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Theo dõi tình hình quốc tế và trong nước tuần qua, chắc chắn phải có người chép miệng: Thế 

giới ngày nay biến chuyển nhiều quá, thế mà những người bảo thủ trong đảng Cộng hòa chẳng 

thay đổi gì cả.  

Chúng ta hãy cứ nhìn cuộc khủng hoảng rối rắm không có lối thoát tại Ukraine (vốn là 

một nước bị ép làm một “Cộng hòa Xô-viết Xã hội chủ nghĩa” trong “Liên bang Cộng hòa Xô- 

viết Xã hội chủ nghĩa”, tức là Liên Xô, từ năm 1922). Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-3 này, 

Crimea sẽ ra sao, Ukraine sẽ ra sao, Mỹ và đồng minh rốt cuộc làm được gì để thay đổi tình hình 

hay cứ tưởng những cú điện thoại qua lại là xong chuyện. Nga có tính hết những hậu quả trước 

mắt và lâu dài chưa hay chỉ nhìn thấy sự hoan hỉ của người dân Nga vụng dại - ở Nga cũng như ở 

Crimea – và vùng ảnh hưởng của Nga được mở rộng như một thời xa xưa. Nhìn đến Trung 

Đông, sự phức tạp cũng không lường được, chẳng chừa nước nào trên khắp vùng – đúng là một 

địa ngục trần gian mà Giáo chủ Mohammed từng mong muốn dìm kẻ thù ngoại đạo vào đó. Hay 

cả những cuộc xuống đường của người dân tại Caracas chống lại một chế độ mê muội tại 

Venezuela.  

Thế mà cứ xem những màn trong thiên trường kịch của Hội nghị Hành động Chính trị 

Bảo thủ (Conservative Political Action Conference - CPAC) được cả hàng chục ngàn khán giả cổ 

vũ tại National Harbor ở tiểu bang Maryland. Dường như người ta vẫn giữ một ý nghĩ thế giới 

chẳng có gì biến chuyển. Cả nước Mỹ cũng chẳng có gì thay đổi - vẫn chỉ như nước Mỹ trước 

Nội chiến chỉ có người Mỹ da trắng thao túng và xem những người da đen nô lệ như “tài sản, của 

cải” của mình như chúng ta thấy trong phim “12 years a slave” vừa được giải Oscar. Họ vẫn nghĩ 

thế giới này là do nước Mỹ thống trị. Và nước Mỹ này là do người bảo thủ của đảng Cộng Hòa 

cai trị. Và tỏ sự khinh thường Tổng thống Obama đương nhiệm “bất lực”, không có được phép 

mầu trong tay để tái lâp trât tự thế giới người ta vẫn nằm mơ trong thời hậu Chiến tranh Lạnh. 

Chỉ vì ông không chịu đi theo đường lối bảo thủ! 

Muốn người bảo thủ thay đổi cho dân nhờ? Đúng là một mong đợi phi lý. Đã là bảo thủ, 

làm sao người ta thay đổi được! 

 Chúng ta có thể thấy đủ mặt anh hào tại Hội nghị CPAC thường niên này, kéo dài trong 

ba ngày (6-8 tháng ba), dường như các chính khách rất sợ vắng mặt trong dịp này sẽ gây ra hiểu 

lầm tai hại. Hay họ xem đây là cơ hội hiếm có để được “rửa tội” trước công chúng Cộng Hòa 

trước các cuộc bầu cử trong năm. Nhìn qua, chúng ta có thể thấy Chủ tịch phe thiểu số tại 



Thượng Viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Kentucky), các đồng viện của ông Rand Paul 

(Kentucky), Ted Cruz (Texas), Marco Rubio (Florida), Tom Coburn (Oklahoma), Mike Lee 

(Utah)… các dân biểu Eric Cantor (chủ tịch phe đa số Hạ Viện), Paul Ryan (chủ tịch Ủy ban 

Ngân sách Hạ viện, ứng cử viên phó tổng thống cho Mitt Romney năm 2012), Michele 

Bachmann, các thống đốc Chris Christie (New Jersey), Rick Perry (Texas), Bobby Jindal 

(Louisiana), các cựu ứng cử viên như Rick Santorum (cựu thượng nghị sĩ của  Pennsylvania), 

Newt Gingrich (cựu chủ tịch Hạ Viện thời Tổng thống Bill Clinton)…   

Người được lựa chọn đọc diễn văn bế mạc đại hội chính là bà Sarah Palin, cựu thống đốc 

của Alaska (đã thôi ngang vào năm 2009 sau khi thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 

mà bà là ứng cử viên phó tổng thống), đã ngồi chơi xơi nước từ hơn năm năm nay, nhưng xem 

chừng nhờ chủ nghĩa cơ hội nên càng được Trà Hội tín nhiệm thêm, cho nên hàng ngàn người đã 

đón bà trong khí thế bừng bừng, cổ vũ nồng nhiệt, vỗ tay từng chặp trước những lời “buộc tội” 

đanh thép cua bà là Tồng thống Obama đã phản bội lý tưởng Trà Hội và kêu gọi những người 

bảo thủ phải kiên định mạnh mẽ hơn nữa trong lập trường cực đoan của mình. 

Có nhiều điều có thể ghi nhận trong hội nghị này, nhưng nổi bật hay tiêu biểu nhất là ba 

chuyện. 

Ngày thứ năm, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người gần đây mang tiếng có “lập 

trường chao đảo” và đang bị một phần tử Tea Party thách thức trong vòng sơ bộ bầu cử năm nay, 

đã mang một cây súng dài lên sân khấu để chứng tỏ sự trung kiên (với Hiệp hội Súng Quốc gia 

NRA) của mình. Ông đã trao cây súng này cho ông Coburn với hai ý nghĩa: biểu dương sự thắng 

thế của phía hữu khuynh chủ trương bảo vệ quyền có súng, và ủng hộ cuộc “đấu tranh bền bỉ” 

của xu huớng “diều hâu tài chánh” (còn được gọi là bảo thủ tài chánh – fiscal conservative) mà 

ông Coburn vẫn được xem là “ngươởi cầm ngọn đuốc soi đường” (torch light bearer).  Đây là 

chủ trương, nói tóm gọn, nhằm giảm thuế đánh vào lớp có thu nhập cao cùng cắt giảm ngân sách 

dành cho những chương trình phúc lợi xã hội. 

Cũng ngày thứ năm, ông Paul Ryan, cũng là một ngưòi chủ xướng “bảo thủ tài chánh”, 

có dịp lên diễn đàn nói vì sao phải nâng đỡ tầng lớp dưới lợi tức kém bằng cách cắt kinh phí cho 

các chương trình tem phiếu thực phẩm dành cho họ… Ông nói “Phe tả có một sai lầm to lớn. Họ 

muốn cho người dân ăn đầy bụng nhưng lại cho người ta một tâm hồn trống rỗng”. Ông ví von 

rằng ngay cả trẻ con nhà nghèo cũng cảm thấy thiếu thốn về tinh thần. Ông nói trẻ em không cần 

“free lunch” - bữa ăn trưa miễn phí mà nhà trường cho học sinh nghèo – mà chỉ muốn có “brown 

paper bags” – những bao giấy màu nâu đựng bữa ăn trưa cho trẻ em mà nhà trường cung cấp và 

cha mẹ của chúng trả cho chúng. Ý ông muốn nói chúng cần sự chăm sóc của cha mẹ. Ông 

không nói chúng cần cha mẹ đừng nghèo, có khả năng tài chánh để lo cho chúng.  

Ông nói rằng chính môt chuyên viên xã hội trong văn phòng thống đốc Wisconsin, bà 

Eloise Anderson,  đã kể cho mọi người nghe trong một cuộc điều trần tại Quốc Hội tiểu bang 

chuyện bà trao đổi với một đứa trẻ 8 tuổi, và đứa bé khôn quá sớm này đã nói “Con không muốn 

có free lunch. Con chỉ muốn có brown bag như cac trẻ khác” - ngụ ý nói nó rất liêm sĩ, chẳng 

muốn kệ thuộc vào sự giúp đỡ của chính quyền mà chỉ muốn có bao giấy màu nâu, để vửa khỏi 

ngửa tay xin vừa hãnh diện chứng tỏ với mọi người là mình, cũng như ai, có cha mẹ chăm sóc.   

Ông Glenn Kessler, một nhà báo nổi tiếng với muc Fact Checker (Kiểm chứng) trên tờ The 

Washington Post, chuyên khám phá những điều giả trá, cường điệu trong các phát biểu của các 

chính khách, đã vạch ra rằng ông Ryan bóp méo ý của bà chuyên viên này, và bà này cũng chẳng 

gặp đứa trẻ nào nói với bà như thế mà chỉ “cóp” nguyên văn một đoạn trong tiểu thuyết “The 

Invisible Thread” của Laura Schroff mới xuất bản vào năm 2011 (cái lợi và cái hại của 

google.com đối với những “chuyên gia” tự phỏng vấn).  Ông Ryan sau đó có “tweet” để xin lỗi 



“Tôi quá bận rộn nên không kịp phối kiểm câu chuyện này”. Dễ nghe nhỉ! Tờ báo này đã cho 

ông bốn Pinocchio, có nghĩa là nói dối hết sẩy, khi mất cả 11 phút để kể một câu chuyện phịa! 

Ngày thứ bảy, đại hội này, với ảnh hưởng của Tea Party, đã bỏ phiếu bầu Rand Paul là 

người bảo thủ xứng đáng nhất được đưa ra tranh cử tổng thống năm 2016. Đây là lần thứ hai liên 

tiếp ông được “vinh dự” này, cho dù những người lên dến “đỉnh cao” này trước đây chưa hề 

thắng cử được một lần. Trước ông chỉ có cha ông là Ron Paul (hai lần) và Mitt Romney (bốn 

lần). Nghe nói suy nghĩ lại, ông Romney cho rằng ông thất cử vì bị Tea Party ủng hộ mạnh mẽ 

quá. Ông Rand Paul được cỗ vũ nồng nhiêt khi lớn tiếng: “Chúng ta sẽ không hy sinh tự do của 

mình cho an ninh quốc gia”, trong khi ai cũng biết an ninh quốc gia đang bị tự do kiểu bảo thủ  

lạm dụng. Ông được 31% phiếu bầu, tức gần 70% còn lại chia cho hơn 20 người khác, trong đó 

có Ben Carson (một người da đen chống Obama – 9%) và Chris Christie (8%). Ted Cruz đứng 

hạng nhì – chỉ được 11%. Ông Ryan, “lý thuyết gia” về bảo thủ tài chánh, được 3%! 

Tuy nhiên, nhận định cuối cùng của tờ The Washington Post về đại hội này có thể tóm tắt 

tất cả những chuyện đã xảy ra trong ba ngày “không lịch sử” đó: “Sự kìện này đã phơi bày các 

phe phái trong đảng Cộng Hòa đang phải chật vật đến mức nào trong việc tìm kiếm một con 

đường ra khỏi sự phân hóa nội bộ, làm nổi lên khoảng cách giữa một khối chính khách cơ sở 

theo đường lối quyết liệt bảo thủ của đảng Cộng Hòa và một giới lãnh đạo đảng đang muốn có 

một khảo hướng ôn hòa hơn”. Bài xã luận của báo trích dẫn lời cựu Thượng nghị sĩ Fred 

Thompson của tiểu bang Tennessee, ông nói cuộc họp này đã đặc biệt chỉ ra sự gia tăng căng 

thẳng nơi vấn đề cải cách di trú và chính sách đối ngoại, và tại hội nghị này người ta chỉ đến để 

tung hô những con gà của mình nhưng không nhất trí được về một chương trình hành động. Ông 

nói “CPAC không được có ảo tưởng có thể nói thay cho đảng, bởi vì chúng ta đang chứng kiến 

những tranh cãi bất tận mà chẳng có sự nhất trí rõ rệt đối với bất cứ vần đề nào. Thái độ ở đây 

đúng là : Hãy đề cho Ngàn hoa đua nở”. Ông Grover Norquist đáp lại: Đó là cái hay của chúng ta 

đấy chứ! Nhờ thế mà chúng ta mới tìm đến nhau, mới ngồi lại với nhau để tìm sự đồng thuận”. 

Ông nói nghe cũng hay! Ông là nhà vận động quyền thế nhất cho đường lối bảo thủ tài chánh nổi 

tiếng với một bản cam kết “không bỏ phiếu tăng thuế” bắt người dân cử Cộng Hòa phải ký tên 

vào - giống như NRA cho quyền có súng! 

Sự tuyệt vọng và bất định của những người bào thủ còn thể hiện ở những chính sách 

khác.  

Về y tế, ông Ted Cruz vẫn hô hào như thằng điên: “Hủy bỏ mỗi một chữ của obamacare” 

(We need to repeal every single word of Obamacare). Nhưng vào ngày đầu tuần này, thăm dò 

của Gallup cho thấy tỷ lệ người không có bảo hiểm y tế ở Mỹ đả giảm từ 17.1% vào quí tư năm 

2013 còn 15.9% trong quí đầu năm nay, và lứa tuổi nào cũng sụt giảm, sự sụt giảm mạnh nhất là 

ở những ngưòi có lợi tức thấp. Về vấn đề di dân, nhân vật tai tiếng nhất về trí tuệ là bà 

Bachmann đã lên tiếng trong tiếng vỗ tay rào rào: “Chúng ta nhất quyết chẳng làm gì cho chuyện 

cải tổ di dân, bởi vì làm vậy chỉ tổ có lợi cho ông Obama”. Một thực tế ai cũng có thể thấy - trừ 

bà và những thành viên của CPAC - : đảng Cộng Hòa thất bại trong hai cuộc bầu cử tổng thống 

vừa qua vì đã tránh né vấn đề di dân. Về đối ngoại, người ta tố ông Obama đã có chính sách “ác 

cảm” với Do Thái va ca ngợi ông Putin biết tấn công, trong khi không chịu thấy chính sách “lấn 

đất” và chà đạp người Palestine của Tel Aviv mấy chục năm qua là một phần của sự bế tắc của 

Mỹ ở Trung Đông. Còn ca ngợi Putin, Sa hoàng KGB? 

Hội nghị CPAC này làm cho những người quan tâm đến chính trị nước Mỹ cảm thấy 

thêm buồn phiền. Đảng Cộng Hòa là một đảng quá lớn. Nó phải có vai trò và trách nhiệm gánh 

vác một phần việc điều hành đất nước. Thế nhưng ngay những người bảo thủ rất quan trọng của 

đảng còn không nhất trí được với nhau vì ảnh hưởng của nhóm Trà Hội cực đoan, làm sao những 



người bảo thủ này nhất trí được với những ngưòi ôn hòa, không bảo thủ. Và đảng Cộng Hòa như 

vậy không thỏa hiệp được với nhau thì làm sao thỏa hiệp được với phía đảng Dân Chủ. Mà hai 

đảng không thỏa hiệp được với nhau thì làm sao cùng nhau điều hành được.  

Bởi vậy mà người ta có lý khi lo nước Mỹ là “ungovernable state”. Mà nước Mỹ không 

quản lý được, thì làm sao có được vai trò và khả năng làm cho thế giới này yên tĩnh. 


