Chuyện Dài Biên Giới Nước Mỹ Bao Giờ Mới Hết?
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Theo Nhật báo Washington Times ngày 17 tháng 6, trong tháng 5 vừa qua, các thám tử biên phòng Mỹ đã bắt
giữ 15 người ở biên giới phía nam Hoa Kỳ có tên trong danh sách những tên khủng bố trên thế giới của FBI.
Con số những kẻ có tên trong danh sách khủng bố để theo dõi đã bị bắt trong khi vượt qua biên giới phía nam
Hoa Kỳ trong tháng vừa qua là một kỷ lục so với bất cứ tháng nào khác, bằng với cả năm 2021 và nhiều hơn
con số biên phòng đã bắt giữ từ năm 2017 tới 2020 cộng lại. Con số này nằm trong gần 240 ngàn người vượt
biên giới đã bị bắt trong tháng 5, tháng tệ hại nhất trong thành tích của chính quyền Biden. Bên dưới những
con số ấy là những điều còn tệ hai hơn.
Sở Bảo Vệ Quan Thuế và Biên Giới CBP (Customs and Border Protection) đã có gần 12 ngàn người trong trại
giam mỗi ngày nhưng đã trục xuất gần phân nửa số di dân bất hợp pháp ngay sau khi bắt gặp. Phần còn lại
thì cũng đã được thả tại biên giới hay đã được chuyên chở tới các cơ quan khác để rồi hầu hết cũng đã được
phóng thích. Loại di dân gây nhiều phiền hà nhất – trẻ em vị thành niên không có người lớn cùng đi và những
người mang theo cả gia đình – cũng trên đà gia tăng.
Chỉ có tin về số lượng “thuốc” bị tịch thu sụt giảm là “tin tốt”. Sự tịch thu bốn loại thuốc độc hại chính –
cocaine, fentanyl, heroin và methamphetamine – lại sút giảm. Sự giảm bớt số lượng thuốc bị tịch thu dường
như là vì thuốc chuyển qua biên giới ít bị phát hiện. Sự gia tăng của số lượng di dân, gồm cả nghi phạm
khủng bố, chứng tỏ nhiều người vượt biên không bị phát hiện.
Vào cuối tháng 5 vừa qua, các công tố liên bang đã phát hiện một âm mưu ám sát cựu tổng thống George W.
Bush và đã bắt giữ một người đàn ông Iraq lẩn trốn trong một tổ ám sát dọc theo biên giới phía nam để thi
hành vụ ám sát. Theo hồ sơ tòa án về nội vụ, tên này khai rằng y đã giúp đưa lậu hai tên Hezbollah vào Mỹ
với cái giá 50 ngàn đô-la một tên. Mark Morgan, chỉ huy biên phòng thời chính quyền Trump, nói với phóng
viên báo chí: “Tôi lo ngại rằng tên khủng bố đang ở trên nước Mỹ vì những chính sách bỏ ngỏ biên giới của
chính quyền này”.
Sự có mặt của những kẻ tình nghi khủng bố trong làn sóng di dân bất hợp pháp đã từ lâu được tranh cãi sôi
nổi. Năm ngoái, khi Dân biểu Cộng Hòa John Katko, thành viên của Ủy Ban Nội An Hạ Viện, nói rằng khi ông
nghe các thám tử nói rằng những kẻ tình nghi khủng bố đang vượt qua biên giới vào Mỹ, ông liền bị bị kẻ chỉ
trích và các người kiểm tra sự thật trong giới truyền thông cáo buộc rằng các nhà lập pháp Cộng Hòa đang
quan trọng hóa vấn đề. Ông Katko nới trong một bản tuyên bố:
“Trong khi Bộ Nội An phát giác 50 kẻ tình nghi khủng bố đang cố vào nước Mỹ trong năm nay, phúc trình mới
đây lại nói rằng chúng ta không thể nói chính xác bao nhiêu người trong danh sách theo dõi đã vào được Hoa
Kỳ vì sự hỗn loạn diễn ra tại biên giới tây nam. Ông Katko nhấn mạnh rằng từ nhiều tháng nay chính quyền
Biden đã chống lại việc tiết lộ con số tình nghi khủng bố, mặc dù con số ấy bây giờ được phổ biến trên internet
khi ông ta yêu cầu.
Mười lăm tên nêu trong danh sách khủng bố của FBI thuộc danh sách đã được lập ra sau những vụ tấn công
khủng bố vào năm 2001 nằm công kai hóa lý lịch của những kẻ cần theo dõi. Tháng trước đây, Fox News loan
tin một người đến từ Colombia đã bị bắt và được thả ở Yuma, Arizona. Giới an ninh sau đó phát hiện tên này
nằm trong một danh sách khủng bố cần theo dõi và thám tử của Sở Di Trú và Quan Thuế đã phải truy lùng và
bắt lại hắn.
Mùa xuân vừa qua, Biên Phòng đã thông báo rằng hai người đến từ Yemen đã bị bắt tại tây nam California,
nhưng thông báo đó đã bị xóa bỏ khỏi mạng điện tử. Cơ quan nói rằng vì bản thông báo "chưa được kiểm tra
kỹ.
Trong số tổng cộng 239,646 người bị bắt giữ tại biên giới phía nam và gần 17 ngàn người đã chạm trán với
cảnh sát tại cổng biên giới. Chỉ huy trưởng CBP Chris Magnus “xin” những di dân hãy suy nghĩ kỹ hai lần
trước khi bắt đầu hành trình vượt biên vào Mỹ. Ông ta nói:

“Miền đất dọc theo biên giới tây nam vào mùa hè nóng kinh khủng, và nhiều đoạn đường dài trên sa mạc phải
dùng đạp xe sau khi vượt qua biên giới. Lời khuyên của chúng tôi với những ai cố gắng vào Hoa Kỳ một cách
bất hợp pháp là: đừng làm cuộc hành trình nguy hiểm chỉ để bị trả về nguyên quán.”
Trong khi đó, theo tờ Washington Times, chính quyền Biden đã lặng lẽ cải tổ những tòa án di dân trong nước,
loại bỏ những thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm và thay bằng những người thân thiện với di dân. Ít nhất là
nửa tá thẩm phán được bổ nhiệm trong thời Tổng Thống Trump đã bị sa thải, gồm cả hai người trong tháng
này tại Arlington, Virginia do sự thay đổi toàn bộ diễn ra trong Sở Kiểm Tra Di Dân (Executive Office of
Immigration Review). Viên giám đốc đã là một trong bốn nạn nhân và lần đầu tiên trong lịch sử họ đã bị sa thải
trái với ý muốn. Mathew J. O’Brien, một trong hai thẩm phán bị mất việc tại Arlington, nói:
“Đây là một nỗ lực vũ khí hóa tòa án theo làn ranh ý thức hệ. Đây là sự cải tổ tòa án bằng cách loại bỏ những
thẩm phán phe đối đầu và rồi thay vào đó những người cùng ý thức hệ.
Chính quyền Biden đã làm như vậy trong hơn nửa tá trường hợp, thêm vào việc sa thải bốn viên chức thâm
niên cao cấp... Một viên chức tại Bộ Tư Pháp xin giấu tên vì sợ bị trả thù đã nói với tờ Times như sau:
“Sự đảo lộn này chưa bao giờ có trong lịch sử của Sở Kiểm Tra Di Dân, tất cả rõ ràng là do động cơ chính trị:
đó là nỗ lực đặt để những đồng minh của ông Biden và phe Dân Chủ vào cả những chức vụ về tư pháp.”
Những thẩm phán di dân là những chức vụ hành chánh được Bộ Tư Pháp bổ dụng và không qua sự chuẩn
nhận của Thượng Viện. Có khoảng 590 thẩm phán di dân, và họ có phận sự giải quyết những vấn đề di trú và
họ quyết định về các vụ kháng cáo lệnh trục xuất. Trong những cuộc họp nội bộ, Sở Kiểm Tra Di Dân đã tuyên
bố sẽ chỉ thuê những thẩm phán di dân đã từng làm việc với đảng Dân Chủ, dù điều này trái ngược với lời của
Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland là luôn tôn trọng sự chuyên nghiệp của nhân viên. Nhiều người nói rằng
tình trạng bây giờ tệ hại gấp ngàn lần dưới thời ông Trump. Đã có nhiều đơn khiếu nại gửi lên văn phòng tổng
thanh tra tại Bộ Tư Pháp.
Sở Kiểm Tra Di Dân đã tuyển dụng nhân viên mới một cách mau chóng nhưng cũng đã mất thẩm phán mau
chóng. Từ 1.1.2021 tới 31.3.2022, cơ quan này đã thuê 98 thẩm phán nhưng 33 người đã ra đi. Bốn năm
trước, chính những người Dân Chủ đã kêu ca về sự chính trị hóa Sở Kiểm Tra Di Dân trong thời ông Trump.
Họ nói chính quyền Trump đã trì hoãn hay rút lại những đề nghị tuyển dụng đang tiến hành dưới thời Obama
và thúc đẩy tổng thanh tra mở cuộc điều tra. Trong một văn bản tham vấn vào tháng 3, tổng thanh tra nói rằng
các điều tra viên có phát hiện vài sai lầm về hành chánh nhưng đã không thấy có đủ bằng chứng để mở một
cuộc điều tra toàn diện về sự cáo buộc chính trị hóa dưới chính quyền Donald Trump. Nay thì chính quyền Joe
Biden đang cần được tổng thanh tra mở cuộc điều tra toàn diện về sự chính trị hóa trắng trợn Sở Kiểm Tra Di
Dân.
Năm 2006 khi là một nghị sĩ tại Thượng Viện, ông Biden đã bỏ phiếu cho luật Secure Fence Act để xây dựng
bức tường biên giới phía nam Hoa Kỳ. Năm 2020, khi trở thành tổng thống, ông Biden đã chấm dứt ngay việc
xây dựng tiếp bức tường ấy, do sự đòi hỏi của phe tả chống đối bức tường biên giới.
Trong vòng vài tuần lễ đầu tiên ngồi trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden đã ký hơn 90 sắc lệnh hành chánh
hủy bỏ hầu hết những chính sách được tạo ra dưới thời Tổng thống Trump, trong đó có nhiều chính sách
nhằm mục đích giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới phía nam Hoa Kỳ. Trước hết, ông Biden hủy bỏ thủ tục
bảo vệ di dân (Migrant Protection Protocol), thường được gọi là chương trình ở lại Mexico, theo đó di dân xin
tị nạn ở Mỹ phải nằm lại tại Mexico cho đến khi đơn xin của họ được cứu xét. Với chương trình “ở lại Mexico”
nhiều người đã không còn muốn làm cuộc hành trình gian nan tới Mỹ vì họ biết họ không còn được thả tự do
trên trên đất Mỹ như trước.
Ông Biden cũng đã hủy bỏ thỏa hiệp “Asylum Cooperative Agreements” hay “Third Safe Country Agreements”
do ông Trump ký với ba nước El Salvador, Guatemala và Hondura. Đây là thỏa hiệp rất quan trọng để giải
quyết vấn đề di dân bất hợp tại biên giới phía nam vì ba nước này có nhiều di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ
nhất.Thỏa hiệp này rất giản dị. Nếu mưu tìm một nơi tị nạn vì muốn trốn sự đàn áp trong đất nước mình thì
phải xin ti nạn tại quốc gia đầu tiên sau khi ra khỏi nước mình.
Chính quyền Biden cũng đã hủy bỏ hệ thống giam giữ tại nội địa, đã chấm dứt những thỏa hiệp của chính
quyền Trump ký với các địa phương để giam giữ tù nhân. Biden đã đóng cửa các cơ sở giam giữ di dân bất

hợp pháp, đóng cửa tất cả những trung tâm tạm trú dành cho những di dân. Chính quyền Biden đã cắt giảm
mạnh số lượng nhà giam ngay khi số di dân tại biên giới tăng tới mức kỷ lục. Vừa mới đây chính quyền Biden
chỉ xin ngân sách cho 25 ngàn cái giường cho các nhà tù, dù hiện nay số giường là 34 ngàn.
Ông Biden đã bắt đầu thanh lọc những thẩm phán di dân liên bang được bổ nhiệm thời ông Trump. Trò độc
hiểm này cùng với âm mưu mở rộng Tối Cao Pháp Viện, là âm mưu của phe tả nhằm hủy hoại nước Mỹ bằng
chủ nghĩa xã hội mà ông Biden đang hăm hở đi theo.
Một câu hỏi không thể không đặt ra: nước Mỹ có sẽ trở
thành Dân Chủ XHCN Hoa Kỳ hay không? Và, nếu việc
đó xảy ra, khi ấy sẽ hết chuyện dài biên giới vì dù nước
Mỹ có là “thiên đường” thì cũng không còn ai thèm đặt
chân tới, dù truyền thông dòng tà có khản cổ chào mời.
Bao giờ mới hết cảnh này?

Một phương cách thật giản dị mà thần diệu để tránh
cơn ác mộng trên đây, lại vừa có thể chấm dứt cuộc
khủng hoảng biên giới phía nam, là hãy sử dụng đúng
lá phiếu của mình trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ vào
tháng 11 tới đây.
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