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Năm nay là năm bầu cử nửa mùa, giữa mùa gi đó, nhưng chúng ta cũng có thể gọi là bầu cử trái 

mùa. Bầu cử trái mùa cũng như ăn trái cây trái mùa. Chẳng có gì vô duyên hơn là ăn trái cây trái 

mùa. Chẳng có gì bực bội hơn là bầu cử trái mùa, mất thì giờ mà chẳng nên tích sự gì cả.  

Gọi là bầu cử trái mùa vì có lẽ phần lớn những người có thể đi bỏ phiếu chẳng ai muốn 

đến phòng phiếu, và những người đi bỏ phiếu cũng chẳng làm nên được thay đổi gì trong một 

thời người ta rất cần có thay đổi chính trị.  

Theo ước tính của những người hiểu biết, trong bầu cử trái mùa, bình thường có khoảng 

60% cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu. Nhưng trong bầu cử trái mùa năm nay, nhiều người đánh cá tỷ lệ 

này may lắm cũng không quá 50%. Chủ yếu là vì người ta đang ngấy chính trị. Có nghĩa là 

người ta đang ngấy cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Chẳng thể qui trách đảng này mà lơ đi 

đảng kia.  

Chúng ta chỉ cần nhìn kết quả thăm dò về mức độ người dân tin tưởng ở những nhà dân 

cử. Đến 80% những người được hỏi ý kiến nói rằng Quốc Hội vô dụng, chẳng được việc. Đó là  

cách nói nhẹ nhàng. Khi đất nước có bao nhiêu việc phải giái quyết, vì có quá nhiều bế tắc đang 



diễn ra nơi nơi (kinh tế, tài chánh quốc gia, y tế, giáo dục, di dân, quốc phòng, an ninh…), thế 

mà người ta chẳng hành động gì cả, chẳng hay biết gì cả, chẳng cảm thấy bức rức, xúc động, thì 

phải nói đó là sự vô trách nhiệm, vô lương tâm. Nói nặng hơn nữa thì đó là phá hoại.  

Có lẽ đúng nhất là từ “phá hoại” (đồng nghĩa với đặc công, hay khủng bố). Chăm sóc sức 

khỏe cho người dân là chuyện quan trọng đến thế, nhưng đảng Cộng Hòa cứ muốn hủy bỏ Luật 

cải cách y tế (Obamacare) trong khi chưa bao giờ đưa ra được một giải pháp của đàng mình. Di 

dân là chuyện quan trọng, sống còn cho đất nước như thế, mà đảng Dân Chủ chỉ nhìn đơn giản 

như là chuyên “nhân đạo” với những người phiêu lưu và lạm dụng. Bất bình đẳng kinh tế tai hại 

cho kinh tế, xã hội, chính trị như thế, nhưng khi đặt vấn đề thì phía đảng Cộng Hòa xem đó là 

chuyện “chiến tranh chống người da trắng” (war on whites). Nhiều gánh nặng của đất nước một 

phần là do một số tập quán văn hóa của một vài chủng tộc thiểu số, thế nhưng người Dân Chủ cứ 

chỉ nhìn một mặt của cuộc đấu tranh cho “dân quyền” của người da đen. Súng ống sát thương từ 

già đến trẻ, làm tan nát từ gia đình đến nhà trường. Thế mà Cộng Hòa cứ môt hai bảo vễ Đệ nhị 

tu chánh án – đúng hơn là ngậm miệng ăn tiền của NRA. Như vậy, thì làm sao đất nước này ngóc 

đầu lên được, trong khi phía đảng Cộng Hòa thì cứ nằm mơ Mỹ lãnh đạo thế giới và ở nơi nào có 

biến người ta cũng cứ đòi đưa người Mỹ đến, làm như đất nước này dư người, dư tiền. 

 Thế nhưng, chúng ta đừng lấy làm lạ. Trước bầu cử, người ta nói phải tống hết, quét sạch 

những thứ “rác rưỡi” này ra khỏi lưỡng viện.  Thế nhưng sau bầu cử những phần tử bất hảo đó 

lai lù lù tái xuất giang hồ, và bao nhiêu lời hứa đều “gone with the wind”.  Bởi vì có lẽ cử tri 

không có mấy lựa chọn. Hay lựa chọn cho mấy thì cũng thế thôi. Và cái cơ chế bầu cử lại như 

thế. Cách hình thành khu vực bầu cử như thế. Và động thái của cử tri như thế. Người Cộng Hòa 

gần đây nô nức đi bầu hoặc do Tea Party thúc đẩy hoặc do ý muốn bảo vệ đa số tại Hạ Viện và 

giành được lợi thế ở Thượng Viện. Trong khi đó, Dân Chủ vẫn có thái độ nhún vai: ở những nơi 

Cộng Hòa tất thắng, đi bầu chẳng ích gì; ở những nơi ưu thế thuộc về Dân Chủ, đi bầu cũng 

chẳng cần thiết (có mợ thì chợ cũng đông…).  

Bởi thế mà những người nghiên cứu chính trị gần đây nhìn đến những người độc lập như 

một “lực lượng tổng trừ bị” có thể làm thay đổi tình thế. Một nghĩa nào đó diều này là đúng. Một 

nghĩa khác, điều này có thể là ảo tưởng. Nó đúng ở chỗ ít nhất 25-40% dân Mỹ hiện nay có thể là 

người độc lập – Chẳng Cộng Hòa, chẳng Dân Chủ (giống như “Ni Marx, Ni Jesus”). Có nghĩa là 

họ nghiêng về bên nào thì bên đó thắng lợi. Ít nhất về mặt lý thuyết. Nhưng trong thực tế, độc lập 

chẳng phải là một lực lượng. Chẳng phải là một đảng. Có người độc lập khuynh hữu. Có người 

khuynh tả. Có người trùm chăn. Bởi thế mà nhiều nhà chính trị, đau lòng trước vận mệnh đất 

nước, muốn thành lập một đảng thứ ba, mà làm không nổi. 

Nay đúng là lúc phải tập họp những người độc lập lại cho ngay hàng thẳng lối, tạo cho họ 

một kỷ luật đôc lập và thế lực chính trị tương xứng! Tuy chưa có đảng, nhưng một “Tuyên ngôn 

của những người độc lập” mà nhà báo Timothy Egan đưa lên trên tờ The New York Times đáng 

cho chúng ta đọc, học và suy nghĩ. Ông viết trong Ngày Độc Lập của đất nước như sau: 

Cuộc bầu cử mùa thu này chắc chắn sẽ đưa trở lại quyền lực một Quốc Hội bị khinh bỉ 

nhất trong thời đại này, nếu không nói trong cả lịch sử. Quốc Hội, vốn đã là mồ chôn lý lẽ, sẽ 

còn chịu ách kiểm soát của những chính khách mà ý tưởng lập pháp là ở chỗ tồ chức điều trần 

cho Fox News thu hình. Thượng Viện, kẹt cứng bởi những thủ đoạn ngăn cản thảo luận thường 

xuyên, cũng sẽ như thế và tệ hơn thế, với một đảng chỉ có khả năng kiểm soát trên danh nghĩa. 

Nhóm cử tri đang phát triển mạnh nhất, đầu óc cởi mở nhất và ít có tinh thần phe đảng 

nhất sẽ không có tiếng nói. Đúng như thế: Những người độc lập, vào Ngày Độc Lập này, chưa 

bao giờ đông đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ họ bị ngăn chận đến thế.  



Đầu năm nay, hãng thăm dò Gallup thấy rằng 42% người Mỹ xem mình như là người đôc 

lập, là mức cao nhất người ta tính được từ khi những kỹ thuật thăm dò hiện đại bắt  đầu cách đây 

25 năm. Thăm dò này thấy rằng những người Cộng Hòa – sẽ duy trì sự kiểm soát Hạ Viện và có 

thể nắm luôn cả Thượng Viện - chỉ có được một trong bốn ngưòi My (25%) ủng hộ, là mức thấp 

nhất cũng trong khoảng thời gian một phần tư thế kỷ đó. Đảng Dân Chủ được 31%. 

Phân tích thêm nữa còn cho thấy tính tiêu biểu sút giảm nơi các đảng nếu chúng ta nhìn 

vào lớp trẻ thế hệ thiên niên (millennials), mà theo định nghĩa, nay đang lớn hơn bao giờ cả, với 

80 triệu người. Đây là con cái của những ngưòi thuộc thế hệ baby boomers (sinh trong khoàng 

năm 1946-1964), đang mang quan điểm của họ vào bầu cử, là cuộc đời phải giống như ăn buffet. 

Người ta thích sự lựa chọn – trong âm nhạc, thức ăn, cách sống, tôn giáo và chính trị.  

Hơn phân nửa người Mỹ dưới tuổi 34 mô tả mình như chính trị độc lập, theo thăm dò của 

Trung tâm Khảo sát Pew đầu năm nay, đúng là mức cao. Thế hệ này cũng đến gần mức cao nhất 

– 29% - nói rằng ho chẳng dính líu với bất cứ tôn giáo nào.  

Và nếu xét đến California, tiểu bang đông dân nhất và từ lâu đã là một chuẩn mực về giá 

trị và chính trị, chúng ta cũng thấy bức tranh tương tự. Ở đó, theo phân loại cử tri đã ghi tên, thì 

thành phần phát triển mạnh nhất chính là những người “không đảng phái”. Trong khi con số cử 

tri độc lập này ở California đã tăng 50.000 người năm nay, người Cộng Hòa đã thiệt gần đến 

37.000. Người Dân Chủ phần nào quân bình, chỉ mất 3.000. 

Cách biến chuyển này gần như khắp nơi ngoại trừ những tiểu bang từng ở trong khối 

Liên bang Đối nghịch (Confederacy): người ta đang rời bỏ Cộng Hòa, và một mức thấp hơn là 

đảng Dân Chủ, để nhảy vào con đường không đảng phái. Những người độc lập vẫn muốn phảỉ có 

hành động vể thay đổi khí hậu, và cài cách di dân. Họ chẳng sợ hôn nhân đồng tính hay ngửa thai 

hay những luật lệ súng đạn hữu lý. Họ nghĩ ràng chính phủ có thể là một lực lượng vĩnh viễn.  

Và chẳng có tâm tình nào như thế được thể hiện nơi đa số hiện nay trong Hạ Viện của 

ngưòi dân. Thượng Viện, ít nhất, cũng có hai người độc lập, cà hai đều đứng về phia những  

người Dân chủ. Còn Hạ Viện thì thế nào? Chẳng có ai. Hãỵ nhớ lần tới đây khi Chủ tịch John 

Boehner nói người của mình đang làm việc cho người dân Mỹ. Họ đang làm việc cho Fox, đó là 

lý do tại sao họ cứ mở ra điều trần liên tục về vụ Benghazi, và bỏ phiếu hơn 50 lần để tước đoạt 

bảo hiểm y tế của người dân, nhưng lại không cho phép biều quyết về mức lương tối thiểu hay 

cài  tồ luật di dân. 

Nếu ta nghĩ rằng bầu cử vừa qua – trong đó thêm 1.2 triệu phiếu bỏ cho một thành viên 

Dân Chủ của Hạ Viện, nhưng Cộng Hòa vẫn giữ quyền kiểm soát với một khoảng cách an toàn - 

kết quả chẳng thể hiện được thực tế, thì cuộc tranh đua tới đây sẽ đặt ra một tiêu chuẩn mới vê sự 

bất quân bình gìữa ý muốn người dân và những người đại diện cho dân.  

Chỉ có 12 % trong công chúng đưọc xem là “bảo thủ kiên định” trong thăm dó mới nhất 

của trung tâm pew chia ra làm bảy thanh phấn chính trị. Nhưng con số này lên đến 19% cho tỷ lệ 

“tham gia chính trị” của người bảo thủ. Cho nên Trà Đảng, dù hầu hết người Mỹ chẳng ưa gì, có 

thề thắng lợi trong bầu cử ở những tiểu bang đỏ, và đưa người tới Washington để phục vụị chỉ 

cho những thành phần hạn hẹp, nhiệt tình đã bầu lên những người này.  

Khi chúng ta nghiên cứu niềm tin của người độc lập, đặc biệt trong số những người thiên 

niên kỷ, họ nghiêng về phía Dân Chủ. Có nghĩa là, phần lớn những vấn đề chính sách mà người 

Dân Chủ thúc đẩy đưọc sự ủng hộ đa số từ những người không đảng phái. Kết hợp tất cả mọi 

loại, Pew cho rằng xu hướng ủng hộ Dân Chủ lên đến 55%, phía Công Hòa chỉ có 36%. Nhưng 

cả hai bảng hiệu này đã bị vấy bẩn bởi Quốc Hội vô dụng hiện nay cùng với những người vận 

động la ó, nên cử tri đang có khuynh hướng chẳng muốn dính gì đến bất cứ đảng nào. 



Những người độc lập phải bỏ phiếu. Họ từng theo ông Obama hai lần, nhưng họ ghét tính 

phe đảng. Họ đã bực bội với ông Obama vì ông đã không giữ lời hứa vĩ đại là xây dựng một liên 

minh chẳng đỏ mà cũng không xanh. Làm gi giờ đây? Trưóc hết, hãy nhìn nhận sự bất cân xứng. 

Bất cứ nền dân chủ nào cũng hỏng khi một đa số không được thể hiên trong những định chế  

quyền lực. Cuộc bầu cử tháng mười một đề giành quyền kiểm soát Quốc Hội không thể là một 

“bầu cử đã rồi” như nhiều nhà vân động chính trị sẽ tuyên bố, bời vì một lực lương hầu như là đa 

số lại chẳng có ứng cử viên nào đại diện. 

Thứ hai, hãy xây dựng một loạt ứng cử viên. Một số tiểu bang nay cho phép những chính 

khách “phi đảng phái” một chỗ đàng hoàng trên lá phiếu, miễn họ ở trong số những người về 

đầu. Trong thời buổi phải khai thác quần chúng, xây dựng ngân quỹ chống những ứng cử viên  

Cộng Hòa được anh em tỷ phú Koch ủng hộ chẳng khó gì mấy. 

Thứ ba, đừng bỏ cuộc. Đa số đang nổi dậy là thế hệ đa dạng nhất về chủng tộc, cởi mở 

nhất về chính trị, quan tâm nhất về xã hợi và truyền thông trong lịch sử nước Mỹ. Họ bị đẩy lùi 

bởi những kẻ đảng phái, và phức hợp kỹ nghệ nghề chạy chọt đang kiểm soát những kẻ này. 

Chúng ta thấy ảnh hưởng của những người độc lập này đâu đâu cũng có, ngoài những định chế 

chính trị ở Washington. Đây la lúc tiếng nói của họ phải được nghe. 

“Tuyên ngôn” của ông Timothy Egan, chỉ là một bình luận gia của nhật báo hàng đầu của 

nước Mỹ, chứa đựng những mong ước lý tưởng. Chính trị Mỹ đang có nhiều điều bất cập, cho 

nên nhiều mong ước trở thành ảo tưởng. 

Nhưng trong xã hội, trong giới cam bút, trong giới chính trị, bao giờ chúng ta cũng cần có 

những người như thế - Để đi tới thay vì đứng một chỗ “há miệng chờ sung”. 


