
Bom tấn bất ngờ nổ trong đảng Dân Chủ!
Từ bất ngờ Dân Chủ, liệu có bất ngờ Cộng Hòa?
Trần Phong Vũ

Hôm 11-10, khi chỉ còn 28 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ, một tin động trời đã
làm nổ tung nội bộ đảng Dân Chủ! Dân Biểu Tulsi Gabbard, nguyên ứng viên Tổng
Thống năm 2020 chính thức tuyên bố bỏ đảng.

Gabbard nói: “Tôi không thể tiếp tục ở lại Đảng Dân chủ của ngày hôm nay.”
Gabbard nói thêm rằng đảng này hoạt động để “xua đuổi cảnh sát và bảo vệ bọn tội
phạm với cái giá phải trả là những người Mỹ tuân thủ luật pháp”.

Dân Biểu Tulsi Gabbard

Trong video công bố sau đó, cô nêu lên nhiều căn nguyên khiến cô thấy “không thể
tiếp tục ở lại Đảng Dân Chủ.”:

1. Đảng đang tự đặt mình dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bè đảng tinh hoa, với
những kẻ hiếu chiến được điều khiển bởi ‘chủ nghĩa thức tỉnh’ hèn nhát.

2. Đảng quy tụ những kẻ chia rẽ chúng ta bằng cách phân biệt chủng tộc hóa mọi vấn
đề và kích động phân biệt chủng tộc chống lại người da trắng.

3. Đảng cũng bao gồm những kẻ năng nổ phá hoại các quyền tự do mà Chúa ban cho
chúng ta vốn được Hiến Pháp ghi nhận.

4. Đảng tập hợp những kẻ thù hận những người có niềm tin tôn giáo.

5. Đảng gồm những kẻ bôi xấu cảnh sát, bảo vệ tội phạm, gây thiệt hại cho những
người Mỹ lương thiện, tuân thủ luật pháp.



6. Đảng là những kẻ chủ trương mở toang biên giới, và những kẻ vũ khí hóa chính
phủ để truy đuổi các đối thủ chính trị của họ, xô đẩy chúng ta gần hơn với chiến
tranh hạt nhân.”

Dân Biểu Tulsi Gabbard là ai?
Tulsi Gabbard sinh ngày 12 4 1981 là một chính trị gia trẻ, thông minh, năng động
trong đảng Dân Chủ cho tới ngày bỏ đảng ở tuổi 41.
Năm 2002 là năm mới 21 tuổi, cô đã được bầu vào Hạ viện bang Hawaii.
Cô là sĩ quan Dự bị trong Quân đội Hoa Kỳ, từng chiến đấu tại Iraq từ năm 2004 đến
năm 2005 và tại Kuwait từ năm 2008 đến năm 2009.

Gabbard là nhà bình luận chính trị sắc bén, và là Dân Biểu trong Quốc Hội Hoa Kỳ
cho quận bầu cử số 2 của Hawaii từ năm 2013 đến năm 2021.
Cô là thành viên Hindu và Samoa đầu tiên trong Quốc hội Mỹ. Cô cũng là một trong
những ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm
2020, trước khi rời bỏ đảng và trở thành một người độc lập hôm 11 tháng 10 năm
2022.

Giáo dục: Gabbard tốt nghiệp Đại học Thái Bình Dương Hawaii (2009), Học viện
Quân sự Alabama (2007), Cao đẳng Cộng đồng Leeward.
Khi còn là thành viên Quốc hội, cô từng là phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ
(DNC) từ năm 2013 đến năm 2016.

Tư tưởng “xét lại” của Gabbard có từ bao giờ?
Nhiều người nghĩ rằng, không phải chờ tới tháng 10-2022 Dân Biểu Tulsi Gabbard
mới nhận ra lập trường quá tả của đảng Dân Chủ khiến cô quyết định tuyên bố chia
tay. Trong một thời gian khá dài trước đó, đã có nhiều chỉ dấu cho công luận thấy cô
đã có những hành vi, lời nói, quan điểm ngược lại đường lối, chính sách cơ bản của
đảng Dân Chủ.

Trước hết, ngay trong thời gian 8 năm có mặt tại Quốc Hội liên bang, cô thường xuất
hiện trên Fox News, chỉ trích chính quyền Barack Obama vì đã “từ chối” khi nói
rằng “kẻ thù thực sự” của Hoa Kỳ là “Hồi giáo cực đoan” hay “Chủ nghĩa Hồi giáo
cực đoan”. Đi xa hơn, có nguồn tin còn cho hay là cô từng đặt nghi vấn là phải chăng
Obama là người sáng lập Nhà Nước khủng bố Hồi Giáo ISIS?!

Đặc biệt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của mình, cô nêu bật sự
phản đối chủ nghĩa can thiệp quân sự, mặc dù cô tự coi mình là “diều hâu” chống
khủng bố. Sự kiện Gabbard quyết định gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sự
hoài nghi của cô về những tuyên bố rằng ông ta đã sử dụng vũ khí hóa học đã làm
nảy sinh sự bất đồng công khai từ các đảng viên Đảng Dân chủ cốt cán.

Sự bất đồng này càng tăng từ khi kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống, Gabbard
đã bộc lộ lập trường bảo thủ về các vấn đề như phá thai và vấn đề gọi là quyền của
người chuyển giới, vốn được coi là tối kỵ đối với đảng Dân Chủ.

Trước diễn đàn Quốc Hội. Dân Biểu Tulsi Gabbard công nhiên lên tiếng chỉ trích
những gì cô coi là chủ nghĩa cực đoan ngày càng phát triển trong Đảng Dân Chủ và
về các chủ đề như giáo dục, giới tính, chiến tranh…. Cương lĩnh của cô bao gồm



tuyên bố không để Hoa Kỳ tham gia vào “các cuộc chiến tranh vĩnh viễn” và yêu cầu
cấp tốc rút quân ra khỏi Afghanistan.

Điều Gabbard bất bình, giống như giọt nước làm tràn ly khiến cô bỏ đảng do sự kiện
ông Joe Biden và chính phủ của ông đã không có phản ứng gì khi các nhà hoạt động
khởi xướng biểu tình bên ngoài tư gia của các thẩm phán Tối cao Pháp viện sau khi
Tòa này lật ngược án lệ Roe kiện Wade.

Cô so sánh thái độ này với cách chính phủ đã, đang bắt giữ các nhà hoạt động chống
phá thai, phò sự sống. Gabbard tuyên bố, khi đảng cầm quyền không tin vào pháp
quyền trong khi họ chịu trách nhiệm soạn thảo và thực thi luật pháp, thì nền dân chủ
của chúng ta sẽ bị suy tàn. Cô nói thêm, Đảng Dân Chủ ngày nay không tin vào quyền
tự do ngôn luận vốn được Hiến Pháp bảo vệ.

Với lập trường minh bạch và quan điểm chống đảng Dân Chủ như thế, Gabbard kêu
gọi các đồng sự Đảng Dân Chủ có tư tưởng độc lập hãy rời khỏi Đảng Dân Chủ. Cô
nói. những ai không còn có thể chấp nhận được đường hướng cái gọi là ý thức hệ của
Đảng Dân Chủ thức tỉnh đang lèo lái đất nước này, cô mời gọi họ đồng hành với cô.
“Bất ngờ” thứ hai liệu có thành sự thật?

Đêm Thứ Sáu, ngày 14-10, Renewed Underground Conservative đã loan báo thêm
một tin bất ngờ khác. Lần này lại ứng vào trường hợp đảng Cộng Hòa.
Cho đến lúc này, cựu Tổng Thống Ronald Trump đảng Cộng Hòa chưa hề chính thức
tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. Riêng Dick Morris tiên đoán ông
Trump sẽ ứng cử và còn nhấn mạnh là ông ấy sẽ thắng lớn. Vẫn theo Dick, ông
Trump sẽ công bố quyết định của ông ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 08-11 tới
đây.

Tiết lộ trên đây phát sinh một câu hỏi khác: ai, nhân vật nào, trắng hay đen, nam hay
nữ sẽ được chọn làm “running mate” của ông Trump?
Đáp lại câu hỏi này, hôm 14-10.

“Người dẫn chương trình Fox News, Greg Gutfeld đã đưa ra một dự đoán gây chấn
động lớn về nhân vật Donald Trump sẽ chọn làm người sắm vai phó để tranh cử với
ông. Gutfeld nói với khán thính giả: anh tin rằng cựu TT sẽ chọn cô Tulsi Gabbard. –



Fox News host Greg Gutfeld made a shocking prediction about who Donald Trump
will choose as his running mate, telling viewers that he believes the former President
will pick Tulsi Gabbard”.

Theo nhận định của người dẫn chương trình Fox News:
“Gabbard là một trong những nhà tư tưởng độc lập hiếm hoi trong Đảng Dân chủ
trước khi bà giã từ đảng này.– Gabbard was one of the rare independent thinkers in
the Democrat Party before she left”.

Vẫn theo Gutfeld, đã có lần Gabbard tâm sự với bạn bè thân quen của cô là sẽ có một
ngày cô lìa xa đảng Dân Chủ vì cô thấy rõ, càng ngày đảng càng ngả theo khuynh
hướng cực tả.

“Thông báo về sự bỏ đảng của mình, Gabbard cho biết đảng Dân chủ ‘bị kiểm soát
bởi các hệ tư tưởng cuồng tín’, những người ‘ghét tự do’ – In announcing her
departure, Gabbard said Democrats are ‘controlled by fanatical ideologues’ who
“hate freedom,”

Kết qua lời báo trước trên đây của Greg Gufeld đúng sai ra sao chưa ai biết. Nhưng,
hệ quả xấu/tốt qua sự kiện cựu Dân Biểu Tulsi Gabbard tuyên bố bỏ đảng Dân Chủ
vào lúc chỉ còn 28 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ, bất cứ ai cũng có thể thấy,
mà thấy rất rõ như được bày ra dưới ánh sáng mặt trời.

Chỉ cần đọc hay nghe qua báo chí, các trang mạng, facebook tường trình những lời
tuyên bố minh bạch của Tulsi Gabbard sau khi tuyên bố bỏ đảng Dân Chủ, quý độc
giả sẽ nhận ra Lợi/Hai, Thắng /Thua thuộc về ai (?), đảng nào (?).

Những vị nào đọc bài viết cô đọng này, mời coi lại lần nữa và để tâm suy nghĩ một
chút sẽ tìm ra ngay câu trả lời.
Từ đấy, sẽ giúp ích quý vị rất nhiều với tư cách cử tri để biết dùng món quà quý là lá
phiếu một cách hợp hiến, hữu ích trong ngày bầu cử 08-11 tới đây.

Trần Phong Vũ
Miền Nam California, Hoa Kỳ Chúa Nhật, ngày 16-10-2022
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