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Câu chuyện thời sự trong mùa Lễ Độc Lập năm nay có lẽ là câu hỏi nước Mỹ ngày nay còn “văn 

hóa” (civility) hay “đúng đắn chính trị” (political correctness) đến đâu.  

Hãy tạm coi câu hỏi được đặt ra sau khi bà Đệ nhất Phu nhân chơi một chiếc áo khoác có 

hàng chữ “I really don’t care. Do U” khi đi thăm trẻ di dân thất lạc cha mẹ bởi chính sách cách ly 

của chồng bà. Cho dù thật ra câu hỏi này đã có từ trước.  

Chẳng đâu xa, khi ông Trump ngồi trên máy bay và nghe tin Thủ tướng Canada Justin 

Trudeau cũng dựng hàng rào quan thuế đối với hàng Mỹ vào Canada sau khi ông Trump không 

chịu bỏ hàng rào ông đã dựng lên nhằm vào hàng Canada đi vào Mỹ, ông Trump tức thì tweet hạ 

nhục ông Trudeau “Very dishonest and weak” và có quyết định, như giỡn, Mỹ rút ra khỏi Thông 

cáo Chung vừa mới ký với khối G7 sau cuộc họp thượng đỉnh tại Quebec. 



May mà Thủ tướng Trudeau và các lãnh đạo khác trong khối G6 (trước đây là G7 – khi 

Mỹ còn xem mình là một thành viên của khối này) còn có ý thức về văn hóa, văn minh chính trị, 

cho nên đã phản ứng một cách dứt khoát nhưng “lễ độ”. Điện Elysée đưa ra phát biểu của tổng 

thống Pháp: “Hợp tác quốc tế không thể tùy thuộc vào sự phẫn nộ và những lời nhỏ nhen. Hãy 

nghiêm chỉnh và tỏ ra xứng đáng với ngưòi dân của chúng ta. Chúng ta đã mất hai ngày để đạt 

dự thảo và cam kết. Chúng ta phải thi hành. Và bất cứ ai bỏ đi và quay lưng với những gì đã 

được đồng thuận này, họ chỉ cho thấy sự bất nhất”.  

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói những nước châu Âu vẫn gắn bó và đoàn kết, “Thực 

ra chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra với thỏa thuận về khí 

hậu hay hiệp định về Iran. Chỉ trong vài giây, ngưòi ta có thể phá hủy niềm tin chỉ với 180 chữ 

trên twitter. Đề khôi phục niềm tin chắc phải mất nhiều thì giờ hơn”. 

Ông Trudeau thì nói Canada sẽ vẫn tiến hành những biện pháp đáp trả vào ngày 1-7 tới 

đây trước quyết định của chính quyền Trump áp đặt thuế quan lên thép và aluminium. Ông nói 

“Người Canada lễ độ, biết điều, nhưng sẽ không để cho ai điều động”. Bà ngoại trưởng Canada 

Chrystia Freeland nói rõ hơn: “Lý do (ông Trump đưa ra) về an ninh quốc gia nghe thật vô lý và 

đúng là miệt thị đối với người Canada, là đồng minh gần gũi nhất và mạnh nhất của Mỹ. Chúng 

tôi không đặt ra mối đe dọa nào cho an ninh của nước Mỹ, và tôi biết rằng người Mỹ hiểu điều 

đó. Sự miệt thị chính là ở chỗ đó”. 

Tổng thống Donald Trump đương nhiên là đấng quốc phụ của đất nước, một mẫu mực ít 

nhất là của Nhà Trắng. Quốc phụ như thế, đương nhiên quốc mẫu chẳng khác thế. Hãy tưởng 

tượng một người mẹ hiền của toàn dân (hãy nghĩ đến hình ảnh bà Laura Bush, Barbara Bush), 

đặc biệt đối với tầng lớp khốn cùng, bất hạnh trong xã hội (Tin đáng để ý: báo cáo Liên Hiệp 

Quốc cho biết thành phần nghèo tuyệt đối ở Mỹ lên đến 40 triệu, Tồng thống Trump đếm lại, 

từng đầu người, nói chỉ có 250.000 người. Liên Hiệp Quốc “láo khoét”), mà lại đến với người 

dân, nhất là với những trẻ đang than khóc vì lạc cha lạc mẹ, với chiếc áo “Tôi thực sự không 

quan tâm”.  

Bà không phải là tài tử để mặc những chiếc áo với hàng chữ gây tranh luận, chú ý. Bà 

cũng không còn là người mẫu như xưa, không cần biết ăn mặc là gì. Hiện nay bà vẫn có tiếng là 

chịu khó ăn mặc kiểu cách – đó là lĩnh vực dễ “chịu khó” nhất. Và khi bà đã trở thành đệ nhất 

phu nhân bất đắc dĩ, bà phải hiểu sự tế nhị cần thiết phải học hỏi về “political correctness”, hay 

“civility” để ăn mặc, nói năng sao cho “phải đạo”. Nếu bà đi gặp những đứa trẻ bất hạnh hiện 

nay chẳng biết cha mẹ của mình đang ở “hai phương trời cách biệt” mà bà lại mặc cái áo có hàng 

chữ “tôi thực sự không quan tâm”, thì bà đến làm gì?  

Thật ra, bà Melania Trump có thể nói “Tôi không biết, tôi vô tội”, và bà không cần nói, 

người ta cũng thấy người đứng đàng sau bà. Với một người không có kiến thức và kinh nghiệm 

chính trị và phải lệ thuộc như bà, đương nhiên ông Donald Trump chủ Nhà Trắng đã quyết định 

trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như cái áo đầu đường này. Hàng chữ “I really don’t care” là một 

câu nói cửa miệng của ông Trump.  Cho nên, ông chỉ mượn dịp để nhắc lại quan điểm của ông 

đối với vấn đề trẻ di dân lạc cha lạc mẹ. 

Trong gần 20 tháng qua, kể từ khi đắc cử tổng thống, bằng những cái tweet bất kể nhiều 

lần trong một ngày, ông đã phá nát văn hóa chính trị (chữ thông dụng là “civility” hay “political 

correctness”) có tính cách truyền thống của nước Mỹ. Đó không chỉ là điều người ta vẫn nhận 

xét, phê bình về ông. Đó là điều ông vẫn tự hào khẳng định đó là đường lối chính trị của ông, là 

thành công vĩ đại của ông, xóa bỏ cái nếp văn hóa chính trị “đạo đức giả, mỵ dân, che đậy và 

tránh né”. Từ tháng tám năm 2015, trong bước đầu tranh cử tổng thống, ông đã nói rõ: “Tôi nghĩ 

vấn đề lớn của đất nước này là đúng đắn chính trị. Tôi đã được quá nhiều người thách thức, và 



nói thẳng, tôi không có thì giờ cho đúng đắn chính trị hoàn toàn. Và nói thực với quí vị, đất nước 

này cũng không có thì giờ cho chuyện đó” (I think the big problem this country has is being 

politically correct. I’ve been challenged by so many people and I don’t, frankly, have time for 

total political correctness. And to be honest with you, this country doesn’t have time, either).  

Ông Trump khích động người ta coi thường động thái chính trị đúng đắn, ăn nói giữ gìn, 

tránh gây thù ghét, chia rẽ, hay sự coi thường của người dân đối với văn hóa chính trị đúng đắn 

đã làm nên ông Trump? Câu hỏi đó chẳng phải đơn giản vì cái “văn hóa ứng xử bình dân” này 

ông Trump đã có từ lâu. Từ trong huyết quản. Trong khi đó, do những biến chuyển rốt ráo nơi 

thời cuộc trong thời thế giới hậu chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa, trật tự quốc tế bị xáo trộn và 

nước Mỹ trở nên chông chênh, cho nên trong một số thành phần trong quần chúng, tâm lý ghét 

bỏ cách cư xử “hợp đạo”, cũng ngày càng lan rộng nơi nơi. Người ta cho rằng “chính trị ngày 

nay đã hỏng rồi; trăm nhà chính trị, một người thôi”. Rõ ràng nhất là nơi quần chúng da trắng ít 

học, ở nông thôn hay các vùng ngoại ô, đang bồn chồn vì cảm tưởng nước Mỹ bị tràn ngập bởi di 

dân (người ta tính luôn cả người da đen trong đó) và đang thấy khẩu hiệu của ông Trump “Make 

America great again” hấp dẫn vì thực sự có ý nghĩa “Make America white again”.   

Một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên ngành chính trị học thuộc hai đại 

hoc Montana và Syracuse trong tháng năm vừa qua đã đưa ra kết luận rằng thắng lợi của ông 

Trump trong vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa cũng như trong trận chung kết ngày 8-11 với bà 

Hillary Clinton của đảng Dân Chủ trong bầu cử tổng thống năm 2016 chính là vì ông Trump có 

một quần chúng cử tri ủng hộ ông chắc chắn, bỏ phiếu cho ông vì họ đồng tình nhiệt liệt với sự 

“nổi loạn văn hóa” của ông Trump chống lại “động thái chính trị giữ gìn, chừng mực” trong ăn 

nói, truyền đạt. Tựa của báo cáo nghiên cứu đã nói rõ tất cả “Donald Trump, người nổi loạn 

trong văn hóa truyền thông”. Nghiên cứu này nói ông muốn làm “cách mạng văn hóa”, dẹp hết 

những hạn chế cấm kỵ trong ăn nói lâu nay, để những gì nói ra được cảm nhận và đồng tình tức 

thì. Bởi vậy, diễn đàn chính của ông chính là twitter, không ai ngăn cản, kiểm soát được. Một 

ngày nói bao nhiêu lần, lúc nào cũng được. 

Thế nhưng không còn “politically correct” nữa nghĩa là sao? Ông nổi tiếng chủ tâm trong 

chuyện ăn nói gian dối và chửi rủa hạ cấp như một cách xử thế (Theo “hồ sơ” tồng kết của tờ 

Washington Post, ông tính ra đã nói dối 3.251 lần từ 20-1-2017 đến 31-5-2018, tức 497 ngày, 

trung bình 5.6 lần một ngày trong 497 ngày qua), và để hỗ trợ cho sự gian dối này ông chủ 

trương “quạt” bất cứ ai nêu lên sự gian dối đó, ví dụ như ông liên tục hai năm qua nói báo chí, 

truyền thông dòng chính là “fake news”, “kẻ thù của nhân dân”, “Kẻ thù tệ hại nhất của Hoa 

Kỳ”… Đồng thời là thói miệt thị, hạ nhục đủ mọi người, từ cựu Tổng thống Obama đến bà 

Hillary Clinton, ông Bernie Sanders, đến bà Thượng nghị sĩ “da đỏ Pocahontas” Elizabeth 

Warren, cựu giám đốc FBI Richard Comey, Bộ trưởng Tư pháp “hèn yếu” Jeff Sessions. Ông 

xem di dân Latino là kẻ ác, gái mãi dâm, người buôn ma túy. Ông từng chửi Chủ tịch Kim Jong-

un, nhưng nay lại đội người ta lên. Người duy nhất ông không bao giờ dám đụng đến, lạ thay, là 

ông Vladimir Putin, mặc dù mọi giới hữu trách của Mỹ đều kết luận Nga đã “quấy phá” bầu cử 

tổng thống  Mỹ năm 2016. Ông Trump vẫn bác bỏ điều đó, và nói nếu Nga có quấy phá, đúng là 

nhằm giúp bà Clinton! Và ông vẫn làm như Putin không dính líu gì chuyện này: “Tôi tin ông ta”.  

Nay thì người ta không thể xem thường hiện tình được nữa: đúng là ông Trump đã làm 

“cách mạng văn hóa”, còn nguy hiểm hơn cách mạng văn hóa của Trung Cộng trong những năm 

60. Những người theo ông bất kể những chuyện của ông Trump mà họ không biết, vì ông nhún 

vai, “Biết để làm gì” (Tại sao ông phải chi $130.000 cho Stormy Daniels, hồ sơ thuế của ông tại 

sao vẫn còn là một “bí mật quốc gia”, và quan hệ với Putin từ “cái đêm hôm ấy đêm gì” vào 

tháng sáu năm 2013). Tình hình nguy hiểm vì bao nhiêu nước đã chảy qua cầu kể từ khi ông vào 



Tòa Bạch Ốc, nhưng con số tỷ lệ quần chúng ủng hộ ông vẫn rất ổn định trong khoảng 40%. Con 

số chống đối ông 55% trong thăm dò giữa tháng sáu này không quan trọng bằng con số 41% của 

ông vì 55% là chống đối “tiêu cực” trong khi “41% là ủng hộ tích cực (chết bỏ). Đảng Cộng Hòa  

nay cũng đã trở thành đảng của Trump. Đó là điều khó có ai chối cãi. Thăm dò được đưa ra ngày 

25-6 cho thấy có đến 90% người Cộng Hòa xem ông Trump là minh quân.  Suy cho cùng, từ 

trước đến nay, chưa tổng thống Cộng Hòa nào nắm được đảng của mình vững chắc như vậy. 

Điều hiểm nghèo nói ở đây không chỉ là vì sức mạnh của ông Trump mà là vì những người dân 

cử Cộng Hòa ngày nay như thế. Và quần chúng cũng đang biến dạng như thế.  

Một hai tuần lễ trước Ngày Độc Lập năm nay đáng làm cho người Mỹ phải ưu tư về triển 

vọng của nền dân chủ của đất nước.  

Dường như tức nước vỡ bờ. Trong dân chúng nay đã có những phản ứng tự phát.  

Ngày 20-6, Bà Bộ trưởng Nội An của ông Trump Kirstjen Nielsen đi ăn ở một nhà hàng 

Mễ ở Washington và bị một nhóm những người trong một tổ chức Dân Chủ đến gần và la chộ, 

phản đối chính sách di dân. Hai ngày sau, khi bà vừa ra khỏi nhà ở Viginia, một đám người đứng 

trước nhà cũng la ó và hét vang rần “shame” (Nhục nhã).  

Cũng trong ngày đó, bà Sarah Huckabee Sanders (chẳng dính líu gì với ông Bernie 

Sanders, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, nhưng là con gái cua ông Mike Huckabee, từng là mục 

sư, thống đốc tiểu bang Arkansas và mấy lần ra tranh cử tổng thống nhưng đều thất bại), là người 

phát ngôn cho Tổng thống Trump và họp báo hàng ngày, đi ăn tối với gia đình tại quán Red Hen 

ở Lexington, VA, Tuy nhiên, bà Stephanie Wilkinson, chủ tiệm, đã đến bàn bà Sanders và nói 

một cách lễ độ: bà và tất cả nhân viên trong quán muốn bà Huckabee rời khỏi quán vì họ không 

muốn phục vụ một người là thành viên của một chính quyền phi nhân và vô đạo đức. Bà 

Huckabee đã êm thắm đứng dậy ra về cùng gia đình, và sáng hôm sau bà bắt chuớc ông Trump, 

tweet: “Đêm qua bà chủ nhà hàng Red Hen ở Lexington, VA, bảo tôi phải rời khỏi tiệm vì tôi 

làm việc cho Tổng thống và tôi đã lễ phép ra đi. Hành động của bà nói lên nhiều điều về bà hơn 

về tôi. Tôi luôn luôn làm điều tốt đẹp nhất trong cư xừ với mọi người, ngay cả những người tôi 

bất đồng, tôi cũng tôn trọng, và tôi sẽ tiếp tục giữ cách đó”. 

Thái độ của bà Sanders đã được hoan nghênh là “văn minh, văn hóa”, trong khi cách 

hành xử của nhà hàng đã gây tranh luận - ủng hộ về sự thẳng thắn, dũng cảm cũng có mà phê 

phán vì sự “phân biệt đối xử” cũng có. Trong những phản ứng, người ta đặc biệt để ý cái tweet 

của ông Trump, - “nhã nhặn” như thường lệ: “Nhà hàng Red Hen cần tập trung vào  việc làm 

sạch phòng ốc, cửa nẻo dơ dáy (rất cần phải sơn quét lại) thay vì từ chối phục vụ một người đàng 

hoàng như Sarah Huckabee Sanders. Tôi luôn luôn có một qui luật, nếu một nhà hàng dơ bên 

ngoài, thì bên trong cũng như thế”.  Nếu một người ăn nói dơ dáy bên ngoài, bên trong hẳn cũng 

chẳng khác thế! 

Một phản ứng khác cũng đang gây sóng gió là từ bà Dân biểu Maxine Waters thuộc tiểu 

bang California. Bà cho rằng người dân nay cũng phải bắt chước nhà hàng Red Hen, nếu có dịp 

trực diện những viên chức chinh quyền Trump xuất hiện nơi công chúng, họ phải đối đầu chất 

vấn những chính sách, biện pháp hiện hành. Ông chủ tịch phe thiểu số tại Thượng Viện Chuck 

Schumer đã phê bình ý kiến của bà Waters: “Không ai được quyền kêu gọi người ta quấy phá 

người đối nghịch chính trị, đó là tư cách không phải của người Mỹ”. Bà Nancy Pelosi lãnh đạo 

Dân Chủ tại Hạ Viện cũng nói rằng ông Trump “hàng ngày vẫn ăn nói vô văn hóa, chúng ta cần 

tránh bắt chước ông, vì phải cùng nhau làm cho nước Mỹ đẹp đẽ trở lại”. Trong khi đó, ông 

Trump lại tweet ngay: “Dân biểu Maxine Waters một người có chỉ số thông minh thấp đặc biệt, 

đã trở thành, cùng với Nancy Pelosi, Bộ mặt của Đảng Dân Chủ. Bà vừa kêu gọi phải làm hại  

những người đông vô kể, thuộc phong trào Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bà phải coi chừng 



tính xem bà muốn gì”. Thứ nhất, thật ra bà Waters không kêu gọi “làm hại” người của Trump; 

thứ hai, ông Trump đe dọa bà, như từng đe dọa bà Clinton về chuyện những người ủng hộ quyền 

có súng phải lợi dụng quyền này để hành động.  

Câu chuyện lớn trong tuần qua đương nhiên không phải là “trò đùa” ngu xuẩn của ông 

Mike Hucakbee khi ông đưa lên mạng twitter hình một nhóm bạo lực MS-13 và nói rằng đó là 

“ủy ban vận đong tranh cử” của bà Pelosi trong mùa này. Như để đáp lại lời xúi giục bạo lực đó, 

ngày 28-6 một người từng có án vu khống với tờ Capital Gazette ở Maryland đã xách súng vào 

tòa báo bắn chết 5 người. Đúng là chúng ta đang sống vào một thời cực kỳ nguy hiểm. 

 Câu chuyện gây chấn động tuần qua là thông báo Chánh án Anthony Kennedy của Tối 

cao Pháp viện về hưu 81 tuổi. Có nghĩa là ông cho Tổng thống Trump nói riêng và đảng Cộng 

Hòa nói chung một món quà “tày trời” - có thêm một thành viên Cộng Hòa nữa trong một tòa án 

tối cao vốn đã bảo thủ và hữu khuynh sẵn. Ông Kennedy “khôn ngoan” đến mức không chờ đợi 

vài tháng nữa vì sợ rằng đảng Cộng Hòa sẽ mất đa số tại hai viện. Và sự chọn lựa thời điểm này 

cũng cho thấy sự tín nhiệm, ưu ái, ủng hộ vô kể của ông dành cho ông Trump. Ai bảo ông 

Kennedy này già mà không độc! 

Như vậy, ông Trump trở thành một lãnh tụ nước Mỹ hiếm có, nắm được trọn vẹn TCPV, 

có thể cả hai viện, đảng Cộng Hòa đã thành đảng của Trump, và một quần chúng ủng hộ tuy 

chưa được đa số, nhưng cần gì khi là một thiểu số vững chắc, cuồng nhiệt. Có lẽ thực tế ông còn 

hơn cả Putin, Tập Cận Bình, Erdogan, nữa. Và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller? 

Coi chừng người bị bỏ tù chính là ông Mueller ! 

Cho nên, nếu chúng ta bất an vì thấy đang sống trong một thời quá nguy hiểm, ông 

Trump ăn mừng lớn trong Lễ Dộc Lập năm nay, chẳng nên lấy làm lạ. 


