Vấn nạn Kỳ Thị Chủng Tộc trong thế giới đương đại
Luật sư Đào Tăng Dực
Kể từ ngày 25 tháng 5, 2020 khi người đàn ông da đen Hoa Kỳ George Floyd
qua đời dưới đầu gối của cảnh sát viên Derek Chauvin tại thành phố
Minneapolis, Minesota, thì các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc diễn ra
rầm rộ trên khắp 50 tiểu bang.
Các cuộc biểu tình hưởng ứng cũng xảy ra tại nhiều thành phố Úc Đại Lợi và
Canada. Nhất là tại các thủ phủ lớn Âu Châu, vốn là căn cứ của kỹ nghệ buôn
bán nô lệ, với mạng lưới xuyên Đại Tây Dương, từ thế kỷ 16 đến 19, đưa từ 10
đến 12 triệu người da đen từ Phi Châu sang Mỹ Châu.
Những xung đột về chủng tộc cũng thường xuyên xảy ra tại Hoa Kỳ, Úc Đại
Lợi, các quốc gia Tây Âu, Nam Phi, Zimbabwe…Tuy nhiên thế giới phải công
nhận rằng phong trào Black Lives Matter (Sinh Mạng Da Đen Đáng Quý) đã và
đang tạo ra những ảnh hưởng quan trọng tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế
giới.
Chính quyền địa phương tại nhiều thành phố lớn tại các quốc gia cựu thực dân
như Anh Quốc, Pháp, Hòa Lan…đã và đang xét đến việc dẹp bỏ tất cả hình
tượng vinh danh các nhân vật lịch sử có liên hệ đến dịch vụ mua bán nô lệ trong
quá khứ.
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc. Các nguồn chủng tộc
bao gồm thổ dân da đỏ, di dân đến từ các quốc gia Tin Lành Bắc Âu, nô lệ da
đen từ Phi Châu, di dân từ quốc gia Công Giáo Nam Âu, Mễ Tây Cơ, Nam Mỹ
Châu và một số sắc tộc Á Châu như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Phi Luật
Tân, Ấn Độ…
Hoa Kỳ có dân số 328 triệu người tính đến năm 2019. Trừ sắc tộc da trắng đông
đảo ở mức độ 60% dân số ra thì người da đen khoảng 14% và người Châu Mỹ
La Tinh tức Nam Mỹ với tỷ lệ 18% là đông nhất.
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, năm 1945 thì Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo
Thế Giới Tự Do và Liên Xô lãnh đạo khối cộng sản. Tuy nhiên bắt đầu từ 25
tháng 2 năm 1956, dưới sự lãnh đạo của Kruschev tại Liên Xô và Mao Trạch
Đông tại Trung Quốc thì có sự xung đột ý thức hệ. Đảng CSTQ tự cho mình là
lãnh đạo cộng sản trung thực của các quốc gia nhược tiểu, nhất là tại Phi Châu
và các sắc tộc thiểu số trong đó có da đen.

Đảng CSTQ, từ thời buổi Mao Trạch Đông, đã có dụng ý xem lấn vào chính trị
sắc tộc của Hoa Kỳ, nhưng không mấy thành công.
Qua “Tuyên Ngôn Ủng Hộ người da đen Mỹ trong công cuộc đấu tranh chống
kỳ thị chủng tộc của Đế Quốc Chủ Nghĩa Hoa Kỳ” ngày 8 tháng 8, 1963, Mao
Trạch Đông mặc nhiên coi cuộc chiến đấu của người da đen là một cuộc chiến
đấu mang tính giai cấp theo ý thức hệ Mác Lê.
Tuyên ngôn này của họ Mao có ý nghĩa quan trọng vì thời điểm đó là giai đoạn
Phong Trào Quyền Dân Sự (Civil Rights Movement) từ 1954 đến 1968 dưới sự
lãnh đạo của Tiến Sĩ Martin Luther King Jr.
Thông điệp đấu tranh giai cấp của Mao không hề được người da đen Hoa Kỳ
chấp nhận lúc đó hoặc bây giờ.
Lý do là vì Hoa Kỳ là một quốc gia với nền kinh tế vượt trội. Trong quá khứ đã
hy sinh xương máu, qua một cuộc nội chiến tàn khốc hầu giải phóng nô lệ da
đen. Những cải tổ về hiến pháp và luật pháp liên tục đã cân bằng đáng kể quyền
lợi giữa người da trắng, da đen và các sắc dân khác.
Chúng ta đã thấy rất nhiều người da đen thành công vượt bực trên các phương
diện chính trị như Cựu Tổng Thống Barak Obama, cựu Ngoại Trưởng Colin
Powell hay Condoleezza Rice, người da đen hiện diện từ các cấp chính quyền
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Trên các phương diện phim ảnh, nghệ
thuật hoặc thể thao, giáo dục hoặc nghiên cứu…
Tuy nhiên Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất đối diện với vấn nạn này và
trở thành mục tiêu của CSTQ.
Chúng ta có thể xét đến 2 quốc gia tiêu biểu khác và những sách lược đối phó
khác nhau, hầu rút tỉa những kết luận khách quan.
Hai quốc gia đó là Cộng Hòa Nam Phi và Zimbabwe.
Nam Phi với dân số gần 60 triệu (2019) trong đó 76% da đen, 9% da trắng, 9%
da màu, Á Châu 2.5%. Chủ nghĩa Da Trắng Ưu Việt (White supremacy) giúp
cho thiểu số này nắm toàn quyền chính trị. Đa số da đen mất nhân quyền và dân
quyền căn bản trên chính quê hương của mình dưới chế độ phân biệt chủng tộc
Apertheid từ 1948 đến 1990. Apartheid chỉ chính thức chấm dứt trong cuộc bầu
cử đa sắc tộc chọn Nelson Mandela làm tổng thống năm 1994.

Trước khi trở thành Zimbabwe, nước Rhodesia (từ 1965 đến 1979) với dân số
khoảng 7 triệu, nằm dưới sự cai trị của thiểu số da trắng, qua chủ thuyết Da
Trắng Ưu Việt trong khi dân số da trắng chỉ khoảng 300,000 người. Người da
đen tuy đa số nhưng không có những dân quyền và nhân quyền căn bản.
Năm 1980, sau 15 năm tranh đấu, Robert Mugabe lật đổ chính quyền da trắng,
đổi tên nước thành Zimbabwe và thi hành chính sách cải cách ruộng đất khắc
nghiệt.
Sự khác biệt giữa Neson Mandela và Robert Mugabe là sau khi giải phóng đa số
da đen tại quốc gia mình thì Robert Mugabe, mặc dầu thừa hưởng một nền kinh
tế phát triển, lại chấp nhận quan điểm đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông,
trả thù triệt để người da trắng, tước đoạt tài sản của họ. Kết quả là nền kinh tế
của Zimbabwe bi hủy hoại trầm trọng, lạm phát phi mã, dân chúng đói khổ lầm
than. Sau khi Mugabe bị lật đổ năm 2017, chính sách thay đổi và kinh tế ổn
định hơn nhưng GDP đầu người vẫn còn thấp nhất thế giới ở mức $1424.
Trong khi đó Nelson Mandela không chấp nhận quan điểm đấu tranh giai cấp
của Mao Trạch Đông, hợp tác với thiểu số da trắng và duy trì sự phồn vinh của
quốc gia. GDP đỗ đầu cao hơn Zimbabwe nhiều ở mức $6331.
Thông điệp đấu tranh giai cấp của Mao Trạch Đông không lọt tai các nhà tranh
đấu da đen Hoa Kỳ, nhưng thông điệp này được nhiều giới trí thức da đen Phi
Châu kính nể và chấp nhận. Trong số đó có Robert Mugabe và nhiều lãnh tụ da
đen khác.
Những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng, tuy tương quan giữa những sắc
tộc trong các quốc gia, không hoàn hảo, nhưng phải giải quyết trong tinh thần
ôn hòa bất bạo động. Những luận đề đấu tranh giai cấp một mất một còn giữa
các sắc tộc khác nhau trong một quốc gia của Karl Marx, Lê Nin hay Mao
Trạch Đông đều là những tà thuyết mang tính hủy diệt.
Thực tế chứng minh rằng, các tương quan này tuy khác biệt nhưng bổ sung cho
nhau hầu cải tiến một hiện trạng không hoàn hảo của xã hội.
Nhiều chỉ dẫn cho thấy cái chết của George Floyd đã thức tỉnh các giới thẩm
quyền tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo sẽ hợp tác hầu
cải tổ các luật pháp và định chế hầu đem lại công lý hiệu năng hơn cho các cộng
đồng sắc tộc, nhất là người da đen tại Hoa Kỳ.
Sai lầm nghiêm trọng của các tư tưởng gia Mác Xít, đem lại nhiều tai ương cho
một nửa nhân loại phần lớn thế kỷ 20 và vẫn tồn tại ở Trung Quốc, Việt Nam,
Bắc Hàn, Cuba là quan niệm rằng các tương quan giữa tư bản và lao động, giữa
các quốc gia thực dân và thuộc địa, giữa người da trắng và các sắc dân da màu

(nhất là da đen) là những tương quan Biện Chứng (dialectical) nặng tính hủy
diệt (destructive) và loại trừ (exclusive).
Trong khi đó, lịch sử chứng minh rằng, các tương quan này tuy bề mặt có tính
đối nghịch và xung khắc, nhưng trong bản chất là những tương quan Dịch Lý
(Âm và Dương), mang tính hổ tương (complementary) và bao dung (inclusive),
trong một môi trường Pháp Trị nghiêm minh.
Quan điểm dân chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên, kiến tạo một thể chế
chính trị bao dung mọi khuynh hướng đối nghịch, trong một khung sườn pháp
trị nghiêm minh, đang là thịnh trào của nhân loại và sẽ vĩnh viện đẩy lùi trật tự
chính trị Mác Lê vào bóng tối của lịch sử tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn
và Cuba.

