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Hoa Kỳ bắt đầu vào con đường của
phát xít với sự đắc cử tổng thống của
Donald Trump. Nhưng phát xít là gì?
Và có thể nào một quốc gia là biểu
tượng cho tự do, dân chủ như Hoa Kỳ
có thể thoái hóa đến mức trở thành
một quốc gia phát xít được chăng?
Trước hết, phát xít, fascism, là một
chủ nghĩa quốc gia chuyên chế, dựa
trên căn bản cai trị độc tài, đàn áp
mọi chống đối, kiểm soát mọi hoạt
động thương mãi và các kỹ nghệ,
động viên mọi thành phần trong xã
hội để kết hợp thành một khối thuần
nhất dưới sự kiểm soát của một nhà
độc tài hay một độc đảng. Chủ nghĩa
phát xít căn bản là một chủ nghĩa
quốc gia cực đoan, bắt nguồn từ một
xã hội đang đi xuống, dễ bị khích
động bằng những kêu gọi phải đặt
quốc gia mình lên trên hết, cần phải
tân tiến hóa và làm trẻ trung lại quốc
gia, giữ cho xã hội được trật tự, thăng
bằng, thuần chủng. Điều quan trọng
là làm cho quốc gia phải hùng mạnh
hơn bằng mọi giá. Bạo động cũng
như chiến tranh là điều cần thiết cho
quốc gia phát xít, kể cả việc xâm
chiếm hay đô hộ các quốc gia nhỏ
yếu hơn để đem lại lợi cho quốc gia
mình.
Từ ngữ phát xít bắt nguồn từ chữ
fascio của Ý có nghĩa là một bó các
cây gỗ cột chặt với nhau. Mussolini
thành lập đảng phát xít đầu tiên tại Ý
năm 1915 và nắm quyền tạo nên
quốc giaÝ phát xít, kế tiếp được
Hitler bắt chước, đưa đảng Nazi của
Hitler theo chủ nghĩa phát xít. Nhật
thời đó cũng ôm mộng Đại Đông Á,
theo chủ nghĩa phát xít để cùng Đức
và Ý tạo thành phe Trục trong thời
Đệ Nhị Thế Chiến.
Sau năm 1945, chủ nghĩa phát xít
không còn nữa. Nhưng trong khoảng
thời gian gần đây, các nhóm cực hữu
quá khích của Aâu Châu cũng như
tại Hoa Kỳ đã bắt đầu dùng những tư
tưởng của chủ nghĩa phát xít để hội
nhập với các chủ trương cực đoan
của phe cực hữu. Các phong trào
này tại Hoa Kỳ đã được kết nhập
thành một phe gọi là alt-right, được
phổ biến bằng website gọi là

Breinbart. Cầm đầu nhóm này chính
là Steve Bannon, người đã được
Donald Trump thu nhận làm
campaign manager hồi tranh cử.
Bannon có công nhiều trong việc
khích động phe cực hữu để ủng hộ
Trump và được coi là yếu tố quan
trọng giúp cho Trump thắng cử.
Bannon được thưởng chức cố vấn tối
cao cho Trump trong tòa Bạch Cung.
Tuy nhiên gần đây Bannon đã bị
Trump cho về vườn, lý do chính là vì
Trump nổi lòng ghen tức khi thấy
Bannon được đề cao làm lu mờ
Trump!
Dù thế Trump vẫn được các nhóm
quá khích cực hữu và theo chủ nghĩa
phát xít ủng hộ hết mình, coi Trump
như thần tượng. Các cuộc họp của
các nhóm này đã dùng những khẩu
hiệu tung hô Trump như thời Đức
Quốc Xã khi xưa. Thay vì hô “Heil
Hitler”, các nhóm này đã tung hô
“Heil Trump”, coi Trump như Adolf
Hitler thuở trước! Các nhóm này có
rất nhiều như Neo Nazis, ra mặt là
phát xít như Đức Quốc Xã. Nhóm
khác là White Supremacists, kỳ thị
tối đa, chỉ có dân da trắng là tối
thượng, các giống dân khác đều là
mọi rợ. Nhóm Ku Klux Klan là nhóm
xưa nhất từ thời sau Nội Chiến của
Hoa Kỳ, đội mũ chóp và dùng bó
đuốc diễn hành hay tập họp ban
đêm để đốt nhà dân đen và treo cổ
đàn ông đen.
Tất cả các nhóm này đều được coi
như theo chủ nghĩa phát xít và là
rường cột cho sự ủng hộ Trump hiện
nay. Tuy con số công khai theo các
nhóm như Neo Nazis, White
Supremacists, Ku Klux Klan và rất
nhiều các nhóm nhỏ khác, có thể
không nhiều lắm. Nhưng các thành
phần dân Mỹ da trắng, nghèo, ít học
có thiện cảm với các nhóm này
không phải là nhỏ. Hiện nay thống
kê cho thấy 70% dân Mỹ không ủng
hộ Trump nhưng vẫn còn 30% dân
Mỹ trắng sống chết với Trump! Dù
Trump có bị công kích đến đâu đi
nữa, có tuyên bố bậy bạ lung tung
hay không làm được công việc gì,
30% dân Mỹ này vẫn một lòng ủng
hộ Trump. Ngay từ hồi còn tranh cử,
Donald Trump đã đánh hơi được sự
ủng hộ trung thành của nhóm dân
Mỹ trắng, nghèo, thất học này và đã

ngang nhiên tuyên bố:”Dù tôi có
đứng giữa đường Fifth Avenue ở New
York và dùng súng bắn chết một
người nào đó, tôi vẫn được nhóm dân
này ủng hộ!”
Điều này giải thích tại sao Trump
phải bám chặt để lấy lòng nhóm dân
Mỹ có khuynh hướng phát xít. Vì 30%
số dân không phải là ít và là cột trụ
chống đỡ cho Trump để đối phó với
mọi công kích cũng như cho nguy cô
bị Mueller kiếm đủ bằng cớ về việc
thông đồng với Nga và đưa ra truất
phế, impeach!
Như trong vụ Charlottesville, Virginia
mấy tuần lễ trước đây. Nhóm white
supremacists kéo nhau về thành phố
này biểu tình phản đối việc hạ tượng
của Robert Lee, tướng phe
Confederates thời Nội Chiến. Video
thu hình cho thấy nhóm này đốt đuốc
hô hào những khẩu hiệu của phát xít
chống Do Thái, Jews dot replace us,
dân Do Thái không thay thế chúng ta
được!. Cũng như hô “Blood and soil”,
Máu và Đất, là khẩu hiệu của thời
Đức Quốc Xã. Đặc biệt nhóm này
biểu tình cầm đuốc như Ku Klux Klan
nhưng không cần che dấu mặt như
trước, chứng tỏ các nhóm phát xít
này giờ đây thấy đã có Trump làm
tổng thống nên không cần phải che
dấu mặt mũi, tên tuổi của mình nữa!
Buổi đụng độ sáng hôm sau giữa
nhóm cực hữu quá khích và nhóm
chống lại đã gây ra cái chết cho một
phụ nữ trẻ khi một người của nhóm
cực hữu dùng xe để ủi vào các người
chống đối. Vụ này đã gây ra làn
sóng phẫn nộ khắp nơi và càng nổ
lớn hơn khi Trump ra mặt bênh nhóm
cựu hữu quá khích. Một số tờ báo
như Newsweek, Time, Economist đã
đồng hóa Trump với các nhóm cực
hữu quá khích này. Riêng tờ
Economist vẽ hình Trump dùng cái
loa như hình cái mũ chóp của Ku
Klux Klan!
Tuy thế Trump vẫn khăng khăng tiếp
tục ủng hộ các nhóm phát xít này,
không hề nhượng bộ chút nào. Gần
đây hơn là vụ Trump dùng quyền ân
xá của tổng thống để tha cho Arpaio.
Tay này vốn là cảnh sát trưởng
Maricopa County của tiểu bang
Arizona, nổi tiếng về chuyện bắt
giam dân gốc Mễ vô tội vạ. Cảnh sát
ở đây thaây dân Mễ là hỏi giấy và

nghi ngờ là nhập cảnh lậu là bắt
giam ngay. Arpaio đóng lều cho các
tù nhân Mễ này ở ngoài sa mạc. Còn
bắt mặc quần màu hồng như đàn bà
!! Bị kiện về tội làm mất nhân phẩm
và bắt giam bậy tù nhân, Arpaio coi
thường lệnh của tòa án, tiếp tục vi
phạm. Sau cùng bị xử về tội khinh
mạn tư pháp và sắp sửa nhận lệnh
vào tù. Trump đã dùng quyền ban ân
xá để tha bổng Arpaio, lại còn họ
báp lên tiếng khen ngợi và coi Arpaio
như người hùng, có công ngăn chặn
di dân bất hợp pháp.
Việc ân xá Arpaio này của Trump
hợp pháp vì theo hiến pháp, tổng
thống có quyề ân xá bất cứ một tội
nào. Nhưng theo các chuyên gia luật
pháp, việc Trump làm này đã chứng
tỏ Trump coi thường nghành tư pháp
và vi phạm vào việc phân chia quyền
hành giữa các nghành hành pháp và
tư pháp. Thực sự việc Trump ân xá
Arpaio là một cách để lấy lòng số
dân cực hữu ủng hộ Trump, chứng tỏ
Trump sẽ làm đủ cách để ngăn chặn
di dân, giữ cho Hoa Kỳ thuần chủng
da trắng, người nào ủng hộ Trump
trước kia như Arpaio đã làm sẽ được
ân xá hết dù phạm tội gì đi nữa!
Một lý do khác để Trump ân xá
Arpaio là một cách trấn an cho các
người theo trump đang bị Công Tố
Viện đặc biệt Mueller điều tra về vụ
thông đồng với Nga. Có nghĩa nếu
Mueller tìm ra đủ bằng chứng và kết
án ai, Trump sẽ cho ân xá ngay. Đây
là cách nhắn nhủ rằng đừng ai phản
bội Trump, Mueller có dọa dẫm gì
chớ có khai ra, Trump sẽ ân xá cho,
đừng ngại!
Cuộc điều tra của Mueller hiện nay
không ai biết đang ở giai đoạn nào vì
Mueller giữ kín, bí mật, không ai hay!
Nhưng việc truất phế được Trump
cũng còn lâu! Trước hết dù Mueller
có đủ bằng chứng Trump thông đồng
với Nga, chỉ Hạ Viện mới có quyền
đưa ra để làm thủ tục impeach. Chỉ
cần đa số quá bán thuận là được.
Nên nếu kỳ bầu cử giữa kỳ tới, Dân
Chủ thắng chiếm đa số tại Hạ Viện,
thủ tục truất phế sẽ được thi hành
ngay. Thượng Viện sẽ là bồi thẩm
đoàn dưới quyền chánh án của thủ
lãnh Tối Cao Pháp Viện xét xử. Cần
phải có trên 2/3 số Thượng Nghị Sĩ
bỏ phiếu thuận mới truất phế được.

Dân Chủ có 48 ghế, trên 2/3 sẽ lầ 67
phiếu, có nghĩa cần 19 phiếu của
Cộng Hòa nữa.
Điều khôi hài là hiện nay Trump
đang chửi rủa các Thượng Nghị Sĩ
Cộng Hòa tơi bời. Như Mitch
McConnell, thủ lãnh Cộng Hòa bị
Trump mạt sát không tiếc lời. Bob
Corker của Tennessee chê Trump
bất tài, bị Trump chơi lại sát ván. Jeff
Flake và McCain của Arizona cũng
bị Trump chửi loạn. Các bà Collins
của Maine và bà khác của Alaska
chống Trump về vụ bỏ Obamacare
cũng bị quạt thẳng tay. Có nghĩa với
đà này, Trump chửi thêm ít Thượng
Nghị Cộng Hòa nữa, khi bị đưa ra
impeach, Trump sẽ bị chính Cộng
Hoà bỏ phiếu thuận để qua 2/3 đa
số. Đây chính là dùng dây thòng
lọng tự buộc cổ mình để bị truất phế
sau kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2018.
Tóm lại, Hoa Kỳ với Donald Trump
thành tổng thống đang trên đà để đi
vào con đường phát xít. Một quốc gia
là cái nôi của nền dân chủ, của tự
do, bình đẳng và nhân quyền đang bị
đe dọa sẽ thoái hóa để đi ngược
chiều quay của lịch sử, trở lại thời
điểm của phong trào phát xít của
Đức Quốc Xã.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả
những chuyện không thể tưởng
tượng được. Chỉ mong Hoa Kỳ này
dù thế nào chăng nữa, vẫn còn đủ
sáng suốt ể thay đổi kịp thời và vẫn
mãi còn là điểm sáng cho nhân loại
trên toàn cầu với các lý tưởng cao
đẹp của dân chủ, tự do, bình đẳng và
nhân quyền.
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