VÌ SAO ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG CỘNG
HÒA DONAL TRUMP ĐÃ THẮNG TRONG BẦU CỬ
SƠ BỘ ?
Thiện Ý
Đại Hội Đảng Cộng Hòa diễn ra tại Cleveland, Ohio từ ngày 18 đến ngày
21 tháng 7 năm 2016 vừa qua, đã đề cử tỷ phú địa ốc Donald Trump là
ứng viên của đảng ra tranh chức Tổng Thống Hoa Kỳ cùng với Thống đốc
bang Indiana Mike Pence được Ông Trump chọn làm ứng viên Phó Tổng
Thống trong liên danh.
Người ta được biết, ứng viên Donald Trump là một thương gia chưa từng
đảm nhận một chức vụ công cử hay dân cử nào, trước khi được đề cử là ứng
viên chính thức của đảng ra tranh cử Tổng Thống. Trong cuộc bầu cử nội bộ
đảng, thương gia Donald Trump đã lần lượt đánh bại 16 ứng viên vốn là
những chính trị gia chuyên nghiệp có tiếng, từng là nghị sĩ, dân biều hay
thống đốc các tiều bang.Nhiều người ngạc nhiên tự hỏi vì sao ứng viên Tổng
Thống Cộng Hòa Donald Trump đã thắng 16 ứng viên trong cuộc bầu cử sơ
bộ vừa qua.
Theo nhận định của chúng tôi và có lẽ cũng của nhiều người quan tâm,
thương gia Donald Trump thắng được lần lượt 16 chính trị gia chuyên
nghiệp là vì: Thương gia Donal Trump, ngoài tài năng thành đạt trên
lãnh vực địa ốc, đã vận dụng kỹ thuật quảng cáo trên thương trường
vào chính trường một cách hiệu quả.
Theo đó ứng viên Donald Trump coi cử tri như khách hàng, chỉ cần đánh
đúng tâm lý “chính hiếu” là những vấn đề chính trị đã và đang được cử tri
quan tâm từ lâu, thôi thúc muốn được giải quyết; tương tự như “thị hiếu” của
khách hàng, là những sản phẩm đang thu hút khách hàng. Các thương gia
nói chung, chỉ cần quảng cáo cho hay làm sao cho có thật nhiều khách hàng
tin theo và đua nhau mua càng đông càng thu lợi nhuận nhiều; còn giá trị và
phẩm chất món hàng có đúng như quảng cáo hay không hạ hồi phân giải…
Thực tế, ứng viên Donald Trump đã thành công khi nêu lên những vấn đề
“bức súc” được cử tri Hoa Kỳ quan tâm từ lâu, rồi bằng cách ăn nói mạnh
miệng, đưa ra cách giải quyết táo bạo mà các chính trị gia khôn ngoan bao
lâu nay thường dè dặt không ai giám làm như vậy.Thế nhưng cũng phải nói

cho công bằng và đầy đủ hơn,trước hết ứng viên Donald Trump dưới mắt
quần chúng là một thương gia có tài, nhiều kinh nghiệm làm ăn thành đạt
trên lãnh vực địa ốc, tạo được uy tín nên đã thu hút được khách hàng, đã
thành công và trở nên giầu có. Từ những yếu tính này, ứng viên Donald
Trump đã khôn khéo vận dụng hiệu quả kỹ thuật quảng cáo trên thương
trường vào chính trường.Nghĩa là, đa số cử tri Cộng Hòa đã bầu cho ứng
viên Donald Trump vì tin rằng, bằng kinh nghiệm giải quyết thành công các
vấn nạn trên thương trường, ứng viên Donal Trump mới có lòng tự tin mãnh
liệt như thế và chắc sẽ có cách giải quyết được các vấn nạn trên chính trường
theo cách riêng, khác với các chính trị gia chuyên nghiệp bao lâu nay quan
niệm và hành động dè dặt. Chính sự tự tin mãnh liệt cùng cá tính bộc trực,
ứng viên Donald Trump mới giám mạnh miệng ăn nói và cung cách ứng xử
đôi lức tự cao khác thường, so với các chính trị gia chuyên nghiệp.Chính sự
khác biệt này ứng viên thương gia Donald Trump đã dành được sự tin tưởng
qua lá phiếu tín nhiệm của đa số đại biểu cử tri Cộng Hòa trong cuộc bầu cử
sơ bộ, để trong Đại Hội toàn đảng Cộng Hòa được đề cử là ứng viên chính
thức của đảng ra tranh cử chức vụ Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ nhiệm kỳ
4 năm (2017-20210). Sau đây là một số căn cứ cho lập luận này.
Một là dân chúng Hoa Kỳ từ lâu rất quan tâm mong muốn chính quyền
có biện pháp ngăn chặn người di dân nhập cư bất hợp pháp gia tăng
trong đó phần đông là di dân Mexico và việc trục xuất những người này
khỏi Hoa Kỳ. Trong khi bao lâu nay các chính quyền thuộc đảng Cộng Hòa
hay Dân Chủ đều đã có những biện pháp nhưng chỉ có hiệu quả giới hạn, bị
coi là không triệt để. Nay ứng viên thương gia Donal Trump đã mạnh miệng
đưa ra biện pháp triệt để cụ thể là xây một bức tường ở biên giới ( kiểu “Vạn
lỳ trường thành của Trung Quốc”) để ngăn chặn và sẽ không nương tay
trong việc trục xuất những di dân đã nhập cư trái phép bị coi là gánh nặng xã
hội, giáo dục, y tế của quốc gia… Cử tri đảng Cộng Hòa đa số đã tin bỏ
phiểu cho Donald Trump vì đã đáp ứng đúng tâm lý quần chúng về mặt cảm
tính. Trong hiện tại, một cách chủ quan họ tin vào thực tâm giám nghĩ giám
làm và có thể làm được của ứng viên này; còn trong tương lai, khi làm Tổng
Thống, họ cũng tin Donald Trump chắc chắn sẽ làm, nếu không làm được là
ngoài ý muốn của Trump; tỷ như bị Quốc Hội ngăn cản không cung cấp
ngân sách, dù Tổng Thống Donald Trump lúc đó đã cố gắng hết sức, kể cả
việc giám bỏ thêm tiền túi ra để xây dựng bức tường biên giới mà ông đưa ra
khi tranh cử…
Thế nhưng, đối với thiểu số cử tri đảng Cộng Hòa không bầu cho Donald
Trump thì cho cung cách xử sự và lời ăn tiếng nói của ứng viên này bình dân

và xỗ sàng quá, không xứng hợp với vai trò và khuôn mặt của một Tổng
Thống Hoa Kỳ vốn phải có dưới mắt người dân Hoa Kỳ bao lâu nay.Đồng
thời, họ chủ quan cho rằng biện pháp Donald Trump đưa ra là bất khả thi,
có thể gây hậu quả tai hại nhiều mặt đối ngoại cũng như đối nội,trong đó có
mặt thị trường lao động bắp thịt mà chỉ có những di dân nhập cư đa số là
người Mexico mới đáp ứng được…
Hai là việc ngăn chặn các hoạt dộng khủng bố và tiêu diệt các tổ chức
khủng bố quốc tế như Al Qeada, ISIS.. cũng là một vấn đề quan tâm và
ước muốn hàng đầu của nhân dân Hoa Kỳ.Chính phủ Hoa Kỳ từ thời Tổng
Thống Goerge W. Bush của đảng Cộng Hòa đến Tổng Thống Barack Obama
của đảng Dân Chủ đều đã không ngừng gia tăng nỗ lực và thực hiện các biện
pháp quyết liệt ngăn chặn các hoạt động khủng bố và tiêu diệt các tổ chức
khủng bố quốc tế, vốn được coi là của các phần tử Hồi Giáo cực đoan. Thế
nhưng không chính quyền hay một chính trị gia khôn ngoan nào giám công
khai đồng hóa các tổ chức khủng bố với các tín đồ Hồi Giáo để đưa ra các
biện pháp có tính kỳ thị, phân biệt đối xử với các tín đồ Hồi Giáo.Nay ứng
viên thương gia Donald Trump đã giám công khai đưa ra biện pháp kiểm
soát gắt gao, ngăn chặn những tín đồ Hồi Giáo nhập cư Hoa Kỳ. Cử tri đảng
Cộng Hòa nghe qua đa số đã bỏ phiểu cho Donald Trump vì đã đáp ứng
đúng tâm lý quần chúng về mặt cảm tính từ lâu muốn ngăn chặn, tiêu diệt
khủng bố bằng mọi cách và mọi giá, nên tin biện pháp của Trump sẽ có hiệu
quả tích cực, bất kể thực tế vấn đề tiêu diệt khủng bố không đơn giản, không
phải cách nào hay giá nào cũng có thể làm được để có hiệu quả.
Ba là chính sách đối ngoại bao lâu nay của các chính phủ Hoa Kỳ, dù do
Dân Chủ hay Cộng Hòa nắm quyền đều nhất quán chủ trương chính
sách đối ngoại mở rộng ra thế giới bên ngoài, vì quyền lợi quốc gia, để
tạo dựng và củng cố vai trò cường quốc lãnh đạo hàng đầu thế giới.
Theo đó Hoa Kỳ đã trợ giúp các nước có nhu cầu về an ninh quốc phòng,
dân chủ hóa chế độ chính trị, bảo vệ nhân quyền, phát triển kinh tế, văn hóa,
khoa học, y tế, xã hội…Trên thực tế, để thực hiện chủ trương chính sách đối
ngoại này, hàng năm Hoa Kỳ đã phải sử dụng một ngân khoản rất lớn viện
trợ hoàn lại hay không hoàn lại cho các chính phủ tự làm,cho các tổ chức
quốc tế có tiêu chí trên có phương tiện hoạt động. Hoa Kỳ còn trực tiếp tham
gia các liên minh quân sự, thiệt lập các căn cứ quân sự tại các nước ngoài
theo các hiệp ước an ninh quốc phòng song phương hay đa phương; hay
tham gia hoặc hổ trợ các tổ chức phát triển kinh tế quốc tế hay khu vực…

Nay ứng viên Donald Trump đưa ra chủ trương chính sách ưu tiên cho đối
nội để tập trung tài chánh lo cho quốc kế dân sinh trong nước, để các nước
chủ động tự lo liệu mọi mặt với sự trợ giúp trong chừng mực nào đó hữu ích
cho Hoa Kỳ. Các cử tri nghe qua thấy có lợi cho mình, cảm thấy vô lý khi
chính phủ đem tiền thuế của nhân dân đi rải khắp thế giới, đem công ăn việc
làm và cả xương máu ra trợ giúp ở nước ngoài, trong khi trong nước vẫn còn
nhiều người thất nghiệp, đời sống khó khăn, thiều thốn, sống vô gia
cư…Thế là cử tri lập tức bỏ phiếu cho Ông Trump mà không cần biết rằng
chủ trương, chính sách ngoại giao mở rộng bao lâu nay của Hoa Kỳ đã đem
lại lợi ích to lớn, nhiều mặt cho quốc gia như thế nào, góp phần rất quan
trọng vào sự ổn định và duy trì hòa bình thế giới ra sao, để nhân dân Hoa Kỳ
có thể tự hào chính đáng là một cường quốc số 1 đóng vai trò lãnh đạo thế
giới. Vả lại, việc thiết lập các căn cứ quân sự và đưa quân đội ra nước ngoài
theo các hiệp ước song phương hay đa phường Hoa Kỳ luôn có sự chia xẻ
kinh phí của các nước được thụ hưởng lợi ích, chứ không phải gánh chịu
một mình.
Tựu chung, ứng viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump đã
thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua là nhờ đã tạo được niềm tin và sự tín
nhiệm xuất phát từ sự thành công cá nhân trên thương trường trong quá khứ,
cộng với cung cách ứng xử đầy cá tính đặc thù của một người có tài năng thể
hiện qua lời ăn tiếng nói đầy tự tin, bộc trực, nghĩ sao nói vậy nên được cử
tri coi là một người trung thực và bình dân. Nhưng đồng thời, sự chọn lựa
này của đa số cử tri Cộng Hòa cũng cho thấy một thành phần không nhỏ cử
tri Hoa Kỳ nay dường như đã chán ngán cung cách vận động tranh cử với
lời ăn tiếng nói bác học,vòng vo, bóng bẩy, nước đôi của các ứng viên chính
trị gia chuyên nghiệp như bao lâu nay.
Thiện Ý
Houston, ngày 24-8-2016

