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Vầng hào quang của Obama đang lu mờ trong mắt cử tri ? Ảnh ngày 10/10/2014 - Reuters 

Hội nghị toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 18. Manh nha 

đối thoại tại Hồng Kông giữa chính quyền với phe dân chủ. Nga - Ukraina tạm dừng chiến tranh 

khí đốt. Vài tuần lễ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhiều dân biểu Mỹ giữ khoảng cách với Tổng 

thống Obama. 

Hai tuần lễ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, rất hiếm có vị dân biểu nào của đảng Dân chủ mời tổng 

thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử. Trên đây là nhận định trên báo Les Echos của 

ông Dominique Moïsi, chuyên gia Pháp về quan hệ quốc tế, giảng dậy tại trường đại học King’s 

College Luân Đôn, cố vấn của Viện nghiên cứu IFRI . 

Ông Barack Obama đã dễ dàng đắc cử và tái đắc cử trong hai nhiệm kỳ 2008 và 2012. Trong lịch 

sử cận đại của Hoa Kỳ, ông là ứng cử viên đã đem lại nhiều phấn khởi và hy vọng nhất. Vậy mà 

trong đợt tranh cử lần này, các ứng cử viên đảng Dân chủ đều xa lánh chủ nhân Nhà Trắng.  

Giải thích cho nghịch lý nói trên, chuyên gia Pháp trích lời một nhà quan sát về tình hình chính 

trị hàng đầu của Mỹ : với năm tháng, khuyết điểm của tổng thống Barack Obama càng rõ nét. 

Lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ có tài hùng biện, nhưng « nói thì quá nhiều, mà làm thì quá ít ». 

Nhược điểm thứ nhì của ông Obama là trong nhiệm kỳ hai, ban cố vấn cho tổng thống Mỹ là 

những người trung thành với ông chứ không phải là những chuyên gia thực sự có tài trong những 



lĩnh vực mà họ được chọn để giúp ông lèo lái vận mệnh đất nước. Cụ thể hơn chính sách an ninh 

và đối ngoại của Hoa Kỳ dưới sự điều hành của hai cộng tác viên rất trung thành với ông Barack 

Obama là bà Susan Rice và John Kerry đã bị chỉ trích dữ dội. 

Nhà Trắng bị phê bình quá vội vã muốn rút khỏi Irak nên đã nhắm mắt trước nhiều việc làm sai 

trái của thủ tướng Maliki. Washington lơ là với những quyền lợi thực sự và chiến lược của cả 

Hoa Kỳ lẫn Irak. Đối với Syria, Washington cũng đã không có lập trường rõ ràng. 

Thế nhưng, để công bằng hơn với ông Barack Obama, chuyên gia Pháp Donimique Moïsi cho 

rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại, điều hành đất nước không phải là 

dễ. Về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ trong hai tuần nữa, ông Moïsi chờ đợi đảng Dân chủ sẽ mất 

đa số ở cả Thượng và Hạ viện.  

Thế nhưng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016 thì đảng Cộng hòa sẽ thua. Vì tới nay 

đảng này vẫn chưa tìm ra đồng thuận về người đại diện cho đảng này để ra tranh cử, trong lúc 

bên phía đảng Dân chủ thì mọi chuyện đã an bài. Ứng cử viên của đảng này sẽ là bà Hillary 

Clinton.  

Cử tri Mỹ lại có khuynh hướng bỏ phiếu cho một biểu tượng. Sau khi đã đưa người Mỹ da đen 

đầu tiên vào Nhà Trắng, ông Moïsi nghĩ là trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới, một phụ nữ sẽ 

ngồi vào chiếc ghế tổng thống để điều hành đất nước. Đấy chỉ là những dự đoán. 

 


