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Nhân ngày Lễ Độc Lập của nước Mỹ hàng năm, một số nhà tư tưởng cắc cớ đặt lại câu hỏi: ai 

đây đang cai trị nước Mỹ? Dĩ nhiên, đất nước của chúng ta có Hiến Pháp, có đến 14 Tu chánh 

án, có Đạo luật về nhân quyền, dân quyền… Đúng là nước dân chủ đệ nhất hạng. Chúng ta có 

hai chính đàng lớn, Cộng Hòa và Dân Chủ, ngự trị cả bao đời, không có đảng thứ ba nào chen 

chân được vào hệ thống quyền lực. Và một cơ chế chính trị tam quyền phân lập nổi tiếng kềm 

kẹp lẫn nhau - ở Mỹ người ta gọi là hệ thống “checks and balances”. Cả nước Mỹ vui chơi, thoải 

mái, tự hào với Independence Day và truyền thống chính trị của đất nước của mình – và ngay cả 

những ngưòi di dân hợp pháp cũng như di dân “không hồ sơ” (undomented immigrants) cũng 

biết điều đó. Thế nhưng đặt câu hỏi thì người ta vẫn đặt câu hỏi, bởi vì đất nước cũng như con 

người, nếu không đặt câu hỏi, tức không suy nghĩ gì, thì còn gì sự hiện hữu của mình. Vả lại, 

nhiều người cứ bị ám anh bởi những cảm giác ngờ ngợ… 

 Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong năm 2012, người dân phải để ý đến 

chuyến đi Tel Aviv, Do Thái, của ứng cử viên Mitt Romney đại diện cho đảng Cộng Hòa. 

Đương nhiên, hai ông bà Mitt đi đâu cũng có nhau – show “gia đình là trên cả” của người 

Mormon – nhưng hai người chẳng đi một mình. Và cũng chẳng phải đến đó ngoạn cảnh. Họ đến 

đó để kiếm phiếu cho dù cử tri Mỹ chẳng ở nơi đó! Hộ tống hai người đến một nơi lạ nước lá cái 

vào một lúc mà cử tri ở Mỹ vẫn chưa biết rõ những chủ trương, đường lối của ông Romney là 

ông Sheldon Anderson cùng một số nhà tài phiệt Mỹ gốc do Thái như ông ta. Sheldon Anderson, 

khỏi nói, thì ai cũng biết - nhất là những người hay đi Las Vegas đánh bạc hay đi nghe nhạc để 

chờ cho ông M.C. ngu xuẩn ban phát ân lộc. Anderson với tài sản được trị giá 38 tỉ đô la được 



xem là người giàu có đứng hàng thứ tám trên thế giới. Ông là chủ một hệ thống khách sạn, sòng 

bài, nhà hàng ở thủ đô ăn chơi này của không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới. Ông già tám mươi này 

còn nổi tiếng hơn ở chỗ là người bao thầu tài chánh cho bao nhà chính trị hoạt đầu của đảng 

Cộng Hòa – từ Newt Gingrich trước đây đến Mitt Romney trong năm 2012 và nay đang nhìn 

chằm chằm vào những người có thể là ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa trong năm 2016. 

Tháng ba vừa qua, ông tổ chức đại hội Liên minh Do Thái Cộng Hòa (Republican Jewish 

Coalition) để cho các ứng viên Cộng Hòa ra mắt ông và tuyên thệ trung thành với những tôn chỉ 

của những người Cộng Hòa gốc Do Thái. Cứ xem những cái cười cầu tài và săn đón của các ông 

thống đốc Chris Christie, Scott Walker, Bobby Jindal, các thượng nghị sĩ Rand Paul, Ted Cruz… 

để hiểu nghĩa của chữ “disgusting”.  

Ông Romney đi Tel Aviv cũng như vua chúa Việt Nam ngày trước phải đi qua Tàu triều 

cống và xin được tấn phong. Một chuyến du hành để xin được ban phép lành, cùng thể hiện một 

sự cam kết của nước Mỹ với đường lối muôn thuở  “Do Thái trên hết” trong cuộc tranh chấp 

Palestine hiện nay cùng sự xung đột đang diễn ra ở Trung Đông – nếu ông Romney được cộng 

đồng tài phiệt Do Thái ở Mỹ ủng hộ và đánh bại được Tổng thống đương kim Barack Obama. 

Đương nhiên, người Do Thái cứ sợ đảng Dân Chủ nói chung vật vờ, và càng sợ ông Obama, 

người da đen nên họ càng không tin, “trở mặt”, không ủng hộ Do Thái sống chết, vô điều kiện 

như những ngưòi Cộng Hòa da trắng.  

Nắm được câu chuyện này để chúng ta hiểu được vì sao một số người Cộng Hòa, trong 

đó có cả Thượng nghị sĩ John McCain từng ra tranh cử tổng thống năm 2008, Lindsay Graham, 

Ted Cruz hay Marco Rubio, hay cựu Phó Tồng thống Dick Cheney… đang tấn công tới tấp ông 

Obama về chủ trương đối ngoại “thối lui toàn cầu” (global retreat) của ông, chỉ trích ông đã 

không chịu can thiệp vào tình hình Trung Đông (gởi quân đến Syria, duy trì sự có mặt quân sự 

của Mỹ ở Iraq) và tỏ  ra “mềm yếu”, thỏa hiệp với Iran…), làm cho thế giới đảo điên, mất trật tự, 

tình hình Trung Đông thêm xáo trộn, bất ổn – không như Do Thái muốn. Chúng ta có thể nhớ 

rằng Mỹ đã dính líu đến bao nhiêu cuộc chiến của Do Thái ở Trung Đông từ năm 1948 (1948, 

1956, 1967, 1973…), mỗi năm Mỹ quân viện cho Do Thái hàng tỷ đô la. Vì Do Thái mà Mỹ đã 

bỏ Việt Nam năm 1973. Cũng vì thái độ tham lam của Do Thái ở vùng tây ngạn sông Jordan mà 

giải pháp Palestine “một đất nước, hai nhà nước” (one country, two state solution) cứ bị bế tắc. 

Nếu Mỹ có một đường lối chủ chiến và làm cảnh sát thế giới, Mỹ sẽ trở thành mục tiêu số 1 của 

bao kẻ thù Hồi giáo, Nga, Hoa… cho nên Mỹ sẽ phải chạy đua vũ trang, tăng cường sự có mặt 

trên khắp thế giới, và đóng quân trên khắp Trung Đông, nên Do Thái càng thấy an tâm. Một 

chiến lược thế giới “phò Do Thái” như thế đúng là ghê gớm, và nước Mỹ chịu, ngườỉ dân Mỹ 

chịu, chỉ có Do Thái hưởng, bất kể lợi ích phát triển của nước Mỹ. Cái trật tự thế giới đó mà 

người Do Thái muốn có để họ duy trì sự bất khả xâm phạm của nước của họ đang không thể tồn 

tại vì thế giới đã thay đổi và nước Mỹ cũng đã thay đổi. Nếu Mỹ chọn con đường “đi tới toàn 

cầu”, cuối đường chỉ là bờ vực phá sản. Nhưng những người cầm quyền ở Tel Aviv bất biết. Và 

những người Cộng Hòa bị người Do Thái ở New York xỏ mũi cũng bất biết.  

Những người Mỹ gốc Do Thái là một thiểu số rất nhỏ trong xã hội Mỹ (có lẽ chỉ khoảng 

1%), nhưng vì sức mạnh tư bản của họ, họ hành động nhiều khi như một phe đa số - với sự ủng 



hộ của một phần lớn trong đảng Cộng Hòa. Đảng này không chỉ có quan điểm đối ngoại căn bản 

là ủng hộ những người lãnh đạo hiếu chiến muốn giành dân lấn đất ở Tel Aviv, mà còn có những 

chủ trương kinh tế xã hội bảo thủ cực hữu phù hợp với lợi ích giai cấp của những người Mỹ gốc 

Do Thái này.  

Một thí dụ là thái độ, phản ứng của những người Mỹ gốc Do Thái trước vấn đề bất bình 

đẳng lợi tức trong xã hội hiện nay. 

Sự khơi rộng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Mỹ, điều mà mấy năm qua người ta 

vẫn nói nhiều kể từ khi có cuộc suy thoái bùng nổ trong năm 2008, sự bất bình đẳng kinh tế và 

xã hội, là điều đáng lo ngại cho đất nước trên nhiều mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Chính trị vì 

nó là nguồn gốc của sự bất ổn có tính đấu tranh giai cấp. Kinh tế là vì nó ngăn chận sự phát huy 

năng lực của các thành phần lao động. Xã hội là vì nó làm nổi lên sự tương phản, xung khắc 

trong văn hóa giai cấp. Tổng thống Obama đã đặt vấn dề này ra từ lâu, và đặc biệt trong nhiệm 

kỳ hai này của ông, Obama đã xem đây là một mặt trận quyết định sự nghiệp của ông ở Nhà 

Trắng – tương tự như nỗ lực cải cách hệ thống bảo hiểm y tế theo hướng xã hội hóa mà tiền 

hung, hậu kiết, ông đã phần nào thành công. Vì “chiến dịch” trường kỳ kháng chiến này của ông, 

chúng ta nay đã quen với những ý niệm phân biệt giai tầng 1% ở trên đang hưởng thụ và lợi dụng 

quá trình phục hồi sau suy thoái để làm giàu hơn nữa và đông đào khối 99% ở dưới vẫn còn khốn 

đốn vì thất nghiệp còn cao, lương còn thấp, mất nhà cửa, mất bảo hiểm y tế…  

Đáng tiếc thay, trong tình thế xã hội mà tầng lớp 99% đang đi xuống trong khi thiểu số 

1% lại bốc lên, những người Cộng Hòa không đứng về phía đa số để đi tìm một cách nào đó cho 

những người nghèo đói và sống bất an, bất định có thể ổn định hơn trong công việc và sống khá 

hơn về mặt lợi tức, mà họ lại chọn chỗ đứng của những người 1% để bảo vệ cho thiểu số cực nhỏ 

này, đổ lỗi cho người lao động thiếu kỹ năng, chương trình tạo công ăn việc làm của chính phủ 

không thành công, thời vận kinh tế chưa đi hết chu kỳ đi xuống để bước qua giai đoạn đi lên….  

Và ai là người phát ngôn cho họ? 

Ông Obama ít khi nói rõ lớp 1% này là những người nào, thế nhưng những người Mỹ gốc 

Do Thái cảm thấy “nhột” - người ta nói “động lòng” hay “có tật giật mình”. Bởi thế, tờ Wall 

Street Journal của ông trùm Rupert Murdoch, đại ma đầu ngang ngửa với Sheldon Anderson, đã 

đăng trang trọng bài viết của Giáo sư Ruth R. Wisse, người Mỹ gốc Do Thái, đang dạy văn học 

đốí chiếu Do Thái tại Đại học Harvard, phản kích lại trước cuộc tấn công vào thành phần của 

mình. Bài viết của bà có tựa: “Mặt đen tối của cuộc chiến chống một phần trăm” (The dark side 

of the war on the One Percent), đan kết hai “hiện tượng” vào làm một, là chủ nghĩa bài Do Thái 

và cuộc xung đột giai cấp của Mỹ. Bà nhắc lại rằng trong môt thư gởi đến tờ báo này, nhà tư bản 

đầu tư nổi tiếng Tom Perkins đã lưu ý sự tương đồng, như ông nhận xét, giữa cuộc chiến của 

Đức Quốc Xã chống người Do Thái và cuộc chiến của người Mỹ cấp tiến chống lớp một phần 

trăm.  

Bà nói trong những năm 30 của thế kỷ trước, Đức Quốc Xã của Hitler đã tuyên truyền bài 

Do Thái bằng cách qui trách tất cà cho người Do Thái ở Đức bao nhiêu tội: làm kinh tế suy thoái, 

người người thất nghiệp, xã hội tan rã, luật pháp lung lay, trong khi người Do Thái nhờ thủ đoạn 

làm ăn cực kỳ bóc lột mà phất lên nhanh chóng, đè đầu đè cổ thiên hạ người Đức. Chủ nghĩa bài 



Do Thái, theo bà truy nguyên, đã có từ giữa thập niên 90, và Karl Marx, những người khuynh tả, 

những người Mác-xít đã liên kết phát động cuộc vận động “tẫy não” quần chúng, tuyên truyền 

người Do Thái đã làm hỏng, làm nát toàn bộ nước Đức. Và nay bà cho rằng ông Obama và 

những người Dân Chủ cấp tiến, tả khuynh, Mác-xít… cũng đang có chiến dịch tương tự: bài xích 

tầng lớp giàu có 1% ở trên, xem họ là nguồn gốc của sự tha hóa, hư hỏng của nước Mỹ. Bà còn 

nói rỏ thêm: cuộc vận động của Obama có hơi hướm bài Do Thái!  

Bà nói rõ “ý rộng lớn” của mình: “Gây ra sự đố kỵ, ganh tỵ giai cấp là một bước đi tới 

trong một quá trình quen thuộc, nguy hiểm, khích động thù hận. Bất cứ ý thức hệ hay phong trào 

nào, tả hay hữu, được tồ chức nhằm một ý đồ tiêu cực – đả phá thay vì xây dựng - thường có 

được một lợi thế chính trị hiển nhiên, huy động những năng lực quần chúng tự phát không thể 

kềm chế được, và không bao giờ phải từ bỏ mục tiêu đấu tranh của nó”. Bà cho rằng cuộc vận 

động của ông Obama nằm trong một “mưu đồ chính trị quốc tế” mà nạn nhân không hay biết 

chính là nước Mỹ, người Mỹ và những giá trị của nước Mỹ: nhiên hậu là tự do của con người, 

chủ nghia tư bản lâu đời và từng đưa nước Mỹ đi lên vị trí hàng đầu trên thế giới. 

Bà kết luận phải nhìn vấn đề như thế mới thấy hết sự thâm thúy của Tom Perkins! 

Độc giả SGN có thể còn nhớ sự “thâm thúy” của ông Perkins này, khi ông cho rằng chế 

độ Obama đối xử truy bức với người giàu không khác gì chế độ Đức Quốc Xã đốí với người Do 

Thái: thù hận một tầng lớp có đóng góp tích cực nhất cho xã hội. Ông bài xích chuyện an lạc xã 

hội, chính phủ lấy tiền người giàu để chi tiền giúp người nghẻo. Ông còn hô hào chỉ cho những 

người đóng thuế bỏ phiếu, và số phiếu mỗi người được bỏ tương ứng với tiền thuế họ đóng. Như 

thế, ít nhất là 50% người trong tuổi cử tri không được bỏ phiếu (vì không đóng thuế), và tầng lớp 

1% sẽ bỏ phiếu đến 99% số phiếu tính được. Ông Perkins xem đó là “dân chủ đích thực”, nhưng 

không chịu nói một chính phủ từ dân chủ kiểu đó đại diên cho ai! 

Cái bế tắc trong chính trị ở Mỹ là ở chỗ đó, khiến cho chẳng phải là viễn vông hay vẩn vơ 

khi đặt ra câu hỏi: ai nắm nước Mỹ? Về cơ chế, hai đẳng Cộng Hòa và Dân Chủ kềm nhau sát 

nút, rốt cuộc chính quyền chẳng có thể hành động được gì, hay chỉ làm những việc nhỏ nhặt, 

không đâu. Vế mặt lý thuyết, những vần đề được nhận diện là có thực, thế nhưng khi đi tìm giải 

pháp, người ta chỉ đùn đẩy cho qua chuyện mà không bao giờ muốn hay dám đi vào thực chất 

của vấn đề. Đảng Cộng Hòa luôn luôn có sẵn những luận điểm bài bác các chủ trương, chính 

sách kinh tế xã hội của phía Dân Chủ có thể phương hại đến quyền lợi của lớp 1%. Thế nhưng họ 

có đưa ra được giải pháp thay thế hay không, câu trả lời bao giờ hầu như cũng thề: phải giữ niềm 

tin ở sự “ưu việt” của chế độ của chúng ta! 

Thế nhưng ai đứng đàng sau họ, ai đang nắm họ? Hay ai đang nắm nước Mỹ? 

Và làm sao một thiểu số ngày càng nhỏ lại có thể nắm quyền của một đa số ngày càng 

lớn. 

Đúng là những suy nghĩ nhức đầu trong Independence Day!  

 


