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Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng sau một cuộc họp báo hôm 05/11/2020 

Cách thành phần lãnh đạo trong đảng Cộng hòa ở cả lưỡng viện Hoa Kỳ là Thượng viện 

và Hạ viện có thể sẽ có những tác động để Tổng thống Donald Trump chấp nhận kết quả 

bầu cử bất lợi khi ông thất cử, theo một chính trị gia và cố vấn chính trị người Mỹ gốc Việt 

thuộc đảng Cộng hòa từ tiểu bang Georgia. 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 06/11/2020, ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ, người từng được 

đề cử tham gia bỏ phiếu Đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 cho đảng Cộng hòa ở tiểu 

bang này, nhưng đã từ nhiệm vì không ủng hộ ông Donald Trump khi đó, nói: 

"Tôi đã có cơ hội sinh hoạt với đảng Cộng hòa từ hơn 30 năm nay, trong đó có cả thời kỳ trong 

Đại học, sau đó tôi đã từng có vai trò được bổ nhiệm vào chính quyền của ông George W. Bush 

và đồng thời đã có sinh hoạt và làm việc với ông cựu Thống đốc ở Georgia, tức là tôi cũng đã có 

thời gian khá dài tới tận nay sinh hoạt trong đảng Cộng hòa. 

Joe Biden: Quan điểm của ông về các vấn đề lớn 

Bầu cử Mỹ: Kiểm chứng bài phát biểu của TT Donald Trump 

Đảng Cộng hòa không nhiệt tình ủng hộ các đơn kiện bầu cử của TT Trump  

Bầu cử Mỹ: Kết quả có thể được quyết định tại tòa án  

"Hiện tại lúc này đang có hai phe tranh chấp nhau ở trong nội bộ đảng Cộng hòa, như tôi biết và 

thấy, thứ nhất là một phe thiên về sự nghiệp, chuyên nghiệp, thiên về khoa học, đây là thành 

phần mà bản thân họ thấy những điều này là tốt nói chung cho Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ. 

"Ngược lại, như đã thấy vừa qua và tới hôm nay, có những thành phần đã bị ám ảnh bởi nhiều 

điều thiếu tích cực và họ tiếp tục bám vào việc đưa ra những thông tin xạo, đây là những phe mà 

từ xưa đến nay họ thấy là họ chưa được có tiếng nói, trong đó kể cả những thành phần chống lại 

tiến bộ và khoa học, trong đó có những thành phần rất cực đoan trong đạo Tin lành, hay Công 

giáo. 

"Khuynh hướng thứ hai này đến gần đây và bây giờ đang muốn lôi kéo đảng Cộng hòa đi ngược 

lại và đây là một cuộc chiến nội bộ mà tôi nghĩ còn diễn ra lâu dài, chứ không phải hết ngay và 

cái này có thể tiếp tục với ông Donald Trump sẽ có thể cố dùng những nhân tố, yếu tố này như 

cái cớ để điều khiển đảng Cộng hòa và có thể nói là gây ra sự phá phách trong nền tảng sinh 

hoạt chính trị ở Hoa Kỳ và trong nội bộ đảng Cộng hòa. 

https://www.bbc.com/vietnamese/world-54857117
https://www.bbc.com/vietnamese/world-54836187
https://www.bbc.com/vietnamese/world-54846163
https://www.bbc.com/vietnamese/world-54820656


"Theo những gì tôi biết, khi có những con số thống kê đầy đủ về phiếu bầu sau khi tất cả các tiểu 

bang đã đếm xong và các con số được xác nhận, công nhận kết quả, thì ban lãnh đạo đảng Cộng 

hòa từ cấp Hạ Viện sang đến Thượng Viện sẽ có những động thái thúc đẩy để cho ông Donald 

Trump chịu chấp nhận kết quả." 
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Người ủng hộ ông Joe Biden ở New York City ăn mừng hôm 07/11/2020 sau khi nghe thông 

báo cựu Phó Tổng thống sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của nước Mỹ 

Giải thích luận điểm này, ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ nói tiếp với BBC: 

"Lý do là bởi vì nếu nó kéo dài hơn thì nó sẽ không có lợi cho đảng Cộng hòa nữa và đồng thời 

thì đảng này cũng biết là nó cũng sẽ không có tốt cho xã hội dân chủ và nền dân chủ của Mỹ 

luôn. 

"Và biến cố của lần bầu cử này, như các kết quả chứng tỏ, sẽ cho thấy chỉ với những kinh 

nghiệm thất cử, thất bại to lớn như thế mới có thể khiến cho những tập thể, nhóm và cá nhân 

trong đảng chịu chấp nhận để thay đổi, còn nếu không họ sẽ cho rằng đó là một chuyện bình 

thường hóa và họ tiếp tục kiểu sinh hoạt như bốn năm nay." 

Theo ông Vũ Bảo Kỳ, tuy vậy đảng Cộng hòa vẫn đang khó đổi mới vì còn gặp phải điều mà 

ông gọi là "kẹt" do các cuộc bầu cử ở lưỡng viện tại Quốc hội Mỹ năm nay, ông nói tiếp: 

"Tôi nghĩ đảng Cộng hòa đang gặp một cái kẹt lớn, đó là trong cuộc tranh cử lưỡng viện và đặc 

biệt ở bên Thượng Viện, kết quả tranh đấu với đảng Dân chủ hiện nay, một số Thượng nghị sỹ 

đảng Cộng hòa như là ở bên Maine hay là ở Georgia đã không bị làm cho bật ra, thành ra ngay 

bây giờ lực lượng của đảng Cộng hòa vẫn giữ nguyên nhiều vị trí như vậy ở bên Thượng viện 

cũng như là vị thế. 

"Nhưng ngược lại, tôi xin nói một cách lạc quan, thường thường trong nền chủ, thì trong trường 

hợp như bầu cử năm nay, sau khi kết quả rõ ràng, lập pháp và hành pháp trong chính quyền sẽ 

lại có cơ hội để ngồi lại với nhau tốt hơn và nó sẽ giúp cho không bao giờ đi quá bên này, hay 

bên nọ, đó là một hình ảnh lạc quan hơn một chút như thế cho cả đảng Cộng hòa lẫn nền chính 

trị Mỹ tới đây." 

Nếu Tổng thống kiện tụng về kết quả thì sao? 
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Người ủng hộ Tổng thống Trump sau khi nghe thông tin về kết quả bầu cử ở Pennsylvania hôm 

07/11/2020 

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp ông Donald Trump không chịu công nhận kết 

quả và có thể có các hành động pháp lý, như khiếu kiện kết quả, và tác động của việc này tới 

đảng Cộng hòa và nền chính trị Mỹ, nước Mỹ, ra sao, ông Bảo Kỳ trả lời: 

"Tôi nghĩ là nếu ông Donald Trump làm như vậy, sau khi mà đã có các kết quả rõ ràng, mà nếu 

ban lãnh đạo của đảng Cộng hòa không có những sự lên tiếng mạnh mẽ, thì sẽ có những tác hại 

lâu dài cho đảng Cộng hòa. 

"Tôi nói như thế là tại vì suốt bốn năm qua những người dân Mỹ và thế hệ trẻ, kể cả những bộ 

phận trung niên, người ta đã có những lo ngại về ông Donald Trump, tính cách cá nhân là thứ 

nhất, nhưng bây giờ nếu ông hành động như thế nó sẽ lại ảnh hưởng tới nền tảng xã hội dân chủ 

của người dân Mỹ. 

"Ngoài ra, trong nền nếp dân chủ của xã hội Mỹ, những thành phần như quân nhân, quân đội 

v.v... dưới Hiến chương, hiến pháp Hoa Kỳ, họ cũng biết rằng ông Donald Trump phải chấp 

nhận thua cử và phải bước xuống, và nếu ông không bước xuống, cái đó có thể tạo ra một khủng 

hoảng, nhưng tôi biết chắc là các thành phần của đảng Cộng hòa bên Thượng viện và cả Hạ viện 

sẽ thúc đẩy, tạo áp lực với ông Trump. 

"Nhưng đây cũng có thể nằm trong ý đồ của ông Trump khi ông cố gắng tiếp tục tạo ra chia rẽ, 

để mà sau khi ông bước xuống, ông sẽ có thể có một sự làm ăn, một kế hoạch khác." 

Liệu ông Donald Trump có ra tái tranh cử nữa? 

Khi được hỏi về khả năng ông Donald Trump có thể tái bước ra tranh cử trong một kỳ bầu cử 

Tổng thống sau năm 2020 hay không dưới màu cờ sắc áo của đảng Cộng Hòa, ông Bảo Kỳ bình 

luận: 

"Ông Trump là một người không muốn mất đị sự chú ý của công chúng với mình, nhưng cái kẹt 

của ông là bốn năm nữa, nếu ông lại ra tái tranh cử, thì chưa chắc ông đã giữ lại, duy trì lại được 

những thành phần của đảng Cộng hòa đã ủng hộ ông hay những người đã theo ông. 
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Tổng thống Trump chơi golf ở Sterling, Virginia hôm 07/11/2020 

"Có một vấn đề nữa mà tôi nghĩ là ông Trump tuy thế sẽ phải đối đầu, đó chính là ông có thể 

phải lo cho doanh nghiệp của gia đình của ông ấy, đó là nếu ông ấy mắc nợ bao nhiêu trăm triệu 

đô-la mà ông nợ, thì ông sẽ phải lo để kiếm ra và trả nợ xong những con số đó. 

"Có thể vừa rồi ông ra tranh cử Tổng thống, nguyễn nhân chính để ông tránh những yếu tố liên 

hệ tới tình hình tài chánh của các công ty của ông," ông Bảo Kỳ nói với BBC News tiếng Việt từ 

Georgia, trên quan điểm riêng và từ góc nhìn cá nhân của mình. 

 

"Tại sao tôi nói như thế, là bởi vì thời 

điểm đã vuột qua rồi và trong bốn năm 

tới, nếu ông ra tranh cử lại với vai trò 

đối lập, mà ông tiếp tục cách làm cũ, 

cách phát ngôn cũ, như phổ biến những 

thông tin được cho là xạo, như trong 

bốn năm qua, thì cái đó cũng rất có hại 

cho xã hội dân chủ Mỹ. 

 


