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Tính đến cuối tuần này, về phía đảng Cộng Hòa, có mười người đã chính thức công bố quyết 

định ra tranh cử tổng thống và bắt đầu cuộc vận động chính thức. Tuy nhiên, người ta tính rằng 

cho đến cuối tháng sáu, tất cả sẽ ra mặt hết, và tổng cộng sẽ có ít nhất 16 ứng cử viên mang danh 

nghĩa của đảng bước vào đường chạy đến Tòa Bạch Ốc. Trừ phi có thêm vài người điên nữa mà 

giới quan sát viên chính trị chưa tính hết. Trong khi đó, về phía đảng con lừa, chỉ mới lèo tèo vài 

ba mống. Đến cuối tháng này may ra có thêm hai người nữa để được nửa tá. Có lẽ có sự trái 

ngược này là do người Cộng Hòa đang thấy cuộc bầu cử tổng thống sang năm là cơ hội ngàn 

năm một thuở, người ta nô nức hát bài It’s Now Or Never của Elvis Presley 60 năm trước đây, 

trong khi bên đảng Dân Chủ, bà Clinton đã ra, cho nên chẳng có mấy người buồn ra.  

 Những người đã theo dõi chính trị của đảng Cộng Hòa đều có thể hiểu tập quán hay 

truyền thống chính trị của đảng này. Những người đại diện đảng tranh cử tổng thống thường phải 

là sự lựa chọn của “tổ chức” (establishment), và người ta thường đặt ưu tiên vào những bậc 

“trưởng thượng”, nhiều uy tín trong giới bảo thủ của đảng. Chúng ta cứ nhớ lại các cuộc bầu cử 

từ năm 1960 đến nay. Năm 1960: Phó Tổng thống đương nhiệm Richard Nixon (47 tuổi); 1964: 

Thượng nghị sĩ Barry Goldwater (55); 1968: lại Nixon (55); 1972: Tổng thống Nixon đương 



nhiệm (59); 1976: Tổng thống Gerald Ford đương nhiệm (63); 1980: Thống đốc Ronald Reagan 

(69),  năm 1984: Tồng thống Reagan đương nhiệm (73); 1988: Phó Tổng thống George H.W. 

Bush đương nhiệm (64); 1992: Tổng thống Bush đương nhiệm (68); 1996: Thượng nghị sĩ Bob 

Dole (73); 2000: Thống đốc Texas George W. Bush (54); 2004: Tồng thống đương nhiệm Bush 

(58); 2008: Thượng nghị sĩ John McCain (72), 2012: cựu Thống đốc Mitt Romney (65). Tất cả 

đều là những nhân vật tên tuổi của bộ máy của đảng. Tuổi trung bình: 62.5.  

 Nếu căn cứ vào hai tiêu chuẩn này (cơ sở và tuổi tác) thì có bao nhiêu người trong 16 ứng 

cử viên của đảng Cộng Hòa có thể qua cầu?  

Người đầu tiên thông báo chính thức quyết định ra tranh cử là Thượng nghị sĩ Ted Cruz 

(44) của tiểu bang Texas vào ngày 23-3. Ông đang ở vào năm thứ ba nhiệm kỳ đầu tiên của ông, 

nổi tiếng với sự thuần thành điên rồ với phong trào Tea Party, khá đối nghịch với cánh bảo thủ 

trong đảng.  

Sau đó là Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky, 52 tuổi, cũng đang ở nhiệm 

kỳ đầu của ông, ra tranh cử ngày 7-4, và cũng chịu nhiều “tai tiếng” vì khuynh hướng 

“Libertarian” mà ông thừa kế của cha ông, Ron Paul, đó là tự do cá nhân là trên hết, đến mức 

phải thu nhỏ lại vai trò của chính phủ cùng đứng ra ngoài các tranh chấp trên toàn cầu, đừng ham 

lãnh đạo thế giới vá cũng đừng mở cửa cho di dân vào. Giới bảo thủ của Cộng Hòa đang nhìn 

ông như một biểu hiện chính trị lố bịch.  

Nhân vật thứ ba công bố quyết định vào ngày 13-4 là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của 

tiểu bang Florida, 44 tuổi, gốc di dân Cuba (nhưng không phải là người tỵ nạn), cũng đang ở  

nhiệm kỳ đầu tiên. Ông tranh cử với chiêu bài ông là người của hiện tại, trong khi bà Clinton là 

sản phẩm của quá khứ. Rubio trông mong vào lá phiếu của người Latino. Ông từng được cựu 

Thống đốc Florida Jeb Bush nâng đỡ, nhưng nay khi cả hai đều ra tranh cử thì hai người đương 

nhiên không nhìn mặt nhau. 

Nhân vật thứ tư, Ben Carson (63) tuổi, là một bác sĩ da đen, loan báo tranh cử vào ngày 

4-5, nổi tiếng vì phát biểu “Obamacare là quyết định chính trị tồi tệ nhất kể từ nạn nô lệ thời Nội 

Chiến đến nay!”. Ông trước đây chuyên nghề giải phẫu thần kinh, nhưng ắt chính ông phải có 

vấn đề tâm thần. Liệu ông có đủ sức thu hút lá phiếu của người da đen hay không?  

Thứ năm, cũng ra mắt ngày 4-5, là bà Carly Fiorina (60), cựu tổng giám đốc đại công ty 

Hewlett Packard (nhưng bị ngưng chức) và từng ra tranh cử Thượng Viện Hoa Kỳ năm 2010 tại 

California nhưng bị thua trong tay bà Thượng nghị sĩ đương nhiệm Barbara Boxer của đảng Dân 

Chủ. Bà Fiorina ra như một thách đố đối với bà Clinton, nhưng người ta cứ đề cập đến chuyện bà 

đã ít nhất hai lần thất bại, một lần trong kinh doanh và một lần chính tri. Có hai ắt phải có ba?  

Người thứ sáu, ra tranh cử ngày 5-5, là cựu thống đốc Arkansas, cựu mục sư Mike 

Huckabee, 59 tuổi. Đây là lần thứ nhì ông thử thời vận với lập trường tôn giáo bảo thủ, và người 

duy nhất ủng hộ ông mà ta còn nhớ là nam tài tử chuyên đóng phim đánh đấm Chuck Norris. 

Chẳng lẽ cử tri đi bầu cho ông chỉ vì một lý do ông chống hôn nhân đồng tính, chống phá thai. 

Người thứ bảy tuyên bố tranh cử vào ngày 27-5 cũng là một khuôn mặt quen thuộc, Rick 

Santorum, cựu thượng nghị sĩ một nhiệm kỳ của Pennsylvania, năm nay 57 tuổi.  Ông Santorum 

lợi dụng chuyện đông con để chứng minh lập trường bảo thủ của mình – bảo thủ tôn giáo và bảo 

thủ tài chánh. Ông cũng ra tranh cử bốn năm trước đây, nhưng thất bại vì không được xem là có 

kiến thức hay kinh nghiệm. Gần đây, ông đã chê ông Obama “nhát”, nên không dám tấn công 

Iran mà cứ mong chờ chuyên thương lượng. Dân Mỹ gốc Do Thái đương nhiên vỗ tay!  

Người thứ tám bước lên sân khấu là ông George Pataki, 69 tuổi, một chính khách lão 

thành của tiểu bang New York, từng là thống đốc của tiểu bang Dân Chủ này trong ba nhiệm kỳ 

liên tiếp (1995-2006). Đương nhiên, ông là một khuôn mặt đáng nể, một nhân vật nặng kí. Tuy 



nhiên, 10 năm vắng bóng, ông vẫn “bị” đảng của ông xem là quá ôn hòa trong khi đảng ta lại 

đang đi vào con đường “khuynh hữu cứng rắn” (hard right). Nếu ông thất bại, theo giới quan sát, 

đó là một bằng chứng cho thấy đảng Cộng Hòa đang mất lãnh đạo nghiêm trọng.  

Người thứ chín là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina. Ông 59 

tuổi, là một cựu quân nhân nhiều kinh nghiệm chiến trường, cho nên được xem là một “diều hâu 

chiến tranh” (war hawk), nhưng trong nhiều vấn đề ngân sách, xã hội, y tế… ông lại chủ trương 

thỏa hiệp với Dân Chủ. Bởi vậy, người ủng hộ ông mạnh mẽ nhất chính là Thượng nghị sĩ 

“maverick” (không giống ai) John McCain của tiểu bang Arizona.  

Người thứ mười, và cũng là người cuối cùng cho đến nay, là cựu Thống đốc Texas Rick 

Perry, 65 tuổi, cũng đã từng ra bốn năm trước đây, nhưng vì ăn nói cà lăm, cà cặp, tuy được 

chuẩn bị trước nhưng lại quên trước quên sau, quên cả những điều mình được mớm khi ra diễn 

đàn tranh luận. Ông từng hãnh diện về hai chuyện: kinh tế Texas thất nghiệp thấp nhờ ngành dầu 

hỏa, và chủ trương “Texas sẽ ly khai nếu bị chính phủ liên bang bắt đóng góp nhiều” của ông ta. 

Thực tế thì tiểu bang này có thành tích tệ nhất về mặt phúc lợi xã hội, và con số thất nghiệp trá 

hình, tức làm việc tiền lương thấp, không đủ giờ… cũng vào loại cao nhất.  

Có đến sáu người chưa ra nhưng chắc chắn sẽ ra trong hai tuần cuối của tháng sáu – trước 

khi quá trễ. Ngoài con vịt “Donald Trump” từ Las Vegas, năm nay đã 68 nhưng vẫn còn ưa chơi 

trò cút bắt chính trị vào mùa tranh cử, năm người còn lại đều là thống đốc đương nhiệm hay cựu 

thống đốc. Chris Christie, 51 tuổi, thuộc tiểu bang New Jersey, đáng nhớ về kích thước nặng nề 

của ông, và chủ trương thỏa hiệp với Dân Chủ, tức chống sự quá khích. Nhưng ông cũng mang 

tiếng về những chuyện nội nộ lạm quyền. Bobby Jindal, 43 tuổi, gốc Ấn Độ, là thống đốc của 

tiểu bang Louisiana, đang mang ảo tưởng nếu ông đóng kịch bảo thủ trung kiên, quyết liệt chống 

Obama, cử tri Cộng Hòa sẽ quên đi gốc gác cùng giọng nói nặng nề của ông. Một nhân vật khác 

nữa là Thống đốc Scott Walker, 47 tuổi, của Wisconsin. Ông từng được xem là một anh hùng 

của đảng Cộng Hòa vì dám đứng ra chống lại phong trào công đoàn theo đảng Dân Chủ của tiểu 

bang của ông, và chống cả giáo giới vốn ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho đến khi người ta phát hiện 

ông chẳng có một mảnh bằng đại học lận lưng, cho nên thường có thái độ “ác cảm” với ngan2h 

giáo dục. Ông cũng chẳng có kiến thức gì mấy về chính trị quốc tế. Thống đốc John Kasick của 

tiểu bang Ohio, 63 tuổi, được xem là người đã thành công trong điều hành chính quyền tiểu bang 

trong thời suy thoái. Ông không chủ trương đối đầu hay triệt phá đảng Dân Chủ trong tiểu bang, 

và ông chấp nhận sự mở rộng Medicaid đề người dân không có bảo hiểm có thể xin hưởng 

Obamacare. Và cuối cùng, nhưng đương nhiên quan trọng hơn cả, là ông Jeb Bush, thuộc đại gia 

chính trị Bush. Cha và anh của ông đều từng là tổng thống. Đó là điều thuận lợi, nhưng cũng bất 

lợi cho ông cựu thống đốc Florida này. Khi người ta hỏi Jeb Bush về cuộc chiến tranh Iraq của 

ông anh ông có sai lầm hay chăng, hay nạn suy thoái năm 2007-08 có phải vì chính sách thuế bất 

cẩn, vô trách nhiệm cũng của ông anh này, thì ông Jeb Bush đương nhien lúng túng, sợ cha buồn 

sợ anh buồn, và sự lúng túng này không những làm cho bà Clinton hào hứng mà ngay cả những 

ứng cử viên Cộng Hòa cũng không kém “phấn khởi”.   

Tính ra, chúng ta có đến tám thống đốc, bốn thượng nghị sĩ, và ba kẻ cơ hội chủ nghĩa. 

Ba người này đáng được bỏ qua một bên. Năm nhà lập pháp, ngoại trừ ông Graham, đều không 

đủ trong hai tiêu chuẩn lão thành và tuổi tác. Trong các thống đốc, chúng ta có thể loại bớt các 

ông Walker, Christie, Jindal,  Huckabee, Perry… giữ lại các ông Bush, Pataki, Kasick. Hãy chờ 

xem cuối cùng, ai sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà 

Trắng sang năm: Jeb Bush? Lindsey Graham? George Pataki? John Kasick?  

Câu hỏi đặt ra đối với những người tò mò là tại sao chiếc áo chỉ có một, trong khi có đến 

gần 20 người muốn giành giật. Người ta có thể kể ra ba lý do: 



- Đảng Cộng Hòa đang đứng trước cơ hội ngàn năm một thuở, nếu vào được Nhà 

Trắng kỳ này họ sẽ có thể kiểm soát đủ cả ba ngành của chính phủ: lập pháp, hành 

pháp và tư pháp! Như thế, họ sẽ tha hồ muốn làm gì thì làm! Độc tài đảng trị. Chuyên 

chính tư sản! Bởi thế, chưa có thời gian nào thế lực tài phiệt ủng hộ Cộng Hòa mạnh 

như hiện nay với sự phát triển của các Siêu Ủy ban Hành động Chính trị (super PAC) 

có đóng dấu “Khán” của Tối cao Pháp viện. 

- Đảng Dân Chủ đang thiếu ứng cử viên mạnh, cho dù kể cả bà Hillary Clinton, vì bà 

đang mắc nhiều tai tiếng vì chồng và cũng của chính bà. Hơn nữa, cử tri Dân Chủ có 

vẻ như mỏi mệt, chán ngán chính trị nhiều hơn. 

- Trong đảng Cộng Hòa, không còn có những nhân vật ăn trùm khiến cho những người 

trẻ hay chưa có chỗ đứng vững chắc trong đảng phải ngại ngùng, kiêng dè không ra. 

Nay thì ngay cả những thượng nghị sĩ trẻ, thiếu kinh nghiệm và không có tư tưởng 

chính trị vững chắc cũng thấy có cơ hội “được ăn cả ngã về không”. 

Nhiểu nhà chiến lược trong đảng Cộng Hòa đã lên tiếng cảnh báo: các ứng cử viên 

Cộng Hòa phải cẩn thận, coi chừng chen chúc, dẫm lên nhau mà chết cả thì chẳng còn ai ra đâu.  

Đó chính là điều đáng lo cho đảng Cộng Hòa. Vì thiếu lãnh đạo mạnh, thiếu một lớp 

những chính khách lão thành có uy tín, cho nên người ta đã ào ào ra tranh cử. Các nhà tài phiệt 

theo đảng Cộng Hòa tuy tiền rừng bạc biển, nhưng họ đang khó nghĩ chẳng biết dành cho ai. Cho 

nên các ứng cử viên cũng đang trối chết lo lấy lòng hai anh em nhà ông Koch ở Las Vegas là đầu 

mối của thế lực Do Thái và những nhà tài phiệt tương tự. Bởi thế họ càng cố nói giọng Trà Hội, 

giọng của những nhà tôn giáo bảo thủ, hay giọng của những người bảo thủ tài chánh.  

Và cũng bởi thế những người tranh cử phải làm ngơ trước những mối quan tâm đích 

thực và sâu đậm của người dân mà lẽ ra họ phải đại diện cho lợi ích sống còn. Họ tránh né những 

những vấn đề liên quan dến bất bình đẳng kinh tế và xã hội; sự thoái trào của giai cấp trung lưu; 

nhu cầu chấn chỉnh hệ thống thuế khóa hiện nay để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, giáo 

dục; sự gia tăng tiền lương tối thiểu của người dân lao động; y tế đại chúng, di dân, giáo dục, 

bình đẳng chủng tộc, guồng máy công lý và dân quyền… Các nhà chính trị Cộng Hòa chỉ ưa nói 

những chuyện như hôn nhân đồng tính, phá thai, thu nhỏ lại chính quyền liên bang để tăng tự do 

cá nhân, Mỹ phài tích cực dấn thân vào thế giới để đi tìm vai trò lãnh đạo của mình (có nghĩa là 

ngân sách liên bang chỉ được tăng cường cho mục tiêu quốc phòng). Trong khi đó, phía Dân Chủ 

lại muốn tập trung vào những đề tài thực tiễn cho phát triển của tầng lớp 99% hay 95%. Bởi vậy, 

cho dù tranh cử thì phải có đối thoại giữa hai đảng, nhưng đúng là đối thoại giữa hai người điếc. 

Bởi vì những đề tài chính trị của những người làm chính trị cứ xa rời người dân như 

thế, cho nên chúng ta đừng lấy làm lạ nếu cuối cùng, chỉ có khoảng 55-60% cử tri hợp lệ đi bỏ 

phiếu, và do đó người đắc cử chỉ được phiếu của khoảng 30% tồng số người trong tuổi bỏ phiếu.    

 


