Thấy gì từ cách “cáo biệt” khác nhau “một trời một vực” giữa Lãnh sự
quán Mỹ và TQ?
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Vào ngày 27/7, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô đã chính thức bị đóng cửa. Tổng
lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô – Jim Mullinax trước khi chia tay vẫn nói lời nhã nhặn
lịch sự, thậm chí còn phát video lên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc để nói lời
từ biệt với người dân địa phương. Cách làm này cho thấy sự khác biệt “một trời một
vực” với cách mà Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston rời đi.

Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô Jim Mullinax nhận quốc kỳ, đánh dấu khoảnh khắc
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô chính thức bị đóng cửa. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Jim Mullinax trước khi rời đi đã nói rằng, ông cảm thấy thật vinh dự khi được
phục vụ, cống hiến cho hơn 200 triệu người ở Quý Châu, Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ
Xuyên và Tây Tạng ở Trung Quốc. Hơn nữa quá trình phát video thực hiện nghi thức
hạ cờ của lãnh sự quán này, cũng được thực hiện một cách bình lặng, không ồn ào.
Ngược lại với đó là hành động của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Hoa Kỳ,
đầu tiên là đốt tài liệu, sau đó lớn tiếng đe dọa sẽ không rời đi, và cuối cùng bị bắt
giữ nên hoảng loạn bỏ trốn. Đặt hai nước lên bàn cân so sánh, cư dân mạng không
khỏi lắc đầu ngao ngán, mọi người đều bàn tán rằng văn hóa cư xử của Hoa Kỳ và
Trung Quốc đúng là khác nhau “một trời một vực”.
Theo tin tức từ truyền thông thế giới, ngoài việc đăng tải tin tức, hình ảnh và video về
việc đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô trên Twitter, Lãnh sự quán Hoa Kỳ
tại Trung Quốc cũng biết rằng người Trung Quốc không thể xem Twitter, vì vậy đã
đặc biệt tải video lên Youku của Trung Quốc, đồng thời sử dụng các mạng xã hội
Trung Quốc như Weibo và WeChat để nói lời chia tay người dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong “Thư ngỏ gửi bạn bè mọi tầng lớp ở miền Nam Hoa Kỳ” do Lãnh sự
quán Trung Quốc tại Houston ban hành, câu đầu tiên đã chỉ trích đây là “Hoa Kỳ
đơn phương kích động và gây rắc rối”; còn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc nói
lời từ biệt như sau: “Hôm nay, chúng tôi bắt đầu một công việc mới với niềm tự hào

về công việc chúng tôi đã làm và tình hữu nghị của người dân Tây Nam Trung Quốc
còn vương lại trong ký ức”.
Video: Lễ hạ quốc kỳ bên trong Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô (Trung Quốc)
sáng 27/7
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=2&v=QoH4lBRN5j4&fea
ture=emb_logo
Điều này khiến nhiều người Trung Quốc ngạc nhiên vì thái độ của hai nước, có thể
nói là khác xa 108.000 dặm. Thậm chí trên Sina Weibo của Trung Quốc, ngay từ giai
đoạn đầu tài khoản của Lãnh sự quán Mỹ đã bị khóa, nhưng Mỹ vẫn rất lịch sự, cư
dân mạng Trung Quốc ca ngợi rằng phía Hoa Kỳ đúng là có phong thái của một nước
lớn.
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston – Thái Vĩ trâng tráo không biết xấu hổ, ngang
ngược tuyên bố “không rời đi”. Cuối cùng, lại dẫn nhân viên lãnh sự quán bỏ trốn,
thậm chí còn khóa cửa, khiến nhân viên Mỹ phải tìm thợ khóa để mở cửa.
Tuy nhiên, Lãnh sự Hoa Kỳ Jim Mullinax lại bày tỏ, ông sẽ nhớ người dân Tây Nam
Trung Quốc và tình bạn được thiết lập giữa hai bên, và sẵn sàng mở rộng cánh cửa
để nhân viên Trung Quốc thuận lợi tiếp quản.
Cư dân mạng Trung Quốc “@LuNan” bình luận trên Twitter rằng: “Khi tổng lãnh sự
Jim Mullinax rời đi, đã dùng tiếng Trung để bày tỏ thành ý với người dân Thành Đô
và khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, quả là có phong thái của đại quốc và tình cảm
cao quý, liệu có khiến một số người ‘thua chị kém em’ cảm thấy xấu hổ chút nào
không?”.
“@Martinqian97” cho hay: “Đây đúng là một quốc gia bình thường, một đại sứ bình
thường, một tư duy bình thường, còn đối với ‘người kia’ hình như không có gì bình
thường cả”.

Các nhân viên thực thi pháp luật đang kéo cửa sau của Lãnh sự quán Trung Quốc ở
Houston sau khi hết hạn đóng cửa, rời đi hôm 24/7. (Ảnh: MARK FELIX/AFP /AFP
via Getty Images)
Cư dân mạng “@Black_Mansky” chỉ trích:
“Đến một câu trách cứ rằng Trung Quốc xấu xa cũng không có, đây đúng là cách tốt
nhất để ‘tát vào mặt’”.
“@monomosiz” chửi rủa:
“Cách làm của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston chẳng khác gì đám xã hội đen
lưu manh. Lúc tan đàn xẻ nghé, thì không nói không rằng, trước khi đi còn khóa hết
cửa nẻo, thậm chí vứt chìa khóa đi, chẳng có chút tôn nghiêm quốc gia nào hết”.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại tin nhắn trên Twitter của Lãnh sự quán
Hoa Kỳ tại Trung Quốc.
Một số người nói rằng khi Lãnh sự quán Houston đóng cửa, nhiều Hoa kiều đã đến
ngoài cửa tiễn biệt, khi Lãnh sự quán Thành Đô bị đóng cửa, cũng có người dân đại
lục đến “tiễn biệt”. Thoạt nhìn, sự việc bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng thực sự là
hoàn toàn khác, vì một chỗ chỉ thấy sự lố bịch, còn chỗ kia lại ngập tràn bi thương
buồn bã, từ những cảm xúc được thể hiện trong video chia tay tại Lãnh sự quán
Thành Đô có thể thấy, ngoài sự hối tiếc, hơn hết đó là cảm giác mất mát khi tình hữu
nghị không còn nữa.
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