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Với kết quả của cuộc bầu sơ bộ tại 
tiểu bang Indiana ngày thứ ba 3 
tháng 5 vừa qua, Donald Trump  
thắng lớn và đương nhiên được coi 
như ứng cử viên tổng thống cho đảng 
Cộng Hòa. Với Ted Cruz và John 
Kasich thua đậm, tuyên bố rút lui, 
Trump là người duy nhất còn lại sau 
khi đánh bại 16 ứng cử viên khác. 
Trump sẽ chính thức thành ứng cử 
viên tổng thống và người lãnh đạo 
của đảng Cộng Hòa kỳ họp mùa hè 
vào tháng 6 này tại Cleveland. 
Đây là trường hợp hy hữu trong lịch 
sử Hoa Kỳ vì Donald Trump bị những 
thành phần lãnh đạo gọi là 
establishment của đảng Cộng Hòa 
định triệt hạ nhưng không được. Kết 
quả là các ứng cử viên nòng cốt của 
đảng như Jeb Bush, Marco Rubio, 
Kasich đều thua và rút lui cả. Ted 
Cruz bị đảng Cộng Hòa ghét nhưng 
sau cùng là ứng cử viên còn sót lại 
và được các tay tỷ phú bỏ tiền ủng 
hộ bằng những tổ chức gọi là Super 
PAC, vận động gọi là Stop Trump 
movement,  giúp Cruz để ngăn 
Trump. Kết quả mất bao nhiêu triệu 
Mỹ Kim nhưng cũng không chống lại 
được với thế đang lên như diều của 
Donald Trump và đành chịu thua! 
Tuy thế những nhân vật cao cấp 
nhát của đảng Cộng Hòa vẫn không 
thể chấp nhận được sự kiện là 
Donald Trump, một khi trở thành ứng 
cử viên tổng thống của Cộng Hòa, sẽ 
là lãnh đạo tối cao cho đảng một khi 
đại hội của Cộng Hòa kết thúc tại 
Cleveland. Điều đó có nghĩa Donald 
Trump đã ăn cướp ngang xương toàn 
bộ đảng Cộng Hòa cho riêng mình, 
dù các nhân vật establishment của 
đảng có chống lại đến đâu đi nữa. 
Trong tuần lễ vừa qua, lãnh tụ Hạ 
Viện là Paul Ryan đã tuyên bố chưa 
thể ủng hộ cho Donald Trump được. 
Trump cũng phản pháo lại ngay, 
tuyên bố sẽ không ủng hộ chương 
trình của Ryan để thúc đẩy Hoa Kỳ 
đi theo đường lối bảo thủ Ryan vạch 
ra. Hơn nữa hai cựu tổng thống của 
Cộng Hòa là George H.W. Bush và 
George W. Bush cũng tuyên bố sẽ 

không tham dự đại hội đảng tại 
Cleveland. 
Một số Thượng Nghị Sĩ và dân biểu 
của Cộng Hòa cũng tuyên bố không 
thể ủng hộ Donald Trump được. Các 
người này hiện đang ra tái ứng cử lại 
tại các tiểu bang hay các vùng có 
nhiều dân Mễ, dân da đen nên sợ 
ủng hộ Trump sẽ mất phiếu các 
giống dân thiểu số và thua, bị mất 
ghế! Nhiều người khác đứng ở thế 
chân ttrong chân ngoài, không ủng 
hộ Trump hẳn nhưng cũng không 
dám ra mặt chống vì sợ bị mất phiếu 
của dân da trắng ủng hộ Trump.  
Thông thường một khi ứng cử viên 
tổng thống của đảng được chọn, các 
ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ hay dân 
biểu đều theo đuôi ứng cử viên tổng 
thống để dựa hơi, cũng như để 
hưởng tiền yểm trợ tranh cử của 
đảng đưa ra để giúo cho các ứng cử 
viên trong đảng theo cùng lá phiếu. 
Nhưng với Donald Trump thành ứng 
cử viên của Cộng Hòa, lần này khác 
hẳn vì rất nhiều người trong đảng 
Cộng Hòa vẫn không thể chấp nhận 
được Trump, đừng nói đến mối lo sợ 
sẽ bị ứng cử viên Dân Chủ buộc 
mình dính chặt với Trump và lấy 
điểm đó để tấn công. 
Một quảng cáo sắp được tung ra của 
ứng cử viên Dân Chủ cho ghế 
Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang 
Arkansas là Conner Eldridge cho 
thấy điều này. Quảng cáo này nhắm 
vào lời buộc Trump là khinh khi đàn 
bà, cho chiếu lại video Trump nói 
xấu đàn bà: “Mụ ấy ăn như heo!”. 
Cảnh video khác: “Tôi nhìn vào cái 
mặt mập ú, xấu xa của mụ ta”. Một 
đoạn khác thấy Trump mô tả một 
người đàn bà đi sửa thẩm mỹ:”Sửa 
vú gì xấu hoắc như vậy”. Sau các 
đoạn video này là hàng chữ: Người 
ủng hộ Trump: Thượng Nghị Sĩ John 
Boozman”. Các nhà phân tích về 
tranh cử của đảng Cộng Hòa cho 
rằng quảng cáo tranh cử này rất 
mạnh mẽ, nhắm vào lời buộc Trump 
khinh thường đàn bà để lấy phiếu 
của phụ nữ. Erick Erickson là người 
có thế lực trong đảng Cộng Hòa 
nhưng chống Trump cho rằng quảng 
cáo kiểu này rất lợi hại và nhiều hiệu 
quả. Erickson  tiên đoán là kỳ bầu cử 
này Dân Chủ sẽ lấy lại được đa số 
ghế tại Thượng Viện chỉ vì Trump là 

ứng cử viên tổng thống sẽ làm hại 
theo các ứng cử viên khác của Cộng 
Hòa. 
Về phía Hạ Viện, mặc dù hiện nay 
phe Cộng Hòa có đa số khá nhiều 
nhưng một số phân tích gia cho rằng 
với Donald Trump đứng đầu lá phiếu 
Cộng Hòa, một số ghế sẽ mất về tay 
Dân Chủ và hai bên sẽ ngang ngửa, 
chưa biết bên nào sẽ chiếm được đa 
số tại Hạ Viện kỳ bầu tháng 11 này. 
Đảng Cộng Hòa hiện nay được coi 
như chia làm hai: những người theo 
Trump và những người chống 
Trump1 Phe ủng hộ Trump có gốc là 
nhóm dân da trắng, học thức kém và 
bị ảnh hưởng nặng do cuộc Đại Suy 
Thoái. Những người này có tình trạng 
kinh tế gia đình bấp bênh, hoặc mất 
việc hay cảm thấy bị đe dọa sẽ bị 
thất nghiệp trong tương lai khi các 
hãng xưởng xuất cảng công việc 
sang Trung Hoa hay Mexico. Đa số 
những người dân này chỉ đủ sống 
qua ngày, gọi là paycheck to 
paycheck, bất mãn với giới 
establishment, không tin tưởng vào 
chính quyền hay những thành viên 
cao cấp trong đảng Cộng Hòa.  
Giới chống Donald Trump là những 
thành phần gọi là thượng đẳng, 
elites, của đảng Cộng Hòa, muốn 
theo những chương trình bảo thủ từ 
thời của Reagan. Tư tưởng bảo thủ 
này gồm việc hạn chế quyền lực của 
chính quyền liên bang, thay đổi luật 
di dân, cắt giảm các chương trình xã 
hội như Medicare, medicaid, Social 
Security, tự do mậu dịch và gia tăng 
quốc phòng. Đây là những chương 
trình bảo thủ chính theo đuổi bởi 
những người theo truyền thống cố 
hữu về bảo thủ của đảng Cộng Hòa 
như thủ lãnh Hạ Viện Paul Ryan hiện 
tại. 
Tuy thế, đa số đảng viên của Cộng 
Hòa thuộc vào thành phần gốc muốn 
chú trọng về kinh tế nhiều hơn theo 
tinh thần bảo vệ thị trường cho Hoa 
Kỳ gọi là protectionism. Có nghĩa 
những người dân này đã bị thiệt hại 
quá nhiều do tự do mậu dịch và toàn 
cầu hóa. Vì Hoa Kỳ không cạnh 
ttranh nổi với Trung Hoa một khi cho 
Trung Hoa gia nhập vào Tổ Chức 
Mậu Dịch Thế Giới (World Trade 
Organization),  những đảng viên 
Cộng Hòa này đã bị mất việc hay 



 

thấy không bảo đảm về kinh tế gia 
đình do các chương trình tự do mậu 
dịch của Hoa Kỳ từ trước đến nay. 
Những người dân này cũng bị chiêu 
dụ bởi những lời hô hào của Trump 
làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại, 
nhưng không muốn can thiệp nhiều 
vào tình hình chung của thế giới như 
trước. Những chủ trương này của 
Donald Trump giống như những kêu 
gọi của Charles Lindberg, người bay 
băng Đại Tây Dương đầu tiên, nổi 
tiếng vì chống việc Hoa Kỳ tham dự 
vào Đệ Nhị Thế Chiến, gọi là chủ 
trương cô lập hóa isolationism. Ngoài 
ra muốn ngăn chặn di dân như xây 
tường biên giới để chặn dân Mễ nhập 
cảnh lậu. Đây là chủ trương gọi là 
nativism, dành lại Hoa Kỳ cho dân 
bản xứ, chống di dân đủ loại! 
Các khuynh hướng bảo vệ thị trường 
protectionism về kinh tế, cô lập hóa, 
isolationism, về phương diện toàn 
cầu và dành quyền lợi cho dân bản 
xứ, nativism, chống di dân, hiện nay 
rất mạnh trong giới dân da trắng 
thành phần ít học và nghèo. Không  
những thế, giới trung lưu hiện nay 
của Hoa Kỳ đang mất dần và xuống 
cấp thành giới trung lưu loại thấp, 
lower middle class, cũng ngả theo 
các chiều hướng này. Đây là mối lo 
ngại cho đảng Dân Chủ vì nhiều dấu 
hiệu cho thấy Donald Trump bắt đầu 
lôi cuốn được nhiều đảng viên Dân 
Chủ nằm trong những thành phần 
này.  
Hiện nay những thăm dò dư luận cho 
thấy Hillary Clinton dẫn đầu so với 
Donald Trump ở mức 60 – 40. Nhưng 
như những tiên đoán trước đây về 
Trump đều sai lạc, biết bao nhà 
phân tích và bình luận gia đã cho 
rằng Trump không thể nào trở thành 
ứng cử viên tổng thống của đảng 
Cộng Hòa. Giờ đây những nhân vật 
này đều đấm ngực nhận lỗi mình dã 
sai lầm vì đánh giá Trump quá thấp! 
Các thăm dò dư luận giữa Hillary và 
Donald Trump hiện nay vẫn còn quá 
sớm và các con số này sẽ thay đổi 
rất nhiều trong những tháng tới.  
Dù sao đi nữa, đảng Cộng Hòa hiện 
nay có thể coi như đã vỡ tan làm hai. 
Một thành phần đa số ủng hộ Trump 
và thành phần còn lại, thuộc giới 
establishment, chống Trump. Nhóm 
này hiện nay như rắn mất đầu, bàng 

hoàng như vẫn chưa tin được là sau 
cùng Donald Trump đã thắng và trở 
thành lãnh tụ tối cao cho đảng Cộng 
Hòa để tranh cử, một khi họp đại hội 
đảng tại Cleveland chấm dứt. Một số 
như Thượng Ngị Sĩ Lindsey Graham  
cay cú và thù ghét Trump đến mức 
gọi Trump là bịp bợm, con man, và 
mong cho Hillary thắng! Tuy thế một 
số cũng đã xoay chiều và muối mặt 
ủng hộ Trump để hy vọng được mời 
làm ứng cử viên Phó Tổng Thống. 
Trong số này có Chris Christie, 
thống đốc New Jersey, cũng như 
Rick Perry của Texas! Có thể còn 
mấy tháng nữa, phần lớn những 
nhân vật cao cấp của Cộng Hòa rồi 
cũng xoay chiều để ủng hộ Trump. 
Nhưng dù sao đi nữa, đảng Cộng 
Hòa như đã biết từ mấy chục năm 
nay, khởi sắc từ thời của Ronald 
Reagan, lụn bại với George W Bush, 
sau cùng đã không còn nữa. 
Thay thế vào đó là đảng Cộng Hòa 
của Donald Trump, cô lập hóa, bảo 
vệ thị trường và chống di dân. Nếu 
Trump thắng và trở thành tổng thống 
Hoa Kỳ, đây sẽ là con đường của 
Hoa Kỳ trong tương lai, đem lại 
khủng hoảng và tai họa cho cả toàn 
cầu. Nếu Trump thua, nhiều phần sẽ 
lôi kéo theo cả Thượng Viện và Hạ 
Viện về tay Dân Chủ, đảng Cộng 
Hoà sau ngày bỏ phiếu tháng 11 này 
sẽ đương nhiên được coi như hoàn 
toàn tan vỡ  và phân tán thành hai ba 
đảng nhỏ. Lúc đó Dân Chủ sẽ trở 
thành độc đảng, nắm giữ quyền 
hành vài thập niên nữa! 
Đây cũng không phải là viễn ảnh hay 
ho gì và sẽ đem lại nhiều hậu quả 
không hay khác cho tương lai. Chúng 
ta hãy chờ xem! 
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