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Hoa Kỳ đang lâm vào nội chiến!
Trận nội chiến đầu tiên từ năm
1861 đến 1865 giữa hai miền
Nam Bắc do vấn đề nô lệ da
đen, làm 750,000 người chết,
nhiều hơn tất cả số người tử
nạn do chiến tranh trong tất cả
các cuộc chiến của Hoa Kỳ từ
trước đến nay.
Căn bản của cuộc nội chiến
1861 là xung đột giữa bảo thủ
của miền Nam muốn giữ chế độ
nô lệ và cấp tiến của miền Bắc
muốn hủy bỏ những dã man vô
nhân đạo của những địa chủ tại
các tiểu bang miền Nam bóc lột
nô lệ da đen tại các đồn điền.
Tựu trung, trong tiến trình văn
minh của con người, những tư
tưởng cấp tiến hướng thượng và
nâng cao đời sống vẫn luôn
luôn gặp những phản ứng của
bảo thủ trì kéo lại, với bạo lực
thường xảy ra. Và sự tranh
chấp giữa bảo thủ và cấp tiến
vẫn sẽ luôn luôn đánh dấu cho
lịch sử của nhân loại, với hậu
quả đôi khi trở thành những
thảm họa vĩ đại và kinh khủng.
Như cuộc nội chiến Nam Bắc
của Hoa Kỳ thời xưa. Hay gần
đây hơn là hai cuộc Thế Chiến
và những cuộc chiến tranh
khác từng vùng trong suốt mấy
chục năm qua, cũng như cận
đại là các xung khắc giữa Hồi
Giáo và Tây Phương.
Hiện nay trên toàn cầu, khuynh
hướng bảo thủ đang thắng thế
và lan tràn trên nhiều quốc gia,
không phải chỉ tại Hoa Kỳ
không thôi, nhưng tại Aâu

Châu, Á Châu và gần đây hơn
tại Nam Mỹ như cuộc bầu cử
mới nhất tại Brazil với tay bảo
thủ cực đoan Jair Bolsonaro lên
làm tổng thống tuần lễ qua!
Các quốc gia Đông Aâu như
Aùo, Hung Gia Lợi, Tiệp
Khắc..v.v. đều rơi vào tay các
chính quyền bảo thủ và quốc
gia cực đoan. Tại Anh, việc
tách rời khỏi Liên Hiệp Aâu
Châu gọi là Brexit chứng tỏ bảo
thủ và quốc gia cực đoan đã
đoạt được phiếu của đa số dân
chúng. Tại Đức, chính quyền
của bà thủ tướng Merkel đã suy
yếu nhiều vì chính sách mở
rộng biên giới cho dân tỵ nạn
Hồi Giáo, làm các phong trào
quốc gia quá khích lớn mạnh và
chiếm nhiều ghế. Kết quả bà
Merkel tuyên bố sẽ rút lui khỏi
chính trường sau nhiệm kỳ này!
Pháp vẫn còn tổng thống
Macron cương quyết giữ cho
Aâu Châu vẫn còn là thành trì
của tự do cấp tiến. Nhưng làn
sóng bảo thủ quốc gia cực
đoan và chống di dân của
Marie Lepen vẫn đe dọa nhiều.
Thực sự Hoa Kỳ vẫn giữ vai ttrò
quan trọng nhất trong cuộc
tranh chấp giữa hai ý thức hệ
bảo thủ và cấp tiến. Khi Hoa Kỳ
nghiêng nhiều về phía nào, có
thể nói toàn cầu sẽ nghiêng
theo về phía đó. Và trong giai
đoạn hiện tại, bảo thủ quá
khích và quốc gia cực đoan
đang chiếm thượng phong
trong xã hội Hoa Kỳ.
Chiều hướng này có thể kéo dài
hàng thế hệ hay hơn nữa! Lý do
là vai trò của Tối Cao Pháp
Viện định đoạt những luật lệ
nghiêng theo chiều hướng bảo
thủ đã được xây dựng vững
chắc khi hai thẩm phán bảo thủ

đã được vào gần đây. Hai người
này là Gorsuch được vào năm
ngoái và Kavanaugh được
thông qua Thượng Viện tháng
trước. Cả hai người đều là các
tay bảo thủ loại quá khích và sẽ
giữ cho đa số 5-4 bảo thủ thắng
thế trong các cuộc bỏ phiếu tại
Tối Cao Pháp Viện những năm
đến hay cả hàng một hai chục
năm ttrong tương lai! Lý do là
cả hai người này còn trẻ, mới
trên 50, còn sống lâu! Trong khi
đó những thẩm phán cấp tiến
đều già 80- 90 tuổi, chết bất cứ
lúc nào. Thẩm phán Tối Cao
Pháp Viện giữ chức vụ trọn đời,
cho đến khi chết hay bệnh
hoạn quá mới phải từ chức. Nên
một khi đa số thẩm phán này
thuộc bảo thủ và còn trẻ, Tối
Cao Pháp Viện sẽ đi theo chiều
hướng bảo thủ một hai chục
năm là chuyện đương nhiên
xảy ra.
Với Kavanaugh được vào Tối
Cao Pháp Viện, phe bảo thủ đã
có đủ số phiếu 5-4 để hủy bỏ
luật cho phá thai. Chỉ nội trong
vòng vài tháng nữa, sẽ có một
vụ kiện về phá thai được đưa
lên Tối Cao Pháp Viện để xét
xử. Và lúc đó Kavanaugh sẽ bỏ
phiếu quyết định để bảo thủ
được đa số 5-4 và Hoa Kỳ sẽ
cấm phá thai trở lại thời mấy
chục năm trước.
Những vụ kiện về hôn nhân
đồng tính, cũng như các luật
bảo vệ quyền lợi các người
đồng tính, đổi giống cũng sẽ
được đua lên Tối Cao Pháp
Viện trong vài tháng đến. Và
đương nhiên bảo thủ sẽ thắng
thế để hủy bỏ chuyện hôn nhân
đồng tính. Cũng như các luật
giữ quyền lợi cho đồng tính
trong công việc làm, trong bảo

hiểm sức khỏe, thừa kế tài sản,
vai trò đồng tính trong quân đội,
học đường..v.v.. đều sẽ bị hủy
bỏ hết.
Điều quan trọng nhất và có tầm
vóc lớn lao có thể đưa đến
những chuyện bạo lực dễ dàng
là các đạo luật về kỳ thị. Dân da
đen cũng như Hispanics được
nhiều luật chống kỳ thị bảo vệ.
Nhưng với Kavanaugh và
Gorsuch đem lại đa số bảo thủ
trong Tối Cao Pháp Viện, nhiều
phần trong vòng một năm đến,
những đạo luật chống kỳ thị này
sẽ dần dần được đưa vào Tối
Cao Pháp xét xử lại. Và lúc đó
chuyện kỳ thị da đen và các
giống dân da màu khác sẽ nổ
bùng khi các đạo luật chống kỳ
thị từ trước đến nay sẽ bị hủy bỏ
hết!
Khi đó, những cuộc bạo động
và biểu tình phản đối của dân
da đen, dân Hispanics sẽ bị
chính quyền bảo thủ quá khích
của Hoa Kỳ đàn áp thẳng tay.
Xáo trộn xã hội rộng lớn trên
toàn cõi Hoa Kỳ đương nhiên
sẽ xảy đến.ø Xung đột giữa
cảnh sát, National Guards hay
ngay cả chính quân lực Hoa Kỳ
với dân đen, dân Mễ sẽ xảy ra
thường xuyên trên mọi thành
phố lớn. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ
sẽ bắt đầu, không phải bằng ý
thức hệ nữa, nhưng sẽ là chiến
tranh thực sự trong những vùng
đông dân cư giữa dân da màu
và dân da trắng nắm quyền và
nắm giữ cảnh sát và các cơ
quan an ninh để đàn áp thẳng
tay!
Với chuyện chống di dân đang
xảy ra trên khắp toàn cầu, Hoa
Kỳ sẽ là đầu tàu để các quốc
gia khác noi gương theo để
ngăn chặn di dân. Thực sự đây

là việc bảo vệ cho giống dân da
trắng tại Hoa Kỳ và Aâu Châu
cảm thấy bị đe dọa vì sự tràn
ngập của các giống dân khác,
làm cho da trắng trở thành thiểu
số tại chính quốc gia của họ!
Theo bản tường ttrình mới nhất
của Census Bureau tháng
9/2018, dân da trắng sẽ trở
thành thiểu số tại Hoa Kỳ vào
năm 2045, lúc đó dân da trắng
sẽ chỉ là 49.7% của xã hội Hoa
Kỳ. Dân Hispanics chiếm
24.6%, dân da đen 13.1%, Á
Châu chiếm 7.9%, còn lại 3.8%
là dân lai đủ loại!
Lý do là dân da trắng đẻ ít, sẽ
chỉ còn lại toàn người già, trong
khi dân Mễ đẻ nhiều nhất, hơn
dân da đen. Cho giới ttrẻ dưới
18, chỉ còn 2 năm nữa đến
2020 là da trắng sẽ thành thiểu
số trong giới trẻ dươi 18. Cho
lứa tuổi 18-29, đến năm 2027,
dân da trắng sẽ là thiểu số. Có
nghĩa chỉ vài năm nữa, dân da
trắng sẽ chỉ còn dân già và
tương lai Hoa Kỳ sẽ là dân thiểu
số!
Đứng trước viễn ảnh này,
không lạ gì dân da trắng và
chính quyền Hoa Kỳ muốn cấm
di dân! Vì di dân càng nhiều,
chuyện dân da trắng thành
thiểu số lại càng xảy ra nhanh
hơn! Những luật ngăn cản di
dân hợp pháp như không cho
họ hàng anh em bảo lãnh di
dân, chỉ còn cha mẹ con cái
được quyền, sẽ hạn chế di dân
hợp pháp nhiều. Việc xin tỵ
nạn chính trị để thành di dân sẽ
bị chặn đứng gần hết. Những
chuyện như không cho con cái
đẻ bên Mỹ của những người
nhập cảnh lậu đương nhiên là
công dân Hoa Kỳ sẽ xảy ra!
Điều phụ khoản 14 của hiến

pháp Hoa Kỳ từ cả trăm năm
nay đã cho bất cứ ai đẻ trên
lãnh thổ Hoa Kỳ đương nhiên là
công dân nên rất nhiều đàn bà
Mễ mang bầu cố lết qua sông
Rio Grande để đẻ con trên đất
Mỹ và có con là công dân để
sau này bảo lãnh cho bố mẹ
nhập tịch. Cũng như dân Tàu
có tiền đã tổ chức để đàn bà
Tàu sắp đến ngày sinh, du lịch
sang Mỹ và đẻ con để thành
công dân Mỹ!
Ngăn chặn những chuyện này
bằng cách thay đổi hiến pháp
hay cố tình lờ đi điều phụ khoản
14 th Amendment sẽ ngăn
chặn di dân nhiều và giữ cho da
trắng còn là đa số lâu hơn!
Thực sự chuyện chính để ngăn
chặn di dân tại Hoa Kỳ vẫn là
cấm nhập cảnh lậu và trục xuất
hết những người vào đất Mỹ bất
hợp pháp. Con số này lên đến
cả hàng 12 triệu dân Mễ. Cũng
như làm tường rào giữa biên
giới Hoa Kỳ – Mexico để dân Mễ
và các dân Nam Mỹ ùn ùn kéo
vào Mỹ bị ngăn chặn. Biện
pháp cứng rắn hơn nữa là cho
quân đội Hoa Kỳ tuần phòng
biên giới, bắn bỏ dân trèo tường
hay đào đường hầm chui sang!
Để giữ cho dân da trắng vẫn là
đa số và nắm quyền hành được
thêm vài chục năm nữa, chính
quyền da trắng Hoa Kỳ có thể
sẽ đưa ra biện pháp để đuổi
ngay chính các di dân hợp pháp
và đã vào quốc tịch Hoa Kỳ
hàng vài chục năm trước, vẫn
có thể bị tước quyền công dân
Hoa Kỳ và đuổi về xứ sở cũ!
Như những trường hợp người
phạm pháp hiện nay loại trọng
tội, có thể bị tước quyền công
dân và trục xuất dù đã nhập
tịch thành dân Mỹ. Nay nếu lái

xe bị nghi ngờ uống rượu hay
chỉ vượt đèn đỏ, cuũng có thể bị
cảnh sát hỏi giấy tờ và buộc tội
để có cớ tước quyền công dân
và trục xuất. Chuyện gì cũng
có thể xẩy ra! Một khi đã có
cuộc nội chiến ngay trên đất
Hoa Kỳ giữa dân trắng và dân
da màu, những chuyện vi hiến
theo luật rừng như trên, rất có
thể sẽ thành sự thực!
Và nếu trong tương lai cuộc
chiến tranh giữa Hoa Kỳ và
Trung Hoa bằng quân sự xảy
ra, dân Á Châu sẽ dễ dàng bị
tập trung vào một vùng như thời
Đệ Nhị Thế Chiến, sau trận
Trân Châu Cảng, tổng thống
Roosevelt đã thi hành đối với
dân Nhật quốc tịch Hoa Ky. Tất
cả dân Mỹ gốc Nhật tại Hawaii
và California đã bị bắt giam vào
trại tập trung mấy năm trời, chỉ
sau khi Thế Chiến chấm dứt,
mới được thả ra. Nên nhớ là
tổng thống Roosevelt thuộc
loại cấp tiến, không phải là bảo
thủ cực đoan. Nay với một
chính quyền cực hữu quá khích
nắm quyền, nếu chiến tranh
Mỹ- Tàu xảy ra, chuyện bắt dân
Tàu, Việt và các dân Đông
Nam Á khác, không phân biệt
là Tàu hay không, đều cho
giam vào trại tập trung hết, là
chuyện rất dễ dàng xảy đến!
Tóm lại, cuộc nội chiến tại quốc
gia Hoa Kỳ đã bắt đầu. Giữa
bảo thủ và cấp tiến. Giữa dân
da trắng và các dân da màu
khác. Giữa tiền trình văn minh
của nhân loại và những phản
ứng muốn lôi kéo lại vào đen tối
và xấu xa của con người. Hiện
nay sự xấu đang lan tràn khắp
nơi! Trong khi trái đất đang bị
đe dọa phá hủy và tai ương của
thiên nhiên lan tràn.

Nhân loại có qua được cơn kiếp
nạn này hay không? Chưa thể
có câu trả lời. Và chỉ hy vọng là
những viễn ảnh kinh hoàng sẽ
không xảy đến mà thôi!
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
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