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Elizabetgh Warren và Amy Klobuchar 

 
Năm nay là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Đó là điều ai cũng biết. Và chỉ còn chưa đến 10 tháng 

nữa chúng ta sẽ “rũ nhau đi bầu” – đó cũng là điều ai cũng biết. Thế nhưng hoặc ông Trump sẽ có 

thêm một nhiệm kỳ nữa, hoặc một người Dân Chủ nào đó sẽ dọn vào Tòa Bạch Ốc để mở ra một 

trang sử mới, đó là điều không ai biết, hay không ai dám chắc. Bởi vậy có lẽ hiện nay không ít 

người đang phát điên - từ hai phía xanh và đỏ! 
 Đương nhiên, chẳng ai tin “chuyện lạ bốn phương” trong tháng giêng này Thượng Viện 

Mỹ, với thành viên đa số là người Cộng Hòa “trung kiên” (53/100), cương quyết nhắm mắt, bịt 

tai, sẽ kết tội ông Trump trong vai trò bồi thẩm,trong vụ án xử ông đã tìm cách thông đồng với 

Tổng thống tân cử của Ukraine hồi cuối tháng bảy năm ngoái để kiếm chuyện bôi bẩn ông Joe 

Biden. Môt số ít chính khách Cộng Hòa đã “nói chơi” sẽ ra tranh cử để cho đảng có sự lựa chọn 

một người đẹp mặt, đẹp mày hơn, xứng đáng hơn, có tư cách hơn. Nhưng đảng Cộng Hòa đâu có 

“hưỡn” để làm chuyện đó. Cho nên, ông Trump sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ hai là cái chắc.  
 Điều không chắc là đảng Dân Chủ sẽ lựa chọn ai đại diện trong cuộc chạy đua quyết liệt 

và lịch sử năm nay? Đương nhiên, vấn đề chẳng phải lá vì thiếu người ra tranh cử mà vì có quá 

dư người lúc nhúc trên vòng chạy sơ bộ này, và thực tế vẫn là phải thắp đuốc tìm người trong 

đêm. Đó là lý do khiến cho nhiều người nói tổng thống quá khéo lo, phải chạy chọt, xin xỏ, đe 

dọa Tổng thống Ukraine “xin ông phá thằng Joe cho tôi”. Vửa mất sĩ diện vửa phạm pháp. 
 Khác với cử tri Cộng Hòa hiện nay rất an nhiên tự tại, cử tri Dân Chủ thì nay cứ đi ra đi 

vào, đứng ngồi không yên. Đây là điều mà cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa vào ngáy 3-2 tới sẽ giải 

thích, soi sáng.  Khối cử tri Cộng Hòa (đa số là da trắng vửa Phúc Âm vừa thượng đẳng – 

evangelicals và supremacists) chỉ có một mình ông Trump để nhìn vào, và họ càng ngày càng an 

tâm, tin tưởng ở người “con của Thượng Đế” đã gởi xuống trần gian này nhằm giải quyết những 

vấn đề bộn bề của nước Mỹ. Tổng thống Trump có thể có một số không nhỏ những tai tiếng, và 

cách ăn nói, tweeting của ông cũng có thề có “vấn đề”, nhưng rồi người ta cũng quen, còn thấy 

vui vì sự chân thực, như phát biểu của bà Nikki Haley, người gốc Ấn, cựu thống đốc South 

Carolina, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, “có tật, có tài”, và Thượng Đế không thể làm nên 

con người toàn hảo được. Cho nên, ông Trump không cần vận động cũng chẳng mất bất cứ ai – 

và chỉ mong có thêm được người nào từ bên ngoài, hay người đó! 
 Đó là vấn đề nhức đầu hiện nay của đảng Dân Chủ.  
 Những người Dân Chủ vẫn nghĩ chẳng thể có một tổng thống chưa từng có như ông Donald 

Trump, cho nên nhất quyết phải loại ông bằng mọi giá, và một người như ông Trump rất dễ đánh 

bại vì ông không cho cử tri sự lựa chọn nào khác. Đặc biệt, trong bầu cử năm nay, không có khuôn 

mặt nào trong đảng Dân Chủ cực kỳ “vĩ đại” – như bà Clinton năm 2016 – khiến cho người ra 

tranh cử phải rụt rè, do dự cả. Bởi thế mà lúc ban đầu có đến 24-25 người xung phong, tình nguyện. 

Giống như hồi Cộng Hòa ra tranh cử trong vòng sơ bộ năm 2016, cũng hơn 20 người, dẫm đạp 

lên nhau, chỉ còn ông Trump là đứng vững được. 



 Dĩ nhiên, nhiếu người quan sát, bình luận đã bày tỏ sự quan ngại. Nhưng biết làm sao bây 

giờ? Họ là những nhà chính trị, thường chì có tầm nhìn trước mắt. Cũng có thể nói là đảng đã 

không làm nổi vai trò lãnh đạo của mình. Đảng Dân Chủ cũng thế mà đảng Cộng Hòa cũng thế. 

Lãnh đạo là thấy trước và soi đường dẫn lối. Nhưng nếu người ta không thấy trước, thì làm sao 

soi dẫn được. Bởi thế mà Tổng thống Vladimir Putin vẫn được người Nga tín nhiệm trong gần 20 

năm qua có lý khi nói độc tài như ở Nga sẽ làm mạnh hơn cho dân chủ. Cứ xem câu chuyện Bắc 

Bộ Phủ của ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta”, có ai tranh chấp trong “bầu cử tổng bí 

thư” đâu. Trước đây, Võ Văn Kiệt ở phía nam có uy thế với cuộc vận động đổi mới trong thập 

niên 80 là thế nhưng cũng bó tay, cười đau khóc hận trước Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười. Ngày 

nay, Nguyễn Tấn Dũng ở phía nam vì lỡ có tham vọng sẽ là người miền nam đầu tiên làm tổng bí 

thư đảng ta mà nay đang bị “tru di tam tộc”. 
May mà thời gian giúp phơi bày thực tế và một số ít người đã mở mắt, cho nên đến giữa 

tháng giêng này số ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ chỉ còn 14 mạng, nhưng không phải 

người dân ai cũng biết tông tích, lý lịch của những “hiền sĩ” này nếu không lên mạng. Tên tuổi 

những người sống sót là: Thượng nghị sĩ Michael Bennet (Colorado), cựu Phó Tổng thống Joe 

Biden, cựu Thị trưởng tỉ phú Michael Bloomberg (New York City), Thượng nghị sĩ Cory Booker 

(New Jersey), cựu Thị trưởng Pete Buttigieg (South Bend, Indiana), Dân biểu John Delaney 

(Maryland), Dân biểu Tulsi Gabbard (Hawaii), Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Minnesota), cựu 

Thống đốc Deval Patrick (Massachusetts), Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Vermont), Tỷ phú 

Tom Steyer, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Massachusetts), tác giả Marianne Williamson, và 

doanh nhân Andrew Yang. Trong danh sách “nghĩa trang” (chữ của báo chí Mỹ) có không ít tên 

tuổi lớn, như nữ Thượng nghị sĩ sắc sảo Kamala Harris của California, Thượng nghị sĩ Kristen 

Hillibrand của New York, cựu Bộ trưởng Julian Castro (người Latino duy nhất), dân biểu Beto 

O’Rourke (từng tưởng mình là Barack Obama, THị trưởng New York City Bill deBlasio ..  
Hiểu biết của con người có giới hạn, nước Mỹ thì mênh mông. Trong số người này chúng 

ta biết thực sự nhiều lắm là năm người. Nay theo thăm dò với thời gian, có tám người được xem 

là hàng đầu, hay đang dẫn đầu. Đó là ba lão trượng Sanders (78), Biden (77), và Bloomberg (77); 

hai anh thư Warren (70) và Klobuchar (59); hai thư sinh là Buttigieg (37) và Yang (44); và một 

người gốc châu Phi (Booker, 50). Sau vài tháng sơ bộ, có thể chỉ còn lại 3-4 người, và đến kỳ đại 

hội đảng vào tháng bảy lúc đó chúng ta hẳn đã biết đảng Dân Chủ đã chọn ai. Tuy nhiên, nhìn 

danh sách tám vị anh  hào kể trên cùng những vấn đề đang được tranh cãi kịch liệt trong các tranh 

luận chính thức, người quan sát có lý do để lo ngại. 
Những nhân vật có tính lãnh đạo trong đảng chưa nói rõ họ ủng hộ ai. Cựu Tổng thống 

Obama xem chừng không thể bỏ được Joe Biden vốn đứng phó cho mình. Và ông Obama cũng 

chẳng có mấy thiện cảm với hai nhân vật dẫn đầu là Sanders và Warren. Bà Clinton ủng hộ ai thì 

ta chưa biết, nhưng bà đã đưa ngón tay giữa lên đối với ông Sanders (bà tố ông này đã chơi bà 

trong tranh cử bốn năm trước, không chịu rút lui), và bà Gabbard (tố bà là tay sai nằm vùng của 

ông Trump). Ông Clinton thì ngậm miệng bởi những tai tiếng trong quá khứ. Bởi thế, các ứng cử 

viên Dân Chủ lại càng tha hồ vẫy vùng và càng vẫy vùng lại càng phải vùng vẫy trước sức ép của 

cạnh tranh. 
Theo thăm dò mới nhất vào khoảng giữa tháng giêng, ba người đang dẫn đầu là ông 

Sanders, Biden và bà Warren. Có thể kể luôn ông Buttigieg. Và đừng xem thường ông Bloomberg, 

người có sức mạnh đồng tiền.  
Hai ông Sanders và Biden đang dẫn đầu. Vả lại kính lão đắc thọ. Cho nên hãy nói đến hai 

cụ ông trước. 
Hai ông đang dẫn đầu là vấn đề của cả hai người và cử tri Dân Chủ. Nhân sinh thất thập 

cổ kai hi. Bát thập càng cực kỳ hiếm có. Cuối năm nay, ông Sanders 80, ông Biden 79. Tuổi già 

sức yếu, chẳng cần phải nói thêm. Quá 70, người ta chỉ còn có thể lo mỗi một chuyện: sức khỏe 

của mình ngày càng suy tàn trên mọi mặt: mắt (không còn đọc được), mũi (không biết mùi), tai 

(không nghe được người ta nói), miệng (nói chẳng mấy ai hiểu), tim (lúc đập lúc không), thận, 

phổi, ruột, và não bộ. Mỡ trong máu. Đường trong máu. Còn đâu thì giờ, đầu óc cho chuyện nhà 

(vợ, con, cháu chắt), chưa nói gì đến chuyện nước. Và trước chuyện nước ngày càng bộn bề, phức 

tạp, rối rắm trong một thế giới toàn cầu hóa ngáy càng phân ly, phân liệt, liệu một người đã tám 

mươi còn đủ đầu óc để ghi nhận sự kiện, phân tích, kết luận để có thể quyết đoán, minh mẫn trong 



hành động. Hay chỉ thở dài và tìm cách thỏa hiệp, thối lui... Điều đáng tiếc là một điều nhiều người 

chúng ta mong đợi đã không đến. Đó là một lời phát biểu nghĩ đến thế hệ mai sau: “Thôi, tôi già 

rồi, còn làm được gì nữa. Nhưng tôi sẽ dồn sức ùng hộ thế hệ mai sau. Cử tri có thể tin rằng tôi đã 

nhận thấy lý tưởng và chủ trương của tôi đầy đủ qua ứng cử viên X.”.  
Tại sao ông Sanders dẫn đầu? Theo thăm dò, cử tri trẻ tuổi lân nay chỉ nằm, nhà thường 

không đi bầu, nay quyết định vùng dậy vừa vì họ chịu không nổi ông Trump và thấy đảng Dân 

Chủ cần có người đối đầu xứng đáng, vửa vì họ nghĩ rằng đã đến lúc lãnh đạo nước Mỹ phải có 

một quan điểm “cách mạng” xã hội cấp tiến. Có nghĩa là giới lao động lợi tức thấp 

(underprivileged) phải được chăm lo nhiều hơn về giáo dục, y tế, gia cư... Nhưng những 

người  Cộng Hòa thường đồng hóa quan điểm cấp tiến này với chủ nghĩa xã hội, và họ cũng không 

phân biệt được chế độ cộng sản nhân danh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội đích thực khác 

nhau như thế nào. Đó là vấn đề của ông Sanders và của đảng Dân Chủ khi phải chọn đường lối an 

lạc xã hội (social welfare) như thế nào cho gần gũi với sự hiểu biết của người dân hơn.  
Ông Biden qua bao nhiêu thử thách vì vụ án Ukraine bôi bẩn của ông Trump vẫn còn giữ 

được uy tín phần nào. Cử tri Dân Chủ ủng hộ ông vì kinh nghiệm chính trường, khả năng đối thoại 

với phía Cộng Hòa và những quan điểm thực tế không tả không hữu (“fix it”, không “rả máy” chế 

độ Trump). Nhưng khi ông nói sẽ lựa chọn một ứng cử viên phó tổng thống là người Cộng Hòa, 

ông có thể đã mắc bệnh lẩm cẩm. Và thực ra, người ta cũng đã thấy một vài dấu hiểu tuổi già lẩm 

cẩm trong cách ông ăn nói. 
Chúng ta chỉ cần nhớ rằng đảng Dân Chủ chưa hề có một tổng thống náo đắc cử trên 60 

(tinh ngược lại Barack Obama , Bill Clinton, Jimmy Carter, Lyndon Johnson, John Kennedy). Già 

nhất là ông Harry Truman (61) kế nhiệm Tổng thống Franklin Roosevelt đột ngột qua đời năm 

1945. Ngay cả những ứng cử viên tồng thống thất cử như George MacGovern (1972), Walter 

Mondale (1984), Michael Dukakis (1988), Albert Gore (2000), John Kerry (2004), tất cả cũng đều 

dưới 60. Cử tri Dân Chủ liệu sẽ đặc biệt rộng lượng hơn trong cuộc bầu cử năm nay chăng? Hay 

họ xem ông là sự lựa chọn duy nhất của họ? 
Bà Elizabeth Warren là nhân vật phái yếu mạnh nhất hiện nay. Một số người cũng gán cho 

bà nhãn “chủ nghĩa xã hội” với chủ trương “Medicare for All”, cho nên sự ủng hộ dành cho bà bị 

giảm bớt, nhưng bà là người thực có kinh nghiệm vửa trong giảng dạy, vửa trong cơ quan chuyên 

môn chính quyền vừa tại Thượng Viện. Bà có lập trường cấp tiến có khả năng hiện thực, và bà là 

một ngưòi sạch. Bà đã giữ khoảng cách rất rõ với bà Hillary Clinton. Vấn đề là người Mỹ đã thực 

sự  muốn có một nữ tổng thống hay chưa. Người Dân Chủ có thể nói “Yes”, nhưng người Cộng 

Hòa xem chừng vẫn “No”. Và nếu cử tri bớt tin tưởng ở hai lão niên Biden và Sanders, cờ có thể 

nằm trong tay bà để phất. 
Hiên nay đang nổi lên một nhân vật trung dung, khả ái, ôn hòa, khiêm tốn là bà Amy 

Klubochar.  Nhá bìính luận Frank Bruni của tờ The New York Times đã gọi bà là “A Democrat 

who can beat Trump”. Bà được cả một số nhà chính trị Cộng Hòa  như Susan Collins và Lindsey 

Graham ùng hộ với chủ trương cải cách thay vì cách mạng (reform, not revolution). Nếu bà 

Elizabeth Warren “xã hội chủ nghĩa” được xem là sẵn sàng thay ông Sanders “xã hội chủ nghĩa” 

nếu ông có “mệnh hệ chính trị” nào trong vòng sơ bộ, thì bà Klobuchar cũng được xem là nhân 

vât ôn hòa toàn hảo để chiếm chỗ của ông Biden ôn hòa nếu ông không duy trì được cử tri Dân 

Chủ tin cậy.  
Tiếp theo là hai ông Buttigieg và Yang. Buttigieg đang nổi đình nổi đám vì là ngưòi trẻ 

nhất (không tì vết) và là người công khai đồng tính. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm của ông về đối 

nội và đối ngoại với những chính sách không rõ ràng đang được nhìn thấy và sẽ hiện rõ hơn trong 

thời gian tới. Mặt khác, chẳng phải người Mỹ nào cũng cởi mở chấp nhận cái “gay” của ông. Còn 

ông Yang, cha mẹ là di dân Đài Loan, hẳn cũng phải mơ mộng hay phiêu lưu cua tuổi trẻ hay có 

những mưu định xa hơn cuộc tranh cử này. 
Đáng theo dõi là hai ông Michael Bloomberg và Cory Booker. Ông Bloomberg ra tranh 

cử với chiêu bài “Hạ bệ Trump”. Là tỷ phú, ông đã tung tiền ra như nước để tranh cử. Booker là 

một người da đen chừng mực, khiêm tốn, ôn hòa, không nổ và có kinh nghiệm. Để xem Iowa sẽ 

nói gì về hai ông. 
Vấn đề là nay ngưòi Dân Chủ phải nhận thấy “đoàn kết là thắng, chia rẽ là chết”. United 

we stand. Divided we fall! Người ta có thể tranh cãi nhau trong sơ bộ, nhưng vừa không thể vạch 



áo cho ngưòi xem lưng, mà quên đi mục tiêu chính là ông Trump và phải chứng minh những gì 

ông đang xem là chiến thắng lớn của ông khiến ông phải được Nobel kinh tế, Nobel hòa bình, xây 

tường biên giới hay sừc khỏe đại chúng ... thực ra chỉ là những thất bại xáo trộn. Cử tri không thể 

gây ra những phe nhỏ trong đảng không nhìn mặt nhau khiến cho người Dân Chủ sẽ đi bỏ phiếu 

không đầy đủ, và không thống nhất. Một khi đảng Dân Chủ đã chọn mặt gởi vàng, toàn thể cử tri 

Dân Chủ phải đồng lòng quên đi chuyện khác biệt để đứng chung một mặt trận. Trong cách đó, 

họ còn có thể thu hút cử tri độc lập và cả những người Cộng Hòa đang nghi ngại, thất vọng ông 

Trump  trên nhiều mặt. 
Tái thiết dân chủ Mỹ phải được xem là mục tiêu lớn nhất của đảng Dân Chủ trong bầu cử 

năm nay! 
 


