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 Nhiều người lâu nay vẫn ái ngại trước tình hình bà Clinton một mình một chợ như một dấu hiệu 

thoái trào không hay cho nền dân chủ ở Mỹ.  

Trong khi phía đảng Cộng Hòa người ta tấp nập ra tranh cử tổng thống sang năm, bên 

đảng Dân Chủ chỉ mới thấy mỗi một bà Hillary Clinton cà nhắc ra đường chạy và dường như 

mọi khuôn mặt nhiều triển vọng bên đảng Con Lừa đều tránh qua một bên cho bà cựu Đệ nhất 

Phu nhân bước ra.  Bà Clinton tưởng như có ưu thế thường chỉ dành cho những tổng thống 

đương nhiệm muốn tái tranh cử. Và vì thế người ta khó chịu - những người không ưa, không tin 

bà Clinton. Hay không ưa không tin ông Clintion. Nhất là càng ngày nhiều người thấy rằng hai 

vợ chồng Clinton chỉ biết có tiền và tiền, và đặc biệt ông cựu tổng thống rất khéo làm tiền. Và 



những người vẫn muốn cho những chính khách Dân Chủ có một quyền tự do là ra tranh cử và cử 

tri Dân Chủ có một quyền tự do là có nhiều sự lựa chọn để khỏi bị ép buộc chỉ có một lựa chọn 

như dưới những chế độ độc đảng.  

 Cũng may thay là chúng ta đang sống trong một chế độ đã có truyền thống dân chủ lâu 

đời. Bởi thế bà Clinton không thể nói như những người ở Hà Nội: “Đừng bắt ép người dân phải 

nhức đầu lựa chọn một khi họ đã quen nhắm mắt bỏ phiếu”. Những quan sát viên chính trị vẫn 

có linh cảm thế nào cũng có người nói: “Tôi không sợ bà!”.  

Cuối tháng tư, Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders, 73 tuổi, một 

ngưòi tự cho mình nhãn hiệu một cách xứng đáng là một nhà chính trị dân chủ xã hội 

(democratic socialist), đã thông báo quyết định ông sẽ ra tranh cử, và bốn tuần sau đó, ngày 26-5, 

ông chính thức phát động chiến dịch tranh cử của mình.  Trong khi nêu lý do tuy đã già mà vẫn 

còn phảỉ gánh vác việc nước là vì ông cho rằng bà Clinton đã bỏ bê quần chúng lao động, ông 

Sanders vẫn an ủi bà: “Nếu đắc cử, thế nào tôi cũng dành cho bà chiếc ghế phó tổng thống”.  

Ông Sanders vẫn xem mục tiêu số 1 của ông là “phục hồi giai cấp trung lưu của Mỹ”. Khi 

thông báo quyết định tranh cử, ông nói: Đã đến lúc chân đứng sự sụp đổ cũa giai cap trung lưú 

(Now is the time to end the collapse of the middle class). Nhà bình luận E. J. Dionne trên tờ The 

Washington Post xem sự xuất hiện của ông Sanders như ông già Noel, đem niềm vui và an ủi 

đến cho quần chúng. Ông Dionne, cũng là một giáo sư chính trị học, viết rằng tuy ông Sanders 

chẳng có mấy cơ may đánh bại được thế lực chính trị kinh khủng của hai ông bà Clinton, nhất là 

vì ông Sanders vốn là người “ngoại đạo” (ông là thành phần “độc lập” tại Thượng Viện nhưng 

thường xếp hàng với đảng Dân Chủ trong biểu quyết), nhưng ông đã làm được công việc nhắc 

nhở cho bà Clinton hiểu rằng một chính phủ chỉ có ý nghĩa thực sự khi là “của dân, do dân và vì 

dân” – hay nói cách khác, biết lo cho dân. Ông Sanders vẫn nổi tiếng với chủ trương phải gia 

tăng phúc lợi trên mọi mặt cho người dân lớp dưới – chúng ta vẫn nói đến con số 90% hay 95%. 

Ông vẫn được xem là người đấu tranh bền bỉ nhất, nhất quán nhất, cho sự bình đẳng kinh tế và 

xã hội, và tăng cường khả năng dịch động giai cấp trong xã hội Mỹ để cho lớp trẻ mới vào đời có 

thể thăng tiến dễ dàng hơn. Không sợ mang tiếng là người “Mác-xít”, ông Sanders vẫn nhất 

quyết cho rằng người giàu phải san sẻ phần nào tài sản và lợi tức của mình để cho lớp dưới có 

thể có đường đi lên. Trong những đề nghị ông vẫn cổ xúy là gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

(1.500 t ỷ), đưa mức lương tối thiểu của liên bang lên 15 đồng/giờ, cùng giới hạn quyền của giới 

chủ nhân cứ đôn những nhân viên bình thường của mình lên chức “manager” (ngưởi quản lý) để 

khỏi phải trả cho họ tiền công giờ phụ trội.  

Sau khi ông Sanders ra mặt, các quan sát viên cho rằng có hai ắt phải có ba. Đúng là như 

thế. Ngày 30-5, ông thống đốc tiểu bang Maryland, Thomas O’Malley, tuyên bố ra tranh cử, ông 

này là Dân chủ thứ thiệt, và theo nhân định của tờ The New York Times, “thành tích và khuôn 

mặt trẻ trung của ông có thể có sức lôi cuốn đối với cử tri Dân Chủ trong vòng sơ bộ”. Ông từng 

là thị trưởng của thành phố Baltimore – nơi đang có những biến động chủng tộc sau khi xảy ra 

vụ cảnh sát địa phương mạnh tay với một người da đen và gây ra cái chết của người này Freddie 

Gray – và là thống đốc hai nhiệm kỳ của tiểu bang Maryland này. Nhiều người cũng nhớ ông và 

thích ông vì ông từng là ca sĩ chính cùng là tay chơi đàn guitar chủ lực cho một băng nhạc 

rock’n’ roll của thành phố này. Quan điểm của ông O’Malley, mới 52 tuổi, là người Dân Chủ 

phải tín nhiệm ông thay vì bỏ phiếu cho bà Clinton hay ông Sanders, vì ông thuộc thế hệ trẻ, tích 

cực hơn, quyết đoán hơn, co những tư tưởng và biện pháp thích hợp cho thời thế. Ông cho rằng 

cử tri Mỹ phải bác bỏ khuynh hướng gia đình trị, hết Clinton đến Bush… Ông cũng nhấn mạnh 

đến những giải pháp kinh tế cho giai cấp trung lưu đang bị rúng động lâu nay vì thời thế kinh tế. 



Trọng điểm tranh cử của ông O’Malley là phục hồi “Giấc mơ nước Mỹ” (the American Dream), 

chống sự xâm nhập của giới tài phiệt nhằm chi phối giới lãnh đạo ở Washington, Ông nói: “Ngày 

hôm nay, giấc mơ nước Mỹ đối với nhiều người trong chúng ta giống như sợi chỉ mành…. Thế 

hệ này của người Mỹ vẫn còn có thời gian để trở thành vĩ đại. Chúng ta phài cứu lấy đất nước. 

Và chúng ta sẽ làm nên chuyện này bằng cách xây dựng lại giấc mơ đó”.   

Đến ngày 3-6, cuộc diện lại đổi thay một lần nữa: ông Lincoln Chafee, từng là một 

thượng nghị sĩ của Cộng Hòa thuộc tiểu bang Rhode island, một thống đốc cũng của tiểu bang 

này nhưng trong màu áo độc lập, và nay tuyên bố ra tranh cử tổng thống dưới màu áo Dân Chủ. 

Ông rất tự hào khi phát biểu “Tôi chẳng hề mang tiếng mang tăm gì cả (I am scandal-free), và đề 

nghị đảng Dân Chủ phải “loại bỏ” bà Clinton (disqualify her) bởi vì bà “từng có quyết định sai 

lầm tai hại”. Năm 2003, ông là thượng nghị sĩ Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu chống quyết định 

đem quân đi đánh xứ người mở ra chiến tranh Iraq của Tổng thống George W. Bush. Bà Clinton 

đã bỏ phiếu ủng hộ ông Bush và nay cũng nhìn nhận sự sai lầm của mình). “Tôi muốn nói rõ bất 

cứ ai đã bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh Iraq, người đó không đủ tư cách làm tổng thống và đương 

nhiên không thể là người lãnh đạo đảng Dân Chủ”. Ông Chafee cũng cấp tiến hơn bà Clinton ở 

một số vấn đề khác nữa, chẳng hạn như trong chuyện hôn nhân đồng tính, nhưng ông có khi 

cũng “diều hâu” như trong vấn đề ngân sách. Ông chủ trương tăng tiền lương giờ tối thiểu, ông  

cũng ủng hộ Obamacare. Tuy vậy, ông cũng có quan điểm của nhiều người Cộng Hòa, như chủ 

trương tư nhân hóa chương trình An sinh Xã hội (SS), và tán đồng thỏa thuận tự do mậu dich. 

Ông từng chống chuyện giảm thuế cho lớp lợi tức trên của ông Bush năm 2003, chống hủy bỏ 

thuế tài sản liên bang.  

Như vậy cho đến giữa tháng sáu, đảng Dân Chủ đã có bốn ứng cử viên, một bà ba ông. 

Chưa kể đến hai nhân vật có thể ra bất cứ lúc nào: Phó Tổng thống Joe Biden và cựu Thượng 

nghị sĩ Jim Webb của tiểu bang Virginia. So với con số hơn chục người ra trận bên đảng Cộng 

Hòa, thì bốn người bên đảng Dân Chủ quá ít. Nhưng có bốn còn hơn chỉ có một. Và có thể bốn 

người này chưa hết đâu. Có thể bên đảng Dân Chủ, rồi người ta cũng sẽ bắt chước đảng Cộng 

Hòa đồng ca bài “The more we get together”. Cho nên bà Clinton có thể sẽ có nhiều lý do để lo 

ngại, cho dù bây giờ chưa có gì đáng sợ lắm. Nếu ba nhớ lại, năm 2008, lúc đầu nghe tên Barack 

Obama, ba chỉ nhún vai mỉm cười, bởi vì hồi đó bà chỉ sợ mỗi ông John Edwards, được xem là 

thần tượng của cánh tự do trong đảng thời đó. Bà đã trả giá đáng kể cho sự sai lầm đó. 

Trong thăm dò dư luận được CNN công bố ngày thứ hai 1-6, người ta  thấy một dấu hiệu 

đáng ngại cho bà Clinton: số người có thiện cảm thuận lợi cho bà đang xuống mức thấp nhất từ 

năm 2001. Có đến 57% cho rằng bà không thành thật, không đáng tin (con số này là 49% vào 

tháng ba); có chưa đến một nửa cho rằng bà thực sự quan tâm đến những người như họ, và càng 

có thêm người cho rằng bà không tạo được niềm tin nơi con người. Theo phân tích của thăm dò 

này, bà Clinton đã mất đi phần nào sự ủng hộ của những người độc lập, và ngay của cả những 

người theo đảng Dân Chủ. Theo thăm dò của Đại học Quinnipiac, bà Clinton vẫn dẫn khá xa 

trong đảng Dân Chủ với 57%, ông Sanders 15%, Phó Tổng thống Joe Biden 9%, và các ông 

O’Malley, Jim Webb (cựu thượng nghị sĩ ở Virginia) và Chafee 1%. Nên nhớ vào tháng ba, ông 

Sanders chỉ được 4%, tháng tư 8%.  

Hôm thứ năm, 4-6, đến phiên tờ The Washington Post/ABC News  đưa ra kết quả thăm 

dò của mình: có đến 49% người được hỏi có ý kiến không thuận lợi cho bà Clinton; thuận lợi chỉ 

có 45%. Trong số người độc lập, tỷ lệ bất lợi là 55-39%! Tuy nhiên, khi được hỏi ý kiến bao gồm 



tất cả các ứng cử viên Dân Chủ, bà Clinton đưọc đến 62%, ông Biden 14%, ông Sanders 10%. 

Thăm dò cuối tháng sáu sẽ có thể cho thấy những biến chuyển thêm bất lợi cho bà Clinton, cho 

nên bà chớ say ngủ với cái gối có chữ số 62% hay 57%.  

Nhưng chuyện gì có thể xảy ra? 

Con trai của ông Joe Biden vừa qua đời vì ung thư não khi chỉ mới 46. Beau Biden là một 

trang nam tử có nhiệt huyết, có ý chí và lý tưởng.  Trong cơn đau buồn này người cha có thể có 

một quyết định lịch sử. Lâu nay người ta vẫn coi ông là một ứng cử viên “tiềm tàng” trong năm 

2016, nhưng ông chưa quyết định là vì còn nể mặt đ2ống thời muốn xem chân cẳng của bà 

Clinton (thực sự, ông nể gì bà). Ông cũng sợ mình “hơi” lớn tuổi (72), một nỗi lo được trấn an 

phần nào khi biết ông Sanders sinh trước mình đến 16 tháng. Và ông cũng được xem là một 

người cấp tiến ôn hòa (moderate liberal) đích thực mà ngay cả người độc lập có thề tin cậy. Dù 

sao, ông là người có kinh nghiệm với cả lập pháp (ông là thượng nghị sĩ từ năm 1972 – khi mới 

30 tuổi). Có lẽ nghĩ đến con, ông sẽ sớm ra. Và nghĩ đến con của ông, cử tri càng thêm thiện cảm 

với người cha. Nếu ông nghĩ rằng mình là một “alternative” cho bà Clinton, chắc chắn ông sẽ ra. 

Càng ngày dường như bà Clinton càng bị mắc kẹt với những vụ tai tiếng. Clinton 

Foundation và chủ nhân của nó đã làm tiền dễ dàng quá, đến mức người ta thấy ông thì “có tiền 

việc ấy đều xong cả”, còn vợ, khi làm ngoại trưỏng, chuyện gì chồng làm bà cũng làm như vô 

can. Bởi vậy những con số của bà sẽ chịu rất nhiều thử thách từ nay đến cuối năm. Và biết đâu, 

thêm một đóa hoa khác sẽ lạc vào rừng gươm - đúng là một thách thức thực sự cho bà. Có người 

cho rằng Thượng nghị sĩ Massachusetts Elizabeth Warren mà ra tranh cử thì đó có thể là một 

diễn tiến thuận lợi cho bà Clinton: Những người Dân Chủ ôn hòa sợ bà Warren sẽ chạy về phía 

bà Clinton. Suy diễn như vậy chưa chắc đã đúng. Khi bà Warren tấn công bà Clinton, nói bà cựu 

tổng thống không thực sự là người có lý tưởng để có thể trở thành tổng thống, chắc chắn ít nhất 

người Dân Chủ cấp tiến cùng những người độc lập sẽ dứt khoát bỏ Hillary. Bà Warren có thể 

chưa đủ chín để được đề cử, nhưng cơ hội sẽ tăng thêm cho ông Biden và Sanders. 

Đảng Dân Chủ chỉ có 5-6 ứng cử viên trong khi Cộng Hòa có cả 15-16 người. Đảng nào 

mạnh hơn? Đông chưa chắc đã mạnh. Nhất là khi đông có thể là dấu hiệu phân hóa, thiếu lãnh 

đạo, cơ hội và lập trường nổi lên như cỏ dại. Trong khi đó, đảng Dân Chủ có thể “thiếu người 

thừa”, nhưng xem chừng họ nhất quán trong quan điểm: vực dậy giai cấp trung lưu và tăng 

cường an toàn kinh tế và xã hội cho mọi người. 

Thử thách lớn nhất cho Cộng Hòa là ở chỗ đó. 

 

 

 


