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Hôm nay là Ngày Lễ Độc Lập của nước Mỹ. Ngày Quốc Khánh thứ 238 của đất nước này. 

Chẳng có nước nào thực sự trẻ như thế. Và chẳng có nước nào có thể có ngày quốc khánh bắt 

đầu từ ngày lập quốc. Nhiều nước có thể trẻ hơn Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng đó chỉ là do 

thay tên đổi họ hay thay đổi chế độ - hay khai gian tuổi. Chỉ có nước Mỹ là trẻ thật! 

 Ngày Độc Lập Hoa Kỳ. Independence Day. Hay Dependence Day? Câu hỏi được đặt ra 

nghiêm chỉnh nói lên một vấn đề rất quan yếu cho phát triển của đất nước, nếu chúng ta đồng ý 

rằng ngày quốc khánh của một nước không chỉ là dịp cho người ta có một ngày nghỉ lễ, mà chính 

là lúc chúng ta phải nghĩ ngợi về tiền đồ của đất nước bằng cách chịu khó nhìn lại con đường đã 

qua cùng đoạn đường trước mặt trong mục tiêu gìn giữ và phát huy những giá trị đặc thù trong 

công cuộc xây dựng đất nước của mình. 

 Nhiều người Việt trong chúng ta đã sống trong những ngày quốc khánh 26-10 mãn 

nguyện với tinh thần lễ hội dân tộc, dưới thời Đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình 

Diệm, trong những năm đầu tiên đất nước được độc lập, sau một thời gian dài gần cả thế kỷ chịu 

ách đô hộ của thực dân Pháp. Rõ rệt đó là một biến chuyển trọng đại, đổi đời cho dân tộc của 

chúng ta. Ngoài độc lập, tức là chấm dứt thời chúng ta phải nói “Nos ancêtres sont les Gaulois” 

và cảm thấy cúi mặt vì sự thống trị của ngoai bang và đau đớn vì sự bất lực của dân tộc, chúng ta 

bắt đầu đi tìm giá trị đất nước nơi một nếp sống dân chủ, đoạn tuyệt với một chế độ quân chủ 

phong kiến bại hoại, mà hình ảnh của vua Bảo Đại đã nói lên tất cả sự đúng đắn trong chuyển 

hướng lịch sử này. Và để đối đầu với một chế độ “chuyên chính vô sản”, tức độc tài của cộng sản 

áp bức, kềm kẹp  con người ở bên kia vĩ tuyến 17, chúng ta đang cố mở ra hứa hẹn tự do cho con 

người, trên nền tảng của lý thuyết cần lao nhân vị. Một xã hội coi trọng con người và những 

đóng góp lao động trong xây dựng xã hội đối với một xã hội khai thác, bóc lột con người. Ôi đẹp 

đẽ biết bao một thời sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta đã mất tất cả vì không chịu đi tới. Trong 



một thời lạ lùng đó, chúng ta hầu như chẳng nhìn đến phía trước, chẳng nhận thức được những 

đe dọa, cạm bẩy giăng đầy. Chúng ta chẳng hiểu cuộc chiến đấu cho những giá trị này được bền 

vững và tất thắng - độc lập, tự do, dân chủ - chỉ mới bắt đầu, và thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, 

thiếu quyết tâm và đồng lòng, chúng ta thua trong tay ngoại xâm, nội thù. 

 Trong thời Đệ nhị Cộng hòa của ông Nguyễn Văn Thiệu, lãnh đạo chợt như chẳng có gì ở 

trên cổ - như kỵ mã cụt đầu trong tiểu thuyết của Washington Irving. Miền nam mơ hồ chìm 

trong sự mù mờ của những mục tiêu quốc gia, giá trị đất nước, vận mệnh dân tộc. Thực tâm có ai 

nghĩ ngày 1-11 của Dương Văn Minh là ngày quốc khánh có giá trị lịch sử? Bởi thế cả một năm 

365 ngày, dường như chúng ta chẳng có ngày nào để nghĩ đến đất nước, đến dân tộc, cái quá khứ 

để thôi thúc đi tới, hiện tại để nhận chân cho rõ những thách đố, và nhìn tương lai để xác định 

được mục tiêu. Có vài bậc „thức giả” của chế độ chỉ nhìn lên người cầm quyền và  ái ngại “Tâm 

tư Tổng thống Thiệu” mà không nhìn đến nỗi đau thương, tuyệt vọng của hàng chục triệu người 

dân bế tắc trong tình thế. 

 Dưới chế độ cộng sản sau 1975, người ta quảng cáo “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Bộ máy 

tuyên truyền của Hà Nội đã thành công dễ dàng trong việc làm cho người dân tin tưởng mạnh mẽ 

rằng những giá trị “độc lập, tự do, hạnh phúc” vẫn được chế  độ tôn vinh, thực sự chỉ có nghĩa 

ngược lại mà  không cần tranh cãi: “lệ thuộc, nô lệ, thống khổ”. Nếu chẳng lệ thuộc đến độ phải 

mất đất đai, mất vùng biển, làm sao có được khí giới còn hiện đại hơn cả đối phương và kinh 

viện để “chống Mỹ cứu nước”. Nếu chẳng phải là nô lệ, việc gì phải đề cao chuyên chính vô sản, 

bắt công nhân nông dân làm việc với thu nhập chết đói. Nếu chẳng thống khổ, không lẽ người ta 

vui được sao trong sự nghèo đói và áp bức. Bởi thế, có ai xem ngày 2-9 như ngày quốc khánh, 

tức ngày người ta có thể nhận diện được “căn cước” dân tộc của mình -  nguồn gốc và những giá 

trị khiến người ta có thể ngẩng mặt hãnh diện với nước non. 

 Do ảnh hưởng của văn hóa Pháp được truyền bá mạnh mẽ ở Việt Nam một thời, trong 

chúng ta cũng có một thế hệ - tuy chẳng còn bao nhiêu người - nhớ được những khẩu hiệu được 

đề cao trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cuộc cách mạng Pháp 1789 phá 

ngục Bastille và hạ bệ chê độ quân chủ. Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ (Liberté, Égalité, 

Fraternité) - Khẩu hiệu này được nêu lên trang trọng trong điều 2 của Hiến pháp nước Cộng hòa 

Pháp như một phương châm, giá trị chính trị căn bản của nước Pháp. Mỗi năm, vào ngày 14-7, 

người Pháp kỷ niệm “fête nationale” trong niềm tự hào văn hóa truyền thống. Các thế hệ ông cha 

của chúng ta từng nổi dậy chống Pháp một thời cũng nhờ cảm hứng mạnh mẽ ở sức kêu gọi 

trong những khẩu hiệu đó và bài quốc ca của Pháp (Allons enfants de la patrie, le jour de gloire 

est arrivé)! 

 Người dân nước Mỹ bao đời nay vẫn có niềm tự hào vô bờ bến khi kỷ niệm Ngày Độc 

Lập của họ, ngay cả trong vui chơi, đi đây đi đó. Một phần của niềm tự hào có tính cách tự nhiên 

này là do sự vĩ đại ngày nay của đất nước này mà ai cũng thấy - một sự vĩ đại khi người ta nhìn 

vào cuộc sống của mình (và liên tưởng đến cuộc sống trước đây), của những người chung quanh, 

của toàn thể xã hội, và đặt “vùng đất hứa” (promised land), “vùng đất của những cơ hội” (land of 

opportunities)  trong bối cảnh một thế giới chìm trong nghèo đói, loạn lạc, lửa đạn và khủng bố. 

Một phần là vì lịch sử của đất nước Mỹ còn quá rõ ràng trong tâm tưởng của nhiều người mà 



lương tri không cho phép bàng quan, vô cảm, thậm chí lạm dụng trước những gì mình đã hưởng: 

một cuộc cách mạng giành độc lập hào hùng, vĩ đại, rực rỡ, một hiến pháp và những tu chánh án 

theo nó bao hàm hết tất cả những lý tưởng, những giá trị, nhân sinh quan của những người làm 

nên đất nước này, và một quá trình lịch sử diễn tiến liên tục, không ngừng trong gần 240 năm đất 

nước này đã ra đời, tồn tại và phát triển để bảo vệ, củng cố, phát huy những giá trị truyền thống 

đó.   

Đúng là điều đáng tiếc khi trong một đất nước của di dân, ý thức dân tộc không nằm sẵn 

nơi con người, và không ít người trong xã hội Mỹ hiện nay, già trẻ lớn bé, nói tiếng “nước 

ngoài” thoải mái hơn nói tiếng Mỹ … hiểu biết rất mơ hồ về nước Mỹ này của mình, người ta lại 

không đặt nặng về giáo dục lịch sử, chính trị và cả văn học - ngay cho cả học sinh tiểu học.  

Những chương trình “Không để trẻ nào rớt lại” (No child left behind) của Tổng thống George W. 

Bush hay Tiêu chuẩn Giáo dục Chung (Common Core Standard - CCS) hay STEM (Science, 

Technology, Engineering, Math) của Tổng thống Barack Obama hiện nay đã không chú trọng 

phần nhân văn, “hồn dân tộc” cua con người. Bởi thế, cho nên, người Mỹ ngày càng… Mỹ! 

Đáng tiếc hơn nữa ở chỗ ít có nước nào, giới trí thức lại chịu khó đọc, chịu khó viết như ở Mỹ, 

người ta sống chỉ để nghiên cứu (nhờ những ngân khoản, kinh phí dành cho các viện và đại học), 

sẵn sàng viết và in ra cho các thư viện bao giờ cũng thiếu kệ đựng sách (ở Mỹ, người ta “khó” 

hơn người Việt, chẳng cho phép có những giáo sư đại học hay tiến sĩ hay luật sư từ trên trời rơi 

xuống, không có “gốc gác” và càng không có tác phẩm) - cho dù khó bán.  

 Nhưng trong Ngày Độc Lập năm nay, sau bao nhiêu biến cố dồn dập trên quốc tế cũng 

như trong nước, có lẽ người dân Mỹ cũng được nhắc nhở đến nhiều chuyện. Rõ rệt nhất là nước 

Mỹ vẫn là một “đất nước dở dang” – “Unfinished nation”, như tựa một sách giáo khoa của giáo 

sư Alan Brinkley. Unfinished đây có nhiều nghĩa. Một nước vẫn đang còn trong quá trình hình 

thành. Và dở dang cũng có nghĩa là có nhiều việc làm chưa xong. Đó là điều ai cũng có thể thấy: 

một nước Mỹ di dân vẫn tràn đến từ khắp nơi hàng năm khiến cho việc “định cư” những người 

mới luôn luôn là một vấn đề của chính quyền; một nước Mỹ bộn bề bao nhiêu chuyện làm chưa 

xong: giáo dục, y tế, An sinh Xã hội, phúc lợi người già, thuế khóa, thăng bằng ngân sách, tái 

cấu trúc kinh tế theo hướng hội nhập toàn cầu hóa… Bên cạnh sự dở dang này là sự hư, hỏng 

(chết máy!) của một chính quyền không nhúc nhích gì được do sự kình chống giữa hai chính 

đảng đang tiến vào một giai đoạn lịch sử như muốn tái diễn nội chiến bắc nam đến nơi. Một 

“broken government” mà nước Mỹ không đủ “dư giả” trong thời nay để có khả năng “nhún vai” 

mà nói “chẳng sao”. Thế nhưng làm sao “gương vỡ lại lành” đây thì người ta không nói được - 

thậm chí không tìm cách. Chẳng phải là vô cớ khi có người chắc lưỡi: nếu người Mỹ da trắng 

đừng đóng kịch tiến bộ để đưa một người da đen lên làm tổng thống thì có lẽ những xung đột 

giữa hai đảng còn có thể tìm ra thiện chí thỏa hiệp. Mà không chỉ một lần. 2008 và còn 2012! 

 Nay là lúc người ta đang nhìn lại “Chính phủ Mỹ: quyền lực và mục đích”. Gần cả hai thế 

kỷ rưỡi vừa qua, cuộc cách mạng Mỹ - khác với nhiều cuộc cách mạng ở các nước khác - vẫn 

còn dang dở vì người ta chưa giải quyết ổn thỏa mục đích của cách mạng và trả lời câu hỏi này. 

Mục đích cách mạng chính là gì, bởi vì chính quyền Mỹ, nói cho cùng, chỉ là “phương tiện”, 

không phải là cứu cánh, của cách mạng. Người “chủ trương liên bang” (federalists) nghĩ khác, và 



người chống chế độ liên bang nghĩ khác. Những người da trắng thúc đẩy cuộc cách mạng nước 

Mỹ chủ trương “tự do dân quyền” (civil liberties) tuyệt đối đưa ra Đạo luật Nhân quyền (Bill of 

Rights) để bổ sung cho Hiến pháp nước Mỹ chính là nhằm xác định mục đích của cách mạng và 

hạn chế quyền lực của khuynh hướng liên bang (federalists) trong chính trường. Cho đến nay, 

như chúng ta thấy, các chính khách, phần lớn là phía Cộng Hòa, vẫn dựa trên các tu chánh án, 

nổi bật là Tu chánh án số 1 và số 2 để giành quyền dùng súng dùng tiền trong vận động chính trị. 

Nền dân chủ của Mỹ đang đứng trước một giai đoạn thử thách. Một mặt, chúng ta thấy có 

gì trái khuấy hay không còn hợp thời - nhất là khi ta nhìn bối cảnh nước Mỹ ngày nay - sự nhấn 

mạnh đến mức lạm dụng “civil liberties” – tự do cá nhân để có thể cho người ta quyền chơi súng, 

tung tiền bạc ra mua phiếu, gạt bỏ vai trò chính quyền, không đóng thuế như một nghĩa vụ góp 

phần xây dựng bình đẳng xã hội… Mặt khác, chúng ta cũng thấy dân chủ là xây dựng một chính 

quyền của dân do dân vì dân, nhưng dường như chính quyền Mỹ ngày càng thuộc một thiểu số 

quyền lực và sự tham gia của đại đa số người dân trong bầu cử có thiếu, còn yếu, và còn bị thao 

túng, lũng đoạn. Dân chủ cũng là sự biểu hiện của lý tưởng một xã hội bình đẳng, bác ái, thế 

nhưng cuộc đấu tranh cho dân quyền, chính xác cho cơ hội vươn lên của người da đen (giáo dục, 

công ăn việc làm, nhà ở, y tế) sau 2-3 thế kỷ bị nô lệ vẫn còn nhiều trở ngại, chống phá - một 

phần là vì người da đen chưa tỏ hết ý chí văn hóa muốn vươn lên, mở ra một thân phận mới, một 

phần là vì một số không ít người da trắng, nhất là những người ở miền nam hay trại chủ vùng 

nông thôn, vẫn muốn đè đầu đè cổ người da đen xuống.  

Khi nói đến sự phát triển của đất nước, chúng ta không thề phân  biệt giàu nghèo, không 

phân biệt đen trắng, không phân biệt giới tính, không phân biệt tín ngưỡng… Đóng góp là trách 

nhiệm của tất cả, và niềm tự hào của tất cả. Và điều kiện đủ là mỗi người phài sống với lương tri 

mình là người Mỹ, cho dù chẳng cần phải sang tên Mỹ - và không để cái gốc làm cho mất tập 

trung ý thức công dân. 

Trong Ngày Độc Lập năm nay, chúng ta nghĩ vể những thách đố thời đại của nước Mỹ. 

Nghĩ đến những vấn đề hiện nay. Và chợt nhận ra một bài học: Dân chủ phải là con đường đi đến 

sự nhất trí để đất nưóc tiến lên, và chính giới ngày nay phải chịu trách nhiệm trước lịch sử nếu 

người ta lạm dụng dân chủ cho những ý đồ phá hoại, phân hóa.   

 


