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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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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
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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 (download) và in lấy.

ĐÍNH CHÍNH
Trong số 223 bài “Sử Việt Cận và Hiện Đại”, trang 13 cột 1, 

từ dòng 17 tới trang 14 cột 1 dòng 34 đều là trích dẫn, viết chữ 
nghiêng, và cuối bài, trang 17 cột 2, đoạn cuối bị máy vi tính cắt 
mất vài dòng, xin đọc như sau:

“Ông Thân đi...dẹp loạn thì cần thông ngôn để làm gì, Vả lại trong 
báo cáo của khâm sứ Trung Kỳ lên toàn quyền Đông Dương là “as-
sister à la colonne de police” thì nếu không phải việc tảo thanh cũng 
là tuần tra chứ không dịch thế nào được.”

Xin cáo lỗi cùng tác giả và độc giả.

Dân Với Dân



Người Dân Số 226Trang 4

        Một Vài Vấn Đề

VIỆT NAM

VIỆT NAM KHOÁI SỐNG
VỚI TIỀM NĂNG

                           

Đại Dương
Khẩu hiệu, tham luận, tiểu phẩm trên hệ thống 

truyền thông quốc doanh duy nhất tại Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam đã lột tả tận cùng ngôn ngữ 
“tiềm năng” của đất nước, con người Việt Nam. 

Hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam vẫn ì ạch, lạch 
bạch xếp hạng thấp trong thế giới đang phát triển 
vì rất ít hiện thực được biến từ nhóm chữ “tiềm 
năng”.

Hội thảo Doanh nghiệp Châu á lần thứ 19 được 
tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tại TP.HCM đã phát ra 
những lời than phiền vốn đã lập lại quá nhiều lần. 
Giải pháp cũng như khả năng biến tiềm năng thành 
sự thực sống động vẫn mơ hồ, vì những người tham 
gia đã tảng lờ trở ngại sâu xa của vấn đề bởi nhiều 
lý do khác nhau.

Kinh tế gia của chương trình Fulbright Việt Nam, 
Johnathan Pincuss, nhắc nhở “Việt Nam cần xác 
định hướng đi của mình, tăng minh bạch và trách 
nhiệm giải trình”.

Việt Nam minh định đã chọn chủ nghĩa cộng 
sản và áp dụng “nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa” nên không thực thi đúng nghĩa từ ngữ “minh 
bạch” ghi trong tự điển. Cán bộ càng cao cấp càng 
không có trách nhiệm giải trình tường tận về công 
vụ cũng như đời tư viên chức.   

Đảng cộng sản áp đặt chính sách ma2 không cần 
đếm xỉa đến nguyện vọng của đại đa số người ngoài 
đảng. Cán bộ toàn quyền thi hành chính sách tùy 
khả năng hiểu biết của từng lãnh chúa. 

Văn hóa minh bạch và giải trình vắng bóng tại 
Việt Nam, nếu có, thì cũng do Chính phủ Hà Nội 
muốn chiều lòng phần nào yêu sách của các nhà tài 
trợ và giới đầu tư ngoại quốc. Do đó, phát biểu của 
Johnathan Pincuss như gió thoảng qua tai lúc trà dư 
hậu tửu.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt, 
Virginia Foote nhận xét: “Hội nhập đã tạo bộ khung 
chắc chắn cho Việt Nam, nhưng trong nhà vẫn còn 
lộn xộn về môi trường kinh doanh, quản trị doanh 
nghiệp, thủ tục kế toán, thuế khóa”.

Môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tụt 
xuống hạng 92 so với 87 của năm 2008, vì tốc độ 
cải thiện môi trường kinh doanh chậm hơn các nước 
khác. 

Việt Nam xếp hạng 140 về thuế. Mỗi năm, một 
doanh nghiệp ở Tân Gia Ba chỉ dành 30 giờ để 
giải quyết các vấn đề thuế so với 1,000 giờ tại Việt 
Nam.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam tìm 
hiểu và ra đi, nên nguồn Đầu tư Trực tiếp Nước 
ngoài, FDI, sẽ bị giảm 70% trong năm 2009, ước 
tính giải ngân 2.2 tỉ USD so với 7.6 tỉ của 2008.

Kinh doanh tại Việt Nam không theo chuẩn mực 
quốc tế nên Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Michael Mi-
chalak, hiện diện tại Hội nghị đã chua chát: “Cứ 
thử nhập vào Việt Nam một cuốn sách đi, các bạn 
sẽ thấy sự quan liêu của hệ thống nặng nề tới cỡ 
nào”.

Từ giới lãnh đạo cao cấp cho chí thường dân đều 
biết các điều đó, nhưng tình trạng “Nước đục mới 
câu được cá” đã được các nhóm lợi ích trong đảng 
cộng sản cương quyết duy trì nên chẳng ai phí công 
dọn dẹp.

Chính sách ngu dân của cộng sản không để xảy 
ra tình trạng “mù chữ”, nhưng tuyệt đối phải “mù 
trí”, khiến mọi người chỉ có quyền lập lại những 
điều đảng cầm quyền dạy và cán bộ dẫn dắt.

Hàng ngàn tiến sĩ tốt nghiệp ở các Đại học danh 
tiếng trên thế giới do Hà Nội cử đi thụ huấn cùng 
với hàng trăm ngàn du học sinh, tu nghiệp sinh trở 
về nước vẫn không làm thay đổi tình trạng giáo dục 
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tồi tệ tại Việt Nam. 
Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân 

tốt nghiệp tiến sĩ ở Đông Đức và tu nghiệp tại Hoa 
Kỳ vẫn chịu sự lãnh đạo và kiểm soát chặt chẽ của 
Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Ngô Bá Thành, nhũ danh Phạm Thị Thanh 
Vân, đậu tiến sĩ luật ở Ba Lê, du học thêm ở Hoa Kỳ 
và Tây Ban Nha và thông thạo 3 hệ thống pháp luật 
của Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha. Nhưng trong cương vị 
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội đã không thể 
làm cho luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tương thích với luật quốc tế.

Công dân Việt Nam Cộng Hòa được du học 
tại Ba Lê, Tôn Nữ Thị Ninh, tốt nghiệp ở các Đại 
học Anh và Pháp, tham gia hoạt động với Mặt trận 
Giải phóng Miền Nam Việt Nam và dạy Đại học 
Văn khoa tại Sài Gòn. Được Trưởng ban Đối ngoại 
Trung ương, Xuân Thủy, khều về Ban Đối ngoại để 
được cử làm Đại sứ ở Châu Âu. Nhiệm vụ của Tôn 
Nữ Thị Ninh chỉ lo đánh bóng cho đảng cộng sản 
Việt Nam và giải độc dư luận Tây Phương.

Trả lời phỏng vấn của Nguyễn Khoa Anh Thái 
tháng 6/06, Tôn Nữ Thị Ninh nói: “Chủ nghĩa xã 
hội không phải là chuyện để tôi xía vào ... Nói trắng 
ra là, nếu ông cho tôi biết chủ nghĩa xã hội là gì, thì 
có lẽ chúng ta chỉ có thể gãi đầu gãi tai mà thôi”.

Những nhà khoa bảng này đã thiếu phẩm chất trí 
thức, hoặc sĩ phu như quan niệm của người Á Đông, 
nên chẳng giúp ích gì cho đất nước, ngoại trừ tinh 
thần cuồng tín phục vụ nhà cầm quyền.

Qua nhiều lần tuyển mộ hàng ngàn nhân viên 
cho nhà máy sản xuất chip đồ sộ và tối tân nhất 
Châu Á, Tập đoàn Intel suốt 2 năm chỉ tuyển được 
40 người, mà còn phải đưa đi đào tạo lại.

Lãnh đạo hệ thống giáo dục buộc tội “người 
đứng lớp không muốn thay đổi cách giảng dạy”. 
Nhưng liệu giáo chức có thể áp dụng kinh nghiệm 
quốc tế khi chưa được Ban Tuyên giáo Trung ương 
và Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn từng chi tiết hay 
không?

Hệ thống cai trị tại Việt Nam cân, đo, đong, đếm 
từng đồng bạc của dân chúng, nhưng không ai có 

quyền biết gia tài của các lãnh đạo trung ương, 
những lãnh chúa địa phương được bao nhiêu và đến 
từ đâu.

Dân có “mù trí” thì đảng cộng sản mới dễ dẫn 
dắt, nên Nhà nước chỉ đào tạo những người biết 
vâng lời hơn là có khả năng chất vấn.

Sẽ còn nhiều cuộc hội họp linh đình tại Việt Nam 
do người ngoại quốc tài trợ, nhưng hệ thống chính 
trị hiện tại như cổ chai thắt lại, làm sao “tiềm năng” 
có thể biến thành hiện thực?

HỄ NGHĨ SAI THÌ LÀM CÀN

Đại Dương

Hơn 40 năm sau biến cố Mậu Thân, với nhiều tài 
liệu và hàng triệu, triệu nhân chúng sống mà Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn vung 
tiền tổ chức lễ kỷ niệm cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy tại Sài Gòn trong lúc dân chúng chạy đôn, chạy 
đáo mong kiếm chiếc áo mới cho con cháu, thêm 
chút thịt cá để cúng tổ tiên trong dịp Tết Mậu Tí.

Dân bỏ chạy thụt mạng khi thấy bóng dáng cộng 
quân xuất hiện tại 44 thành phố, trị trấn Việt Nam 
Cộng Hòa trong 3 đợt tổng công kích bắt đầu từ 
giao thừa Mậu Thân. Chỉ có những cán bộ nằm 
vùng mới lo đón rước và tiếp tế. Không một cuộc 
biểu tình ủng hộ cộng quân nào được ghi nhận tại 
bất cứ thị trấn, thành phố nào đã diễn ra. 

Tiến sĩ dân tộc họ Lê Văn Hảo thuộc Đại học 
Văn khoa Huế kể với Đài Á Châu Tự do ngày 
02-02-08 rằng Tôn Thất Dương Tiềm và vài vị khác 
(không nêu danh tính) là cộng sản nằm vùng. Còn 
Thượng tọa Thích Đôn Hậu, Tiến sĩ Lê Văn Hảo, bà 
Nguyễn Đình Chi và cụ Nguyễn Đóa bị mời, cộng 
quân “mời” đi họp và đưa luôn lên núi. 

Nhưng, tác giả Hồ Dinh viết trên Tiếng nói Tự 
do Dân chủ ngày 02-02-08 xác định nhóm Lê Văn 
Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc 
Phan, Nguyễn Đắc Xuân đều có tham gia buổi tiệc 
máu khi cộng quân chiếm xứ Huế. 
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Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tác 
câu chuyện “tổng tiến công và nổi dậy ...  sức mạnh 
của thế trận lòng dân”. Rồi, toàn bộ guồng máy 
chuyên chính vô sản buộc dư luận phải tin vào điều 
vốn không có thật.

Vì thế, vụ thảm sát tại Huế vào Tết Mậu Thân đến 
nay vẫn bị Chính quyền Hà Nội bưng bít. Không 
một cá nhân, tổ chức độc lập nào được tự do tìm 
hiểu về vụ thảm sát. 

Nghĩa trang trên núi Bân, nơi an táng khoảng 400 
thi hài tìm thấy ở Khe Đá Mài vào tháng 9-1969 đã 
bị Chính quyền cộng sản đập phá để phi tang sau 
khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. 

Sử gia David Elliot viết trong cuốn The Viet-
namese War: “Đã bao thập niên trôi qua từ tết Mậu 
Thân, Đảng và những sử gia quân đội Việt Nam 
vẫn hết sức kín đáo về quá trình quyết định dẫn đến 
cuộc tấn công năm 1968”.

Chính phủ Hà Nội cho phép nhiều nhà văn xuất 
ngoại để quảng bá chủ trương hòa hợp dân tộc với 
đối tác trong Cộng đồng người Việt hải ngoại. 

Văn nghệ sĩ trong nước vẫn tự hào vì đã trực 
tiếp góp sức giành độc lập dân tộc và xây dựng đất 
nước hàm chứa ngôn ngữ tuyên truyền một chiều 
hơn nhu cầu tìm hiểu dị biệt của hai phía hầu tiến 
tới thông cảm.

Học giả Hoàng Ngọc Hiến đã được Trung Tâm 
William Joiner (William Joiner Center) cấp học 
bổng để “nghiên cứu về những tác phẩm của các 
nhà văn và học giả hải ngoại” trong Dự án “Giải 
thích và tái giải thích căn cước và vị trí của người 
Việt lưu vong - Re Constructing Identity and Place 
in Vietnamese Diaspora”. 

Hoàng Ngọc Hiến thú nhận “Tôi đọc văn học 
Việt Nam hải ngoại, không có thời gian để nghiên 
cứu”. Hoàng Ngọc Hiến chỉ trích dẫn những đoạn 
chấn thương tâm lý của các nhân vật trong một số 
ít tác phẩm của người Việt hải ngoại vì phải sống 
ngoài biên cương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Tuy nhiên, Ông đã “quên” đề cập tới 
phần lớn trước tác chống đối Chính phủ Hà Nội.

Đạo diễn Trần Văn Thủy thường du thuyết ở 

ngoại quốc để kết bạn với những người thích nhục 
mạ Cộng đồng người Việt hải ngoại, đánh bóng cá 
nhân trong tập sách “Nếu Đi Hết Biển”. 

Tuy nhiên, tác giả Bùi Văn Phú kể trên Talawas 
29-01-08: “Tôi có dịp nghe nhiều người trong nước 
ra hải ngoại nói chuyện về phim ảnh, văn học ... 
những phát biểu của họ rất dễ cho người hải ngoại 
hiểu lầm đó là những lời tuyên truyền ... Trần Văn 
Thuỷ đã từ chối phỏng vấn và dặn đừng viết gì về 
những điều ông phát biểu ở Đại học Berkeley”. 

Trong khi đó, một số văn nghệ sĩ hải ngoại cố 
chui qua khe hở “an ninh văn hóa” để được Nhà 
nước chiếu cố thông qua “sứ giả văn học” do Hà 
Nội phái tới. Khách được ăn, được nói, được gói 
mang về. Chủ quay lưng với những người đồng 
cam cộng khổ để chong mắt trông chờ ơn mưa móc 
của Bắc Bộ Phủ.

Cộng đồng người Việt Nam trên đất Cộng Hòa 
Tiệp vào khoảng 50.000 được Đỗ Xuân Cang mô tả 
trên Đàn Chim Việt 04-02-08 “giống như 1 ốc đảo 
giữa lòng châu Âu”. 

Cộng đồng này vốn kết thành từ làn sóng di dân 
bắt đầu từ việc xuất khẩu lao động của những năm 
1970 đến hoạt động di dân bất-hợp-pháp. Hầu hết 
người Việt Nam tại Cộng Hòa Tiệp thuộc dạng xuất 
khẩu lao động vốn dành riêng cho công bộc nhà 
nước và thân nhân nên vẫn coi quy định của lãnh sự 
quán Việt Nam như kim chỉ nam, dù có phi lý hoặc 
vi phạm quyền con người. 

Cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu nói chung đều 
mang tâm lý quốc nội: sợ công an và né tránh  thông 
tin của người Việt tị nạn cộng sản. Do đó, không 
dám bàn chuyện chính trị và sẵn sàng đút lót cho 
viên chức lãnh sự quán hoặc công an khi có dịp về 
thăm quê hương. Họ trở thành con tin của Chính 
phủ Hà Nội. 

Làn sóng di dân bất-hợp pháp tiếp tục đẩy nhanh 
nhân số cho Cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu cùng 
với nhiều tệ nạn xã hội như trồng cần sa, buôn người, 
bảo kê, cướp giựt. Cuối tháng 1-08, biên phòng Ba 
Lan đã đón lõng ngay tại cổng trung tâm thương 
mại ASG của người Việt và bắt đi 25 người khi vừa 
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xuống xe buýt và 21 người bị đưa nhập trại tị nạn.  
Phóng sự của Việt Hồng và Nguyễn Khánh 

trên Đàn Chim Việt 06-02-08 ghi nhận trại tị nạn 
Lesznowola cách Warsaw (Ba Lan) 50km từ nhiều 
năm nay giam giữ những người nước ngoài bị bắt 
vì tội vượt biên hay cứ trú bất hợp pháp. Trại có 
khoảng 120 người, Việt Nam chiếm khoảng 2/3. 

Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng đang đóng 
vai trò đại diện cho dân tộc nên toàn quyền tự tung, 
tự tác hành động mà đa số đều sai lầm tai hại.

Những người nghĩ rằng giao lưu văn hóa sẽ tạo 
điều kiện thông cảm hơn trong Cộng đồng dân tộc 
đã chối bỏ một sự thực: giao lưu một chiều chỉ mang 
lại nô dịch.

Người Việt đi ra nước ngoài không thể học được 
“sàng khôn” nào khi chưa thoát khỏi “tâm lý quốc 
nội”.

Vì thế, độc lập tự do sẽ không có thật nếu dân 
Việt trong cũng như ngoài nước vẫn cam chịu khống 
chế của Cộng sản Việt Nam. 

TRUNG TÂM KINH TẾ THẾ GIỚI 
CHUYỂN SANG CHÂU Á?

Đại Dương

Liệu huyền thoại về trung tâm kinh tế thế giới 
đang chuyển sang Châu Á được lưu truyền rộng 
rãi trong dư luận quốc tế có trở thành sự thực hay 
không?

Lục địa Á Châu lớn và đông dân nhất thế giới, 
gồm 47 quốc gia, chiếm 30% mặt địa cầu với 4 tỉ 
người (60% dân số nhân loại), có lợi tức bình quân 
2,000 USD (so với 34,000 của Bắc Mỹ). 

Dân số đông đúc tạo lực lượng lao động dồi dào 
với nhân công rẻ, nhưng cũng phát sinh nhiều vấn 
đề xã hội nan giải cho Chính quyền. Sự bất ổn định 
thường xuyên của lực lượng lao động Châu Á trở 
thành gánh nặng cho sự phát triển kinh tế.

Từ  thiên niên kỷ thứ nhất cho đến giữa thế kỷ 
19, Ấn Độ và Trung Quốc từng có nền kinh tế lớn 
nhất thế giới. Goldman Sachs tiên đoán vào năm 

2015 sẽ có 4 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu gồm có 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ nên Châu 
Á sẽ lấy lại vị trí từ tay Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, Châu Á chỉ có thể thành nhà sản xuất 
đồ sộ nhất thế giới, khó trở thành trung tâm quyền 
lực kinh tế toàn cầu, vì nhiều dị biệt chính trị sâu 
sắc và thiếu năng lực xây dựng các học thuyết kinh 
tế cũng như tinh thần sáng tạo về kỹ thuật. 

Chủ nghĩa mác-lê với các chủ trương độc tài, đấu 
tranh giai cấp, sử dụng bạo lực tuyệt đối suốt gần 
một thế kỷ qua đã dựng lên các mô thức chính trị 
cực đoan ở Châu Á tạo môi trường xung đột thường 
xuyên giữa nhiều bộ phận trong xã hội, giữa các 
quốc gia, và vẫn tồn tại cho tới nay dưới những bộ 
mặt khác nhau. 

Do đó, đa số các quốc gia Châu Á rơi vào chiếc 
vòng lẩn quẩn (độc tài - dân chủ - độc tài) làm hao 
mòn hoặc kiệt quệ sinh lực kinh tế. Trung Quốc, 
Việt Nam, Nga ... chống độc tài, rồi lại xây dựng 
guồng máy chuyên chính vô sản. Các quốc gia đó 
chỉ phát triển khi chịu áp dụng một phần của nền 
kinh tế thị trường tự do. 

Nhật Bản, Tân Gia Ba, Nam Hàn, Đài Loan, 
Hồng Kông biến thành những con rồng Châu Á 
nhờ không bị nhiễm “virus hận thù” để tiếp thu gần 
trọn vẹn nền văn minh kỹ thuật tây phương nên đã 
phóng tới bằng các bước thần kỳ.

Tại Châu Á, các chính quyền phải lo đối phó với 
các xung đột  chính trị hoặc công khai hoặc bị che 
đậy, đàn áp  thay vì dồn tài nguyên quốc gia cho 
phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội.

Nhiều thế kỷ trôi qua, Châu Á chưa tạo ra một 
học thuyết kinh tế nào khả dĩ được cộng đồng quốc 
tế ứng dụng, mà chỉ có thể mô phỏng hoặc sửa đổi 
với xác suất sai sót nghiêm trọng. 

Giáo sư kinh tế Nouriel Roubini thuộc Đại học 
New York nhận xét: “Vụ suy thoái kinh tế toàn cầu 
đã nhanh chóng đẩy mô hình tăng trưởng lấy xuất 
cảng làm động lực của Châu Á đến phá sản ... nếu 
không kịp thời hướng về thị trường nội địa thì tăng 
trưởng sẽ khó quay lại”. 
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Năm 2005, Roubini cảnh cáo làn sóng đầu cơ 
giá nhà tại Hoa Kỳ sớm muộn cũng nhận chìm nền 
kinh tế. Tháng 9/06, Roubini lại lưu ý trong những 
tháng, năm tới, Hoa Kỳ có thể phải đối diện với nhà 
cửa vỡ nợ, giá dầu biến động, giới tiêu thụ giảm 
niềm tin dữ dội, cuối cùng là suy trầm khó lường.

Nhiều năm trước, các nhà kinh tế đã khuyến cáo 
Trung Quốc, Việt Nam nên hướng về thị trường nội 
địa, nhưng bị họ tảng lờ, vì đảng cộng sản và các 
“nhóm đặc lợi” thu được nhiều lợi khi thúc đẩy và 
kiểm soát hoạt động xuất cảng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kim ngạch 
mậu dịch toàn cầu 2009 có thể giảm 3% sau khi 
tăng 4% năm 2008 và 7% năm 2007.

Xuất cảng của Nhật Bản vào thị trường Mỹ giảm 
34%, 31% với Liên Âu, và 25% với Trung Quốc. 
Xuất cảng của Nam Hàn giảm 50% so với cùng kỳ 
năm 2008. 

Mô hình thay thế chưa thấy xuất hiện ở Châu 
Á ngoại trừ giải pháp kích thích tiêu thụ nội địa 
vốn gặp khó khăn vì: (1) Thể chế chính trị của 
nhiều quốc gia Á Châu thiếu hệ thống an sinh xã 
hội, hoặc còn quá thô sơ, hình thức buộc dân chúng 
phải giảm chi tiêu, dành dụm để phòng khi đau ốm, 
thất nghiệp hoặc già nua, nên thị trường nội địa còn 
rất khiêm tốn. (2) Thái độ “sống chết mặc bây, tiền 
thầy bỏ túi” trở nên quá thông dụng tại Trung Quốc 
và Việt Nam, vốn thiếu bộ máy kiểm định hàng hóa 
hữu hiệu, khiến cho giới tiêu thụ (đặc biệt hạng giàu 
sang) sẽ hướng vào sản phẩm nước ngoài. (3) Rất ít 
nền kinh tế ở Á Châu có khả năng huy động những 
khoản tiền khổng lồ để đáp ứng các sáng kiến chi 
tiêu của chính phủ, như nhận xét của Jan Lambregts, 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á ở Hương 
Cảng. 

Chuyên gia Arindam Bhattacharya từ Nhóm Tư 
Vấn Boston nhận xét về những công ty ở các nước 
đang phát triển: “Họ không theo hệ thống đăng ký 
bản quyền, cũng chẳng cần đầu tư vào nghiên cứu 
và phát triển công nghệ”.

Tình trạng ăn cắp tác quyền tràn lan ở Châu Á 

chẳng những làm giảm giá thành phẩm, tạo ra sự 
cạnh tranh bất-bình-đẳng trên trường quốc tế, mà 
còn phát sinh tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng dỏm, 
hàng nhiễm độc, gây thiệt hại cho nhà sản xuất chân 
chính lẫn khách hàng; và một nền kinh tế có 2 thị 
trường song hành.

Các công ty hoặc tập đoàn sản xuất nào cũng 
phải đầu tư nặng tay vào chiến lược nghiên cứu và 
phát triển công nghiệp để tránh tình trạng lạc hậu 
trên thị trường quốc tế. Thiếu chiến lược nghiên cứu 
và phát triển, công nghệ chỉ có thể theo đuôi hoặc bị 
loại ra khỏi thị trường toàn cầu. 

Nhiều sản phẩm “Made in China” nhưng do 
người ngoại quốc đầu tư về công nghệ và kỹ thuật 
để sản xuất từ Hoa Lục. 

Nền giáo dục đầu độc tại Trung Quốc và Việt 
Nam đã giết chết các sợi neurons sáng tạo trong óc 
mỗi người và cấy vào đó một neuron đã lập trình. 
Hơn nữa, khi không muốn tốn tiền để nghiên cứu và 
phát triển công nghệ, Bắc Kinh dồn nỗ lực đào tạo 
nhiều gián điệp đủ loại để đánh cắp thông tin.

Arindam Bhattacharya (từ Nhóm Tư Vấn Bos-
ton) nhận xét: “Những công ty từ các nước lớn nhờ 
nghèo mà có đượcc chất cạnh tranh rất mãnh liệt, 
khác với thị trường phương Tây”. 

Thực tế, không hề có cạnh tranh đúng nghĩa tại 
Trung Quốc, Việt Nam mà chỉ diễn ra cảnh tiêu lòn, 
phong bì. Nhà nước nắm quyền từ A đến Z nên ban 
hành định mức hối xuất thấp, trả lương công nhân 
rẻ mạt, ăn cắp bản quyền để cạnh tranh với hàng 
ngoại, trong khi đối nội thì sử dụng cơ chế “xin 
cho” công khai hay bí mật.

Châu Á chỉ có thể trở thành nhà máy sản xuất 
khổng lồ và một thị trường tiêu thụ rộng lớn, vì hầu 
hết các quốc gia đều đói tiêu thụ và thị trường chưa 
bảo hòa. 

Châu Á sẽ là thị trường béo bở để cho quốc tế 
khai thác. Chừng nào hết lợi nhuận, thì giới đầu tư 
sẽ cuốn gói.
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VIỆN TRỢ

Đại Mặc

Trước thế chiến II, ít nghe thấy hai tiếng viện 
trợ.

Các nước lớn, khoẻ - tức các đế quốc thực dân - 
thì chẳng viện trợ các nước nhỏ, yếu, mà chỉ có bóc 
lột.

Tuy nhiên không ai sống sượng nói mình đi bóc 
lột kẻ yếu cả. Mà dùng những chiêu bài bác ái, nhân 
đạo lắm. Chẳng hạn cứu rỗi linh hồn kẻ đạo rối, 
khai hóa đám người tối tăm ngu dốt. Thế rồi đế 
quốc khác nổi lên tranh giành. Nhưng việc không 
xong. Và thế chiến II chấm dứt.

Đế quốc thực dân hết thời. Rút lại chỉ còn hai 
siêu cường, Liên Xô và Hoa Kỳ. Nhưng cả hai nước 
đều khôn, không trực diện đánh nhau. Họ đọ sức 
ở đất thiên hạ. Đến lượt chiêu bài chống bóc lột, 
chống bất công, độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc 
được nêu lên.

Nước nào có lãnh tụ khôn ngoan, thì đứng bên 
ngoài. Nước nào lãnh tụ dở hay tham lam thì chọn 
chiến tuyến. Vì ở chiến tuyến nào thì quan thầy 
chiến tuyến đó... viện trợ.

Nôm na, viện trợ là giúp đỡ. Mà giúp đỡ thì 
chẳng gì ngoài các thứ: tiền bạc, vật dụng, công sức, 
ý kiến,... Có điều giúp những cái ấy ra sao là chuyện 
khó biết nổi, trừ những vị giỏi dang.

Riêng người dân cắc ké, loại như tôi chẳng hạn, 
thì có lẽ phải tạm hiểu rằng viện trợ đâu có giản dị 
là cho không mình tiền mặt, muốn tiêu gì thì tiêu, 
tặng không mình vật dụng muốn dùng sao thì dùng, 
mang người sang làm việc thí công, đưa cố vấn sang 
giúp ý kiến miễn phí. Trái lại mỗi thứ phải có cái giá 
của nó, phải có lợi cho kẻ chi nhiều hơn. Ở đây là 

thi hành công tác của nước viện trợ: chôn sống tư 
bản cho cộng sản, diệt cộng sản cho tư bản, bằng 
mạng sống người dân, bằng tàn phá đất nước,...

Với phe tư bản, có lẽ là hàng họ, vật liệu sản 
xuất thặng dư mua của các hãng sản xuất. Rồi nước 
nhận viện trợ bán cho dân tiêu dùng lấy tiền. Lương 
lậu nhân công, lính tráng, cố vấn cũng tính thành 
tiền viện trợ. Thế là hàng hóa được tiêu thụ, tư bản 
có lời, nhân công lính tráng cố vấn có công ăn việc 
làm, bớt nạn thất nghiệp tại chính quốc. Với phe 
cộng sản thì chẳng có dư thừa mà là bắt dân thắt 
lưng buộc bụng, hạt gạo xẻ làm đôi. Nhưng muốn 
làm cha thiên hạ, mà tốn phí để có người chết thay, 
tổn thất thay thì cộng sản, tư bản gì cũng hoan hỉ 
chi hết.

Những tiền này hẳn có một số cho không, miễn 
bồi hoàn; một số ngắn hạn chịu lãi suất thấp; một số 
dài hạn lãi suất cao gì đó.

Lại cũng chắc hai bên, cộng sản tư bản gì, đều 
thế cả. Cho nên sau cuộc chiến, thấy Việt Nam phải 
trả nợ Nga, nợ Tàu bộn. Thì ra họ lời to. Có lẽ Mỹ 
thì mất nợ, vì phe “cộng hòa” thua. Nhưng việc của 
Mỹ là phân hóa Nga Tàu và chung cuộc là dẹp Nga 
vào một xó, Tàu còn lâu mới thành mối đe dọa, thì 
giá rẻ chán. Rút lại, lại chính nhà nước Bắc Việt 
và Nam Việt viện trợ cho Nga Tàu và Hoa Kỳ đấy. 
Bằng máu, nước mắt của nhân dân và giang sơn tàn 
phá của cả hai miền! 

Trên đây là đoán mò về cương vị quốc gia. Còn 
chuyện viện trợ giữa dân với dân thì có vẻ dễ hiểu 
hơn.

Bỏ ra ngoài quí vị chống cộng. Thực tế phần lớn 
người Việt chúng ta chạy ra ngoại quốc là vì cộng 
sản không cho chúng ta mưu sinh. Cố gắng chạy 
tiền cho ít nhất một người thoát ra ngoài. “Thoát thì 
con nuôi má, không thoát thì con nuôi cá, bị bắt thì 
má nuôi con”. Nên thoát thì cố gắng tom góp gửi về 
thuốc men, vải vóc, hàng họ để ở nhà qua cơn ngặt 
nghèo.

Rồi có chương trình đoàn tụ “ra đi trong vòng 
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trật tự”. Ở các xứ tự do, nhiều người ăn nên làm ra. 
Việt Cộng bớt sắt máu, bèn áo gấm về làng cho mát 
mặt hoặc mang tiền bạc về ăn chơi rẻ rề oai như 
hạch. Trên một bực nữa là cảm thấy tài ba dư thừa, 
mang tiền về kinh doanh kiếm chác.

Khó mà biết thực sự số tiền gửi về là bao nhiêu. 
Hình như theo thống kê chính thức của nhà nước 
Việt Cộng thì mấy năm gần đây mỗi năm cỡ bảy, 
tám tỉ đô la gì đó. Các vị thức giả thấy sao không 
rõ. Riêng kẻ thường dân như tôi thì thấy quá xá quà 
xa.

Nếu là tiền gửi chính thức thì hẳn có phần của 
những người lao động trả nợ (không biết thực sự 
lên đến bao nhiêu, tạm cho một nửa chăng?). Ngoài 
ra là của người... tị nạn cộng sản! Còn những món 
gửi qua các hãng chuyển tiền thì là chính thức hay 
không. Tôi từng thấy có vị gửi một lúc hai ba chục 
ngàn. Lại chưa kể tiền mặt các vị về Việt Nam mang 
theo. Số này được ước lượng chia ra trung bình là 
mỗi người năm ngàn đồng. Và mỗi năm cũng trung 
bình 300,000 vị về... thăm quê hương ăn chùm khế 
ngọt.

Nếu tôi không lầm thì, không kể tiền viện trợ 
quân sự về bom đạn, lương lậu lính tráng, thợ 
thuyền, chuyên viên ngoại quốc tính kiểu trời ơi đất 
hỡi, hình như Hoa Kỳ viện trợ kinh tế cho Việt nam 
mỗi năm chỉ cỡ một tỉ (mà không phải bằng tiền 
mặt). Nếu đúng vậy, thì các vị tị nạn cộng sản gửi 
về nước nhiều quá mức. 

Tôi lại cũng nghĩ rằng số tiền này là viện trợ 
thân nhân chứ đâu có viện trợ cho nhà nước cộng 
sản. Mà viện trợ thân nhân thì ai giám can. Mình 
sung sướng bao nhiêu thì san sẻ cho thân nhân bấy 
nhiêu là danh chính ngôn thuận quá rồi. Nhất là đâu 
có phải ai cũng nhất thiết thuộc thành phần chống 
cộng. 

Nhưng hẳn cũng vì có lợi cho cộng sản sao đó 
nên nhóm trẻ Vietnamese American Future Genera-
tion cũng như thượng tọa Thích Quảng Độ mới kêu 
gọi không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 

Tư và tháng Năm.
Nếu quả vậy, hồi 1975, ông Thiệu chỉ cần 1 tỉ, 

không có nổi nên đành bỏ cuộc, thì, so sánh hai số 
tiền Mỹ xưa kia và Việt Kiều hiện nay viện trợ, cộng 
sản vững quá.

Thành ra kết quả ra sao, tùy thuộc sự hưởng ứng 
lời kêu gọi, khó ai giám tiên đoán. Đành chờ cỡ 
trung tuần tháng Sáu mới biết đá biết vàng.

Giả dụ Việt Kiều siết viện trợ, cộng sản sụp. Việt 
Nam có chính thể khác, chính phủ khác, chuyện 
viện trợ cũng khó mà chấm dứt. Vì hẳn Việt Nam 
cũng muốn hiện đại hóa, thành rồng, thành hổ ở 
Đông Nam Á. Một xu thế bất khả cưỡng. 

Nếu như vậy, thì những vị đang làm việc cứu 
dân cứu nước đã có vị nào nghiên cứu về việc viện 
trợ, để biết mình cần những khoản viện trợ nào, của 
nước nào, tiếp nhận viện trợ ra răng, sử dụng viện 
trợ ra sao, bồi hoàn viện trợ như thế nào. 

Tuy nhiên kẻ thường dân như tôi thì nghĩ khác: 
Cơ hội hùng cường chúng ta đã để vuột mất. Lần 
đầu với vua quan triều Nguyễn. Và đất nước bị 
chiếm đóng. Lần thứ nhì với tập đoàn cộng sản. Và 
đất nước bị tụt hậu.

Bây giờ có hết nạn cộng sản thì giúp đỡ của thiên 
hạ cũng chẳng còn được bao nhiêu. Chúng ta cũng 
chẳng có điều kiện hiện đại hóa để mà vượt tốt rẻ 
hơn người. Mà ngay cạnh tranh nổi với thiên hạ, để 
được dư thừa, rút lại có thực sung sướng chăng? Cứ 
nhìn nước Mỹ thì biết.

Ngày nay chuyện chiếm đất, cai trị, bóc lột 
không còn. Quốc gia nào muốn sống yên ổn, thiên 
hạ cũng dễ dàng chấp nhận. Thì ta chỉ nên để dân 
tay làm hàm nhai, ăn no mặc ấm, nhà nước bảo vệ 
luật pháp, an ninh ổn cố thôi. Chẳng cần cạnh tranh, 
kèn cựa làm gì.

Nhưng như thế là ngược lại với xu thế thời đại!
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TÀU KHOE TÀU

Thi Sơn

Trong loạt bài Tàu Dầu Tsìn, Nguyễn Trần Ai đã 
trình bầy về hoạt động của Hải Quân Tàu đặc biệt là 
tiềm thủy đĩnh nhưng Tàu vẫn yếu vì chưa có hàng 
không mẫu hạm (xin xem Người Dân số 215, tháng 
7.2008, trg 31).

Ngày 23.4.2009, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập 
Hải Quân, Tàu khoe lực lượng Hải Quân với sự tham 
dự của hơn 40 tàu chiến gồm tàu ngầm, tàu nổi, tàu 
bay, đủ thứ tàu, chỉ thiếu có tàu chở tàu bay là Tàu 
chưa có. 21 tàu chiến của 14 quốc gia khác cũng 
tham dự cuộc thao diễn. HK có chiếc USS Fitzger-
ald, Ấn Độ có chiếc INS Mumbai, Hồi Quốc có 
chiếc PNS Badr, Hàn Quốc có chiếc Dokdo, Nga có 
tuần dương hạm Vayag và chiến hạm săn tàu ngầm 
Vinogradov... Ngày 6.4, chiếc Vinogradov hộ tống 
tàu chở dầu Boris Butoma từ Vịnh Aden đã cặp bến 
cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông 5 ngày.

Nhân dịp này Tàu mời sĩ quan Hải Quân cao cấp 
của 29 quốc gia tham quan 3 chiến hạm do Tàu thiết 
kế vừa hạ thủy cách nay mấy năm: Chiếc tiềm thủy 
đĩnh Trường Thành 218, chiếc chiến hạm FFG-526 
Wenzhou (Ôn Châu) loại 054 trọng tải 4000 tấn và 
chiếc tàu bệnh viện Peace Ark tối tân ngang với một 
bệnh viện hàng đầu tại Bắc Kinh mới bắt đầu công 
tác tháng 12 năm ngoái. 

Theo tư lệnh phó Hải Quân Cổ Văn Căn (Gu 
Wengen), việc mời này có mục đích biểu dương tính 
hiện đại và sự thành thật của Hải Quân Tàu muốn 
bành trướng cộng tác và trao đổi với các đối tác. 

Tại hải cảng Thanh Đảo, tình Sơn Đông, chủ 
tịch Hồ Cẩm Đào, cũng là chủ tịch Quân Ủy Trung 
Ương, cùng các quan chức quân sự đến từ gần 30 
quốc gia khác, lên chiếc khu trục hạm trang bị hỏa 
tiễn Thạch Gia Trang (Shijiazhuang) để duyệt cuộc 
diễu hành của cả ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và 

Nam Hải. Ông tuyên bố: “Cả bây giờ và tương lai, 
bất kể chúng tôi phát triển đến mức nào, Tàu cũng 
không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ”.

Hiện nay Hải quân Trung Quốc có 223.000 quân 
nhân, 320 chiến hạm, là cường quốc số một Châu 
á về tàu ngầm với 10 tàu hạch tâm và 60 tàu chạy 
bằng diesel và điện..

Năm 1953, Mao Trạch Đông lần đầu tiên đi trên 
chiến hạm Dương Tử (Yangtze) và Lạc Dương 
(Luoyang) trong 4 ngày và nhắc nhở rằng địch tấn 
công từ biển vào trong Chiến Tranh Nha Phiến 
(1840-1842) và chỉ thị phải xây dựng một Hải Quân 
hùng mạnh để chống lại đế quốc xâm lăng. Mao 
hẳn không ngờ rằng Hải Quân Tàu ngày nay không 
những bảo vệ bờ cõi mà còn đi hành quân tận Vịnh 
Aden và quậy phá các nơi, nhất là tại Biển Đông.

Giáo sư Trương Thiếu Lâm (Zhang Xiaolin) của 
NCA nhận định khoảng 85% dầu thô Tàu nhập cảng 
và một nửa thương thuyền Tàu đi qua eo biển Mal-
acca. Hải Quân Tàu phải bảo vệ hải vận tại eo biển 
vì hải tặc ở Malacca còn nguy hiểm hơn ở Soma-
lia.

Nhưng nhà nghiên cứu Trương Thế Bình (Zhang 
Shiping) tại Học Viện Khoa Học Quân Sự biết rõ 
những sở đoản của Hài Quân Tàu: “Chúng ta có 
những vấn đề về bảo trì trực thăng, tiếp vận và viễn 
thông trên biển cả”.

Từ Maine, tác giả Ngô Vĩnh Long viết một bài 
khảo cứu rất công phu, “Chiến lược hải quân và ý 
đồ của Trung Quốc trên Biển Đông”, trình bầy tổ 
chức Hải Quân Tàu: 

Hải quân Trung Quốc, còn gọi là “Giải phóng 
quân Hải quân”, là một bộ phận của Quân đội 
Nhân dân Trung Quốc, gồm có 5 nhánh: binh đội 
tàu ngầm, binh đội tàu mặt nước, binh đội không 
quân, binh đội hải quân đánh bộ và binh đội “ngạn 
phòng”. Ngoài ra, lực lượng hải quân Trung Quốc 
còn có 10 học viện và đại học trực thuộc, nhiều viện 
nghiên cứu, các binh đoàn bộ đội chuyên môn, và 
các cục chính trị, cục hậu cần, cục kỹ thuật, và các 
đơn vị bảo đảm phục vụ và sửa chữa. Lực lượng hải 
quân được phân chia thành ba vùng: Bắc Hải Hạm 
Đội, Đông Hải Hạm Đội và Nam Hải Hạm Đội...
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Cho đến cuối thập niên 1990, hải quân Trung 
Quốc có khoảng 268 000 sĩ quan và binh lính, trong 
đó 25 000 người thuộc quân chủng không quân trực 
thuộc hải quân và khoảng 7 000 thủy quân lục chiến 
(thuộc Hạm đội Nam Hải) với 2 lữ đoàn thủy quân 
lục chiến số một và số 164. Mỗi lữ đoàn có 3 trung 
đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo, một trung đoàn 
thiết giáp lội nước, và các đơn vị công binh, trinh 
sát, phòng chống hóa chất và giao thông.

Thủy quân lục chiến của Trung Quốc được huấn 
luyện và trang bị đầy đủ các loại vũ khí cần thiết 
(xe tăng lội nước, các tàu thuyền đổ bộ bay bằng 
nệm hơi hay bằng quạt gió, xe thiết giáp chở lính, 
súng đại liên và nhiều loại vũ khí phóng tên lửa 
khác nhau.) Sứ mạng chính của lực lượng này là 
bảo vệ các hải đảo mà Trung Quốc đã chiếm trên 
biển Nam Hải. Trong thực tế các loại tàu thuyền đổ 
bộ của thủy quân lục chiến Trung Quốc còn rất lạc 
hậu so với các quốc gia khác như Nhật Bản, Úc và 
Nam Hàn...

Hải quân Trung Quốc hiện nay có hơn 400 chiến 
hạm loại tấn công, trong đó 50 chiếc được trang 
bị với các hỏa tiển và đầu đạn tầm gần và tầm xa 
tương đương với các loại tàu chiến của châu Âu 
nhưng chưa đủ khả năng đối đầu với các tàu chiến 
lớn của Mỹ. Ngoài ra còn có hơn 300 chiếc “hộ vệ 
đĩnh” đủ loại, chuyên gài những mìn tinh vi trên các 
biển Hoàng Hải, biển Nhật Bản, eo biển Đài Loan 
và Nam Hải.

Lực lượng hải quân Trung Quốc gồm những chi 
đội, đại đội và trung đội. Mỗi chi đội có quân số 
tương đương với một sư đoàn của Mỹ nên thường 
được dịch là “division” hay “flotilla” (hạm đội). 
Hiện nay lực lượng hải quân Trung Quốc gồm có 
7 chi đội : tàu ngầm (tiềm đĩnh), tàu khu trục (de-
stroyers), tàu hộ tống (hộ vệ đĩnh), tàu cao tốc, tàu 
phóng ngư lôi, tàu chi viện tác chiến, tàu săn tàu 
ngầm.

Nhiều chi đội họp thành chi đội tổng hợp với các 
loại tàu khác nhau. Chẳng hạn như những chi đội 
tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường, chi 
đội tàu khu trục, chi đội tàu hộ tống và chi đội tàu 
cao tốc có những tàu phóng hỏa tiễn (đạo đạn đĩnh), 

tàu rà mìn, tàu phóng ngư lôi và tàu săn tàu ngầm. 
Các chi đội tàu chiến thường có một số tàu tiếp tế 
(tác chiến chi viện thuyền) đi theo.

Về tổ chức, hải quân Trung Quốc có 5 cấp chỉ 
huy như sau:

- Bộ Tư lệnh Hải quân. Theo cơ cấu tổ chức thì 
Bộ Tư lệnh có cấp hàm hạng 3, tức “đại khu chính 
chức”. Mãi đến năm 2004 tư lệnh trưởng và chính 
ủy đều là sĩ quan có hàm cấp 3. Nhưng đến giữa 
năm 2004 tư lệnh trưởng được thăng thành một ủy 
viên Quân Ủy và vì thế có hàm cấp 2. Nhưng chính 
ủy, ngang hàng với tham mưu trưởng, giữ hàm cấp 
3. 

- Bộ tư lệnh của ba vùng chiến lược : Bắc Hải, 
Đông Hải, và Nam Hải. Mỗi bộ tư lệnh có quân 
hàm cấp 4. Vì thế, từ những năm cuối thập kỷ 80, 
tư lệnh của các hạm đội trên đều có hàm “đại khu 
phó chức”. 

- Mỗi hạm đội có các căn cứ trực thuộc và những 
căn cứ này có hàm cấp 6, tức phó tư lệnh quân 
đoàn. Có ba loại căn cứ: căn cứ phục vụ, căn cứ 
trắc nghiệm và căn cứ đào tạo. Căn cứ “hải quân 
hàng không binh” cũng có hàm cấp 6. Trong tất cả 
các căn cứ, 8 căn cứ phục vụ sau đây là quan trong 
nhất: Qingdao và Lushun (khu vực Bắc hải Hạm 
đội); Zhoushan, Fujian, Shanghai (khu vực Đông 
hải Hạm đội); Guangzhou, Yulin, Zhanjiang (Nam 
Hải Hạm đội). 

- Mỗi căn cứ phục vụ có các đơn vị trực thuộc 
gọi là “thủy cảnh khu”, tức là những căn cứ có phận 
sự cảnh bị và phòng vệ các khu vực duyên hải. Có 
tất cả 8 căn cứ gọi là “thủy cảnh khu”: Dalian và 
Weihai (Bắc hải Hạm đội); Xiamen (Đông hải Hạm 
đội); Shantou, Beihai, Xisha/Hoàng Sa (Nam Hải 
Hạm đội).

- Các chi đội tàu chiến thông thường trực thuộc 
một căn cứ phục vụ và các đại đội tàu chiến có thể 
trực thuộc một căn cứ phục vụ hay một chi đội...

Theo nhiều nghiên cứu thì Hạm Đội Nam Hải là 
hạm đội hùng hậu nhất của Trung Quốc. Hạm Đội 
Nam Hải có ít nhất là 32 đội tàu ngầm, trong đó có 
những chiếc tàu ngầm tối tân nhất; hai đội chiến 
thuyền đổ bộ; các đội khu trục hạm; các đội tàu đặt 



Tháng 6, 2009 Trang 13

mìn và hơn một chục đội tàu tấn công cao tốc lướt 
trên mặt nước...

Tác giả Ngô Vĩnh Long cũng trình bầy chiến 
lược của Hải Quân Tàu:

Vì chưa thể đương đầu với các hạm đội trên mặt 
nước của Mỹ, chiến lược của Trung Quốc là dùng 
tàu ngầm để tấn công và phủ định sức mạnh của 
các hạm đội trên mặt nước của Mỹ vì các tàu trên 
mặt nước, đặc biệt là hàng không mẫu hạm, rất khó 
phòng thủ trước các cuộc tấn công của tàu lặn bắn 
hàng loạt các tên lửa có đầu đạn các loại gần xa 
cùng một lúc. Hiện nay Trung Quốc có khoảng 70 
tàu ngầm đủ loại, chạy bằng diesel và năng lượng 
nguyên tử.

Phương pháp thứ hai trong chiến lược phủ định 
sức mạnh của hải quân Mỹ là làm tê liệt các phương 
tiện trinh sát và truyền tin của quân đội Mỹ, như 
diệt các vệ tinh để cho quân đội của Mỹ bị mù trong 
khi Trung Quốc tấn công các mục tiêu quân sự. 
Ngoài ra Trung Quốc đang triển khai hệ thống tên 
lửa xuyên lục địa lưu động để phá vỡ “hệ thống tình 
báo” của quân đội Mỹ...

Chiến lược chung của quân đội Trung Quốc, còn 
gọi là “Cương lĩnh quân sự quốc gia cho thời đại 
mới”, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là về đổi mới 
và hiện đại hóa quân đội toàn bộ từ trang bị vũ khí 
đến cơ cấu và tổ chức. Trong đó, hai vấn đề quan 
trọng nhất là “chuẩn bị đánh thắng các cuộc chiến 
tranh cục bộ trong hoàn cảnh công nghệ cao hiện 
đại” và “chuyển đổi từ một quân đội dựa trên số 
lượng đến một quân đội dựa trên chất lượng”, tức 
xây dựng một quân đội cơ khí hóa và tin học hóa. 
Phần thứ hai là các chiến lược hành động, còn được 
gọi là chiến lược “tích cực phòng ngự” và được coi 
là cương lĩnh chiến lược tối cao của quân đội Trung 
Quốc trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Chiến lược “tích cực phòng ngự” gồm những 
điểm sau: chỉ tấn công sau khi bị tấn công nhưng 
chủ yếu là tấn công; sự phản công không bị hạn chế 
bởi yếu tố không gian và thời gian; khi tấn công thì 
bất chấp biên giới; chờ thời cơ và điều kiện thuận 
lợi để tấn công; khi tấn công thì tập trung hỏa lực 
vào những điểm trọng yếu của đối phương; chỉ tin 

dùng lực lượng của chính mình để tấn công đối 
phương; chiến dịch tấn công và phòng thủ phải tiến 
hành cùng một lúc.

Trên biển chiến lược “tích cực phòng ngự” mang 
tên “cận hải phòng ngự” với ba nhiệm vụ chính: 
kềm chế đối phương từ ngoài khơi và ngăn chặn 
không cho đổ bộ; bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự 
vẹn toàn lãnh thổ; bảo vệ sự thống nhất quốc gia và 
quyền lợi trên biển cả. 

Xin lưu ý, “cận hải” ở đây là “đến tận những 
nơi xa xôi trên biển cả mà hải quân Trung Quốc 
có khả năng đưa các lực lượng đặc nhiệm đến với 
sự chi viện và an ninh cần thiết”. Khu vực cận hải 
hiện nay gồm hai chuỗi quần đảo: một là khu vực từ 
quần đảo Kurile, qua Nhật, Philippines, Indonesia 
(từ Borneo đến Natuna Besar); hai là khu vực bắc-
nam từ quần đảo Kurile, qua Nhật, Bonins, Mari-
anas, Carolines và Indonesia. Hai khu vực này bao 
trùm toàn bộ khu vực Biển Đông của Trung Quốc 
và vùng biển Đông Á.

Mục tiêu của chiến lược “tích cực cận hải phòng 
ngự” là “để khẳng định Trung Quốc là một cường 
quốc khu vực trên biển để bảo vệ các khu vực kinh 
tế duyên hải và các quyền lợi trên biển, và để tối ưu 
hóa các chiến dịch tác chiến của hải quân cho quốc 
phòng”. Nhiệm vụ của hải quân Trung Quốc hiện 
nay là trấn thủ các hải đảo, bảo vệ cũng như phong 
tỏa các đường giao thương trên biển khi cần.

Chiến lược này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu 
được gọi là “chiến lược phòng ngự tích cực vùng 
nước màu xanh lục”, bao gồm một hình cung từ 
Vladivostok ở phía bắc đến eo biển Malacca ở phía 
nam, và ra đến “chuỗi quần đảo thứ nhất” (Aleu-
tians, Kuriles, Ryukyus, Đài Loan, Philippines, và 
quần đảo Greater Sunda) ở phía đông. Giai đoạn 
hai là mở rộng vùng hoạt động sang “chuỗi quần 
đảo thứ hai” (Bonins, Guam, Marianas và quần đảo 
Palau) vào giữa thế kỷ 21. Trong tương lai, hải quân 
Trung Quốc sẽ mở rộng hoạt động đến các căn cứ ở 
Myanmar để có thể đi từ eo biển Malacca đến Vịnh 
Bengal.

Tàu đã hoạt động ở Myanmar từ lâu, mới đây 
còn tăng cường các hoạt động ở đây sau chuyến 
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công du vào tháng 3.2009 của Lý Trường Xuân (Li 
Chang Chun), ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị đảng 
CS Tàu. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong một 
bài khác.

Trong loạt bài Tàu Dầu Tsìn, Nguyễn Trần Ai 
đã bàn đến việc khai thác dầu và  khí của Miến 
Điện (xin xem Người Dân 215, tháng 7.2008, trg 
32-33).

Ngày 26.3.2009, Lý Trường Xuân (Li Changc-
hun), ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị đảng CSTàu, 
trong chuyến công du 4 nước, Úc, Miến Điện 
(Myanmar), Nam Hàn và Nhật, đã hội kiến với 
thủ tướng Miến Thein Sein ở Nay Pyi Taw, thủ đô 
Myanmar, tuyên dương tình hữu nghị giữa hai nước 
trong việc hợp tác đôi bên cùng có lợi trên các lãnh 
vực năng lượng, thủy lợi, hạ tằng cơ sở... và kêu 
gọi tăng cường việc trao đổi văn hóa và tương trợ 
trong ngoại giao quốc tế. Thein Sein cũng ca tụng 
Lý về những thành quả đạt được trong chuyến công 
du này: “Là những lân bang hữu nghị, Myanmar và 
Tàu luôn luôn hiểu và hỗ trợ nhau để bảo toàn chủ 
quyền quốc gia và thực hiện phát triển quốc gia”. 

Thành tựu là sự thỏa thuận của hai bên phát triển 
thủy lợi ở Maykha, Malikha và thượng nguyên sông 
Ayeyawady-Myitsone. 

Nhưng thành tựu chính là hợp đồng xây dựng 
đường ống kép dài khoảng 2000 km, với kinh phí 
dụ trù US$1.5 tỷ cho ống dẫn dầu và US$1 tỷ cho 
ống dẫn khí, chuyên chở dầu Trung Đông và Phi 
Châu và khí thiên nhiên của bãi Shwe, Miến Điện, 
từ Kyaukphyu trên bờ biển Arakan, Miến Điện 
băng qua Mandalay, Lashio và Muse trước khi vào 
đất Tàu ở tỉnh biên giới Thủy Lệ (Ruili) đến Côn 
Minh thuộc các tình Vân Nam và Qúy Châu (Gui-
zhou) bên cạnh thị xã Trùng Khánh (Chongqing). 
Đây là một dự án hợp doanh giữa cty dầu của Tàu 
China National Petroleum Corporation (CNPC) và 
Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). CNPC 
sẽ có 50.9% phần hùn, còn lại là của MOGE. CNPC 
sẽ quản trị đường ống. CNPC cho biết đến tháng 
5.2009 sẽ cộng tác với Daewoo International Corp. 
của Đại Hàn để dò tìm dầu và khí ở Miến. Năm 
2009, Vân Nam sẽ khởi công đoạn trong lãnh thổ 

Tàu với kinh phí 72 tỷ nguyên dự tính 2013 sẽ hoàn 
thành.

Hợp đồng này bao gồm cả việc bán và chuyên 
chở khí thiên nhiên của các Khối A-1 và A-3 ngoài 
khơi Miến Điện. Tháng 12.2008, Tàu đã ký hợp 
đồng với một tổ hợp do Daewoo International của 
Nam Hàn dẫn đầu gồm cả MOGE, Oil & Natural 
Gas Corporation của Ấn Độ, GAIL India (Ltd) và 
Korea Gas Corporation. Hợp đồng bảo đảm việc 
cung cấp trong 30 năm khí thiên nhiên từ các Khối 
A-1 và A-3 và đường ống sẽ dẫn khí thiên nhiên đến 
Vân Nam. Theo hợp đồng giá khí thiên nhiên, cung 
cấp tại các bãi dự trù bắt đầu từ 1013, sẽ điều chỉnh 
mỗi tam cá nguyệt theo giá thị trường. 

Một trạm tiếp nhận khí nhiên nhiên và một cảng 
cho tàu dầu sẽ được kiến thiết trên một hòn đảo 
gần Kyaukphyu. Tất cả kinh phí do Tàu đài thọ. Bắt 
đầu từ 2013, các tàu dầu của Tàu từ Trung Đông và 
Phi Châu sẽ vào Vịnh Bengal, cặp bến Sittwe và 
Kyaukphyu chuyển dầu vào ống dẫn chảy thẳng về 
Vân Nam, bớt được 1 tuần lễ so với đường đi qua 
eo biển Malacca.

Myanmar có trữ lượng khí thiên nhiên lớn hàng 
thứ 10 trên thế giới, ước lượng 90 ngàn tỷ bộ khối 
(tcf) tại 19 bãi trên đất liền và 3 bãi chính ngoài 
khơi, hiện nay sản xuất mỗi ngày 1.215 tỷ bộ khối, 
dự trù đến 2015 sẽ tăng lên đến 2,235 tỷ bộ khối. 

Tháng 1.2004, tại Khối A-1 khám phá được bãi 
Shwe và bãi Shwephyu, tháng 4.2005 bãi Mya tại 
Khối A-3. Bãi Shwe có trữ lượng từ 4 đến 6 tcf, các 
bãi Shwephyu và Mya có chung trữ lượng đã kiểm 
chứng từ 5.7 đến 10 tcf. Sau đó, các nước Nam Hàn, 
Thái Lan, Nhật và Tân Gia Ba tranh nhau xin mua 
nhưng không địch lại với Tàu vì lý do chính trị: Tàu 
luôn luôn dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn các 
Nghị Quyết LHQ trừng phạt Myanmar vì vi phạm 
nhân quyền. Tàu mới hợp doanh với Miến dò tìm 
dầu khí thiên nhiên Miến. Các cty Tàu kiểm soát 16 
Khối dầu khí Miến khiến Tàu là nước đầu tư nhiều 
nhất trong lãnh vực dầu khí Miến. 

Vì thế, khôi nguyên Nobel, bà Aung San Suu 
Kyi, khó thóat khỏi cảnh tù tội dù cho cả thế giới 
muốn cứu bà trừ Nga Tàu.

nm
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ANH HÙNG, ANH HÈN?

Đặng Tiểu Nhàn

Nghe lao phao cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng 
Hèn” vừa ra lò, tác giả là nhạc sĩ Tô Hải (đảng viên 
cộng sản).

Thú thực, cho đến nay tôi không nghe, không 
biết gì về ông Tô Hải. Có người cho hay ông là tác 
giả bài “Nụ Cười Sơn Cước”, tôi mới nhớ có biết và 
có thích bài này qua giọng hát (có lẽ) Canh Thân.

Nhưng hãy xin mạn phép được nói lang bang 
một chút.

Tôi vốn là kẻ vô cùng tệ mạt, ít khả năng, nên 
cũng chẳng giám ham muốn gì nhiều. Từ khi có trí 
khôn, chỉ thấy sao được cơm no áo ấm là quí lắm 
rồi (mà cũng ít khi có nổi). Mọi cái văn học, nghệ 
thuật đều là xa xỉ. Đôi khi bạn bè rủ rê thì cũng theo 
đi hát, đi nhảy, đi ăn, đi uống, xem chèo, xem tuồng, 
xem cải lương, tân nhạc phụ diễn. Nhưng cũng chỉ 
xem qua rồi bỏ, chứ chẳng có trình độ, điều kiện để 
mà hiểu biết sâu xa. Thích thì cũng có thích, nhưng 
mê thì quả không hề giám nghĩ tới.

Thế cho nên nhìn Hà Nội tứ kiều Kiều Dinh, 
Kiều Vinh, Kiều Hinh, Kiều Hương thì cũng khoái. 
Coi cải lương Nam Kỳ, thì cũng thích Năm Phỉ, 
Phùng Há, Năm Châu, Tư Chơi. Xem Bích Hợp, 
Bích Thuận đóng đào thương cũng mủi lòng. Nghe  
Ái Liên ca bài ta theo điệu tây, rồi lũ con nít nhái:

Giò này giò nóng
Ai muốn mua thì xin cứ
Bỏ một hào ra
Ai muốn mua thì mua 
      (Bài J’ai deux amours)

cũng vui vui.
Đến đoàn ca vũ nhạc Anh Vũ của Thế Lữ, rồi 

các vị phụ diễn tân nhạc, như hề Phúc Lai đổi lời ca 

“Con Thuyền Không Bến” thành:
Đêm qua sư ông mò đi đâu.
Đêm nay sư ông mò đi chơi
Mò lui mò tới nơi cô đầu
Nơi đã bao phen đập trống chầu

hay ông Bùi Công Kỳ trình diễn “Gươm Tráng Sĩ”, 
Canh Thân trình diễn “Nụ Cười Sơn Cước” nói trên 
đây, cũng bùi tai vậy thôi, đâu có băn khoăn tác giả 
là ai. 

Mãi đến nay mới biết tác giả bài này là ông Tô 
Hải. Thì cũng chỉ biết... hành trạng của ông đến thế. 
Ngoài ra chẳng biết sau khi làm bài “Nụ Cười Sơn 
Cước”, ông Tô Hải còn làm thêm những bài gì và 
làm những cái gì để mà viết cả một thiên hồi ký, 
với cái tựa đề là của một... thằng hèn. Khiến tôi 
hồi tưởng đến cái chuyện anh hùng, anh hèn mà lũ 
chúng tôi thường tán nhảm. Đại khái như: 

Trong bọn chúng tôi có một tên được cả bọn đặt 
cho cái biệt danh là thằng gàn. 

Tính hắn luôn luôn là lừng khừng, xuề xòa, sao 
cũng được. Nhưng có những chuyện làm chúng tôi 
chịu khó nổi. Xin đan cử một vài thí dụ, hoặc do 
chúng tôi thấy hoặc do hắn kể lại, hoặc giữa chúng 
tôi nhận định về hắn:

* Hồi đi học, hắn thuê nhà ở với một người bạn 
thân. Trong khi đó có người bạn cùng lớp chưa 
kiếm ra chỗ trọ đến ở nhờ. Hắn được nhà gửi cho 
một món tiền lớn, để chi tiêu suốt năm. Đêm đó ba 
người ngủ chung màn, sáng dậy, món tiền bị mất. 
Hắn lừng khừng nói: Tiền để tiêu chung, thằng nào 
lấy tiêu riêng, thì đành chịu. Tên bạn thân, hẳn quen 
tính hắn, không nói gì. Nhưng tên bạn đến ở nhờ, 
nói: 

- Chỉ có ba thằng với nhau, mày nói vậy sao 
được. Tao phải làm cho ra lẽ. 

- Lẽ, phải cái con mẹ gì. Không thằng này thì 
thằng kia lấy. Làm thì chỉ tổ ế mặt cả lũ, đi đến 
đâu?

Rút cục, lại chính cái tên đi trình báo thú nhận 
với cơ quan điều tra là chủ xướng, lấy tiền giao cho 
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đồng lõa - một tên bạn khác cũng thường đến ăn 
nhờ ở đậu - đêm đó đến chực đem đi. Điều tra viên 
cho bắt kẻ giữ tiền và bảo: Bạn bè với nhau chơi vậy 
đâu có được, đi lấy về trả lại thì sẽ tha. Và sai một 
nhân viên dẫn đi lấy tiền. Nhân viên về khai tên đó 
bảo ngồi đợi dưới nhà lên lầu lấy tiền, rồi leo mái 
nhà trốn mất (có nhiều phần là tên này chia chác với 
nhân viên để được lờ cho trốn đi). Sau đó, hắn nói 
với chúng tôi: Thấy không! Tiền đã mất là cứ mất. 
Làm ra đã chẳng ích gì, mà chuyện đổ bể, xấu mặt 
cả lũ.

Riêng tôi, chẳng biết hắn sai hay đúng!
* Việt Minh cướp chính quyền. Lũ chúng tôi 

năng nổ tham gia... cách mạng. Hắn chề môi: Lãnh 
tụ cha căng chú kiết chẳng bao giờ nghe tên, chẳng 
biết gốc gác ra sao, là chuyện đáng ngờ. Việt Minh 
là cộng sản, rõ như ban ngày. Nếu tốt, việc gì phải 
chối. Tất có chuyện khuất tất. Hợp tác với tụi nó rồi 
chỉ có chết. 

Hồi đó, tôi cho rằng hắn sợ Pháp, sợ chiến tranh.
* Thời cộng hòa, có những dịp thượng cấp nâng 

đỡ làm lớn, hắn một mực chối từ, bảo chúng tôi 
rằng: Tổng thống cũng chỉ là tên tay sai tệ mạt. Làm 
gì có chức vụ nào là lớn! Vợ con hắn chán hắn vô 
cùng.

* Tháng Tư 1975, thiên hạ nháo nhác tìm đường 
di tản, hắn bình chân như vại, cười cười: Chống 
cộng, cộng đến co chân lên cổ chạy là nghĩa lý gì? 

* Cộng cai trị Miền Nam, đủ thứ mặt trận nổi 
lên, khoe có Mỹ yểm trợ, đến tìm, hắn lại cười cười: 
Chưa chán Mỹ hả? Rồi Mỹ lại bỏ nữa thì sao? 

* Rủ vượt biên, hắn nói: Không có súng ống, 
không có tổ chức. Trên tàu đầy đàn bà con nít. Hải 
tặc nó tới, mình có giám chống cự không, hay ngồi 
nhìn chúng nó giết chóc con nít, hãm hiếp đàn bà. 
Sau đó sống trong ám ảnh nổi chăng? 

* Có người cho hắn biết là cộng sản sẽ bắt, giục 
đi trốn. Hắn bảo: Trốn làm gì! Xảy nhà ra thất 
nghiệp, tao đâu biết xoay xở ra sao mà sống? Trốn 
ở đâu? Ăn bám nhà người ta, mang liên lụy đến cho 

người ta à?
* Vào tù, hắn bảo: Thế là yên thân. Mình chống 

nó, thì nó bắt mình. Chẳng còn phải lo nay bị bắt, 
mai bị bắt. Bắt mình, thì nó phải nuôi. Khỏi phải lo 
nhà cửa, cơm áo. Chết, nó phải lo chôn.

* Tiền bạc vợ con ở Mỹ gửi về viện trợ, hắn 
không nhận, gửi trả lại, nói: Bộ bao nhiêu người 
không có thân nhân ở ngoại quốc thì sao. Vợ con 
giục làm giấy xin đoàn tụ. Hắn nhắn sự hiện diện 
của hắn có là cần thiết thì hắn mới sang. Chứ hắn 
đâu cần bơ sữa mà đi. Ở nhà quanh quẩn cũng đủ 
ngày hai bữa rồi. 

* Ở Mỹ, toàn tính chuyện ruồi bu, suốt đời đi xe 
buýt. Vợ giục đi làm, hắn bảo sang đây có những 
việc khác cần làm, đâu phải để làm giầu mua nhà 
mua xe,... Ruộng vườn để lại ngoài Bắc, nhà cửa 
để lại trong Nam. Rồi bây giờ sang Mỹ kéo cày để 
làm gì?

Đại khái như vậy, chẳng biết hắn có gàn hay 
không? Mới đây túm năm tụm ba, bọn chúng tôi lại 
chê hắn gàn. Hắn xổ nho:

- Gàn cái con mẹ gì, hèn thì có! Tao là thằng lười 
biếng, ngại khó ngại khổ, không muốn chuyện gì 
rắc rối vất vả, không giám nhận lãnh trách nhiệm, 
đối diện với người quyền thế. Bản chất là một thằng 
đầy mặc cảm tự ti. 

Điều này tôi thú thực rất đồng ý. Vì tự xét bản 
chất con người là hèn. Bản thân, từ nhỏ đến lớn, tôi 
hèn vô tả. Thiên hạ bảo tôi chỉ là người hay cả nể. 
Nhưng riêng tôi, tôi biết tôi là một thằng hèn. Ai yêu 
cầu, dù không muốn, tôi không có gan chối từ, vì 
sợ bị cho là xấu, vì sợ làm người nhờ vả thất vọng. 
Trái lại, có những điều cần nhờ vả người khác, tôi 
không giám mở miệng, vì sợ làm phiền thiên hạ, 
vì sợ bị từ chối bẽ mặt. Chẳng hiểu như vậy là tự ti 
hay tự tôn. 

Còn kể ra cái chữ gàn của mình cũng khó mà 
hiểu là thế nào. Trước một điều người cho rằng 
đúng thì bảo người cho rằng sai là gàn. Ngược lại, 
người cho là sai lại cho người bảo đúng là gàn. Chữ 
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hùng và hèn thì có vẻ dễ phân biệt hơn. Nhưng cũng 
thế, giữa sự việc, con người hùng và hèn cũng khó 
bề phân biệt. Trừ những chuyện lừa bịp, không có 
thật, như những trường hợp anh hùng Lê Văn Tám, 
Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Trỗi của cộng sản bịa 
đặt ra, thì rất có thể có những kẻ liều mạng sống vì 
không thiết sống, vì thất tình, thì chính ra lại chẳng 
là anh hùng anh thư gì hết. Ngược lại có những 
chuyện khuất mình, hèn đớn vì cơm áo của vợ con 
thì lại là những cái hèn (hay là hùng?) cần được 
thông cảm. 

Chẳng cần phải chỉ mặt đặt tên, thì chúng ta cũng 
thừa biết ở chế độ cộng sản có rất nhiều người, nếu 
không nói là tất cả, đều phải hèn, lại cũng phần 
nhiều không phải vì bản thân mà là để tránh mọi 
khó khăn cho vợ con thân thích. Mà chẳng cứ dưới 
chế độ cộng sản, dưới chế độ đệ nhị cộng hòa xem 
ra cũng chỉ khá hơn chút chút, chứ ở chế độ đệ nhất, 
thì “vì cơm áo, khiếp nhược đớn hèn, chúng ta đã 
nhắm mắt ăn dơ, đánh đĩ tâm hồn, phản bội sự thật, 
phản bội dân tộc, cam tâm làm gia nô cho bè lũ họ 
Ngô” (Từ Chung, Hiếu Chân, Chu Tử), chứ có hơn 
gì? 

Vậy, dù không hế biết gì về ông Tô Hải, nhưng 
tất ông cũng chỉ là trong trường hợp “bình thường” 
này.

Từ 19-8-1945 đến nay, sống dưới gông cùm cộng 
sản, mấy ai không phải sống hai cuộc sống, bề mặt 
và nội tâm, ngoại trừ những người cộng sản “chân 
chính”. Khác chăng là mức độ. Đa số là phải nói 
ngược, làm ngược lại những điều mình nghĩ. Chỉ 
một tối thiểu số là có thể hạn chế được điều mình 
nói, mình làm không ngược lại điều mình nghĩ.

Chỉ nói, chỉ làm điều mình nghĩ, có lẽ một mình 
cụ Phan Khôi. Không nói không làm điều mình 
không nghĩ, có lẽ có Thế Lữ.

Còn thì sau khi “cởi trói”, mới lác đác có một số 
hiếm hoi nói ra những sai lầm (đúng ra là tội lỗi) 
của chế độ cộng sản. Tôi nghĩ phần lớn cũng chẳng 
là thành tâm gì. Một là vì nó quá trễ, khi họ đã bị về 

vườn. Thứ nữa là cũng chẳng có gì là rốt ráo. Mà 
chỉ tỏ ra mình biết gió đã đổi chiều và để cho con 
cháu sau này đỡ nhục nhã vì cha anh đã gục mặt cho 
đến lúc chết. Do đó, toàn là chuyện nói đến điều sai 
trái (tội lỗi) của người khác nhưng lờ chuyện sai trái 
(tội lỗi) của chính mình (nếu không kể công).

Cứ thử tạm nghĩ rằng ông bà cha mẹ để lại cho 
căn nhà. Tụi bá vơ đâu đó đến chê bai, xúi giục phá 
bỏ để xây dựng nguy nga tráng lệ. Chưa có họa đồ, 
chưa có vật liệu, chưa có nhân công, chưa có tiền 
bạc mà năng nổ đập phá. Thừa nhiệt tình, thừa thiện 
chí, thừa hướng thượng đấy. Cuối cùng, thực tế là 
cả bản thân vợ chồng lẫn con cháu đứng bên mớ xà 
bần, đói rách nheo nhóc. Thì là sai lầm, tội lỗi của 
chính mình hay chỉ là sai lầm tội lỗi của kẻ khác? 

Dù sao, thiết tưởng nhận thức được một chút nào 
cũng đã là quí hóa lắm rồi. ít ra đó cũng là những 
bằng chứng xác đáng để các thế hệ sau này biết một 
phần sự thực về cộng sản.

Thế thì một người như ông Tô Hải - bất kể dĩ 
vãng của ông tệ mạt ra sao - giám viết cả một cuốn 
sách nói về cái nỗi hèn của chính bản thân quả là 
một điều can đảm, hào hùng. Dĩ vãng càng tệ mạt, 
điều nhận tội càng giá trị. 

Riêng tôi, tôi sẽ tìm đọc cuốn hồi ký của ông, để 
xem một nguời khi đã bị nhuộm đỏ thì có thể phản 
tỉnh tối đa đến mức nào.
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MẶT TRẬN VĂN HÓA

Thi Sơn

Trong 8 năm cầm quyền, TT Bush để hết tâm 
trí vào Trung Đông, lơ là với các nơi khác, nhất là 
vùng Châu Á, giúp cho Tàu bành trướng ảnh hưởng 
khắp nơi bằng mọi phương tiện, nhất là bằng kinh 
tế và ngoại giao, gần đây là bằng mặt trận văn hóa, 
tế nhị hơn nhưng cũng thâm độc hơn. 

Tháng 7, bà Condi Rice bỏ một cuộc họp quan 
trọng với các ngoại trưởng trong vùng vì bận lo vấn 
đề Sudan và Trung Đông. Tháng 11, cũng vì các 
diễn biến ở Trung Đông, bà đến tham dự Diển Đàn 
Cộng Tác Kinh Tế Thái Bình Dương trể 1 ngày.  

Dân biếu CH tb Illinois Henry Hyde, chủ tịch Ủy 
Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện tiên đoán: “Tôi e 
rằng thế hệ Mỹ trong tương lai có thể thức giấc ngủ 
Thái Bình Dương để thấy ảnh hưởng của chúng ta 
hoàn toàn không còn gì tại lục địa Á Châu”.  

Viện Lowy về Chính Sách Quốc Tế danh tiếng ở 
Sydney kết luận công cuộc nghiên cứu các liên hệ 
Tàu ở Đông Nam Á như sau: “Chúng ta phải ý thức 
rằng các nước trong vùng sẽ ngày càng uốn nắn các 
chính sách của họ theo các chính sách của Tàu”. 

Nicholas Lardy, người có thẩm quyền về kinh tế 
Tàu thuộc Viện Quốc Tế về Kinh Tế tại Hoa Thịnh 
Đốn nói thêm: “Tôi không cho rằng có nước nào 
trong vùng lấy một quyết định về các vấn đề chính 
trị mà không tính đến sự kiện là bóng dáng Tàu hiện 
ra ngày càng lớn hơn đối với nền kinh tế của họ”. 

Rodolfo Biazon, chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng 
và An Ninh Quốc Gia thượng viện Phi Luật Tân 
phàn nàn, “Chỉ có khủng bố là mối liên lạc chúng 
ta còn có với HK”.  

Tàu bỏ thái độ hung hăng thời còn bức màn tre, 
nay tỏ ra hòa hoãn, chinh phục bằng kinh tế với 
luận điệu cộng tác hòa bình, đôi bên cùng có lợi 
(win-win). 

Giáo sư Hal Hill của Đại Học Quốc Gia Úc ở 
Canberra cảnh giác: “Thế kỷ HK thống trị này chưa 
phải cáo chung nhưng đang nhạt dần. Điều này 

không tránh khỏi với sức tăng trưởng của Tàu”.
Tàu tăng trưởng ra mọi phía bằng những con 

đường, điển hình là  “Cao tốc công lộ” (tiếng Tàu 
dịch chữ expressway) từ Côn Minh qua Lào đến 
Bangkok rồi các cảng miền nam Thái Lan dài 1,887 
cây số giúp Tàu thọc sâu xuống các quốc gia Đông 
Nam Á, đè bẹp và ôm cứng các nước này vốn là 
đồng minh mật thiết của HK nhưng đã bị HK hỷu 
như bỏ rơi. Đoạn đường trong lãnh thổ Tàu từ Vân 
Nam đến Mohan tại biên giới Tàu-Lào dài 688 cây 
số phí tổn 25 tỳ nhân dân tệ (US$3.5 tỷ) hoàn tất 
ngày 21.3.2008. Đoạn đường thuộc Lào từ Mohan 
đi Luang Nam Tha rồi đến Chiang Khong và đoạn 
đường thuộc Thái Lan từ Chiang Khong đi Chiang 
Rai rồi Tak đến Bangkok cũng sắp hoàn tất, chỉ còn 
cây cầu bắc ngang sông Mekong ở Chiang Khong/
Chiang Rai. Toàn bộ xa lộ này khi hoàn thành sẽ 
giúp giảm phân nửa thời gian di chuyển từ Côn 
Minh đi Bangkok còn khoảng 20 giờ và chuyển vận 
hàng hóa trị giá US$400 tỷ mỗi năm.

Không những chỉ cao tốc công lộ này cho thấy 
Tàu đã vào đến tận thủ đô Thái Lan. Thái Lan đã 
bị các thái thú Tàu cai trị từ lâu. Khoảng hai phần 
ba Quốc Hội Thái Lan có gốc Tàu. Ba thủ tướng 
gần đây nhất của Thái Lan cũng có gốc Tàu: Sur-
ayud Chulanont (9.10.2006-29.1.2008), Samak 
Sundaravej (29.1-9.9.2008), Thaksin Shinawatra 
(2001-2006).

Cựu tt Samak Sundaravej cho biết tổ tiên Tàu 
của ông sang Thái Lan lập nghiệp cách nay 228 năm 
và tên Tàu của ông là Lý Sa Mã (Li Samak). Trước 
khi đi dự Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, ông tuyên 
bố:“Trên thế giới không có hai nước nào hòa nhập 
sâu sắc với nhau như Thái Lan và Trung Quốc. Đây 
là điều có một không hai trên thế giới. Từ hàng trăm 
năm trước, Trung Quốc và Thái Lan đã có quan hệ 
thương mại chặt chẽ. Xưa kia, người Trung Quốc ở 
miền Nam tới Thái Lan định cư, những người Hoa 
này và con cháu của họ đã mang tên họ Thái Lan. 
Đến nay rất nhiều người Thái có huyết thống người 
Hoa. 

Tôi cũng có một cái họ Trung Quốc là họ Lý (Li). 
Cách đây 227 năm, tổ tiên tôi đã từ Trung Quốc 
sang Thái Lan. Trong gia đình tôi đến nay vẫn duy 
trì tập tục lễ tổ tiên vào tiết Thanh minh. Ở Thái Lan 
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ngày càng có nhiều người học tiếng Tàu. Không lâu 
nữa, tiếng Tàu sẽ trở thành thứ tiếng nước ngoài 
có nhiều người sử dụng nhất ở Thái Lan, bên cạnh 
tiếng Anh. Công chúa Sirinthong học tiếng Tàu, nói 
thạo tiếng Trung, hầu như năm nào cũng du lịch 
Tàu.”

Ông nội cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra là 
Khâu Xuân Thinh (Seng Sae Khu) người Hẹ (Hak-
ka) từ Mai Châu (Meizhou), Quảng Đông di cư đến 
Xiêm vào thập niên 1880 và định cư tại Chiang Mai 
năm 1908 làm giầu nhờ buôn bán tơ lụa. Thaksin 
đuợc coi là người giầu nhất Thái Lan với tài sản trị 
giá US$1.1 tỷ.

Cựu TT Phi Luật Tân Corazon C. Aquino 
(1986-1992) và đương kim TT Gloria Macapagal-
Arroyo (2001-) cũng là người Hẹ, đều lấy làm vinh 
dự về thăm quê cha đất tổ ở Tàu. 

Trong bài “Tàu Dầu Tsìn”, Nguyễn Trần Ai đã 
cho biết chi tiết này: “Theo bà, cả hai vợ chồng 
bà đều là Tàu chính cống. Bà dẫn một đoàn tùy 
tùng gồm nhiều tỉnh trưởng sang Tàu từ 27.10 đến 
3.11.2006, thăm Hạ Môn (Xiamen), Tấn Giang (Jin-
jiang), Nam Xương (Nanchang), Quế Lâm (Guilin), 
Nam Ninh (Nanning) và Hương Cảng. Ngày 28.10, 
bà đến đặt vòng hoa tại đền thờ Rizal ở thị trấn 
Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến (Fujian), nơi đây có cái 
bảng ghi: “Jose Rizal, anh hùng dân tộc PLT quê 
quán ở Phúc Kiến, được kính trọng vì tính tình cao 
thượng và sự hy sinh anh hùng”..... Cố tổ của ông 
(BS Jose Rizal) là Dominguo Lamco (tiếng Tàu là 
Ke Yi Nan = Kha Dĩ Nam) di cư sang Phi Luật Tân. 
TT Arroyo, trong một diễn văn, đã nêu lên sự kiện 
là Rizal và chồng bà đều là Tàu. Tổ tiên chồng bà 
ở thị trấn Hạ Môn, miền nam nước Tàu, và tên đệm 
của chồng bà, Tuason, thực ra là do tiếng Tàu Son 
Tua, một thị trấn thủ phủ của huyện Đức Hồng Đới 
(Dehong Dai), tỉnh Vân Nam. Bà lấy làm vinh hạnh 
được là cháu chắt của Phúc Kiến và Hạ Môn. Báo 
Tàu hân hoan đăng tin: “A La Ước (Arroyo) phỏng 
Hoa (thăm Trung Hoa) thủ trạm (trạm đầu tiên) 
tuyển Phúc Kiến (chọn Phúc Kiến), tự xưng thị (tự 
xưng là) Phúc Kiến nhân (người Phúc Kiến) đích 
(của) thất phụ (con dâu)”  nghĩa là bà Arroyo tự 
nhận là con dâu Phúc Kiến. Vì thế, tại trung tâm 
thủ đô Manila, có công viên Rizal. Sau khi nhận họ 

Tàu, bà chứng kiến việc ký kết nhiều thỏa ước mậu 
dịch giữa PLT và Tàu (Người Dân số 216, tháng 
8.2006, trang 33-34).

Tự nhận là Tàu để dễ làm ăn với Tàu. Làm ăn với 
Tàu thì không thoát được kỹ thuật “guanxi” (quan 
hệ nghĩa là hối lộ) của Tàu (xin xem bài “Hiểm Họa 
Tàu” của Nguyễn Trần Ai, NgD 189, tháng 5.2006, 
trang 26-31) và do đó không thoát được tai tiềng, có 
khi còn thân bại danh liệt.

Báo điện tử Phi Luật Tân Bulatlat.com ngày 
14.2.2008 ghi nhận rằng các nhà ngoại giao Tàu 
đang rải tiền mua chuộc các quan lớn Phi Luật Tân 
nhằm mở đường cho các cty Tàu tràn vào Phi làm 
ăn, mà là làm ăn bất chính. 

Bài viết nhan đề “Chinese diplomats accused 
in corrupt deal” (Các nhà ngoại giao Tàu bị tố cáo 
thương lượng tham nhũng) của Gerry Albert Cor-
puz ghi nhận rằng một báo đối lập Phi viết rằng các 
viên chức trong sứ quán Tàu ở Manila đã có một 
loạt các buổi họp kín với bộ trưởng Tư Pháp Phi 
Raul Gonzalez vài tuần lễ trước khi Rodolfo Lo-
zada Jr., một nhân chứng chính trong cuộc thương 
lượng kinh doanh tai tiếng ở National Broadband 
Network trị giá 329 triệu Mỹ Kim đã bị bắt cóc. 
Đó là một hợp đồng làm đường băng truyền thông 
rộng. Trong bản tin đề ngày 10.2.2008, phóng viên 
Benjamin Pulta của báo Daily Tribune viết là một 
tay trong của văn phòng bộ trưởng Gonzalez xác 
nhận có một loạt buổi họp giữa các nhà ngoại giao 
Tàu và ngài bộ trưởng Phi Luật Tân trước khi Ro-
dolfo Lozada Jr. bị lực lượng an ninh Phi bắt cóc. 
Cùng nguồn tin này nói là chiếc xe limousine màu 
đen của sứ quán Tàu được thấy ra vào nhiều lần khu 
trụ sở Bộ Tư Pháp trước khi Lozada ra làm chứng 
trước Ủy Ban Thượng Viện Blue Ribbon về cuộc 
thương lượng gian lận giữa chính phủ Phi và cty 
ZTE Corporation của Tàu, được cho là thổi phồng 
giá cao hơn thực giá ít nhất US$130 triệu. Khi vụ 
này đổ bể, TT Arroyo phải ra lệnh tạm ngưng hợp 
đồng trên. 

Hối lộ, tham nhũng được coi như dân tộc tính 
Đại Hán. Người Hán tự hào về văn hóa của họ và 
sau kỷ nguyên Mao Trạch Đông u tối nay đang tìm 
cách truyền bá.

Tên nông dân làng Tiểu Sơn (Shaosan), Hồ Nam 
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(Hunan) Mao Trạch Đông tự ví như là Tần Thủy 
Hoàng, đã phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa 
1966-1969, đả phá “tứ cựu”  trong đó Khổng giáo 
bị coi là “phản động” nhất vì liên quan đến giới tiểu 
tư sản. Ông phái Vệ Binh Đỏ đi phá các văn miếu, 
đập tượng Khổng Tử, đốt tứ thư ngũ kinh. Dĩ nhiên 
những người được coi như theo Khổng giáo được 
“chiếu cố” trước.  Dựa thế Mao, Vệ Binh Đỏ gây ra 
những tội ác cực kỳ phản văn hóa. Các sử gia lão 
thành của Đảng công nhận rằng, “Ở vài nơi, có cả 
việc những người ‘phản cách mạng’ bị đánh đâp 
đến chết và súc sinh nhất là những kẻ giết họ ăn thịt 
và gan của họ”.

36 triệu người là nạn nhân. Từ 750,000 đến 
1,500,000 người bị giết. Vô số bị hành hạ, hiếp 
dâm, tù đầy, tịch thu tài sản, tàn sát. Trẻ thì bị nhồi 
sọ bằng chủ nghĩa Mao. Ngay cả con Đặng Tiếu 
Bình là Đặng Phác Phương (Deng Pufang) bị tố 
chịu không nổi nhẩy (có nơi nói là bị ném) từ lầu tư 
xuống tự tử, không chết nhưng bị rút cột sống liệt 
nửa người.

Số phận của những dân tộc thiểu số còn kinh 
hoàng hơn. Ở Tây Tạng, hơn 6000 tu viện bị phá 
hủy. Tại Nội Mông, 790,000 người bị hành hạ trong 
số ấy 22,900 bị đánh đến chết và 120,000 thành tàn 
tật. Phụ nữ theo Hồi giáo bị bẻ hết răng bằng kìm, 
tai mũi bị giứt đứt trước khi bị đập chết. Có người 
bị hiếp bằng cây gậy. Đàn ông thì bị đóng đinh vào 
đầu, cắt lưỡi, móc mắt, sinh thực khí bị đập nát, lỗ 
mũi bị nhồi thuốc súng rồi châm lửa. Các thầy tu 
Duy Ngô Nhĩ bị đổ sơn từ đầu bắt đi diễn hành. Ở 
Vân Nam đền vua cổ bị đốt cháy.  

Vệ Binh Đỏ lộng hành đến nỗi chính Mao phải 
cho quân đội đi dẹp.

Có lẽ những tội ác tày trời này khiến Mao mất 
ngủ. Theo Lý Chí Thỏa (hay Lý  Chí Tuy = Li 
Zhisui), y sĩ riêng của Mao thì Mao phải dùng thuốc 
ngủ liều lượng nặng, hay sợ sệt và không chịu tắm. 
Bởi thế văn hóa của ông mới có mùi cóc chết như 
vậy.

Mao chết rồi, bây giờ Tàu lại lôi Khổng Tử ra 
thờ lại. Tàu có kế hoạch lập 100 học viện Khổng 
Tử, hiện nay đã có tại Hán Thành (Nam Hàn), 
Bangkok và́ Chiang Mai (Thái Lan) và 40 quốc gia 
khác khắp thế giới. Mục đích của các học viện này 

là chiếu phim Tàu, dạy tiếng Tàu, đào tạo giáo viên 
dạy tiếng Tàu, tổ chức thi tiếng Tàu, cố vấn sinh 
viên du học Tàu... 

Điều trái khoáy là Tàu muốn truyền bá văn hóa 
ra nước ngoài nhưng thanh niên Tàu nào có điều 
kiện lại cứ thích du học Âu Mỹ dù ở đây học phí rất 
cao (năm 2008 có 90,000 du sinh Tàu học tại HK, 
80,000 tại Anh trong niên khóa 2004-2005). Từ 
biến cố 11.9.2001, HK cho nhập cảnh khắt khe hơn, 
sinh viên Tàu đành sang Úc du học. Theo thống kê 
của chính bộ Giáo Dục Tàu, năm 2005, tỷ lệ du sinh 
Tàu đi các nước học là: Mỹ Châu 32.1%, Âu Châu 
27.0, Á Châu 25.2% Đại Dương Châu 14.2%, Phi 
Châu 0.5%. 

Tàu dùng chính sách “thực dân văn hóa” để thôn 
tính các tiểu nhược quốc. Tiếng quan thoại đang dần 
dần lấn át Anh ngữ tại một số quốc gia đang phát 
triển. Các trường công lập Phi Luật Tân cho học trò 
chọn tiếng Tàu như là một sinh ngữ chính.

Nguyễn Tấn Dũng không nhìn thấy hiểm họa 
bành trướng văn hóa Tàu, đầu tháng 3.2009, đã ra 
công văn số 1992/VPCP-QHQT gửi các bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Ngoại giao, Công an và Văn phòng 
Trung Ương Đảng CS, cho phép thành lập một 
Học viện Khổng Tử tại Việt Nam, giao cho Phó thủ 
tướng Nguyễn Thiện Nhân “chỉ đạo việc thí điểm 
thành lập Học viện Khổng Tử”.

Nhà bình luận thời sự Lý Đại Nguyên đã kết tội 
CSVN trong bài “Trung Cộng lại dùng Khổng giáo 
tái lập đế quốc Đại Hán” kết luận như sau:

“Chỉ có ngu dốt, không còn tính Việt, không còn 
là người Việt như bọn Man cộng Hànội ngày nay, 
mới ngoan ngoãn theo lệnh Trung cộng để xiển 
dương Văn Hóa Khổng Giáo Độc Tôn, mà ngay từ 
thời Tống Nho đã đẩy học thuyết đó sang Việt-Nam, 
nhằm tiêu diệt nền Văn Hóa Truyền Thống Dung 
Hóa, Đa Nguyên, Phân Nhiệm. Điều Hợp của nền 
Văn Hiến Độc Lập Thịnh Trị Lý Trần, mà thời đó 
Dân Tộc Việt chỉ có thắng, chứ chưa bao giờ thua 
bọn Bành Trướng xâm lược Trung hoa. Chính Nho 
Giáo độc tôn đã khiến từ thời Chúa Trịnh ngoài 
Bắc, Chúa Nguyễn trong Nam khi gặp Kitô Giáo 
Tây Phuơng truyền vào là coi như kẻ địch. Nhất là 
dưới Triều Nguyễn lại rập khuôn đúng như Thanh 
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Triều, coi Tây Phương là dị chủng. Coi Kitô Giáo là 
tà giáo cần phải tàn sát. Khiến cho Thưc Dân Tây 
Phương có cớ bảo vệ Tôn Giáo của họ, đem quân 
vào chiếm đóng đặt ách đô hộ lên Việt-Nam. Nếu 
thời ấy, còn có tinh thần truyền thống Việt-Nam, 
sẵn sàng viên dung đa tôn giáo, coi tất cả các tôn 
giáo như là chất liệu, sắc hương, tinh túy cho công 
cuộc dung hóa làm đẹp, sáng, tốt, mới cho Văn Hóa 
Việt-Nam, như thời Phật-Lão-Khổng du nhập vào 
Việt-Nam để rồi người Việt-Nam tìm được nguyên lý 
“Tam Giáo Đồng Nguyên”, đều lấy Con Người làm 
Cứu Cánh, đều tích cực đóng góp cho tinh thần Tự 
Chủ Dân Tộc, Độc Lập Quốc Gia thì Việt-Nam đâu 
còn khổ như giờ này. Nay đứng trước trào lưu Toàn 
Cầu Hóa khắp mặt. Văn Hoá Đa Nguyên. Quốc Gia 
Đa Chủng. Chính Trị Đa Đảng. Xã Hội Đa Cấp. 
Kinh Tế Đa Diện. Giáo Dục Đa Khoa… trong các 
chế độ Dân Chủ Trọng Pháp Điều Hợp của thời đại 
Nhân Chủ Nhân Văn, mà Trung cộng vẩn ôm giấc 
mơ Đế Quốc Đại Hán, Văn Hóa Bá Quyền. Việt 
cộng vẫn muốn giữ ghế độc đảng, độc tài, toàn trị, 
đành ôm chân Trung cộng để bán nước. Còn linh 
hồn, con cái, tiền của thì gửi qua Mỹ để bảo đảm 
cho tương lai lâu dài. Dân chết, mặc dân, nước mất, 
mặc nước, miễn là chính quyền còn trong tay ngày 
nào, còn tích cực tham nhũng ngày ấy. Nhưng cũng 
nên nhớ rằng: “Quan nhất thời, Dân vạn đại” đó.

Phải chăng tns John McCain đã nhìn thấy áp 
lực nặng nể về mọi phương diện Tàu đang đè lên 
CSVN mà trong cuộc nói chuyện với các sinh viên 
Học viện Ngoại giao ở Hà Nội ngày 7.4.2009, ông 
đã kêu gọi CSVN thực thi cải cách chính trị và cải 
thiện nhân quyền, tăng cường quan hệ quân sự với 
Hoa Thịnh Đốn để ứng phó với điều mà ông gọi là 
“những thách thức mới về an ninh ở Biển Đông”.

Đây là cái sào đưa ra, có biết nằm lấy để tự cứu 
hay không còn tùy kẻ đang sắp chết chìm. Khốn 
nỗi kẻ đang sắp chết chìm, trước khi nắm lấy gậy 
còn phải thỉnh thị đứa đại gian, đại ác đã ném hắn 
xuống nước.

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 8

Tại những nơi người dân đang cảm thấy bất lực 
và sợ hãi, điều quan trọng cần nhớ là các công tác 
khởi đầu cho quần chúng phải có độ rủi ro thấp và 
mang tính gầy dựng lòng tự tin. Loại hành động này 
– như cùng mặc quần áo theo một kiểu khác thường 
ngày – đủ để công khai biểu lộ sự bất đồng chính 
kiến và tạo cơ hội cho đông đảo quần chúng tham 
gia. Trong nhiều trường hợp, có thể bắt đầu bằng 
một việc tương đối nhỏ (trên bề mặt) và không liên 
hệ đến chính trị (thí dụ như bảo đảm cung cấp nước 
sạch) làm trọng tâm phát động những hành động 
chung. Các chiến lược gia nên chọn một vấn đề mà 
lợi ích của nó ai cũng thấy và khó cho chế độ từ chối 
giải quyết. Sự thành công của các chiến dịch nhỏ 
này không những giải quyết được một số vấn nạn 
mà còn thuyết phục được quần chúng rằng họ thực 
sự có tiềm năng về sức mạnh.

Đa số chiến lược ở cấp chiến dịch, trong khuôn 
khổ một cuộc đấu tranh dài, không nên nhắm thẳng 
đến mục tiêu làm tan rã lập tức và toàn bộ chế độ 
độc tài, nhưng nhắm vào các mục tiêu trung hạn 
nhỏ hơn. Và không phải chiến dịch nào cũng đòi hỏi 
sự tham gia của tất cả mọi thành phần quần chúng.

Trong khi suy tính một loạt những chiến dịch cá 
biệt để thực thi chiến lược tổng thể, các chiến lược 
gia đối kháng cần quan tâm đến sự khác biệt giữa 
các chiến dịch ở giai đoạn khởi đầu, giai đoạn giữa, nm
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và giai đoạn gần kết thúc cuộc đấu tranh.

Đối kháng chọn lọc
Vào giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh, các chiến 

dịch riêng rẽ với những mục tiêu khác nhau có thể 
rất hữu dụng. Những chiến dịch chọn lọc như thế 
có thể được khởi động nối tiếp nhau, hoặc, thỉnh 
thoảng có thể gối đầu lên nhau.

Khi lên kế hoạch một chiến lược cho “đối kháng 
chọn lọc”, rất cần nhận dạng những vấn đề hay 
những oán hận tuy nhỏ nhưng cụ thể và có tính biểu 
tượng cho sự thống trị toàn diện của chế độ độc tài. 
Những vấn đề đó là những mục tiêu rất thích hợp để 
mở chiến dịch hầu đạt những mục tiêu chiến lược 
trung cấp trong toàn bộ chiến lược tổng thể.

Những mục tiêu chiến lược trung cấp này cần 
phải vừa tầm với khả năng sức mạnh hiện có hay dự 
phóng sắp có của lực lượng dân chủ. Điều này giúp 
bảo đảm có được một loạt chiến thắng, vừa nâng 
cao tinh thần đấu tranh vừa góp phần chuyển dần 
cán cân thế lực cho công cuộc đấu tranh lâu dài.

Các chiến lược kháng cự chọn lọc nên tập trung 
chính yếu vào các vấn đề xã hội, kinh tế hoặc chính 
trị cụ thể. Các vấn đề này được chọn để giữ một 
phần hệ thống xã hội, chính trị không lọt vào vòng 
kiểm soát của chế độ; để lấy lại quyền kiểm soát 
một số phần đang bị chế độ kiểm soát; hoặc để chận 
không cho chế độ đạt một mục tiêu nào đó. Nếu có 
thể, chiến dịch kháng cự chọn lọc cũng nên tấn công 
vào một hay nhiều điểm yếu của chế độ độc tài, như 
đã bàn trong phần trước. Bằng cách đó, những nhà 
dân chủ có thể tạo tối đa tác động với số vốn liếng 
thế lực hiện có.

Các chiến lược gia cần hoạch định thật sớm ít 
nhất là chiến lược cho chiến dịch đầu tiên. Những 
mục tiêu giới hạn của nó là gì? Nó đóng góp gì cho 
chiến lược tổng thể đã chọn? Nếu có thể được, thì 
việc đề ra ít nhất là những nét chiến lược đại cương 
cho chiến dịch thứ hai hoặc thứ ba cũng là điều khôn 
ngoan. Tất cả các chiến lược này cần góp phần vào 
việc thực thi chiến lược tổng thể đã chọn và vận 
hành trong khuôn khổ tổng quát của nó.

Những hình thức thách đố tượng trưng
Vào giai đoạn đầu của chiến dịch làm suy yếu chế 

độ độc tài, những hành động đặc thù chính trị đầu tiên 
cần phải được giới hạn về tầm vóc. Những hành động 
này nên được hoạch định một phần để thử nghiệm và 
ảnh hưởng lên tâm trạng của quần chúng, và sửa soạn 
họ cho cuộc đấu tranh kéo dài bằng phương cách bất 
hợp tác và phản kháng chính trị.

Hành động khởi đầu thường chỉ mang hình thức 
phản đối tượng trưng hoặc có thể là một hành động 
biểu kiến bất hợp tác ngắn hạn trong một giới hạn 
nào đó. Nếu số người sẵn sàng tham gia còn ít thì 
hành động ban đầu có thể nhẹ nhàng như đặt vòng 
hoa tại một nơi mang ý nghĩa quan trọng. Ngược lại, 
nếu có số đông những người sẵn sàng hành động, thì 
những hình thức như 5 phút ngưng mọi hoạt động 
hoặc vài phút im lặng có thể áp dụng. Trong một số 
hoàn cảnh khác, một vài cá nhân có thể tuyệt thực, 
thực hiện đêm canh thức tại một nơi mang ý nghĩa 
quan trọng, học sinh tẩy chay lớp học ngắn hạn, 
hoặc toạ kháng ngắn hạn tại một văn phòng quan 
trọng. Dưới một chế độ độc tài, khởi động bằng các 
hành động quyết liệt hơn hầu như chắc chắn sẽ bị 
đàn áp nặng nề.

Một số hành động biểu kiến khác, như đứng đầy 
người phía trước biệt thự của những kẻ độc tài, hoặc 
trước trụ sở chính của công an, v.v. có thể tạo mức 
rủi ro cao và do đó không nên dùng để khởi xướng 
một chiến dịch.

Những hành động phản đối tượng trưng ban 
đầu có khi thu hút ngay được sự chú ý của dư luận 
toàn quốc và thế giới, thí dụ như những cuộc xuống 
đường đông đảo tại Miến Điện vào năm 1988, 
hoặc việc chiếm ngự và tuyệt thực của sinh viên tại 
quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. 
Tuy nhiên, con số thương vong quá cao trong hai 
trường hợp này là điều mà các chiến lược gia phải 
đặc biệt quan tâm khi hoạch định các chiến dịch. 
Mặc dầu tạo được chấn động rất lớn về đạo đức và 
tâm lý, các hành động này tự chúng khó có thể đánh 
sập được chế độ độc tài, bởi vì đây là những hành 
động biểu kiến chứ không thay đổi thế lực của chế 
độ độc tài.
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Thường thì khó mà cắt đứt được các nguồn thế 
lực hiện có của chế độ độc tài một cách toàn diện và 
nhanh chóng vào thời gian đầu của cuộc đấu tranh. 
Vì điều này đòi hỏi phải có hầu như toàn bộ dân 
chúng và mọi cơ chế của xã hội – mà trước đây 
phần lớn đều ngoan ngoãn phục tùng – cự tuyệt chế 
độ và bất ngờ cùng kháng cự lại bằng hình thức bất 
hợp tác quyết liệt và rộng khắp. Mức độ tham gia 
này chưa xảy ra, và là điều khó đạt tới nhất. Do đó 
trong hầu hết mọi trường hợp, ý định tung ngay ra 
một chiến dịch bất hợp tác và đối kháng toàn diện 
là một chiến lược không thực tế cho giai đoạn đầu 
chống lại độc tài.

Trải rộng trách nhiệm
Trong một chiến dịch kháng cự chọn lọc, gánh 

nặng chủ yếu của cuộc đấu tranh thường do một hay 
vài thành phần quần chúng phải gánh chịu. Trong 
các chiến dịch sau, với những mục tiêu mới, gánh 
nặng đấu tranh có thể được chuyển sang các thành 
phần khác. Thí dụ, sinh viên có thể tổ chức bãi khoá 
trước một vấn đề giáo dục, các nhà lãnh đạo tôn 
giáo và tín đồ có thể tập trung vào vấn đề tự do tôn 
giáo, công nhân đường sắt có thể nhân danh các 
quy định an toàn để làm chậm sự vận hành của hệ 
thống giao thông tàu hoả, các phóng viên có thể 
thách thức chính sách kiểm duyệt bằng cách in báo 
với những khoảng trống mà đáng lẽ là chỗ đăng các 
bài bị cấm, hoặc công an có thể phản kháng bằng 
cách liên tục không kiếm được hay không bắt được 
các thành viên của phe đối lập dân chủ đang bị truy 
lùng. Chia các chiến dịch kháng cự ra theo nhiều 
loại vấn đề và theo nhiều thành phần quần chúng sẽ 
cho phép một số nhóm dân chúng được tĩnh dưỡng 
trong lúc cuộc kháng cự vẫn tiếp diễn.

Phương cách kháng cự chọn lọc đặc biệt quan 
trọng trong việc bảo vệ sự tồn tại và tính tự trị của 
các nhóm xã hội, chính trị, kinh tế và các định chế 
hiện đang hoạt động độc lập ngoài vòng kiểm soát 
của chế độ độc tài, như đã trình bày vắn tắt trong các 
phần trước. Các trung tâm quyền lực này cung cấp 
những nền tảng định chế mà từ đó dân chúng có thể 
tạo áp lực hoặc kháng cự lại vòng kềm kẹp của chế 

độ. Trong cuộc đấu tranh, các nhóm và định chế này 
có nguy cơ bị chế độ độc tài chiếu cố trước nhất.

Nhắm vào thế lực của các kẻ độc tài
Khi cuộc đấu tranh đã vượt qua thời gian khởi 

động và tiến vào những giai đoạn mang nhiều kỳ 
vọng và cao cấp hơn, các chiến lược gia cần tính 
toán phương cách để hạn chế các nguồn thế lực của 
nhóm độc tài hơn nữa. Mục tiêu là dùng phương 
pháp bất hợp tác của đại khối quần chúng để tạo ra 
bối cảnh chiến lược mới có lợi hơn cho lực lượng 
dân chủ.

Một khi lực lượng kháng cự dân chủ có đủ sức 
mạnh, các chiến lược gia nên vạch ra các hình thức 
kháng cự và bất hợp tác mang chỉ tiêu cao hơn để 
cắt lìa các nguồn lực của chế độ, với mục đích gia 
tăng tình trạng tê liệt chính trị, và cuối cùng dẫn đến 
sự tan rã của chính chế độ độc tài.

Lực lượng dân chủ cần lên kế hoạch kỹ càng về 
cách làm yếu đi sự hỗ trợ mà một số quần chúng và 
đoàn thể đã dành cho chế độ độc tài trước đây, có 
thể bằng cách phơi bày những hành vi tàn bạo của 
chế độ, hoặc vạch ra những hậu quả kinh tế thảm 
khốc bởi chính sách của Nhà Nước, hoặc quảng bá 
ý niệm chấm dứt độc tài là việc có thể đạt tới được, 
v.v. Tối thiểu phải thúc đẩy được những người từng 
ủng hộ chế độ trở thành “trung lập” trong hành động 
(“đứng giữa đường ranh”) hoặc tốt hơn nữa là trở 
thành những người hỗ trợ tích cực cho phong trào 
dân chủ.

Trong thời kỳ lên kế hoạch và tiến hành các hình 
thức đấu tranh phản kháng chính trị và bất hợp tác, 
điều rất quan trọng là theo dõi sát tất cả những người 
ủng hộ hay phụ tá chính yếu của các kẻ độc tài, bao 
gồm nhóm phe cánh, đảng chính trị, công an, công 
chức, và nhất là quân đội của họ.

Mức độ trung thành của quân đội, cả lính và sĩ 
quan, đối với chế độ độc tài cần phải được đánh giá 
đúng mức, và cần xác định lực lượng dân chủ còn 
hy vọng gì ảnh hưởng lên quân đội không. Có phải 
đa số binh lính chỉ là những người bị bắt đi làm 
nghĩa vụ quân sự, đang trong tình trạng buồn chán 
và sợ hãi không? Có phải nhiều binh lính và sĩ quan 
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đang bị chế độ bạc đãi vì lý do cá nhân, gia đình hay 
chính trị không? Còn những yếu tố nào có thể làm 
các binh lính và sĩ quan dễ cho phía dân chủ thuyết 
phục hơn không?

Ngay từ thời gian đầu của cuộc đấu tranh giải 
phóng, một chiến lược đặc biệt nên được soạn thảo 
để liên lạc với quân đội và các quan chức của phía 
độc tài. Lực lượng dân chủ có thể thông báo bằng 
lời nói, biểu tượng và hành động cho quân đội biết 
rằng cuộc đấu tranh giải phóng sẽ ráo riết, quyết 
liệt, và bền bỉ. Cần cho quân lính biết rằng cuộc đấu 
tranh này mang tính chất đặc biệt, được phát động 
để làm suy yếu chế độ độc tài chứ không để đe dọa 
tính mạng của họ. Những nỗ lực như thế nhắm chủ 
yếu vào làm suy nhược dần tinh thần quân lính của 
phía độc tài và cuối cùng lật ngược sự trung thành 
và vâng phục của họ về phía phong trào dân chủ. 
Những chiến lược tương tự có thể nhắm vào thành 
phần công an và công chức.

Tuy nhiên, nỗ lực thu phục cảm tình dần dần và 
sau cùng thuyết phục lực lượng của các phía độc 
tài trở nên bất phục tùng không nên bị hiểu lầm là 
muốn khuyến khích quân đội chấm dứt ngay chế 
độ độc tài hiện tại bằng giải pháp quân sự. Trong 
trường hợp như thế khó mà xây dựng được một nền 
dân chủ hữu hiệu, vì (như chúng ta đã thảo luận) 
một cuộc đảo chánh không giúp gì nhiều trong việc 
cân bằng lại tương quan quyền lực giữa dân chúng 
và kẻ cai trị. Vì thế cần có kế hoạch giải thích để 
các sĩ quan quân đội cảm thông với lực lượng dân 
chủ hiểu rằng một cuộc đảo chánh hay một cuộc nội 
chiến chống lại chế độ độc tài đều không cần thiết 
và không nên có.

Những sĩ quan cảm thông có thể đóng vai trò 
quan trọng trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, như làm 
lan tràn lòng bất mãn và bất hợp tác trong quân đội, 
khuyến khích tình trạng cố tình thiếu hiệu năng và 
ngấm ngầm làm ngơ các lệnh lạc, và hỗ trợ những 
đơn vị từ chối đàn áp dân chúng. Các viên chức 
quân đội cũng có thể giúp phong trào dân chủ bằng 
các hình thức hỗ trợ bất bạo động tích cực, như 
cung cấp đường đi qua an toàn, tin tức, ẩm thực, vật 
dụng y tế, v.v..

Quân đội là một trong những nguồn thế lực quan 
trọng nhất của các nhà độc tài vì họ có thể dùng 
trực tiếp những đơn vị quân sự có kỷ luật và vũ khí 
để tấn công và trừng phạt khối dân chúng bất phục 
tùng. Các chiến lược gia đối kháng nên nhớ rằng sẽ 
vô cùng khó, nếu không nói là vô vọng, trong việc 
tháo gỡ chế độ độc tài khi mà cảnh sát, cơ quan hành 
chánh, và lực lượng quân đội vẫn tiếp tục dành sự 
ủng hộ trọn vẹn cho chế độ độc tài và tuân theo chỉ 
thị của họ. Các chiến lược nhắm đến việc chuyển 
hoá sự trung thành của các lực lượng thuộc phía độc 
tài do đó cần phải được các chiến lược gia dân chủ 
cho ưu tiên cao.

Lực lượng dân chủ nên nhớ rằng thái độ bất mãn 
và bất phục tùng trong các lực lượng quân đội và 
công an có thể rất nguy hiểm cho những người dám 
biểu lộ công khai. Quân đội và công an đều có hình 
phạt nặng nề đối với những hành động bất tuân lệnh 
và có thể hành quyết đối với hành động nổi loạn. 
Lực lượng dân chủ không nên yêu cầu các binh 
lính và sĩ quan nổi loạn ngay lập tức. Thay vào đó, 
nếu có phương tiện liên lạc, cần nói rõ cho họ là có 
nhiều hình thức tương đối an toàn để “ngụy trang 
hành động bất phục tùng” mà họ có thể áp dụng 
lúc khởi đầu. Thí dụ công an và quân đội thi hành 
lệnh đàn áp một cách không hiệu quả, tìm không ra 
những người đang bị truy nã, báo trước cho phía đối 
kháng những dự định đàn áp, bắt bớ, trục xuất sắp 
xảy ra, và không báo cáo những tin tức quan trọng 
lên sĩ quan cấp trên. Những sĩ quan bất mãn cũng 
có thể làm ngơ không chuyển tiếp các lệnh đàn áp 
xuống cấp dưới trong hệ thống điều hành. Binh lính 
có thể cố tình bắn hụt qua đầu những người biểu 
tình. Tương tự như vậy, các công chức có thể làm 
mất hồ sơ và hướng dẫn, làm việc không hiệu quả, 
và đột nhiên ngã “bệnh” phải nghỉ ở nhà cho đến 
khi “bình phục”.

Ðiều chỉnh chiến lược
Các chiến lược gia phản kháng chính trị cần liên 

tục lượng giá mức độ thực hiện chiến lược tổng thể 
và chiến lược cho từng chiến dịch. Có thể cuộc đấu 
tranh không tiến triển như dự tính. Trong trường 
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hợp đó, điều cần tính toán xem phải điều chỉnh 
chiến lược như thế nào. Đâu là những điều có thể 
làm để gia tăng sức mạnh của phong trào và lấy lại 
thế chủ động? Trong trường hợp như thế, cần nhận 
dạng vấn đề, tái thẩm định chiến lược, có thể chuyển 
trách nhiệm đấu tranh sang một nhóm quần chúng 
khác, huy động thêm các nguồn lực, và khai triển 
các hướng hành động khác. Một khi các việc này 
hoàn tất, kế hoạch mới nên được thi hành ngay.

Ngược lại, nếu cuộc đấu tranh tiến triển tốt đẹp 
hơn dự tính và chế độ độc tài đang suy sụp sớm hơn 
các tính toán, làm sao các lực lượng dân chủ có thể 
khai thác những thành quả bất ngờ và tiến tới làm tê 
liệt chế độ độc tài? Chúng ta sẽ đào sâu vào câu hỏi 
này trong chương tới.

 
Chương 9

Làm Tan Rã Chế Độ Độc Tài
Những thành quả tích lũy từ các chiến dịch phản 

kháng chính trị khéo léo và thành công sẽ làm vững 
mạnh thêm lực đối kháng, và mở ra hoặc mở rộng 
những lãnh vực xã hội mà sự kiểm soát của chế 
độ độc tài ngày càng bị hạn chế. Các chiến dịch 
này cũng cung cấp những kinh nghiệm quan trọng 
về cách thức từ chối hợp tác và đối lại bằng phản 
kháng chính trị. Những kinh nghiệm này sẽ rất hữu 
ích khi đến thời điểm phát động bất hợp tác và phản 
kháng trên bình diện thật rộng lớn.

Như đã được trình bày trong chương Ba, sự tuân 
thủ, hợp tác, và quy phục là những yếu tố then chốt 
góp phần cung cấp thế lực cho chế độ. Nếu không 
với tới được những nguồn lực chính trị đó, sức của 
những kẻ độc tài sẽ suy yếu dần và cuối cùng bị hòa 
tan. Vì vậy, việc thu hồi sự hỗ trợ của quần chúng 
là một điều kiện chính yếu để làm tan rã chế độ độc 
tài. Hãy thử duyệt lại xem bằng cách nào các cuộc 
phản kháng chính trị có thể ảnh hưởng lên nguồn 
thế lực của chế độ.

Hành động không thừa nhận và phản đối các 
biểu tượng cũng nằm trong số các phương cách có 
thể dùng để làm suy giảm thẩm quyền về đức độ 

và chính trị, tức sự chính danh, của chế độ. Thẩm 
quyền của chế độ càng lớn thì sự phục tùng và hợp 
tác mà nó nhận được càng rộng và vững chắc. Vì 
vậy, việc phủ nhận tính đức độ của các kẻ độc tài 
phải được thể hiện qua hành động thì mới đủ để đe 
dọa sự tồn tại của họ. Phải ngưng hợp tác và tuân 
phục thì mới có thể cắt lìa được các nguồn thế lực 
của chế độ.

Nguồn thế lực quan trọng hạng nhì là nhân sự - 
tức số lượng và uy tín của những người hay nhóm 
đang vâng phục, cộng tác, hay trợ giúp kẻ cai trị. 
Nếu biện pháp bất hợp tác được những khối lớn 
trong dân chúng áp dụng, thì chế độ sẽ lâm vào 
rắc rối lớn. Chẳng hạn như, nếu cả khối công chức 
không làm việc với mức độ hữu hiệu thường ngày, 
hay cùng nhau nghỉ ở nhà, thì guồng máy hành 
chánh sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

 Tương tự như vậy, nếu trong thành phần bất hợp 
tác có những người hay nhóm trước đây vẫn đang 
đóng góp kỹ năng và kiến thức chuyên biệt cho chế 
độ, thì nhóm độc tài sẽ thấy khả năng thực thi các ý 
đồ của họ bị suy giảm trầm trọng. Ngay cả khả năng 
để lấy những quyết định sáng suốt, để khai triển 
những chính sách hữu hiệu cũng bị co rút đáng kể.

Nếu các ảnh hưởng tâm lý và tư tưởng – còn 
được gọi là các yếu tố không hữu hình - thường 
thúc đẩy người ta vâng phục và trợ giúp kẻ cai trị 
bị làm suy giảm đi hoặc đảo ngược, quần chúng sẽ 
có khuynh hướng nghiêng về phía bất phục tùng và 
bất hợp tác.

Khả năng với tay vào những nguồn vật chất cũng 
trực tiếp ảnh hưởng tới thế lực của các nhà độc tài. 
Nếu quyền kiểm soát các nguồn tài chánh, hệ thống 
kinh tế, bất động sản, tài nguyên thiên nhiên, giao 
thông, và các phương tiện liên lạc viễn thông lọt 
vào tay những người đang hay sẽ chống lại chế độ, 
thì khi đó lại thêm một nguồn thế lực của chế độ bị 
lung lay hoặc bị tách rời. Đình công, tẩy chay và 
mức gia tăng tự trị trong các lãnh vực kinh tế, liên 
lạc viễn thông, và giao thông vận tải sẽ làm suy yếu 
chế độ.

Như đã trình bày, nguồn quyền lực căn bản của 
các nhà độc tài nằm ở chỗ họ có khả năng hăm dọa 
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hay thực sự trừng phạt -- tức trừng trị các thành 
phần quần chúng trăn trở, bất phục tùng và bất hợp 
tác. Nguồn thế lực này có thể bị làm suy yếu bằng 
hai cách. Thứ nhất, nếu quần chúng đã được chuẩn 
bị, tương tự như trong chiến tranh, để chấp nhận các 
hậu quả như cái giá đương nhiên phải trả cho thái 
độ phản kháng, thì hiệu quả của các biện pháp trừng 
phạt sẽ suy giảm rất lớn (nghĩa là biện pháp đàn áp 
của phía kẻ độc tài không kéo lại được sự tuân phục 
của dân chúng như họ muốn). Thứ hai, nếu chính 
công an và quân đội bất mãn chế độ, họ có thể, với 
tư cách cá nhân hoặc tập hợp, lẩn tránh hoặc thẳng 
thừng chống lại lệnh bắt bớ, đánh đập, hay bắn giết 
những người kháng cự. Nếu nhà độc tài không còn 
có thể dựa vào công an và quân đội để thực hiện các 
cuộc trấn áp, thì chế độ độc tài đó đang bị đe dọa 
trầm trọng.

Tóm lại, các hành động bất hợp tác và phản 
kháng phải làm suy yếu và gỡ bỏ được các nguồn 
thế lực của những kẻ độc tài thì mới mong phá vỡ 
được thành trì của chế độ đó. Khi các nguồn thế lực 
cần thiết không được liên tục bổ xung thì chế độ 
độc tài sẽ yếu dần và cuối cùng tan rã. Vì thế một 
bộ phận hoạch định chiến lược có khả năng của phe 
phản kháng chính trị phải biết nhắm vào các nguồn 
thế lực trọng yếu nhất của nhóm độc tài.

Leo thang các quyền tự do
Kết hợp với phản kháng chính trị trong giai đoạn 

kháng cự chọn lọc, sự phát triển của các định chế 
xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị độc lập dần dần 
mở rộng vùng “không gian dân chủ” trong xã hội và 
thu nhỏ vùng kiểm soát của chế độ độc tài. Khi các 
định chế dân sự trong xã hội ngày càng lớn mạnh 
so với chế độ độc tài, thì bất kể chế độ muốn gì, 
quần chúng sẽ tự xây dựng dần dần một xã hội độc 
lập ngoài luồng kiểm soát của họ. Nếu và khi chế 
độ can thiệp để ngăn chặn sự “leo thang tự do” này, 
các cuộc tranh đấu bất bạo động sẽ khởi sự để bảo 
vệ vùng không gian tự do vừa giành được, và thế là 
chế độ độc tài phải đối phó thêm với một “mặt trận” 
mới trong cuộc đấu tranh.

Với thời gian, sự kết hợp giữa chiến dịch kháng 

cự và nỗ lực xây dựng định chế sẽ dẫn đến tình 
trạng mặc nhiên có tự do, từ đó sự sụp đổ của chế độ 
độc tài và việc thiết lập chính thức các cơ chế dân 
chủ sẽ phải đến vì tương quan quyền lực trong xã 
hội đã thay đổi từ căn bản.

Ba Lan trong thập niên 1970 và 1980 là một 
thí dụ điển hình về cách từng bước giành lại các 
chức năng và định chế của xã hội bởi lực lượng 
đối kháng. Giáo Hội Công Giáo bị truy bức nhưng 
chưa bao giờ lọt hoàn toàn vào vòng điểu khiển của 
Cộng Sản. Vào năm 1976 một số nhà trí thức và 
công nhân thành lập các nhóm nhỏ như K.O.R. (Ủy 
Ban Bảo Vệ Công Nhân) để đẩy các ý tưởng chính 
trị của họ. Tổ chức công đoàn Đoàn Kết ra đời với 
khả năng huy động đình công hữu hiệu tới độ áp 
lực được chế độ phải hợp thức hóa tổ chức này vào 
năm 1980. Nông dân, sinh viên và nhiều nhóm khác 
cũng hình thành những tổ chức độc lập của họ. Khi 
Cộng Sản nhận ra rằng các tổ chức này đã thực sự 
thay đổi cán cân quyền lực, họ lại ra lệnh cấm Công 
Đoàn Đoàn Kết hoạt động và ban hành tình trạng 
thiết quân luật.

Nhưng ngay cả dưới tình trạng thiết quân luật, 
với nhiều cảnh tù tội và đàn áp gắt gao, các định 
chế độc lập vừa được thành lập vẫn tiếp tục hoạt 
động. Chẳng hạn như, hàng chục tờ báo và tạp chí 
chui vẫn tiếp tục phát hành. Các nhà xuất bản chui 
mỗi năm phát hành hàng trăm cuốn sách trong lúc 
các nhà văn nổi tiếng tẩy chay các báo chí Cộng Sản 
và các nhà xuất bản quốc doanh. Và các sinh hoạt 
tương tự cũng tiếp tục diễn ra trong các lãnh vực 
khác của xã hội.

Dưới thời quân quản của tướng Jaruselski, có lúc 
nhà nước Cộng Sản quân sự của ông được mô tả là 
đang nhảy tứ tung ở thượng tầng xã hội. Cán bộ vẫn 
chiếm ngự mọi văn phòng và trụ sở nhà nước; chế 
độ vẫn có thể giáng xuống xã hội những đòn trừng 
phạt, bắt bớ, cầm tù, tịch thu máy móc in ấn, v.v...; 
nhưng chế độ không còn kiểm soát xã hội được nữa. 
Từ điểm đó trở đi, việc xã hội có thể dẹp bỏ toàn bộ 
chế độ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có khi mặc dù chế độ độc tài còn đang mọi vị trí 
trong chính quyền, phía phản kháng vẫn lập ra được 



Tháng 6, 2009 Trang 27

một “chính phủ song song” với những đặc tính dân 
chủ. Cơ cấu này ngày càng vận hành như một chính 
phủ đối trọng, được sự trung thành, tuân hành và 
hợp tác của quần chúng và các định chế xã hội. Kết 
quả là phía độc tài càng ngày càng bị lấy mất dần 
những đặc tính của một chính phủ. Sau cùng, chính 
phủ dân chủ song song này thay thế toàn diện chế 
độ độc tài như một phần của tiến trình chuyển tiếp 
sang hệ thống dân chủ. Và tuần tự theo tiến trình 
này là việc thông qua một bản hiến pháp mới và sau 
đó những cuộc bầu cử tự do được tổ chức.

Làm tan rã chế độ độc tài
Trong khi tiến trình cải biến xã hội bằng các định 

chế đang diễn ra, phong trào đối kháng và bất hợp tác 
có thể leo thang. Chiến lược gia của lực lượng dân 
chủ nên dự kiến sớm sẽ đến lúc phía phản kháng có 
thể tiến xa hơn giai đoạn đối kháng chọn lọc và bắt 
đầu tung ra những chiến dịch đối kháng tràn ngập. 
Trong hầu hết mọi trường hợp phải mất khá nhiều 
thời gian mới hình thành, xây dựng và mở rộng đủ 
khả năng đối kháng. Vì thế loại phản kháng tràn 
ngập chỉ có thể xảy sau 5, 7 năm gầy dựng. Trong 
thời gian chờ đợi này, những chiến dịch đối kháng 
chọn lọc nên được tung ra với những mục tiêu chính 
trị ngày một quan trọng hơn. Phải làm sao để những 
khối lớn quần chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội tham 
gia vào những hoạt động đấu tranh. Với nỗ lực phản 
kháng chính trị đầy quyết tâm và kỷ luật trong thời 
gian leo thang đấu tranh này, những suy yếu nội bộ 
của chế độ có nhiều xác suất trở nên ngày một hiển 
nhiên.

Sự kết hợp giữa phản kháng chính trị mạnh mẽ 
và xây dựng những định chế độc lập, với thời gian, 
sẽ tạo sự chú ý thuận lợi của dư luận thế giới đối với 
lực lượng dân chủ, và có thể dẫn đến những hành 
động như lên án qua các diễn đàn ngoại giao, tẩy 
chay, và cấm vận để ủng hộ lực lượng dân chủ (như 
đã xảy ra tại Ba Lan).

Các chiến lược gia nên ý thức rằng trong một vài 
trường hợp sự sụp đổ của chế độ độc tài có thể xảy 
ra vô cùng mau chóng như tại Đông Đức vào năm 
1989. Hiện tượng này xảy ra vì những nguồn thế 

lực bị cắt đứt ở khắp mọi nơi khi toàn bộ dân chúng 
vùng dậy chống lại chế độ độc tài. Tuy nhiên, đây 
không phải là một thông lệ, và vì thế tốt hơn hết là 
nên chuẩn bị cho cuộc tranh đấu trường kỳ (nhưng 
cũng nên có một số chuẩn bị nếu đoạn kết xảy ra 
bất ngờ).

Trong suốt cuộc tranh đấu cho tự do, những chiến 
thắng tuy nhỏ nhưng phải nên đón mừng. Những 
người đã góp phần tạo ra chiến thắng cần được ghi 
nhận. Tổ chức ăn mừng đi kèm với sự cảnh giác sẽ 
giúp duy trì tinh thần đấu tranh cao, rất cần cho các 
giai đoạn đấu tranh kế tiếp.

Đón nhận thành công trong tinh thần trách nhiệm

Những người hoạch định chiến lược tổng thể nên 
tính toán trước những cách thức khả thi và ưu tiên 
để kết thúc cuộc đấu tranh sao cho có lợi nhất, với 
mục tiêu ngăn chặn sự nổi lên của một chế độ độc 
tài mới và để bảo đảm việc thiết lập dần một hệ 
thống dân chủ bền vững.

 Các nhà đấu tranh dân chủ nên tính trước phương 
cách chuyển tiếp từ chế độ độc tài sang chính phủ 
lâm thời vào đoạn cuối cuộc tranh đấu. Vào thời 
điểm đó nên thành lập nhanh chóng một chính phủ 
mới có đủ khả năng vận hành. Tuy nhiên, đó không 
thể đơn giản là một chính phủ cũ với những nhân sự 
mới. Cần xét xem những bộ phận nào của hệ thống 
chính phủ cũ (như công an bảo vệ chính trị) phải bị 
dẹp bỏ hoàn toàn bñ vì cốt lõi của nó là chống lại 
đường lối dân chủ, và những bộ phận nào sẽ được 
giữ lại để được hoán cải theo đường lối dân chủ sau 
này. Phải tránh sự thiếu vắng chính phủ hoàn toàn 
vì nó dẫn đến hỗn loạn và có thể phát sinh một chế 
độ độc tài mới.

Cần suy nghĩ trước để quyết định chính sách đối 
với những viên chức cao cấp của chế độ độc tài khi 
thế lực của họ tan rã. Chẳng hạn như những nhà độc 
tài có phải bị đưa ra tòa án xét xử hay không? Họ có 
được phép rời khỏi đất nước vĩnh viễn hay không? 
Có những lựa chọn nào khác phù hợp với đường 
hướng phản kháng chính trị, với nhu cầu xây dựng 
lại đất nước, và với nỗ lực xây dựng một nền dân 
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chủ theo sau chiến thắng? Phải tránh để xẩy ra một 
cuộc tắm máu trả thù vì nó có thể mang lại những 
hậu quả trầm trọng cho việc thiết lập hệ thống dân 
chủ trong tương lai.

Những kế hoạch cụ thể để chuyển tiếp qua chế 
độ dân chủ phải có sẵn để áp dụng khi chế độ độc 
tài bị suy yếu hoặc sụp đổ. Những kế hoạch như vậy 
sẽ giúp ngăn chặn một nhóm khác đảo chánh cướp 
chính quyền. Cũng cần có sẵn kế hoạch để thiết lập 
định chế chính phủ dân chủ trên nền tảng hiến pháp 
với đầy đủ các quyền tự do chính trị và tự do cá 
nhân. Những thay đổi đã đạt được với giá rất đắt 
không thể để mất đi chỉ vì thiếu kế hoạch.

Khi đối đầu với một quần chúng ngày một mạnh 
mẽ cũng như sự phát triển của các nhóm và định chế 
dân chủ độc lập - mà chế độ đều không kiểm soát 
được - các nhà độc tài sẽ thấy rõ rằng toàn bộ cuộc 
hành trình của họ đã đến hồi kết thúc. Hiện tượng 
ngừng hoạt động tràn lan xã hội, tổng đình công, 
mọi người bỏ việc nằm nhà, xuống đường phản đối, 
v.v. sẽ làm các tổ chức và định chế của phía độc tài 
ngày một thêm suy nhược. Kết quả là với nỗ lực đối 
kháng và bất hợp tác, được tiến hành một cách khôn 
ngoan và với thời gian lôi cuốn được đông đảo quần 
chúng tham gia, các kẻ độc tài sẽ trở nên bất lực và 
những nhà dân chủ sẽ chiến thắng mà không cần 
phải bạo động. Chế độ độc tài tan rã trước sức phản 
kháng của quần chúng.

Không phải mọi nỗ lực giải phóng đều thành 
công. Và nếu thành công thì cũng không dễ dàng 
hay nhanh chóng. Cũng giống như chiến tranh quân 
sự, cần nhớ rằng số lần chiến thắng cũng ngang ngửa 
với số lần thất bại. Tuy nhiên, phản kháng chính trị 
thật sự đem lại nhiều khả năng chiến thắng. Như 
đã trình bày ở trên, khả năng chiến thắng đó có thể 
được gia tăng rất nhiều qua việc khai triển một chiến 
lược tổng thể sáng suốt, hoạch định chiến lược cho 
từng chiến dịch cẩn thận, làm việc với tất cả tâm 
huyết, và đấu tranh trong kiên cường và kỷ luật.

(còn tiếp)

SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng

- Một điều hiển nhiên là bất cứ ai lãnh đạo quốc 
gia đều muốn mình là minh quân và đều muốn áp 
dụng một chính sách thuế khóa thật khoan hoà cho 
dân (Chú nghĩ) những người lãnh đạo CSVN cũng 
vậy thôi. Chuyện họ làm ngược lại là vì cũng bất đắc 
dĩ, cơ bản là họ không có trình độ... (trang 413b)

Rõ chuyện ngược đời. Thói thường kẻ xấu thì 
nhiều, người tốt thì ít. Con người vốn ích kỷ. Lợi 
mình hại người là chuyện thường tình. Lợi mình 
không hại người là điều khôn ngoan. Lợi mình lợi 
người là anh tài. Quên mình lợi người là vĩ nhân. 
Hại mình để lợi người là thánh nhân. Minh quân, 
thánh chúa ít nhất phải từ bậc anh tài trở lên. Khẳng 
định “bất cứ ai” là loạn ngôn rồi, và thế có nghĩa là 
hôn quân bạo chúa, độc tài phát xít đều là cùng bất 
đắc dĩ, vì không có trình độ. Thì rồi làm gì có ai có 
công, có tội nữa.

- Trước đây ông Ngô Đình Diệm được chấp nhận 
làm minh chủ bởi vì ngoài ông không ai có uy tín 
hơm (trang 450b)...

Việc phải tới là nhân dân Việt Nam quyết định 
phải chọn một tướng lãnh làm người lãnh đạo quốc 
gia... Nhưng rồi họ tin rằng nhóm tướng lãnh sẽ tự 
cử ra vị tướng nào có uy tín nhất trong nhóm của 
họ. Và rồi nhóm tướng lãnh đã đề cử tướng Nguyễn 
Văn Thiệu. (trang 451b)

Ai chấp nhận? Chẳng chấp nhận cũng chẳng 
được, chẳng vì ông Diệm có uy tín hơn. Cũng thế, nm
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nhóm tướng lãnh đề cử ai thì phải nhận người ấy. 
Chuyện này chính tác giả Bùi Anh Trinh viết ngay 
sau đó là ông Kỳ “nhường cho ông Thiệu trong một 
phút yếu lòng... ông Thiệu không phải là minh chủ 
của nhân dân Miền Nam... thế nhưng sau này lịch 
sử quật ngược lại, đòi hỏi lẽ ra ông phải như thế 
này, phải như thế kia... Tất cả những đòi hỏi này 
là quá đáng bởi vì người ta chỉ nêu ra sau khi mọi 
chuyện đã xảy ra rồi, đó không phải là những giao 
hẹn trước khi người ta mời ông ta làm tổng thống.” 
(trang 451b)

Tác giả hình như cố quên rằng liên danh tướng 
lãnh Thiệu Kỳ đắc cử nhiệm kỳ 1967 là vì có phần 
ăn gian ít nhiều (đưa quân đội đi bỏ phiếu nhiều 
chỗ), lại có quá nhiều liên danh dân sự tranh cử 
nên bị chia phiếu. Chưa kể nhiệm kỳ 1972 độc diễn 
thì không thể cho là “ người ta mời ông làm tổng 
thống”. Hơn nữa, một khi tranh lấy chức tổng thống, 
tức đương nhiên phải nhận trách nhiệm. Thực tế rõ 
ràng ông Thiệu tham quyền cố vị đến phút chót.

Không thể khẳng định rằng: “nếu lúc đó mà 
quyền lực của đất nước rơi vào tay các ông Dương 
Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Trần 
Thiện Khiêm, Trần Văn Hương, Phan Khắc Sửu, 
Phan Qang Đán, Phan Huy Quát, Thích Trí Quang, 
Thích Thiện Minh... thì những vị này chỉ làm tệ hơn 
chứ không thể nào tốt hơn.” (trang 452b)

Bỏ qua yếu tố người Mỹ. Bỏ qua yếu tố người 
dân không được lựa chọn. Lại cũng không biết với 
các vị dân sự sẽ ra sao. Nhưng bằng chứng rõ nhất 
là ông Kỳ đã chứng minh khả năng khi làm chủ tịch 
Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Bằng chứng là các 
tướng lãnh chọn ông Kỳ, mà rồi ông Kỳ “trong một 
giây phút yếu lòng” mới đến tay ông Thiệu.

- Đơn giản là một người hay một lực lượng 
không thể nào xoay chuyển vận mệnh của một quốc 
gia (trang 453b)... Nhân vật minh chủ và những anh 
hùng sẽ chẳng giải quyết được gì trong tổ chức xã 
hội hiện tại, mà phải toàn dân. (trang 455b)

Tuy nhiên nếu chịu khó theo dõi lịch sử từng 

ngày thì vận mệnh đất nước hoàn toàn không được 
giải quyết bởi giới trí thức mà bởi những con người 
hành động, đa phần những người này thuộc về giới 
bình dân. (trang 559)

Thế nào là vận mệnh quốc gia (tốt hay xấu, trong 
bao lâu), thế nào là một người, một lực lượng, thế 
nào là toàn dân? Lenin, Stalin, Hitler, Mao Trạch 
Đông, Hồ Chí Minh, Bảo Đại... đều là một người; 
Đảng Bolshevik, Đảng Quốc Xã, Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam... đều là một 
lực lượng, những lực lượng này đã xoay chuyển vận 
mệnh quốc gia.

Thế nào là “con người hành động”? Đất nước 
của chúng ta tạm cho là có Miền Bắc và Miền Nam. 
Vận mệnh cả hai miền đều chẳng thấy được “giới 
bình dân” giải quyết. Ông Hồ, ông Giáp, ông Đồng... 
ông Bảo Đại, ông Diệm, ông Thiệu... chẳng ai là 
người bình dân cả. Mà không ai có thể phủ nhận là 
phần lớn vận mệnh đất nước đều do họ giải quyết. 
Nhiều lắm, những người hành động thuộc giới bình 
dân chỉ thi hành những điều họ chỉ đạo.

“Khi đặt cho cháu 8 câu hỏi và dặn cháu trả 
lời là chú làm theo phương pháp giáo dục thực 
nghiệm.” (trang 455b)

Giáp dục thực nghiệm là chuyện của một cá 
nhân nhắm “tuyên truyền hay thuết phục” hòng kết 
nạp người (để xoay chuyển vận mệnh quốc gia). 
Nói rằng phải là việc của toàn dân, thì làm sao xách 
động, tập hợp ngay một lúc. Cũng phải bắt đầu bằng 
cá nhân hay đoàn thể vậy.

Và bao nhiêu mới là “toàn dân”?
- Còn chuyện chống cộng sản thì hãy để cho 

người lớn tuổi, vì thanh niên có biết gì về  cộng 
sản đâu mà chống? Và muốn chống cũng đâu đủ 
kinh nghiệm? Muốn có kinh nghiệm thì học hỏi nơi 
người già, họ sẽ chắp tay lại mà chỉ cho. Chứ nói 
bàn giao thì bàn giao cái gì. (trang 459b)

Người già hết xíu quách rồi, chống làm sao 
được. Hẳn vì thế tác giả mới lo chuyện “giáo dục 
thực nghiệm”. Đó là bàn giao chứ gì: bàn giao kinh 
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nghiệm.
- Nhưng nếu so lại với lịch sử thì cuộc chiến 

giữa họ Trịnh với họ Nguyễn (thì) không có gì để có 
thể gọi là huynh đệ tương tàn. Cuộc chiến giữa họ 
Trịnh với họ Nguyễn chỉ là cuộc chiến tranh giành 
quyền lực giữa hai họ, hoàn toàn không dính dáng 
gì đến nhân dân. (trang 472b) 

Tuy nhiên có thể đem cuộc chiến tranh Trịnh 
Nguyễn mà chia sẻ với cuộc chiến chống Cộng là ở 
chỗ ngày trước nhân dân Miền Nam đồng lòng hợp 
lực với ông họ Nguyễn để bảo vệ mảnh đất mà gia 
đình, làng xóm của họ đang sinh sống, đang cày 
cấy. Nếu họ Nguyễn thua thì nhân dân mất hết tất 
cả. “Hễ  họ Nguyễn còn thì nhân dân còn tất cả, 
nếu họ Nguyễn mất thì nhân dân mất tất cả”.

Sau này, trong cuộc chiến 1954-1975 cũng diễn 
ra tình trạng nhân dân Miền Nam đã đồng lòng 
tham gia cuộc chiến bảo vệ vùng đất “không cộng 
sản” của họ. Vì vậy mà có một ông họ Nguyễn cũng 
hô hào” “Đất nước còn còn tất cả. Đất nước mất 
thì mất tất cả”. Quả nhiên sau này cộng sản chiến 
thắng thì nhân dân Việt Nam, cả Miền Nam lẫn 
Miền Bắc đều mất tất cả. Và thời đó mọi người đều 
biết như vậy cho nên người ta mới cầm súng mà 
chống lại cộng sản. Đó là một sự thực của cuộc 
chiến 1948-1975 /?/. (trang 474b)

Cuộc chiến Trịnh Nguyễn cũng chẳng khác cuộc 
chiến 1954-1975 là bao. Một đàng giữa hai họ Trịnh 
Nguyễn. Được thua người dân cũng chẳng được gì, 
mất gì, chỉ thay đổi người cai trị. Người dân thừa 
biết họ Trịnh có lấy được Miền Nam cũng không 
“mất tất cả”. Vì họ Trịnh lúc đó đã có theo chế độ 
cộng sản đâu. Họ phải đi lính đánh nhau với quân 
nhà Trịnh là vì không đi không được. Còn trong 
cuộc chiến 1954-1975, ông Thiệu có hô hào thì 
cũng chỉ người di cư và ít người Miền Nam hiểu 
mà thôi. Đa số vẫn thiên về “kháng chiến” và “mặt 
trận”. Người Miền Nam hỏi người di cư: Nước nhà 
độc lập rồi, còn vào đây làm gì?

Như trên đã nói, phần lớn họ chỉ cầm súng là vì 

bị động viên, bị bắt đi nghĩa vụ. Sống ở thôn quê, 
một cổ hai tròng, phải chọn lấy một. Đó là sự thực 
của cuộc chiến 1954-1975.

- Ông Đỗ Quý Toàn lại cho rằng ông Hồ Chí 
Minh tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng vô sản 
của ông Stalin. Theo như ông Toàn thì ông Hồ nghĩ 
rằng: “xã hội Liên Xô được đám văn công mô tả 
như cõi thiên đường”, “dân Liên Xô vui hát trên 
đồng hoa”. Ngoài ra ông Hồ từng ca ngợi “đồng 
chí Stalin ngàn lần đúng”. Nhưng đây chỉ là những 
điều ông Toàn suy ra chứ không phải là sự thực. Sự 
thực thì ông Hồ không tin xã hội Liên Xô giống như 
các bài hát văn công, bởi vì chính ông đã ở Nga và 
chứng kiến tại chỗ...cho thấy người cộng sản Nga 
đã chống lại cách mạng như thế nào và cán bộ cộng 
sản đã đối xử với nông dân như thế nào...

Ngoài ra hồi ký của Hoàng Tùng cũng xác nhận 
trước lịch sử là ông Hồ Chí Minh rất ngại cách 
mạng cải cách ruộng đất: “Sau khi gặp Stalin và 
Mao, hai bên cứ ép Bác làm như họ, tức là liên 
minh công nông, do đảng lãnh đạo, lập chính quyền 
công nông, rồi làm cải cách ruộng đất. Bác chưa 
muốn làm cải cách ruộng đất.” Câu này cho thấy 
ông Hồ “chưa” muốn làm cải cách ruộng đất chứ 
không phải là “không” muốn làm cải cách ruộng 
đất. Lý do chưa muốn làm: Có lần Bác trầm ngâm 
nói: Mình đã nói để kháng chiến xong đã, mới tiến 
hành cải cách ruộng đất, cứ ép mãi...” Câu nói này 
cho thấy nếu buộc quá thì ông Hồ mới làm, nhưng 
ông “chưa” muốn làm vì ông đang còn ở trên 
rừng, đang cần sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng 
nếu kháng chiến xong, tức là khi ông đã nắm trọn 
vận mạng dân tộc Việt Nam trong tay thì lúc đó dân 
chúng có oán ghét ông cũng chẳng làm gì được 
ông...

Và hồi ký của Hoàng Tùng cũng xác nhận là 
ông Hồ Chí Minh đã coi thường Stalin như thế nào: 
“Tôi mhớ có chuyện như thế này, đầu năm 1951, 
lúc đó tôi là chánh văn phòng của tổng bí thư nên 
được dự các cuộc họp của Trung Ương. Bác nói: 
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“Stalin không được như thế đâu, chỉ vì người ta cần 
một ngọn cờ mà đưa lên như thế” Chứng tỏ ông Hồ 
đâu có tin tưởng gì ông Stalin. Thế nhưng tại sao 
ông Hồ cứ một hai tuyên bố Stalin ngàn lần đúng”? 
Bởi vì nếu ông tuyên bố Stalin sai thì dĩ nhiên sự 
nghiệp của các ông đi đời. (trang 481)

Cứ cho lời nói của ông Tùng là sự thực mà không 
phải phịa, cốt đánh bóng vai trò của “Bác” trong 
việc nêu cao “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thì sự suy 
diễn của ông Trinh cũng chẳng có gì xác đáng hơn 
ông Toàn. Một đàng do chính miệng “Bác” nói, một 
đàng chỉ có giữa “Bác” và ông Tùng biết!

Tuy nhiên nó trái hẳn lại với sự suy diễn của ông 
Trinh là “mới đầu họ vì hạnh phúc của dân tộc VN 
mà thành lập ra đảng CSVN”. Tại sao họ lại cứ 
nhất định mang cái “hạnh phúc” đó về Việt Nam 
khi “họ đã ở Nga và chứng kiến tại chỗ...cho thấy 
người công dân Nga đã chống lại cách mạng ra sao 
và cán bộ cộng sản đã đối xử với nông dân như thế 
nào...” Hơn nữa “Bác” đã nhận... sai lầm trong “cải 
cách ruộng đất”, nhưng rồi “Bác” có tha... cải cách 
doanh thương và văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm 
đâu!

Ông Hồ khâm phục Stalin rồi mang chủ nghĩa 
của Stalin về thi hành ở Việt Nam thì còn có phần 
hiểu được, vì ít nhất ông ta cũng có một lý tưởng 
Stalin”. Chứ nếu ông ta coi thường Stalin mà vẫn 
làm ác, thì quả là ác quỉ.

- Ông Toàn cho rằng ông Hồ vì lòng tốt đối với 
nhân dân Miền Nam Việt Nam mà đánh vào Miền 
Nam. Nhưng trên thực tế thì nhân dân Miền Nam 
không suy nghỉ như ông Toàn. Nếu biết đó là lòng 
tốt của ông Hồ Chí Minh thì họ không bao giờ cầm 
súnh chống lại, có ngu thì mới chống lại. Người ta 
chống lại vì biết rõ mười mươi rằng nhân dân sẽ bị 
cộng sản cướp hết đất đai tài sản và cướp đi tự do 
nhân phẩm của con người. Chuyện đó ai cũng thấy 
rõ qua cuộc cách mạng cải cách ruộng đất tại Bắc 
Việt năm 1953-1956. Có mù mới không thấy. (trang 
484b)

Dân Miền Nam không mù nhưng làm sao “thấy 
rõ” khi mà chuyện “cách mạng cải cách ruộng đất” 
chỉ xảy ra ở Miền Bắc. Vậy, không phải vì “biết rõ 
mười mươi”, cũng không phải vì ngu mà “cầm súng 
chống lại”. Phần lớn cầm súng là do những lý do đã 
nêu trên.

Người chiến binh Miền Nam vô cùng hào hùng. 
Không có hình ảnh nào đẹp hơn. Sống giữa xã hội 
thối nát, tham nhũng, thiểu số sống xa hoa, họ đã 
chịu thiếu thốn kham khổ chiến đấu. Ít người là 
do tình nguyện. Nhưng một khi vào quân ngũ, vì 
kỷ luật, vì tình đồng đội, vì tự ái, vì luật súng đạn 
không bắn địch thì địch bắn mình. Sau đó trực diện 
với sự ác độc của Việt Cộng, khổ đau cùng đồng 
bào, họ mới nảy sinh lòng thù ghét cộng sản.

Bộ đội Giải Phóng Miền Nam cũng như Bắc Việt 
phần lớn cũng chỉ là phải đi làm “nghĩa vụ quân 
sự”. Họ cũng đánh đấm hăng say, và vẫn do tình 
chiến hữu là chính.

Còn người dân Miền Nam (cả Miền Bắc cũng 
rứa) thì chỉ cần hai phía để cho họ sống mà cày 
sâu cuốc bẫm, không bị bom đạn, pháo kích, không 
phải đi lính, không phải đào đường, không phải đắp 
ụ, không phải lấp đường, không phải san ụ, không 
bị đốt nhà, không bị bắt bớ, không bị giết oan.

(còn tiếp)  
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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.

Đương kim thủ tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien 
Loong), sinh ngày 10.2.1952, là trưởng nam của 
cựu thủ tướng Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc 
Chi (Kwa Geok Choo). Ông học toán ở Cambridge 
và Harvard, tốt nghiệp cao học hành chánh, nhập 
ngũ năm 1971, 32 tuổi đã là thiếu tướng. N ă m 
1978, ông cưới bác sĩ Hoàng Danh Dương (Wong 
Ming Yang) sinh ở Mã Lai Á, được 1 gái. Ngày 
28.10.1982, vợ ông mất vì bệnh tim (có người nói 
là tự tử) 3 tuần lễ sau khi sinh con thứ nhì là trai 
Lý Ích Bằng (Lee Yi Peng) bị bệnh bẩm sinh nhẹ. 
Năm 1984 ông giải ngũ, đắc cử dân biểu quốc hội, 
được cha cử giữ chức bộ trưởng dân cử (minister of 
state) tại bộ Mậu Dịch và Kỹ Nghệ, rồi tại bộ Quốc 
Phòng, năm 1986 làm bộ trưởng xử lý thường vụ 
Mậu Dịch và Kỹ Nghệ rồi thứ trưởng Quốc Phòng. 
Năm 1985, ông cưới nữ doanh gia Hà Tinh (Ho Ch-
ing), được 2 trai, trai lớn Lý Hồng Ích (Li Hongyi) 
năm 2006 được giải thưởng Lý Quang Diệu về Toán 
và Khoa Học rồi nhập ngủ làm sĩ quan phục vụ tại 
Viện Quân Sự SAFTI.  

Ngày 28.11.1990, Ngô Tác Đông (Goh Chok 
Tong) lên làm thủ tướng. Lý Hiển Long làm phó 
thủ tướng, kiêm nhiệm bộ trưởng Mậu Dịch và Kỹ 
Nghệ cho đến năm 1992 là năm ông mắc bệnh ung 
thư máu (lymphoma) chữa vài tháng khỏi. Năm 
1998 ông được chỉ định làm Chủ tịch Cơ Quan Tiền 
Tệ Tân Gia Ba, năm 2001 làm bộ trưởng Tài Chánh, 

ngày 12.8.2004 làm thủ tướng, nhường chức chủ 
tịch Cơ Quan Tiền Tệ cho Ngô Tác Đông. Ông đưa 
ra ngay những biện pháp xã hội như làm việc 5 
ngày 1 tuần, trả 2 tháng lương nghỉ hộ sinh và tiền 
thưởng cho bà nào sinh đứa con thứ tư để đối phó 
với nạn dân số tụt dần và lão hóa. Ông cũng nới 
rộng luật quốc tịch, cho chồng ngoại quốc của phụ 
nữ Tân Gia Ba và con của họ sinh ở nước ngoài 
được có quốc tịch Tân Gia Ba.

Ông phải giải quyết nạn thất nghiệp gia tăng và 
bị dân chúng phản đối khi chấp thuận cho mở 2 
trung tâm giài trí có sòng bài ở Vịnh Marina và Sen-
tosa. Ông phải hạn chế tác hại bằng cách cấm trẻ vị 
thành niên vào và bắt công dân hay thường trú nhân 
Tân Gia Ba phải mua vé vào cửa. 

Tháng 2.2006, ông loan báo Gói Tiến Bộ (Prog-
ress Package) S$2.6 tỷ (Singapore dollars) để phân 
phát thặng dư ngân sách tích lũy từ nhiều năm cho 
các người thành niên, phụ thêm tiền hưu liễm cho 
người già, trả bớt tiền (rebate) mua hay thuê các đồ 
dùng cho những người ở khu gia cư công cộng, lập 
qũy giáo dục cho học trò con nhà nghèo, thưởng 
tiền cho công nhân lương ít từ 40 tuổi trở lên và 
những ai đã thi hành quân dịch. Tiền được phát 
ra đầu tháng 5.2006, bị đối lập chỉ trích là để mua 
phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 6.5.2006. 
Kết quả Nhân Dân Hành Động Đảng của họ Lý 
được 82 trên 84 ghế.

Từ tháng 1.2009, tt Lý Hiển Long lãnh lương 
S$3,870,000 (US$ 2,856,930 ) một năm, tăng 25%, 
là lương nguyên thủ lớn nhất thế giới, so với TT HK 
US$400,000. Ông nổi tiếng kiêu căng. Năm 1900 
trong buổi họp chuẩn bị họp Nội Các, ông sỉ vả bộ 
trưởng Tài Chánh Richard Hu rồi bợp tai bộ trưởng 
Phát Triển Quốc Gia S. Dhanabalan khi ông này về 
phe Richard Hu đòi ông phải xin lỗi.

Thủ tường Lý Hiển Long bị phê bình là gia đình 
trị. Cụ Lý Quang Diệu có chức vụ chính thức là “bộ 
trưởng đỡ đầu” (minister mentor). 

Phu nhân thủ tướng Hà Tinh được bổ nhiệm 
làm tổng giám đốc cty đầu tư quốc doanh Temasek 
Holdings đầy quyền thế làm dư luận đàm tiếu. Te-
masek làm chủ Singapore Airlines và Singapore 
Telecommunications mà tổng giám đốc lại là Lý 
Hiển Dương (Lee Hsien Yang), em Lý Hiển Long. 

TÀU 
DẦU TSÌN
                   (tiếp theo)
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Báo chí dị nghị. Lý Hiển Long đi kiện báo chí về 
tội phỉ báng (defamation) và nhiều báo đã phải điều 
đình bồi thường ngoài tòa án cho ông bằng những 
số tiền lớn: báo International Herald Tribune (1994), 
Bloomberg (2002), The Economist (2004) và the Fi-
nancial Times (2007). Ngày 24.9.2008, Tòa án Tối 
cao Tân Gia Ba tuyên bố biên tập viên Hugo Restall 
của tạp chí Kinh Tế Viễn Đông (FEER) trong một 
bài báo in trên FEER hồi năm 2006 đã bôi nhọ ông 
Lý Quang Diệu và đương kim thủ tướng Lý Hiển 
Long, gợi ý rằng họ tham nhũng và không đủ năng 
lực để lãnh đạo. 

Tổ hợp viễn thông Shin Corp do tt Thái Lan 
Thaksin Shinawatra thành lập và gia đình ông giữ 
49.3% số cổ phần. Tháng 1.2006 Temasek Holdings 
bỏ ra US$1.9 tỷ để mua lại số cổ phần này. Ngày 
19.9.2006, Thaksin bị đảo chánh. Phe đảo chính 
Thái chỉ trích là việc mua bán này bất hợp pháp. 
Tgđ Hà Tinh không nói gì nhưng cả hai cha con 
ông Lý khăng khăng cãi là việc giao dịch đã diễn ra 
đúng nguyên tắc doanh thương và quyết định mua 
Shin Corp là một đầu tư tốt tuy rằng giá cổ phần tổ 
hợp tuột dốc thê thảm. Tt Lý Hiển Long chỉ trích 
cuộc đảo chính là một thoái bộ dân chủ Thái Lan.

Rắc rối thêm là không phải Temasek mua thẳng 
Shin Corp vì luật Thái Lan hạn chế ngoại quốc chỉ 
được mua tối đa 49% số cỏ phần của các cty viễn 
thông. Temasek bèn lập ra cty Kularb Kaew trên 
giấy tờ do đa số người Thái đứng làm chủ để mua 
Shin Corp. với tiền vay của Temasek. Việc này sẽ 
do tòa án Thái thụ lý, từ đó có thể đưa ra ánh sáng 
nhiều vụ mờ ám trong việc quản trị Shin Corp của 
gia đình Thaksin nay là của gia đình ông Lý. Tân 
Gia Ba là nước đầu tư nhiều nhất ở Thái Lan. Liên 
hệ ngoại giao Thái Lan Tân Gia Ba có thể bị ảnh 
hưởng. Tt Lý Hiển Long đã nêu vấn đề Temasek 
trong cuộc hội kiến với tt Thái Surayud Chulanont 
do quân đội đặt lên nhưng ông này bảo đó là việc 
của tòa án chứ không phải của thủ tướng.

Năm 1999 Tân Gia Ba nhập cảng của Tàu $4.5 
tỷ, xuất cảng sang Tàu $4.06 tỷ, đầu tư $33.4 tỷ vào 
8,494 dự án ở Tàu để sản xuất cơ khí, các hàng kỹ 
nghệ và canh nông, chế biến thực phẩm, tơ sợi, điện 
tử, thép, địa ốc… Nhưng như thế Tân Gia Ba đã mất 
vào tay Tàu 42,000 công việc trong 5 năm tính đến 

năm 2002.
Tân Gia Ba thân với Tàu hơn từ khi Lý Hiển 

Long làm thủ tướng.
Ngày 10.7.2004, ông công du Đài Loan khiến 

Tàu bất mãn. Ngày 28.8 ông đổi giọng, tuyên bố 
ủng hộ chính sách một nước Tàu, chỉ trích lãnh đạo 
và quần chúng Đài Loan quá tin rằng sẽ được ủng 
hộ nếu tuyên bố độc lập. Ông cũng thanh minh rằng 
đi Đài Loan là để nắm vững tình hình ngõ hầu có 
những quyết định đúng khi làm thủ tướng. Ngoại 
trương Đài Loan Mark Chen điên tiết gọi Tân Gia 
Ba là “quốc gia Pi-sai” theo tiếng Phúc Kiến (Hok-
kien - Minnan) có nghĩa là không lớn hơn cục cứt 
mũi nhưng sau phải xin lỗi đã quá giận mất khôn. 

Tháng 9.2005, Lý Hiển Long đề nghị với ptt Ngô 
Nghi (Wu Yi) thành lập Khu Mậu Dịch Tự Do Tàu-
ASEAN nhằm đạt được khối mậu dịch US$50 tỷ 
trước 2010. Cuối tháng 10, ông công du Tàu 7 ngày 
nhấn mạnh cần phải có những quan hệ song phương 
giữa Tàu và các nước ASEAN.

Hai nước ký với nhau JCBC (Joint Council for 
Bilateral Cooperation), trong phiên họp lần thứ 5 
của tổ chức này ngày 4.9.2008 tại Thiên Tân, phó 
tt Tân Gia Ba Hoàng Căn Thành (Wong Kan Seng) 
ký với phó tt Tàu Hoàng Kỳ Sơn (Wang Qishan) 
hiệp ước thành lập Vùng Mậu Dịch Tự Do (FTA) 
cùng với dự án Vườn Kỹ Nghệ Tô Châu (Suzhou) ở 
tỉnh Giang Tô (Jiangsu) khởi công tháng 7 và hoàn 
thành trong 10 đến 15 năm và đô thị sinh thái Thiên 
Tân (Tianjin eco-city) cách Bắc Kinh 150 km, tái 
chế (recycling) ánh sáng mặt trời, gió và nườc mưa 
theo kinh nghiệm Tân Gia Ba. 

Lý Hiển Long thân Tàu nhưng không quên Mỹ. 
HK và Tân Gia Ba cũng có Hiệp Ước Mậu Dịch 

Tự Do có hiệu lực từ 1.1.2004. Lý Hiển Long nhậm 
chức thủ tướng ngày 12.8.2004. Chuyến công du 
đầu tiên là đến HK từ 6 đến 16.7.2005. Nhiều bộ 
trưởng tháp tùng như bộ trưởng quốc phòng Thương 
Chí Hiền (Teo Chee Hean), ngoại trưởng George 
Yeo (Dương). Ngày 12, TT Bush và tt Lý ký “Thỏa 
Ước Khung Chiến Thuật giữa HK và CH Tân Gia 
Ba cho việc cộng tác mật thiết hơn về Quốc Phòng 
và An Ninh”, công nhận vai trò của Tân Gia Ba là 
một đồng tác hợp tác an ninh chính, có mục đích 
nới rộng sự cộng tác hiện hữu ra những lãnh vực 
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như ngăn chặn khủng bố và việc quảng bá vũ khí 
giết hàng loạt (WMD), huấn luyện quân sự, tập trận 
chung, đối thoại chính sách và kỹ thuật quốc phòng. 
Thỏa Ước còn phát huy ổn định địa phương bằng 
cách ủng hộ việc tiếp tục duy trì sự hiện diện an 
ninh của HK tại Đông Nam Á. TT Bush và tt Lý 
đồng ý rằng sự hiện diện của HK tại Đông Nam Á 
đã tăng cường hòa bình và ổn định là những yếu 
tố thiết yếu cho việc cộng tác và phát triển kinh tế 
trong vùng. TT Bush khuyến cáo Tân Gia Ba nên 
chuyên nghiệp hóa nhân viên quân lực, đã được 
triển khai để hỗ trợ cuộc hành quân ở Iraq trong 
2 năm qua và của lực lượng Cảnh Sát đã cung cấp 
việc huấn luyện cực kỳ cần thiết.

Năm 2005, Lý Hiển Long phê bình việc thủ 
tướng Nhật Junichiro Koizumi hay đến thăm đền 
tử sĩ Yasukuni khiến nhiều người nhớ lại những 
kỷ niệm không vui khi quân đội Nhật chiếm đóng. 
Ngày 14.5, dân Nhật biểu tình trước tòa đại sứ Tân 
Gia Ba ở Tokyo phản đối ông xen vào nội bộ Nhật.

Tân Gia Ba và Mã Lai Á tranh chấp nhau về một 
hòn đảo có diện tích bằng nửa sân football, Tân Gia 
Ba gọi là Pedra Branca (Bạch Thạch), Mã Lai Á 
gọi là Pulau Batu Puteh (Bạch Thạch Đảo), diện 
tích 2,000 m2. Hai nước đưa ra tòa án quốc tế The 
Haye. Ngày 23.5.2008, chánh án Awn Shawkat-Al-
Khasawneh phán quyết Tân Gia Ba có chủ quyền 
trên đảo này, đồng thời trao chủ quyền đảo Middle 
Rocks và South Ledge cho Mã Lai. Hai bên đều 
hoan hỉ. Lý Quang Diệu nhận định: “Nếu không có 
luật pháp và trật tự quốc tế, cá lớn sẽ nuốt cá bé, cá 
bé sẽ nuốt tôm tép, chúng tôi sẽ không tồn tại nổi”. 

Tân Gia Ba từ lâu vẫn lệ thuộc vào Mã Lai Á 
về nước ngọt. Hai nước tranh chấp về giá cả. Năm 
2005, Tân Gia Ba xây một nhà máy kinh phí US$127 
triệu để sản xuất mỗi ngày 136,380 thước khối nước 
ngọt từ nước biển, bán ra 49 xu một thước khối.

Ngày 30.11.2006, hai thành viên Pháp Luân 
Công, cô Ngô Khuyết Hoàng (Ng Chue Huay) và 
ông Từ Văn Trung (Erh Boon Tiong) giăng biểu 
ngữ phản đối trước tòa đại sứ Tàu ở Tân Gia Ba bị 
tòa án địa phương ra lệnh tống giam.

Tháng 11.2005, Tân Gia Ba lên án tử hình công 
dân Úc Nguyễn Tường Vân về tội buôn ma túy. Thủ 
tướng Úc John Howard bất bình vì khi gặp nhau ở 

hội nghị thượng đỉnh APEC, không được Lý Hiển 
Long thông báo tin này tuy rằng mẹ Vân đã được 
báo trước. Chính phủ Úc xin ân xá nhưng bị bác. 
Vân bị hành hình ngày 2.12.2005.

Tân Gia Ba đầu từ vào VN $8 tỷ trong 447 dự án.
Lao động VN phục vụ tại Tân Gia Ba không 

nhiều nhưng những cái nhục quốc thể tại nước này 
thì rất đáng kể. Ngôn ngữ thông dụng ở Tân Gia Ba 
là tiếng Anh, Tàu, Tamil và Mã Lai. Nhưng tiếng 
Việt có một chỗ đứng đặc biệt quan trọng ở... nhà 
vệ sinh. Ở đây, chỉ có tiếng Việt được sử dụng trong 
một công bố in chữ lớn: “Nếu hút thuốc sẽ bị phạt”. 
Còn một nơi nữa cũng vậy. Trong các buffet (nhà 
hàng đồng giá khách tự chọn thức ăn, uống) trên 
tường có ghi bằng tiếng Việt, “Nếu lấy dư đồ ăn sẽ 
bị phạt”. Nhưng không có cái nhục nào bằng quang 
cảnh phụ nữ VN bị bày bán tại gian hàng Bliss-
ful Heart Marriage Center của Francis Toh tại hội 
chợ Golden Mile Complex Tân Gia Ba vào tháng 
4.2005.

Ngày 2 tháng 7 năm 2006 tại nhà hàng Seafood 
World ở Quận Cam trước 600 khán giả, Trần Chí 
Phúc đã hát “Tìm em xuống phố Tân Gia Ba. Nhìn 
em lồng kính cho người xem. Việt Nam con gái 
món hàng rao, cho ngoại nhân mua về... Việt Nam 
đất nước bốn ngàn năm. Trải bao chinh chiến oai 
hùng xưa. Mà nay con gái món đồ chơi, cho ngọai 
nhân dày vò”...

(còn tiếp)

Phụ chú của tác giả
Cách nay 155 năm, vào năm 1844, Cao Bá Quát 

(1809-1855) đã cùng phái bộ Đào Trí Phú thăm Tân Gia Ba, 
lúc về làm bài thơ chữ Hán, Trúc Khê dịch:

Nhai văn nhá chữ buồn ta,   
           Con giun còn biết đâu là cao sâu! 
           Tân-Gia từ vượt con tàu, 
           Mới hay vũ trụ một bầu bao la. 
           Giật mình khi ở xó nhà, 
           Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi. 
           Không đi khắp bốn phương trời, 
           Vùi đầu ánh sách, uổng đời làm trai.

Có lẽ cuộc viễn du này là nguyên nhân cái chết của ông. 
Chứng kiến cảnh văn minh Tân Gia Ba, có lẽ ông đã khuyến 
cáo vua Tự Đức cải cách nhưng không được nên tháng 10.1854 
đã khởi nghĩa phò Lê ở Mỹ Lương chống vua Tự Đức, trên cờ 
thêu hàng chữ “Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu, Thuấn - Mục 
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Dã, Minh Điều hữu Võ,Thang” dựa vào câu phê phán của Tư 
Mã Thiên: “Thang, Võ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ 
nhân”. nghĩa là cuộc cách mệnh của Thành Thang và của Võ 
Vương đã thuận theo ý trời mà thể hiện ứng vào lòng, vào 
hành động của người dân. 

Vua Tự Đức cũng là một văn gia, làm được đôi câu đối 
đắc ý: 

“Tử năng thừa phụ nghiệp - Thần khả báo quân ân” 
(Con phải nối nghiệp cha, Bầy tôi phải báo đền ơn vua), 

khoe các quan, ai cũng tấm tắc khen, Quát lẩm bẩm, “Cương 
thường điên đảo!”. Vua giận lắm. Quát liền giải thích: “Ở câu 
đầu chữ tử đứng trên chữ phụ, vậy là con trên cha, còn ở câu 
kế chữ thần đứng trên chữ quân, vậy là tôi trên vua. Hơn nữa, 
hai chữ phụ, tử lại viết trước hai chữ quân, thần cũng đi ngược 
tôn ti, trật tự. Như thế, cang thường không điên đảo là gì?” 
Vua cãi không được bảo chữa. Quát liền đọc:

“Quân ân, thần khả báo - Phụ nghiệp, tử năng thừa”. 
Vua phục tài, khen, 
“Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán, Thi đáo Tùng, Tuy thất 

Thịnh Đường”. Nhưng ông Quát lại mỉa mai Mặc Văn thi xã 
của Tùng Thiện Vương: Ngán thay cái mũi vô duyên, câu thơ 
thi xã con thuyền Nghệ An”. 

(Nhân đây cũng xin phép ghi là trước Tết Mậu Thân tôi có 
dịp ăn, ở tại phủ Tuy Lý Vương, thôn Vĩ Dạ, Huế. Khi đó chỉ 
có cụ Ưng Hạ và người con, Bửu Thân ở trong phủ với một lão 
bộc. Không biết vào Tết Mậu Thân hai vị này có bị VC sát hại 
không. Tôi vẫn để ý hỏi thăm mà không được tin gì cả.) 

Trở lại với thần thơ Quát. Có lẽ vua Tự Đức để tâm thù 
nên khi Quát làm loạn, đã ra án chu di tam tộc giết ba họ nhà 
ông. Có nơi nói ông chết tại trận tiến, nhưng ông bị bắt và chịu 
hành quyết tại pháp trường thì đúng hơn. 

Tiếc thay một văn tài khí phách chẳng may không thực 
hiện được cái mộng bình sinh chính ông đã thốt ra “Ngã quân 
tử kiến cơ nhi tác - Dục vi Nghiêu Thuấn quân dân” nghĩa 
là “Tôi đây, người quân tử, thấy thời cơ mà hoạt động, lòng 
muốn làm thế nào cho vua và dân trở thành vua và dân ở thời 
Nghiêu, Thuấn” để rồi phải bạc mệnh, để lại mấy câu thơ:

Một chiếc cùm lim chân có đế 
Ba vòng xích sắt bước thì vương.
Ba hồi trống giục đù cha kiếp 
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời.

Giáo sư Sử học Vĩnh Sính tại đại học Alberta, Gia Nã Đại, 
phổ biến trên Diễn Đàn một bài nghiên cứu về chuyến đi Tân 
Gia Ba của Cao Bá Quát rất công phu, xin chép lại vài đoạn 
quan trọng:

Trước hết, chúng ta cần khẳng định vị trí của vùng Hạ 
Châu. Theo nghiên cứu của cố học giả Trần Kinh Hòa (Ch’en 
Ching-ho), địa danh Hạ Châu tuỳ theo thời điểm có thể dùng 
để chỉ những địa điểm khác nhau. Nói một cách cụ thể, địa 
danh Hạ Châu nguyên vào đầu thế kỷ XIX dùng để chỉ Pen-
ang và Malacca, nhưng sau khi Tân Gia Ba trở thành nhượng 
địa của Anh và cảng này được khai trương vào năm 1819, 
cả hai danh xưng Hạ Châu và Tân Gia Ba đều được sử dụng 
nhằm chỉ tân cảng Singapore. Tuy nhiên, vào thời điểm 1844 
khi Cao Bá Quát được phái đi công vụ, danh xưng Hạ Châu 

trên nguyên tắc được dùng không những để chỉ Singapore mà 
còn để gọi cả Penang và Malacca -- tức là các thuộc địa trên 
eo biển Malacca mà tiếng Anh gọi chung là Straits Settle-
ments...

Người dẫn đầu phái bộ (chánh biện) là Đào Trí Phú 
(nguyên Tả tham tri bộ Hộ) ; phó biện là Trần Tú Dĩnh (Viên 
ngoại lang Nội bộ phủ), quan viên tháp tùng còn có thừa biện 
Lê Bá Đĩnh, tư vụ Nguyễn Văn Bàn và Nguyễn Công Dao, thị 
vệ Trần Văn Quý, cùng hai người đi “ hiệu lực ” là Cao Bá 
Quát và Hà Văn Trung. Phái bộ đi trên tàu Phấn Bằng - một 
loại tàu buồm giăng ngang (square-rigged ship) mà triều đình 
Huế dùng làm tàu buôn lúc bấy giờ - khởi hành vào tháng 
1-1844 và về lại vào tháng 7 năm đó. 

Đại Nam thực lục (sẽ ghi tắt là Thực lục) cho biết là “trước 
kia, dưới triều Minh Mệnh [chắc hẳn là chuyến đi vào tháng 
11 năm Minh Mệnh thứ 21, tức 1840]”, Trí Phú đã được phái 
đi mua tàu hơi nước, đó là các tàu Yên Phi, Vụ Phi, và Hương 
Phi, v.v. Nhưng những tàu này chỉ thuộc loại cỡ nhỏ. Trong 
cùng mục tháng 7 năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), Thực lục cho 
biết: “Đào Trí Phú về lại từ Tây dương, mua một chiếc tàu 
hơi nước trị giá hơn 28 vạn quan tiền... Tàu mua lần này là 
loại tàu lớn, mang tên là Điện Phi hỏa cơ đại thuyền”. Điện 
Phi là “tên do vua Thiệu Trị đặt”, bởi lẽ tàu “chạy nhanh như 
bay”, còn “hoả cơ đại thuyền” nói nôm na là tàu hơi nước 
(steamer) cỡ lớn...

Cao Bá Quát đã sáng tác bài “Hồng Mao hỏa thuyền 
ca”...

Cao yên quán thanh không     
Ổng tác bách xích đôi             
Yêu kiều thùy thiên long         
Cương phong xuy bất khai.     

Khói ùn lên tuốt trời xanh,
Đùn lên cao ngút ba trăm thước liền,
Rồng trời sa xuống nghiêng nghiêng,
Mặc cuồng phong thổi con thuyền chẳng sao!

Trong bài “Thập ngũ nhật đại phong” (Ngày rằm gió lớn) 
sáng tác sau một đêm nghe tiếng sóng gầm từ cửa biển Thuận 
An vọng về kinh thành, Cao Bá Quát ước mơ sẽ có ngọn “gió 
Đông” của Chu Du ngày trước sẽ đuổi sạch chiến hạm Tây 
phương ra khỏi bờ cõi:

Nhất dạ trường phong hám hải đài,    
Thuận An môn ngoại lãng như lôi.      
Thiên thu thượng tác Chu Lang khí,    
Yếu đả Hồng Mao cự hạm hồi!

Đêm qua sóng biển thét gầm vang,
Hải trấn rung mình -- cửa Thuận An!
Ngàn thu nộ khí Chu Lang vẫn,
Đuổi bạt tàu Tây chạy ngút ngàn!

Tiếc rằng không có chỗ đăng toàn văn bài khảo cứu có giá 
trị này. 

nm
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BIỂN (LỬA) CASPIAN
(tiếp theo)

Nguyễn Trần Ai

II.1.2.3. NATO DỨT ĐIỂM
Dưới ảnh hưởng của các nhà ngoại giao HK, Eliz-

abeth Rubin và Madeleine Albright, đơn phương áp 
đặt sự hiện diện quân sự tại Kosovo, thay vì để được 
mời. Tướng Klaus Naumann, chủ tịch Ủy Ban Quân 
Sự NATO dẫn lời đại sứ Walker nói tại Hội Nghị 
Bắc Đại Tây Dương (NAC) rằng phần lớn những vi 
phạm lệnh ngừng bắn là do KLA gây ra. 

Ngày 18.3.1999, Albania, HK và Anh ký Thỏa 
Ước Rambouillet. Serbia và Nga không ký. Thỏa 
Ước quy định cho NATO quản trị Kosovo như là một 
tỉnh tự trị thuộc Nam Tư, cho 30,000 quân NATO 
giữ trật tự tại Kosovo, vv... Albania không thỏa mãn. 
Ngày 23, Serbia đồng ý trên nguyên tắc nền tự trị của 
Kosovo nhưng phản đối phần quân sự của Thỏa Ước 
mà họ gọi là việc “NATO chiếm đóng”. 

Ngày 24.3, NATO bắt đầu oanh kích các lực 
lượng của Milosevic ở Serbia và Kosovo liên tục 
cho đến ngày 11.6. Có đến 1,000 phi cơ NATO lâm 
chiến (lần đầu từ khi Đức bại trận, Không Quân Đức 
Luftwaffe tham dự) thi hành 38,000 phi vụ.

“Hỏa tiễn hành trình” Tomahawk từ máy bay, tàu 
chiến, tàu ngầm cũng phóng vào bừa bãi, nói là để 
chận đứng cuộc tàn sát của quân đội Nam Tư đang 
thi hành chính sách của Milošević diệt chủng người 
Albania tại Kosovo. 

Bừa bãi đến nỗi ngày 7.5, ba hỏa tiễn Tomahawk 
phóng trúng Tòa Đại Sứ Tàu ở Belgrade, 3 nhà báo 
và 20 nhân viên tòa đại sứ bị thương. Clinton viết 
thư cho Giang Trạch Dân xin lỗi “tại nạn không 
may” này (đùa tí thôi, xếnh xáng đừng giận nhé!). 
Ông nêu lý do máy bay Không quân HK đã dùng 
những bản đồ cũ thiếu chính xác!?! Dân chúng Tàu 
biểu tình tại Bắc Kinh có Hồ Cẩm Đào, lúc đó là 

phó chủ tịch, tham gia. Các tòa lãnh sự HK ở Thành 
Đô, Quảng Đông, Thượng Hải, Thẩm Quyến phải 
đóng cửa. Sự thật là 3 hỏa tiễn Tomahawk nhắm 
trúng đích vì lúc đó Milosevic đang có mặt trong 
đại sứ quán Tàu (Defense & Foreign Affairs Strate-
gic Policy số tháng 11 và12.2005). Chưa hết, kiểm 
thính điện tử của NATO cho biết những mệnh lệnh 
gửi đến các đơn vị quân đội Serbia truyền đi từ tòa 
đại sứ Tàu (London Observer ngày 19.10.1999 dựa 
theo Politiken của Đan Mạch). Trong tháng 4.1999 
ba sĩ quan của NATO, một người kiểm soát không 
lưu ở Naples, một người kiểm thính điện tử ở Mace-
donia và một sĩ quan cao cấp tại sở chỉ huy ở Brus-
sels, xác nhận điều này và cho biết thêm rằng tòa đại 
sứ Tàu còn chuyển thông tin về các đường bay của 
hỏa tiễn NATO để các đơn vị quân Nam Tư tránh. 
Vì thế Tàu đành thủ khẩu như (Đặng Tiểu) Bình. 
Vả chăng cách nay 10 năm, Nga Tàu còn “nể” Tây 
phương lắm nên lầm thế chứ lầm nữa cũng xí xóa.  

NATO oanh tạc ngỡ rằng chỉ trong một thời gian 
ngắn quân Nam Tư phải đi khỏi Kosovo để quân 
LHQ vào thay thế, bảo đảm cho dân tỵ nạn Albania 
hồi hương. Dè đâu, Milosevic cầm cự được lâu đến 
thế, trong khi đó Serbia vẫn tiến hành cuộc thanh 
lọc chủng tộc, chỉ trong một tuần lễ, hơn 300,000 
người Albanian ở Kosovo phải chạy sang Albania 
và Macedonia. Tháng 4, LHQ báo cáo có 850,000 
cư dân Kosovo, đại đa số là người Albania, phải bỏ 
nhà ra đi. NATO tăng cường oanh tạc, nhưng các 
mục tiêu phải được cả 19 nước chấp thuận trước, 
khó nhất là các mục tiêu có tác dụng kép như các 
cầu bắc ngang sông Danube, nhà máy, trạm biến 
điện, các cơ sở TV, trụ sở Phe Tả Nam Tư mà 
vợ Milosevic là chủ tịch... Đầu tháng 5, máy bay 
NATO oanh tạc một đoàn xe dân tỵ nạn, tưởng lầm 
(lại lầm) là quân xa, giết khoảng 50 người. Serbia 
tố cáo NATO cố ý giết thường dân. NATO còn thả 
bom lầm (lại lầm nữa) khám đường Dubrava ở Ko-
sovo. Chính phủ Nam Tư bảo 85 thường dân chết. 
Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (HRW) điều tra tại 
chỗ cho biết ngày 19.5 đã có 3 tù nhân và một bảo 
vệ chết vì bom NATO, ngày 21.5 có khoảng 18 tù 
nhân chết.
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Các vụ oanh kích này của NATO bị phản đối 
là bất hợp pháp vì không được HĐBA/LHQ chấp 
thuận. Tàu và Nga hậu thuẫn Nam Tư, dọa sẽ phủ 
quyết mọi nghị quyết dùng vũ lực. Hai bên tranh 
luận, bên nào cũng có lý và có người ủng hộ. Nhưng 
cách điều hành chiến tranh của NATO, nhất là những 
vụ oanh tạc lầm mục tiêu và mục tiêu chọn không 
đúng, thì bị tất cả các bên chỉ trich. Chỉ chỉ trích thôi 
rồi cũng huề vì lúc ấy mới là năm 1999 chưa phải là 
năm 2000, chưa đến kỷ nguyên Bush và Putin .

Chiến tranh kết thúc ngày 11.6.1999 với nhiều 
tổn thất. 

Nam Tư bảo số nạn nhân của các cuộc oanh tạc 
của NATO từ 1,200 đến 5,700 thường dân. NATO 
công nhận giết nhiều nhất là chỉ có 1,500 thường 
dân thôi. Tháng 6.2000, Hồng Thập Tự báo cáo có 
3,368 thường dân (2,500 người Albania, 400 người 
Serbia và 100 người Lỗ Mã Ni) còn mất tích. Tháng 
8.2000, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế cho cựu Nam 
Tư (ICTY) loan báo đã khai quật được 2,788 tử 
thi ở Kosovo, nhưng không cho biết bao nhiêu là 
nạn nhân tội ác chiến tranh. Nhân viên của ICTY 
báo cáo tổng số nạn nhân lên đến 10,000 người. Bộ 
Ngoại Giao HK dùng con số này để biện hộ cho việc 
Mỹ tấn công Nam Tư. 

Ngày 8 tháng 4, 1999, tại Mạc Tư Khoa, thi hào 
Nga Alexander Solzhenitsyn làm bài thơ chua sót:

Hurling aside the United Nations and  
trampling its Charter, NATO 
proclaimed to the whole world and to 
he next century an ancient law --  
the law of the jungle: 
He who is mighty is completely right.
  *
If you are technically superior, excel your  
condemned opponent in violence a hundred 
fold.
  * 
And they want us to live in a world like this 
from now on.
  * 
In the sight of humanity a 
beautiful country is being destroyed  
while civilized governments applaud.

And desperate people leave bomb 
shelters and come out as living 
targets to die for the salvation of Danube 
bridges.
 Isn’t that a classic Greek tragedy? 

Tạm dịch:
Quăng LHQ sang một bên và
trà đạp Hiến Chương của nó, NATO
tuyên cáo cho cả thế giới và
cho thế kỷ sau một luật từ ngàn xưa -
luật rừng:
Ai mạnh thì hoàn toàn phải.

*
Nếu anh hơn về kỹ thuật, anh hơn
đối phương khốn khổ cả trăm lần về bạo lực.
Và họ muốn chúng ta từ nay sống mãi trên 
một thế giới như thế. 
Dưới mắt nhân loại một
quốc gia xinh đẹp đang bị tàn phá
trong khi các chính phủ văn minh vỗ tay
Và những người tuyệt vọng dời bỏ.
nơi trú ẩn và bước ra như là những
mục tiêu sống để chết cho những chiếc cầu 
trên sông Danube được bảo toàn. 
Không phải đấy là một màn bi kịch Hy Lạp cổ 
điển sao?

Trong chiến tranh Kosovo, tính từ tháng 6.1999, 
quốc gia xinh đẹp này bị mất 156 giáo đường và 
tu viện Chính Thống giáo của người Serbia bị phá 
hoại, nhiều ngôi được kiến thiết từ tk XII, XIII, XIV 
và được UNESCO ghi là di sản quốc tế.

Ngày 10.6.1999, HĐBA/LHQ ra Nghị Quyết 
1244, cho phép dân sự và quân sự quốc tế hiện diện 
ở Kosovo dưới sự bảo trợ của LHQ, để tìm một giải 
pháp cho quy chế của Kosovo, cấm người Serbia 
không được giữ một chức vụ nào ở Kosovo và các 
định chế Serbia cũ từ nay vô giá trị. Ngày 12, các 
lực lượng quốc tế duy trì hòa bình ở Kosovo của 
NATO vượt biên giới tiến vào Kosovo, được dân 
chúng Albania nồng nhiệt rải hoa đón mừng. Nội 
3 tuần lễ sau, trên 500,000 dân tỵ nạn Albania hồi 
hương, đuổi người Serbia đi. Nhiều người Serbia 
bị người Albania quá khích giết đến nỗi vào tháng 
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7.2002 chỉ còn khoảng 550 người Serbia ở Kosovo. 
Những người Serbia này cùng những người Serbia 
và Lỗ Mã Ni từ các vùng khác của Kosovo kéo về 
lập những trại tỵ nạn ở Kosovo.                                                                            

Ngày 21, Milosevic đầu hàng, giao Kosovo cho 
UNMIK (United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo) và lực lượng an ninh KFOR 
của NATO. UNMIK có nhiệm vụ tạm đảm nhiệm 
các tác vụ hành chánh ở Kosovo, cộng tác với các 
lãnh tụ và nhân sĩ Kosovo, tổ chức việc đăng ký 
cử tri khắp Kosovo hoàn tất vào giữa tháng 7.2000, 
chuẩn bị cho cuộc bầu cử quyết định nền tự trị của 
Kosovo.  

Khó khăn đầu tiên do các quân giữ trật tự Nga 
gây ra. Không ngờ bị đặt dưới quyền chỉ huy của 
NATO như là một bộ phận của KFOR, họ tự ý tiến 
vào Kosovo qua ngả Bosnia và chiếm luôn phi 
trường Pristina. Tháng 6.2000, việc buôn bán vũ khí 
giữa Nga và Serbia bị tiết lộ, dẫn đến việc oanh tạc 
các đồn kiểm soát và trạm cảnh sát trong vùng của 
Nga phụ trách.

Tháng 9.2000, có cuộc bầu cử TT Liên Bang Nam 
Tư. Kết quả phe đối lập thắng nhưng bị Milosevic 
bác. Ngày 5.10, biểu tình ở thủ đô Belgrade lật đổ 
chính quyền Milosevic. Ngày 7.10.2000, ứng cử 
viên đối lập, tiến sĩ giáo sư Luật Vojislav Kostu-
nica thuộc Đảng Dân Chủ Serbia (DSS) đắc cử và 
giữ chức TT Nam Tư cho đến 7.3.2003, rồi làm thủ 
tướng Serbia (tức Nam Tư thu nhỏ) từ 3.3.2004 đến 
7.7.2008. Ngày 28.1.2008, chính phủ Vojislav Kos-
tunica và đại diện Liên Âu ký SAS (Stabilisation and 
Association Agreement) với điều kiện phải giải giao 
Radovan Karadzic và Ratko Mladic cho ICTY.

Ngày 15.3.2004, Jovica Ivic người Serbia 18 tuổi 
bị xe chạy ngang bắn tại làng Caglavika, trung phần 
Kosovo. Quần chúng biểu tình chặn đường giao 
thông. Ngày 16, ba thiếu niên Albania chết đuối 
dưới sông Ibar, làng Cabar, gần cộng đồng Serbia 
Zubin Potok, một đứa thoát chết. Người ta nghi rằng 
chúng bị người Serbia đuổi, té xuống sông. Ngày 
17, hàng nghìn người Albania trả thù trong một 
cuộc tàn sát khủng khiếp nhất kể từ ngày chiến tra-
nh Kosovo bùng nổ năm 1999. Các tổ chức quốc tế 
bị chỉ trích nặng nề vì đã không làm tròn nhiệm vụ 

giữ hòa bình. Nga lên án KFOR và UNMIK. Ngày 
19, đề đốc Gregory G. Johnson, tư lệnh Nam Dực 
của NATO, tuyên bố bạo loạn gấn như là một cuộc 
thanh lọc chủng tộc Serbia bởi người Albania.

Ngày 17.2.2008, Quốc Hội Kosovo đơn phương 
tuyên bố Cộng Hòa Kosovo độc lập, cho đến ngày 
16.1.2009, đã được 54 quốc gia hội viên LHQ và 
Đài Loan công nhận, nhưng ngoại trưởng Serbia, 
ông Vuk Jeremic cho biết Serbia không bao giờ công 
nhận Kosovo trong khi tt Kosovo Hashim Thaci xác 
nhận từ ngày tuyên bố độc lập cách nay 1 năm Ko-
sovo vẫn yên tĩnh.  

Trong cuộc bầu TT Serbia ngày 3.2.2008, tỷ lệ 
cử tri đi bầu là 49.9% ở Kosovo, 57.6% ở Belgrade, 
62% ở Serbia và 63% ở Vojvodina. Boris Tadic 
(DS) thắng Tomislav Nikovic (SRS), có thể quyết 
định tương lai vùng Balkan. 

Tuy cả hai đều coi Kosovo như thánh địa và là 
cái nôi văn hóa, tôn giáo và dân tộc của Serbia, 
phản đối kế hoạch để Kosovo -- hiện nay do LHQ 
quản trị với cựu tư lệnh KLA Hasim Thaci làm thủ 
tướng -- sẽ tuyên bố độc lập sau cuộc bầu cử Ser-
bia, nhưng lại có cách giải quyết khác nhau. Tadic 
thân Tây phương, từ khi thắng Nikolic năm 2004, 
đã kiên trì tranh đấu để Serbia gia nhập Liên Âu. 
Ông thuyết phục dân chúng là sẽ được nhiều lợi ích 
kinh tế vì Liên Âu biết rằng chỉ khi nào Serbia gia 
nhập Liên Âu thì vùng Balkan mới ổn định lâu bền 
được. Nikolic tuy cũng muốn cộng tác với Liên Âu 
nhưng vẫn dựa vào Nga như một đồng minh cố hữu 
vì Nga ủng hộ lập trường Kosovo là một phần của 
Serbia. Nikolic còn khẳng định không bao giờ giao 
Ratko Mladic đang bị ICTY truy tố về tội diệt chủng 
tại Srebrenica. Việc giao các tội phạm chiến tranh 
cho ICTY là một điều kiện để hưởng quy chế ASA 
(Hiệp ước ổn định và hội nhập) chuẩn bị gia nhập 
Liên Âu. Nikolic thua Tadic và ngày 9.9.2008, QH 
Serbia phê chuẩn ASA.

Serbia có gia nhập Liên Âu hay không, HK 
không quan tâm cho lắm vì đã vững chân ở Kosovo 
rồi. Vấn đề này sẽ được trình bầy sau đây.

(còn tiếp)

nm
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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. 
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