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Một câu hỏi tưởng dễ, hóa ra “tế nhị” vô cùng: trên đời này, hiện nay, người Mỹ nào đang chống 

đối Tổng thống Donald Trump kịch liệt nhất? Chống đối đến mức một người gan lì như ông 

Trump mà cũng biết sợ.  

 Trả lời đơn giản nhất và dễ làm cho những người ủng hộ ông Trump đang phẫn nộ lại 

càng thêm phẫn nộ là: “Ai mà chẳng chống! Người ở châu Phi, châu Âu, châu Á, châu Mỹ còn 

phê phán ông, chống ông. Huống gì người Mỹ phải chịu đựng ông tweeting hàng ngày”.  Đương 

nhiên, theo thăm dò mới nhất từ CNN, ông có thể được tới 24% những người được hỏi ý kiến lên 

tiếng tán đồng đường lối, chính sách của ông; những người này bịt tai, bịt mắt, bịt miệng… sức 

mấy họ chống. 

 Nhưng chớ quên rằng trong khi đó hiện nay đã có đến cả 74% con số những người cho 

rằng ông đã làm cho nước Mỹ hỏng. Dĩ nhiên ông Trump sẽ cho rằng con số này “xạo”, nhưng 

sự thực thì không chỉ những người Dân Chủ và độc lập khuynh tả đang có ý kiến “tiêu cực” về 



ông Trump, mà cả một con số không nhỏ người Cộng Hòa và độc lập khuynh hữu cũng không 

đồng tình với ông. Và ngay cả một số những người trước kia nhiệt tình bỏ phiếu cho ông vì 

những tưởng ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và họ sẽ được nhờ thì nay họ cảm thấy những 

lời ông nói đã theo gió bay đi và họ đang cảm thấy bị bỏ rơi, bỏ quên.  

 Tuy nhiên, cử tri bình thường chống đối hay ủng hộ cũng chỉ vừa phải, hoặc chỉ lên 

tiếng trong lúc “trà dư tửu hậu”, hay bực quá thì lên mạng, cứ mượn bài của người làm trí thức 

của mình, xổ ra hết, bất kể đúng hay sai, bịa đặt hay chân thực, hòa nhã hay cộc cằn. Và xuống 

đường nếu có dịp. Bỏ phiếu khi tới lúc. Rồi thôi.  

 Do đó, nếu muốn tìm ra người đang chống đối Tổng thống Donald Trump kịch liệt 

nhất, chúng ta phải nhìn vào hàng ngũ những nhà chính trị ở Thượng Viện và Hạ Viện. Bởi vì 

các nhà chính trị không chống để mà chơi. Họ chống để hạ, để lôi xuống. Và như thế, phải chăng 

muốn tìm con người hung dữ này, chúng ta phải nhìn vào hàng ngũ chính khách trong đảng Dân 

Chủ ở viên trên củng nhu viện dưới? 

 Sai! Dĩ nhiên trong đảng Dân Chủ, trên có ông Chuck Schumer, thượng nghị sĩ của 

New York, dưới có bà Nancy Pelosi, dân biểu San Francisco, đương nhiên họ là những chiền sĩ 

tiền phong trong trân chiến đánh gũc Donald Trump. Nhưng hai người cung khéo tự lượng sức 

mình. Nói hoài mỏi miệng. Nước đổ đầu vịt (Donald duck). Khi ông Trump đã quen b4ịt tai, thì 

người ta hieu phải làm chứ không thề nói được. Nhưng những người Dân Chủ này có thể làm gì 

khi họ đang ở thế cô (thiểu số), sức cùng lực tận. Họ chủ yếu chống đỡ để cho “nghị trình” 

(agenda) của ông Trump nói riêng và của đảng Cộng Hòa nói chung không thể thành tựu được. 

Thế thôi. Trước một số dự luật mà phia Cộng Hòa đưa ra, như về bảo hiểm y tế hay di dân, sở dĩ 

đảng Dân Chủ chống được, bẻ gẩy được, chính là nhờ sự hỗ trợ của một số thành viên Cộng 

Hòa. Cho nên người hùng hiện nay lại chính là những thượng nghị sĩ Cộng Hòa xem quyền lợi 

đất nước lớn hơn quyền lợi phù vân của đảng, và bảo vệ những giá trị truyền thống của đảng lớn 

hơn là chuyện chạy theo một ông tổng thống nổi tiếng ở chỗ vẫn xem mình là nhất. Những người 

hùng đó chính là bà Susan Collins của tiểu bang Maine, từ lâu nổi tiếng độc lập, bà Lisa 

Murkowski, thuộc tiểu bang Alaska, đã làm mờ đi hình ảnh giả tạo của Sarah Palin mà ngay ông 

Trump cũng không muốn nhìn đến, và Thượng nghị sĩ John McCain, người đang điều trị ung thư 

não đã bỏ nhà thương để bay đến Capitol Hill bỏ phiếu - chỉ để biết chắc đảng của mình phải  vỡ 

mộng hủy bỏ Obamacare.  

 Trong những thăm dò khác nhau trong hai tuần đầu của tháng tám, người ta đã thấy sự 

chán ngán của không ít những người Cộng Hòa trước đây từng ủng hộ ông nhưng nay ngày càng 

thấy có lý do để sợ rằng mình đã “trao duyên lầm tướng cướp”. Đó là chuyện có thể hiểu được. 

Cũng có thể hiểu được là chuyện một số không nhỏ những nhà chính trị Cộng Hòa tại Quốc Hội 

nay đang cố dang xa khỏi ông Trump, càng xa càng tốt, bởi vì sang năm đã là bầu cử giữa mùa. 

Nhưng dư luận đang trầm trồ một người, vì ông không những chỉ trích ông Trump mà còn mạnh 

dạn phê phán đảng Cộng Hòa của mình đã quá yếu ớt khi hoặc đống tính hoặc im lặng không 

dám nói. Thượng nghi sĩ Jeff Flake! Ông chỉ mới vào Thượng Viện từ đầu năm 2013, tính đến 

nay là bốn năm rưỡi, và sang năm ông sẽ tái tranh cử. Người ta đang nhìn đến ông không chỉ vì 

chuyện ông sẽ ra lại (ông còn quá trẻ - theo tiêu chuẩn của ông McCain hay Mitch McConnell, 

75 tuổi, chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện). Ông từ mấy tháng qua đã trở thành một 

người hùng khi cũng giống như ông McCain đồng viện đồng bang, ông phê phán ông Trump 

kịch liệt, không sợ ông Trump sẽ phá ông trong bầu cử sang năm. Nhưng cuốn sách ông mới ra 

mắt vào đầu tháng tám này có tựa “Conscience of a Conservative” (Lương tâm của một ngưòi 

bào thủ) không chỉ phê phán, công kích Donald Trump. Người đời có thể dễ dàng nói vì ông 

Trump ủng hộ những người Cộng Hòa đang tranh cử trong vòng sơ bộ chống ông Flake nên ông 



Flake mới kịch liệt chống ông Trump. Chúng ta cần biết nhìn ngược lại: Vì ông Flake ngay từ 

đầu đã phê phán ông Trump nên ông Trump mới lên tiếng ủng hộ những người có tham vọng 

thay ông Flake. Vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa do đó sẽ nói được nhiều điều về người Cộng 

Hòa ở Arizona. Họ sáng suốt tinh tế đến mức nào trong lựa chọn của họ! 

 Ông Flake phê phán ông Trump là chuyện bình thường. Nhiều nhân vật Cộng Hòa đã 

làm điều tương tự. Người ta có thể ngại không bàn về tư cách của ông Trump, vì đó là chuyện 

ngưòi trong nhà đóng cửa dạy nhau. Chẳng ai màng chuyện bàn tay của ông không yên và lỗ mũi 

của ông không ngắn đi được. Nhưng về năng lực và những chính sách của ông là những chuyện 

hiển hiện trước mắt, chẳng thể không nói. Ví dụ như ông Flake cho rằng ông Trump là người chỉ 

dành sự ưu ái cho “strongmen” và “nhà độc tài”. Ông cũng có những chính sách di dân thiển cận 

(đòi xây tường), và ngoại thương ‘mỵ dân” (bảo hộ mậu dịch). Nhưng từ phê phán ông Trump 

đến phê phán đảng Cộng Hòa của mình, như con cái phê bình cha mẹ, ông Flake đã bước một 

bước khá dài. Và từ nói lời phê phán đến viết cả một cuốn sách cảnh báo đảng Cộng Hòa không 

dám đối diện sự thật – và chịu trách nhiệm chính là lãnh đạo đảng ở cả hai viện -  thì đúng là một 

chuyến đi, chẳng phải là chuyện có thể xem thường. Nhất là vào một khi câu chuyện râm ran là 

nhiều thưọng nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa đang đứng ngồi không yên và cùng cảm thấy không 

thể im lặng mãi được. Đúng như lời ông Flake: Một thượng nghị sĩ không thể là con dấu của 

tồng thống!” Lương tâm của một người bảo thủ buộc ông phải lên tiếng, nhất là khi trong hàng 

ngũ ngưởi bảo thủ Cộng Hòa cũng có không ít người ngu xuẩn, như Thượng nghị sĩ Ron 

Johnson của Wisconsin, ngày 9-8 vừa qua đã nói: “Ông McCain đã quyết định bỏ phiếu chống 

dự luật bảo hiểm y tế của Cộng Hòa chỉ sau khi ông biết mình bị brain tumor”.  

 Lương tâm của người bảo thủ chân chính buộc ông Flake phải lên tiềng về ông Trump. 

“Chúng ta phải không ngần ngại mà nói thẳng tổng thống đã chỉ nhắm đến cử tri đối tượng của 

ông, làm phương hại khả năng phát triển và nói với cử tọa rộng lớn hơn”. “Trong cuộc sống chỉ 

biết tweeting của tổng thống, thật khó cho chúng ta thấy ông có chiến lược gì trong hành động 

hay chăng. Ông muốn gây ảnh hưởng với truyền thông như là mục tiêu chính nhất, chỉ nhằm lợi 

thế chiến thuật ngắn hạn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là sự ồn ào vô nghĩa”. Có một lúc người 

Cộng Hòa cứ nhất quyết không nhìn nhận ông Trump là đầu mối tai họa, vì nói đến ông Trump 

là nói đến đảng Cộng Hòa phải đứng sau lưng ông. Ông Flake nhìn nhận: “Tôi từng ủng hộ sự 

nông nổi phủ nhận này, vì là một người không muốn tin rằng chính phủ của nước Mỹ đã bị hỏng 

ở mức cao nhất, nhất là do hành động của đảng của chính mình”.  

 Đổ lỗi cho cử tri bỏ phiếu cho ông Trump cũng có khi oan cho họ. Ông Flake nhìn 

thẳng vào hai đảng, trước khi nhìn thẳng vào đảng của ông. Ông viết: “Ai có thể trách được 

người dân nếu họ bị cảm thấy bị cả hai chính đảng bỏ rơi và không biết đến khiến họ trong tuyệt 

vọng phải đến với một ứng cử viên đã đưa ra những giải đáp quá đơn giản cho những vấn đề 

phức tạp vô ngần và rồi cứ nói như đùa”. Ông xét đến sự đổ vỡ trong quan hệ văn minh của hai 

đảng: “Có một thời lãnh đạo Quốc Hội của cả hai đảng cảm thấy có một sự trung thành như một 

định chế, thường kết hợp hai đảng bảo vệ những đặc quyền của Quốc Hội trong một mặt trận 

thống nhất chống Tòa Bạch Ốc, không cấn biết tổng thống theo đảng nào”. Hiện nay, cả hai đảng 

không nhìn mặt nhau, giống như những kẻ  thù “không đội trời chung”. Đó là nguyên nhân của 

sự đổ vỡ của nền chính trị dân chủ của Hoa Kỳ. 

 Khi xét đến đảng Cộng Hòa, ông Flake nhìn rõ một sự dung túng thụ động, tiêu cực, 

tránh né. “Rất thường, chúng ta theo dõi tấn kịch đang diễn ra cùng với cả nước một cách thụ 

động, chẳng ai nói “Phải có ai đây hành động!” mà dường như không nhận thức được ai đây 

chính là chúng ta”. Sự tự mãn dễ dãi xuất phát từ cách nhìn đơn giản mục tiêu của mình và mục 

tiêu của đảng. “Chính những người bảo thủ đã nói, khi ông Obama đắc cử, là ưu tiên số 1 của 



chúng ta không phải là thực thi những chương trình bảo thủ mà phải làm cho ông Obama chỉ 

đứng được một nhiệm kỳ. Cách lý luận này có nghĩa là ông Obama thất bại là chúng ta thành 

công, còn chuyện gì của người dân cứ để tính sau”. “Nếu đến năm 2017, tính toán của người bảo 

thủ là cứ đi vào con đường rất gập ghềnh bởi vì với quyền bá chủ tại Quốc Hội và chính quyển 

Nhà Trắng, chúng ta đã có những con số để đạt được một số mục tiêu chính sách lâu dài - ngay 

cả khi chúng ta tạo nguy cơ cho các định chế và các giá trị của chúng ta – thì có một câu hỏi rất 

thực là những thắng lợi chính sách đó có đáng lắm chăng. Nếu đây chỉ là tính toán có tính ma 

quỷ, thì thực không đáng gì”.  

 Sự xung khắc giữa ông Flake và ông Trump chẳng phải là mới. Ngay trong mùa tranh 

cử tổng thống năm ngoái, ông thượng nghị sĩ của Arizona đã lên tiếng chỉ trích ông Trump về 

thủ đoạn qui chụp Tồng thống Obama không phải sinh ra ở Mỹ, do đó không phải là tổng thống 

hợp lệ. Ông Flake nói rằng ông Trump biết đây là chuyện bịa đặt nhưng vẫn cứ điên cuồng nói 

lên điều này vì lý do đơn giản: nhiều người cũng thích nghe điều đó! Ông Flake cũng từng phản 

đối ông Trump có chính sách kỳ thị di dân người Mễ và Hồi giáo vì lý do đơn giản: một số người 

da trắng sợ cái bánh nhỏ đi vì thêm di dân từ hai nguồn gốc này. Với tư cách là một tín đồ 

Mormon, vào tháng này năm ngoái, ông đã đến viếng một đền thờ Hồi giáo ở Phoenix để tỏ tình 

liên kết. Ông chỉ trích ông Trump cỗ vũ một nền chính trị sôi sục trong sự phẫn nộ và mù quáng 

của người dân.   “Chúng ta đã phải bó tay trước một nền chính trị đang nặng chĩu sự tức giận - từ 

niềm tin khích động người dân có thể bù đắp cho những nỗ lực không thành mở rộng cơ sở cử 

tri… Đây là những cơn co giật của một đảng đang hấp hối. Tức giận và chống đối và đổ lỗi cho 

một số nhóm người vì những vấn đề của chúng ta có thể sẽ có tác động về mặt chính trị trong 

ngắn hạn, nhưng đó là một động lực nguy hiểm trong một xã hội đa nguyên, và chúng ta biết từ 

lịch sử rằng đó là một sự thúc đẩy, một khi đã hành động, không bao giờ kết thúc tốt”. Là một 

người bảo thủ thuần thành từ một tiểu bang ngoại biên, ông Flake lo rằng đường lối chính trị 

hiện nay của ông Trump sẽ tiêu diệt đảng Cộng Hòa vì làm cho người dân gốc La tinh bị kỳ thị, 

xa lánh. Ông viết: "Chúng ta đã lướt qua nhiều cuộc bầu cử mà  không quan tâm tới việc mở 

rộng địa bàn cử tri rộng lớn. Chúng ta đã biết tất cả những điều này trong cuộc bầu cử trước đây, 

nhưng chúng ta vẫn dễ dãi chạy theo chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc bản vị có tính mỵ 

dân”.  

  Trong bài viết trên tờ The Washington Post giới thiệu cuốn sách của mình, đang được 

xem như là một bản tuyên ngôn của người bảo thủ Cộng Hòa chống ông Trump, ông Flake kết 

luận: "Chúng ta đã xem thường các ‘định chế mở đường cho tự do’ như Goldwater đã nói, khi 

chúng ta đã lao vào một trong những giai đoạn chính trị bất cẩn nhất trong lịch sử. Trong năm 

2017, dường như chúng ta đã không hiểu đủ những định chế này đã được dựng lên khó khăn như 

thế nào và vẫn còn bấp bênh làm sao”.  

 Đây đúng là điều chúng ta cần hiểu – nhât là những ai còn mang nhiều ngộ nhận về 

lịch sử, chính trị, cơ chế của đất nước mới này.  

 Cuốn sach này vẫn đưọc xem là môt hành động can đảm. Mà can đảm, dũng cảm là 

điều quá thiếu, không phải bình thường nơi những nhà chính trị. Người ta cho rằng với việc phơi 

bày “Lương tâm của một người bảo thủ”, mục tiêu tái đắc cử của ông Flake sẽ thêm chông gai. 

Nhưng cũng có người nói: Ông chẳng có gì để mất. Và người bảo thủ có cơ rửa sạch những vết 

nhơ lâu nay. Và ông Trump có gì mà phải sợ lắm thế.  

 Giây phút của sự thật sẽ diễn ra khi cử tri Cộng Hòa ở Arizona đi bầu sơ bộ chọn ứng 

cử viên đại diện đảng. Từ giờ đến đó, còn hơn 10 tháng. Biết bao nhiêu chuyện có thể sẽ xảy ra! 

Kể cả presidential impeachment!  

  


