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Từ những sự kiện đang xảy ra gần đây tại Hoa Kỳ, cũng như căn cứ trên các điểm tương
đồng với các biến động tương tự trên thế giới, các nhà sử học Anh và Mỹ đều đưa ra kết
luận tiêu cực, họ tin rằng nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến mới là khó tránh.

Chuyên gia phương Tây dự đoán nguy cơ nội chiến ở Hoa Kỳ

Các nhà khoa học Mỹ và Anh thừa nhận rằng trong thời gian tới Hoa Kỳ có thể sẽ phải đối mặt
với một cuộc nội chiến.

Cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo có thể dẫn đến sự chia rẽ cuối cùng trong xã hội Mỹ, dẫn đến
nguy cơ nổ ra một cuộc nội chiến mới. Đây cũng là dự đoán của sử gia người Anh, giáo sư tại
Đại học Harvard - Neil Ferguson, đăng tải trong bài báo đăng trên tờ Sunday Times.

Gần đây, tại Mỹ đã gia tăng các mâu thuẫn nội bộ, cũng như xung đột văn hóa, các vụ gửi bom
thư tới các chính trị gia Dân chủ như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và ửng cử viên Tổng
thống 2016 Hillary Clinton, đã tạo cơ sở dẫn đến "những lời tiên tri mới" về một cuộc nội chiến
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Hoa Kỳ.

Bà Emily Whalen, Tiến sĩ Sử học tại Đại học Texas, trong một bài viết cho Task&Purpose cũng
phân tích nguy cơ xảy ra nội chiến Hoa Kỳ. Phân tích của bà dựa trên phương pháp của nhà
báo Jonathan Randal, người đã từng dự đoán khởi đầu của cuộc đối đầu dân sự ở Lebanon. Tuy
có lưu ý đến sự khác biệt đáng kể giữa Hoa Kỳ và Lebanon, nhưng nhà sử học vẫn đi đến kết
luận về những điểm tương đồng và những lý do dẫn đến các lo ngại kể trên.

Do đó, theo bà Whalen, Tổng thống Hoa Kỳ hiện giờ là một "kẻ thô lỗ", bên cạnh đó đất nước
đang có các đồng minh mạnh nhưng không đáng tin cậy, họ đều theo đuổi lợi ích riêng của
mình và trên thực tế, đây là một "bức tranh biếm họa về chính phủ làm việc không hiệu quả".

Đồng thời, nữ sử gia cũng tin rằng, đảng Cộng hòa Hoa Kỳ gợi nhớ đến lực lượng bảo thủ
Lebanon trước khi xảy ra cuộc nội chiến, còn đảng Dân chủ cũng chẳng khác mấy so với đảng
tiến bộ của Lebanon, đều rất "vô tổ chức và phi tập trung".

Trong lúc mùa vận động bầu cử giữa kỳ Mỹ đang diễn ra với cuộc chạy đua giữa đảng Dân chủ
và Cộng hòa, thì âm mưu tấn công gần đây đã phản ánh thời điểm nền chính trị Mỹ chia rẽ sâu
sắc. Theo điều tra, các bưu kiện chứa thiết bị nổ đều nhắm vào những người thuộc phe Dân
chủ và các hãng truyền thông lên tiếng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm.

Về phần mình, trong các cuộc vận động ông Trump cũng thường xuyên công kích ông Obama
và bà H.Clinton, các quan chức đảng Dân chủ cũng như các hãng truyền thông.

Trí Đức (Lược dịch)
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