Tiếng Còi Báo Hiệu
Chỉ ngày mai (2 tháng 11, 2021) cuộc bầu cử Thống Đốc tiểu bang Virginia sẽ diễn ra.
Những người quan tâm đến đời sống chính trị tại Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ cuộc
bầu cử này. Thành quả cuộc bầu cử sẽ nói lên khuynh hướng nói chung của dân Mỹ đối
với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong giai đoạn hiện tại, nó cũng là tiếng còi báo hiệu
cho những nỗ lực của cánh tả nhằm tấn công vào thành lũy bảo thủ, đã được xây dựng
trên hai trăm năm trên xứ sở này (1), để xem người dân Mỹ đón nhận nó ra sao.

* Chỉ một thời gian ngắn trước đây ông Terry McAuliffe, ứng viên thuộc đảng Dân Chủ,
xem ra có vẻ thắng thế vì tiểu bang Virginia nằm trong danh sách những TB “xanh lè”,
từ hành pháp - Thống Đốc Ralph Northam (2) đến lập pháp - lưỡng viện TB - đảng DC
đều nắm giữ. Năm ngoái tại đây ông Biden đã hơn phiếu ông Trump tới 10%.

Ngay cá nhân ông Terry McAuliffe cũng là một ứng viên rất nặng ký. Ông từng là Thống
Đốc TB này, từng là Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (Democratic National
Committee Chairman) và là người gây quỹ chính cho vợ chồng cựu TT Bill và Hillary
Clinton.
* Nhưng ba tháng gần đây gió đã đổi chiều, thực ra phải nói bão đã đổi hướng! Ứng cử
viên Cộng Hòa Glenn Youngkin đang từng bước chiếm ưu thế. Phần lớn dân chúng Mỹ
đã không còn ủng hộ đảng Dân Chủ (3), nguyên do chính quyền TT Joe Biden đã tỏ ra
quá yếu kém. - Từ nạn lạm phát tồi tệ nhất trong vòng 30 năm - Khủng hoảng biên giới
không có biện pháp giải quyết - Cuộc rút quân thảm hại tại Afghanistan làm mất mặt Mỹ
trên trường quốc tế, đến “ba mũi giáp công cà chớn” (1).
Chẳng vậy mà ngay cả những hãng truyền thông chính của “phe ta” như CNN, NBC, …
ngày hôm qua (31 tháng 10, 2021) cũng phải lên tiếng thú nhận tỷ lệ ủng hộ chính
quyền Biden chỉ còn 42% (so với 54% phản đối). Điều nguy hiểm hơn nữa là có
tới 71% dân Mỹ cho rằng chính quyền đảng Dân Chủ hiện tại đang đi sai
hướng! (3)

* Ảnh hưởng chung trên toàn quốc đã vậy, tại địa phương ứng cử viên đảng Dân Chủ
cũng đang bị bất lợi. Trong một cuộc tranh luận mới đây, ông McAuliffe tuyên bố rằng
cha mẹ không nên nói với trường học dạy những gì (parents shouldn’t tell schools what
to teach) – câu tuyên bố sặc mùi Cộng Sản và phát-xít này khiến người dân bất bình.
Trong khi đó ông Youngkin đứng về phía phụ huynh học sinh, ông cho rằng nhà trường
không được bắt buộc con em họ học những điều họ cho là vô lý, thí dụ như dậy rằng
chính quyền Mỹ được xây dựng trên mô hình kỳ thị (thuyết CRT), hay nam sinh chuyển
giới (hay tự cho mình là người chuyển giới) được quyền sử dụng phòng tắm của nữ sinh
- gây nên vụ sách nhiễu tình dục um sùm tại TB này. Do quan điểm này ông Youngkin đã
thể hiện mình là người bảo vệ các đặc quyền của các bậc phụ huynh.
* Dân chúng Virginia (cũng như bản thân chúng tôi) yêu quý ông Glenn Youngkin không
hẳn chỉ vì ông là một người bảo thủ nhưng còn vì tư cách và cách sống của ông. Tuy cha
mẹ ông thuộc giới trung lưu, ngay từ thiếu thời (teenage) ông đã tỏ ra rất độc lập, xây
dựng cuộc sống dựa vào những nỗ lực bản thân, ông đi làm bồi bàn cho một nhà hàng
ăn để có tiền cho những chi phí cá nhân – Điều này nhắc nhớ chúng tôi tới những năm
đầu tị nạn tại Mỹ - Và để có được học bổng lên đại học, ông Youngkin đã một mình quần
thảo trên sân bóng rổ trên 10 tiếng một ngày, nỗ lực tập luyện cho đến khi giành được

học bổng bóng rổ tại đại học Rice. Ông nuôi dậy bốn con và xây dựng cũng như điều
hành một doanh nghiệp thành công (ông tự đóng góp vào quỹ tranh cử của mình 20
triệu).

Tuần trước trong cuộc phỏng vấn, một phóng viên hỏi ông một câu có tính cách gài bẫy:
“Ông là người phò hay chống Trump” (Are you pro- or anti-Trump?), ông Youngkin nhìn
thẳng vào phóng viên đó trả lời mạch lạc: “Tôi là Glenn Youngkin.” Câu khẳng định khôn
ngoan đó khiến cử tọa thích thú, họ vỗ tay liên tục cả mấy phút.

è Chúng ta mong muốn ngày mai sẽ nhận được tin vui từ Virginia. Sự thành công của
ông Glenn Youngkin vào chức vụ Thống Đốc TB xanh này còn là một hồi chuông báo tử
cho những đòi hỏi quá vô lý của một nhóm nhỏ cực tả trong đảng Dân Chủ vậy.
Phạm Nam Trực – San Jose, 1 tháng 11, 2021.
_______________________________________________

(1) Cánh cực tả đã dùng “ba mũi giáp công” để đánh phá phe bảo thủ. - Chính trị với dự
luật “Quyền bỏ phiếu” (Vote rights) cái mà họ đặt dưới tên mỹ miều “the For the People
Act.”- Kinh tế với những dự luật “Cơ sở hạ tầng” (Infrastructure bill) đã được lưỡng viện
QH đồng ý nay đưa ra thêm "Cơ sở hạ tầng cho con người” (Human infrastructure) - Văn
hóa & xã hội với “Lý thuyết chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory).
* Có dịp chúng tôi sẽ bàn về những điều vô lý trên cả ba “mặt trận” này.
(2) Khác với những TB khác, tại Virginia chức vụ Thống Đốc không được tái tục.
(3) Theo https://www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/biden-s-job-rating-sinks-42percent-nbc-news-poll-n1282781 - Oct. 31, 2021
Trong cuộc thăm dò mới nhất, chỉ còn 42% người dân hậu thuẫn Biden trong chức vụ
TT (giảm 7% kể từ tháng 8), Trong khi có tới 54% phản đối những chính sách của Biden
(tắng 6% so với tháng 8).
Cũng theo cuộc thăm dò của NBC News, có tới 71% dân chúng Mỹ cho rằng dưới sự
lèo lái của chính quyền Biden, nước Mỹ đang đi chệch hướng (nếu không nói là đang
lao xuống hố!).

