
 

BBBBầu cử tổng thống Pháp vầu cử tổng thống Pháp vầu cử tổng thống Pháp vầu cử tổng thống Pháp và tan rã à tan rã à tan rã à tan rã 
ccccủa Âu Châu?ủa Âu Châu?ủa Âu Châu?ủa Âu Châu?    
 
KhuKhuKhuKhuất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đình Phùngình Phùngình Phùngình Phùng    
 
Cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào 
ngày Chủ Nhật 23 tháng 4 được chú 
ý nhiều vì tương lai của  Liên Hiệp Âu 
Châu, có còn tồn tại được hay 
không, tùy thuộc nhiều vào kết quả 
cuộc bầu cử. 
Lý do là  ứng cử viên sáng giá nhất 
trong số 11 ứng cử viên là Marine 
LePen thuộc cực hữu đòi Pháp tách 
ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Với Anh 
đã bầu trong vụ Brexit để ra khỏi EU, 
European Union năm ngoái, nếu 
Pháp bầu Le Pen làm tổng thống 
Pháp và thực hiện vụ tách ra không 
nằm trong  EU nữa, Âu Châu có thể 
coi như tan rã.  
Nước Pháp thực sự yếu thế hơn so 
với Anh và Đức trên mọi phương 
diện. Nhưng ba quốc gia này được 
coi như cột trụ trong việc thành lập 
Liên Hiệp Âu Châu sau Đệ Nhị Thế 
Chiến, nhằm giữ cho Âu Châu không 
rơi vào cảnh tương tàn như hai kỳ 
Thế Chiến đều bắt nguồn từ Âu 
Châu trước kia. Với Anh ra khỏi sau 
vụ trưng cầu dân ý Brexit, nếu Pháp 
đòi tách ra, các nước khác nhỏ hơn 
như Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ 
Đào Nha cũng nhiềâu phần sẽ theo 
sau và Liên Hiệp Âu Châu sẽ được 
coi như chấm dứt. Dĩ nhiên ảnh 
hưởng về kinh tế sẽ trầm trọng vô kể 
với Âu Châu tan rã và hỗn loạn, chưa 
kể đến thế quân sự như khối NATO  
cũng sẽ tan vỡ. 
Vì những lý do trên, bầu cử tổng 
thống tại Pháp lần này mang tầm 
quan trọng đặc biệt. Vì sẽ ảnh hưởng 
lớn lao đến toàn cõi Âu Châu, cũng 
như có thể dẫn dắt đến những xáo 
trộn kinh tế không nhỏ cho cả toàn 
cầu vì ảnh hưởng dây chuyền. 
Nhưng chưa bao giờ bầu cử tổng 
thống Pháp lại lộn xộn và náo nhiệt 
như kỳ này! Lý do là tổng thống hiện 
nay là Francois Hollande không dám 
ra tái ứng cử vì bị dân Pháp mất tín 
nhiệm quá nhiều. Đảng Xã Hội của 
Hollande cũng không đưa ra được 
ứng cử viên nào sáng giá. Kết quả là 
có đến 11 ứng cử viên ra tranh cử 
tổng thống!  

Tuy nhiên chỉ có 4 người được coi 
như có triển vọng. Là Marine Le Pen 
của đảng Front National, Emmanuel 
Macron của đảng En Marche, một 
đảng mới thành lập, Francois Fillon 
của đảng Cộng Hòa và Jean Luc 
Mélenchon  của đảng cực tả.  Cho 
đến ngày bầu cử là ngày Chủ Nhật 
23 tháng 4, cả bốn người đều coi như 
sát nút. Và dân Pháp có đến 30% 
nghiêng ngả, không biết sẽ chọn ai.  
Một vụ khủng bố hôm thứ năm 20 
tháng 4 do một người Ả Rập hồi giáo 
ngay trên đại lộ nổi tiếng nhất của 
Paris là Champs – Eùlysées làm thiệt 
mạng một người cảnh sát và hai 
người khác bị thương,  đã giúp cho 
Marine Le Pen vì chỉ xảy ra trước 
bầu cử có vài ngày. Le Pen thuộc 
đảng cực hữu Front  National, chống 
di dân, chống Hồi Giáo, đòi đóng cửa 
các đền thờ Hồi Giáo và trục xuất 
các kẻ tình nghi khủng bố trong danh 
sách của cảnh sát ra khỏi nước 
Pháp. Vì thế vụ khủng bố xảy ra 
đúng lúc đã làm tăng điểâm cho 
Marine Le Pen nhiều. 
Le Pen năm nay 48 tuổi, có 3 đứa 
con, ly dị hai lần, là con gái của 
Jean-Marie Le Pen. Tay này thuộc 
loại quá khích nặng,  có những chủ 
trương cực hữu loại kỳ thị và chống 
Do Thái. Le Pen bố sáng lập ra đảng 
Front National năm 1972, mới đầu 
chỉ thu hút được một số ít đảng viên 
loại cuồng tín và ít được để ý đến. 
Nhưng sau khi con gái là Marine Le 
Pen học luật ra và làm cố vấn luật 
pháp cho ông bố, đảng này bắt đầu 
khởi sắc! Marine Le Pen trở thành 
phó chủ tịch cho đảng và bắt đầu tìm 
cách để đưa Front National trở thành 
đảng phái chính thống hơn để mở 
rộng tầm ảnh hưởng. 
Marine Le Pen ra ứng cử và trở 
thành nghị viên của Eurpean 
Parliament, sau đó vào Quốc Hội 
Pháp. Năm 2011, Marine Le Pen 
chính thức thay thế bố thành đảng 
trưởng Front National.  Thấy ông bố 
tiếp tục tuyên bố quá khích chống Do 
Thái, không tin vào chuyện Đức 
Quốc Xã dùng hơi độc giết dân Do 
Thái trong Holocaust, Marine Le Pen 
trục xuất bố ra khỏi đảng!  
Tuy làm cho đảng Front National  ôn 
hòa hơn về chuyện chống Do Thái 
để hòng lấy phiếu dân gốc này rất 

đông tại Pháp, Marine Le Pen giữ tất 
cả các đường lối cực hữu quá khích 
của ông bố. Về chuyện di dân, 
Marine Le Pen đòi ngăn chận di dân 
vào Pháp. Mỗi năm Pháp cho 
200,000 người di dân vào, Marine đòi 
cắt xuống chỉ còn 20,000.  Cũng như 
các quyền lợi di dân, xin trợ cấp đều 
sẽ bị cắt hết! 
Về kinh tế, Marine Le Pen đòi Pháp 
ra khỏi khối dùng tiền euro, trở lại 
đồng franc như thuở trước. Cũng như 
ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu EU và ra 
khỏi khối quân sự NATO. Marine Le 
Pen muốn Pháp cô lập hóa về chính 
trị cũng như  muốn đặt quyền lợi của 
Pháp về kinh tế lên trên hết. Các 
điểm này, chủ trương của Marine Le 
Pen có thể coi như giống hệt chư 
những chiêu bài “America first” 
“Make America great again” của 
Donald Trump. Ngay sau khi Trump 
thắng cử tháng 11 vừa qua, chỉ mấy 
ngày sau, Marine Le Pen đã thấy 
xuất hiện tại Trump Tower! Việc 
Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ 
đã làm Marine Le Pen lên tinh thần 
nhiều và tin tưởng Pháp cũng sẽ 
theo con đường của Hoa Kỳ để giúp 
Marine Le Pen thắng cử kỳ này. 
Ứng cử viên nhiều triển vọng khác là 
Emmanuel Macron. Macron năm nay 
mới 39 tuổi, nguyên là một chuyên 
viên về ngân hàng. Năm 2012, 
Macron được vào làm phụ tá về kinh 
tế cho tổng thống Francois Hollande, 
chỉ hai năm sau được Hollande cử 
lên làm bộ trưởng kinh tế thay thế 
Montebourg, không được việc và quá 
thiên về cực tả. Tháng 8 năm ngoái, 
Macron từ chức để ra lập đảng riêng 
gọi là En Marche!, đảng Lên Đường! 
Lý do là Macron cho là hệ thống 
đảng phái của Pháp bị giới hạn quá 
nhiều, không cải tổ được. Nên 
Macron lập hẳn đảng mới để qui tụ 
cả hai phe tả và phe hữu, chỉ mới 
mấy tháng đã qui nạp được hơn 
200,000 đảng viên. Về kinh tế, 
Macron chủ trương thả lỏng cho 
business để phát triển kinh tế nhưng 
cũng hứa hẹn sẽ cải tổ về welfare và 
giúp dân nghèo. Macron cũng kêu 
gọi chống khủng bố và tăng gia quốc 
phòng và thêm cảnh sát. 
Những chủ trương này của Macron 
đứng trung dung và được cả hai phía 
tả và hữu đều ủng hộ. Đặc biệt 



 

Macron được giới trẻ ủng hộ nhiều và 
thu hút được những người chưa đi 
bầu bao giờ, một điểm khá đăc biệt, 
giống như Barack Obama của Hoa 
Kỳ.  Obama đã lên tiếng ủng hộ 
Emmanuel Macron và cố vấn cho 
Macron về chuyện phải vận động để 
dân đi bầu bỏ phiếu cho mình cho 
đến ngày cuối, không lơ là được. 
Trong khi đó Donald Trump cũng 
dùng Twitter để ủng hộ Marine Le 
Pen tối đa! 
Đời tư của Macron cũng nhiều 
chuyện ly kỳ! Năm 17 tuổi, lúc còn 
học trung học, Macron mê cô giáo 
dậy học tên Brigitte Trogneux. Tỏ 
tình với cô giáo, Macron hứa hẹn dù 
sau này chuyện gì xảy ra đến đâu đi 
nữa, Macron thề sẽ xin cưới cô giáo 
làm vợ! Và năm 2007, sau khi học 
hành xong, công thành danh toại, 
Macron đã thực hiện đúng lời hứa, 
làm đám cưới với cô giáo năm xưa, 
hơn Macron đúng 24 tuổi! 
Mấy tháng trước đây, ứng cử viên có 
nhiều hy vọng thành tổng thống hơn 
cả là Francois Fillon của đảng Cộng 
Hòa. Đảng này với đảng Xã Hội của 
Hollande được coi như hai đảng 
chính và Fillon coi như nắm chắc nên 
có lúc đã khinh bỉ ứng cử viên 
Emmanuel Macron, nói: “ Dân Pháp 
đâu có thể giao phó số mệnh quốc 
gia cho một kẻ không có kinh 
nghiệm, không chứng tỏ được điều gì 
như vậy được!”. Nhưng Fillon sau đó 
bị tố là làm bậy, đã dùng tiền chính 
phủ để trả lương cho vợ và con, 
không làm gì cả mà được trả cả triệu 
euros! Bị tố vụ này, dù Fillon chối 
nhưng dân Pháp không tin nữa và 
mất điểm nhiều, số người trước kia 
ủng hộ Fillon quay sang ủng hộ 
Macron hết! 
Một ứng cử viên khác là Jean-Luc 
Mélenchon, 65 tuổi, thuộc về cực tả 
quá khích. Đòi ra khỏi EU, bỏ tiền 
euro,  bỏ năng lượng nguyên tử, 
đánh thuế dân giàu tối đa, giảm giờ 
làm việc..v.v. Hoàn toàn thiên về cực 
tã vì Mélenchon trước kia theo Đệ Tứ 
Cộng Sản Trotsky! Nhưng 
Mélenchon dùng Internet, Facebook, 
Twitter, hologram để vận động nên 
được giới trẻ Pháp thích nhiều.  
Kết quả sơ khởi về cuộc bầu cử hôm 
Chủ Nhật 23 tháng 4 cho thấy ứng 
cử viên Marine Le Pen được 21.43% 

và Emmanuel Macron được 23.86% 
số phiếu, sát nút với nhau. Vì không 
ai được trên 50%, cuộc bầu cử tiếp 
tục vào ngày 7 tháng 5 giữa hai 
người Le Pen và Macron để xem ai 
sẽ thành tổng thống Pháp. 
Macron hiện đang được các ứng cử 
viên khác quay sang ủng hộ và được 
giới chính trị ôn hòa của Pháp, sợ Le 
Pen cực hữu quá khích thành tổng 
thống, nên dồn lực lượng để ủng hộ 
Macron.  Nhưng Le Pen được giới 
nghèo, nhân công bị mất việc hay lo 
sợ bị thất nghiệp do toàn cầu hóa, 
những giới ít học và nặng đầu óc kỳ 
thị ủng hộ nhiều nên có thể dễ trên 
chân Macron hơn. Sự tương đồng với 
cuộc tranh cử của Donald Trump gần 
như là rập khuôn!  
Hiện nay phong trào quốc gia cực 
đoan, bảo vệ dân bản xứ, chống di 
dân đang lên như diều khắp nơi, cả 
Hoa Kỳ lẫn Âu Châu. Nên Marine Le 
Pen có thể có hy vọng sẽ thắng cử 
hai tuần lễ tới khi tranh với 
Emmanuel Macron trong ngày bầu 
cử run-off 7 tháng 5 sắp đến. Mặc dù 
thị trường chứng khoán tại Âu Châu 
và tại Hoa Kỳ lên nhiều, cho thấy giới 
đầu tư cho là Macron sẽ thắng Le 
Pen. Nhưng nên nhớ là trong vụ 
Brexit và việc Trump thắng cử tại 
Hoa Kỳ, các giới đầu tư đều đã tính 
sai hết với kết quả ngựa về ngược 
nên chuyện Le Pen sẽ thắng ngày 
bầu cử run-off 7 tháng 5 tới là 
chuyện cũng dễ dàng xảy ra, rập 
khuôn với Donald Trump!  
Nếu Le Pen trở thành tổng thống 
Pháp, điều rõ ràng là phong trào cực 
hữu quá khích sẽ lan tràn khắp nơi 
và  sẽ gây ra nhiều thay đổi lớn lao 
khác trên các quốc gia Âu Châu còn 
lại như Đức, Aùo, Hòa Lan, Ý, Tây 
Ban Nha ..v.v.. Và Liên Hiệp Âu 
Châu sẽ tan rã để biến lục địa Âu 
Châu thành những mảnh nhỏ với 
hiềm khích và xung đột như thời 
trước Thế Chiến trở lại. 
Điều này có thể xảy ra hay không? 
Chúng ta sẽ biết rõ hơn sau ngày 
bầu cử  7 tháng 5 này giữa hai ứng 
cử viên còn lại Macron và Le Pen. 
 
KhuKhuKhuKhuất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đất Phong Nguyễn Đình Phùngình Phùngình Phùngình Phùng    
www.nguyendinhphung.comwww.nguyendinhphung.comwww.nguyendinhphung.comwww.nguyendinhphung.com    
 
 


