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Thế giới Tây Phương đang đi vào 
con đường của cực hữu đến tận 
cùng. Trong suốt thời gian sau Đệ 
Nhị Thế Chiến, những thảm họa của 
cuộc chiến kinh khủng này do tư 
tưởng phát xít gây ra đã làm Âu 
Châu và Hoa Kỳ trở nên cấp tiến 
hơn, như một phản ứng chống lại. Âu 
Châu đã thành lập Liên Hiệp Âu 
Châu, dùng tiền tệ chung là euro, với 
ước vọng là toàn thể Âu Châu sau 
cùng sẽ trở thành một siêu quốc gia 
như Hoa Kỳ. Để không còn những 
chia rẽ gây ra chiến tranh như hai 
cuộc thế chiến của thế kỷ 20, đều 
bắt nguồn từ Âu Châu mà ra. 
Trong khoảng thời gian này, xã hội 
Hoa Kỳ cũng theo chiều hướng cấp 
tiến hơn, với các thành quả như Civil 
Rights, giúp dân da đen bình đẳng 
hơn với dân trắng. Hay chương trình 
Great Society của tổng thống 
Johnson đưa ra giúp người nghèo, 
thành lập các chương trình welfare, 
food stamps.v.v.. Cấp tiến đã tưởng 
rằng xã hội Hoa Kỳ chỉ còn một con 
đường để theo. Là tiến đến tự do, 
bình đẳng, nhân quyền cho toàn thể 
xã hội, như con đường một chiều, 
không thể quay ngược lại được. Với 
cực điểm của cấp tiến là việc Hoa Kỳ 
đã bầu cho tổng thống da đen đầu 
tiên, chuyện không thể tưởng tượng 
được. Và kéo dài đến hai nhiệm kỳ là 
8 năm, điều không thể chấp nhận 
được cho những kẻ theo cực hữu! 
Phản ứng mạnh bạo đã xảy ra cho 
thế giới Tây Phương, bắt đầu từ năm 
ngoái. Do chuyện di dân từ các xứ 
Hồi Giáo như Syria, Libya, Iraq, 
Afghanistan... đổ xô vào Âu Châu, 
liều chết bằng đường biển, hay bằng 
đường bộ qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để tìm 
đường vào các xứ Tây Âu giàu có và 
an toàn như Đức, Anh, Pháp... Hàng 
triệu người Ả Rập Hồi Giáo đã tìm đủ 
mọi cách để di dân sang các xứ Tây 
Âu và làm cho dân da trắng bản xứ 
cảm thấy bị đe dọa vì chuyện khủng 
bố, vì tội ác gia tăng và đe dọa cho 
sự thuần chủng của các quốc gia Âu 
Châu. 
Thủ tướng Merkel của Đức với lòng 
nhân đạo đã mở rộng cửa quốc gia 

của mình để nhận những di dân này. 
Dân Đức đa số vẫn ủng hộ bà 
Merkel, có lẽ do mặc cảm tội lỗi vì 
gây ra Thế Chiến trước kia. Nhưng 
những làn sóng cực hữu chống di 
dân của Đức cũng tăng lên nhiều để 
chống lại chương trình giúp di dân 
của Merkel.  
Đối với các quốc gia Âu Châu khác, 
không bị mặc cảm phạm tội như dân 
Đức, dân chúng đã nghiêng theo 
chiều hướng cực hữu để chống 
chuyện di dân càng ngày càng nhiều 
hơn. Thêm vào đó các vụ khủng bố 
lớn lao tại Paris, Brussels đã làm đa 
số dân chúng Âu Châu trở thành lo 
sợ và không còn kể gì đến nhân đạo 
hay các tư tưởng tự do, nhân quyền, 
bình đẳng của cấp tiến nữa. Làn 
sóng cực hữu tại Âu Châu đã trở 
thành một thứ sóng thần để bao trùm 
gần heêt các quốc gia này. 
Khởi đầu với các xứ như Hung Gia 
Lợi, Aùo, các đảng chính trị cực hữu 
bắt đầu chiếm được đa số phiếu để 
lên nắm quyền. Nhưng phải đợi đến 
khi phong trào Brexit tại Anh mạnh 
dần, cực hữu mới bắt đầu chiếm ngự 
được những quốc gia cột trụ của Tây 
Âu. Việc dân Anh đã đi bầu trong 
cuộc trưng cầu dân ý để đi ra khỏi 
Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit, đã 
đưa đến kết quả bất ngờ như một thứ 
ngựa về ngược. Dân Anh với chuyện 
chính là sợ di dân Hồi Giáo vào Anh 
nhiều đã bầu cho Brexit thắng, làm 
sụp đổ chính quyền của thủ tướng 
Cameron và thay thế bằng bà 
Theresa May, bộ trưởng của 
Cameron, sẽ lèo lái để Anh ra khỏi 
Liên Hiệp Âu Châu ttrong vòng vài 
năm đến. 
Với nước Anh nay quay sang cực 
hữu, việc bầu cử tổng thống tại Pháp 
trong hai tháng đến sẽ quyết định 
cho số phận của Liên Hiệp Âu Châu. 
Vì nhiều phần ứng cử viên cực hữu 
Marine LePen của đảng National 
Front sẽ thắng cử để trở thành tổng 
thống Pháp. Tổng thống đang tại vị 
là Hollande thuộc đảng Xã Hội bị 
mất hết tín nhieêm nên không dám 
ra tái ứng cử. Đảng lớn khác của 
Pháp là đảng Cộng Hòa đưa 
Francois Fillon ra ứng cử nhưng bị tố 
cáo là làm bậy, dùng quỹ công để trả 
lương cho  vợ và con cả triệu euros, 
nên sẽ thua chắc! Chỉ còn Marine 

LePen và một ứng cử viên khác là 
Emmanuel Macron thuợc một đảng 
cấp tiếm mới sáng lập. Macron chủ 
trương cấp tiến loại quá khích, không 
phù hợp với xã hội Pháp trong giai 
đoạn hiện tại nên khó lòng thắng cử. 
Ngược lại, Marine LePen theo đúng 
con đường của Donald Trump, chống 
việc toàn cầu hóa làm dân Pháp bị 
thất nghiệp, chống lại di dân Hồi 
Giáo vì chuyện khủng bố. LePen đòi 
đóng cửa các đền thờ Hồi Giáo kêu 
gọi dân Ả Rập đi thánh chiến, sẽ 
cấm cửa không cho di dân Ả Rập 
vào Pháp. LePen cũng hứa hẹn sẽ 
chống lại việc mậu dịch quốc tế làm 
thiệt hại cho Pháp và đòi bỏ tiền 
euro để trở lại tiền franc như thuở 
trước. Ngoài ra sẽ theo như chuyện 
Brexit của Anh, đưa ra trưng cầu dân 
ý để dân Pháp bỏ phiếu có muốn 
hay không muốn nước Pháp nằm 
trong Liên Hiệp Âu Châu hay không. 
Nếu điều này xảy ra, với cả hai nước 
lớn nhất là Anh và Pháp cùng ra khỏi 
Liên Hiệp Âu Châu, điều đó có nghĩa 
Âu Châu không còn là một liên hiệp 
nữa, mạnh ai nấy đi. Cũng như tiến 
tệ chung là euro sẽ chấm dứt, quốc 
gia nào dùng tiền quốc gia đó! 
Như thế cuộc bầu cử tổng thống tại 
Pháp trong hai tháng nữa, sẽ có 
nhiều triển vọng để làm xáo trộn lớn 
lao tại Âu Châu và ảnh hưởng nhiều 
đến kinh tế của cả Âu Châu cũng 
như toàn cầu, một khi đồng euro bị 
dẹp bỏ! Tương lai của Âu Châu, với 
hai quốc gia cột trụ là Anh và Pháp 
cùng đi vào con đường cực hữu quá 
khích, sẽ trở thành u ám hơn nhiều. 
Trở lại với Hoa Kỳ, chính quyền của 
Trump có thể được mô tả như không 
phải chỉ là cực hữu quá khích bình 
thường, nhưng là một loại cực hữu đã 
đến mức tận cùng! Vì cố vấn tối cao 
của Trump và là người được coi là 
kiến trúc sư cho tất cả những chương 
trình của Trump sẽ đưa ra bằng sắc 
lệnh hành pháp là Stephen Bannon. 
Tay này trước kia trông coi cơ quan 
truyền thông Breitbart, gồm website 
và Sirius XM radio, đã thành lập 
nhóm gọi là alt-right, có thể tạm dịch 
và được hiểu như cực hữu tận cùng! 
Breitbart là website của các nhóm 
white supremacists, Ku Klux Klan, 
các kẻ cực hữu quá khích hạng 
nặng, đòi lấy lại Hoa Kỳ cho người 



 

da trắng, chống di dân đủ loại,  bất 
hợp pháp hay hợp pháp đi nữa đều 
chống! 
Bộ trưởng tư pháp của chính quyền 
Trump là Jeff Sessions, nguyên 
trước kia là thượng nghị sĩ của tiểu 
bang Alabama, rất thân cận với 
Bannon và chia xẻ cùng tư tưởng với 
Bannon về chuyện chống di dân.  
Sessions đã tuyên bố về luật di dân 
năm 1924, cấm dân Á Châu nhập 
cảnh và hạn chế di dân từ Ý, dân Do 
Thái, dân Trung Đông và Phi Châu, 
là luật rất tốt cho quốc gia Hoa Kỳ! 
Có nghĩa Sessions quan niệm là việc 
di dân, dù hợp pháp hay không, của 
mọi sắc dân, nhất là dân không phải 
da trắng, đều là chuyện hại cho Hoa 
Kỳ, cần phải ngăn chặn! 
Sessions là thượng nghị sĩ đầu tiên 
ủng hộ Donald Trump khi Trump 
tuyên bố ra tranh cử và là người rất 
đắc lực đã giúp Trump nhiều để đối 
chọi với bộ máy vận động của 
Hillary. Nên khi Trump thắng cử, 
Sessions muốn chức vụ nào trong 
chính quyền Trump đều sẽ được cả. 
Nhưng Jeff Sessions đã chọn chức 
bộ trưởng tư pháp. Lý do là một khi 
nắm quyền tại bộ tư pháp, Sessions 
sẽ trông coi tất cả các cơ quan quan 
trọng nhất cho nội địa như FBI,  cảnh 
sát, di trú Immigration. Đây là 
chương trình của bộ ba Stephen 
Bannon, Jeff Sessions và Stephen 
Miller, cố vấn thân tín nhất của 
Sessions. Bộ ba này được coi như 
soạn thảo tất cả các chương trình nội 
địa cho Trump, đăc biệt là vấn đề di 
dân. Bannon và Miller cũng là người 
viêát bài diễn văn nhậm chức của 
Trump, đưa ra những viễn ảnh bi đát 
của Hoa Kỳ, bị thiệt hại do di dân 
nhập cảnh lậu, vì toàn cầu hóa, vì 
mậu dịch gây ra thất nghiệp.v.v.. Có 
nghĩa Bannon và Miller soạn cho 
Trump đưa ra những viễn ảnh kinh 
hoàng cho Hoa Kỳ để chứng minh 
cho những chương trình cực hữu đến 
tận cùng của nhóm alt-right. 
Jeff Sessions lúc còn là thượng nghị 
sĩ của Alabama cũng đã ủng hộ luật 
của tiểu bang này gọi là H.B.56, cho 
cảnh sát quyền coi giấy tờ nhập 
cảnh của bất cứ người nào và bắt 
giam ngay nếu không hợp lệ. Dân 
Mễ cho con đi học cũng phải đưa 
giấy tờ xem có phải là di dân hợp 

pháp hay không. Kết quả là dân Mễ 
ùn ùn đi ra khỏi tiểu bang Alabama, 
cũng như không dám đưa con đến 
trường học. Hình thức này Sessions 
gọi là tự trục xuất, self deporttation, 
có nghĩa làm khó dễ di dân để cho 
chán không muốn ở lại Hoa Kỳ nữa 
và trở lại về Mễ! Thời của Obama, 
luật này của Alabama đã bị kiện và 
hủy bỏ. Nhưng bây giờ Jeff Sessions 
lên làm bộ trưởng tư pháp, trong 
tương lai, những đạo luật kiểu này sẽ 
được bộ ba Sessions, Bannon và 
Miller đưa ra để ngăn chặn di dân và 
làm dân Mễ tự chán và tự trục xuất ra 
khỏi nước Mỹ! 
Mục đích của nhóm alt-right là lấy lại 
Hoa Kỳ cho người da trắng. Nên 
không phải chỉ có dân Mễ, dân đen 
hay dân Hồi GiáoẢ Rập mới bị kỳ thị. 
Ngay cả các giống dân khác như Do 
Thái hay gốc Á Châu cũng sẽ bị kỳ 
thị. Việc di dân vào Hoa Kỳ sẽ bị hạn 
chế tối đa, như Sessions đã tuyên bố 
về đạo luật năm 1924. Ngay cả 
những người di dân có quốc tịch Hoa 
Kỳ rồi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong tương lai. Vì với bất cứ một 
cuộc khủng hoảng nào hay chiến 
ttranh xảy ra, giống dân thiểu số sẽ 
bị hạn chế quyền công dân của mình 
đến mức tối đa. Và với bộ Tư Pháp 
do Sessions nắm giữ, cũng như 
Trump sẽ đề cử các chánh án Tối 
Cao Pháp Viện hay các tòa thượng 
thẩm liên bang khác theo con đường 
của cực hữu, quyền lợi của giống 
dân thiểu số và di dân sẽ bị hạn chế 
tối đa. Cũng như không được luật 
pháp bảo vệ nữa. Vì luật pháp sẽ là 
của dân da trắng và cho dân da 
trắng! 
Tóm lại, thế giới Tây Phương đang đi 
vào con đường của cực hữu đến tận 
cùng. Khi Hoa Kỳ và Tây Âu rơi vào 
con đường trơn tuột của vực thẳm 
cực hữu tận cùng, những lý tưởng 
cao đẹp của tự do, dân chủ, nhân 
quyền, bình đẳng  và công lý cho 
mọi người,  tất cả sẽ chỉ còn là 
những khẩu hiệu xuông, vô nghĩa và 
đi vào quên lãng của lịch sử nhân 
loại mà thôi! 
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