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 Hiện nay, chúng tôi nhận định như sau:
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lãnh thổ, có nhà nước, 
được các nước công nhận / bang giao, và là hội viên 
Liên Hiệp Quốc.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để khuyến dụ 
người Việt phải chấp nhận cộng sản. 
2. Đảng viên Cộng Sản tranh giành, đấu đá về địa vị, 
về quyền lợi, và móc ngoặc làm ăn bất chính nên đã 
giầu có, tiền rừng bạc biển nhưng tối đại đa số đồng 
bào vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền 
mưu sinh, quyền suy nghĩ, và miễn cưỡng khuất phục 
bạo quyền.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để nói là đã 
có những thành phần ngoài Đảng có tiền, có quyền, đất 
nước đã có đấu tranh chính trị và có mầm mống tự do 
dân chủ.
3. Đảng Cộng Sản và bÄo quyền tự đồng nhất hóa với 
Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa cho rằng những ai còn 
chống Đảng, chống Nhà Nước là không ái quốc và cản 
trở công cuộc phát triển đất nước.
4. Quốc Tế Cộng Sản đã tan, nay Đảng Cộng Sản Việt 
Nam nói chung, đảng viên cộng sản nói riêng, ra sức ca 
tụng công lao của Hồ Chí Minh và của Đảng, gán hết 
tội lỗi cho Lê Duẫn, Lê Đức Thọ và những kẻ thất thế, 
để duy trì quyền bính và địa vị. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa hùa theo, bày ra chuyện 
“đa nguyên” để duy trì sự hiện hữu của Đảng, hòng tâng 
công và được cho ăn ké.
5. Đảng Cộng Sản Việt Nam bày kế phản tỉnh, chống 
đối cuội, để trong trường hợp nào cũng chỉ lọt sàng 
xuống nia: Vẫn cộng sản phe này, phe nọ thống trị. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa ca tụng phe phản tỉnh cuội 
là những... chiến sĩ tự do dân chủ, để quyền bính có vào 
tay phe này, thì họ vẫn có cơ ăn có.
6. Bạo quyền cộng sản kêu gọi lòng thương yêu đất 
nước, tôn giáo, đồng bào của người gốc Việt Nam, để 
những người này bùi tai mang công của về đóng góp. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa xúi người gốc Việt Nam 
theo tình tự về nguồn, dụ dỗ đầu tư tiền bạc, chất xám, 
gửi tiền nhiều thêm về cho thân nhân để xây dựng quê 
hương, thực chất là để tư bản đỏ và tay sai bỏ túi.
7. Bạo quyền cộng sản Việt Nam phát động mạnh chiến 
dịch hòa hợp hòa giải dân tộc bịp bợm để lường gạt 
những người dễ quên và người trẻ tuổi ít hiểu biết về 
cộng sản. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp sức bằng những lời lẽ 
‘cao thượng’ xóa bỏ hận thù, quên quá khứ để ru ngủ 
người gốc Việt Nam ở hải ngoại.

8. Đảng Cộng Sản, bÄo quyền và đảng viên cộng sản 
tiếp tục lên n những người thực tâm chống bạo quyền là 
Việt gian, phản quốc, tay sai, gián điệp để tạo ấn tượng 
bất lợi ở những người không am tường vấn đề.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa đồng tấu, cho những người 
chống bạo quyền là chống cộng lạc hậu, xơ cứng, ngoan 
cố và quá khích.
9. Cộng sản tung sách báo, băng dĩa, gửi văn công đi 
trình diễn để lung lạc những thành phần tò mò, dễ tính 
và chuộng lạ.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp tay bằng việc cổ võ 
giao lưu đối thoại một chiều, loan tin, phỏng vấn các 
thành phần cộng sản, thiên cộng, phản đối việc chống 
đối giao lưu một chiều là không tôn trọng dân chủ và 
thiếu tinh thần tự do.
10. Cộng sản thuê mướn những kẻ đón gió trở cờ ở mọi 
lãnh vực, từng bước lũng đoạn cộng đồng người Việt 
Nam hải ngoại.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tâng bốc những tay sai đón 
gió trở cờ này là thức thời, phóng khoáng, cởi mở, yêu 
nước và biết thương xót đồng bào.
11. Cộng sản cho bọn tu sĩ quốc doanh ra ngoại quốc bòn 
tiền tín hữu về xây dựng cơ sở buôn thần bán thánh.
-Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp tay xúi giục cộng đồng 
gốc Việt đóng góp hậu hĩ. 
12. Cộng sản làm tay sai cho Mỹ trong việc ngăn chặn 
Trung Cộng bành trướng. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa lập lờ kêu gọi chống Trung 
Cộng, củng cố chế độ để cộng sản đắc lực trong vai trò 
tay sai.
13. Cộng sản được Hoa Kỳ yểm trợ vào WTO, khuyến 
khích tư bản Mỹ vào Việt Nam đầu tư để có tay sai, 
để được trao quyền khai thác dầu lửa và để Việt Cộng 
mang tiền bạc, nhân sự sang làm ăn ở Hoa Kỳ.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa kêu gọi cộng đồng gốc 
Việt về nước kinh doanh, chấp nhận người và vốn trong 
nước mang ra kinh doanh tại hải ngoại. 
Trước bất kỳ lời lẽ, hành động nào của cộng sản và của 
những ai tự xưng là yêu nước, là trí thức, chuyên gia, 
chính trị gia, đoàn thể, đảng phái, nếu chúng ta thử suy 
xét theo những nhận định trên đây, thì rất có thể thấy 
rõ họ thuộc thành phần nào, muốn cái gì, và người Việt 
Nam trong và ngoài nước có lợi gì hay không.
Chúng tôi hi vọng là các thân hữu / độc giả sẽ đóng 
góp thêm các nhận định khác vào bài nhận  định đăng 
thường trực này, để chúng ta cùng suy gẫm và để khỏi 
bị bè lũ phản bội quốc gia, dân tộc lường gạt, khiến đất 
nước và dân tộc chóng thoát ách thống trị của chúng.

Kính Chiếu Yêu
Người Dân
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 Người Dân, tr. 2

Dân Với Dân

 Người Dân, tr. 3

Câu Chuyện Hôm Nay:

Lời Kêu Gọi Một Tháng Biểu Tình Tại Gia

Sư Môn Thích Quảng Độ, tr. 4

Biểu Tình Tại Gia

Đặng Tiểu Nhàn, tr. 6

Một Vài Vấn Đề Việt Nam

Chống ThamNhũng Bằng Đè Nén Dư Luận

Đại Dương, tr. 7

Nhà Nước Bảo Vệ Công Đoàn 

hay Người Lao Động?

Đại Dương, tr.9

Sử Việt Cận và Hiện Đại (tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng, tr. 11

Những Con Đường Máu

Mỹ Lộc, tr.16

 Tại Sao Người Ta Trở Thành Cộng Sản

Nguyễn Kim Nhật, tr.20

Từ Độc Tài đến Dân Chủ (tiếp theo)

Gene Sharp, tr.23

Tàu Dầu Tsìn (tiếp theo)

Nguyễn Trần Ai, tr.29 

Biển (Lửa) Caspian

 Nguyuễn Trần Ai, tr. 33

           Vài Hiểu Biết Sơ Sài Về Cư Dân 

Vùng Đông Nam Á 

Thúc Nguyên, tr. 37

XIN QUÍ THÂN HỮU/ĐỘC GIẢ LƯU Ý:
Kể từ đầu năm 2009, NgD có những thay đổi như 
sau:

Tel & Fax: 1-714-549-3443
Email mới: TapChiNguoiDan@gmail.com
Web:http://www.nguoidan.net

Năm nay NgD, bước sang tuổi 20, xin chấm dứt chương 
trình tặng sách của tuổi 19. 

Lý do NgD hiện diện là vì tình trạng bế tắc, chẳng biết 
làm gì cho có ích hơn. Thì đành thu vào là cơ quan ngôn 
luận, ít nhất, để mọi người có phương tiện nói về việc về 
người của đất nước. Nếu không sử dụng được ngay bây 
giờ, cũng dành làm tài liệu để những thế hệ mai sau biết 
sự thực là gì và tại sao những thế hệ chúng ta đã để tình 
trạng đất nước như thế. Vì có quá nhiều khó khăn, trở lực 
mà những người có lòng đành phải bó tay.

Cũng vì thế NgD chỉ mong được nhiều người viết, nhiều 
người đọc, cố giữ giá báo mỗi số 1$50 suốt 20 năm không 
thay đổi. Tuy nhiên, vật giá tăng, nhất là bưu phí ngày 
càng tăng, quá cao đối với NgD con nhà nghèo, nội địa 
hiện bulk rate 0$60, first class 1$50/số, tạm còn gồng 
được; hải ngoại 4$50/số, gồng hết nổi. Do đó, bắt đầu từ 
năm mới 2009, NgD đành phụ lòng một số bạn đọc ngoài 
Hoa Kỳ, ngưng gửi báo biếu. Xin mong được thông cảm.

Đồng thời, để đối phó với tình trạng... kinh tế khủng 
hoảng, NgD lợi dụng khả năng quảng bá của internet, dự 
trù kể từ tháng Ba năm nay, sẽ có mặt trên: 

* Địa chỉ www.nguoidan.net gồm:
- các bài vở mới cũ (đã đăng trên NgD từ số đầu trở 
đi), lựa chọn xếp thành từng đề mục,
- bài vở lấy từ tạp chí NgD hàng tháng (bản in) trong 
mục đích đã hài ra, 
- ấn bản điện tử (dạng PDF) của các số tạp chí NgD 
cũ,
- các tác phẩm do Tủ Sách Người Dân ấn hành, phổ 
biến dần dần qua hình thức ấn bản điện tử (dạng 
PDF).

* Địa chỉ www.nguoidan.com gồm các bài vở cũ trên 
NgD từ số 151 (3.2003) tới 184 (12.2005), hiện diện cho 
đến hết năm.

Vậy, các thân hữu/độc giả có thể đọc cả tạp chí cùng 
các sách của NgD trên mạng (web), vừa đầy đủ vừa đỡ 
tốn kém (hoặc chỉ tốn giấy mực, nếu tự lấy xuống (down-
load) và in lấy.

Dân Với Dân
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LỜI KÊU GỌI 
MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA 

để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xit ở Tây 
nguyên, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng vẫn một mực tiến hành việc lựa chọn nhà thầu Trung quốc vào Tây 
nguyên khi khẳng định : “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ X”, nghĩa là từ năm 2006.

Đảng quyết định. Nhưng toàn dân thì sao?
Toàn dân thông qua ý kiến của các giới chuyên gia, trí thức, học giả đưa lên báo chí, truyền thông, Internet 

đều báo động rằng khai thác bô-xít sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng 
đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lủ ống, lủ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm 
nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ, Đồng Nai, 
Bình Dương, thành phố Saigon. Từ nghìn xưa, mầu xanh rừng Tây nguyên bảo vệ cho việc tích trữ nước trong 
lòng đất, lọc không khí và điều hòa nhiệt độ toàn vùng. Phá hủy mầu xanh còn là phá hủy nghiêm trọng không 
những cảnh quan mà sắc thái văn hóa và quyền sống của hàng chục dân tộc ít người trên vùng cao.

Theo các báo cáo khoa học thì quặng bô-xít để sản xuất nhôm không là kim loại chiến lược. Giá trị kinh tế của 
nhôm không cao hơn việc trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên. Bô-xít là tài nguyên khoáng sản có hạn, không 
tái sinh. Còn cây công nghiệp là nguồn tài nguyên vô hạn và có tái sinh. Ấy là chưa nói đến công nghệ lạc hậu 
khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đã chuyển công 
nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền 
Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Bức thư ngỏ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng cho biết từ năm 1980 Đảng 
và nhà nước đã đề nghị khối COMECON, tức khối kinh tế cộng sản Liên xô và Đông Âu, khai thác quặng bô-xít 
Tây nguyên. Nhưng theo thư ông Giáp thì “khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác 
bô-xít trên Tây nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục 
được đối với dân cư tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ”.

Vì tính chất nguy hại sinh thái và cư dân quanh vùng khai thác bô-xít mà Cục bảo vệ môi trường quốc gia 
Trung quốc đã đóng cửa 100 mỏ bô-xít trên lãnh thổ Trung quốc từ năm 2004 đến 2008. Tại Ấn độ năm 2004 đã 
có một phong trào quần chúng lớn rộng nổi dậy biểu tình chống việc khai thác bô-xít tại bang Orissa trên diện 
tích 1000 hecta làm nguy hại 60.000 cư dân.

Tại Việt Nam hiện nay, chỉ nói đến một cứ điểm Đắk Nông ở phía cực nam Tây nguyên hiện đang có 7 mỏ 
khai thác bô-xít, tất thấy ngay nguy cơ sa mạc hóa - “bùn đỏ hóa mầu xanh” trên 6000 quả đồi với hàng trăm con 
suối trên một diện tích 600.000 hecta, nơi cư ngụ 29 dân tộc ít người, chủ yếu là cư dân bản địa người M’Nông. 
Để khai thác 5,4 tỉ tấn quặng thô bô-xít ở Đắk Nông thì chất thải bùn đỏ sẽ phủ lấp hàng nghìn buôn làng : khi 
ta biết rằng để có 1 tấn nhôm cần khai thác 4 tấn quặng bô-xít và thải ra môi trường 3 tấn bùn đỏ!

Vấn nạn nêu trên nằm trong lãnh vực môi trường và sinh thái cho cho cư dân Tây  nguyên. Một vấn đề trầm 
trọng khủng khiếp khác là nguy cơ an ninh quốc phòng. Tây  nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho 
việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Căm Bốt  Lào  Việt Nam. Việc nhà thầu Trung Quốc khai thác 
quặng bô-xít đã bắt đầu, những làng người Hoa vừa dựng lên ở Tây  nguyên, khoảng năm, mười nghìn người 
Trung Quốc sẽ tới: Trọng Thuỷ đã cưỡng bức Mị Nương trên dãy Trường Sơn. Còn ngoài kia trên biển Đông, 
Trung Quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa... 

Câu Chuyện Hôm Nay GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMN THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, 
Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP SaiGon

Phật Lịch 2552 Số 03/VHĐ?VT



Tháng 5, 2009 Trang 5Tháng 5, 2009

Nguy cơ mất nước bắt đầu
Lần này không chỉ Bắc thuộc Một Nghìn Năm, mà là Ba Nghìn Năm hay lâu hơn nữa khi lãnh đạo Nước Nhà 

không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ 
ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam.

CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN. Trước là chận đứng việc lấy 
Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhóm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lãnh thổ mà tiến nhân đã đem xương 
máu gầy dựng.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong 
ngoài nước hãy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cùng như 
hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, 
mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương.

Kính xin người Việt trong nước hãy tỏ thái độ bằng cuộc biểu dương BẤT TUÂN DÂN SỰ trong suốt tháng 
5 kể từ ngày Lễ Lao động 1.5 sắp tới.

Sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân đã mất quyền biểu tình công cộng nói lên ngưỡng vọng thiết 
tha suốt 54 năm tại miền Bắc và 34 năm qua tại miền Nam, thì nay hãy BIỂU TÌNH TẠI GIA như một thái độ 
Bất tuân dân sự : Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến 
chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Chúng ta có một tháng Tư để chuẩn bị lương thực cho gia đình nhằm 
thực hiện tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU TÌNH TẠI GIA để đòi hỏi ba yêu sách sau đây :

1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theoCông Ước Liên 
Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS)trước ngày quy định của LHQ, là 
ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc. 

Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, thì xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại 
cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lãnh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến 
Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương. .

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và 
trên biển ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 
2000, kèm theo các bản đồlàbộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn 
vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa 
học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần 
dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai 
thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU TÌNH TẠI GIA sẽ là thái độ dủng cảm nói lên mối ưu tư Bảo vệ 
sinh thái và Vẹn toàn lãnh thổ của toàn dân trong giai đoạn cấp cứu của lịch sử. Dân chủ là Tiếng Nói, một tiếng 
nói đối thoại và tranh luận khi quê hương nguy biến để tiến tới giải pháp cứu nguy dân tộc. Nay là cơ hội và thời 
điểm sinh tử để Tiếng Nói cất lên thông qua một tháng BIỀU TÌNH TẠI GIA.

Kính xin đồng bào các giới trong nước hưởng ứng THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA trong suốt tháng 5.2009, 
và đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong 
suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả.

Kính xin các cơ quan truyền thông, báo chí giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 29.3.2000
Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống
Kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ
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BIỂU TÌNH TẠI GIA!

Đặng Tiểu Nhàn

Luôn ba số 222, 223, 224, Người Dân đăng thư 
kêu gọi “Chiến dịch tháng Tư đen” của bà/cô Tuyết 
Mai theo gợi ý của nhóm trẻ Vietnamese American 
Future Generation, kèm lời bàn “Tuyệt Chiêu”, với 
hi vọng là sẽ có nhiều vị hưởng ứng. Tuy nhiên chưa 
kịp biết kết quả, thì, số báo tháng Tư, Người Dân lại 
đăng lời hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi “biểu 
tình tại gia” vì nguy cơ an ninh và sinh thái tại Tây 
Nguyên: người trong nước trữ lương thực nằm nhà 
một tháng, không ra ruộng, không chợ búa, vv... 
người ngoài nước không về Việt Nam, không gửi 
tiền trong tháng Năm.

Thực là đúng lúc, chứng tỏ thượng tọa nếu biết 
chuyện trên, thì hẳn cũng đồng ý với nhóm người 
trẻ ở hải ngoại; bằng không biết, thì cũng đã sáng 
suốt đưa ra phương thức đấu tranh ôn hòa và vô 
cùng hiệu lực. Thành ra chuyện Người Dân e ngại 
nhất là “người xuớng xuất chưa đủ tầm vóc gây tín 
nhiệm” không còn. 

Vấn đề còn lại là các vị lãnh đạo tinh thần của 
các tông giáo khác tiếp tay, khuyến khích tín đồ 
tham gia, thì kết quả tất sẽ vô cùng to lớn. Tuy 
nhiên, cũng có một trở ngại ta có thể thấy trước là 
những thành phần dính dấp đến chính quyền chắc 
khó hưởng ứng, trừ phi phải hi sinh rất nhiều, tỉ như 
các công chức không đi làm, sinh viên, học sinh 
không đi học,...

Dù sao, những lời kêu gọi của nhóm trẻ hải ngoại 
cũng như của vị cao tăng tại quốc nội trước sự tồn 
vong của quốc gia dân tộc, báo hiệu một sự cựa 
mình đáng kể, sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự tham 

gia của quần chúng. Nếu nhiều người hưởng ứng thì 
sự tồn tại của chế độ chỉ còn tính từng ngày.

Đầu tháng tư, sáng sớm còn nằm nướng trên 
giường nghĩ ngợi lan man, bỗng điện thoại reo, và 
một ông bạn báo tin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
từ chức và kêu gọi các ủy viên trong Bộ Chính Trị 
nghỉ theo, trao quyền cho những người có tầm vóc. 
Chuyện khó tin. Bỗng nhớ ra là ngày mồng Một 
tháng Tư dành cho mấy vị đùa nhả bán cá “Poisson 
d’Avril” lừa mấy tên khờ “April Fool”.

Tuy nhiên, sự việc này lại khiến tôi nghĩ tới việc 
Người Dân đề nghị từ lâu và nhiều lần nhưng cho 
đến nay không có một chút hồi âm. Là: khi chế độ 
cộng sản sụp đổ thì làm gì, làm như thế nào, ai làm. 
Và Người Dân cho là phải có sẵn những chương 
trình kế hoạch thực tế, khả thi cũng như nhân sự có 
khả năng, thiện chí cho một Việt Nam hậu cộng sản. 
Như cơ chế, hiến pháp, luật lệ, chương trình văn 
hóa, giáo dục, kinh tế, canh nông, thương mại,... 
(Mùa Thu Cuối Lối, Hoàng Hôn, tủ sách Người 
Dân, 1994). Điều này không có nghĩa là tổ chức 
hay đường lối đó sẽ thay thế cộng sản. Nó chỉ có 
nghĩa là những đề nghị hợp lý nhất, được nhiều 
người đóng góp ý kiến nhất để những vị thừa hành 
tạm dựa vào đó trong thời gian chuyển tiếp cũng 
như làm cái sườn cho công việc dài hạn, tránh mọi 
lúng túng hoặc có thể sai lầm gây lộn xộn hay có hại 
trong khi chờ đợi một hiến pháp, một chính quyền 
chính thức.

Dù sự thay đổi một nhà nước, dưới bất kỳ hình 
thức nào, êm ả hay không, thì sau tất cũng kéo theo 
những xáo trộn, nếu ngay sau đó không có những 
chỉ đạo rành rẽ, những vị thừa hành đủ tín nhiệm.

Kinh nghiệm rõ ràng nhất là sau vụ đảo chính nền 
đệ nhất cộng hòa 1-11-1963. Bao nhiêu vị tưởng là 
mình có tài, bao nhiêu kẻ tham vọng nhảy ra quậy 
rối. Chỉ vì trước đó họ không có hoạch định rành rọt 
để công bố cho quốc dân thấu hiểu.

Một mai đây còn nguy hơn. Chế độ cộng sản sụp 
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đổ khác với các chính quyền khác sụp đổ.
Khi cộng sản nắm được chính quyền năm 1945, 

họ có sẵn tất cả guồng máy gồm các viên chức 
rành nghề Nam Triều, Đông Pháp giúp giập. Khi 
ông Diệm về cũng có toàn bộ máy của Quốc Gia 
Việt Nam cũng như khi các tướng lãnh đảo chính 
1-11-1963 vẫn còn nguyên nhân viên của Đệ Nhất 
Cộng Hòa. Trái lại, bộ máy của cộng sản ngày nay 
chẳng những vốn không biết gì về công việc của 
một nhà nước thực sự lại cũng không phù hợp với 
bất cứ một chính thể mới nào.

Tất nhiên vai trò chính là ở các vị tại quốc nội. 
Trong khi đó, họ khó lòng có điều kiện để tổ chức 
thành một thực lực gánh vác khi hữu sự. Những 
vị tranh đấu lẻ tẻ hiện nay nhiều lắm khi đổi đời 
cũng chỉ là những đóng góp riêng rẽ của từng cá 
nhân. Còn tại quốc ngoại, ngược lại, thừa điều kiện, 
phương tiện, thời gian để kết nạp, huấn luyện, thì 
hoàn toàn chưa một cá nhân, một tổ chức nào chứng 
tỏ xứng đáng, ngoài việc có thể tiếp tay người trong 
nước, cũng với tính cách cá nhân, nếu có thực tâm 
với quốc gia dân tộc, mà không phải nhắm mưu cầu 
địa vị, lợi lộc.

Kể ra lúc này cũng khá trễ rồi. Vì nếu có làm thì 
có vẻ không còn đủ thời gian để mang ra cho mọi 
người đóng góp ý kiến rộng rãi. Tuy nhiên, có vẫn 
hơn không, nếu có 1 nhóm thực tâm có thiện chí và 
khả năng, thì 1 đề nghị chu đáo cũng sẽ vô cùng hữu 
ích và cần thiết cho đất nước, đồng bào.

CHỐNG THAM NHŨNG
BẰNG ĐÈ NÉN DƯ LUẬN

Đại Dương

Việt Nam phấn khởi vì chỉ số minh bạch tăng 
lên 2.7 điểm trong năm 2008 so với 2.6 của 2007 
và được xếp hạng 125/180 so với 129/179 của năm 
ngoái.

Tờ Xã Luận viết “những chủ trương, chính sách 
về phòng chống tham nhũng của Đảng và Chính 
phủ Việt Nam cho thấy đã bắt đầu có hiệu quả”. Sau 
2 năm thực hiện Luật Phòng chống Tham nhũng đã 
có gần 1 triệu lượt cán bộ, đảng viên cộng sản được 
học tập, tuyên truyền và tham gia 10,000 lớp quán 
triệt Luật này.

Báo cáo công tác Phòng chống Tham nhũng năm 
2008 ghi nhận 239/393 vụ tham nhũng bị truy tố 
với 504 bị can mà phần lớn được xử lý hành chính, 
hoặc chưa đến mức truy tố hình sự. Tổng số giá trị 
tài sản tham nhũng là 139 tỉ đồng (tương đương 8 
triệu USD) và 48 ha đất, mà chỉ thu hồi được 94 tỉ 
đồng và trọn bộ đất đai.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kết luận về năm 
2008 “chỉ có tình trạng tham nhũng vặt”.

Bức tranh tham nhũng tại Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam không phản ánh trung thực căn 
bệnh trầm kha này, vì Nhà nước chủ trương hạn chế 
tối đa “Quyền biết, quyền làm, quyền kiểm tra” của 
quảng đại quần chúng.

Vụ tham nhũng PMU18 gây phẫn nộ dữ dội đối 
với công dân Việt Nam cũng như các quốc gia và 
định chế quốc tế đã Viện trợ Phát triển Chính thức 
(ODA). Các nhà viện trợ không thể xử phạt viên 
chức của Việt Nam, nên gây áp lực để Chính phủ 
Hà Nội phải làm sáng tỏ. Đồng thời cũng muốn 
khuyến khích Việt Nam mạnh dạn trên con đường 



Người Dân Số 225Trang 8

minh-bạch-hóa để tiếp tục nhận viện trợ.
Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam cố tình diễn giải 

sai lạc thông điệp của quốc tế để trừng phạt những 
người liên quan đến việc điều tra, thông tin cho dư 
luận về vụ tham nhũng động trời trong PMU18. 

Hai sĩ quan cảnh sát cao cấp phụ trách điều tra 
vụ PMU18 đã ra tòa cùng với 2 nhà báo đã rất tích 
cực loan tin về tình trạng tham nhũng trong Bộ Xây 
Dựng.

Bộ trưởng Thông tin và Tuyên truyền Lê Doãn 
Hợp cảnh cáo báo chí hồi tháng 8/08 “Đi ngoài 
hành lang không được và không an toàn”.  

Một số nhà báo bị tước giấy hành nghề, Tổng 
biên tập, Biên tập bị cách chức, Tòa báo bị cảnh cáo 
đã buộc ngành truyền thông quốc doanh làm chiếc 
loa tuyên truyền cho chế độ.

Vụ sai phạm trong Đề án 112 từng được bàn tán, 
mổ xẻ sôi nổi bỗng khựng lại khi Bộ Thông tin và 
Tuyên truyền dựng lên tấm bảng chỉ đường “lề phải”. 

Dọn đường xong, Nhà cầm quyền ra lệnh cho tòa 
án đảo ngược các phán xét vụ PMU 18.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Tiến được 
trả tự do và phục hồi sinh hoạt đảng làm dư luận quá 
ngỡ ngàng.

Từ đó, hoạt động chống tham nhũng nằm trong 
tay Bộ Công an, qua công tác phát giác, điều tra, 
và truy tố. Báo chí quốc doanh chỉ in lại tin từ Bộ 
Thông tin và Truyền thông, hết dám gửi phóng viên 
đi điều tra và nghị luận.

Nhưng, Nhật Bản, nước Viện trợ Phát triển 
Chính thức số 1 cho Việt Nam, tiếp tục điều tra vụ 
đưa hối lộ 820,000 USD (lại quả 10%) cho Huỳnh 
Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý Xa lộ Đông-Tây. 
Tòa án Đông Kinh chính thức yêu cầu Chính phủ 
Việt Nam hợp tác điều tra sau khi 4 viên chức cao 
cấp của Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương 
(PCI) của Nhật Bản đã khai báo đầy đủ. Nhưng khi 
điều tra viên của Nhật Bản đến Việt Nam không 
được tiếp xúc với Huỳnh Ngọc Sỹ để làm sáng tỏ 
22 câu hỏi.

Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn yêu cầu 
truyền thông Việt Nam và Nhật Bản không loan tin 
vụ PCI, vì “một số bài báo của Nhật Bản không 
khách quan và không đúng sự thật và Ban quản lý 
dự án nói không có hành vi tiêu cực”.

Chính phủ Đông Kinh đã ngưng tất cả chương 
trình Viện trợ Phát triển Chính thức cho Việt Nam 

từ cuối năm 2008 theo đòi hỏi của dư luận, nhằm 
cảnh cáo nhà cầm quyền cộng sản.

Hồi đầu năm, Tập đoàn Kiểm toán Ernst & 
Young cho biết, có tới 60% doanh nghiệp tại Việt 
Nam từng bị vòi vĩnh để được tiếp tục hợp đồng 
và 48% đã bị “nẫng tay trên” vì đối thủ hối lộ nặng 
tay hơn. Các chỉ số này cao gấp khoảng 4 lần so với 
mức độ trung bình trên thế giới.

Trong số 15,000 phạm nhân được đặc xá nhân 
dịp Tết Kỷ Sửu có 277 liên quan đến vấn đề tham 
nhũng, kể cả Phóng viên báo Thanh Niên Nguyễn 
Việt Chiến từng phanh phui nhiều chi tiết vụ PMU18 
và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Mai Văn Dâu liên 
quan đến vụ quota dệt may.

Đầu tháng 1/09, Chủ tịch Phòng Thương Mại 
Hoa Kỳ, Michael Pease nhận xét “tham nhũng là 
một trong những thách đố lớn nhất đối với quá trình 
tiến bộ của Việt Nam”. 

Hôm 20/01/09, Bộ Công an đã kết thúc cuộc điều 
tra vụ Đề án 112, với đề nghị truy tố 20 bị can về 
các tội “tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối 
với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. TSKH 
Vũ Đình Thuần, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ, nguyên trưởng Ban đề án 112, đứng đầu 
danh sách 20 bị can.

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001- 05 (đề án 112), được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt vào năm 2001 với mục tiêu 
xây dựng và vận hành hệ thống thông tin mạng điện 
tử từ trung ương xuống bộ - ngành - tỉnh - huyện 
trên phạm vi toàn quốc, bị ngưng để điều tra từ 
tháng 4/07 trong cao trào Phòng chống Tham nhũng 
Lãng phí đang dâng cao.

Vụ án này liên quan đến đội ngũ trí thức xã hội 
chủ nghĩa thời hiện-đại-hóa, chằng chịt với Bộ Tư 
pháp, Bộ Xây dựng và các mối bà con thân thuộc.

Tuy nhiên, vụ án không còn hấp dẫn dư luận vì 
không còn các phóng sự điều tra với nhiều chi tiết ly 
kỳ. Dư luận mù tịt cho tới khi Bộ Công an công bố 
kết quả điều tra. Ai oan, ai ưng, kẻ nào lọt lưới đều 
khép kín trong vòng rào Công an.

Như thế, Nhà nước an tâm khi gặt được thêm 
0.1 điểm trong Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng làm 
thành quả cho bộ máy Phòng chống Tham nhũng đồ 
sộ đang vận hành.    

nm
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NHÀ NƯỚC BẢO VỆ CÔNG ĐOÀN
hay NGƯỜI LAO ĐỘNG?

Đại Dương

Phái đoàn Nhà nước gồm có Trương Thị Mai, 
Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc 
Hội; Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động; Đại 
diện Phòng Thương mại Công nghiệp; Đại diện 
Liên minh Hợp tác xã đến khảo sát tình hình quan 
hệ lao động ở TPHCM và Bình Dương để xây dựng 
“Đề án quan hệ lao động”, nhằm mục đích ngăn 
ngừa tranh chấp lao động.

Mục tiêu của Đề án được Bộ Chính trị và Ban Bí 
thư quy định “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện pháp luật về quan hệ lao động và hoàn thiện 
cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, 
công đoàn giải quyết vấn đề tranh chấp lao động, 
Bảo hiểm Xã hội, tiền lương tối thiểu”.

Lịch sử các vụ tranh chấp lao động trên toàn 
quốc gia tăng theo thời gian, bất chấp Nhà nước đã 
áp dụng quá nhiều biện pháp trong mấy năm qua.  

Năm 2008 đã có 198 vụ tranh chấp lao động tập 
thể trong địa bàn thành phố, so với 94 vụ của tỉnh 
Bình Dương với 56,000 công nhân tham gia (Theo 
báo cáo của Liên đoàn Lao động TPHCM).

Vấn đề tranh chấp lao động chẳng mới lạ, nhưng 
các giải pháp đều thất bại vì Nhà nước không đặt 
quyền hạn và lợi ích chính đáng của người lao động 
vào trọng tâm giải pháp. 

Nhà nước cố tình diễn giải và áp dụng sai lạc 
mô hình đối thoại “Công đoàn-Nhà nước-Doanh 
nghiệp” thông dụng trên trường quốc tế.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
không đại diện cho quảng đại quần chúng, kể cả 
người lao động qua phổ thông đầu phiếu nên sẵn 

sàng bán sức lao động vì quyền lợi của đảng Cộng 
sản và phe nhóm. Nhà nước liên tục sử dụng pháp 
luật do đảng Cộng sản soạn thảo; biện pháp hành 
chính do đảng viên điều hành để bóp chết quyền 
đình công, lãn công từ trứng nước cũng như triệt hạ 
thẳng tay khi đã xảy ra.

Nhà cầm quyền các cấp bảo kê và dung dưỡng 
cho các doanh nghiệp vì chẳng kiểm soát nghiêm 
chỉnh việc thi hành Bộ Luật Lao động, thiếu biện 
pháp xử phạt thích đáng đối với các vụ vi phạm. Vì 
sở hữu doanh nghiệp nhà nước nên nhà cầm quyền 
Việt Nam trong cơ chế “3 bên” chẳng khác nào 
“mình đối thoại với mình”. 

Chủ  tịch Tổng liên đoàn Lao động Đặng Ngọc 
Tùng tuyên bố “nếu có xảy ra tranh chấp lao động 
thì phải do công đoàn lãnh đạo!”

Nhưng, Công đoàn Cơ sở nói riêng và Tổng liên 
đoàn nói chung không hội đủ tư cách đại diện cho 
người lao động trong mô hình đối thoại “3 bên” vì: 
(1) Tổng liên đoàn là một cơ quan hành chính của 
Nhà nước, dựng lên để thực thi nhiệm vụ chính trị 
do đảng Cộng sản giao phó, nên tồn tại nhờ công 
quỹ và áp đặt. (2) Cán bộ công đoàn cơ sở thường 
chiều theo áp lực của người sử dụng lao động, vì họ 
lãnh lương của doanh nghiệp, nên sợ bị mất công 
việc béo bở. Do đó, họ trở thành tai mắt của người 
sử dụng lao động và bịt mắt, bưng tai trước những 
thua thiệt của công nhân. (3) Công đoàn Cơ sở 
không dám lãnh đạo bất cứ vụ đình công nào vì đi 
ngược lại đường lối của Nhà nước và không có quỹ 
dự trữ để bồi thường khi Tòa án phán quyết “đình 
công bất-hợp-pháp”. (4) Cán bộ của Công đoàn cơ 
sở được đôn lên từ công nhân bình thường nên hiểu 
biết về luật lao động rất thiếu sót và mơ hồ. (5) Cán 
bộ công đoàn do áp đặt từ trên chứ không được đa 
số người lao động bầu ra. Do đó, mỗi vụ giải quyết 
tranh chấp thường được người sử dụng đòi hỏi có 
hiện diện và quyết định của “đại diện người lao 
động”.

Tư cách đại diện người sử dụng lao động của 
Phòng Thương mại, Công nghiệp và Liên minh 
Hợp tác xã trong quy định hiện hành mang tính chất 
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phiến diện trong mô hình đối thoại “3 bên” vì: (1) 
Phần lớn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - 
nơi xảy ra hầu hết các cuộc đình công - không trực 
thuộc 2 tổ chức nêu trên. (2) Hầu hết người điều 
hành trực tiếp công việc của doanh nghiệp có vốn 
nước ngoài đều làm thuê nên không có quyền quyết 
định mỗi khi có tranh chấp, mà cần đến đối thoại. 

Tranh chấp lao động tại Việt Nam không diễn ra 
bình thường như những nơi khác trên quả địa cầu vì 
Nhà nước đã bóp nghẹt quyền đình công của người 
lao động qua các biện pháp hành chính, pháp lý, 
và chính trị. Tuy thế, đình công, lãn công cứ diễn 
ra, trái với chủ trương của Nhà nước, sự mong đợi 
của doanh nghiệp và người lao động vì Việt Nam 
chưa tạo được cơ chế đối thoại giữa những “đại diện 
thật”. 

Kết quả khảo sát, do cán bộ cộng sản thực hiện, 
nên dễ dàng chấp nhận tinh thần bất-bình-đẳng 
trong mô hình “3 bên” khi không đề cập đến vai trò 
bao trùm của Nhà nước; và tìm cách gia tăng quyền 
lực cho Công đoàn. Họ chưa đồng ý về tư cách đại 
diện cho người sử dụng lao động của Phòng Thương 
mại, Công nghiệp và Liên minh Hợp tác xã.

Nếu được áp dụng, mô hình này sẽ triệt tiêu 
quyền đình công của người lao động Việt, theo quy 
định của Điều 23 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
quyền như sau:

1. Mọi người đều có quyền lao động, tự do lựa 
chọn công việc của mình, theo những điều kiện bình 
đẳng và thỏa đáng với việc làm, cũng như được bảo 
vệ chống thất nghiệp.

2. Mọi người đều có quyền được hưởng tiền công 
ngang nhau cho cùng một công việc, mà không chịu 
bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

3. Ai làm việc cũng đều có quyền được hưởng 
chế độ thù lao công bằng và vừa ý, bảo đảm cho 
họ cũng như gia đình họ một cuộc sống phù hợp 
với nhân phẩm và được bổ sung bằng tất cả những 
phương tiện bảo vệ xã hội, khi có thể.

4. Mọi người đều có quyền cùng với những người 
khác thành lập các công đoàn và tham gia các công 
đoàn để bảo vệ những quyền lợi của mình.

Để người lao động Việt Nam được hưởng mọi 
quyền lợi như bất cứ đồng nghiệp nào trên thế giới 
thì phải xây dựng mô hình đối thoại với các “đại 
diện thật”.

Nhà nước không nên có sở hữu chủ trong do-
anh nghiệp (quốc doanh hay trá hình) thì mới đóng 
được vai trò trọng tài vô tư.

Công đoàn phải độc lập với Nhà nước trên 
phương diện hành chính và tài chính. Cán bộ Công 
đoàn phải có trình độ cao, am tường luật lao động 
quốc tế cũng như nước nhà được người lao động 
tín nhiệm qua lá phiếu; phục vụ toàn thời gian và 
không làm việc trong bất cứ doanh nghiệp nào. Đại 
diện Công đoàn trong doanh nghiệp chỉ có tính cách 
liên lạc với đoàn viên và thu thập tin tức để báo cáo 
lên Công đoàn. Mọi cuộc thương lượng trực tiếp với 
chủ nhân phải do cán bộ Công đoàn thực hiện sau 
khi tham khảo với những đoàn viên liên hệ. Khi đủ 
khả năng, Công đoàn độc lập có thể thương lượng 
Hợp đồng lao động với từng ngành riêng biệt.

Đại diện người sử dụng lao động phải độc lập về 
hành chính và chính trị với nhà cầm quyền thì mới 
không bị áp lực khi bảo vệ quyền lợi chính đáng 
trong mô hình “3 bên”.   

Đề án quan hệ lao động chỉ thành công khi Nhà 
nước đặt người lao động vào trọng tâm của giải 
pháp. 

Mô hình đối thoại “Công đoàn-Nhà nước-Doanh 
nghiệp” chỉ hữu hiệu khi có “đại diện thật” để thảo 
luật về “nội dung cụ thể”,  thương lượng về “sự việc 
rõ ràng”, và “thực hiện đầy đủ”.

Nhà nước cần an ninh xã hội. Doanh nghiệp 
không muốn xáo trộn sản xuất. Công nhân hy vọng 
cuộc sống ổn định. Nếu một trong 3 yếu tố đó không 
được cấu thành thì quả bóng đình công, lãn công có 
thể nổ bất cứ lúc nào mà chẳng ai ngăn được.
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SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng

Tiếp theo là những “lời bàn” ở chỗ này nghịch 
với chỗ kia. Người trẻ làm sao biết chọn lựa cái 
nào:

- Như vậy, việc Nguyễn Tất Thành đăng báo 
nguyền rủa nhóm Đệ Tứ chỉ là lời tố điêu trong chiến 
dịch thanh trừng của Stalin. Những lời nguyền rủa 
đó còn ghi lại trên giấy trắng mực đen đã đủ chứng 
cớ để kết luận rằng Nguyễn Tất Thành là một tay tố 
điêu vĩ đại nhất. (trang 266)

Hồ Chí Minh kêu gọi người ta đồng thuận với 
ông, nhưng người nào không đồng thuận thì ông lên 
án tử. Cuối cùng thì ông đã đạt được sự đồng thuận 
sau khi giết hết những người không đồng thuận với 
ông. (trang 269) 

Ông [Hồ] luôn luôn dạy cho mọi người trở nên 
đạo hạnh bằng cách nhắc lại những lời dạy của 
thánh hiền trong văn hóa Trung Quốc và văn hóa 
Việt Nam. Có lẽ đây là con người thật mà ông mong 
muốn hướng tới nếu như hoàn cảnh không bắt buộc 
ông phải ra tay tàn ác và gian xảo. (trang 412)

Giết người có công ơn có ơn với mình rồi lại 
viết bài vu oan hạ nhục người ta, gán cho người ta 
những thứ tội không bao giờ có, lại còn nói rằng 
người ta nhận hết tội lỗi. Quả thật ông Hồ Chí Minh 
mới xứng đáng với cụm từ “tuyệt vô nhân đạo” 
(trang 804)

Vậy ông Hồ là loại người nào? Đạo hạnh hay 
vô nhân? Hoàn cảnh nào buộc ông phải tàn ác và 
gian xảo? Hoàn cảnh 19-8-1945 khi toàn dân mừng 
đất nước độc lập? Hoàn cảnh 10-10-1954 khi dân 
Hà Nội đón ông về tiếp thu Miền Bắc? Hoàn cảnh 

12-1-1959 khi ông quyết định xâm lăng Miền Nam? 
Hoàn cảnh 20-1-1968 khi ông ra lịnh tổng tấn công 
Tết Mậu Thân?

- Nếu lúc đó [Hội Nghị Fontainebleau] các ông 
có đủ sáng suốt để thấy ra âm mưu câu giờ của 
người Pháp... Nhưng rất tiếc là không ai thấy ra 
mưu đồ quá rõ nét của người Pháp. Cho đến khi Hồ 
Chí Minh trở lại Hà Nội thì quân số của Pháp tại 
Đông Dương đã lên tới 75,000... (trang 444).

Họ cũng thừa biết trong khi họ đang bị kềm chân 
hơn nửa năm tại các cuộc đàm phán thì quân Pháp 
đã lần lượt đổ bộ vào Việt Nam lên tới con số 75,000 
quân. (trang 455)

“Không ai thấy”, nhưng lại “thừa biết”, thì “các 
ông/họ” là ai? 

- Thuở đó [Hội Nghị Fontainebleau, tháng 7, 
1946], người dân Việt Nam nguyện một lòng đoàn 
kết sau lưng ông Hồ Chí Minh... Vì thế tự nhiên Hồ 
Chí Minh được toàn dân đánh bóng, mọi cá nhân, 
mọi đoàn thể, mọi đảng phái đều lên tiếng ca tụng 
ông. (trang 456)

Lúc này [1945-7] các nhà chính trị Việt Nam 
cũng như dân chúng chưa có gì để thù ghét cộng 
sản, thực tế chưa có gì chứng minh cộng sản là xấu, 
trái lại rất tốt đẹp trên lý thuyết. Người Việt Nam 
chỉ căm ghét cộng sản sau khi đã chung đụng với 
cộng sản, như trường hợp Bảo Đại hay Nguyễn Hải 
Thần, Nguyễn Tường Tam hay một số dân chúng 
sống trong vùng Việt Minh kiểm soát trong suốt ba 
năm, từ 1945 cho tới 1948. (trang 559)

Cùng một thời gian (1945-8), mà Bảo Đại hay 
Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam hay một số 
dân chúng sống trong vùng Việt Minh kiểm soát 
“căm ghét cộng sản sau khi đã chung đụng” nhưng 
lại “một lòng đoàn kết, toàn dân đánh bóng, mọi cá 
nhân, mọi đoàn thể, mọi đảng phái đều lên tiếng ca 
tụng ông” nghĩa là làm sao? 

Giữa các đảng phái và cộng sản, chung đụng và 
căm ghét từ lâu rồi, trước cả 1945. Cứ hỏi các vị 
cùng bị tù chung với cộng sản. Còn từ 19-8-1945 thì 
lấy đâu ra “toàn dân đánh bóng”. Khi nắm quyền 
trong tay, cộng sản tìm đủ cách tiêu diệt các thành 
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phần có uy tín, các đảng phái khiến, ở thành phố, họ 
lên tiếng tố cáo, ở chiến khu họ chống cự mà.

- Vậy thì Lê DuẨn chỉ làm theo sách vở, bởi vì 
một khi chấp nhận theo cộng sản thì phải chấp nhận 
thi hành mọi điều ác. (trang 461)

(Còn) mục tiêu của CSVN thì ngay đến một đứa 
trẻ con cũng biết, đó là tranh đấu cho giai cấp vô 
sản trên toàn thế giới. (trang 781)

Chủ nghĩa cộng sản là một chủ thuyết không thể 
theo, chế độ cộng sản là một chế độ không thể áp 
dụng và những con người cộng sản là những con 
người không cách chi chơi được chứ đùng nói là 
giao phó vận mệnh đất nước trong tay họ. (trang 
383b) 

Tất cả các quốc gia bị đô hộ tại Châu á đều 
ghi dấu bước tiến lên, trong khi Việt Nam thì chưa 
biết đến bao giờ. Dĩ nhiên là dân chúng hoàn toàn 
không trông mong gì nơi ông Hồ Chí Minh ngoại 
trừ chỉ biết cầu cho ông được bằng an vì dầu gì ông 
ta cũng là một lãnh tụ yêu nước. (trang 469)

Lúc Hồ Chí Minh nhận lời Tiêu Văn để trở về 
Việt Nam thành lập đội biệt kích thám báo cho đồng 
minh thì trong tay ông không có một tên quân, ông 
cũng chỉ mong được hợp tác với tổ chức cộng sản 
Việt Nam, chứ không mong chỉ huy họ.

Tuy nhiên ông cũng biết tâm lý của những lãnh 
tụ cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Trường Chinh. 
Họ [những lãnh tụ cộng sản Việt Nam] chỉ muốn 
đánh đuổi quân Pháp để giành độc lập. Còn sự hỗ 
trợ của cộng sản chỉ là phương tiện chính trị và 
quân sự để đi đến thành công. Họ sẵn sàng là đảng 
viên đảng cộng sản nếu Stalin giao vũ khí cho họ, 
nhưng họ cũng sẵn sàng là đảng cộng hòa nếu Hoa 
Kỳ giao vũ khí cho họ; tuy nhiên dầu sao thì nhận 
vũ khí của Staline (thì) vẫn có lý hơn, vì tất cả bọn 
họ đều xuất phát từ Mạc Tư Khoa và họ đã có nhiều 
công cán đối với Mạc Tư Khoa bằng những năm 
ngục tù vì tội theo cộng sản của họ.

Nói cho đúng ra thì hành động theo cộng sản 
của họ chỉ là để giải phóng dân tộc khỏi tay thực 
dân Pháp chứ không phải để giải phóng cho giai 
cấp vô sản. (trang 567)

Khi lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh xuất hiện tại 
Hà Nội vào mùa thu năm 1945 thì lại có những nhà 
trí thức ngây thơ với thực chất của tổ chức Việt Minh 
cũng như ngây thơ với ảo vọng thiên đường cộng 
sản đã hùa theo phụ họa khiến cho vô số người dân 
yêu nước đã hăng hái bước chân vào tổ chức của 
Hồ Chí Minh, nhưng đến khi biết ra thì không thể 
nào quay lại được. (trang 634)

“Theo cộng sản thì phải chấp nhận thi hành mọi 
điều ác... đến một đứa trẻ con cũng biết là tranh 
đấu cho giai cấp vô sản trên toàn thế giới” vân vân 
và vân vân, rồi lại “dầu gì ông cũng là một lãnh tụ 
yêu nước... hành động theo cộng sản của họ chỉ là 
để giải phóng dân tộc khỏi tay thực dân Pháp chứ 
không phải để giải phóng cho giai cấp vô sản”, thì 
phải hiểu cách nào đây? 

Chẳng cần xác định cộng sản là ác hay không, 
nhưng cộng sản là không quốc gia, là “vô sản”chuyên 
chính, là quốc tế (tức làm chư hầu cho Nga Xô). Chỉ 
giành độc lập mà “không phải để giải phóng cho 
giai cấp vô sản” thì vạ cha vạ mẹ gì cộng sản viện 
trợ cho ông Hồ, cho Đảng Cộng Sản Đông Dương, 
trừ phi họ ngu độn. 

Ai tác giả Bùi Anh Trinh cũng mang gán một cho 
sự ngu muội khó hiểu. Những người cộng sản họ 
không ngu, mà họ luôn luôn coi tình tự quốc gia là 
hẹp hòi, lạc hậu cần tiêu diệt; nhất quyết là phải đào 
mồ chôn sống tư bản.

Đàng khác, nếu ông Hồ cùng Đảng Cộng Sản 
Việt Nam chỉ cốt giành độc lập cho quốc gia, theo 
như tác giả nói, thì “những nhà trí thức hùa theo 
phụ họa” có gì là ngây thơ?

PHẦN NHẬN ĐỊNH
Tác giả Bùi Anh Trinh gọi là phần nhận định 

nhưng, đúng hơn, ngoài phần “Nói chuyện với thanh 
niên Việt Nam” và “Hiệp ước thương mại Việt Mỹ 
diễn nghĩa” dùng để chỉ dẫn người trẻ về nhiều điều 
cần biết, là loạt bài ông phản bác những sai lầm của 
các ông/bà Bùi Tín, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Gia 
Kiểng, Kiều Chinh, và bàn về mấy cái nhật ký, bút 
ký của vài ba người trẻ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn 
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Văn Thạc, Phan Trần Hiếu. Tiếc rằng chính ông 
cũng nhận định sai lầm khá nhiều.

Để tiện việc, cũng lại xin theo thứ tự trang sách. 
Vậy:

- Ông Diệm do người Mỹ đưa về là vì tăm tiếng 
của ông ta ở trong nước. (trang 41b)

Ông Diệm chỉ là quan chức của miền Trung, từ 
quan từ năm 1933. Đến 1954, khi về nhận chức thủ 
tướng, là cách hơn 20 năm, ít ra là một thế hệ, ngay 
ở Trung Kỳ chưa chắc mấy người còn nhớ ông là ai. 
Miền Nam không còn liên hệ gì tới Trung Kỳ đến cả 
gần một thế kỷ, thì làm sao ông có thể “tăm tiếng ở 
trong nước” (Miền Nam).

Thời đó, người dân phải chấp nhận bất cứ ai, do 
nhặt được chính quyền (ông Hồ Chí Minh), do Pháp 
đưa ra (ông Nguyễn Văn Thinh, ông Lê Văn Hoạch, 
ông Nguyễn Văn Xuân, ông Bảo Đại), do ông Bảo 
Đại cắt cử (ông Nguyễn Phan Long, ông Trần Văn 
Hữu, ông Nguyễn Văn Tâm, ông Bửu Lộc, ông Ngô 
Đình Diệm). Mấy ai biết là ông nào vào với ông 
nào? Xin đừng lạc dẫn con em.

- Xin hãy để cho mọi người quên ông ta [Hồ] đi 
và hãy xin tỏ ra cao thượng đừng nhắc tới ông ta 
nữa! Hãy để cho người chết đi về cõi hư vô. (trang 
76b).

Làm sao có thể quên được công/tội của ông Hồ. 
Chính tác giả vẫn tốn nhiều công sức để nhắc tới 
ông ta đấy thôi.

- Sau khi người cuối cùng nằm xuống thì sự thể 
vẫn xảy ra y như vậy nhưng lại có thêm hàng triệu 
gia đình mất con, mất cha. Chúng tôi là những 
người chỉ huy, chúng tôi có nên sử dụng sinh mạng 
của binh sĩ vào một việc mà biết chắc rằng sẽ không 
đi đến đâu hay không? (trang 87b).

Nếu ông Minh không ra lệnh thì hẳn tác giả vẫn 
chưa buông súng. ý tác giả cho lệnh của ông Dương 
Văn Minh là đúng. Nhưng sao giám chắc là việc 
rút xuống miền tây tiếp tục chống cộng là không đi 
đến đâu? Có thể chấp nhận đề nghị để Trung Cộng 
làm áp lực, Việt Cộng phải rút về. Có thể bộ đội, 
cán bộ, dân chúng Miền Bắc thấy bị lừa sẽ tiếp tay 
với Miền Nam. Có thể có sự yểm trợ của những thế 

lực ngoại quốc nếu họ thấy mình vẫn kiên trì chống 
cộng, vv... 

Ngay từ 19-8-1945, khi Nam Triều không giữ, 
các đảng phái quốc gia không giành lấy chính quyền 
(có Nhật sẵn sàng hỗ trợ) mà lại nhường cho cộng 
sản thì sự thể đã “vẫn xảy ra y như vậy” (cộng sản 
cứ thắng), bất khả phản hồi, vì cộng sản không bao 
giờ nhả. Vì phe quốc gia phân hóa, vì thực dân Pháp 
không tha họ, vì không ai viện trợ, vì họ không xảo 
quyệt, tàn bạo. Với cộng sản, tất cả là ngược lại. Sự 
thắng bại là đương nhiên rồi. 

Thời thế đòi hỏi một sự thành tâm; một thể chế 
thực sự dân chủ; một sự chia xẻ bổn phận, trách 
nhiệm, quyền lợi; một tấm lòng yêu nước thương 
nòi, tận tâm phục vụ mới giành được sự cộng tác 
của người dân, đối phó với nghệ thuật bịp bợm, 
tuyên truyền xảo trá của cộng sản. Ông Bảo Đại bị 
Pháp bó tay, Mỹ làm ngơ nên việc hại người hại của 
chưa biết thế nào. Còn chống cự kiểu các ông Diệm 
Thiệu đều là tạo cho các gia đình mất con mất cha 
cả, vì chắc chắn là “sẽ không đi đến đâu”. 

Nhưng dù sao kéo dài được ngày nào không bị 
ách cộng sản là quí ngày ấy. Chết chóc đổ vỡ là điều 
đau lòng. Nhưng cộng sản tống đi “cải tạo, kinh tế 
mới” còn não nuột hơn. Sau khi “chính phủ, tướng 
tá” đầu hàng, bao nhiêu binh nhì cắc ké, thiếu niên 
hơi sữa vẫn “phục quốc”. Có điều không có điều 
kiện, phương tiện, chẳng đi đến thế giới nào, đành 
phải dùng giải pháp vượt biên, tẩu vi thượng sách. 
Nhưng tẩu cũng phải có “cây cối”. Không có đành 
chịu. Thế thôi. 

- Rồi nửa chừng họ [Mỹ] đánh không lại, họ bỏ 
chạy trước phải không? Đúng vậy. (trang 88b)

Tất nhiên Miền Bắc được Nga Tàu yểm trợ tối 
đa, nhưng nói Mỹ đánh không lại thì hơi quá đáng. 
Nói là họ (dân chúng phản chiến, quốc hội Mỹ) 
không cần đánh nữa, không muốn đánh nữa, không 
cho đánh nữa có lẽ đúng hơn.

- Vì thất bại tại Việt Nam mà Hoa Kỳ đã mất tất 
cả quyền lợi của họ tại khu vực Đông Nam á, đánh 
mất niềm tin đối với các nước đồng minh trong thế 
giới tự do, hạm đội Mỹ buộc phải rút lui khỏi khu 
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vực Nam Thái Bình Dương, để ngỏ cho chủ nghĩa 
cộng sản tự do phát triển tại khu vực Đông Nam á... 
Do đó, khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam tức là bỏ rơi 
quyền lợi của Hoa Kỳ chứ không phải vì quyền lợi 
của Hoa Kỳ mà bỏ rơi Việt Nam. (trang 95b).

Tác giả Bùi Anh Trinh bác bỏ tất cả mọi lập luận 
của người khác. Nhưng thiết tưởng chính lập luận 
của tác giả cũng chẳng có gì chứng tỏ đúng. Theo 
thực tế từ 1975 tới nay, Hoa Kỳ chẳng mất quyền 
lợi ở Đông Nam Á, chủ nghĩa cộng sản chẳng tự do 
phát triển ở Đông Nam Á, vùng Đông Nam Á vẫn 
phải dựa vào Hoa Kỳ, vẫn phải cần lực lượng quân 
sự Hoa Kỳ để kiềm chế Trung Cộng.

- Họ [chiến binh Hoa Kỳ] là những người được 
sinh ra trên đời này với bẩm sinh can trường mà 
tạo hóa dành sẵn cho người đàn ông. Họ cũng được 
thừa kế truyền thống ngang tàng khí phách của tổ 
tiên họ từ thời lập quốc... Với căn bản đó, họ bước 
chân đến Việt Nam với một niềm tin trong sáng vì 
mục đích là diệt ác trừ gian để đem lại hoà bình và 
bình an cho thế giới. (trang 97b)

Có thể một thiểu số thuộc hạng người tác giả ca 
tụng. Thiết tưởng đại đa số thì giản dị thôi. Họ là 
công dân một quốc gia, hoặc chọn binh nghiệp là 
nghề mưu sinh, hoặc bị động viên vì nghĩa vụ quân 
sự. Thì đưa đi đâu, họ đến đó, mong làm xong bổn 
phận, được an toàn trở về cuộc sống bình thường. 
Đa số binh sĩ Miền Nam đánh bộ đội, Miền Bắc 
đánh “Mỹ Ngụy”, lính cộng sản đánh Kampuchia, 
Trung Quốc cũng vậy thôi. Chẳng tránh được thì 
phải cầm súng. 

- Chỉ có những người CSVN mới đủ sức đương 
đầu với một áp lực mạnh từ phía Trung Quốc. (trang 
105b)

CSVN chẳng đủ sức đương đầu với bất cứ ai. 
Họ đương đầu với Pháp là do Trung Cộng yểm trợ. 
Họ đương đầu với Mỹ là do toàn khối cộng sản. 
Không có khí giới của Nga Tàu, chuyên viên của 
khối cộng sản, lấy gì mà đương đầu. Nay, nếu muốn 
đương đầu với Trung Cộng thì đàng sau là Mỹ, chứ 
họ chẳng có gì để mà... đủ sức. Chịu nổi một trái 
nguyên tử không?

- Người Việt lưu vong không thể tin được rằng 
58 ngàn thanh niên Hoa Kỳ đã chết tại Việt Nam 
là chết cho những đồng tiền của đất nước Hoa Kỳ. 
(trang 168b)

Nói là chết vì đồng tiền thì cũng hơi quá, ít ai 
nghĩ như vậy. Nhưng giản dị là họ chết vì làm nghĩa 
vụ công dân. Còn chính phủ Mỹ thì dùng họ ngăn 
chặn cộng sản, vì cộng sản thề tiêu diệt quốc gia họ. 
Rút lại cũng là vì sự sống còn, sự an ninh, quyền 
lợi của đất nước, đồng bào họ. Chủ thuyết của tổng 
thống Truman là kiềm chế (containment), của tổng 
thống Eisenhower là ngăn sụp đổ hàng loạt (dom-
ino), của ông Diệm là biên cương Hoa Kỳ kéo dài 
đến bờ sông Bến Hải. Chẳng ngăn chặn ở đó thì 
phải... tiếp đón cộng sản ở Hoa Thịnh Đốn! 

- Đây cũng là một bằng chứng sống động về 
thảm cảnh của người dân trong cuộc chiến đánh 
vào Miền Nam do Lê Duẩn phát động... Nhân dân 
cả hai miền đang sống an bình. (trang 212b)

Lê Duẩn và các cán bộ chôn khí giới, nằm lại 
Miền Nam là do lệnh của ông Hồ. Nghị quyết 15, 
vào tháng giêng 1959 là do ông Hồ. Ông Diệm phải 
ký sắc lịnh 10/59 mang máy chém đi khắp nơi, 
không thể nói hai miền sống an bình. 

Chính tác giả viết: “Cho đến đại hội đảng toàn 
quốc lần thứ 3 (1960) chức chúa đảng vẫn treo lơ 
lửng. Phần thì do phe phái kèn cựa nhau ngang 
ngửa, phần cũng do vua Hồ e ngại chức chúa đảng 
lấn át quyền hành chức vua, cho nên quyền chúa họ 
Lê chỉ được công nhận là bí thư thứ nhất.” (trang 
258b). Vậy việc đánh chiếm Miền Nam không thể 
do Lê Duẩn phát động.

- Những người trước kia theo cộng sản chỉ vì 
muốn mang lại điều tốt cho giai cấp vô sản là giai 
cấp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. (trang 
312b).

Như trên đã nói, cần phân biệt chủ nghĩa Mác, 
khuynh hướng xã hội, đệ tứ quốc tế với cộng sản 
đệ tam. Những Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế 
Truyền,... là xã hội; Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, 
Hồ Hữu Tường, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, 
Huỳnh Văn Phương,... là đệ tứ. Còn đệ tam có thực 
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sự “muốn mang lại điều tốt cho giai cấp vô sản” 
hay không là điều thắc mắc đã nêu ra nơi đầu bài. 
Và chính tác giả Bùi Anh Trinh đã viết: “Kể từ sau 
khi ông [Hồ] xuất hiện tại Côn Minh vào năm 1940 
thì tất cả những người nào theo ông ta hoặc cộng 
tác với ông ta đều trở thành những tay cơ hội chủ 
nghĩa, dựng sự nghiệp trên nỗi thê lương của dân 
tộc bằng mưu mô và thủ đoạn (trang 313b) và chủ 
nghĩa cộng sản chỉ là một chủ nghĩa vô nhân sắt 
máu “(trang 349b).

Tại sao là 1940? Ông Hồ lúc đó quyền năng gì 
để bỗng chốc biến chất mọi người cộng sản. Còn 
nói bản chất chủ nghĩa cộng sản là vô nhân sắt máu, 
thì phải là ngay từ 1923, khi ông Hồ đi Nga lần đầu 
và được huấn luyện; là 1925, khi ông Hồ về Tàu 
lần thứ nhất kết nạp đảng viên; là 1930, khi ông Hồ 
thống nhất hai đảng cộng sản Việt Nam,...

Khi thì tác giả nói Đảng Cộng Sản không nhắm 
giải phóng giai cấp vô sản, khi thì nói muốn mang 
lại điều tốt cho giai cấp vô sản, thành không biết tác 
giả hiểu cộng sản ra sao!

- Các biến cố lịch sử vừa qua đã cho thấy dân 
chúng Việt Nam rất dễ bị kích động, sẵn sàng liều 
chết cho một hận thù do ai đó bịa đặt ra (trang 
322b).

Điều này khác với thực tế. Chính tác giả cũng 
xác nhận: “Người Việt Nam rất uyển chuyển trong 
đối xử chính trị” (trang 333b).

Người Việt luôn luôn dè dặt, dĩ hòa vi quí, chín 
bỏ làm mười, chẳng ngu ngốc, dại dột gì mà liều 
chết cho một hận thù bịa đặt. Dĩ nhiên cũng có một 
số ít như thế, ví dụ nhiều giáo dân chống cộng vì sắc 
lệnh của giáo hoàng, vì được các chủ chăn hướng 
dẫn. Còn người Miền Bắc phải sinh bắc tử nam là 
vì không đi không được. Kiểm soát bằng hộ khẩu, 
trốn đi đâu. Người Miền Nam ai không trốn được 
thì thành quân nhân Chính Phủ Cộng Hòa, bộ đội 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

- Lúc đó ông [Bảo Đại] đề nghị người Nhật tìm 
ông Ngô Đình Diệm để làm thủ tướng nhưng người 
Nhật bảo rằng họ tìm không ra. Để rồi sau đó Bảo 
Đại nhờ họ tìm ông Trần Trọng Kim thì ngay tức 

khắc họ tìm ra ông Trần Trọng Kim. (trang 355b) 
Điều này hoàn toàn khác với sự thực. Không 

thấy tài liệu nào nói ông Bảo Đại nhờ tìm cụ Trần 
Trọng Kim. Chẳng hiểu tác giả dựa vào đâu. Bằng 
như ông Bảo Đại quả có viết trong hồi ký như vậy 
là viết láo.

Ông Bảo Đại mời rất nhiều người về Huế. Hẳn 
lúc đó không có tên cụ Kim trong danh sách. Vì khó 
lòng có việc ông Bảo Đại nghĩ đến cụ Kim. Cũng 
như khó lòng có ai lúc đó nhắc đến cụ Kim. Cụ 
không làm chính trị, lại đã lớn tuổi. Mọi tài liệu cho 
biết cụ Kim từ Sài Gòn định về Bắc tìm gia đình. 
Khi qua Huế, gặp các vị được mời khuyên vào yết 
kiến Bảo Đại. Cụ chê Bảo Đại, không muốn gặp, 
nhưng do mọi người nài, cụ mới diện kiến và thấy 
Bảo Đại không như cụ nghĩ, rồi được Bảo Đại nêu 
bổn phận đáp ứng thời cuộc, cụ mới miễn cưỡng 
nhận lời lập nội các, dù ý thức rõ rệt chỉ là chuyện 
giao thời.

Câu trên ngụ ý cụ Kim là tay sai của Nhật, tạo 
sai lầm trong đầu óc đám hậu sinh. Ngay cả việc cụ 
Kim đi Tân Gia Ba (cùng cụ Dương Bá Trạc) cũng 
là do Nhật đánh lừa, chứ không phải cụ tự nguyện 
chạy trốn. Cụ là nhà mô phạm, đức độ, không ham 
danh lợi. 

- Mới đầu họ vì hạnh phúc của dân tộc VN mà 
lập ra đảng CSVN... Nhưng rồi vì mục đích bảo vệ 
đảng CSVN mà họ đã hi sinh luôn cả hạnh phúc của 
dân tộc... Rồi tới một ngày kia thì đám âm binh đã 
thoát ra khỏi sự sai khiến của thày phù thủy. (trang 
389b).

Humanité (1922) xác định: chủ nghĩa quốc gia 
là một hiện tượng nguy hiểm đe dọa việc bành 
trướng chủ nghĩa cộng sản ở các thuộc địa, nếu ta 
không kiểm soát ngăn chặn nó; Thanh Niên (1926): 
giai cấp vô sản không có tổ quốc; Le Paria (1931): 
người vô sản Đông Dương không có tổ quốc. Khi 
tuyên thệ gia nhập, đảng viên đã biết bổn phận bảo 
vệ đảng là trên hết. Thì làm gì có chuyện “âm binh 
thoát khỏi”, mà là “hồ hởi” tùng phục phù thủy từ 
đầu đến cuối thôi.

(còn tiếp) 
nm
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NHỮNG CON ĐƯỜNG MÁU
(tiếp theo và hết)

Mỹ Lộc

III. MẠNG LƯỚI THIẾT LỘ XUYÊN Á 
Ngày 10.11.2006, Thỏa Ước Mạng Lưới Thiết 

Lộ Xuyên Á (TAR = Trans-Asian Railway Network 
Agreement) là một phần của UNESCAP để kiến 
thiết mạng lưới thiết lộ xuyên-lục địa dài 81,000 
km giữa Âu Châu và các hải cảng Thái Bình Dương 
của Tàu đã được 17 quốc gia Á Châu ký kết với các 
nước khác: Tàu, Bắc Hàn, Nam Hàn, Nam Dương, 
Mã Lai, Tân Gia Ba, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, 
Cao Miên, Lào, Việt Nam, Nepal, Mông Cổ, Ấn Độ, 
Hồi Quốc, Bangladesh, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga, Armenia, Georgia.

Những đoạn thiết lộ hiện hữu mà UNESCAP gọi 
là “những thiết lộ có tầm quan trọng quốc tế” gồm 
những đoạn từ Armenia đi Azerbaijan, Georgia, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và 
Uzbekistan; từ Bangladesh và Ấn Độ đi Iran, Ne-
pal, Hồi Quốc, Tân Tây Lan và Thổ Nhĩ Kỳ; từ Tàu 
đi Bắc Hàn, Nam Hàn, Mông Cổ và Nga; từ Tàu đi 
Việt Nam, Lào, Cao Miên, Myanmar, Thái Lan, Mã 
Lai Á, Tân Gia Ba, Nam Dương. 

Năm 2001, ALTID đề nghị những kế hoạch nối 
Âu Châu với Vịnh Ba tư qua Nga, Trung Á và vùng 
Caucasus. Mạng Lưới Thiết Lộ Xuyên Á tăng tầm 
hoạt động khi nối với Dự Án Nối Liền Chuyển Vận 
Âu-Á (Euro-Asian Transport Links Project). 

Mạng Lưới Thiết Lộ phục vụ 13 trong số 20 
thương cảng container trên thế giới.

Vì thiết lộ của các quốc gia có cự ly khác nhau 
hiện nay chưa thống nhất được nên các phương 
pháp dùng container giúp giải quyết phần nào vấn 
đề này. 

Về phí chuyển vận, thiết lộ chưa thể cạnh tranh 
được với hàng hải, nhưng thời gian chuyển vận thì 
lợi hơn rất nhiều, thí dụ từ bán đảo Cao Ly đi Âu 

Châu bằng hỏa xa dài 11,000 km, một nửa chiều dài 
của hải trình, từ các bờ biển Viễn Đông của Nga đối 
diện với Nhật đi Phần Lan mất có 11 ngày, đi Đức 
chưa đến 15 ngày. 

Mạng lưới thiết lộ Northern East West Freight 
Corridor (gọi tắt là NEW Corridor) do International 
Union of Railways and Transportutvikling AS đề ra 
có thể thay thế mạng lưới Thiết Lộ Xuyên Á. NEW 
Corridor nối duyên hải miền đông HK với Đông Á 
bằng thiết lộ và thủy lộ, từ cảng Halifax của Bắc 
Mỹ qua Đại Tây Dương đến cảng Narvik ở Na Uy 
quanh năm không bị đóng băng và từ đó đi Phần 
Lan và Nga. Từ Nga có hai con đường hiện hữu: 1/ 
thiết lộ xuyên-Tây Bá Lợi Á đến cảng Vostochny; 
2/ con đường thứ hai xuyên qua Kazakhstan đến 
Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), thủ phủ Tân cương là cái 
cốc (hub) hỏa xa của Tàu. Transportutvikling cho 
là hành lang này có thể thay thế cách chuyển vận 
hàng hóa của Tau sang HK hữu hiệu hơn cách hiện 
dùng, hành trình ngắn hơn và mất ít thời gian hơn. 
Tuy nhiên vẫn có trở ngại là mỗi nước dùng một cự 
ly (gauge) thiết lộ khác nhau.  

Tháng 1.2008 thủ tướng Tàu Ôn Gia Bảo loan 
báo Tàu sẽ xúc tiến việc hoàn thành đoạn thiết lộ 
nối Côn Minh với Tân Gia Ba. Một đoạn khác nối 
Tàu với Myanmar, Việt Nam và Lào và một đoạn 
nối với Thái Lan, Mã Lai Á và Tân Gia Ba, tất cả 
dài 5,500 km, dự trù đến năm 2015 sẽ hoàn tất. 
Tàu đã khởi công đoạn thiết lộ từ Côn Minh đến 
biên giới Việt Nam và đã đầu tư 50 tỷ nhân dân tệ 
(US$6.25 tỷ) để xây dựng 3 đoạn từ tỉnh Vân Nam 
đi Lào, Myanmar và Việt Nam.

Hệ thống thiết lộ CPIT (China-Pakistan-Iran-
Turkey) quan trọng nhất. Hồi Quốc đang nghiên 
cứu tính khả thi cho một đoạn thiết lộ 750 km nối 
Havellian với Khunjerab ở cao độ 4,730 m băng 
qua quận Mansehra và xa lộ Karakoram. Havellian 
đã nối với mạng lưới thiết lộ Hồi Quốc. Tàu sẽ làm 
đoạn thiết lộ từ trong nước đến Khunjerab, do đó 
nối Hồi Quốc với mạng lưới thiết lộ Tàu. Ba năm 
qua, Hồi Quốc đã ký một chuỗi thỏa ước với Tàu 
với mục đích phát triển hệ thống thiết lộ thông ra 
cảng Gwadar ở tây bắc duyên hải Hồi Quốc để nối 
các cộng hòa Trung Á với mạng lưới thiết lộ Hồi 
Quốc qua A Phú Hãn. Tàu có lợi vì cảng Gwadar 
thông thương với các con đường mậu dịch quốc tế 
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đến Trung Á và Tân Cương. Nối thiết lộ Đông-Tây 
từ tp địa đầu Khách Thập (Kashi) đến Peshawar 
ở tây bắc Hồi Quốc, Tàu có thể thông thương với 
Gwadar bằng con đường ngắn nhất từ Karachi đi 
Peshawar. Mạng lưới thiết lộ còn dùng để chuyển 
dầu từ Vịnh Ba Tư đến Tân Cương. Cảng Gwadar 
gần eo biển Hormuz, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman 
là địa điểm thuận tiện liên lạc với 3 vùng ngày càng 
quan trọng: Trung Đông nhiều dầu, Nam Á đông 
người và Trung Á giầu nhiên liệu. Tàu có thể dùng 
cảng Gwadar làm cửa ngõ cho miền tây vì từ Gwa-
dar đi Kashgar, tp chính miền viễn tây của khu tự 
trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, chỉ có 1,500 km trong 
khi từ Kashgar đi ra bờ biển miền đông dài 3,500 
km. Thành ra vận chuyển hàng hóa vào giữa nước 
Tàu qua Gwadar lợi hơn nhiều.

Theo Trung Tâm Tài Chánh Quốc Tế Dubai, 
từ năm 2000, mậu dịch giữa Tàu và Trung Đông 
tăng gấp đôi lên US$240 tỷ và trong 10 năm nữa 
sẽ tăng gấp nhiều lần nữa, quan trọng nhất là với 
Ả Rập Saudi. Từ 2002, mậu dịch giữa Tàu và Nga 
mỗi năm tăng gấp đôi. Tàu mua của Nga dầu và gỗ, 
bán cho Nga đồ điện và điện tử tiêu dùng và bàn 
ghế. Năm 2006, Kazakhstan xuất cảng US$35.6 tỷ, 
Đức, Nga rồi đến Tàu là những khách mua nhiều 
hơn cả. Kazakhstan nhập cảng US$22 tỷ, mua của 
Nga nhiều hơn cả rồi đến Tàu. 57% hàng Kyrgyz-
stan nhập cảng là của Tàu.

Tàu như con bạch tuộc, vươn không phải 8 cái 
mà cả trăm cái vòi ra tứ phía xa gần. Hình ảnh này 
làm nổi da gà những người yếu bóng vía. 

Hàng hóa quan trọng nhất mà Tàu mua về là dầu 
và khí cho nên rất cần một mạng lưới ống dẫn dầu 
khí.  

 
IV. MẠNG LƯỚI ỐNG DẪN DẦU KHÍ
Số lượng dầu Tàu nhập cảng chia ra như sau: 

38% từ Trung Đông, 13% từ Nga và Kazakhstan.
Năm 2005, China National Petroleum Corp 

(CNPC) bỏ ra US$4.2 tỷ để mua của PetroKazakh-
stan (PKZ) đường ống Kazakhstan-Tàu có khả năng 
chuyển 400,000 thùng một ngày từ Kazakhstan qua 
Biển Caspian và Hắc Hải đến biên giới Tàu. Cty 
quốc doanh của Kazakhstan, KazMunaiGaz, giữ 
33% phần hùn trong PKZ.

Cty quốc doanh quản trị các đường ống dẫn dầu 

của Nga Transneft cũng bắt đầu kiến thiết giai đoạn 
đầu của đường ống Đông Tây Bá Lợi Á với kinh 
phí dự trù US$ $11 tỷ để nối các bãi dầu ở Đông 
Tây Bá Lợi Á với Skovorodino ở biên giới Tàu, dự 
trù chuyển được 600,000 thùng/ngày vào cuối 2009 
đầu 2010. Giai đoạn hai với kinh phí dự trù US$13 
tỷ sẽ chuyển dầu thô Nga đến bờ Thái Bình Dương, 
tăng khả năng lên đến 1 triệu thùng/ngày.

BP có một chi nhánh hoạt động ở Nga, TNK-BP. 
Năm 2006, Sinopec đã trả khoảng US$3.5 cho Ud-
murtneft của Nga để mua một phần TNK-BP. Tàu 
đã ký thỏa ước để mua của Nga từ 60 đến 80 tỷ 
m3 khí thiên nhiên kể từ 2011. Một ống dẫn khí 
thiên nhiên có khả năng chuyển 30 tỷ m3 từ Turk-
menistan đang được xây cất với kinh phí US$2.2 
tỷ, phải băng qua Uzbekistan và Kazakhstan vì Tàu 
và Turkmenistan không ở liền nhau và cả ba cộng 
hòa “tăng tăng” này sẽ cung cấp khí thiên nhiên cho 
Tàu, dùng ống dẫn Tây-Đông của PetroChina.  

Đường ống Tây-Đông do PetroChina thiết kế và 
sở hữu. Từ năm 2005, GE Oil & Gas đã ký hợp 
đồng trị giá US$600 triệu với PetroChina, 

Cuối năm 2008, GE Oil & Gas phá kỷ lục hoàn 
tất công tác 2 tháng trước hạn kỳ trong việc thiết lập 
2 trạm áp súc (compression) cho đoạn nối dài của 
đường ống Tây-Đông thứ nhất ở huyện Diên Xuyên 
(Yanchuan) và huyện Dinh Viễn (Dingyuan).

Đường ống dẫn khí đốt Tây-Đông thứ nhì dài 
8,700 km, hơn Vạn Lý Trường Thành 2,000 km, 
có đường kính 48”, rộng vào hạng nhất, khi hoàn 
tất sẽ tăng khả năng chuyên chở hàng năm thêm 30 
tỷ m3 khí thiên nhiên là một nửa lượng khí thiên 
nhiên Tàu sản xuất để cung cấp cho 400 triệu dân 
cư ngụ dọc đưpờng ống. Các trạm áp súc (compres-
sion) thuộc giai đoạn hai của đường ống Tây-Đông 
thứ nhì sẽ bắt đầu hoạt động thương mại từ giữa nửa 
sau năm 2910 đến cuối 2011.

Ngày 25.3.2009, GE Oil & Gas lại được Petro-
China chọn là nhà cung cấp dụng cụ áp súc cho đoạn 
miền tây của đường ống dẫn khí đốt Tây-Đông thứ 
nhì. GE cũng là nhà cung cấp dụng cụ cho đường 
ống dẫn khí của Sinopec từ bãi Phổ Quang (Pu-
guang) ở tỉnh Tứ Xuyên gần biên giới Kazakhstan 
đi Thượng Hải.

Các đường ống dẫn khí Tây-Đông của CNPC từ 
lưu vực Tarim, tỉnh Tân Cương đến Thượng Hải có 
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khả năng chuyển 17 tỷ m3. 
Toàn bộ đường ống dẫn khí hiện hữu của Tàu dài 

30,000 km. Hệ thống ống dẫn khí đang thực hiện 
khi hoàn tất trong 5, 6 năm tới, sẽ có chiều dài đến 
20,000 km, lượn qua 13 tỉnh và vùng tự trị. 

Tàu còn phát triển cả cái được gọi là “con đường 
tơ lụa trên trời”. Hiện nay Tàu có 130 phi trường 
quốc tế, dự tính thêm 48 phi trường nữa trong 10 
năm nữa.

V. ẤN TÀU TRANH MIẾN
Dân số Tàu cho đến lúc viết bài này là 

1,319,175,362 người và dân số Ấn Độ vào khoảng 
giữa năm 2008 vào khoảng 1.15 tỷ, tức là Tàu vào 
khoảng 20% và Ấn 17% dân số thế giới. Hai nước 
đông dân nhất thế giới này ở sát bên nhau cùng đông 
dân cùng có vũ khí hạch tâm, đúng là kỳ phùng địch 
thủ. Hai nước cùng tranh thủ lấy lòng quốc gia nằm 
giữa, Miến Điện ngày nay gọi là Myanmar, vì vị trí 
địa lý chính trị và nguồn dầu khí của nước này.

Các quân phiệt Miến lợi dụng tình trạng này theo 
chính sách đi dây để tồn tại và ăn có. Hàng năm 
Tàu, Ấn và thêm Thái chi tiêu ở Myanmar khoảng 
US$2 tỷ về dầu khí, điện và gỗ.

Ấn Độ đã làm con đường nối bang Manipur với 
Myanmar là đoạn trong mạng lưới Xa Lộ Á Châu 
từ Địa Trung Hải qua Tây Á và Ấn Độ đến cái cốc 
(hub) Kalemyo ở Myanmar, từ đó tủa ra các xa lộ 
dẫn tới các nước Đông Nam Á. Xa lộ này có thể 
cạnh tranh với xa lộ từ Tàu qua Trung Á, Thổ Nhĩ 
Kỳ đến Âu Châu và thiết lộ từ Triều Tiên qua Be-
larus và Nga đến Âu Châu.

Ấn đang thảo luận để mua khí thiên nhiên của 
Myanmar và kiến thiết một mạng lưới đường ống 
từ Myanmar đến Ấn dọc biên giới Bangladesh. Ấn 
đề nghị huấn luyện quân đội Myanmar. Vì quân đội 
Myanmar không biết sử dụng quân cụ Ấn cung cấp 
để chống lại phiến quân Ấn trú Ẩn trên đất Myan-
mar, Ấn đề nghị cho quân sang cùng quân Myanmar 
dùng các quân cụ ấy đánh quân phiến loạn. 

Ấn coi Vịnh Bengal như ao nhà, không muốn các 
nước khác đem nhau đến đó mà xâu xé nhau. Ấn Độ 
theo sát những hoạt động của Tàu trong vùng này.

Tỉnh lớn nhất của Ấn, Calcutta nằm sát căn cứ 
hải quân Sittwe của Myanmar. Tàu cung cấp dụng 
cụ và tài trợ việc kiến thiết con đường từ Sittwe đi 

cố đô Yangon để nối với “Con đường Miến Điện” 
nổi tiếng. “Con đường Miến Điện” dài 717 dặm 
(1,154 km)  nối Lashio, Miến Điện với Côn Minh, 
tỉnh Vân Nam, Tàu, do 200,000 lao công Tàu xây 
cất từ 1937 đến 1938 để nhận đồ tiếp viện của Anh 
trong chiến tranh chống Nhật. Hàng hóa đổ vào 
Rangoon nay là Yangon rồi bằng hỏa xa chở lên 
Lashio từ đó sang Vân Nam. Năm 1942 Nhật chiếm 
Miến Điện nhưng miền bắc vẫn trong tay quân Đồng 
Minh nên tướng Vinegar Joe Stilwell cho kiến thiết 
Con Đường Ledo từ Assam, Ấn Độ để nối với Con 
Đường Miến Điện.

Hải Quân Tàu cùng Hải Quân Myanmar tham gia 
công tác tình báo gần các đảo Andaman và Nicobar 
của Ấn rải rác cách nhau 750 km từ bắc xuống nam 
giữa Vịnh Bengal và eo biển Malacca. Chuỗi đảo 
này cách Ấn 1,200 km, cách Nam Dương 90 km và 
Myanmar 50 km. Các đảo Coco của Myanmar cách 
các đảo Andaman 45 km về phía bắc.

Tháng 9.1943, theo yêu cầu của nhà cách mạng 
quốc gia Ấn Sibhas Chandra Bose, Nhật giao cả 3 
quần đảo này cho Azad Hind (Ấn Độ Tự Do), năm 
1948 Anh cho Miến Điện độc lập, Coco trả lại cho 
Miến Điện. Tháng 1.1959, tướng Ne Win biến Coco 
thành trại tù cho đến 1971, giao cho Hải Quân. 1992, 
Tàu giúp Myanmar lập đài radar và cải tiến căn cứ 
tại đảo Coco Lớn thành một trạm phát tín hiệu tình 
báo với 70 quân nhân Tàu và hàng trăm nhân viên 
Miến. Tàu còn thiết bị một căn cứ khác tại Coco 
Nhỏ. Về sau, khám phá ra căn cứ Coco do thám các 
hoạt động của Port Blair ở Nam Andaman, nơi đặt 
bản doanh của bộ Chỉ Huy Chiến Thuật Andaman 
và Nicobar của Ấn và trinh sát các hoạt động tiềm 
thủy đĩnh Ấn tại căn cứ Hải quân Visakhapartman 
(Vizag), chuyển cho Hồi Quốc các tin tức tình báo 
về các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo và phóng phi thuyền 
không gian của Ấn ở Chandipur-on-Sea thuộc 
bang Orissa. Tàu giúp Myanmar canh tân các căn 
cứ Hải Quân tại Hianggyi, Coco, Akyab, Zadetkyi 
Kyun, Mergui và Khaukphyu, đặt các giàn radar, 
các phương tiện điều chỉnh và tiếp tế nhiên liệu để 
có thể hỗ trợ các hoạt động tiềm thủy đĩnh của Tàu 
trong vùng ngõ hầu kiềm chế được eo biển Malacca 
và Vịnh Bengal. 

Nhưng không có bằng chứng cụ thể nào về tất 
cả những điều trên đây. Myanmar và Tàu đều phủ 
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nhận các tin tức này. Myanmar còn tỏ thiện chí bằng 
cách mời sĩ quan Ấn đến thăm nhìn tận mắt các 
hòn đảo và cho phép phi cơ thám thính Ấn bay trên 
không phận các đảo ấy để kiểm soát.  

Myanmar có 19 bãi dầu trên đất liền: Yenang-
yaung, Ayadaw, Chauk, Myanaung, Mann, Kyauk-
khwet/Letpando, Htaukshabin, Kanni và Nyaung-
don, ngoài biển, có 3 bãi dầu và khí thiên nhiên, 
cộng chung có trữ lượng dầu thô khả hồi là 3.2 tỷ 
thùng và trữ lượng khí thiên nhiên là 2.54 ngàn tỷ 
m3, trong đó có 510 tỳ m3 khả hồi đã chứng minh. 

Tính đến cuối 2007, ngoại quốc đã đầu tư 
US$3.243 tỷ trong 85 dự án dầu khí.

Hiện nay có 13 cty dầu ngoại quốc hoạt động tại 
Myanmar, quan trọng hơn cả là Úc. Anh, Gia Nã 
Đại, Tàu, Nam Dương, Ấn Độ, Nam Hàn, Mã Lai 
Á, Thái Lan và Nga.

Ngoài khơi, có 7 cty ngoại quốc hoạt động: Es-
sar Oil Ltd, Focus Energy Ltd, MPRL Exploration 
and Production Private Ltd, Goldpetrol, CNOOC, 
Sinopec Oil Company và Chinerry Assests. 

Cty quốc doanh Myanmar Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) đã ký với cty Nobel Oil của Nga để dò tìm 
dầu tại các vùng Hukaung và U-ru. Từ 2006, 3 cty 
Nga đã bắt đầu dò tìm dầu và khí thiên nhiên tại 
Myanmar. JSC Zarubezhneft Iteraaws cùng với Sun 
Group của Ấn Độ dò tìm ở Khối M-8 ngoài khơi 
Mottama. Hai cty Nga khác, Silver Wave Sputnik 
Petroleum Pte Ltd và Silver Wave Energy Pte Ltd 
ở Kalmykia đang khoan thử giếng 1 tại Khối B-2 
trong đất liền ở tp Pinlebu thuộc vùng tây bắc Sa-
gaing. 

Ngoài dầu khí, Myanmar còn các khoáng sản, 
gỗ, vàng và đặc biệt là các đá qúy. Riêng ngọc thạch 
chiếm 10% tổng số ngoại tệ do xuất cảng. 90% hồng 
ngọc trên thế giới xuất xứ từ Miến nổi tiếng là đẹp. 
Ngoài ra còn kim cương, đá mắt mèo, ngọc trai, san 
hô, hoàng ngọc, bích ngọc, lam ngọc, ngọc thạch 
lựu vàng. Đá qúy do cty quốc doanh Myanmar Gem 
Enterprise độc quyền buôn bán, theo HRW trong tài 
khóa 2006-07, đem về cho Myanmar US$297 triệu, 
thực tế còn nhiều hơn rất nhiều. Khách mua chính 
là Ấn, Thái, Tân Gia Ba và nhất là Tàu sang vơ vét 
về bán tại Thế Vận Hội 2008 Bắc Kinh.

Bà Laura Bush kịch liệt chống lại việc buôn bán 
đá quý tại Myanmar, vận động cả thế giới tẩy chay 

vì cho rằng tiền bán được sẽ vào túi bọn quân phiệt 
để chúng tiếp tục đàn áp dân nghèo, vi phạm nhân 
quyền. Tháng 11.2007, Liên Âu đã cấm nhập cảng 
hồng ngọc và ngọc thạch Miến, theo sau là Gia Nã 
Đại và HK vào tháng 12. Các hãng buôn đá qúy nổi 
tiếng thế giới như Cartier của Pháp, Bulgari của Ý, 
Tiffany & Co. và Leber Jeweler Inc. của HK cũng 
tự nguyện không buôn đá qúy Miến Điện.

Bà Bush hô hào , “TT Bush và tôi kêu gọi tất cả 
các nước, đặc biệt là các lân bang của Miến, dùng 
ảnh hưởng của họ giúp đem lại một chuyển tiếp dân 
chủ”.  Ai cũng biết bà ám chỉ Tàu.

Giáo sư Robert Rotberg tại trường Kennedy, đại 
hơc Harvard khẳng định, “Vai trò của đá qúy không 
lớn lao so với dầu khí, và buôn lậu thuốc phiện... 
Chỉ có Tàu là trị được. Tàu cung cấp tất cả vũ khí 
và đầu tư nhiều vào Miến”.

Nhà bình luận xã hội Thái Acharn Sulak Si-
varaksa còn cương quyết hơn, “Ở đây, Tàu là thủ 
phạm. Miến được Tàu hỗ trợ. Hết truyện. Ta cần 
giải phóng nước này không những khỏi các quân 
phiệt của nó mà cũng còn cả Tàu đế quốc chủ nghĩa 
nữa”.

Còn nhiều nhân vật khác lên tiếng như ngoại 
trưởng Anh David Miliband, như U Han Than, 
phát ngôn viên của Liên Minh Quốc Gia cho Dân 
Chủ (NLD) đối lập Miến. (Nguồn: Danna Harman, 
Christian Science Monitor, March 11.2008).

HK đã cấm nhập cảng hồng ngọc và ngọc thạch 
từ Myanamar.

Thế nhưng, một năm mấy lần, Myanmar tổ chức 
bán đấu giá đá quý kiếm ngoại tệ, thí dụ trong cuộc 
bán đấu giá 2 tuần lễ tại Yangon kết thúc ngày 
16.10.2008, trong số 2,648 khách mua tham dự, có 
khoảng 2,000 là Tàu. 

Nhưng bà Aung San Suu Kyi và vô số các nhà 
tranh đấu nhân quyền khác cứ tiếp tục bị quản chế, 
sư sãi nếu không chết trong cuộc “cách mạng vàng 
nghệ” (saffron revolution) từ 18 đến 26.9.2007 thì 
cứ tiếp tục bị đàn áp, những nạn nhân sống sót của 
trận cuồng phong Nargis ngày 2-3.5.2008 đã làm 
thiệt mạng 140,000 người cứ bị nhà nước ăn chặn 
đồ ngoại quốc viện trợ.

Chỉ vì “Miến được Tàu hỗ trợ. Hết truyện”.

nm
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TẠI SAO NGƯỜI TA 
TRỞ THÀNH CỘNG SẢN

(Hiện Tượng Phạm Xuân Ẩn)

(tiếp theo và hết)

Nguyễn Kim Nhật

Bây giờ xét về hai điểm chính:
1. Về khả năng của ông Phạm Xuân Ẩn:
- Ông Ẩn rất dễ mến, được các đồng nghiệp, quan 

quyền “Việt, ngoại quốc” tín nhiệm, yêu thương. 
Mọi người đều hết sức có cảm tình, ca tụng ông 
đứt lưỡi. Rất có thể tự bản chất ông Ẩn là người dễ 
mến, nhưng cũng có điều rõ ràng là những người 
quen biết ông Ẩn nhiều phần ngây thơ khi ca tụng. 
Họ chỉ cần thông minh một chút thì sẽ hiểu là bất 
cứ ai khi có một nhiệm vụ cần phải móc nối nhiều 
người thì việc dẹp bỏ mọi chuyện thất nhân tâm, 
mua chuộc cảm tình là việc tất nhiên phải làm, mà 
cũng quá ư dễ làm. Bằng nhũn nhặn, quà cáp, giúp 
đỡ chẳng hạn. Anh chàng Sở Khanh muốn quyến 
dũ cô Kiều thì tất nhiên phải tỏ ra đạo đức, hào hoa 
phong nhã tới chỉ. Một kẻ mưu lường gạt, thì phải 
làm ra hiền lành, lương thiện. Bất kể bản chất là gì. 
Có gì là đáng khen hoặc khó khăn đâu. Chỉ là cái 
thủ đoạn vặt thôi.

- Ông Ẩn được coi là người am hiểu tình hình 
vào hạng thượng thặng. Cũng vậy, ông Ẩn có thể 
bẩm sinh đã nhạy bén. Nhưng điều cũng dễ hiểu 
là ông Ẩn tất luôn luôn cố tình mua chuộc để moi 
móc, nên tất được những người quen biết chia sẻ đủ 
mọi điều cần biết.

Do có nhiều dữ kiện từ nhiều nơi, có nhiều ý 
kiến từ nhiều người, thì việc phân tích tình hình 
cũng chẳng có gì là khó khăn.

Hiện ở “thủ đô tị nạn”, tôi quen một ông bạn cỡ 
50 tuổi, y như ông Ẩn, cùng chạc tuổi ông Ẩn khi 
Việt Cộng vào Sài Gòn. Ông bạn này cũng làm việc 

truyền thông, thuộc loại thích đàn đúm, la cà nên 
được mọi người mến mộ. Cũng như ông Ẩn, ông 
ta nghe được chuyện này chuyện kia từ người này 
người khác. Đâm ra ông ta biết rất nhiều. Ai cũng 
khâm phục, ai cũng tìm ông hỏi han. Chính tôi mỗi 
khi muốn biết vấn đề gì về cộng đồng Việt Nam, về 
quốc nội, về thế giới đều nghĩ đến chuyện điện thoại 
cho ông. Tuy nhiên, tôi không coi cái dễ mến, biết 
nhiều của ông là cái gì đáng ca tụng. Mà chỉ cho 
rằng đó là điều tất yếu phải cố gắng trong chuyện 
hành nghề mà muốn thành công.

Có một điều ông bạn này khác ông Ẩn, là không 
làm gián điệp cho cộng sản. Tôi biết chắc ông ta 
không ưa cộng sản. Ông đã sống 10 năm đói rách 
dưới chế độ cộng sản tại Sài Gòn, phải vượt biên 
cứu nguy gia đình. Và cũng vì thế ông ta không cần 
lấy lòng tất cả mọi người. Nên đôi lúc ông ta cũng 
khiến có người không được vừa ý. Ít thôi, nhưng 
cũng có.

Hiện tượng Phạm Ngọc Ẩn chẳng có gì là đặc 
biệt. Nhiều lắm. Nhà báo quá cố Đỗ Ngọc Yến là 
một thí dụ. Các ông phóng viên Mỹ không biết đấy 
mà thôi. 

Một số những điều sau đây được cho là kỳ công 
lao của ông Ẩn, khiến ông được huy chương cao quí 
của cộng sản:

* Báo cáo về biện pháp đối phó với quân đội 
“quốc gia” trong trận Ấp Bắc (tháng Chạp 1963).

Thời gian này, quân đội “quốc gia” mới được 
viện trợ trực thăng, áp dụng chiến thuật mới. Cộng 
sản bị thiệt hại nặng nên cầu cứu ông Ẩn. Không 
biết ông Ẩn cố vấn cái gì, nhưng trong trận này chủ 
đích của quân đội Miền Nam là đánh chiếm cái máy 
phát thanh ở Ấp Bắc. ý chừng cái máy này nhai nhải 
xúc phạm Ngô tổng thống anh minh, không thể để 
cho tiếp tục láo lếu. Tuy nhiên, khi đó ông Diệm 
chọn người trung thành mà không chọn người có 
khả năng, lại chỉ thị tránh đụng độ, tổn thất. Thì chả 
cần giỏi giang gì lắm, chả cần phân tích sâu xa, ai 
cũng đều biết trước việc làm của các ông Cao, ông 
Đạm ra sao.

Cố vấn John Paul Vann chê trách việc điều binh 
của hai ông sĩ quan Việt; các phóng viên ngoại quốc 
không hiểu nổi câu trả lời của tướng Paul Harkins, 
chỉ huy MAVCV (Military Assistance Command, 
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Vietnam): Tôi không hiểu nổi người nào đã gọi trận 
Ấp Bắc là một thất bại. Quân lực nhà nước có một 
chủ đích (máy phát thanh). Họ lấy được cái đó, Việt 
cộng bỏ đi và thiệt hại lớn hơn. Vậy quí ông còn 
muốn cái gì?

Đó là vì ông Vann cũng như các phóng viên đã 
không biết ẩn tình trên đây. Tuy nhiên ông Ẩn cũng 
được huy chương (đầu tiên).

* Báo cáo về việc Mỹ hóa chiến tranh (1965, 
Amercanization). 

Với đủ mọi xáo trộn ở Miền Nam, Bắc Việt vẫn 
không biết chắc Mỹ có mang quân vô Miền Nam 
hay không. Ông Ẩn cũng không có gì giám chắc, 
cho đến khi Lou Conein hỏi dò Nguyễn Khánh và 
biết y tính bắt tay với cộng sản, liền xì cho ông Ẩn 
biết thế nào Mỹ cũng phải mang quân vô. Và ông 
Ẩn báo cáo. Điều này đối với người Miền Nam 
cũng rõ như ban ngày: tay sai Việt quá ư bết bát, 
chưa xong việc, chưa đến lúc bỏ, thì tất Mỹ phải 
mang quân vào, có gì cần phân tích. Nhưng ông Ẩn 
cũng được tấm huy chương thứ hai.

* Vụ Tết Mậu Thân (1968).
Ông Ẩn dành ba tháng dẫn cấp trên (Tư Cang, 

tổ trưởng tổ tình báo H.63) đi chấm các điểm tấn 
công. Thành công hay thất bại không do ông Ẩn. 
Nhưng nỗi sợ chuyện an nguy cho gia đình vì dân 
chúng nổi dậy của ông Ẩn thật là ngây ngô. Dân 
Miền Nam, nhất là dân thành phố, chỉ lo chạy trốn 
cộng sản, làm gì ra chuyện tổng nổi dậy tiếp tay nổi 
dậy mà sợ chuyện nguy hiểm đến vợ, đến con. Họa 
chăng là sợ bom đạn, giết chóc bừa bãi của Việt 
Cộng còn tỏ ra có chút thông minh. 

Khi tác giả hỏi chuyện Tư Cang giết hại người 
Mỹ thì ông Ẩn có cảm thấy có trách nhiệm không, 
ông Ẩn biện luận là ông chỉ chỉ chỗ cho Tư Cang 
tấn công thôi, chứ ông ta đâu có cầm súng, đâu có 
bắn ai. Hẳn nhiên đối với dân chúng Việt bị thảm 
sát, ông Ẩn cũng đâu có nhận chút trách nhiệm nào. 
Miễn là vợ con ông đã có chỗ an toàn. Về vụ này, 
ông Ẩn cũng lãnh một huy chương.

* Vụ Phước Long, Mỹ liệu có trở lại chăng?
Ai có chút hiểu biết về Mỹ thì đều thấy sau vụ 

thông cáo Thượng Hải, sau vụ hiệp định Paris, Mỹ 
chẳng trở lại nữa. Sự phân hóa khối cộng sản đã đạt. 
Mỹ không cần ở lại Việt Nam. Cũng không như ở 

Việt Nam, ông tổng thống có toàn quyền múa may 
tùy thích, ở Mỹ, ông tổng thống phải tùy thuộc quốc 
hội. Quốc hội đã cấm đánh đấm, quốc hội không 
cấp ngân khoản, ông tổng thống làm được gì? Nếu 
ông Ẩn không đủ tầm vóc để thấy như thế, thì chỉ 
hỏi qua mấy đồng nghiệp Mỹ là cả chục người cùng 
sẽ trả lời chục câu như một: Không có thế gì mà Mỹ 
trở lại cả. 

Tình trạng lính thiếu lương, thiếu đạn, thiếu xăng 
ai cũng rõ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ngoài Bắc, 
ông Ẩn gửi bản phân tích rằng phải cuối năm 1975 
hãy nên tấn công. Warner đi miền Trung về rỉ tai, 
ông Ẩn mới rõ và gửi tờ báo cáo khác. Kết cục là có 
cuộc Chiến Thắng Mùa Xuân. Và ông Ẩn được tấm 
huy chương thứ tư. 

*** 
Chính ông Ẩn cũng nói ông chẳng là cái gì hết. 

Bất quá chỉ là một phân tích gia. Ông chỉ làm việc 
riêng một mình, với một bà giao liên duy nhất, từ 
Củ Chi vào Sài Gòn và ngược lại. “Trên” (ngoài 
bưng hay ngoài Bắc) cần ông phân tích chuyện gì, 
thì cho bà Ba đưa yêu cầu vào. Ông đi hỏi han, phân 
tích, rồi giao bà Ba chuyển ra Củ Chi. Sau đó là việc 
của người khác. Thế thì khó tiết lộ lắm. Dễ tiết lộ 
là khi tổ chức gồm nhiều người, dễ bị theo dõi, dễ 
bị phản. 

Chẳng thấy có cái gì ghê gớm ở cái chuyện phân 
tích và đề nghị của ông Ẩn trong những vụ nói trên 
cả. Việc cộng sản phong chức thiếu tướng, việc giới 
viết lách phong chức gián điệp toàn hảo (perfect 
spy) cho những thành tích vớ vẩn của ông Ẩn tạm 
cho ta diễn dịch ra cái thực chất về chức thiên tài 
quân sự của “đại tướng” Võ Nguyên Giáp cũng như 
“chuyên gia về Việt Nam” của giới truyền thông 
ngoại quốc. 

Chuyện cộng sản phóng đại thành tích để “chiến 
thắng” trở thành “vĩ đại” hoặc có dụng ý mua chuộc 
các “đồng chí” Miền Nam vân vân là chuyện chẳng 
lạ gì. Các ông phóng viên, nhà báo ngoại quốc hoa 
mắt, chứ người Việt thì thấy quá ư quen thuộc.

2. Tâm tình của ông Ẩn trong việc đóng góp 
cho “chiến thắng” của Miền Bắc. 

Theo ông Ẩn:
* Ông phục vụ Miền Bắc, Mặt Trận Giải Phóng 

Miền Nam là do lòng yêu nước, ý thức chống ngoại 
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xâm, giành độc lập, thống nhất quốc gia, xây dựng 
thiên đường. 

Người cộng sản nào cũng vơ lấy những tình tự 
này, không chỉ riêng ông Ẩn. Nhưng nếu là người 
cộng sản chân chính thì không thể có cái tình tự 
quốc gia “hẹp hòi, hủ lậu” như thế.

Riêng đối với ông Ẩn, thì, như trên đã nói, là 
người Miền Nam, có lẽ ông chẳng hiểu thực sự 
cộng sản là gì và gia nhập Đảng là do những động 
lực trên. 

Tuy nhiên, ông Ẩn không là người đần độn. Ông 
có thể không biết gì về chủ thuyết cộng sản, mục 
đích cộng sản. Nhưng ít nhất từ 1960 trở đi, khi ông 
tốt nghiệp ở Mỹ về, là ông đã tiếp xúc với chế độ 
dân chủ, tự do, với những con người đôn hậu, thì 
thừa sức để mà so sánh những công việc tàn bạo 
dã man của cộng sản đối với những hương chức 
của chế độ Sài Gòn. Họ đâu có ác ôn côn đồ gì, có 
làm hại dân lành là bao nhiêu mà cộng sản sát hại 
dã man như thế. Người dân Miền Nam có tội tình 
gì mà cộng sản phá hoại, đàn áp, bóc lột như thế. 
Ông Ẩn cũng biết những vụ Mậu Thân, cộng sản 
thảm sát năm, sáu ngàn lương dân ở Huế, vụ Quảng 
Trị pháo kích tiêu diệt vài ba chục ngàn dân chạy 
nạn, những vụ công đồn “nhân hải” coi mạng bộ 
đội như bèo, những vụ pháo kích vào trường học, 
vào nhà dân,... Ông Ẩn không thể không biết Bắc 
Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam có cố vấn 
Nga, cố vấn Tàu, có chuyên viên, có quân đội ngoại 
quốc, khí giới viện trợ dồi dào còn bằng mấy Mỹ 
đối với Miền Nam. Là nhà báo, ông biết đủ mọi 
chuyện, không thể không biết những chuyện này. 
Thế nhưng ông vẫn tiếp tay cho bọn côn đồ, cướp 
của, giết người. Ông bảo chống Mỹ vì Mỹ không có 
lý do gì vào Miền Nam, thì sao ông lại chấp nhận 
chuyện Nga Tàu vào Miền Bắc chỉ đạo?

Thế cũng chưa hết. Khi Bắc Việt cưỡng chiếm 
Miền Nam, dù là đứa con nít cũng thấy những sự 
ngu dốt tàn bạo phản dân hại nước của người cộng 
sản. Thế nhưng ông Ẩn vẫn bám lấy những tình tự 
giả trá, nhận đủ “vinh quang” nhờm tởm của cộng 
sản ban cho.

Hoàn toàn thông cảm là con người hèn đớn vì 
cần bảo vệ gia đình, vợ con. Nhưng ít nhất phải có 
cái liêm sỉ tối thiểu là ngậm miệng, đừng có viện 

vào những điều giả tạo, không có thật, lại còn cho 
là hãnh diện về việc mình làm, về việc hai nước Mỹ 
và Việt đang trên đường... hòa hợp hòa giải.

Khi nào chưa có lợi cho nước Mỹ, thì nước Mỹ 
chưa hòa hợp hòa giải. Khi nào cần cho nước Mỹ, 
thì nước Mỹ chiếu cố Việt Nam cộng sản, chứ vợ 
chồng cha con ông Ẩn là cái quái gì, và người dân 
Việt Nam được cái gì mà kể công? 

Còn các vị làm truyền thông ngoại quốc có vẻ vô 
tình hay cố tình quên hỏi một đôi điều:

Ông Ẩn cho vợ con di tản tháng Tư 1975, rồi trở 
về năm sau, tháng Ba 1976, đều do Time Magazine 
giàn xếp. Sao ông Ẩn không di tản cùng vợ con? 
Mẹ và vợ ông Ẩn đều tán thành việc làm cho cộng 
sản của ông. Lý do của ông Ẩn rằng bà mẹ già yếu 
không di tản là không xác đáng. Vợ chồng ông Ẩn 
thừa sức cáng đáng, nhất là lại có đảm bảo của Time 
Magazine.

Việc lo cho vợ con xa nơi mũi tên hòn đạn, còn 
người ngoài đành làm ngơ, sao lo cho nổi, là hợp 
tình hợp lý. Nhưng ông và bà mẹ ở lại, thì nhiều 
phần là hai người tin tưởng chiến thắng của cộng 
sản sẽ mang lại vinh quang, phúc lợi cho mình. Tuy 
nhiên, sau một năm sống với cộng sản, ông Ẩn (và 
bà mẹ?) gọi vợ con về, liệu là tự ý hay trực tiếp/gián 
tiếp bị ép buộc? Vợ con ông Ẩn, sau một năm ở Mỹ, 
khi về có tiếc nuối, muốn trở lại hay không?

Tác giả Berman cho là ông DeVoss viết rằng ông 
Ẩn nhờ ông ta giúp vợ con ông sau này vượt biên là 
phịa. Tôi tin chắc ông DeVoss chẳng bao giờ phịa 
một chuyện như vậy. Để làm gì? Hạ giá ông Ẩn? 
Hạ để làm gì? Trong khi tin vào lời chối của người 
con trai lớn ông Ẩn rằng không có chuyện nhờ vả. 
Hình như ông Berman không biết rằng, dù ông Ẩn 
đã mất, điều chối này là cần thiết cho đời sống, an 
ninh, địa vị của thân nhân ông Ẩn. Điều này, người 
Việt Nam vô cùng thông cảm. Nhưng không thể 
chấp nhận lời bàn của ông Berman rằng ông De-
Voss phịa ra chuyện đó. Giản dị là, ở Việt Nam, “cái 
cột đèn mà biết đi, thì nó cũng đi.”

Tóm lại, cho đến giờ phút này, qua những cuộc 
chuyện trò và sách báo, tôi tạm đi đến cái kết luận là 
người ta trở thành cộng sản vì bốn lý do:

Thứ nhất là do tham vọng quá lớn của những 
con người vốn thiếu nhân tính (trường hợp các lãnh 
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tụ cộng sản Hồ Chí Minh đối với vợ con, Trường 
Chinh đối với thân nhân, Võ Nguyên Giáp đối với 
thuộc hạ, Phạm Văn Đồng đối với nhân dân,...); 

Thứ hai là do bản chất thời cơ. Cộng sản nắm 
quyền thì theo cộng sản mới có quyền, có thế, có lợi 
lộc (trường hợp những Bùi Tín, Hoài Thanh, Chế 
Lan Viên,...); 

Thứ ba là do sự ngớ ngẩn của những người thiếu 
kiến thức, nông nổi, vụng suy. Sau đó, bị vào tròng 
rồi, thụt lui không được, thì tìm cách bào chữa lăng 
nhăng (như trường hợp ông Phạm Xuân Ẩn);

Thứ tư là do bị kẹt, đi kháng chiến rồi không trốn 
về được, tính mạng bản thân, an ninh thân nhân bị 
đe dọa, phải đầu hàng (trường hợp những trí phú địa 
hào lọt lưới các đợt thanh trừng).

Nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, dù biết sai lầm, tất 
chẳng thích xác định, nói chi nhận tội (nhiều vị chết 
đi, để di cảo hoàn toàn trái ngược điều ca ngợi khi 
còn sống). Nhiều lắm là đổ trách nhiệm lên người 
khác.

Nhóm thứ ba có lẽ đến chết cũng vẫ ngớ ngẩn, 
nên bào chữa cũng ra sao.

Nhóm thứ tư vốn cầu an, tiếp tục ngậm miệng, 
nín thở qua cầu. Nhưng cả đến nhóm thứ tư phản 
ứng cũng hiếm hoi, yếu ớt.

Trót tuyên thệ, trót chấp nhận kỷ luật, trót phạm 
tội, tên tuổi đã vào sổ đen, mọi cơ hội đã quá trễ, 
lại quá tự ái để nhận sai lầm nên người ta đâm ra... 
kiên trì làm ác!

Hình như người Việt mình tối đại đa số không 
mấy ai giám thành khẩn thú nhận sai lầm. Có phải 
đây là một trong những đặc tính của dân tộc ta? 

Cho đến bao giờ chưa bỏ được cái thói xấu này, 
thì đất nước chưa thể khấm khá được.

Ngoài ra, người đọc sách báo nên luôn luôn cảnh 
giác về sự hiểu biết cục bộ, hời hợt của phần lớn 
tác giả ngoại quốc, ít nhất là sách báo nói về Việt 
Nam.

TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ
MỘT HỆ THỐNG Ý NIỆM VỀ GIẢI PHÓNG

(LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI)
(tiếp theo)

Gene Sharp
Việt Tân chuyển ngữ

Chương 7
Hoạch Ðịnh Chiến Lược

Để gia tăng xác suất thành công, các nhà lãnh 
đạo phản kháng cần phải đề ra được một chương 
trình hành động tổng thể có khả năng củng cố sức 
mạnh của khối dân chúng đang khổ đau, làm suy 
yếu để rồi giật sập chế độ độc tài, và xây dựng một 
nền dân chủ bền vững. Để soạn thảo được một 
chương trình hành động như vậy, cần phải lượng 
giá kỹ lưỡng về tình thế và những loại hành động 
hiệu quả. Dựa trên phân tích kỹ lưỡng đó, một chiến 
lược tổng thể và những chiến lược riêng cho từng 
chiến dịch được khai triển. Tuy có liên hệ với nhau, 
nhưng việc hoạch định một chiến lược tổng quát 
và những chiến lược cho mỗi phong trào là hai quy 
trình khác biệt. Chỉ sau khi chiến lược tổng quát 
đã được đề ra thì chiến lược cho từng chiến dịch 
mới được khai triển đầy đủ. Loại chiến lược cho các 
chiến dịch cần được thiết kế để đạt tới và củng cố 
những mục tiêu của chiến lược tổng quát.

Việc khai triển một chiến lược chống đối đòi hỏi 
phải quan tâm tới nhiều câu hỏi và công tác. Ở đây, 
chúng ta sẽ nhận dạng một số yếu tố quan trọng, cần 
được quan tâm ở cấp chiến lược tổng quát và cấp 
chiến lược cho chiến dịch. Tuy nhiên, cho bất kỳ 
việc soạn kế hoạch nào, các kế hoạch gia phe phản 
kháng đều cần có sự hiểu biết sâu rộng về toàn bộ 
tình hình của cuộc đấu tranh, bao gồm mọi yếu tố 
vật chất, lịch sử, chính quyền, quân đội, văn hoá, xã 
hội, chính trị, tâm lý, kinh tế và quốc tế. Các chiến 
lược chỉ có thể được khai triển theo tính chất đặc 
thù của từng cuộc đấu tranh và bối cảnh của nó.

Điểm rất quan trọng là các nhà lãnh đạo dân chủ 
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và các kế hoạch gia chiến lược cần lượng định mục 
tiêu và tầm quan trọng của công cuộc muốn đeo 
đuổi. Liệu những mục tiêu đặt ra có đáng để gây 
ra một cuộc đấu tranh lớn hay không và tại sao ? 
Định rõ được mục tiêu thật sự của cuộc đấu tranh là 
điều hết sức then chốt. Như chúng tôi đã trình bày, 
mục tiêu lật đổ thể chế độc tài và những kẻ độc tài 
đương quyền không đủ. Mục tiêu của những cuộc 
đấu tranh này phải là để thiết lập một xã hội tự do 
với một hệ thống chính phủ dân chủ. Hiểu rõ điều 
này sẽ ảnh hưởng nhiều lên việc hoạch định chiến 
lược tổng thể và các chiến lược phụ thuộc.

Cách riêng, các chiến lược gia cần phải trả lời 
nhiều câu hỏi căn bản, chẳng hạn như:

- Những trở ngại chính cho việc đạt tới tự do là 
gì?
- Những yếu tố nào sẽ giúp vào việc đạt tới tự 
do?
- Những sức mạnh chính yếu của chế độ độc tài 
là gì?
- Những nhược điểm các loại của chế độ độc tài 
là gì?
- Những nguồn thế lực của chế độ độc tài có chỗ 
yếu để tấn công không và tới mức nào?
- Sức mạnh của các lực lượng dân chủ và đại 
khối quần chúng là những gì?
- Những nhược điểm của các lực lượng dân chủ 
là gì và làm sao sửa đổi được?
- Những thành phần thứ ba đang đứng ở đâu? 
Ðây là những thành phần không trực tiếp liên hệ 
tới cuộc tranh chấp. Nếu họ đang hoặc sẽ hỗ trợ 
một trong hai phía – chế độ độc tài hay phong 
trào dân chủ, thì sẽ hỗ trợ bằng cách nào?

Lựa chọn phương tiện
Ở cấp chiến lược tổng thể, các kế hoạch gia cần 

phải lựa chọn những phương tiện đấu tranh chính 
để dùng cho cuộc đối đầu sắp tới. Những ưu điểm 
và giới hạn của từng kỹ thuật đấu tranh khác cần 
được đánh giá, như chiến tranh qui ước quân sự, 
chiến tranh du kích, đối kháng chính trị, và những 
kỹ thuật khác.

Để lựa chọn, các chiến lược gia cần cứu xét 
những câu hỏi chẳng hạn như: Liệu kiểu đấu tranh 
được chọn có nằm trong tầm khả năng của nhóm dân 
chủ không? Kỹ thuật được chọn có tận dụng được 

sức của một quần chúng đang bị khống chế không? 
Kỹ thuật này có nhắm vào những nhược điểm của 
chế độ độc tài không hay lại đánh vào những chỗ 
mạnh của chế độ? Những phương tiện này có giúp 
phía dân chủ trở nên tự lực hơn không hay đòi hỏi 
phụ thuộc vào những thành phần thứ ba hoặc nguồn 
trợ cấp ngoại quốc? Phương tiện được chọn đã từng 
có thành tích giật sập chế độ độc tài tại những đâu? 
Những phương tiện đó liệu sẽ làm tăng hay giảm số 
thương vong và tàn phá trong cuộc đối đầu sắp tới? 
Nếu thành công trong việc chấm dứt chế độ độc tài, 
liệu phương tiện được chọn sẽ ảnh hưởng thế nào 
lên loại chính quyền sẽ nổi lên từ cuộc đấu tranh? 
Một khi đã xác định những hành động nào thuộc 
loại phản tác dụng, chúng cần phải bị loại trừ ra 
khỏi chiến lược tổng thể đã hoạch định.

Trong những chương trước, chúng tôi đã lý 
luận rằng phản kháng chính trị cho nhiều ưu thế 
tương đối đáng kể so với những kỹ thuật đấu tranh 
khác. Các chiến lược gia cần nghiên cứu tình hình 
đấu tranh đặc thù của mình để xác định xem phản 
kháng chính trị có cung cấp câu trả lời chắc chắn 
cho những câu hỏi bên trên hay không.

Lên kế hoạch cho một thể chế dân chủ
Nên nhớ rằng mục tiêu của chiến lược tổng thể 

không phải chỉ là kéo bọn độc tài xuống mà còn 
để thiết lập một hệ thống dân chủ và làm sao để 
một chế độ độc tài khác không thể nổi lên được. 
Để đạt những mục tiêu này, phương pháp tranh đấu 
được chọn cần phải góp phần thay đổi sự phân phối 
quyền hành thực tiễn trong xã hội. 

Dưới chế độ độc tài, quần chúng và các định chế 
dân sự trong xã hội quá yếu trong khi chính phủ 
quá mạnh. Nếu không thay đổi sự bất cân bằng này, 
những người cầm quyền mới cũng có thể độc tài, 
nếu họ muốn, không kém gì những người cũ. Chính 
vì vậy mà một cuộc “cách mạng cung đình” hay 
một cuộc đảo chánh không phải là điều đáng được 
hân hoan đón nhận.

Giải pháp phản kháng chính trị góp phần phân 
phối đồng đều hơn những quyền hành thực tiễn qua 
quá trình động viên cả xã hội chống lại chế độ độc 
tài, như đã được trình bày trong chương 5. Tiến trình 
này diễn ra bằng nhiều cách. Sự phát triển của khả 
năng đấu tranh bất bạo động đồng nghiã với việc 
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khả năng đàn áp bằng bạo lực của chế độ không 
còn dễ dàng làm cho dân chúng khiếp sợ hay phục 
tùng. Quần chúng nay có phương tiện hùng mạnh 
trong tay để địch lại và có lúc chặn đứng được việc 
sử dụng quyền uy của bọn độc tài. Hơn nữa, việc 
vận dụng sức mạnh quần chúng qua phản kháng 
chính trị còn củng cố các định chế độc lập trong xã 
hội. Sau một lần thực sự nắm được quyền trong tay 
và hành xử với quyền hành đó, người ta sẽ không 
dễ quên. Với kiến thức và kỹ năng học được trong 
đấu tranh, quần chúng không còn dễ bị áp đảo bởi 
những kẻ độc tài tương lai. Sự chuyển đổi trong cán 
cân quyền lực này cuối cùng sẽ đóng góp rất nhiều 
vào việc thiết lập một xã hội dân chủ bền vững.

Hỗ trợ từ bên ngoài
Trong tiến trình hoạch định chiến lược tổng thể, 

cần phải đánh gíá vai trò của lực kháng cự bên trong 
và sức ép từ bên ngoài đối với nỗ lực làm tan rã chế 
độ độc tài. Trong tài liệu này, chúng tôi đã lý luận 
rằng sức mạnh chính của cuộc đấu tranh phải phát 
sinh từ quốc nội. Hỗ trợ từ bên ngoài, nếu có, cũng 
chỉ vì sự kích động của cuộc đấu tranh bên trong.

 Một bổ túc nhỏ cho luận điểm này là có thể dành 
một số nỗ lực huy động dư luận quốc tế chống lại 
chế độ độc tài trên căn bản nhân đạo, luân lý hoặc 
tín ngưỡng. Cũng có thể vận động các chính phủ 
và tổ chức quốc tế áp dụng những biện pháp trừng 
phạt ngoại giao, chính trị và kinh tế đối với chế độ 
độc tài. Hình thức trừng phạt có thể là cấm vận kinh 
tế, cấm vận vũ khí quân sự, hạ cấp bậc hay cắt đứt 
quan hệ ngoại giao, cấm trợ giúp kinh tế và đầu tư 
vào nước độc tài, trục xuất chính quyền độc tài ra 
khỏi những tổ chức quốc tế và những phân bộ của 
Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, các hỗ trợ quốc tế, như 
cung cấp tiền bạc và các phương tiện liên lạc, cũng 
có thể được chuyển thẳng cho lực lượng dân chủ.

Ðề xướng một chiến lược tổng thể
Tiếp theo việc lượng giá tình hình, lựa chọn 

phương thức và xác định vai trò của sự hỗ trợ từ 
bên ngoài, những người hoạch định chiến lược tổng 
thể cần phác họa những nét lớn về cách hay nhất để 
tiến hành cuộc đấu tranh. Kế hoạch phác họa này 
kéo dài từ hiện tại tới thời điểm giải phóng trong 
tương lai và tới việc định chế hóa một hệ thống dân 

chủ. Trong lúc soạn thảo chiến lược tổng thể, các 
kế hoạch gia phải tự đặt cho mình một số câu hỏi. 
Những câu hỏi sau đây (cụ thể hơn các câu hỏi trong 
những phần trước) là thí dụ cho những loại cứu xét 
cần có để đề ra một chiến lược tổng thể cho cuộc 
đối tranh phản kháng chính trị:

Cuộc tranh đấu dài hạn nên khởi sự như thế nào 
thì tốt nhất? Làm sao để quần chúng đang bị đàn áp 
có thể gom góp đủ tự tin và sức mạnh để thách thức 
chế độ độc tài bằng hành động, dù chỉ rất giới hạn 
vào lúc đầu? Làm sao để khả năng bất hợp tác và 
kháng cự của quần chúng tăng trưởng với thời gian 
và kinh nghiệm? Nên chọn một số mục tiêu cụ thể 
nào cho một chuỗi chiến dịch giới hạn nhằm lấy lại 
quyền kiểm soát xã hội cho dân chúng và hạn chế 
quyền kiểm soát của chế độ độc tài?

Liệu có định chế độc lập nào còn sống sót dưới 
ách độc tài để có thể dùng vào công cuộc đấu tranh 
giành tự do không? Những định chế xã hội nào có 
thể giật lại được khỏi tay bọn độc tài? hoặc phía dân 
chủ phải khởi dựng lên những định chế nào để đáp 
ứng nhu cầu đấu tranh và thiết lập những vùng dân 
chủ ngay trong lúc chế độ độc tài đang hiện hữu?

Làm thế nào để phát triển loại sức mạnh từ guồng 
máy tổ chức của phe kháng cự? Những người tham 
gia phải được huấn luyện ra sao? Sẽ cần những 
nguồn lực nào (tiền bạc, dụng cụ, v.v...) trong suốt 
thời gian tranh đấu? Những loại biểu tượng nào sẽ 
có hiệu quả nhất trong việc vận động quần chúng?

Phải dùng đến loại hành động nào và trong giai 
đoạn nào để làm cho những nguồn lực của nhóm 
độc tài càng lúc càng yếu đi và bị cắt lìa? Làm thế 
nào để quần chúng vừa kiên quyết phản kháng vừa 
duy trì được tính kỷ luật bất bạo động cần thiết? 
Làm sao để xã hội vẫn tiếp tục tự cung cấp được 
những nhu cầu căn bản trong suốt thời kỳ đấu tra-
nh? Làm sao để trật tự xã hội được duy trì ngay giữa 
vòng tranh chấp? Khi chiến thắng tới gần, làm sao 
để phía phản kháng dân chủ tiếp tục xây dựng nền 
tảng định chế của xã hội hậu độc tài để bước chuyển 
tiếp sang thể chế dân chủ được thuận lợi tối đa?

Một điều cần nhớ là không có một bản thiết kế 
nào hiện hữu hay có thể viết ra để hoạch định chiến 
lược cho tất cả mọi phong trào giải phóng chống 
độc tài. Mỗi cuộc tranh đấu để đánh đổ độc tài, xây 
dựng dân chủ đều có phần khác nhau. Không có hai 
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trường hợp nào hoàn toàn giống nhau, vì mỗi chế 
độ độc tài có một số đặc tính và vì khả năng của 
khối quần chúng mưu cầu tự do cũng khác nhau. 
Các kế hoạch gia soạn chiến lược tổng thể cho một 
cuộc đấu tranh phản kháng chính trị cần có sự hiểu 
biết sâu xa không những về tình hình tranh chấp 
đặc thù của họ mà còn về cả những phương tiện đấu 
tranh đã được chọn lựa.13

Một khi chiến lược tổng thể cho đấu tranh đã 
được hoạch định kỹ lưỡng, chiến lược này nên được 
phổ biến rộng rãi vì nhiều lý do. Một số đông dân 
chúng sẽ sẵn lòng đứng lên hành động hơn nếu 
họ hiểu được đường hướng tổng thể, ngoài những 
hướng dẫn công tác chi tiết. Sự hiểu biết này cũng 
sẽ có ảnh hưởng rất tích cực lên tinh thần, sự hăng 
hái tham gia, và cách hành xử đúng đắn của thành 
viên phong trào. Và dù sao thì bọn độc tài cũng sẽ 
biết đại cương của chiến lược tổng thể; và chính vì 
biết các điều này mà họ có thể sẽ bớt thô bạo trong 
việc đàn áp, vì càng thô bạo chỉ càng làm tăng sức 
phản kháng chính trị chống lại họ. Việc biết được 
những đặc điểm của chiến lược tổng thể cũng có 
thể góp phần tạo chia rẽ và đào ngũ trong nội bộ 
phe độc tài.

Một khi kế hoạch cho chiến lược tổng thể để 
đánh bại bọn độc tài và thành lập một hệ thống dân 
chủ đã được chấp thuận, điều rất quan trọng là các 
nhóm dân chủ phải kiên trì áp dụng nó. Cuộc đấu 
tranh sẽ chỉ đi ra ngoài chiến lược tổng thể trong 
những trường hợp rất hạn hữu mà thôi. Nếu có 
nhiều chứng cớ cho thấy chiến lược tổng thể đã bị 
tính toán sai, hoặc cho thấy hoàn cảnh đấu tranh đã 
thay đổi từ căn bản, thì các kế hoạch gia mới cần 
sửa đổi lại. Và ngay trong trường hợp đó đi nữa, vẫn 
nên tiếp tục theo chiến lược đã có cho tới khi việc 
lượng định tình hình cơ bản hoàn tất và một chiến 
lược tổng thể mới hoàn chỉnh được soạn xong và 
được các thành viên chấp nhận. 

Hoạch định chiến lược cho từng chiến dịch
Dù chiến lược tổng thể vừa đề ra có sáng suốt 

và đầy hứa hẹn đến đâu trong việc kết thúc độc tài 
và xây dựng dân chủ, thì một chiến lược tổng thể 
vẫn không thể tự áp dụng vào thực tế được. Một 
số chiến lược cụ thể cần được khai triển để hướng 
dẫn những chiến dịch lớn có mục đích làm suy yếu 

quyền lực của phía độc tài. Những chiến lược này 
sau đó lại sẽ kết hợp và hướng dẫn hàng loạt những 
vụ đối đầu chiến thuật có mục đích tung những đòn 
quyết định vào chế độ độc tài. Chiến thuật và từng 
phương pháp hành động phải được lựa chọn kỹ 
lưỡng để góp phần đạt cho được các mục tiêu của 
chiến lược. Phần thảo luận này sẽ tập trung vào cấp 
chiến lược.

Các chiến lược gia làm kế hoạch cho những 
chiến dịch lớn, cũng như những người đã làm kế 
hoạch cho chiến lược tổng thể, cần phải có sự hiểu 
biết đầy đủ về bản chất và các mặt vận hành của kỹ 
thuật đấu tranh đã lựa chọn. Cũng giống như những 
sĩ quan quân đội cần hiểu biết cấu tạo lực lượng, 
chiến thuật, hậu cần, khí giới, ảnh hưởng của địa 
thế, v.v... để hoạch định chiến lược quân sự, các kế 
hoạch gia cho phản kháng chính trị phải hiểu bản 
chất và những qui luật chiến lược của đấu tranh bất 
bạo động. Tuy vậy, vẫn chưa đủ. Cả những hiểu biết 
về đấu tranh không bạo động, cộng với những đề 
nghị trong bản tiểu luận này, và thêm các trả lời cho 
những câu hỏi đặt ra ở đây vẫn không tự chúng đẻ 
ra chiến lược. Ðể đề ra được những chiến lược đấu 
tranh vẫn đòi hỏi tính sáng tạo với đầy đủ dữ kiện.

Trong lúc soạn thảo chiến lược cho từng chiến 
dịch kháng cự chọn lọc cụ thể và cho sức phát triển 
lâu dài của cuộc đấu tranh giải phóng, các chiến 
lược gia phản kháng chính trị cần phải cứu xét đủ 
loại vấn đề và khó khăn. Sau đây là một vài điểm 
trong số những vấn đề cần xét:

- Xác định những mục tiêu cụ thể của chiến dịch 
và chúng sẽ
đóng góp thế nào vào việc thực hiện chiến lược 
tổng thể.
- Xem xét từng phương pháp hoặc vũ khí chính 
trị tốt nhất có thể dùng để thực hiện những chiến 
lược đã chọn. Trong mỗi kế hoạch tổng quát cho 
một chiến dịch có tính cách chiến lược, cũng cần 
xác định những kế hoạch chiến thuật nhỏ hơn và 
những phương pháp hành động nào nên dùng để 
tạo áp lực và hạn chế các nguồn thế lực của bọn 
độc tài. Nên nhớ rằng việc đạt tới những mục 
tiêu lớn chỉ là kết quả của việc cẩn thận chọn lựa 
và thực hiện những bước nhỏ hơn.
- Xác định xem có nên nối những vấn đề kinh tế 
vào cuộc đấu tranh hầu như thuần túy chính trị 
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này không, và nối vào bằng cách nào. Nếu đưa 
các vấn đề kinh tế vào vị trí quan trọng trong 
cuộc đấu tranh, cần phải liệu xem có thể thực sự 
giải quyết những khắc khoải kinh tế này sau khi 
kết thúc chế độ độc tài không. Nếu không, thất 
vọng và bất mãn sẽ xảy ra nếu không thấy những 
giải pháp nhanh chóng trong thời kỳ chuyển tiếp 
sang xã hội dân chủ. Sự thất vọng ấy sẽ tạo cơ 
hội cho những lực lượng độc tài mới nổi lên với 
lời hứa hẹn sẽ giải tỏa ngay những khó khăn kinh 
tế.
- Xác định trước xem loại hệ thống lãnh đạo và 
liên lạc nào tốt nhất để khởi đầu cuộc đấu tranh 
phản kháng. Và phương cách lấy quyết định, liên 
lạc nào có thể dùng trong suốt thời gian đấu tranh 
sau đó để cung cấp liên tục đường hướng cho các 
nhà phản kháng và quảng đại quần chúng.
- Quảng bá tin tức phản kháng đến quảng đại 
quần chúng, đến các thành phần của phía độc 
tài và đến truyền thông quốc tế. Những công bố 
thành tích và tường thuật nên luôn luôn đặt căn 
bản trên dữ kiện thật. Những phóng đại và tuyên 
nhận thành tích vô căn cứ sẽ chỉ làm suy giảm uy 
tín của phe đối kháng.
- Hoạch định một số hoạt động xã hội, giáo dục, 
kinh tế và chính trị có tính tự lập và xây dựng 
để đáp ứng nhu cầu của chính quần chúng thuộc 
phía phản kháng trong thời gian tranh chấp sắp 
tới. Những dự án ấy có thể được điều hành bởi 
những người không trực tiếp liên hệ đến đấu 
tranh.
- Xác định xem loại hỗ trợ nào từ nước ngoài nên 
có để hỗ trợ cho một chiến dịch hoặc cho toàn 
bộ cuộc đấu tranh. Làm sao huy động và dùng 
các hỗ trợ ngoại quốc tối đa mà không biến cuộc 
đấu tranh tại quốc nội lệ thuộc vào những yếu tố 
bấp bênh từ bên ngoài? Cần lưu tâm đến những 
đoàn thể tại nước ngoài có nhiều xác suất và lý 
do chính đáng để trợ giúp phong trào, như những 
tổ chức phi chính phủ (những phong trào xã hội, 
những nhóm tôn giáo hay chính trị, công đoàn, 
v.v...), những chính phủ nước ngoài, và/hoặc 
Liên Hiệp Quốc và những phân bộ phụ thuộc.
Thêm vào đó, các kế hoạch gia phản kháng còn 
phải nghĩ tới những biện pháp để duy trì trật tự 
và thoả mãn các nhu cầu xã hội của chính lực 

lượng của mình trong thời gian kháng cự rộng 
khắp để chống lại vòng kềm kẹp độc tài. Các 
biện pháp này không những sẽ tạo ra được một 
số cơ cấu dân chủ độc lập với chế độ để đáp ứng 
những nhu cầu thực của dân chúng, mà còn biến 
những khẳng định rằng phải đàn áp thẳng tay để 
chặn rối loạn và vô luật lệ trở nên vô nghĩa và 
khó tin.
 
Truyền bá ý niệm bất hợp tác
Để cuộc phản kháng chính trị chống chế độ độc 

tài thành công, quần chúng phải nắm chắc được 
ý niệm bất hợp tác. Như đã được minh họa trong 
mẩu chuyện “Hầu Công” (xem chương Ba), cốt lõi 
vấn đề rất giản dị: khi có đủ số người bị trị từ chối 
không tiếp tục hợp tác trong một thời gian đủ dài 
bất kể các đàn áp, thì hệ thống cai trị sẽ yếu dần và 
cuối cùng sụp đổ.

Những người sống dưới chế độ độc tài có thể đã 
nghe nói nhiều về ý niệm này. Tuy vậy, lực lượng 
dân chủ vẫn cần chủ động quảng bá và quần chúng 
hóa ý niệm bất hợp tác. “Hầu Công” hay một chuyện 
tương tự nên được tung ra toàn xã hội vì rất dễ hiểu. 
Một khi ý niệm tổng quát về bất hợp tác đã được 
nắm vững, quần chúng sẽ hiểu tại sao có những lời 
kêu gọi không hợp tác trong tương lai đối với chế 
độ độc tài. Họ cũng sẽ có thể tự nghĩ ra vô số hình 
thức bất hợp tác trong mọi tình huống.

Mặc dù dưới chế độ độc tài, việc truyền bá ý 
tưởng, tin tức, và những chỉ thị phản kháng gặp 
nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng các nhà dân 
chủ đã nhiều lần chứng minh đây là điều có thể làm 
được. Ngay cả dưới ách cai trị của Ðức Quốc Xã và 
Cộng Sản, những nhà kháng cự vẫn có thể liên lạc 
không những với từng cá nhân mà còn với cả khối 
lớn quần chúng bằng cách in lén báo chí, truyền 
đơn, sách vở, và gần đây bằng băng âm thanh và 
hình ảnh.

Nhờ lợi thế của việc soạn trước kế hoạch chiến 
lược, những chỉ đạo tổng quát cho lực lượng chống 
đối có thể được chuẩn bị và phổ biến trước khi có 
đối đầu thực sự. Những hướng dẫn này chỉ ra những 
vấn đề và điều kiện hoàn cảnh mà quần chúng nên 
phản đối và ngừng hợp tác, cũng như cách thực hiện 
những hành động đó. Khi đã làm xong việc này, thì 
dù đường giây liên lạc với cấp lãnh đạo lực lượng 
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dân chủ có bị cắt đứt và các chỉ thị chi tiết không 
gởi cho nhau được, quần chúng vẫn biết cần làm gì 
đối với một số vấn đề quan trọng. Các chỉ đạo gởi 
sớm đó cũng cung cấp một số tiêu chuẩn để nhận 
dạng những chỉ thị chống đối giả do công an gởi ra 
để khích động những hành động làm giảm uy tín 
phong trào phản kháng.

Đàn áp và cách đối phó
Các kế hoạch gia chiến lược cần lượng định 

xem hành động của phe dân chủ phản kháng sẽ tạo 
những phản ứng và trấn áp gì từ phía chế độ, đặc 
biệt cần chú ý đến lằn mức mà Nhà Nước bắt đầu 
dùng tới bạo lực. Từ đó cần định rõ cách chịu đựng, 
phản công, hoặc cố tránh tình trạng gia tăng đàn áp 
nhưng không bằng cách vâng phục trở lại. Ðể chuẩn 
bị về mặt chiến thuật, trong một vài trường hợp cá 
biệt, cần thông báo vừa đủ cho quần chúng và các 
nhà phản kháng về ước lượng sẽ có đàn áp, để họ 
biết trước những rủi ro khi tham gia. Nếu mức đàn 
áp có thể nghiêm trọng, cần chuẩn bị y tế để băng 
bó cho những người bị thương.

Nhờ tiên liệu những phản ứng đàn áp, có xác suất 
cao các chiến lược gia sẽ chọn trước được những 
chiến thuật và phương pháp đủ để đạt các mục tiêu 
của một chiến dịch, hoặc của cả nỗ lực giải phóng, 
mà vẫn làm cho việc đàn áp thô bạo khó xẩy ra hoặc 
ít xẩy ra hơn. Thí dụ, những cuộc biểu tình hoặc diễn 
hành ngoài đường phố để chống chế độ độc tài cực 
đoan có thể tạo ấn tượng rất mạnh, nhưng nó cũng 
có thể đưa tới cái chết của hàng ngàn người biểu 
tình. Cái giá quá đắt này, tuy vậy, chưa chắc đã tạo 
nhiều áp lực lên chế độ độc tài bằng phương pháp 
mọi người ngồi nhà, đình công, hoặc những hành 
động bất hợp tác rộng khắp của giới công chức.

Nếu có ai đề nghị cần một hành động phản kháng 
khiêu khích, dù có thể tạo nhiều thương vong, để đạt 
một mục tiêu chiến lược, thì phải rất thận trọng đo 
lường cái giá phải trả và ích lợi của đề nghị đó. Liệu 
quần chúng và những nhà phản kháng có hành xử 
với tinh thần kỷ luật và bất bạo động trong suốt thời 
gian đấu tranh không? Liệu họ có cưỡng lại được 
những khiêu khích đưa tới bạo động không? Các 
Kế hoạch gia cần nghĩ tới những biện pháp phải có 
để duy trì kỷ luật bất bạo động và kiên trì chống đối 
bất kể những đàn áp thô bạo. Liệu những biện pháp 

như thề cam kết, phân phát các bản qui định của 
ban tổ chức, các truyền đơn về kỷ luật, lập đội trật 
tự cho cuộc biểu tình, tẩy chay những người hoặc 
nhóm kêu gọi bạo động, v.v... có khả thi và hiệu quả 
không? Các nhà lãnh đạo phải luôn luôn cảnh giác 
những phần tử khiêu khích len lỏi vào đám đông với 
nhiệm vụ kích thích người biểu tình bạo động.

Bám sát kế hoạch chiến lược
Khi đã có một kế hoạch chiến lược tốt rồi, lực 

lượng dân chủ không nên để bị phân tâm bởi những 
biến thế không đáng kể của nhóm độc tài. Sự phân 
tâm này dễ kéo phía dân chủ đi lệch khỏi hướng 
chiến lược tổng thể hay chiến lược cho chiến dịch, 
để rồi tập trung các nỗ lực chính vào những vấn 
đề không quan trọng. Cũng không được để những 
xúc động nhất thời – có thể bùng lên trước những 
hành động tàn bạo của chế độ độc tài mới xảy ra 
– lái lực lượng chống đối dân chủ lệch khỏi chiến 
lược tổng thể hay chiến lược của chiến dịch. Một số 
những hành động tàn bạo được cố tình tung ra để 
kích động lực lượng dân chủ rời bỏ kế hoạch hoàn 
chỉnh của mình và bắt tay vào những hành vi bạo 
động; và nhờ đó nhóm độc tài có thể đánh bại phía 
dân chủ dễ dàng hơn.

Lúc nào những phân tích căn bản vẫn được công 
nhận là hợp lý, thì các lực lượng dân chủ có trách 
nhiệm đẩy cuộc đấu tranh tiến tới, từng giai đoạn 
một. Dĩ nhiên, những thay đổi về chiến thuật và 
những mục tiêu có tính chuyển tiếp sẽ xuất hiện. 
Các nhà lãnh đạo giỏi phải luôn luôn sẵn sàng để 
khai thác những cơ hội này. Nhưng không nên nhầm 
lẫn những điều chỉnh này với những mục tiêu của 
chiến lược tổng thể hoặc những mục tiêu của một 
chiến dịch nhất định. Thực hiện một cách thận trọng 
chiến lược tổng thể đã được chọn lựa và chiến lược 
cho các chiến dịch sẽ góp phần rất lớn đưa tới thành 
công.

(còn tiếp)
13. Tài liệu đầy đủ nên xem của Gene Sharp, The 
Politics of Nonviolent Action (Boston, MA : Porter 
Sargent, 1973) và của Peter Ackerman và Christopher 
Kruegler, Strategic Nonviolent Conflict (Westport, 
Connecticut : Praeger, 1994). Cũng xem Gene Sharp, 
Waging Nonviolent Struggle: Twentieth Century 
Practice and Twenty-First Century Potential , Sắp 
xuất bản. nm
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  xin xem NgD 188 rồi từ NgD 192

Nguyễn Trần Ai

Lời tác giả: Bài này viết cách đây gần một năm 
nên nhiều chi tiết đã mất tính thời sự, nhưng tác giả 
vẫn muốn giữ, để việc trình bày được liên tục, chỉ 
thêm những sự kiện mới.

TÂN GIA BA
Năm 1320, nhà Nguyên cho phái bộ sang Long 

Nha Môn (Long Yamen = eo biển Răng Rồng), có 
lẽ là hải cảng Keppel bây giờ, để mua voi. Khoảng 
năm 1330, Uông Đại Uyên (Wang Dayuan) đến 
khu định cư gọi là Đàm Mã Tích (Dan Ma Xi), 
nhái tiếng Mã Lai Tamasik, (hay Tumasik hay Te-
masek, tiếng Java nghĩa là thành phố ở biển, đã 
nói đến trên đây, NgD 221, trg 26 và NgD 222, 
trg 23) thấy đã có người Tàu và Mã Lai ở đấy. 
Tamasik là Tân Gia Ba bây giờ, từ tk XIV đã có 
tên là Singapura do Phạn ngữ có nghĩa là Đô Thị 
Sư Tử lấy từ sự tích trong Sejarah Melayu (Biên 
niên sử Mã Lai): hoàng tử Srivijaya Sang Nila 
Utama (còn được gọi là Sri Tri Buana) năm 1299 
đến vùng này gặp một con vật lạ không biết là con 
gì, hỏi thì tể tướng bảo là con sư tử. Vùng này cọp 
thì nhiều nhưng không có sư tử. Vào tk III, sách 
Tàu đã nói đến và gọi hòn đảo này là Phổ La Trung 
(Pu Luo Chung), có lẽ phiên âm từ tiếng Mã Lai 
Pulau Ujong, có nghĩa là “đảo ở mỏm”.

Năm 1812 sultan Johor băng hà, thái tử Tengku 
Hussein đi Penang cưới vợ vắng nhà, em là Teng-
ku Rahman thoán ngôi. Sir Thomas Stamford Bin-
gley Raffles, công sứ thuộc địa Anh ở Bencoolen, 
muốn giành quyền cai trị Tân Gia Ba, là trạm cho 

tàu thuyền, trên hải trình Ấn Độ-Tàu, dừng lại lấy 
nước ngọt và sửa chữa vì sẵn gỗ. Tân Gia Ba lúc 
ấy trở nên rất quan trọng vì người Anh đem nha 
phiến sang mời người Tàu thưởng thức thú đi mây 
về gió phải qua đó. Raffles liên lạc với temenggong 
(tương đương với chức vụ raja, tiểu vương hay là 
chúa như vua Lê chúa Trịnh) Abdu’r Rahman, ký 
một hiệp ước sơ bộ cho Anh được độc quyền buôn 
bán, đổi lại Anh bảo đảm an toàn cho cả vùng. 
Raffles thuyết phục toàn quyền Ấn Độ Lord Hast-
ings tổ chức một đoàn viễn chinh, ngày 29.1.1819 
đổ bộ lên Tân Gia Ba, đánh đuổi Rahman, đặt Hus-
sein Shah lên ngôi cai trị một vùng từ Lingga và 
Johor đến Núi Muar. Raffles cấp dưỡng niên liễm 
cho sultan $5000 và temenggong $3000, tương 
đương vài trăm ngàn đô la ngày nay. Đổi lại, Hus-
sein cho Anh lập một thương điếm tại Tân Gia Ba 
bằng Hiệp Ước 6.2.1819 mặc dù Hòa Lan phản 
đối.

Raffles hoạch định sơ đồ kiến thiết trung tâm 
Tân Gia Ba, san bằng một ngọn đồi làm trung tâm 
thương mại, nay là Shenton Way và kiến thiết các 
kiến trúc nhà nước quanh đồn Canning. Ông rộng 
lượng với dân bản xứ, cải tổ hành chánh, thuế khóa, 
bỏ khổ sai, bảo đảm việc thuê đất, dạy dân trồng 
cà phê và mía, khuyến khích việc giao thuơng với 
Tàu, xây trường học, vv... Năm 1823, ông dự thảo 
Hiến Pháp đầu tiên cho Tân Gia Ba, cấm chỉ đánh 
bạc và nô lệ, cấm kỳ thị chủng tộc. Coi như sứ 
mạng đã hoàn tất, ngày 9.7.1823, ông đáp tàu về 
nước. Ông được coi là người sáng lập Tân Gia Ba 
tối tân như ngày nay. Tượng ông đúc theo mẫu của 
điêu khắc gia Anh trứ danh Thomas Woolner được 
dựng ở ngay nơi ông đặt chân lên Tân Gia Ba lần 
đầu. Ông sinh ngày 6.7.1781 trên tầu biển Ann mà 
thân phụ Benjamin Raffles là thuyền trưởng buôn 
nô lệ tại vùng biển Carib, lúc ấy đậu tại cảng Mo-
rant, Jamaica. Ông mồ côi cha năm 14 tuổi, không 
biết mẹ là ai chỉ biết là người Hòa Lan, vào đời làm 
thư ký cho Cty Đông Ấn. Năm 1805, ông được cử 
đi Penang thuộc Malacca làm phụ tá thư ký cho 
thống đốc Penang Philip Dundas, rồi kết hôn với 
góa phụ Olivia Mariamne Devenish. Năm 1818 
ông được hoàng gia Anh vinh thăng hiệp sĩ. Ông 
bị trúng phong, mất tại Luân Đôn ngày 5.7.1826, 

TÀU 
DẦU TSÌN
                   (tiếp theo)
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một ngày trước ngày sinh nhật thứ 45. Ông chống 
buôn nô lệ nên không được chôn trong đất thánh 
nhà thờ St. Mary, địa phận Hendon gần Luân Đôn 
vì gia đình cha xứ làm giầu nhờ buôn nô lệ! 

Ngày 2.8.1824, y khoa bác sĩ John Crawfurd, 
công sứ Anh đầu tiên ở Tân Gia Ba từ tháng 3.1823, 
ký một hiệp ước, trả một số tiền cho vua Hussein 
để được giao toàn đảo cho Cty Đông Ấn của Anh. 

Hiệp ước Anh-Hòa 1824 chia bán đảo Malacca 
làm 2 phàn, lấy eo biển Malacca làm ranh giới, 
phía bắc gồm Penang, Malacca, bây giờ là Mã Lai 
Á, và Tân Gia Ba thuộc Anh, phía nam bây giờ là 
Nam Dương thuộc Hòa Lan. Năm 1826, Tân Gia 
Ba cùng với Penang và Malacca họp thành Brit-
ish Straits Settlements do Cty Đông Ấn ở Calcutta 
quản trị. Năm 1832, Tân Gia Ba thành trung tâm 
hành chánh cho cả 3 vùng. Ngày 1.4.1867, Straits 
Settlements thành thuộc địa Hoàng Gia thuộc quản 
hạt Văn Phòng Thuộc Địa Luân Đôn. 

Công sứ kỹ sư William Farquhar, tiếp tục cải 
thiện Tân Gia Ba, xây thêm nhà thương, trường 
học và hệ thống cấp thủy. Ông nói tiếng Mã Lai, 
cưới Nonio Clement, một cô gái Malacca, được 6 
người con, dân mến phục gọi ông là Rajah Mal-
acca.

Tân Gia Ba nhanh chóng phát triển và thu hút 
di dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Từ 1827, 
đông người Tàu đã đến cư ngụ rồi đến thập niên 
1860 thì thêm người Ấn. Người Mã Lai ở tập trung 
trong các kampung (làng). Các băng đảng Tàu tụ 
tập có khi  hàng vạn người rất có thế lực và tranh 
quyền, thanh toán nhau chết hàng trăm. Năm 1869, 
dân số đã lên đến 100,000. Các nhà buôn và ngân 
hàng chiếm cứ hai bên bờ sông Tân Gia Ba, thương 
gia và học giả Ả Rập tụ tập tại cửa sông, nơi bây 
giờ là Kampong Glamn, một số rất ít người Âu 
Châu định cư quanh Fort Canning Hill, cộng đồng 
Ấn cũng ở ven sông nhưng xa cửa sông, nơi bây 
giờ là Little India, cu li Tàu và Ấn bốc dỡ hàng hóa 
trên bờ sông, người Mã Lai đa số là thổ dân Orang 
Laut chuyên nghề đánh cá. Để ghi nhớ nguồn gốc 
đánh cá này, quản thủ Hải Học Viện Van Kleef, ông 
Fraser Brunner, phác họa ra bức tượng merlion, 
Tàu dịch là Yúwĕishī (ngư vĩ sư), tiêu biểu cho 
Tân Gia Ba, do nghệ nhân Lâm Năng Sinh (Lim 

Nang Seng) thực hiện bằng xi măng tráng sứ từ 
tháng 11.1971 đến tháng 8.1972 mới hoàn tất, cao 
8.6m, nặng 40 tấn, ngày 15.9.1972 an vị ở ngay 
cửa sông Tân Gia Ba, đến ngày 15.9.2002, chuyển 
về Công Viên Merlion nhìn ra Vịnh Marina.

Tàu chạy bằng hơi nước được khám phá giữa 
thập niên 1860, năm 1869, khánh thành sông đào 
Suez, Singapore thành hải cảng dừng chân chính 
trên hải trình giữa Âu Châu và Đông Á. Đồng thời, 
cây cao su được đem trồng phổ biến tại Đông Nam 
Á, Tân Gia Ba thành trung tâm xuất cảng cao su 
đi khắp thế giới. Từ 1873 đến 1913, doanh nghiệp 
Tân Gia Ba tăng 8 lần. 

Sáng sớm ngày 8.12.1941, Nhật oanh tạc Tân 
Gia Ba. Ngày 15.2.1942, ngày Tết Nguyên Đán, 
tướng Arthur Ernest Percival đầu hàng tướng To-
movuki Yamashita, Nhật chiếm Tân Gia Ba, đổi 
tên là Chiêu Nam Đảo (Shōnan-tō = Ánh sáng 
Miền Nam). Khoảng 130,000 tù binh Ấn, Úc, Anh 
và hàng ngàn dân sự Âu Châu bị Nhật đưa đi làm 
con đường Thái Lan-Miến Điện, ít người sống sót. 
Ngày 15.8.1945 Nhật đầu hàng. Anh tái chiếm Tân 
Gia Ba. Hỗn loạn khắp nơi. Ngày 1.4.1946, Tân 
Gia Ba thành thuộc địa Anh, năm 1946, cùng với 
Penang và Malacca thành Liên Hiệp Mã Lai, năm 
1948, thành Liên Bang Mã Lai. 

Ngày 20.3.1948, Tân Gia Ba có cuộc bầu cử 
để chọn 6 thành viên Hội Nghị Lập Pháp, tháng 
6, tình trạng khẩn cấp được ban bố khi Cộng Sản 
định cướp chính quyền tại Mã Lai và Tân Gia Ba. 
Một nhân vật nổi lên thay đổi hẳn cục diện Tân 
Gia Ba.

Lý Quang Diệu  (Lee Kuan Yew) sinh ngày 
6.9.1932. Ông tổ bốn đời Lee Bok Boon (sinh 
1846), gốc người Hẹ (Hakka), di cư từ Phúc Kiến 
sang Tân Gia Ba lập nghiệp, năm 1871 sinh ra 
Lee Hoon Leong, ông này năm 1903 sinh ra Lee 
Chin Koon là thân phụ Lý Quang Diệu. Trong Đệ 
Nhị Thế Chiến 1942-1945 việc học của Lý Quang 
Diệu bị dở dang. Nhật chiếm đóng Tân Gia Ba, 
ông buôn lậu stikfas (tiếng Nhật nghĩa là hồ làm 
bằng khoai mì) rất phát tài, rồi cộng tác với phòng 
thông tin tuyên truyền Nhật Hodobu (Báo Đạo 
Bộ) chép lại các bản báo cáo của đồng minh cho 
Nhật. Sau chiến tranh, ông sang Anh học luật, tốt 
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nghiệp danh dự hạng nhất hai sao, sau học thêm 
tại Trường Kinh Tế Luân Đôn, năm 1949 về làm 
luật sư tại văn phòng Laycock and Ong, năm 1951 
làm vận động viên cho ls John Laycock của Đảng 
Cấp Tiến thân Anh, tranh cử vào hội đồng tư vấn 
lập pháp. Năm 1953, ông chuyển hướng, sang làm 
cố vấn pháp lý cho nghiệp đoàn lao động và sinh 
viên, có dịp tiếp xúc với giới bình dân nói tiếng 
Tàu (ngôn ngữ chính thức của Tân Gia Ba là tiếng 
Anh), sau này hậu thuẫn cho đảng PAP của ông. 

Ngày 21.11.1954, ông cùng với một nhóm 
trung lưu Tây học lập ra Nhân Dân Hành Động 
Đảng (Rénmín Xíngdòngdǎng - PAP = People’s 
Action Party) liên minh giai đoạn với các nghiệp 
đoàn thân cộng. Hai bên dựa dẫm nhau. Vì Mã 
Lai cấm Cộng Sản nên các nghiệp đoàn cần có 
những người không cộng sản làm bình phong, còn 
những người trung lưu cần đại chúng thân cộng 
hậu thuẫn. Mục đích chung là tranh đấu thoát khỏi 
ách thực dân Anh. Ngày đảng ra mắt tại Victoria 
Memorial Hall, 1,500 người đứng chật cứng đại 
sảnh đường. Lý Quang Diệu được bầu làm tổng bí 
thư từ ngày đó cho đến 1992, trừ năm 1957 gián 
đoạn một thời gian ngắn.  

Ngày 2.4.1955, Tân Gia Ba có cuộc bầu cử 
Quốc Hội Lập Pháp sôi nổi nhất lịch sử. Nhiều 
người Tàu trước kia lơ là nay cũng tham gia đi 
bầu. Kết qủa Mặt Trận Lao Động (LL Alliance) 
được 13 ghế, PP được 4 ghế, PAP được 3 ghế. 
Ngày 6.4.1955, David Saul Marshall thành thủ 
tướng Tân Gia Ba đầu tiên, lập một chính phủ liên 
hiệp gồm Mặt Trận Lao Động của ông, Tổ Chức 
Quốc Gia Mã Lai Liên Hiệp và Hiệp Hội Người 
Tàu Mã Lai. Ngày 6.6.1956, Marshall từ nhiệm vì 
Luân Đôn không chịu giao quyền tự trị đầy đủ cho 
Tân Gia Ba. Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Lao 
Động Lâm Hữu Phúc (Lim Yew Hock) lên thay. 
Ngày 28.5.1958, Thỏa Ước Lập Hiến được ký kết 
tại Luân Đôn. Tháng 5.1959, tổng tuyển cử để 
chọn 51 dân biểu Quốc Hội Lập Pháp. PAP được 
43 ghế. Ngày 3.6, tân Hiến Pháp xác nhận Tân Gia 
Ba tự trị. Toàn quyền Anh Sir William Goode ngày 
5.6 tuyên thệ nhậm chức Yang di-Pertuan Negara 
(nguyên thủ quốc gia), một hư vị, đến ngày 3.12, 
giao chức này lại cho Yusof bin Ishak (1910-1970). 

Cùng ngày, quốc thiều, quốc kỳ và quốc huy được 
công bố. Thủ tướng đầu tiên là Lý Quang Diệu.

Phe ôn hòa PAP muốn Tân Gia Ba độc lập như 
là một phần của Mã Lai không cộng sản. Phe cộng 
sản muốn chiếm cả chính quyền. Năm 1961, phe 
CS ly khai thành lập đảng Barisan Sosialis. Mã Lai 
đồng ý Tân Gia Ba sáp nhập với Mã Lai cùng với 
Borneo thành Liên Bang, để Anh phụ trách ngoại 
giao, quốc phòng và nội an của Tân Gia Ba. Ngày 
27.5.1961, thủ tướng Mã Lai Tunku Abdul Rah-
man đề nghị Liên Bang Mã Lai, Singapore, Sara-
wak, Bằc Borneo và Brunei sáp nhập làm một để 
cộng tác kinh tế chính trị mật thiết hơn nữa. Thủ 
tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu đồng ý chính 
phủ trung ương phụ trách quốc phòng, ngoại giao 
và nội an, còn địa phương phụ trách giáo dục và 
lao động. 

Cuộc trưng cầu dân ý ngày 1.9.1962 cho thấy 
dân nhiệt thành ủng hộ PAP tiến hành kế hoạch 
sáp nhập. Mã Lai Á thành lập ngày 16.9.1963 gồm 
Liên Bang Mã Lai (Federation of Malaya), Tân 
Gia Ba, Sarawak và Bằc Borneo (bây giờ là Sa-
bah). Brunei rút ra. Nam Dương và Phi Luật Tân 
phản đối việc sáp nhập. TT Nam Dương Sukarno 
suốt 3 năm vận động chống lại.

Vì bất đồng quan điểm chính trị, ngày 9.8.1965 
QH Mã Lai biểu quyết trục xuất Tân Gia Ba. Ngày 
12, tu chính Hiến Pháp, ngày 27, Tân Gia Ba thành 
một cộng hòa độc lập, có hiệu lực hồi tố để cho 
Yusof bin Ishak làm tổng thống đầu tiên kể từ 
ngày độc lập. Lý Quang Diệu (Kee Kuan Yew) vẫn 
muốn thống nhất với Mã Lai Á, khóc nhận chức 
thủ tướng. Ngày 21.9.1965, Singapore được LHQ 
công nhận, ngày 15.10, trở thành thành viên LHQ. 
Năm 1967, Anh quyết định rút hết quân vào cuối 
năm 1971. Năm 1967, Singapore áp dụng nghĩa vụ 
quân sự cưỡng bách, tháng 8, gia nhập ASEAN. 
Năm 1969, Tân Gia Ba thành lập bộ tư lệnh Hải 
Quân và Không Quân. 

Lý Quang Diệu làm thủ tướng từ 1959 đền 
1990, đã khiến Tân gia Ba thành một nước thanh 
bình, thịnh trị, đến 1988 lợi tức đầu người hàng 
năm tăng gấp 10. Vì những thành quả kinh tế, xã 
hội và e ngại CS Tàu, Tân Gia Ba đã tạo ra, duy 
trì và phát triển một dân tộc tính riêng biệt, khá xa 
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văn hóa Tàu nhưng vẫn đế cao Khổng giáo.
Trong khoảng 150 năm, tại Tân Gia Ba, tỷ lệ dân 

số Tàu tăng nhiều nhất: Năm 1860, dân số 80,792 
gồm Tàu 61.9%, Mã Lai 13.5%, Ấn Độ 16.05%, 
người gốc khác kể cả người Âu Châu 8.5%. Năm 
2007, dân số 4.59 triệu, gồm Tàu 75.2%, Mã Lai 
13.6%, Ấn Độ 8.8%, người gốc khác 2.4%.

Kế nhiệm và tiếp tục theo chính sách họ Lý là 
Ngô Tác Đông (Goh Chok Tong). Ngày 12.8.2004, 
Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), trưởng nam của 
Lý Quang Diệu, sinh ngày 10.2.1952, lên làm thủ 
tướng.

Lợi tức đầu người hàng năm (GDP), năm 2006 
là US$29,474, Tân Gia Ba là nước giầu thứ sáu 
trên thế giới, có trữ kim ngoại tệ hơn US$177 tỷ. 
Vào tháng 9.2007, tỷ lệ thất nghiệp là 1.7%. Ba 
tháng đầu năm 2007 đã có thêm 171,500 chỗ làm 
mới. Năm 2007, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là 7.5%, 
lôi cuốn được US$16 tỷ vốn đầu tư cố định tạo ra 
US$3 tỷ kinh phí dịch vụ. Năm 2008, chính phủ dự 
trù mức tăng trưởng kinh tế có thể từ 4.5 đến 6.5%. 
Hơn 90% dân sống trong các khu chung cư do nhà 
nước kiến thiết và khuyến khích dân mua. Gần một 
nửa dân dùng phương tiện giao thông công cộng. 

Mậu dịch và dịch vụ Tân Gia Ba chiếm 40% thu 
nhập quốc dân. Tân Gia Ba là trung tâm mậu dịch 
ngoại tệ lớn thứ tư sau Luân Đôn, Nữu Ước và 
Đông Kinh. Tân Gia Ba có nền kinh tế thị trường 
rất phát triển, dựa trên truyền thống mậu dịch kho 
hàng (enterepot trade), có hạ tằng cơ sở hiện đại, 
có công nghiệp đóng và sửa chữa tàu tối tân nhất 
Á Châu, được coi là đứng đầu về vận chuyển quá 
cảnh ở Châu Á. Cảng Tân Gia Ba do PSA Interna-
tional và Jurong Port quản trị là thương cảng xầm 
uất nhất thế giới năm 2005 và cũng là nơi tàu ghé 
lấy nhiên liệu lớn nhất thế giới. Tân Gia Ba còn 
là một trung tâm hàng không cho cả vùng Đông 
Nam Á và là trạm dừng chân cho các máy bay 
đường Úc-Á và Âu Châu. Phi trường Changi có 
một mạng lưới gồm 81 hãng hàng không, nối kết 
185 thành phố của 58 quốc gia, năm 2006 được 
đánh giá là phi trường tốt nhất.

Tân Gia Ba được coi là nước đi đầu trong việc 
chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, có một số 
ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu Châu 

Á và thế giới như sản xuất ổ đĩa máy điện toán và 
linh kiện bán dẫn, chế biến và lắp ráp máy móc 
tinh vi. Tân Gia Ba cũng là trung tâm lọc dầu quan 
trọng nhất Châu Á. 

Tân Gia Ba được đành giá là nước kinh doanh 
thân hữu nhất thế giới, có hàng ngàn lao động nước 
ngoài làm việc trong các doanh nghiệp đa quốc gia 
và hàng vạn lao động trí thức từ nhiếu quốc gia 
khác nhau đến phục vụ cho Tân Gia Ba.

Kinh tế Tân Gia Ba còn một hoạt động độc đáo: 
ngành du lịch y tế (medical tourism), mỗi năm có 
đến 200,000 du khách đến Tân Gia Ba để chữa 
bệnh. Tân Gia Ba dự trù phát triển ngành này để từ 
2012 có thể mỗi năm tiếp một triệu bệnh nhân thu 
về US$3 tỷ và tạo ra 13,000 việc làm mới. 

Tân Gia Ba cùng với Đài Loan, Nam Hàn và 
Hương Cảng được công nhận là bốn con cọp Á 
Châu. Tuy Tân Gia Ba không có tài nguyên thiên 
nhiên nào đáng kể, lại có diện tích quá nhỏ, nông 
phẩm không đủ cung ứng cho dân nhưng mức sinh 
hoạt cao là nhờ hai yếu tố, trí tuệ để tận dụng vị trí 
địa dư đem lại thịnh vượng vật chất và tinh thần 
kỷ luật để thi hành có hiệu quả những kế hoạch do 
trí tuệ vạch ra ngõ hầu bảo đảm an ninh và ổn định 
trong đời sống quần chúng.

Đạt được những thành quả như thế mà Tân Gia 
Ba không có một người nào phải bỏ quê cha đất tổ 
đi làm bồi tầu tìm đường cứu nước rồi về giở trò ăn 
cướp (cướp chính quyền), ăn trộm, ăn cắp. Nước 
giầu dân an vui là nhờ ở những nhà lãnh đạo có tài 
và nhất là có đức. Những kẻ cầm quyền dù có tài 
nhưng gian manh tất nhiên phải làm cho đất nước 
tan hoang, dân chúng đồ thán. Tân Gia Ba được tổ 
chức Transparency International liên tiếp đánh giá 
là nước ít tham nhũng nhất Á Châu và là một trong 
10 nước ít tham nhũng nhất thế giới. Năm 2007, tổ 
chức này sắp CSVN vào hạng 124/180. Đan Mạch 
là 1 trong 2 quốc gia trong sạch nhất. Tòa đại sứ 
Đan Mạch ở Hà Nội mở một đường dây điện thoại 
nóng cho mọi người có thể báo cáo những trường 
hợp tham nhũng mà không bị tiết lộ danh tánh. 
Thật là một quốc nhục.

Tân Gia Ba trong sạch là thế mà bây giờ cũng 
bị hoen ố vì tham nhũng. Phải chăng đây là bệnh 
dịch toàn cầu? nm
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(còn tiếp)  

 

BIỂN (LỬA) CASPIAN
[tiếp theo]

Nguyễn Trần Ai

II.1.2.2. IBRAHIM RUGOVA VÀ KLA 
Ngày 23.3.1998, TT Kosovo Ibrahim Rugova 

được 99% dân bầu lại, ngày 28.5 được TT Clinton, 
PTT Gore, ngoại trưởng Albright tiếp kiến tại Hoa 
Thịnh Đốn, ngày 29 được TT Clinton tiếp kiến tại 
phòng bầu dục, ngày 1.6, hội kiến với TTK LHQ 
Kofi Annan tại Nữu Ước. Ông còn được Nghị Viện 
Âu Châu tặng Giải Sakharov về Tự Do Tư Tưởng.

Chính sách kháng chiến thụ động của Rugova 
giúp Kosovo được yên tĩnh suốt chiến tranh Slo-
venia (1991), Croatia (1991-1995) và Bosnia 
(1992-1995). Nhưng Thỏa Ước Dayton năm 1995 
chấm dứt chiến tranh Bosnia (sẽ nói đến dưới đây), 
vì không đả động gì đến Kosovo để quốc tế giải 
quyết, nên lập trường của Rugova không còn được 
ủng hộ như trước khiến nhiều người Albania quá 
khích chủ trương giải pháp vũ lực. 

Năm 1997, “Quân Đội Giải Phóng Kosovo” 
(KLA), chưa ai nghe nói đến bao giờ, xuất hiện. Đó 
là một tổ chức nhỏ, ô hợp, gồm một nhóm người 
Albania quá khích, đa số là nông dân ở Drenica 
miền tây Kosovo và dân lao động thất nghiệp, được 
những khu di dân Albania ở Kosovo và những vua 
buôn lậu ma túy người Albania ở Âu Châu hỗ trợ tài 
chánh và vật chất. 

TT Rugova và KLA đều chủ trương Kosovo độc 
lập và chống chính sách thống nhất của Milosevic, 
nhưng Rugova thì ôn hòa và được dân bầu hợp pháp 
còn KLA là một tổ chức du kích quá khích bất hợp 
pháp.

Ngày 22.4.1996, bốn vụ tấn công nhân viên an 
ninh Serbia đồng loạt xẩy ra tại nhiều nơi ở Kosovo. 
KLA đứng ra nhận trách nhiệm. Rugova phản đối 
KLA, yêu cầu LHQ phái quân đến Kosovo giữ trật 
tự. 

Đầu năm 1997, bác sĩ Sali Berisha, thành viên 
Ủy Ban Nghiên Cứu Khoa Học Y Tế Âu Châu, đảng 
viên đảng Lao Động (CS) Albania, thủ tướng rồi TT 
Albania từ 1992, bị lật. Albania sụp đổ trong hỗn 
loạn. Bọn du đãng hôi của các kho quân nhu quân 
cụ chuyển về miền tây Kosovo cho KLA khoảng 2 
triệu pounds chất nổ và từ 750,000 đến 1,000,000 
súng trường Kalashnikov. 

Thủ tướng chính phủ Bujar Bukoshi lưu vong 
ở Zurich, Thụy Sĩ, thành lập Lực Lượng Võ Trang 
Cộng Hòa Kosovo (FARK). Năm 1998 FARK giải 
tán và nhập vào KLA. 

TT Rugova bị yếu thế rõ rệt khi QH Kosovo 
bí mật chọn lãnh tụ chính trị KLA Hashim Thaci 
để cầm đầu phái đoàn thương nghị tháng 2.1999 
đi Rambouillet. Cuối tháng 3.1999, hòa đàm Ram-
bouillet thất bại, NATO phát động Chiến Dịch Liên 
Quân, Rugova cùng gia đình bị quản thúc tại gia 
ở Pristina, rồi đầu tháng 4 bị cưỡng bách đưa đi 
Belgrade, lên TV cùng với Milosevic kêu gọi chấm 
dứt chiến tranh, đầu tháng 5, được cho lưu vong tại 
ý. Chiến tranh chấm dứt, tháng 7 ông về Kosovo, 
được dân chúng đón mừng như một vị anh hùng. 

Đảng LDK của ông đại thắng trong cuộc bầu cử 
tháng 10.2000, được 58% số phiếu. Đảng Dân Chủ 
Kosovo của KLA hậu thuẫn Hashim Thaci được 
có 27%. Ngày 4.3.2002, QH Kosovo lại chỉ định 
Rugova làm TT. Bây giờ được quốc tế thừa nhận, 
ông vẫn tranh đấu đòi độc lập cho Kosovo, tách khỏi 
Nam Tư, bằng giải pháp chính trị, thân HK và Liên 
Âu. Để chiêu hồi KLA, tháng 11.2004, ông chỉ định 
làm thủ tướng Ramush Haradinaj, sinh viên đại học 
Pristina, tư lệnh miền tây Kosovo của KLA khi ấy 
mới 36 tuổi. Ông này đã có hai người anh em bị 
chết trận. Ông thành lập đảng Liên Minh cho Tương 
Lai Kosovo. Trong cuộc bầu cử 10.2000, đảng của 
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ông về thứ ba. 
Tháng 12 Rugova lại được QH Kosovo cử làm 

TT. Ngày 12.3.2005, ông bị ám sát hụt. Ngày 30.8, 
ông phải đi Quân y viện Landstuhl của Không Quân 
HK trị bệnh sau khi đã điều trị tại các bệnh viện 
ở Pristina và ở Trại Bondsteel. Ngày 5.9 ông xác 
nhận là bị ung thư phổi, ngày 21.1.2006 thì mất. 
Nửa triệu người tham dự tang lễ ngày 26. 

Tiến sĩ Luật khoa Fatmir Sejdiu, sinh ngày 
23.10.1951 tại làng Pakastice, tp Podujeva, Koso-
vo, lúc ấy đang là tổng bí thư LDK, được bầu làm 
TT, nhậm chức ngày 10.2.2006 cho tới nay..

Đa số người Albania cho KLA là những “chiến sĩ 
tự do”. Nhiều chính khách HK đồng ý với họ, nhất 
là những chính khách gốc Do Thái như tns Joseph I. 
Lieberman (DC Connecticut). Ông tuyên bố: “HK 
và KLA ủng hộ cùng những giá trị và nguyên tắc 
nhân bản... Tranh đấu cho KLA là tranh đấu cho 
nhân quyền và những giá trị Mỹ” (Washington Post 
ngày 28.4.1999).

Ngày 29.7.1999, ngoại trưởng HK Madeleine Al-
bright (Do Thái) công du Pristina, thủ phủ Kosovo, 
nơi có những đại lộ mang tên bà và tên TT Bill Clin-
ton. Tiện đây cũng xin nhắc là năm 2004, TT Clin-
ton được đại học (hạng bét) Pristina cấp bằng tiến sĩ 
danh dự. Bà Albright được công chúng nghênh tiếp 
như một vị cứu tinh. Bà gặp riêng Hashim Thaci, 
lãnh tụ chính trị của KLA đã nói đến trên đây. Cảnh 
Albright ôm hôn thắm thiết Hashim Thaci có chụp 
hình cho cả thế giới và hậu thế xem. Nhưng khi bà 
đi Gracanica, cách Pristina 5 dặm về phía nam, để 
gặp tổng giám mục Chính Thống giáo Artemije Ra-
dosavljevic và các nhà lãnh đạo địa phương trong 
ngôi giáo đường xây từ tk XIV, thì bị dân chúng xỉ 
vả, nhổ nước miếng vào đoàn xe của bà, giơ nắm 
tay lên dọa nạt. Bà Albright cũng được đại diện đặc 
biệt LHQ Bernard Kouchner (Do Thái) và tướng 
Mike Johnson (Do Thái), chỉ huy trưởng Anh của 
KFOR, thuyết trình về tình hình. 

Ruth E. Gruber trong bài “Kosovar Albanian 
leader promises to prevent revenge attacks on 

Jews” trên tờ Jewish Telegraph Agency News viết 
từ Rome ngày 5.7.1999, tiết lộ: 

Hashim Thaci mới mấy ngày nay gặp Eli Eliezri, 
đặc phái viên của American Jewish Joint Distribu-
tion Committee, hai lần và cấp cho ông này một bức 
thư ra lệnh “Toàn thể KLA dưới quyền tôi phải tôn 
trọng và bảo vệ mọi người Do Thái ở Kosovo. KLA 
cũng bảo vệ và bảo tồn tài sản của những người Do 
Thái hoặc hiện diện lúc ấy ở Kosovo, hoặc vắng 
mặt và có ý định trở về”. 

Chu đáo và cảm động khôn xiết, ôm hôn thắm 
thiết biết mấy cho vừa.

Thế nhưng chính sách HK nhiều đường lắt léo, 
nay thì dán nhãn “khủng bố” cho KLA, mai ủng hộ, 
mốt lại lên án, không biết đâu mà lần. Lần được rồi 
thì đã quá muộn. Biết bao quốc gia dân tộc đã học 
được bài học cay đắng này. 

Năm 1997, TT Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư 
Milosevic gọi KLA là quân “khủng bố”. Năm 1998, 
bộ Ngoại Giao HK cũng liệt KLA vào danh sách 
khủng bố. 

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong Ủy Ban 
Chính Sách tỏ ý lo ngại về “liên minh thực sự” giữa 
hành pháp Clinton với KLA vì “nhiều báo cáo của 
những nguồn tin không chính thức đáng tin cậy” 
cho rằng KLA liên quan với mạng lưới tội ác Al-
bania và các tổ chức khủng bố được thúc đẩy bởi ý 
thức hệ Hồi giáo quá khích, gồm cả Iran và Osama 
bin Laden.

Ngày 23.2.1998, nhà ngoại giao HK Robert 
Gelbard công khai gọi KLA là “một lũ khủng bố”, 
khiến Milosevic cữ ngỡ đó là dấu hiệu HK bật đèn 
xanh cho ông tiễu trừ KLA. Ngày 9.3, Gelbard sang 
gặp Milosevic tại Belgrade càng khiến ông tin tưởng 
hơn. Thế mới chết.

Milosevic bèn tung cảnh sát và quân đội Serbia 
tiễu trừ KLA, có những biện pháp cực kỳ dã man, thí 
dụ chỉ cần KLA hạ một người Serbia thì cả một làng 
người Albania ở Kosovo bị tàn phá. Milosevic cho 
dân quân vào từng nhà gí súng đuổi các người Al-
bania đi và hạ sát nhiều người. Hơn 500,000 người 
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phải trốn sang Macedonia, Albania và Montenegro. 
Nhưng càng nhiều người bị tàn sát thì lại càng thêm 
nhiều người gia nhập KLA. Tháng 12.1998, phó thị 
trưởng Kosovo người Serbia bị KLA giết. Cứ thế, 
người Serbia và người Albania bắt cóc và sát hại lẫn 
nhau vô tội vạ.

Ngày 31.3.1998, HĐBA/LHQ ra nghị quyết 1160 
lên án Nam Tư dùng vũ lực bất tương xứng, cấm 
vận vũ khí vào Serbia. Ngày 23.9, HĐBA/LHQ lại 
ra nghị quyết 1199, yêu cầu các bên ngưng bắn, đòi 
Serbia phải rút quân khỏi Kosovo để cho người tỵ 
nạn trở về và đe dọa, nếu Serbia không tuân lệnh, sẽ 
có các biện pháp khác.

Các cuộc tấn công của KLA và các cuộc phản 
công trả đũa của Serbia suốt mùa đông 1998-99 lên 
đến cực độ ngày 15.1.1999 trong cái gọi là Biến 
cố Racak. 45 người Albania tại Kosovo bị giết, 
Milosevic bảo họ là KLA, nhưng điều tra ra họ là 
thường dân. 

Ngay cả khi chưa có cuộc điều tra, các quốc gia 
Tây phương và HĐBA/LHQ lập tức lên án cuộc tàn 
sát, sau này là căn cứ cho một trong những tội ác 
chiến tranh mà Miloaevi và các viên chức cao cấp 
của ông bị cáo buộc đã phạm. 

Sau khi dân quân Serbia đi khỏi hiện trường 
Racak, máy quay phim TV quay được cảnh đại sứ 
HK William Walker đi giữa những xác người Al-
bania không toàn thây. Sau đó ông họp báo tuyên 
bố mới chứng kiến tội ác của người Serbia đối với 
thường dân. Biến cố này là khúc quanh của cuộc 
chiến và là lý do để NATO quyết định gửi quân đến 
cưỡng bách hai bên duy trì hòa bình, tuyên bố sẵn 
sàng oanh tạc các mục tiêu Nam Tư, ngụ ý bảo Ser-
bia không hòa bình thì ăn bom, bảo Albania không 
hòa bình thì bị bỏ rơi. 

Ngày 6.2.1999, tại lâu đài Rambouillet, ngoại 
ô Paris, TTK/LHQ Javier Solana mở cuộc thương 
thuyết với cả 2 bên. TT Milan Milutinovic cầm đầu 
phái đoàn Serbia, Miloaevi ở lại Belgrade không dự, 
nên bị khắp nơi chỉ trích. Ngày 22.3, đại sứ Richard 
Holbrooke (Do Thái) được cử đi Serbia giao một 

tối hậu thư cho Milosevic. Milosevic không nhượng 
bộ. 

Tháng 4, NATO quyết định đổ quân vào Kosovo 
trước mùa mưa. TT Clinton cực kỳ e ngại để quân 
Mỹ tham chiến nhưng cho phép CIA huấn luyện 
KLA để phá hoại và làm lung lay chính phủ Serbia. 
Việc huấn luyện này giao cho MPRI (Military Pro-
fessional Resources, Inc.), một tổ chức do 8 cựu sĩ 
quan cao cấp HK hồi hưu thành lập năm 1987 tại 
Delaware, trong chiến tranh Nam tư, phụ trách huấn 
luyện và trang bị quân đội KLA ở một trại bí mật 
tại Albania.

Ký giả Wayne Madsen, trong bài “Mercenaries 
in Kosovo: The U.S. connection to the KLA” đăng 
trên nguyệt san The Progessive ngày 1.8.1999, tiết 
lộ: “Các lãnh tụ KLA đã bị tố cáo ám sát các người 
Albania ôn hòa ở Kosovo, kể cả một số đồng ý với 
hòa ước Rambouillet. Thật thế, theo đài truyền hình 
quốc gia Albania, KLA đã lên án tử hình khuyết tịch 
Ibrahim Rugova, TT Cộng Hòa Kosovo đã được 
bầu lên một cách dân chủ....

Tờ San Francisco Chronicle tháng 5 vừa qua 
tường thuật rằng “những sĩ quan KLA và những 
người ủng hộ họ, theo các nhà chức trách thi hành 
luật pháp ở Tây Âu và HK, là một lực lượng chính 
trong tội ác có tổ chức quốc tế, chuyển những số 
lượng ma túy khủng khiếp qua một mạng lưới bí 
mật vào tận trung tâm Âu Châu”.

Vài lãnh tụ quân sự KLA là cựu chiến binh của 
các Chiến dịch Giông Tố và Hạ Thủ (Operations 
Storm and Strike) do MPRI lập kế hoạch. Những 
cuộc tấn công năm  1995 của nhà binh Croatia có 
kết quả là thanh lọc chủng tộc những người Serbia 
khỏi đông bộ Croatia. Một cựu viên chức CIA tâm 
sự rằng ông không ngạc nhiên vì  MPRI bây giờ liên 
hệ với KLA...

Vị chỉ huy quân sự KLA, Agim Ceku, là một 
cựu thiếu tướng trong quân đội Croatia, và là một 
“người chuyên thanh lọc chủng tộc”, theo Robert 
Fisk của tờ London Independent. Cùng với các cố 
vấn quân sự  MPRI, Ceku giúp Croatia hoạch định 
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cuộc tấn công đã đẩy khoảng 350,000 người Serbia 
ở  Croatia khỏi tỉnh Krajina. Các lực lượng Croatia 
cũng phá hủy hơn 10,000 căn nhà của người Ser-
bia ở Croatia. Một lãnh tụ KLA khác, Xhavit Haliti, 
cũng không phải là một người dân Kosova nữa, là 
một cựu sĩ quan của mật vụ Albania khủng khiếp 
Sigurimi, một thực thể đã thành tựu  vô số vi phạm 
nhân quyền trong Albania. 

Sổ sách Quốc Hội còn ghi rằng HK có thể đã thực 
sự gửi vũ khí cho Serbia và Montenegro nhân danh 
Chiến tranh chống Ma Túy. Sau Thỏa hiệp Dayton 
về Bosnia, chính quyền Clinton coi Milosevic như 
là một đồng minh chống lại kẻ đại nghịch khác của 
Mỹ: việc buôn bán ma túy quốc tế...

 Dân biểu CH Illinois Dennis Hastert, chủ tịch 
Hạ Viện... có thể đã giúp đưa vũ khí vào tay Cảnh 
Sát Đặc Biệt Serbia và các lực lượng dân quân 
tương tự ở Montenegro...

Ngày nay, chả còn ai ở Hoa Thịnh Đốn hối thúc 
việc giúp đỡ người Serbia. Trong tranh chấp gần 
đây giữa NATO và  Serbia về Kosovo, chính phủ 
HK đã đổi lập trường về KLA. Các viên chức HK 
đã gạt sang một bên những đại diện ôn hòa hơn của 
người Albania ở Kosova, thiên về du kích quân KLA 
trong những cuộc thương thuyết với thủ lãnh Serbia 
Slobodan Milosevic... 

Tờ Wall Street Journal tường thuật, “KLA hối 
thúc NATO đưa tiền, súng đạn và những vật dụng 
khác. Cho đến bây giờ, NATO bảo không tuy vẫn lo 
rằng khước từ như vậy chỉ khiến KLA càng lệ thuộc 
vào các nhóm ám muội và làm cho nó không thích 
hợp trong một vai trò trong chính phủ Kosovo thời 
hậu chiền”. 

Một trong những “nhóm ám muội” ... là  MPRI 
của chính Hoa Thịnh Đốn. MPRI đã từng liên quan 
đến Balkans từ lâu. Năm 1996, sau cuộc thanh lọc 
chủng tộc ở Krajina, MPRI nhận được một hợp 
đồng $400 triệu của Bộ Ngoại Giao để “huấn luyện 
và trang bị” Quân Đội Liên Bang Croatia-Hồi giáo 
của Bosnia... Thiếu tướng hồi hưu Walter Yates 
điều khiển tác vụ Bosnia của  MPRI, có tên chính 

thức là Military Stabilization Program. Cty... đánh 
dấu Croatia, Bosnia và Macedonia như là những 
trung tâm hoạt động của MPRI. Serbia cũng được 
nói đến như là một quốc gia nơi những người lính 
đánh thuê của MPRI hoạt động. MPRI cũng giúp 
lập một số công binh xưởng làm vũ khí và trường 
huấn luyện quân sự tại Bosnia dùng các cựu chiến 
binh trong chiến tranh Croatia chống Serbia, cũng 
như những người Croatia ở Bosnia và người Hồi 
giáo. Đầu tháng 4, MPRI bị bắt không chối vào đâu 
được, khi quân đội Bosnia thu xếp để nhiều triệu đô 
la vũ khí bí mật chuyển từ những chỗ dấu của Bos-
nia cho du kích quân KLA ở Kosovo và các người 
Hồi giáo Nam Tư tại tỉnh Sandzak. Vì việc chuyển 
vũ khí này, Bộ Ngoại Giao tạm ngưng chương trình 
“huấn luyện và trang bị” của MPRI...”

Wayne Madsen còn kể ra một số nhà thầu Mỹ 
khác kiếm bộn tiền trong chiến tranh Balkan nhiều 
khi không mấy lương thiện, như nhà môi giới buôn 
bán vũ khí quốc tế nổi tiếng Cypress International 
ở Alexandria, tb Virginia, DynCorp cung cấp nhân 
viên giữ trật tự, Science Applications International 
Corporation, BDM International, và bình luận: “Sự 
kiện nhiều tác vụ đến thế do các hãng đánh thuê tư 
nhân thực hiện có nghĩa là Luật Tự Do Thông Tin 
không được áp dụng... Theo đô đốc Carroll, chúng 
“đặt Chương Trình Viện Trợ Quân Sự HK cách 
một khoảng xa các cơ quan chính phủ”... Có đầy 
đủ bằng chứng rằng KLA tài trợ các tác vụ của nó 
bằng cách buôn lậu heroin và cocaine từ Albania 
sang Tây Âu và Bắc Mỹ... Bộ trưởng Quốc Phòng 
William Cohen giữ một vai trò then chốt trong việc 
bí mật hỗ trợ quân sự cho quân phản loạn Alba-
nia”.

Tại sao HK lại phải dính vào những việc khuất 
tất này? Xin xem hồi sau sẽ rõ. Bây giờ hãy xin nói 
đến việc NATO dứt điểm Kosovo. 

(còn tiếp)

nm
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(Tiếp theo và hết)

Thúc Nguyên

CÁC NHÓM THÁI KHÁC NÓI NGÔN NGỮ 
TÀY-THÁI. 

Đó là các nhóm Giáy, Tu Dí, Sán Chay, Sán 
Dìu, Ha La, Bạch Di, Cầu Di, Đản, Lương... 

Người Giáy, còn được gọi là Nhắng, có khoảng 
50 ngàn ở miền biên cảnh Việt-Hoa và Việt-Lào. 
Họ trồng lúa nước trong những ruộng leo, nuôi gia 
súc, dệt, đan lát, làm mộc... Nam mặc áo quần màu 
chàm, chít khăn thêu. Nữ mặc quần, áo dài xẻ nách 
phải, búi tóc hay chít khăn. Họ ở nhà sàn hay nhà 
trệt, tường đất, lợp ngói máng. Bản ở lưng chừng 
núi. Họ dùng chữ riêng gọi là chữ Nôm Giáy. Họ 
có nhiều truyện kể dân gian. Trong những ngày lễ 
hội, họ đồng ca kèm với tiếng nhạc do bộ nhạc cụ 
bằng đồng, trong đó có nhiều trống đồng, tấu lên. 
Họ còn giữ tục kéo vợ trong ngày cưới.

Người Tu Dí, còn được gọi là Chủng Chá hoặc 
Bố Y, có khoảng 2 ngàn ở Hà Giang, Lào Kay và 
một số ở Hoa Nam. Họ trồng lúa núi, ngô trên 
nương, nuôi gia súc, gia cầm, cá, làm gốm, đá, 
mộc, rèn, bạc... Nam mặc quần áo ngắn. Nữ mặc 
váy xòe, áo năm thân, yếm, khăn. Họ ở nhà đất 
trong những bản nhỏ. Họ bị Hoa hóa khá đậm, hát 
đối đáp bằng tiếng Tàu. Họ có một nghi thức tiễn 
hỏa hoạn, đó là lễ đuổi ma lửa, được tổ chức vào 
tháng Hai và tháng Tám. Xế Xấn (=trưởng bản) 
cầm hương, kiếm, cùng với trai bản thổi kèn, đánh 
trống, chạy vào từng nhà, múa kiếm, cắm hương 
lên bàn thờ, đồng thời cầm một con gà đã cắt tiết 
dốc ngược cho máu vung khắp nhà. (Xin nhắc lại: 

Đừng nhầm người  Tu Dí đang nói ở đây với người 
Pa Dí là người Tày).

Người Sán Chay gồm hai thị tộc là Sán Chỉ và 
Cao Lan, có khoảng 148.000 ở các tỉnh Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ. Người phụ 
nữ Sán Chỉ mặc quần, người phụ nữ Cao Lan mặc 
váy. Họ trồng lúa trên ruộng leo, hoa màu phụ trên 
nương, nuôi gia súc gia cầm, dệt, mộc, rèn... Họ ăn 
cơm tẻ, húp cháo ngô, thích ăn cá, các món xào. 
Họ có nhiều truyện dân gian. Nhạc cụ có thanh 
la, chuông, trống, kèn. Những điệu múa dân gian 
phổ biến là múa trống, múa thắp đèn, múa xúc tép, 
múa đâm cá... Trai gái cũng có lệ tung còn vào 
mùa xuân.

Người Sán Dìu có khoảng 127.000 ở các tỉnh 
Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Phú Thọ. Họ trồng lúa nước trong ruộng, 
trồng ngô trên nương, nuôi trâu, lợn, gà, đánh cá, 
dệt, đan lát, làm gỗ... Họ ăn cơm tẻ và húp cháo. 
Nam mặc quần áo ngắn màu chàm. Nữ mặc quần, 
áo dài, thắt dây lưng trắng, quấn xà cạp, đội khăn 
mỏ quạ, đeo vòng ở cổ, ở tay. Họ có lối hát Sóóng 
Cô tức là hát đối đáp trong ngày xuân, trong đám 
cưới, trong lễ lạc. Có hai tốp: tốp con trai làng này 
hát với tốp con gái làng kia, và ngược lại; thường 
kéo dài thâu đêm, có khi hàng tuần. 

Người Ha La, còn được gọi là Pụa, gồm hai thị 
tộc là Ha La Cạn và Ha La Nước, có khoảng ngót 
6.000 người, chủ yếu ở các huyện Mường La và 
Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La, có một ít ở tỉnh 
Lào Kay. Họ đến ở đây từ lâu đời, từ thế kỷ thứ XI, 
thứ XII. Nam giới búi tóc sau gáy, nữ giới nhuộm 
răng đen. Cả nam lẫn nữ mặc giống người Thái 
Đen. Họ có tục lạ là múa hình nộm dương vật (có 
lẽ đấy là tàn tích của tín ngưỡng phồn thực).   

Người Bạch Di, người Cầu Di, người Đản, người 
Lương... ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng 
Tây, Vân Nam bên Tàu.        

CÁC NHÓM THÁI KHÁC NÓI NGÔN NGỮ 
THÁI CỔ (KAĐAI)

Có mấy ngành dưới đây nói thứ ngôn ngữ 

Vài Hiểu Biết Sơ Sài Về
CƯ  DÂN 

VÙNG  ĐÔNG NAM  Á
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Thái cổ gần với tiếng Kađai: Sek, Cơ Lao, La Chí, 
La Quả... 

Người Sek ở tỉnh Khammouane bên Trung 
Lào.

Người Cơ Lao có chừng vài ngàn ở các huyện 
Đồng Văn, Hoàng Su Phì thuộc tỉnh Hà Giang, 
gồm mấy thị tộc: Cơ Lao Trắng, Cơ Lao Xanh, 
Cơ Lao Đỏ. Họ có tục kết hôn ngoài thị tộc (exog-
amie). Họ trồng luá mạch, ngô trên những ruộng 
leo, nuôi trâu bò, ngựa, gia cầm, biết nghề rèn, đan 
lát, làm gốm. Họ ăn Mẻn Mén (bột ngô), canh bí, 
rau. Nam giới mặc áo cánh, quần ngắn đến bắp 
chân, màu chàm. Nữ giới mặc quần dài, áo dài quá 
gối, cài khuy nách, ngực áo, mép áo, tay áo ghép 
vải màu, quấn xà cạp ở bắp chân. Họ có nhà trệt, 
vách gạch hay ván, nóc lợp tranh, ở thành bản nhỏ 
có tường đá xếp quanh. Trai gái hát đối đáp kèm 
tiếng sáo trong những ngày lễ.

Người La Chí có chừng trên mươi ngàn, sinh 
tụ lâu đời dọc biên giới Việt-Hoa từ Hà Giang đến 
Lào Kay. Họ trồng lúa trong những ruộng leo, trồng 
màu trên nương rẫy, săn bắn, lượm hái, nuôi gia 
súc, gia cầm, dệt vải, đan lát, rèn... Họ ăn cơm nếp 
với thịt khô sấy hoặc thịt chua. Da trâu sấy khô rất 
được ưa chuộng. Nam mặc quần lá tọa, áo dài cài 
khuy ở nách phải, quấn khăn. Nữ mặc quần, áo dài 
xẻ giữa, yếm, thắt lưng, quấn khăn, đeo vòng tay, 
vòng tai. Họ ở thành bản nhỏ trong những nhà sàn, 
thường thì hai ba thế hệ ở chung với nhau. Trong 
những lễ nghi cúng bái, họ sử dụng trống, chiêng, 
đàn tính ba dây.

Người La Quả, còn được gọi là Pu Péo hoặc 
Penti Lô Lô, chỉ còn chừng một ngàn người, sống 
ở các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc thuộc 
tỉnh Hà Giang. Họ trồng lúa núi và ngô, nuôi bò 
dê, lợn gà, làm mộc, làm ngói. Ngày tết có bánh 
trưng đen và trắng. Nam mặc quần đũng rộng, ống 
ngắn, áo ngắn màu chàm. Nữ mặc váy dài, gấu 
viền màu sặc sỡ, áo ngắn cài khuy phiá nách phải, 
vấn tóc, cài lược cong hoặc phủ khăn. Họ còn giữ 
được trống đồng, cái to gọi là trống cái, cái nhỏ 
gọi là trống đực. (Có thể họ có họ hàng xa gần với 
người Lô Lô Trắng ở Bảo Lạc tại Bắc Việt: xem 
lại tiết 4.2).
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                  tủ sách Người Dân

Tran Diep, Sacramento CA, 1 năm 20.00
Tran Dac Trung Khai, BELGIUM, 1 năm 60.00
Nguyễn Ngọc Châu, Vancouver WA, 1 năm 20.00
Vo H. Toan, Silver Springs MD, 1 năm 20.00
Phan Tran, Corona CA, 1 năm 40.00
Lã Hoàng Trung, Westminster, CA, 100.00
Trần Thế Kiệt, Los Angeles, CA, 100.00

Có những trường hợp chi phiếu đến lúc báo đã lên khuôn hoặc phát hành rồi, nên nếu các bạn không thấy liệt 
kê tên mà vẫn nhận được... hồng thiệp, xin vui lòng xá tội và bỏ qua cho.
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Từ bao lâu nay, người thường dân chưa hề có tiếng 
nói. Chỉ có các nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp, các vị 
khoa bảng, các tổ chức, đảng phái nói giùm. 

Những tiếng nói trên không sai, nhưng không đủ. Phải 
có sự lên tiếng của người dân ở mọi thành phần, để tạo 
một sự đồng thuận cho tương lai đất nước. Nếu không, 
mọi việc sẽ lại diễn ra như cũ: một thiểu số lãnh đạo lại 
vẫn quyết định số phận của dân tộc, bất chấp những đòi 
hỏi thiết thực của đa số. 

Biến cố ngoạn mục nhất của năm 89 là sự tan rã liên 
tục của khối cộng sản. Cao trào đòi giải phóng con người 
để được tự do dân chủ của những người cùng khổ trong 
các nước cộng sản đang tấn công vào thành trì chủ nghĩa 
Mác. 

Sự tan rã của cộng sản tại Việt Nam là điều tất yếu. 
Vấn đề chỉ còn là thời gian. Khi cộng sản đổ, vấn đề lớn 
lao cấp bách cho Việt Nam là làm sao hồi sinh được một 
dân tộc mỏi mệt, nghèo đói, mất niềm tin. Và, từ đó, tạo 
dựng một đất nước ấm no, tự do, dân chủ. 

Trong lúc này, những ý kiến khác nhau của mọi tầng 
lớp ở khắp nơi cần phải được trao đổi và thảo luận một 
cách nghiêm trang, trong tinh thần thành khẩn, tôn trọng 
lẫn nhau, nhằm đạt sự đồng thuận về một mẫu mực tốt 
đẹp cho xã hội Việt Nam mai sau. 

Nói cách khác, chúng ta muốn nghe từ nhau, muốn nói 
với nhau về những khát vọng: Làm sao thúc đẩy lẹ hơn 
tiến trình sụp đổ của cộng sản? Làm sao để đất nước ấm 
no, để tự do được tôn trọng, để dân chủ được thi hành?

Cũng xin thưa:
Những người khởi xướng tạp chí Người Dân chưa bao 

giờ có kinh nghiệm làm báo nên những trông đợi ở một 
tờ báo chuyên nghiệp sẽ là điều mọi người không thấy ở 
Người Dân,

 Vì mục đích là tạo tiếng nói cho mọi tầng lớp, nên nội 
dung các bài vở không nhất thiết cùng một quan điểm. 
Người Dân không có chủ biên, trợ bút, ban biên tập mà 
gồm bài vở của bạn đọc khắp nơi.

                                      ***
Rõ là Người Dân đang làm việc ngược đời: làm báo 

mà không chuyên nghiệp, không sống bằng quảng cáo, 
không cả triển vọng sống bằng tiền bán báo, lại không có 
chủ biên, trợ bút, ban biên tập!

Tạp chí Người Dân ra đời với mục đích tạo phương tiện cho những người dân bình thường 
nói lên sự suy nghĩ của mình về những mong ước, ưu tư đối với bản thân, đất nước. 

Thói thường, người viết báo phải thuộc loại tài năng, 
học rộng biết nhiều, mang sở trường ra để mua vui hoặc 
chỉ dẫn người đọc. Người ta không chờ đợi những người 
tầm thường viết những cái tầm thường. 

Người Dân không nghĩ thế. Sự lầm lẫn to lớn của 
những người bình thường là đã không phổ biến những 
ưu tư, thắc mắc, những mong ước, đòi hỏi bình thường 
nhưng vô cùng thiết đáo, khiến mọi việc đã được giải 
quyết một cách xa vời, không liên quan đến đa số, đúng 
hơn, luôn luôn thiệt hại cho đa số. 

Đó là tình trạng chung của đất nước và dân tộc trong 
giai đoạn lịch sử gần đây: một nước nông nghiệp mà 
nông dân không có tiếng nói. Cho nên, nếu ở trong nước, 
tất Người Dân là của nông dân chất phác. Nay ở hải 
ngoại, Người Dân là của người trẻ học tập, làm ăn, đóng 
góp cho xứ sở cưu mang và hướng về việc quang phục 
quê hương. 

Vì:
Khi ra đi, mỗi gia đình ít nhất có một vài em, năm, 

mười tuổi. Nay tuổi trẻ là thành phần đa số của cộng 
đồng di tản. Họ còn có một chút quá khứ, còn được sự 
kềm cặp của phụ huynh để có động lực cố gắng và mãn 
nguyện với sự thăng tiến tương đối. 

Lớp đàn em họ, sinh trưởng nơi xứ người, sẽ không 
còn những điều kiện tương tự, trong khi thu nhận một nền 
văn hóa bản xứ mà không thể xoá bỏ những kỳ thị đương 
nhiên. Sẽ có những khó khăn và dằn vặt nếu không ngay 
tự bây giờ tạo nổi niềm hãnh diện về nguồn gốc, ý thức 
được phải làm gì, làm như thế nào. 

Cho nên Người Dân hiện diện, làm diễn đàn chung để 
cùng nhau trao đổi ý kiến, kinh nghiệm, tri thức trong 
mọi ngành nghề, phác họa mô thức tương lai. Vì thế, nó 
không trừu tượng, mà nôm na thiết thực giúp đỡ nhau 
học tập. 

Và sự tích cực tham gia về mọi mặt của người đọc là 
điều mà Người Dân thiết tha mong đợi. Vì Người Dân 
là của Bác, của Chú, của Anh, của Chị, của Em và của 
chúng ta.

Vậy xin mời. Người Dân là diễn đàn của Bạn. Nó tùy 
thuộc Bạn để tồn tại. 

                                                            Người Dân
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