
Tháng 7, 2009

P.O. Box 2674  Costa Mesa, California  92628, USA
Tel + Fax 1-714-549-3443   Email: TapChiNguoiDan@gmail   Web: http://www.nguoidan.net

Số 227
tháng 7,2009



Người Dân Số 227Trang 2

 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 bạo 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, bạo quyền và đảng viên cộng sản 
tiếp tục lên án 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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Trong  Số Này

Tranh dân gian, tr.1
Kính chiếu yêu

 Người Dân, tr. 2
Dân Với Dân

 Người Dân, tr. 3
Câu Chuyện Hôm Nay

Ai Thắng Ai?

Đặng Tiểu Nhàn, tr. 6
Tham Nhũng

Đại Mặc, tr.8
Những Chuyện Khó Nghe

Đăng Huy, tr.10 
Một Vài Vấn Đề Việt Nam & Hoa Kỳ

Củ Cà Rốt Và Cây Gậy

Cho Truyền Thông Việt Nam

Đại Dương, tr. 12
Định Kiến Barrack Hussein Obama

Đại Dương, tr. 13
Tàu Sợ Đói

Thi Sơn, tr. 15
Sử Việt Cận và Hiện Đại (tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng, tr. 19
Chiến Tranh và Cuộc Thanh Lọc Chủng Tộc

ở Croatia 

Mỹ Lộc, tr. 23
Tàu Dầu Tsìn (tiếp theo)

Nguyễn Trần Ai, tr.27 

Từ Độc Tài đến Dân Chủ (tiếp theo)

Gene Sharp, tr.30
Tàu Nắn Gân Mỹ

 Thi Sơn, tr. 36
Thơ Phạm Cây Trâm

tr. 38

          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Dung, San Bernadino, CA:
Vì... quá lo đại sự, kinh tế suy thoái và nhất là việc 

Trung Cộng âm mưu xâm chiếm lãnh thổ VN qua việc 
khai thác bâu xít ở Cao Nguyên nên tinh thần bị ức chế 
nặng, do đó quên gửi tiền renew. 

Bà xã nhắc mới nhớ. Xin thông cảm sự bê trễ này.
Và xin gửi để quí báo tùy nghi phân phát.

Dân Với Dân
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BPT Người Dân: Chết! chết! Chuyện Trung Cộng, kinh 
tế gì cũng là thứ yếu. Chứ chuyện chờ bà xã... khều lưng 
nhắc bổn phận công dân là không xong rồi. Nhưng cũng 
may là nhắc mà vẫn còn... khả năng tuân lịnh, bằng 
không, khó toàn thây góa, quí hữu ơi!?

Tôn Thúy, Tukwila, WA:
Xin được tặng báo, tiếng nói của người Việt yêu 

nước, trung thực nhất, yêu tổ quốc chân chính. 
Chúng ta có chung một tổ quốc đau khổ dài lâu. 
Chúc quí báo khoẻ và sẽ chiến thắng.

BPT Người Dân: Chiến thắng là tùy thuộc quí thân hữu/
độc giả, chứ  “quí báo” yếu địa nên yếu xìu. 

Tran Q. Dat, Santa Ana, CA:
Xin cám ơn NgD đã gửi cho tôi báo một năm qua 

đầy đủ.
Nay tới hạn, đóng góp tí tiền còm để được hân 

hạnh nhận tiếp báo bulk rate từ số 225. Rất cám ơn.

BPT Người Dân: Cả hai phía, quí hữu và NgD phải cám 
ơn cái mụ già Bưu Điện thì đúng hơn. Quí hữu muốn đọc 
báo, NgD muốn gửi báo mà mụ ta ể mình thì cả hai cũng 
đành chịu tho, dù hai phía gần xịt! Ngoài trừ biện pháp 
đích thân tới lấy hay đi giao. 

Dang Duc Minh, Annandale, VA:
Số báo tháng 1 và 2 tôi không được đọc. Chắc 

chắn là chú bưu trạm xóm tôi đã phân tâm vì việc 
bớt nhân viên liệu có tới thân hắn không nên có 
trường hợp đã xếp nhần lộn địa chỉ buộc hai số báo 
ấy phải nằm sai hộp thư.

Tôi đọc xong số 223 mới nhận ra sự thiếu số 221 
+ 222 không tới để chỉ coi mấy dòng tham chiếu 
của số 223. Vậy yêu cầu BPTNgD gửi cho tôi hai số 
221 + 222 để được đọc và hiểu những mẩu tin liên 
tiếp, lợi hại. Cám ơn. 

Tháng tới tôi sẽ gửi để chi cho ba năm báo nữa 
và xin BPTNgD gửi bằng first class cho đỡ đi phần 
nào lối bê bối của bưu tín viên, nhất là trong thời kỳ 
suy thoái mấy mặt hiện nay.

Báo Khởi Hành của tôi cũng bị hút ra khói hai 
số tháng 1 + 2, 2009. Sự kiện giống nhau khiến tôi 
bấm độn, liền thấy tháng 1 + 2 năm 2009 quả có 
sao quả tạ đồng tham chiếu ám chỉ một điểm (được 
giữ kín).

Thân chào và chúc thăng tiến.

BPT Người Dân:  Hi vọng là hai số thiếu đã tới rồi. Xin 
quí hữu làm ơn bấm giùm tháng nào NgD trúng số để đi 
mua vé, làm ăn lớn một phen. Vạn tạ.

Đặng Quỳnh, Richmond, CA:
Tôi xin gửi check để mua báo dài hạn. 
Xin lỗi đã gửi check chậm và xin chúc quí báo 

trường thọ.
 

BPT Người Dân: Rất xúc động về sự yểm trợ trường kỳ 
của quí hữu vì thừa rõ quí bà đâu có... thích nhá những 
câu chuyện khô khan của NgD.

Muôn vàn cảm tạ.

Ngô Châu, Savannah, GA:
Thành thật xin lỗi để trễ hạn gửi check mua 

báo. 
Rất hiểu sự gia tăng tốn phí trong công việc cao 

quí này của quí vị, nhưng tuổi già đã 70, nghỉ hưu 
cũng lâu, chỉ xin gửi 50 đồng để được tiếp tục đọc 
2 năm kế tiếp.

Ngoài ra, nếu còn thể lệ tặng sách thì xin gửi cho 
tôi quyển Bên Lề Phật Giáo I mà lần trước gửi mua 
không còn nữa.

Thành thật cám ơn. Mến chúc các anh chị BPT 
vui khoẻ để tiếp tục công việc cao quí.

BPT Người Dân: Chúng cháu đã gửi cuốn BLPGI. Được 
Bác đọc là hân hạnh rồi. 
Chắc chỉ khi nào trúng số mới khấm khá, chứ hai  chục 
năm nay thì có yểm trợ tất nhiên là quí hóa, bằng không 
NgD cũng cứ phải gồng vậy, cho đến khi nào hết gồng 
nổi!

Võ Văn Sáu, Lynnwood, WA:
Cháu đã đọc và rất yêu thích tờ báo. 
Mong một ngày rất gần giải phóng tổ quốc Việt 

Nam qua cảnh khốn khổ, nghèo nàn, lạc hậu, vô 
đạo đức.

Chúc quí báo thành công và thắng lợi.

BPT Người Dân: Đọc mà thích là điều hân hạnh cho 
NgD. Nhưng đọc rồi viết cho NgD thì hân hạnh hơn.
Chúng tôi thấy ngày giải phóng quê hương tùy thuộc rất 
nhiều vào chuyện người “tị nạn cộng sản” bớt gửi tiền 
về, bớt du lịch Việt Nam. Chứ hàng năm nhà nước cộng 
sản thu của quí vị đó cả hàng chục tỉ đô la tươi thì là sao 
chết nổi, phải sống mà nhét hầu bao chứ!
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Nguyễn Ngọc Châu, Vancouver, WA:
Ngày 3-4-09, tôi đã báo đổi địa chỉ. NgD số 224 

đã về địa chỉ mới. Vậy mà tháng 5, NgD lại gửi về 
địa chỉ cũ, bưu điện phải chuyển, trong lúc tháng 3 
số 223 thất lạc đi đâu chưa về.

Vậy tôi báo lại địa chỉ, mong quí vị điều chỉnh.

BPT Người Dân: Quả là sự lạ:
Báo tháng Ba (223) thế là được cái nhà chị Bưu Điện 

cho đi lêu lổng rồi. NgD xin gửi bù vào số tháng Sáu.
Báo thường gửi cuối tháng trước hoặc đầu tháng của 

số báo. Vậy mà số 224 (tháng Tư) lại tới được địa chỉ  
mới thì quả... lạ (vì thư báo đổi địa chỉ vào ngày 3 tháng 
Tư thì báo hẳn đã gửi đi rồi). Rồi số tháng 5 lại quay về 
địa chỉ thì quả là... loạn. Vì data entry vào tháng Tư thì 
nó vẫn nằm yên ở đó để ra lại vào tháng Năm. Không 
biết sao nó lại nhảy bậy, trở ngược lại thế. Hẳn vì kinh tế, 
chính trị thời Ôbahoa nó phải như thế mới đúng điệu.

Vậy xin thông cảm, Đa tạ.

Ngo Chau, Savannah, GA:
Hôm qua tôi nhận được tập NgD số 225, tháng 

5. Trên trang áp chót, tôi thấy có tên tôi trong danh 
sách với 20$/1 năm báo.

Tôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó chăng. Vì 
ngày 25 tháng Tư tôi có ký một check 50 đô la để 
mua hai năm báo và yêu cầu gửi cho quyển Bên 
Lề Phật Giáo I nếu qui định còn hiệu lực là tặng 
một quyển sách nếu mua 2 năm báo. Số check đó 
là 3697.

Nhưng trước đó, ngày 27 tháng 2 tôi đã gửi 
check số 3686 để mua một năm báo khi thấy có chỉ 
dấu báo là trễ gửi mua tiếp tục, mà vì tuổi già lẩm 
cẩm quên rằng đã gửi check này cho NgD.

Mãi đến khi nhận báo số 224 mới biết là mình đã 
gửi check 20.00 đô la rồi.

Như vậy, tôi đã gửi 2 lần, tất cả 70.00 đô la để 
mua ba năm báo. 

Quả thật người già lẩm cảm làm phiền các Anh 
Chị BPT. Cũng có thể vì tôi quá mau mắn, không 
chịu chờ nhận báo để xem coi NgD đã cập nhật tiền 
mua báo chưa. Xin NgD xem lại coi có đúng không. 
Cám ơn rất nhiều. 

Một lần nữa, xin lỗi vì tuổi già lẩm cẩm.

BPT Người Dân: Quả đúng như thế! NgD đã nhận 
được chi phiếu 20$ hồi cuối tháng 2 và đã ghi vào mục 
“cám ơn” tháng 3. Thế rồi tháng 5 NgD lại nhận được chi 

phiếu 50$ mà không hề... băn khoăn!
Xem chừng NgD có... truyền thống hễ thấy tiền là 

nhận... tuốt luốt. Vì nhiều thân hữu độc giả có... thói xấu 
là cứ dư tiền là gửi yểm trợ, không hề nói để làm gì hoặc 
không hề xác định mua bao nhiêu năm báo. 

NgD... tự cho phép trong trường hợp này cứ...coi 
như là mua... 1 năm báo, đến hạn là lại cũng cứ giục... 
như thường.

Trường hợp của Bác vậy xin coi là ba năm. Chúng 
cháu đã gửi cuốn Bên Lề Phật Giáo như chỉ thị.

Trần Mỹ, Quincy, MA:
Xin quí vị vui lòng xem lại.
Tôi đã gửi money order $100 vào tháng Tư năm 

2008. Mới được 1 năm sao đã lãnh giấy hồng?

BPT Người Dân: Kính xin Bác đọc thư trên và đại xá. 
Chúng cháu đã điều chỉnh lại thành 6 năm.

Nguyen Duy Tháp, Phoenix AZ:
Thành thật tạ lỗi với quí báo về sự chậm trễ trong 

việc trả tiền.Vì trong mấy tháng qua tôi bận ra vô 
hospital nên xảy ra việc chậm trễ này.

Nay xin gửi 1 chi phiếu đến quí báo để được đọc 
1 năm nữa. Thành thật cáo lỗi. Kính chúc quí báo 
trường tồn và mọi sự như ý.

BPT Người Dân: Điều quan trọng là quí hữu hết bịnh 
và vẫn đọc NgD. Việc nhắc nhở là thủ tục của cái com-
puter cứ đến ngày đến tháng là nó làm việc của nó thôi. 
Xin bảo trọng sức khỏe.

Tran Tuan Son, Kodiak, AK:
Hoan hỉ gửi theo đây chi phiếu mua tiếp một 

năm báo kể từ số 226. Xin gửi theo bulk rate.
Nghỉ hưu rồi nên tôi không thể làm gì hơn, ngoại 

trừ tấm lòng đồi với quê hương và tập san NgD 
cùng giới thiệu (đã và đang) vài bạn trẻ về trang 
mạng của quí báo với tôn chỉ thoải mái đọc, sao 
chép để tùy nghi tiện dụng. Thân mến.

BPT Người Dân: Những điều Bác thục hiện là quá đủ 
với chúng cháu rồi.

Xin vô cùng mang ơn Bác.
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AI THẮNG AI?
                           

Đặng Tiểu Nhàn

Câu này là của người cộng sản Việt Nam nêu lên 
khá lâu và khá nhiều lần. Họ khẳng định là họ sẽ 
thắng. Và kết cục có vẻ đúng như vậy.

Tuy nhiên, với người thường dân Việt thì vấn đề 
không giản dị. 

Trước hết là phải xác định ai đánh nhau với ai.
Bỏ ra ngoài hai cuộc chiến, hay đúng hơn hai 

trận chiến giữa cộng sản, tức cuộc chiếm đóng xứ 
cộng sản Kampuchia của cộng sản Việt Nam và 
cuộc xung đột Tàu cộng và Việt cộng ở biên giới, 
đều coi như là giữa cộng sản họ với nhau. 

Còn lại hai, tạm gọi là cuộc chiến thứ nhất tại 
Việt Nam giữa Pháp + “quốc gia Bảo Đại”và Cộng 
sản; và cuộc chiến thứ hai tại Việt Nam giữa Cộng 
hòa + Mỹ và Cộng sản.

Ở cuộc chiến thứ nhất, thực ra vai trò “quốc 
gia”chỉ là phụ thuộc, không đáng kể; còn ở cuộc 
chiến thứ hai thì Cộng hòa chỉ giữ thế thụ động, 
phản ứng, tự vệ sau đó Mỹ nhảy vào với mục đích 
cũng như phương thúc riêng của họ, chẳng giám nói 
đích xác là cái gì, nhưng có những người của họ gọi 
là no-win policy, strategy of defeat.

Về phía Việt cộng thì có lẽ không cần nói nhiều. 
Họ được phe cộng sản quốc tế tận tình yểm trợ về 
của, về người. Họ chỉ có việc tuân thủ, tận dụng 
người dân. Còn người dân, nếu không vì ép buộc, 
sợ sệt thì cũng là bị lường gạt. 

Chính thể “quốc gia Bảo Đại” có thể là của 
ông Bảo Đại và một số chính trị gia ủng hộ ông 
ta. Không ai chối cãi là chính thể này có giúp cho 

nhiều người có lý do, có nơi chốn để từ bỏ cộng 
sản và có một cuộc sống tương đối dễ thở. Nhưng 
không có gì chứng tỏ họ cho phép hay cả khuyến 
khích sự tham dự của người dân. 

Xem ra chính thể “quốc gia Bảo Đại” chưa có 
quyền hành để làm chuyện đó, dù có muốn. Người 
Pháp còn nắm giữ hết. Còn chính thể cộng hòa sau 
này thì có nhiều quyền hành hơn nhưng họ lại rõ 
ràng thực hiện nhiều chuyện dân chủ bịp bợm, thi 
hành chế độ độc tài gia đình trị, phe phái trị, lấy đủ 
mọi lý do.

Cho nên ở cả hai phía, đa số người dân đều bị bịp 
bợm hoặc cưỡng ép cầm súng. Phía cộng sản không 
tiến không được vì đồng đội phía sau không cho 
phép lùi. Phía cộng hòa bị tấn công, không hạ địch 
thủ thì chính mình bị hạ. 

Rút lại bên nào nhiều quân hơn, nhiều khí giới 
hơn, tàn bạo hơn, kiên trì hơn thì thắng. Và dĩ nhiên 
bên đó là cộng sản quốc tế.

Còn cộng sản Việt Nam thắng ư? Không khí giới, 
không chí nguyện quân, không chuyên viên, không 
cố vấn, không chuyên gia cộng sản quốc tế Nga, 
Tàu, Đông Âu, Bắc Hàn, Cuba,... lấy gì mà thắng.

Mà thắng ai? Thắng Pháp? Tàu cộng đánh, Pháp 
mới bỏ chạy chứ bộ! Thắng Mỹ? Họ nhảy vào vì 
đàn em không gánh vác nổi. Họ nhảy ra vì mục đích 
của họ đã đạt. Chứ sức mấy mà thắng. Cả Nga, cả 
Tàu cũng đừng hòng.

Họa chăng thắng được chính thể cộng hòa Miền 
Nam. Vì họ bị quan thày bỏ rơi. Vì họ vô tài vô 
hạnh. Vì họ không được nhân dân Miền Nam ủng 
hộ. 

Chứ không phải thắng Miền Nam, nhân dân 
Miền Nam. Họ có đánh đâu mà thắng với bại. Mà 
họ lấy gì mà đánh. Hai phe chúa tể thế giới: tư bản 
là siêu cường, nhân dân Bắc Việt đánh họ bằng cùi 
chõ à; cộng sản là siêu cường, nhân dân Nam Việt 
đánh họ bằng tầm vông hả?

Chính thể Bắc Việt cũng như Nam Việt chỉ làm 
cái việc chiến tranh ủy nhiệm của hai phe tư bản 
và cộng sản để họ so giò so cẳng và giải quyết vấn 

Câu Chuyện Hôm Nay
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đề với nhau mà thôi. Hai đám đàn em có quyền, có 
tiền. Còn nhân dân hai miền thua đậm: đất nước tan 
hoang, kẻ nào chết coi như xui, kẻ còn sống, một 
đời khốn khổ. 

Chế độ Miền Nam cáo chung. Chế độ Miền Bắc 
toàn trị. Hơn 30 năm rồi, không thấy một tia hi vọng 
nào. Tại sao vậy?

Đại thể quá khứ nửa thế kỷ qua cho thấy người 
ở địa vị lãnh đạo chỉ giỏi nghề làm đàn em. Những 
người tài đức đã bị cộng sản, cộng hòa tiêu diệt gần 
hết rồi. Không còn ai đủ tầm vóc hay tâm huyết để 
tập hợp người dân. 

Trong khi đó, phải nhận rằng tối đại đa số người 
dân Việt quá ư chất phác, hiền lành, phục tùng. Điều 
này có nguyên nhân của nó:

Bản chất nguời nông dân là cầu an. Chế độ làng 
xã tự trị tạo nên tâm lý tin tưởng vào người lãnh 
đạo: người lập làng, đám hào lý là do chính dân lựa 
chọn, tin tưởng. Quan lại triều đình là kẻ sĩ học đạo 
thánh hiền để làm dân chi phụ mẫu. Vua là người 
thừa... mệnh trời. Cho nên người dân coi chuyện 
phục tùng, tuân lệnh, trọng pháp là chuyện đương 
nhiên. Do đó, họ cũng dễ cả tin. Có người lãnh đạo 
vượt trội, có biến cố to lớn là sách động được họ 
tham gia nhiệt tình. Thí dụ có thể kể là công cuộc 
của Hai Bà, công cuộc của Tây Sơn,... 

Không có lãnh tụ xuất sắc thì phần lớn họ lại 
cầu an, chín bỏ làm mười. Đó là hiện tượng giải 
thích chuyện những người di tản, vượt biên, đoàn 
tụ, di dân,... đối với chiến dịch tẩy chay tháng Tư và 
tháng Năm vừa qua. 

Lời kêu gọi rất hợp lý, dễ thực hiện, hiệu lực 
chắc chắn. Thế nhưng kết quả không khả quan.

Tôi không có điều kiện, khả năng theo dõi, không 
có một thống kê nào, nhưng dò hỏi những người làm 
dịch vụ liên quan đến việc đi về và gửi tiền, thì: 

- Chuyện về Việt Nam... gia tăng rõ rệt. Vì các 
hãng máy bay phản ứng lại các lời kêu gọi không đi 
Việt Nam là hạ giá vé.

- Chuyện gửi tiền thì... gia giảm (!). Một phần 
được giải thích vì chậm viện trợ lại một tháng 

cũng chẳng chết ai, mà tránh được sự dè bỉu có thể 
có; một phần có lẽ vì tình trạng kinh tế cũng ảnh 
hưởng (một số người mất việc, một số người thắt 
bớt túi tiền). Tình trạng này dự kiến còn biến thành 
chuyện... kinh niên, vì thiên hạ thừa dịp giải quyết 
luôn vấn đề lằng nhằng quá lâu: viện trợ mãi, viện 
trợ đến bao giờ, bao giờ người bên nhà mới lo tự 
túc, ba mươi năm rồi, không có người nhà ở ngoại 
quốc bộ người ta chết hết cả sao,... 

Tóm lại, cỡ hơn nửa thế kỷ nay, tôi thiết tưởng 
Việt cộng chẳng giỏi dang gì, dù họ có huấn luyện, 
có tổ chức. Ngoại trừ một số lãnh đạo, còn toàn 
là thành phần thấp kém. Ngược lại, người không 
cộng sản, từng cá nhân phần lớn giỏi hơn họ, nhưng 
thường không ai bảo được ai, thì tất nhiên phải thua. 
Chưa kể quan thày của họ yểm trợ tận tình, trong 
khi quan thày của phe chống cộng thì đồng sàng dị 
mộng, mà những người không cộng sản thì lại nhìn 
không ra, quá tin tưởng, ỷ lại  vào quan thày.

Tôi vừa mới gặp một người ở bên nhà sang, 
thuộc thành phần có trình độ nhận xét, cho biết đại 
khái: người bên nhà bây giờ chỉ lo cho bản thân và 
gia đình, cách này hay cách khác rồi cũng vẫn sống. 
Cũng có người vẫn còn trông mong nhiều vào đám 
ở hải ngoại là thành phần duy nhất sẽ xoay chuyển 
tình thế cho đất nước. 

Riêng tôi thì chẳng thấy cá nhân hay tập thể nào 
ở hải ngoại làm được việc này. Giản dị là vì nhiệt 
tình thì có, nhất là ở thành phần bình dân, nhưng 
không cá nhân hay tập thể nào có cái tầm vóc mà 
đám người trong nước trông mong. 

Hai cuộc chiến tại Việt Nam trong thế hệ chúng 
ta là do cộng sản quốc tế quyết tâm bành trướng và 
tư bản quốc tế quyết tâm ngăn chặn. Thắng thua tùy 
thuộc chủ trương của quan thày. Tư bản không cần 
ngăn chặn nữa thì rút. Tưởng như thua, nhưng rồi 
đế quốc cộng sản tan hoang, thì mới là thua thực sự! 
Vậy thì ai thắng ai?

Còn giữa người Việt với nhau, ví thử tập đoàn 
cộng hòa Miền Nam giám cưỡng lời quan thày, 
tự động bắc tiến, giải phóng đồng bào, thì chỉ với 
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những khí giới viện trợ như thế thôi (kém Miền Bắc 
rất nhiều), nhưng với khả năng của quân độc cộng 
hòa, với sự nghênh tiếp của dân chúng Miền Bắc 
(một sự có thực), sự thắng đã thuộc về họ.

Bây giờ bạo quyền cộng sản Việt Nam không 
còn viện trợ nữa. Cuộc chiến là giữa bạo quyền và 
người dân bị đàn áp bóc lột. Chính các thành phần 
trẻ trong nước, không chịu đựng nổi những sự dơ 
dáy của tập đoàn thống trị, sớm muộn sẽ có cơ hội, 
sẽ nảy ra lãnh tụ tầm vóc, để sẽ thanh toán chúng.

Và thực sự mới là:
“Vùng lên hỡi ai cùng khổ bần hàn...
Đấu tranh này là trận cuối cùng...
Quyết phen này sống chết mà thôi.”
Sớm muộn, dân tộc cũng vẫn vươn lên. Hỏi “ai 

thắng ai” là hoàn toàn vô ích. Câu trả lời đã tự ngàn 
xưa: Quan nhất thời, dân vạn đại.

Người hải ngoại có thể thiết thực tiếp tay họ 
bằng cách hạn chế đi tới đi lui và gửi tiền về Việt 
Nam một cách quá đáng. Bằng không thì thực sự 
là trực tiếp cầm dao thọc ngực chiến sĩ, chứ chẳng 
phải đâm sau lưng, tích cực yểm trợ cho chế độ phi 
luân tồn tại lâu dài để hành hạ thân nhân, đồng bào, 
phá hoại đất nước. 

Bạo quyền vô sản lưu manh (lumpen proletariat) 
không bao giờ có thể sửa đổi, chỉ có việc xóa bỏ. 
Cho nên tất cả những toan tính hòa hợp hòa giải, 
đóng góp, dĩ chí lợi dụng, đơm đó, thời cơ, đón 
gió,... đều vô ích. Thế kỷ này không còn chỗ cho 
những ấu trĩ đó.

THAM NHŨNG
Đại Mặc

Kỳ trước tôi nói về chuyện viện trợ.
Viện trợ là yếu tố lớn trong vấn đề tham những.
Thực ra tham nhũng có gì là lạ. Ở đâu mà chả có 

tham nhũng. Khác chăng là mức độ. 
Tuy nhiên nhiều khi tôi tự hỏi tham nhũng là 

gì, tham nhũng là như thế nào, tại sao lại có tham 
nhũng, có cách gì trừ được tham nhũng không, vân 
vân... Tôi lại cũng nhiều khi tò mò tìm tòi xem có 
tài liệu đề cập đến vấn đề này chăng. Và hình như 
không thấy nhiều, hoặc tôi tìm chưa đủ. Thường chỉ 
thấy chuyện kêu ca tố cáo thôi.

Điều này mới là chuyện lạ lùng. Chuyện tham 
nhũng đâu cũng có, cần phải bài trừ mà tìm thì 
không thấy nhiều công cuộc khảo sát, điều tra. Nhất 
là đối với nước ta, vấn đề đã được nâng lên hàng 
quốc nạn. Thế thì thử ôn lại xem cái chuyện tham 
nhũng này nó ra sao. 

Tất nhiên chỉ ở mức độ của một kẻ thường dân 
hiểu biết nhỏ nhoi. Hi vọng rằng sẽ được quí vị 
hưởng ứng về câu chuyện thật phổ thông mà lại thật 
ít được góp ý này.

Tham nhũng, theo tôi là xuất xứ từ chữ quan 
tham lại nhũng. Ngụ ý là kẻ có quyền thế sách nhiễu 
người có việc sở cậy đến mình. Nhưng thực ra có lẽ 
nghĩa rộng hơn nhiều. Như biển thủ công quỹ, sang 
đoạt công điền công thổ, sách nhiễu tình dục,... về 
phía kẻ quyền thế; hay hối lộ tiền bạc, thân xác, quí 
vật, tặng vật,... về phía kẻ cầu cạnh cũng có thể coi 
là tham nhũng chứ. Vì mình tham, muốn lợi về phần 
mình nên đút lót cho kẻ có quyền thế.

Xưa kia, trên nguyên tắc, vua quan là dân chi phụ 
mẫu. Quí ngài vừa là lập pháp, vừa là hành pháp, lại 
kiêm luôn tư pháp, toàn quyền tự biên tự diễn cai trị 
dân. Xem ra rất dễ tham nhũng nhưng có lẽ nhờ cái 
học đạo thánh hiền, nhờ sự thanh nghị của nho lâm, 
tệ đoan có phần nhẹ.

Thấp nhất là tri huyện, tri phủ, những nho sĩ, học 
cái đạo làm người, ít nhất đậu cử nhân, được bổ 
nhậm trông coi một địa phương. Công lao quí vị 
đó được trả bằng lương, lộc, và bổng. Lương (tiền, 
gạo) thì kho nhà vua chẳng có bao nhiêu, lộc thì có 
thể là ruộng vườn vua cấp phát, còn bổng là do dân 
cống hiến. 

Tôi đã có lần theo hầu ông nội đến thăm một cụ 
phó bảng tuần phủ hồi hưu. Lương thì lương hưu 
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(thường là một nửa khi làm việc). Lộc hết làm việc 
không còn. Cụ bà mất đã lâu. Cụ chỉ có một con gái. 
Cô không giám đi lấy chồng, ở vậy trông nom cụ. 
Nhà vẫn ba gian tranh nứa. Mâm cơm vẫn đĩa cà, 
đĩa rau muống luộc, bát tương. Người láng giềng 
thấy cụ có khách, mang sang biếu cái bổng: cút 
rượu. Hai cụ ngồi thù tạc trên cánh phản bên chiếc 
mâm gỗ mộc.

Vì là cha mẹ dân, coi dân như con đỏ nên các 
ngài có toàn quyền. Do đó, được quan tốt, giỏi dân 
ấm no. Gặp quan xấu, dở dân khổ sở, vì quan tham 
đã đành, lại thêm cái nạn nho lại nhũng nhiễu.

Chữ nho khó học, đơn từ vào quan phải nhờ nho 
lại. Nho lại tới lui cửa quan thành thân quen. Thế là 
có một thành phần trung gian.

Dân nhờ nho lại viết đơn giùm, thì phải trả công, 
cũng là phải lẽ. Vào quan đệ đơn thì phải có cái lễ 
mọn. Đó là cái bổng. Nho lại làm trung gian tất bày 
vẽ thêm với đương sự.

Tôi nghe chuyện thấy nói có những ông huyện 
ông phủ thanh liêm, thì, theo lễ, đương sự kèm lá 
đơn, bạc thì lá trầu quả cau, hậu thì một gói trà hoặc 
chai rượu. Các ngài làm sao uống xuể, bà huyện 
bà phủ liền thông đồng với nhà hàng ngoài cổng 
huyện, cổng phủ. Gói trà, chai rượu mang vào, bà 
huyện bà phủ sai lính mang ra lấy nửa giá tiền. Gặp 
các ông thiếu khí tiết thì có giá mỗi lá đơn là kèm 
một số tiền nhỏ. Còn các ông tham nhũng thì đặt giá 
mỗi việc rành rọt là bao nhiêu, “tốt lễ dễ việc”.

Đến thời Pháp thuộc đã vững, phần lớn các ông 
huyện, ông phủ chẳng còn là những kẻ đi học để làm 
người nữa. Mà phần lớn là đi học để câu cơm. Thì 
cái tệ quan lại tham nhũng phải tăng lên. Lộc vua thì 
không còn, nhưng theo... truyền thống, ngoài lương 
còn có bổng, nên gọi là lương bổng! Tuy nhiên, nhờ 
pháp luật tương đối phân minh, lại kèm cái nỗi sợ 
Tây, nên cũng còn có chừng. Từ khi “độc lập”, nạn 
lạm quyền cậy thế, bè cánh ô dù khiến tham nhũng 
nảy nở. Tuy vậy vẫn còn luật pháp thành văn, vả 
phần lớn người nhà nước tương đối vẫn có ăn có 

học. 
Tôi cũng từng... tham nhũng!
Trước hết, hồi 1954 mới di cư, vô nghệ nghiệp 

chưa biết làm ăn gì. Lúc đó Mỹ mới qua làm cố 
vấn cho chính phủ, thiết lập nơi làm việc, cần một 
số thiết bị. Một người bạn làm cho họ mách mối. 
Công việc cũng giản dị thôi. Cố vấn Mỹ đưa một 
danh sách. Tôi đi hỏi giá, tăng lên một số phần trăm, 
điền vào trả lại họ. Ai giá hạ thì họ cho cung cấp. 
Đúng tiêu chuẩn thì họ nhận, thiếu tiêu chuẩn họ 
trả lại. Lúc đó chưa có cạnh tranh gì, cũng chẳng 
nghĩ đến đập đổ. Nhưng có ăn thì cũng có cảm tình 
với người giao việc. Dịp Giáng Sinh, tôi mua vài 
hộp bánh, vài chai rượu tới biếu viên sĩ quan Mỹ 
giao nhận việc thầu. Ông ta tiếp đón rất niềm nở, 
nhưng thẳng thừng từ chối món quà vặt. Tôi giải 
thích không phải là do công việc mà là do tình quen 
biết. Tuy nhiên ông ta cũng giải thích cho tôi là theo 
luật lệ của chính phủ Mỹ, ông ta không được nhận 
bất cứ thứ quà gì của người có liên hệ công việc như 
giữa ông ta với tôi. Và đối với người Mỹ luật là luật 
không có biệt lệ. Tôi đành mang về và thầm phục 
luật lệ và tinh thần người Mỹ. 

Sau đó, tôi có làm trưởng một cơ quan (nhỏ thôi) 
nhà nước Việt Nam. Tất nhiên có những sự khảo 
giá, đấu thầu. Thể lệ là cần khảo giá ba nhà, rồi lập 
ủy ban xét, nhà nào cho giá thấp nhất là trúng. Thực 
ra ba nhà cũng chỉ là một. Họ có đủ ba môn bài, và 
cho ba giá khác nhau. Thế cũng chưa khổ. Khổ là 
hàng họ khan hiếm, giá cả tăng. Mà phiếu khảo giá 
gửi đi gửi lại, khi được chuẩn chi thì giá đã vọt lên 
từ đời nào rồi. Nhà thầu bỏ, không giao hàng hay 
không thực hiện công tác. Phạt ư, ăn thua gì! Khảo 
giá lại. Lại chờ chuẩn chi. Giá lại đã tăng lên. 

Nhà thầu đành đề nghị: Nếu có mặt hàng, giao 
ít đi, làm bớt đi theo thời giá. Nếu không có hàng, 
giao thứ khác cần dùng. Làm như vậy phạm luật rõ 
ràng. Đi tù cả nút. Mà nhu cầu thì vẫn có, vẫn phải 
giải quyết. Không thì ngồi chơi à? Đành thỉnh thị 
thượng cấp. Thượng cấp thừa biết, cũng đành chấp 



Người Dân Số 227Trang 10

thuận. Thế là phải xin tiểu ban tiếp nhận... thông 
cảm! Hiểu biết, muốn được việc, nể nang thì thông 
cảm. Nhưng trong thâm tâm, biết đâu chẳng đặt 
nghi vấn: hẳn có chấm mút chi đây. Lỡ bị tố cáo thì 
tham nhũng rành rành. Chối cãi vào đâu!?

Trái lại, dưới chế độ cộng sản, luật pháp không 
có, lương không đủ sống và người nhà nước phần 
lớn từ thành phần cặn bã chui lên, thì tham những 
hoành hành là lẽ tất nhiên.

Vậy thì tham nhũng trước hết là do lòng tham. 
Lòng tham thì đời nào chẳng có, nên đời nào cũng 
có tham những. Nhưng cũng phải có quyền thế mới 
tham nhũng được. Cho nên muốn hạn chế tham 
nhũng thì phải hạn chế quyền thế, nghĩa là phải có 
luật pháp kiểm soát, giới hạn quyền thế, bè cánh.

Nói đến luật pháp là nói cả hai phía đều phải biết 
luật pháp, phải tuân thủ luật pháp. Người có quyền 
biết để tuân thủ, không làm bậy. Người không có 
quyền biết để tự bảo vệ quyền lợi và buộc kẻ có 
quyền phải tuân thủ luật pháp. Thế nhưng luật pháp 
phải thực tế, hợp thời chứ không được đưa đến 
những trường hợp bất khả thi.

Rồi đến vấn đề mức sống. Là người nhà nước, 
phải làm sao cho họ có mức sống thoải mái, vợ con 
không đói rách.

Ngày xưa các cụ ông không được trị nhậm nơi 
quê hương bản quán để tránh chuyện tư túi. Các cụ 
bà gánh vác giang san nhà chồng. Mà ông chồng 
tiến vi quan, đạt vi sư là đủ hãnh diện, được mọi 
người vì nể, nên việc mưu sinh cũng không đến 
nỗi quá khó khăn. Thời Pháp thuộc, ông thông ông 
phán lương lậu dư thừa, kẻ hầu người hạ, các bà 
chẳng cần đụng đến cái móng tay. Nên nhà nước 
cấm chuyện làm ăn, sợ tư túi. Đến khi độc lập, thì 
những hạn chế này bỏ tuốt, thành đầu mối của nhiều 
khuất tất.

Thêm nữa là vấn đề đạo đức. Nhà trường không 
thể chỉ làm công việc dạy dỗ kiến thức hay kỹ năng, 
mà trước hết phải dạy về bổn phận công dân, bổn 
phận làm người: với bản thân, với gia đình, với xã 

hội, với quốc gia dân tộc, với nhân loại. Con người 
không thể ích kỷ chỉ biết lợi cho riêng mình, được 
việc cho mình bất kể đến sự công bằng, lương thiện, 
quyến rũ người khác vào việc bất chính. 

Hiện nay những người cộng sản có đôi chút hiểu 
biết về đạo đức, luật pháp chết hết rồi. Con cháu họ 
kế nghiệp đều được họ huấn luyện thành bất nhân, 
bạc ác. Những người này xét ra đâu có tội. Họ đâu 
có biết việc họ làm là tội lỗi. Nên cũng không thể 
trông mong bất cứ điều gì nơi họ.

Cái đáng sợ là những người tự nhận chống cộng, 
lên án kết tội họ đủ điều nhưng lại cũng không đưa 
ra được cái gì để sửa đổi, thay thế thì làm sao cho ra 
hậu thuẫn của người dân?

Hy vọng quí vị nên làm những cuộc khảo sát đến 
nơi đến chốn những lý do, trường hợp, phương tiện, 
cung cách... tham nhũng cùng những phương pháp 
ngăn ngừa, trừng trị,... để giúp người cầm quyền 
cũng như người dân trong thể chế tương lai ỡ Việt 
Nam.

Phụ Chú của Tác Giả: Rất có thể vì không có những 
tài liệu khảo sát tương tự nên cố TT Roh Moo-hyun 
không dự phòng nổi ngõ ngách tham nhũng đến nỗi phải 
chọn cái chết để tạ lỗi cùng quốc dân. Và loại người có 
liêm sỉ như vậy lâu nay không hề thấy tại Việt Nam.

NHỮNG CHUYỆN KHÓ NGHE
Đăng Huy

Hồi ở bên nhà, có vẻ chẳng ai quan tâm đến sự 
hứa hẹn của ứng cử viên. Vì thừa biết muốn thắng 
cử thì nhiều khi phải là chân tay của người cầm 
quyền. Vậy có hứa hay không rút lại cũng vẫn là 
trong quyền hạn của người cầm quyền có làm hay 
chăng. Còn không phải là chân tay của người cầm 
quyền, hứa gì thì cũng có đắc cử đâu mà nghe cho 
rác tai. Thế cho nên người dân chẳng quan tâm đến 
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lời hứa của ứng cử viên làm gì.
Ở Hoa Kỳ này thì có vẻ khác. Là vì người cầm 

quyền không có quyền cho ứng cử viên đắc hay 
thất. Không nhiều thì ít, người dân có vai trò trong 
quyết định việc đắc thất của ứng cử viên. Nhưng lại 
có vẻ cử tri chỉ cần nghe cho bùi tai là đủ. Do đó, 
hình như ở đây có một truyền thống là các ứng cử 
viên cứ hứa phứa phựa rồi khi đắc cử thì lờ hết. Đến 
khi tái ứng cử lại hứa phứa phựa, sao cho sướng tai, 
vì rồi cũng lại chẳng ai buồn quan tâm.

Nghĩa là dân Mỹ có vẻ chỉ cần nghe sao bùi tai. 
Sau đó là hết. Kỳ tranh cử tới, lại khoái nghe chuyện 
bùi tai. Còn người đắc cử múa gì thì múa. Vì, thực 
ra thì, nói đại thể, cũng có chết chóc ông Mỹ trắng 
Mỹ đen nào đâu?! 

Chả thế mà, như kỳ tranh cử tổng thống vừa qua, 
ông Obama lẻm mép, hứa hẹn tùm lum. Và dân Mỹ 
khoái, bầu cho đắc cử vẻ vang.

Tôi thì vốn không khoái người lẻm mép. Mà chỉ 
tin vào những người chín chắn, có kinh nghiệm, có 
thành tích. Những điều này ông Obama không có. 
Nên thú thực chẳng buồn theo dõi ông ta đã nói, đã 
hứa hẹn những gì. Tuy nhiên có loáng thoáng là ông 
hứa chuyện thay đổi.

Thì cũng phải thôi. Lúc nào mà chẳng nên thay 
đổi, cần phải thay đổi, không ít thì nhiều. Huống chi 
trong tình cảnh khủng hoảng trầm trọng ngày nay. 

Có điều là thay đổi ra sao, lấy gì mà thay đổi. 
Mà hình như gần nửa năm trời nay chưa thấy có 
gì là thay đổi cả. Vay thêm tiền để lấp vào lỗ hổng, 
bớt nhân viên, bớt phúc lợi,... không thể coi là cái 
gì thay đổ mới mẻ. Vẫn chỉ là những bổn cũ soạn 
lại mà thôi.

Nhưng tất cả những chuyện đó cũng chỉ là chuyện 
dĩ nhiên. Vì nói dóc đến đâu thì rồi cũng bổn cũ 
soạn lại là chính. Sáng tạo là cái gì hiếm hoi. 

Nhưng có điều này thì không chấp nhận nổi:
Xưa nay ít khi thấy một đấng nào kế vị mà cứ lải 

nhải đổ lỗi cho người tiền nhiệm.
Một ông đi mua căn nhà, ông đi tới đi lui, ông 

ngó đi ngó lại. Ông đã biết tình trạng của nó. Ông 
thấy cần sửa chỗ nào, thêm bớt chỗ nào. Ông dự 
tính tốn kém bao nhiêu, lấy tiền bạc ở đâu, tính 
dùng đám thầu nào lãnh việc cửa chữa. Thì khi làm 
chủ căn nhà, chuyện của ông là điều động việc sửa 
chữa. Chứ sao lại cứ lải nhải phiền trách chủ nhà cũ 
làm hư chỗ này, làm dơ chỗ kia để phiền nhiễu lại. 

Trong trường hợp này, gọi cái ông mua nhà đó 
là gì nhỉ? Quí vị nghĩ sao không biết, riêng tôi thấy 
ông ta thật là ấu trĩ, trẻ con. Quả là một sự nản! 

Trên đây là chuyện Mỹ. Bây giờ đến chuyện Việt 
Nam. Trên tờ Người Việt ngày Thứ Ba 26-5, có một 
bài tựa đề “Tan hoang cửa nhà vì chanh chỉ còn vỏ”.

Đại khái là ông Sáu Ngữ là một “bộ đội đảng 
viên” phục viên với hai bàn tay trắng, bán hết “tài 
sản”, mượn vốn của bạn, vay ngân hàng, về Quận 9 
(thành phố Hồ Chí Minh) lập nghiệp. Ông mua hơn 
một mẫu ta (3600m2), được chính quyền Quận 9 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bây giờ cơ ngơi của ông trị giá 1000 lạng vàng 
thì chinh quyền Quận 9 ra quyết định thu hồi, đền 
bù tương đương 50 lượng vàng. Ông kêu gọi khắp 
các cơ quan nhưng vô ích và chính quyền Quận 9 đã 
“tung quân tàn phá cơ ngơi của ông”. 

Ông Sáu Ngữ hỏi phóng viên:
“Có cách nào tố cáo lên báo đài quốc tế không? 

Báo chí trong nước không ai giám xuống...”
“Sao chú không xin họ cho thời gian ít hôm rồi 

mình tự tháo cho đỡ hư hao?” 
“Tôi như chanh chỉ còn vỏ, họ nào cần nữa. Vứt 

càng sớm càng tốt đấy mà. Chúng nó có tâm đâu mà 
xin với xỏ.”

Dù có là đảng viên hay không, Ông Sáu Ngữ khi 
phục viên thì, trên nguyên tắc, cũng như toàn dân, 
đều hai bàn tay trắng cả. Vì, ai có tí gì thì Đảng đã 
“cộng” hết rồi.

Vậy ông Sáu Ngữ lấy đâu ra vốn liếng để rồi tạo 
nên một cơ sở trị giá 1000 lạng vàng. Ngân hàng 
cho vay thì cũng phải căn cứ vào chuyện “qualifica-
tion”, nghĩa là phải có cái gì làm “collateral” chứ.
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        Một Vài Vấn Đề

VIỆT NAM

Cái gì đó ở đâu mà ra? Tất cả mọi người dân 
lương thiện đều... vô sản. Kẻ có “cái gì” phải là 
phường bất lương, do tham nhũng (nếu có quyền 
thế), do móc ngoặc (nếu là con phe). Bằng không 
thì chỉ có thể là trước kia mảnh đất đó ông Sáu Ngữ 
được các đồng chí đồng rận cướp đoạt của nông dân, 
địa chủ mang chia cho kèm với “quyền sử dụng”.

“Được sử dụng” trong bao lâu? “Đã sử dụng” 
được bao lâu? “Còn được sử dụng” trong bao lâu 
nữa? Là những điều cần phải biết.

Dù sao, cứ chỉ suy từ cái chuyện nay bị lấy lại và 
được bồi hoàn cỡ 50 lạng vàng, thì cũng là quá xá rồi.

Này nhé: Ông Sáu Ngữ xưa kia hẳn không là đại 
doanh thương, không là đại địa chủ, cũng chẳng là 
phú nông, trung nông. Mà dù có là, thì khi gia nhập 
Đảng là ông ta đã từ bỏ tất cả của cải của cái thành 
phần “hút máu hút mủ nhân dân” rồi. Nhưng nhiều 
phần ông là tam đại bần cố nông, bằng không cũng 
công nhân vô tư liệu sản xuất. Nôm na là vô sản 
thuần túy.

Đúng lý ra thì người đảng viên làm chủ cái chung 
(cộng sản) chứ có bao giờ làm chủ cái riêng (tư sản). 
Vậy mà từ vô sản thuần túy, nay có đến 50 lạng 
vàng còn kêu ca gì nữa. Ngoại trừ dưới chế độ cộng 
sản, đã có đời nào người nông dân từ hai bàn tay 
trắng mà rồi có nổi trong tay 50 lạng vàng chưa. Rồi 
những trí phú, địa, hào bị các ông cộng sản cưỡng 
đoạt nhà cửa đất đai, lại còn bị chôn sống, buông 
sông có ai được hó hé gì đâu? Nói gì đến bồi hoàn!

Hơn nữa, các ông cộng sản có kêu thì kêu với 
quốc tế cộng sản chứ? Nay còn Trung Quốc, Bắc 
Hàn và Cuba đó! Còn quốc tế tư bản thì chúng đang 
hấp hối, đâu giám xía vào việc của các ông, mà than 
thở chanh với vỏ!

Tóm lại, lúc này tôi chán đời hết sức. Chạy ông 
cộng sản nói dóc, thì sang đây lại gặp ông tổng 
thống bập bẹ học nghề. Nhìn về bên nhà thì lại thấy 
ông cộng sản kêu gọi yểm trợ ông ta... tư bản hóa!

CỦ CÀ RỐT VÀ CÂY GẬY
CHO TRUYỀN THÔNG

Việt Nam

Đại Dương

Nhân kỷ niệm 84 năm “báo chí cách mạng”, 
truyền thông quốc doanh Việt Nam được các nhà 
lãnh đạo cao cấp vừa xoa đầu khen ngợi vừa đe 
nẹt.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện có 687 
cơ quan báo in, 67 đài phát thanh và truyền hình, 
21 tờ báo điện tử, 160 trang tin điện tử thuộc các 
cơ quan báo in và hàng ngàn trang điện tử của các 
cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đoàn thể 
trong xã hội. Hơn 16,000 nhà báo đã được cấp thẻ 
hành nghề.

Đại diện cho đường lối của đảng Cộng sản có 
Trương Tấn Sang, phía Chính phủ có Nguyễn Tấn 
Dũng, ngành quản lý báo chí có Lê Doãn Hợp đều 
phát cùng thông điệp “Các cơ quan báo chí đã tạo 
sự đồng thuận xã hội với các chính sách của Đảng 
... Tuy nhiên, còn chủ quan, chạy theo dư luận, gây 
khó khăn cho công tác lãnh đạo, điều hành ... đội 
ngũ quản lý báo chí có lúc không theo kịp xu thế 
phát triển, chưa quản toàn diện, bị động”. 

Các vụ báo chí xé rào đã giảm đáng kể sau khi “lề 
đường bên phải” được thiết lập dành riêng cho giới 
truyền thông. Nhưng, tại “Hội nghị đánh giá công 
tác quản lý nhà nước về báo chí” ngày 04/06/09, Lê 
Doãn Hợp phải than “40% thông tin trên các báo 
in bị trùng lặp ... cơ chế chính sách đối với sự phát 
triển của báo chí còn đi sau thực tiễn, thậm chí có 
khi chới với”.nm
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Thỏa thuận gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới 
buộc Việt Nam mở cửa lĩnh vực truyền thông vào 
năm 2012 làm cho Bộ Thông tin và Truyền thông 
phải lúng túng khi đối diện với hai trở ngại lớn về 
luật pháp và công nghệ.

Từ lâu, Luật Truyền thông Việt Nam vẫn dựa 
trên Luật Điện ảnh và Luật Truyền hình nên rất sơ 
sài và lạc hậu so với thế giới, nên nhu cầu về Luật 
Báo chí rất khẩn cấp. Nhưng, bản dự thảo bị Quốc 
hội gác sang năm tới.

Nếu Luật Báo chí soạn theo quan điểm của đảng 
Cộng sản không tương thích với tiêu chuẩn quốc 
tế thì ở Việt Nam có thể luân lưu 2 hệ thống truyền 
thông vào năm 2012. Dĩ nhiên, Nhà nước không thể 
quản lý chặt chẽ các cơ quan truyền thông quốc tế 
và những vụ tranh chấp sẽ xảy ra bất tận, ảnh hưởng 
đến các lĩnh vực khác.

Cơ quan quản lý báo chí và truyền thông Việt 
Nam hoặc chọn con đường “Báo chí là tiếng nói 
của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội 
đồng thời là diễn đàn của nhân dân”; hoặc truyền 
thông chỉ thuộc khu vực xã hội dân sự, kinh tế tư 
bản nên nhà báo có vị thế độc lập, đôi khi đối lập 
với Chính quyền.

Thắc mắc về “bản lĩnh chính trị” của giới truyền 
thông được nhà báo cộng sản kỳ cựu Hữu Thọ giải 
thích “xử lý thông tin như thế nào để giữ được cái 
thế, vừa không mất độc giả, vừa không bị bắt bẻ”. 
Tức là người làm truyền thông phải nhìn mặt lãnh 
đạo chính trị mỗi khi hành động.

Để “quản toàn diện”, Lê Doãn Hợp gấp rút quy 
hoạch thành các Tập đoàn Truyền thông hoặc Tổ 
hợp Báo chí để đương đầu khi giới truyền thông 
quốc tế thâm nhập thị trường Việt Nam. Lê Doãn 
Hợp ban cho ngành báo chí 8 chữ vàng: “Trung 
thực, nhanh nhạy, chuyên nghiệp, hướng thiện” và 
đang quy hoạch hàng ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết 
là tổng biên tập.

Bộ Truyền thông và Bộ Giáo dục chưa có kế 
hoạch đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế cho 
ngành truyền thông. Thứ trưởng Thông tin, Đỗ Qúy 
Doãn nhận xét hôm 21/06/09, “Sự phát triển công 

nghệ, xu hướng hội tụ thông tin tác động mạnh mẽ 
đến hoạt động báo chí khiến công tác quản lý chưa 
theo kịp, còn để nhiều khoảng trống”.

Muốn Luật Báo chí tương hợp với quan điểm tự 
do báo chí của cộng đồng quốc tế thì Việt Nam phải 
sửa đổi Hiến pháp.  

Tự do báo chí chỉ đi vào thực tiễn khi con người 
có quyền tự do tư tưởng. 

Tự do tư tưởng chỉ có thực khi giới truyền thông 
không còn chịu sự kìm kẹp của Cơ quan Quản lý 
Báo chí. 

Không thể bắt những người bị trói cả chân tay 
cạnh tranh với kẻ hơn về công nghệ, nhân sự và tài 
chính.    

ĐỊNH KIẾN
BARACK HUSSEIN OBAMA

                                        Đại Dương

Vào hôm 24/06/09, Tổng thống Barack Obama 
muốn chuyển thông điệp hòa bình cho cử tọa tại Đại 
học Cairo ở Ai Cập cũng như tất cả tín đồ Hồi giáo 
khắp thế giới. Chính quyền Cairo đồng ý cho phát 
hình trực tiếp và đầy đủ bài diễn văn của vị quốc 
khách.

Obama chỉ trích định kiến “tiêu cực và thô thiển” 
từng thành hình ở nước Mỹ và Trung Đông, tạo 
điều kiện cho các nhóm cực đoan khai thác sự hiềm 
khích. Đồng thời, Obama chủ trương phơi bày tất cả 
sự thật về lịch sử, về cai trị để cùng chung lưng giải 
quyết tình trạng xung khắc. 

Nhưng, sự thật mà chỉ phơi bày phân nửa không 
phải sự thật.

Rất nhiều người trước Tổng thống Obama đã 
kêu gọi, thậm chí “lôi” Isarel và Palestine ngồi vào 
bàn đàm phán và ký thỏa ước chung sống hòa bình, 
nhưng chỉ được một giai đoạn ngắn rồi bế tắc. Lời 
kêu gọi của vị lãnh đạo tôn giáo chỉ có ý nghĩa trên 
khía cạnh tinh thần trong khi các chính trị gia phải 
chú trọng đến phương pháp. 

Nhân chuyến du hành Trung Đông hồi tháng 
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5/2009, Đức Giáo hoàng Benedict 16 kêu gọi hai 
dân tộc Palestine và Israel hòa giải, hợp tác và tôn 
trọng lẫn nhau. Nhưng, hận thù cứ vẫn giăng mắc.

Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc năm 1988, Chủ tịch 
Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Yasser Arafat 
tuyên bố thừa nhận quyền tồn tại của Israel và từ 
bỏ mọi hình thức khủng bố nên Thỏa ước Oslo mới 
được ký kết tại Hoa Thịnh Đốn ngày 13/09/1993 
dưới chứng kiến của Tổng thống Bill Clinton. Ara-
fat cùng với Tổ chức được phép trở về quê hương 
để thành lập Nhà đương cục Palestine (Authotity of 
Palestine) vào tháng 7/1994. 

PLO do Liên đoàn Ả Rập thành lập năm 1964 
nhằm qui tụ những phần tử có cùng chủ trương tiêu 
diệt Do Thái bằng bạo lực. Liên đoàn chỉ muốn sử 
dụng Tổ chức này để quấy rối và làm trái độn với 
Israel nên thực tâm chẳng muốn có nền hòa bình 
Israel-Palestine.

Tại bàn đàm phán tháng 1/2001 ở Camp David, 
Thủ tướng Israel, Ehud Barak, đề nghị trao trả 95% 
Dải Gaza, Tây Ngạn, và chủ quyền Đông Jerusalem 
cho PLO để đổi lấy 69 khu định cư trên lãnh thổ 
Palestine. Arafat bác bỏ mà không đưa ra đề nghị 
khác, theo yêu cầu của Clinton.

Ả Rập Saudi, Ai Cập cùng nhiều quốc gia Trung 
Đông đã ủng hộ chủ trương cứng rắn đối với Israel 
nên Hamas được hình thành để lãnh đạo cuộc nổi 
dậy (1987-1991) và (2000-2005). 

Mùa hè 2005, Thủ tướng Israel, Ariel Sharon, 
đơn phương rút toàn bộ binh sĩ khỏi Dải Gaza đã 
bị Hamas, dưới thúc đẩy của Teheran và các nước 
Ả  Rập, liên tục phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel, 
buộc Tel Aviv phải ngưng kế hoạch, đồng thời xây 
thêm các khu định cư. Hamas được dân tín nhiệm vì 
có công “đuổi Israel” nên chiếm đa số trong Quốc 
hội Palestine năm 2005. 

Năm 2007, Hamas đã đánh đuổi Fatah để độc 
quyền thống trị Dải Gaza, làm cho Lộ trình hòa 
bình Israel-Palestine do Bộ tứ (Hoa Kỳ, Nga, Liên 
Âu, Liên Hiệp Quốc) chủ xướng lâm vào ngõ cụt. 
Chính quyền George W. Bush tràn trề hy vọng có 
thể hoàn tất Hiệp ước hòa bình vào cuối nhiệm kỳ 

2008, nhưng vỡ mộng vì các hoạt động phá thối của 
Hamas được hỗ trợ của Iran.

Hiện thời, có 2 Chính phủ khác nhau ở Tây Ngạn 
và Dải Gaza, đều tự nhận đại diện cho dân tộc Pal-
estine, nên Israel chưa biết đàm phán với ai. 

Hôm 08/06/2009, Hamas kêu gọi Tổng thống 
Barack Obama đối thoại trực tiếp để giải quyết vấn 
đề Palestine trong khi chuyển tình trạng xung đột 
Hamas-Fatah vào Tây Ngạn. Iran, Bắc Hàn, Hamas 
đòi đối thoại với Hoa Kỳ, thậm chí Tổng thống Iran, 
Mahmoud Ahmadinejad, và Muammar al-Gaddafi 
đã thách Tổng thống Obama tranh luận về chính 
sách toàn cầu. Và, còn ai nữa? 

Obama cảm khái “Hơn 60 năm, người Pales-
tine chịu đựng đau khổ vì dời chỗ, bị hạ nhục vì sự 
chiếm đóng của Israel”. Nhưng, Obama không hề 
thấu hiểu nỗi nhục vong quốc của dân Do Thái.

Quốc gia Israel có từ hàng ngàn năm trước ở 
vùng Trung Đông đã cùng chung số phận nhược 
tiểu, kể cả người Palestine, bị chà đạp  bởi các đế 
quốc hùng mạnh trong vùng. 

Dưới thống trị của Đế quốc Ottoman (1299-1822), 
tức Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, hai dân tộc Do Thái và 
Palestine xung đột thường trực vì lý do tôn giáo hơn 
là tinh thần quốc gia.

Thời kỳ ủy trị Palestine (1920-1948), người Anh 
đề nghị Hội Quốc Liên tái lập Quốc gia Israel rồi 
được Liên Hiệp Quốc chấp thuận và cho thi hành 
từ 1947.

Sau khi bác bỏ nghị quyết 181 của LHQ nhằm 
thiết lập 2 quốc gia Israel và Palestine sống bên 
nhau, Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Syria, Ả Rập 
Saudi, Yemen mở cuộc tấn công vào lãnh thổ ủy 
trị, kể cả Quốc gia Israel mới tuyên bố độc lập. Phe 
Ả Rập thảm bại, phải ký Thỏa ước đình chiến năm 
1949 riêng rẽ với Israel. Lãnh thổ mới của Israel 
bằng 78% khu ủy trị Palestine.

Từ năm 1949 đến 1967, Ai Cập chiếm Dải Gaza 
và Jordan chiếm Tây Ngạn mà không hề trao trả cho 
người Palestine.

Tháng 5/1967, Ai Cập điều động 1,000 xe tăng, 
100,000 binh sĩ áp sát biên giới Israel, sau khi trục 
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xuất quân gìn giữ hòa bình LHQ khỏi Bán đảo Sinai 
và phong tỏa Eo biển Tiran.

Israel đánh đòn phủ đầu lên lực lượng Ai Cập 
nên Syria, Jordan, Iraq nhảy vào vòng chiến và bị 
thảm bại. Ngày 10/06/1967 thỏa ước ngưng bắn 
được ký kết và Israel kiểm soát Dải Gaza, Đồi Go-
lan, Tây Ngạn, Đông Jerusalem, Bán đảo Sinai, có 
ảnh hưởng địa chính trị cho tới bây giờ.

Nhằm lễ Yom Kippur của người Do Thái, Liên 
quân Ai Cập-Syria-Iraq với 980,000 binh sĩ, 4,000 
xe tăng và 4,300 thiết giáp xa mở cuộc tấn công 
ồ ạt vào Bán đảo Sinai và Đồi Golan. Đến tuần lễ 
thứ hai, Israel mới quét sạch quân Ả Rập khỏi Sinai 
và Golan. Thủ tướng Golda Meir không chấp thuận 
kế hoạch đánh phủ đầu, làm cho Israel bị thiệt hại 
nặng, buộc phải từ chức. Tuy nhiên, trận chiến này 
đã tạo điều kiện cho Ai Cập và Jordan tiến tới Hiệp 
ước hòa bình với Israel.

Qua các cuộc chiến tranh quy ước với nhiều yếu 
tố thuận lợi mà Phe Ả Rập vẫn không triệt hạ được 
Israel nên chuyển sang “chiến tranh tiêu hao” với 
Quân đội Ai Cập và Tổ chức Giải phóng Palestine 
tham dự từ năm 1967 đến 1970. PLO, Hamas, Hez-
bollah và các nhóm Hồi giáo quá khích được thế 
giới ả Rập ủy nhiệm trong “chiến tranh tiêu hao” 
Israel cho tới bây giờ.

Nỗi đau khổ triền miên vì không có quốc gia, vì 
phải sống đời tị nạn, đã trút lên đầu cả người Pales-
tine lẫn Do Thái. 

Người Do Thái lập quốc và giữ được chủ quyền 
nhờ lòng can đảm và tinh thần đoàn kết trước sự 
sống còn của dân tộc. 

Người Palestine đặt lòng thù hận và tranh chấp 
phe phái trên sự tồn vong nên chưa thống nhất được 
quốc gia, dù đã có lãnh thổ.

Muốn chung sống, phải thỏa hiệp giữa các bộ 
phận dân tộc lẫn các quốc gia láng giềng. Nếu 
không, nền hòa bình chỉ có trong giấc mơ.

TÀU SỢ ĐÓI 
 

Thi Sơn
Tôi không nhớ đã đọc ở đâu có người viết rằng 

dân Tàu muốn có mức sống như Mỹ thì phải cần 
thêm một hành tinh nữa. Nói thế không ngoa vì đến 
năm 2025, khi mức sống dân Tàu xấp xỉ mức sống 
trung bình trên thế giới hiện nay thì Tàu sẽ tiêu thụ 
từ 30 đến 40% sức tiêu thụ kim loại của toàn cầu.   

Vì thế Tàu phải đi vơ vét mọi thứ từ mọi nơi, 
do đó cần một Hải Quân mạnh. Trong cuộc phô 
trương lực lượng Hải Quân ngày 23.4 vừa qua, Tàu 
trình diễn một Hải Quân tương đối hùng hậu so với 
mới một thập niên trước đây. Tuy nhiên Tàu còn 
thiếu hàng không mẫu hạm để có thể công tác xa 
duyên hải nhà, bảo vệ việc chuyên chở các nguồn 
cung cấp năng lượng và nguyên liệu nhập cảng, 
đồng thời bảo tiêu các chuyến hàng hóa táp nham 
đem khuynh tiêu khắp nơi, và gần đây còn nhiệm vụ 
canh gác cho ngư dân đi đánh cá lậu. 

Các chuyến viếng thăm Việt Nam của các tướng 
lãnh HK mới đây cho thấy họ đang lưu ý về tình hình 
biển Đông. Ngày 20.4.2009, đô đốc Gary Rough-
head, tư lệnh đặc trách các hoạt động Hải Quân HK, 
lên tiếng rằng hàng không mẫu hạm tương lai của 
Tàu có thể gây quan ngại cho Hải Quân các nước 
láng giềng, vì Bắc Kinh rất mập mờ về vai trò của 
loại chiến hạm này trong khu vực. 

Đại tướng Carrol Howic Chandler, tư lệnh 
Không Quân HK tại Thái Bình Dương, nhân chuyến 
thăm Việt Nam từ 10 đến 13.6.2009, đã được trung 
tướng Phạm Hồng Lợi, phó tổng tham mưu trưởng 
quân đội CSVN, tiếp tại bộ Quốc Phòng Hà Nội.  

I. NHU CẦU THỰC PHẨM 
Năm 1945 quân Tàu sang giải giới quân Nhật 

được dân ta đón chào bằng bài hát nhái bài Tiến 
Quân Ca của Việt Minh, “Đoàn quân Tàu ô đi, 
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sao mà ốm thế? Bước chân phù lê trên con đường 
Việt Nam...” Quân đội Tàu bây giờ ăn no mặc đẹp, 
không còn chân phù nữa. Năm 1950, Tàu sản xuất 
có 90 triệu tấn ngũ cốc, năm 1998 tăng lên đến 392 
triệu tấn, năm 2003 tụt xuống còn 322 triệu tấn. Bù 
lại, cũng năm 2003, Tàu nhập cảng hơn 21 triệu tấn 
đậu nành so với 4 triệu tấn năm 1998. 

370 triệu dân Tàu làm ruộng mà không đủ nuôi 
dân cả nước. Ngân Hàng Thế Giới dự đoán năm 
2005 Tàu phải nhập cảng 14 triệu tấn, năm 2010 
tăng lên 19 triệu tấn, năm 2020 lên 32 triệu tấn. Bộ 
Canh Nông HK tiên liệu Tàu sẽ phải nhập cảng 57 
triệu tấn năm 2020. Tàu đã ký mua của HK 1.38 
triệu tấn lúa mì giao năm 2003-2004 và thêm 3 triệu 
tấn giao 2004-2005. Năm 2003, bông Tàu nhập cảng 
của HK tăng 700%. Úc xuất cảng nhiều thịt bò, thịt 
cừu, sữa và lúa mì sang Tàu. Tàu là thị trường lớn 
thứ nhì cho nông phẩm Úc.

Chỉ có 2% dân Mỹ là nhà nông sản xuất thừa 
mứa đủ thứ nông phẩm, tiêu thụ trong nước, còn 
thừa đem khắp thế giới, vừa bán vừa cho. Chương 
trình Thực Phẩm Cho Hòa Bình (Food for Peace) 
trong suốt hơn 50 năm nay đã phân phát thực phẩm 
trị giá nhiều tỷ mỹ kim cho 150 nước để cứu trợ hơn 
3 tỷ người nghèo đói trên thế giới.

Tàu chỉ có 7% đất canh tác của cả thế giới 
nhưng phải nuôi đến 20% dân số thế giới. Đã thế, 
diện tích ruộng vườn cứ thu hẹp lại từ 90 triệu ha 
(hectare = 10,000 m2) năm 1998, nay còn 76 triệu. 
Đất canh tác 2/3 ở miền bắc trong khi 4/5 nguồn 
nước lại ở miền nam. Nước thiếu hụt thêm vì phải 
cung cấp cho thành thị và công nghiệp. Mực nước 
ngầm tụt sâu xuống dần. Công nghiệp còn làm ô 
nhiễm các nguồn nước, khiến khối lượng nước khả 
dụng còn ít đi rất nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng 
lương thực. Trong khi đó giá lúa trên thị trường 
quốc tế tăng 60% năm 2008.

Để đối phó với vấn đề này, Tàu thuê hay mua 
2,100,000 ha ruộng đất nước ngoài để canh tác: 
Mễ Tây Cơ 1,050 ha, Cuba 5,000 ha, Tanzania 300 
ha, Ouganda 4 040 ha, Cameroun 10,000 ha, Ka-
zakhstan 7,000 ha, Nga 80,400 ha, Phi Luật Tân 
1,240,000 ha, Lào 700,000 ha, Úc 43,000 ha. Từ 

năm 2006, Tàu đã ký kết những hợp đồng cộng tác 
nông nghiệp với nhiều quốc gia ở Phi Châu: 14 đồn 
điền thí nghiệm ở Zambia, ở Zimbabwe, ở Ouganda 
và ở Tanzania. Đồng thời, để giải quyết nạn thất 
nghiệp và “không gian sinh tồn”, Tàu cho nông dân 
đến các nước này canh tác. 

Ngày 13.4.2009, truyền thông Đức đã lên tiếng 
chỉ trích Tàu là dựa vào các dự án thuê mướn đất 
ở nước ngoài để trồng trọt đồng thời “ngấm ngầm” 
thực hiện “chủ nghĩa thực dân kiểu mới” khiến cho 
các nước đang phát triển gặp rất nhiều vấn đề. Tổng 
Giám đốc Lương Nông Quốc Tế (FAO) Jacques Di-
ouf gọi hiện tượng này là “bước đệm” để thiết lập 
một chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Theo bài báo thì 
cùng với việc công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng 
khiến cho môi trường bị ô nhiễm, cộng thêm việc 
thiếu nguồn nước trầm trọng và quá trình sa mạc 
hóa diễn ra mạnh mẽ khiến cho đất nông nghiệp 
của Tàu bị co hẹp. Bộ Nông nghiệp Tàu đã khuyến 
khích việc mua hoặc thuê đất nông nghiệp. Tại Bra-
zil, Tàu thuê đất để trồng đậu nành, tại Zimbabwe 
Tàu trồng 100,000 ha bắp.

Nhà kinh tế và nghiên cứu chương trình nông 
nghiệp ở Ba Tây Jean Yves Carfantan, nhận xét: 
“Từ nay đến năm 2010 sẽ có 1 triệu nông dân Tàu 
di dân đến làm việc ở những đồn điền này. Những 
nông dân Tàu tình nguyện tham gia chương trình 
di dân khổng lồ, hiện nay được tuyển dụng trong 
thành phần những nông dân đang gặp khó khăn do 
khủng hoảng kinh tế ở Tàu.” 

Ngành nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm 
của Tàu phát triển mạnh, nên nhu cầu dầu đậu nành 
tăng từ 40 triệu tấn năm 2004/05 lên 44 triệu tấn 
năm 2005/06 và Tàu phải nhập cảng, phần lớn từ 
Ấn Độ, 69.000 tấn năm 2004/05, năm 2005/06 lên 
đến 900.000 tấn tăng gấp 13 lần. Trước kia Tàu 
dùng bột cá nhập cảng, nhiều nhất là từ Peru, nhưng 
giá mặt hàng này ngày càng tăng nên chuyển hướng 
sang dùng khô đậu nành Ấn Độ vừa rẻ vừa gần.

Cá nước ngọt sông hồ sinh sản không kịp, phần 
vì bị Tàu bắt ăn hết sạch, phần thì các nhà máy thải 
các hóa chất độc hại ra sông ngòi, phần thì những 
đập nước chặn dòng sông khiến môi trường sinh 
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sống của cá bị ảnh hưởng nặng, không những trong 
lãnh thổ Tàu mà còn sang cả các lân bang. Ngày 
18.6.2009, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF 
đưa ra bản báo cáo mang tựa đề ‘’Loài cá heo vùng 
Cửu Long mấp mé bờ tuyệt chủng” (Mekong dol-
phins on the brink of extinction) và cho biết hiện 
nay chỉ còn có khoảng 76 con cá heo Irrawady còn 
sống sót trong dòng sông Cửu Long, khúc chẩy qua 
Lào và Cao Miên. Từ năm 2003 đến nay, Quỹ Quốc 
tế Bảo vệ Thiên nhiên đã ghi nhận được hơn 50 
con cá heo con bị chết, vì bị nhiễm đủ loại độc tố, 
từ thuốc trừ sâu, thủy ngân, cho đến các chất gây ô 
nhiễm khác. Loài cá heo Irrawaddy cư ngụ trên một 
đoạn sông dài gần 200 km tại Lào và Cao Miên, 
trước đây có hàng ngàn con.

Tàu nuôi cá nước ngọt, năm 1980 thu hoạch 
gần 1 triệu tấn, năm 1995 tăng lên 9.4 triệu tấn, 
bằng 44% thu hoạch toàn cầu. Nhưng nuôi cá choán 
nhiều diện tích đất nông nghiệp và lợi tức lại kém 
hơn. Nguồn cá ven bờ biển cũng cạn dần nên đã có 
những trại nuôi cá nước mặn vĩ đại dọc duyên hải 
miền nam. Vẫn chưa đủ. Ngư phủ phải ra khơi hành 
nghề, năm 1980 thu hoạch 5 triệu tấn, năm 1995 
tăng lên đến 25 triệu tấn, tức 20% thu hoạch toàn 
cầu, và sẽ còn tăng nữa. 

Cũng như trong mọi nghề khác, ngư nghiệp Tàu 
cũng bất lương, phạm pháp. Hai Tàu, Tàu đỏ (CS) 
và Tàu xanh (Đài Loan) mới sáp vào làm thân với 
nhau chưa được bao lâu đã hục hặc vì tranh nhau 
ăn cá. Tàu xanh phàn nàn Tàu đỏ dùng thuốc độc, 
thuốc nổ và cả điện để bắt cá, trái với luật Đài Loan 
và luật bảo vệ quốc tế, sẽ nêu vấn đề này lên với 
đại diện Ngư Nghiệp Tàu đỏ vào dịp ông đến Đài 
Bắc vào tháng 8 hay tháng 9, lại còn ghi vấn đề này 
trong chương trình nghị sự cho cuộc họp lần thứ tư 
giữa hai Tàu vào “mùa thu lá bay” sắp tới. 

Tàu với Tàu còn thế, huống hồ với CSVN. 
Ngày 16.5.2009, Tàu đã ngang ngược ra lệnh 

cấm đánh bắt cá và phái 8 tàu tuần tra tới giám sát 
128.000 km2 trên Biển Đông, bao quanh quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa thuộc khu đặc quyền kinh 
tế (EEZ) của Việt Nam. Bộ Ngoại Giao CSVN Lê 
Dũng đã “đề nghị phía Tàu không có các hoạt động 

cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt 
Nam”. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo trích lời phát ngôn 
viên Bộ Ngoại Giao Tàu Tần Cương đáp lại, “Đó 
là một biện pháp hành chính thông thường và hợp 
lý. Tàu đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè 
ở Biển Đông từ ngày 16.5 đến ngày 1.8 năm nay 
nhằm bảo vệ bảo tồn nguồn lợi hải dương ở khu 
vực này” và khẳng định: “Tàu có chủ quyền không 
thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông, gồm cả 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển 
lân cận”. 

Ngày 19.5.2009, các tàu Ngư Chính số 44183 
và 44061 thuộc đội tàu cá Ngư Chính của Chu Hải, 
một thành phố ở phía bắc Macau, trong khi tuần tiễu 
biển vùng quần đảo Hoàng Sa đã bao vây, áp mạn 
và kiểm tra một tàu đánh cá, áp tải nó rời khu vực. 
Tàu đánh cá này mang số QNG 94734 là số đăng ký 
tại tỉnh Quảng Ngãi. Cùng ngày, tàu  đánh cá mang 
số QNG 95048TS của ông Nguyễn Thanh Thu (ở xã 
Bình Chánh, huyện Bình Sơn), xuất bến Sa Cần ra 
khơi vào ngày 14-5, đã bị một tàu lạ của nước ngoài 
tông chìm. Tất cả 26 người trên tàu rơi xuống biển, 
may được tàu cá của ông Bùi Đức Quang (cùng xã 
Bình Chánh) đang khai thác gần đó, kịp thời đến 
cứu sống.

Từ 2005 đến 1/2009, Quảng Ngãi có 33 tàu đánh 
cá với 373 ngư dân bị Tàu bắt, phải nộp tiền chuộc từ 
50,000-70,000 nguyên (khoảng US$9,000-11,000). 
Ngoài ra, Quảng Ngãi có 6 ngư dân bị “nước ngoài” 
bắn chết và bị thương trong năm 2007.

Trong khi đó CSVN lại quá tử tế với Tàu. Hai 
tàu Jin Ding-001 và Jin Ding-002 mang quốc tịch 
Sierra Leone do ông Cao Shen Yi và ông Vliu Yuan 
Qing làm thuyền trưởng cùng 19 thuyền viên, đều 
là công dân Tàu, sáng 10-6-09, bị bộ đội biên phòng 
Khánh Hòa phát giác đang neo đậu tại vùng biển 
Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách 
đảo Hòn Nưa 250m về hướng đông nam. Họ khai 
ngày 7.6, từ đảo Hải Nam đi Tân Gia Ba giao hàng, 
gặp gió lớn trôi dạt vào neo đậu tránh gió bị phát 
giác. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh 
Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
10 triệu đồng (khoảng US$600) và phóng thích ra 
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khỏi vùng biển VN lúc 10g15 ngày 13.6.
Không những Tàu bắt và phạt tiền tàu đánh cá 

VN trên lãnh hải VN mà còn có ý định giết ngư phủ 
VN. Theo tin SBTN (Saigon Broadcasting Televi-
sion Network) ngày 8.6.2009, ngày 3, một tàu đánh 
cá xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cùng 
9 ngư dân thả lưới trên vùng biển thuộc huyện Diễn 
Châu, Nghệ An, bất ngờ bị hai tàu lạ truy đuổi và 
tấn công bằng đá, chai bia và lọ nước, phải bỏ chạy. 
Chạy được hơn 2 hải lý thì một chiếc tàu lạ đuổi kịp, 
đâm thẳng vào mạn tàu của ngư dân Việt, bể boong 
tàu. Khi thấy tàu VN bị nghiêng và tràn nước, 2 tàu 
lạ bỏ đi. Ai cũng hiểu đây là hành vi ăn cướp của 
Tàu. 

Theo tin cũng của SBTN ngày 9.6.2009, ngư 
dân hết sức bất mãn về việc này, và Hội nghề cá 
của Việt Nam hôm trước đã có công văn gửi các cơ 
quan chức năng đề nghị có biện pháp bảo vệ ngư 
dân. Công văn này viết việc tạm cấm ngư trường 
của Bộ Nông nghiệp Trung Cộng đã ảnh hưởng rất 
lớn đến khai thác hải sản vì hiện nay đang vào vụ cá 
chiếm tới 60% sản lượng cá khai thác cả năm. Hà 
Nội cho đến nay vẫn im lặng. Ngư dân các tỉnh miền 
Trung đã liên kết lại để tự cứu, thành lập những tổ 
tàu thuyền an toàn và cho đến nay chỉ riêng Phú 
Yên đã thành lập được 99 tổ với 900 chiếc tàu, hơn 
10,000 ngư dân tham gia. Mỗi tổ có từ 10 đến 12 
tàu và khoảng 95 người. Họ thông báo lẫn nhau 
khi thấy tàu của Tàu từ xa để né tránh. Tại xã Phổ 
Thạnh, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi cũng có 12 
tổ hỗ trợ đánh cá. Lệnh cấm đánh cá của Trung cộng 
kéo dài từ vĩ độ 12 bắc tương đương từ Cam Ranh, 
Khánh Hòa, lên đến đường giới hạn vùng biển giao 
nhau giữa Quảng Đông và Phúc Kiến của Tàu và 
vùng biển phía đông đường phân định trong vịnh 
Bắc bộ.

Ngày 11.3.2009 Global Times loan tin, hôm 
trước, Tàu đã hạ thủy chiếc tàu hộ tống “Quản Trị 
Ngư Nghiệp 311” tại Quảng Châu (Guangzhou) 
như là một dấu hiệu xác định chủ quyền trên Nam 
Hải. Bài báo do Mã Dư Gia (Ma Yujia) viết:  

Những năm gần đây, các tàu của Quản Trị Ngư 

Nghiệp Tàu đã gặp phải ngăn chặn của các chiến 
hạm nước ngoài khi thi hành nhiệm vụ trong những 
vùng tranh chấp và ngư phủ Tàu thường bị bắt giữ 
bất hợp pháp. 

Những nước chung quanh đã tham gia vào 
một tranh giành chủ quyền trên các đảo Nam Hải. 
Giữa tháng 2, Quốc Hội Phi Luật Tân thông qua 
Đạo Luật Đường Căn Bản Lãnh Hải, đòi Bãi ngầm 
Scarborough (Panatag Shoal) và một số đảo ở Nam 
Hải. Ngày 5.3, tt Mã Lai á, Abdullah Badawi đáp 
xuống Swallow Reef và Ardasier Reef, loan tin Mã 
Lai á đòi chủ quyền trên các đảo này. Tàu lên án cả 
hai hành động...

Ngô Trang (Wu Zhuang), cục trưởng cục Ngư 
Nghiệp Nam Hải, bảo Global Times rằng từ 3 đến 
5 năm nữa cục dự định bành trướng hạm đội để bảo 
toàn chủ quyền của Tàu. Cục hiện đang kiến thiết 
một tàu mới, trọng tải 2500 tấn, trang bị bãi đáp và 
cất cánh cho trực thăng, dự trù sang năm hạ thủy.

Chiếc China Yuzheng (Y Chính) 311 này, dài 
113.5 mét, rộng 15.5 mét và có trọng tải 4.450 tấn 
với tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ (37km), trước đây là 
một chiến hạm cũ của hải quân Tàu, được cải tiến, 
mới chuyển cho Ngư Nghiệp vào cuối năm 2006, 
rời tp Quảng Châu ngày 10.3. 

Ngày 4.6, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN Hồ 
Xuân Sơn đã giao thiệp với đại sứ Tàu Tôn Quốc 
Tường, lưu ý việc Tàu gần đây tăng cường tàu tuần 
tra, bắt, phạt tàu đánh cá VN, ảnh hưởng đến hoạt 
động bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư 
trường truyền thống của Việt Nam, gây căng thẳng 
trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước, 
đề nghị phía Tàu không có các hoạt động cản trở 
công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt 
Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
Đại sứ Tàu hứa sẽ báo cáo về nước đề nghị của phía 
Việt Nam.

Trước thái độ hiếu chiến của Tàu, các nước 
trong vùng phải chuẩn bị đối phó, đầu tiên là Việt 
Nam. 

nm
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SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng

PHẦN BỔ CHÍNH
Tiếp đây là những điều không quan trọng nhưng 

nếu tái bản, tác giả cũng nên xét lại để cho tác phẩm 
hoàn mỹ.

* TẬP THƯỢNG
- Khoảng thời gian này ông Phan Bội Châu đưa 

cháu đích tôn của vua Gia Long là kỳ ngoại hầu 
Cường Để sang Nhật... (trang 77)

Cháu đích tôn là con trai trưởng của trưởng nam. 
Theo bài phiên hệ của dòng hoàng tử Cảnh, câu đầu 
là “mỹ duệ tăng cường tráng”, thì cháu đích tôn của 
vua Gia Long là ông Mỹ Đường (đời thứ ba). Ngũ 
đại mai thần chủ (tử, tôn, tằng, huyền). Ông Cường 
Để là đến đời thứ sáu rồi, không thể gọi là đích tôn 
được. 

- Chế độ thi cử của xã hội Việt Nam. (trang 
78-9)

Hẳn đây nói về chế độ thi cử triều Nguyễn, 
nhưng sai lạc.

Tam trường không phải là ba lần sát hạch tại 
huyện, tại phủ, tại tỉnh hễ qua, được gọi là ông Tú. 
Mà là ba vòng tại trường thi, qua vòng đầu là ông 
nhất trường, qua vòng nhì là ông nhị trường, qua cả 
ba vòng là ông tam trường. Rồi tùy nhu cầu, triều 
đình ấn định cho lấy bao nhiêu cử nhân mỗi trường 
và tỉ lệ nhất cử nhị hay tam tú.

Hội thí không phải để tuyển vào học Quốc Tử 
Giám mà là kỳ thi chọn cử nhân đủ tư cách vào thi 
Đình (Điện thí). Tuy nhiên, những vị trượt thi Đình 
(tất nhiên đã đậu kỳ thi Hội) có thể xin “tọa Giám” 

để vừa có sách vở cần cho việc thi cử đại khoa vừa 
có trợ cấp ăn học để chờ khóa tới. Cụ Nguyễn Sinh 
Huy (thân sinh Nguyễn Tất Thành) là ở trường hợp 
này.

Triều Nguyễn không tuyển trạng nguyên. Đệ 
nhất giáp tiến sĩ cập đệ chỉ có bảng nhãn, thám hoa, 
rồi đến đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp 
đồng tiến sĩ xuất thân. Dân gian gọi bảng nhãn là 
quan bảng, thám hoa là quan thám, đệ nhị giáp tiến 
sĩ là quan hoàng, đệ tam giáp tiến sĩ là quan nghè. 
Từ năm Ất Sửu (1829), qui định mỗi khóa lấy thêm 
những người có số điểm sát với đệ tam giáp, nhưng 
tách riêng ở bảng phụ, gọi là phó bảng.

Phó bảng không phải là tiến sĩ. Dân gian không 
gọi là quan mà gọi (tắt) là ông bảng: Ông bảng 
Huy (Nguyễn Sinh Huy), ông bảng Mộng (Nguyễn 
Can Mộng), ông bảng Kỷ (Bùi Kỷ). Nhưng trong 
giới chữ nghĩa chính thức thì vẫn gọi là phó bảng 
Nguyễn Sinh Huy, phó bảng Nguyễn Can Mộng, 
phó bảng Bùi Kỷ,... để phân biệt với thám hoa.

- [C]òn ông nghè Nguyễn Sinh Sắc thì mãi đến 
năm 1906 mới được bổ đi làm thừa biện bộ Lại, đến 
năm 1909 làm tri huyện An Khê. (trang 78) 

Tháng 9 năm 1909, Nguyễn Sinh Huy được cử 
làm tri huyện An Khê tỉnh Bình Định. (trang 127)

Cụ Nguyễn Sinh Sắc tức Nguyễn Sinh Huy đậu 
phó bảng không thể gọi là ông nghè, chỉ được gọi 
là ông bảng. Cụ làm hành tẩu bộ Lễ và không làm 
tri huyện An Khê mà là tri huyện Bình Khê, Bình 
Định.

- Theo phong tục Việt Nam, thì một đứa trẻ phải 
đến năm 12 tuổi mới làm lễ “khai tâm”, tức là bắt 
đầu học chữ Hán. (trang 145)

Không hiểu tác giả căn cứ vào đâu. Sách ghi lại 
là có những vị 13 tuổi đã đậu trạng nguyên lận.

Đời Trần Thái Tông, khoa Đinh Mùi (1247), 
Nguyễn Hiền, người làng Dương Anh, huyện 
Thượng Hiền, tỉnh Hà Đông, sinh năm 1234; Đặng 
Ma La, người làng Tụy Động, huyện Chương Đức, 
tỉnh Hà Nội, sinh năm 1234; Lê Văn Hưu, người 
xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sinh 
năm 1230 là ba vị tam khôi: trạng nguyên Nguyễn 
Hiền 13 tuổi, bảng nhãn Lê Văn Hưu 17 tuổi, thám 
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hoa Đặng Ma La 13 tuổi. 
Đông Tây, cổ kim gì thì thường tuổi khai tâm 

(bắt đầu việc học) cũng khoảng lên năm, lên sáu là 
cùng chứ không thể là mười hai.

- Đa số các ông quận trưởng xuất thân là nhà 
nho... (trang 212)

Đây là tác giả nói về các ông quận trưởng thời 
Nam Kỳ Thuộc Địa. Thời này Nam Kỳ không còn 
nhà nho. Điển hình, ông Nguyễn Văn Tâm, quận 
trưởng Cai Lậy mà tác giả nói, là người theo tây 
học. Ở Trung và Bắc Kỳ, đồng thời với ông Nguyễn 
Văn Tâm, có thể còn sót mấy cụ nhà nho xuất chính, 
nhưng họ là tri huyện, tri phủ chứ không là quận 
trưởng.

- Năm 1929, tháng 9, Đại Hội CSQT lần thứ 6 tại 
Mạc tư Khoa... (trang 216). 

Năm 1929, trong Đại Hội 6, họp vào tháng 9 tại 
Mạc Tư Khoa... (trang 217) 

Đại Hội này họp từ ngày 17-7 đến 1-9 năm 
1928.

- Đúng theo lịch thì ngày 6-1 âm lịch là ngày 4-2 
chứ không phải 3-2, nhưng ngày 4-2 là ngày Thứ 
Hai, không thể có đá bóng cho nên người ta đành 
chấp nhận ngày 3-2. (trang 224)

Về việc thống nhất mấy đảng cộng sản của 
Nguyễn Tất Thành, tác giả cho là Thành biết Trần 
Phú đã được Stalin phái về ngay từ đầu năm 1930, 
nên báo cáo gian ngày thành lập Đảng Cộng Sản 
Việt Nam là 6-1, tức là đôn lên cả tháng trước, để 
đặt trước sự đã rồi. Nhưng Mạc Tư Khoa theo đúng 
sự thực, phán đó là ngày 3-2. Lịch sử đảng liền vận 
dụng “đỉnh cao trí tuệ” nói ngày Thành báo cáo là 
âm lịch. Và theo Thành báo cáo, buổi họp là vào 
bữa chủ nhật, tại sân vận động, giữa một trận túc 
cầu tranh giải ngày Tết.

Tác giả cho ngày 4-2 nhằm ngày Thứ Hai, tức 
Chủ Nhật là 3-2, thì cũng sai. Đó là ngày Thứ Ba. 
Chủ Nhật phải là ngày 2-2-1930.

Tóm lại thì Thành gian dối, Đảng gian dối, dù là 
ngay trên giấy tờ (báo cáo, lịch sử đảng).

- Trong Nam, ông Nguyễn An Khương lập ra 
Chiêu Nam Lầu là một diễn đàn cho các nhà cách 
mạng diễn thuyết và phổ biến tư tưởng cách mạng, 
song song với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. 

(trang 280)
Chiêu Nam Lầu đúng ra là một khách sạn, mở 

ra kinh tài theo lời hô hào của nhóm Duy Tân, do 
bà em cụ Nguyễn An Khương quản lý, không phải 
là một... diễn đàn diễn thuyết và phổ biến tư tưởng 
cách mạng.

- Hồ Hữu Tường lấy bằng thạc sĩ Toán. (trang 
283)

Ông Tường mới sửa soạn dự kỳ thi tuyển, chưa 
lấy... bằng. Trong hệ thống Pháp, thạc sĩ không phải 
là cái bằng của các trường đại học hay cao đẳng cấp 
phát mà là một kỳ thi của bộ giáo dục tuyển giáo sư 
trung học, đại học đi dạy. 

- [T]heo ghi nhận của mật thám Pháp thì trong 
ngày cướp chính quyền năm 1945, tổ chức Đệ Tứ có 
tới 600 cơ sở đang hoạt động rất mạnh tại Sài Gòn, 
Chợ Lớn. (trang 284)

[Năm 1944] Riêng tại Nam Kỳ thì có nhóm cộng 
sản đệ tứ với 600 cơ sở hoạt động, đang cạnh tranh 
ráo riết với hoạt động chính trị của giáo phái Cao 
Đài và giáo phái Hòa Hảo. (trang 350)

Năm 1945, ngày 24-8, các đảng phái mở cuộc 
biểu tình lớn tại Sài Gòn. Cuộc biểu tình tuần hành 
biến thành cuộc cướp chính quyền. Lực lượng biểu 
tình gồm có Thanh Niên Tiền Phong của Phạm 
Ngọc Thạch, Thái Văn Lung là lực lượng chính. Lực 
lượng kế tiếp là 600 cơ sở đệ tứ quốc tế của Tạ Thu 
Thâu, Phan Văn Hùm. Ngoài ra có giáo phái Cao 
Đài, giáo phái Hòa Hảo và học sinh, công nhân, 
viên chức. (trang 382)

Đây là sự lẫn lộn giữa thời gian 1936-8 là lúc 
bên Pháp Mặt Trận Bình Dân cầm quyền, bên Đông 
Dương nhóm Đệ Tứ vận động thành lập Đông 
Dương Đại Hội và thiết lập được cỡ 600 cơ sở. Còn 
năm 1945 thì lấy đâu ra, mà cũng làm gì còn mật 
thám Pháp để mà ghi nhận.

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, theo thỏa 
ước giữa Tsuchibashi và Trần Trọng Kim, thống 
đốc Minoda trao quyền cho Hồ Văn Ngà (Mặt Trận 
Quốc Gia Thống Nhất), quyền khâm sai. Ngày 21-8, 
Mặt Trận tổ chức biểu tình, gồm đảng viên Đảng 
Quốc Gia Độc Lập, Thanh Niên Tiền Phong, Cao 
Đài, Hòa Hảo và những người xu hướng đệ tứ, gồm 
hai nhóm Tranh Đấu và Liên Minh (đi riêng).
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Ngày 22, Mặt Trận triệu tập cuộc họp đại biểu 
các thành phần trên, Phạm Ngọc Thạch, lãnh tụ 
Thanh Niên Tiền Phong không dự, vài giờ sau công 
bố gia nhập Mặt Trận Việt Minh. Hồ Văn Ngà tuyên 
bố sẵn sàng rút lui cho ai có khả năng hơn đứng ra 
đảm đang trách nhiệm.

Đêm 24, nhóm đệ tam âm thầm dựng bảng thiết 
lập Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ và tổ 
chức cuộc biểu tình ngày 25. Buổi trưa, đứng trên 
bao lơn Dinh Xã Tây (tòa đô chính), Phạm Ngọc 
Thạch công bố danh sách thành viên Lâm Ủy (Ủy 
Ban Lâm Thời).

Hai cuộc biểu tình tại Sài Gòn là vào ngày 21 và 
25, không phải 24. 

- Đặng Xuân Khu là người Hành Thiện, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1926, 19 tuổi, 
bị đuổi học tại Trường Tiểu Học Nam Định vì tham 
dự biểu tình trong dịp đám tang Phan Chu Trinh. 
Sau khi nghỉ học, theo Nguyễn Đức Cảnh sang Hoa 
Nam (theo) học một khóa chính trị tại Quảng Đông 
do Bành Bái là một lãnh tụ của cộng sản Trung Quốc 
tổ chức. Năm 1927 cùng Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục 
sự học tại Trường Bưởi Hà Nội. (trang 327)

Phan Chu Trinh mất năm 1925. Năm 1926 là lễ 
truy điệu cụ.

19 tuổi mới học tiểu học đã là lạ. Lạ hơn là với 
tuổi đó mà lại vẫn được vào Trường Bưởi (Lycée 
du Protectorat). Nên có lẽ là Khu học bậc cao đẳng 
tiểu học, tại Trường Thành Chung Nam Định/école 
Primaire Supérieure de Namdinh thì đúng hơn.

- [S]au đó đại hội nhóm họp trong 9 ngày và bầu 
Đặng Xuân Khu làm tổng bí thư thứ 3 của ĐCSĐD 
thay thế ông bí thư thứ 2 là Nguyễn Văn Cừ bị bắt 
và đang chờ xử bắn sau vụ Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 
(trang 339)

Khu phải là tổng bí thư thứ 4. Thứ nhất là Trần 
Phú năm 1930. Sau sự xảy đàn tan nghé Xô Viết 
Nghệ Tĩnh - bỏ ra ngoài việc đầu năm 1934 Quốc 
Tế Cộng Sản ủy Lê Hồng Phong thành lập Ban Lãnh 
Đạo Hải Ngoại, Đại Hội I từ ngày 27 đến 31-3-1935 
ở Macao thông qua nghị quyết ngày 28: Ban Lãnh 
Đạo Hải Ngoại là cơ quan tối cao của Đảng (trên cả 
tổng bí thư) - thì Hà Huy Tập là quyền tổng bí thư, 
1938 tổng bí thư lâm thời, bị Lê Hồng Phong cách 

chức, vì chống chủ trương hô hào mua quốc trái và 
đi lính cho Pháp của Đảng, để Nguyễn Văn Cừ lên 
thay. 

Ngoài việc chống đối đường lối Nga Xô hợp tác 
với Anh Pháp thời Mặt Trận Bình Dân (1936-9), 
trước đó Tập còn tố cáo dữ dội Hồ Chí Minh về 
nhiều tội, cho nên bị Hồ vùi vào quên lãng. Cho đến 
nay vẫn chưa được nhận có thời đã làm tổng bí thư. 
Điều này chứng tỏ Hồ vẫn còn được coi như bất khả 
xâm phạm, dù chết đã 40 năm.

- Trong các ngày biểu tình cướp chính quyền tại 
Hà Nội, các cán bộ cao cấp đi xung quanh HCM 
đeo 6 khẩu súng này [của tướng Cọp Bay Claire 
Chennault, tư lệnh Không Lực 14 Hoa Kỳ, tặng Hồ] 
khiến nhân dân Hà Nội càng tin rằng các ông là 
người của Hoa Kỳ. (trang 354)

Cướp micro ngày 17-8 tại Nhà Hát Lớn không 
có ông Hồ. Cướp chính quyền ngày 19 tại Bắc Bộ 
Phủ không có ông Hồ.

Mà ngay dù các cán bộ cao cấp có đi xung quanh 
HCM đeo 6 khẩu súng này thì thời đó làm sao 
“nhân dân Hà Nội” biết phân biệt đó là súng Pháp, 
súng Nhật, súng Tàu, súng Anh, súng Nga hay là 
súng Mỹ!? Trừ phi ai đó đến gạ cho xem. Nhưng 
mà ai cho đến gần khi “Bác” được bảo vệ khẳm đến 
thế?!

- Năm 1945, tháng 5, Nguyễn Tường Tam và 
Vũ Hồng Khanh về nước, biết được việc làm của 
Hồ Chí Minh [thành lập Việt Minh] liền hội cùng 
Trương Tử Anh liên kết ba đảng Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân 
Chính Đảng thành một tổ chức là Mặt Trận Quốc 
Dân Đảng, còn gọi là Mặt Trận Quốc Gia Chống 
Cộng, gọi tắt là Việt Quốc. Và từ đây, trong ngôn 
ngữ của người Việt, chữ “quốc gia” có nghĩa là 
chống cộng. (trang 355-6)

Hai ông Tam và Khanh chưa thể về nước hồi 
tháng Năm mà là mãi tháng Chín, tháng Mười. Đó 
có thể là ông Lê Khang (Lê Ninh) từ ngoại quốc 
được phái về nước thông báo việc kết hợp.

Cần phân biệt giữa Đại Việt Quốc Gia Liên Minh 
(Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân 
Đảng, Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Dân Chủ,... kết 
hợp năm 1944, đo Nguyễn Xuân Tiếu làm chủ tịch), 
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và Đại Việt Quốc Dân Đảng gọi tắt là Quốc Dân 
Đảng (Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc 
Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính,... kết hợp tại Trung 
Hoa hồi tháng 5, 1945, do Trương Tử Anh làm chủ 
tịch), mà Việt Minh gọi là �Quốc Dân Đểu�. Chữ 
Việt Quốc để dùng riêng chỉ Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, Việt Cách chỉ Việt Nam Cách Mạng Đồng 
Minh Hội, Quốc Dân Đảng cho tập hợp ba đảng tác 
giả nói. Còn chữ quốc gia chỉ về chính quyền Bảo 
Đại. 

- Những lãnh tụ khác như Trương Tử Anh, 
Nhượng Tống, Lý Đông A, Khái Hưng, Thạch Lam, 
Lan Khai, Phạm Khải Hoàn, Nguyễn Văn Chấn, 
Nguyễn Đình Trí, Phạm Văn Hể, Phạm Ngọc Chi, 
Nguyễn Tiến Hỷ,.. bị thủ tiêu trong biến cố tháng 
7-46. (trang 356)

Ít nhất những vị này không bị Võ Nguyên Giáp 
thủ tiêu trong vụ 7-46: Ông Thạch Lam chết bệnh 
trước khi Nhật đầu hàng, không dính dáng gì đến 
chính trị. Trương Tử Anh mất tích trong dịp Cộng 
Sản-Pháp xung đột 12, 1946. Khái Hưng bị bỏ bao 
buông sông ở bến Cựa Gà Xuân Trường Nam Định 
khi tản cư về quê vợ ở Dịch Diệp, Trực Ninh, Nam 
Định; Lan Khai số phận tương tự ở thượng du Bắc 
Việt 1947. Lý Đông A bị tấn công ở Hòa Bình 1947. 
Nhượng Tống bị ám sát ở Hà Nội 1949. Riêng bác 
sĩ Nguyễn Tiến Hỷ vẫn sống khoẻ sống hùng, di cư 
vào Nam, là quốc vụ khanh trong chính phủ Nguyễn 
Văn Thiệu, 1975 bị bắt tù, sau được thả, chết già. 

- Ngày 26-8-45, Võ Nguyên Giáp mở một cuộc 
mít tinh giới thiệu thiếu tá tình báo Mỹ Patti, thiếu 
tá tình báo Pháp Sainteny và toán tình báo OSS của 
Hoa Kỳ. Trong buổi mít tinh, Võ Nguyên Giáp nói 
với dân chúng đây là “ủy viên trong chính phủ và 
phái bộ điều tra Mỹ.” (trang 361)

Ngày 24-8, dân chúng Hà Nội được huy động đi 
biểu tình để đón “phái bộ đồng minh”. Tuy nhiên, 
tại cuộc biểu tình chỉ thấy Võ Nguyên Giáp giới 
thiệu thiếu tá Patti và vài ủy viên. (trang 379)

Sự thực là ngày 24-8, không phải 26, Giáp huy 
động dân chúng, nói dóc là để “phái bộ đồng minh” 
ra mắt, rồi mời Patti đến.

Patti chẳng mắc mưu, không đến. Patti không là 
phái bộ đồng minh, nhiệm vụ chỉ là lo việc tù binh 

đồng minh bị Nhật giam cầm.
Dân chúng chờ quá lâu, mệt mỏi, tính bỏ về, 

Giáp liền sách động dân chúng “tới chào phái 
đoàn”, cố tình tuần hành vòng tới vòng lui nơi Patti 
trú ngụ, khiến chàng này bắt buộc phải ra mặt. Thế 
là Giáp nhảy vào đứng bên chụp ảnh, giới thiệu lăng 
nhăng.

- Ông [Kim] khuyên Bảo Đại nên gửi thư một 
lần nữa, nói thẳng là vời Ngô Đình Diệm về làm thủ 
tướng và nhờ người Nhật chuyển thư vì họ biết chỗ 
của ông Diệm. Hai ngày sau thì nhận được thư từ 
chối của Ngô Đình Diệm, lấy cớ là bị bệnh. (trang 
369)

Không có tài liệu nào nói về chuyện “gửi thư”, 
nhất là thư từ chối của ông Diệm, mà chỉ có chuyện 
điện tới điện lui giữa Nhật và triều đình. Nhật ỉm, vì 
lúc đó phe quân sự Nhật không muốn dùng Cường 
Để và Ngô Đình Diệm nữa. 

- Từ ngàn xưa thì quân đội cướp lúa gạo của 
dân chúng trên bước đường hành quân, và người 
Nhật cũng vậy, họ đã có hành động cướp lương 
thục hoặc nửa mua nửa cướp tại các xứ mà họ đang 
hành quân.

Nhưng riêng tại Việt Nam thì không có như 
vậy. Theo Hiệp Ước Tokyo giữa toàn quyền Đông 
Dương Decoux và chính phủ Nhật được ký kết ngày 
6-5-1941 thì chính quyền Pháp tại Đông Dương 
phải cung cấp lương thực cho quân đội Nhật tại 
Đông Dương, cho nên việc thu mua lúa gạo của dân 
chúng là do chính quyền Pháp... 

... quân đội Nhật đi tới đâu cướp phá tài sản 
công cộng và của cải của dân chúng tới đó, không 
riêng Việt Nam, mà là trên tất cả các nước có quân 
Nhật chiếm đóng. (trang 372)

Thế thì, ở Việt Nam, quân Nhật có cướp phá 
không?

Không biết ở các nước ra sao. Riêng ở Việt Nam, 
quân đội Nhật rất có kỷ luật, không đến nỗi xâm 
phạm tài sản tính mạng người dân bừa bãi. Có lẽ do 
đó mà một số các đảng phái quốc gia có cảm tình 
hoặc tính dựa vào Nhật. Chớ nên nói vô tội vạ.

(còn tiếp)
nm
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BIỂN (LỬA) CASPIAN
(tiếp theo)

CHIẾN TRANH VÀ THANH LỌC 
CHỦNG TỘC Ở CROATIA

Nguyễn Trần Ai

II.1.2.3 SLOVENIA VÀ CROATIA ĐỘC LẬP

Slovenia và Croatia, đang tìm cách tách ra và đòi 
độc lập, tất nhiên chống lại chính sách thống nhất 
Nam Tư của Milosevic. 

Thách thức các chính trị gia ở Belgrade, Slove-
nia thi hành chính sách dân chủ, mở rộng các lãnh 
vực văn hóa, dân sự và kinh tế một cách chưa từng 
thấy trong thế giới cộng sản. Ngày 23.12.1990, 
trong cuộc trưng cầu dân ý, 88% dân số Slovenia 
chọn độc lập. Ngày 25.6.1991, Slovenia và Croatia 
tuyên bố độc lập, ngày 26, thừa nhận nền độc lập 
của nhau. Ngày 27, chiến tranh giữa Nam Tư với 
Croatia và Slovenia bắt đầu.

Slovenia không có chung biên giới với Nam 
Tư. Nhờ thế, chiến tranh giữa Nam tư và Slovenia, 
kéo dài chỉ 10 ngày đến ngày 6.7.1991 đình chiến, 
Slovenia đại thắng. Quân Đội Nhân Dân Nam Tư 
(JNA) rút khỏi Slovenia ngày 26.10.1991. Tổng kết 
67 người chết, trong số ấy có 39 nạn nhân là lính 
JNA. Ngược lại Chiến tranh Croatia kéo dài còn 
lâu, đưa đến nạn diệt chủng (genocide) và diệt giống 
(gendercide = diệt giống đực tức những người đàn 
ông).  

Franjo Tudjman lãnh đạo Croatia. Năm 1941 
theo Tito, đến 1960 lên đến chức thiếu tướng của 
quân đội Nam Tư, năm 1961 về học lại Sử học tại 
đại học Zagreb, lấy bằng tiến sĩ (về sau bị sử gia nổi 
tiếng Ljubo Boban tố cáo đạo văn của ông ta để làm 
luận án tiến sĩ). Từ 1963 ông làm giáo sư sử học 
tại đại học Zagreb, 1967 bị mất việc đồng thời mất 
đảng tịch CS vì những tư tưởng dân tộc cực đoan. 

Cũng vì thế, năm 1871, ông bị bắt và lên án 2 năm 
tù, ở tù được 9 tháng thì được Tito ân xá. Hoạt động 
mạnh trong phong trào “Mùa Xuân Croatia”, năm 
1981, ông lại bị bắt và lên án 3 năm tù, cũng được 
ân xá sau 11 tháng nằm khám. Năm 1989, ông thành 
lập Liên Đoàn Dân Chủ Croatia (HDZ). Trong cuộc 
vận động tranh cử TT 1990, ông tuyên bố, “Tôi rất 
sung sướng vợ tôi không phải là người Serbia, cũng 
chẳng phải là người Do Thái, cho nên không ai có 
thể chất vấn tôi về vấn đề này”.  Thế là ông đắc cử 
TT, rồi tái đắc cử 2 lần, 1992 và 1997, giữ chức TT 
Croatia cho đến chết, ngày 11.12.1999. Lập trường 
của Franjo Tudjman là bài Do Thái, bênh vực Hitler 
và Quốc Xã Croatia có tên là Ustache, tay sai của 
Đức Quốc Xã (Nazi). 

Năm 1941, Đức Quốc Xã xâm lăng Nam Tư, 
Ante Pavelic, một lãnh tụ Ustache, thành nguyên 
thủ của Quốc Gia Croatia Độc Lập (NDH = Neza-
visna Drzava Hrvatska). Ustache do Slavko Kvater-
nik tổ chức, đến tháng 8.1941 thêm cơ quan Mật Vụ 
(UNS = Ustaska Nadzorna Sluzhba) do Eugen-Dido 
Kvaternik cầm đấu, bắt đầu công cuộc diệt chủng 
đối với những người Serbia, Do Thái và Gypsies 
(Roma = người Lỗ Mã Ni) tại những làng quanh 
Bjelovar, ở Banija; sang tháng 6, tại Lika, Kordun, 
Krajina ở Bosnia và tại Herzegovina. Chỉ từ tháng 
4.1941 đến giữa tháng 8.1942, hơn 600,000 người 
Serbia đã bị giết một cách tàn nhẫn không thể tưởng 
tượng được, hơn 180,000 người Serbia ở các địa 
phương trên bị đuổi về Serbia.

Cuộc khủng bố đặc biệt nhắm vào các người Ser-
bia theo Chính Thống giáo. 450 nhà thờ của họ bị 
phá hủy, tính đến cuối 1941, 3 giám mục và hầu hết 
tu sĩ Chính Thống giáo bị giết, số người bị cưỡng 
bức cải đạo theo Công giáo không biết bao nhiêu 
mà kể.

Ngày 21.12.1941, các thày dòng (friar) và các 
cha xứ hăng hái tham gia vào việc cưỡng bách 
cải đạo này. Ambrozije Novak, giám tỉnh Tu viện 
Capucin (một phái thuộc dòng Phanxicô) ở Varaz-
din, bảo dân làng Mosanica đang bị bọn Ustashe 
bao vây: “Bọn Serbia các người đáng  chết, muốn 
sống thì theo Công giáo”. Cha dòng Tên, tiến sĩ 
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Dragutin Kamber ra lệnh giết 300 người Serbia 
Chính Thống giáo tại Doboj. Cha tiến sĩ Branimir 
Zupanic ra lệnh giết hơn 400 người chỉ riêng ở làng 
Ragoje. Cha Srecko Peric, thuộc tu viện Gorica gần 
Livno [Herzegovina], rao giảng: “Giết tất cả người 
Serbia, đừng bỏ sót, xong về đây xưng tội, cha sẽ 
giải tội cho”. Các con theo lời cha,  giết hơn 5,600 
người Serbia Chính Thống giáo chỉ trong có 1 ngày 
10.8.1941 chỉ riêng tại quận Livno mà thôi.

Jasenova nổi tiếng là “Auschwitz của vùng Bal-
kan” thành lập từ tháng 8.1941, đến tháng 4.1945 
mới bị phá bỏ, là phức thể trại tập trung gồm nhiều 
trại nhỏ trên bờ sông Sava, cách thủ đô Zagreb 
của Croatia 63 km về phía nam. Trại nữ ở Stara 
Gradiska gần đấy. Trại trưởng là sĩ quan Mật vụ 
UNS, Vjekoslav (Maks) Luburic. Tại đây khoảng 
600,000 người thiệt mạng. Người Do Thái khắp 
vùng Croatia và BiH bị tập trung tại đây, từ 20,000 
đến 25,000 bị giết tình đến tháng 8.1942, còn bao 
nhiêu bị đưa đi lò thiêu Auschwitz. Tại đây, các linh 
mục Công giáo vẫn mặc nguyên áo tu sĩ tham gia 
việc thảm sát những giáo dân Chính Thống giáo. 
Trong một cuộc thi đua, Cha Peter Brzica trong suốt 
ngày đêm 29.8.1942 đã dùng dao đồ tể cắt cổ 1,360 
người “ngoại đạo”, thắng cuộc, được vinh danh là 
“vua cắt cổ” (King of the Cut-throats), được thưởng 
một đồng hồ vàng, một bộ đồ ăn bằng bạc, và một 
con heo sữa quay nhắm với rượu vang. Bác sĩ Niko-
la Kilolic, người Croatia Công giáo chứng kiến vụ 
này. Tại đây, những cực hình bọn Ustache áp dụng 
trên những người Chính Thống giáo không bút nào 
có thể tả xiết. Chúng chế ra một thứ dao đặc biệt để 
cắt cổ và một thứ phễu để hứng máu. Nạn nhân bị 
hành hạ đủ cách, móng chân, móng tay bị kìm rút 
ra, mắt bị kim đâm mù hay bị móc bằng dụng cụ đặc 
chế, thịt bị xẻo rồi ướp muối, tai mũi lưỡi bị cắt, tim 
bị dùi đâm, bị giết bằng búa bổ củi, bằng vồ, bằng 
súng đạn, bị treo cổ, bị thiêu sống hay luộc chín, bị 
cho đi mò tôm ở sông Sava. Con gái bị hiếp trước 
mặt mẹ, con trai bì hành hình trước mặt cha. Tóm 
lại, chỉ có loài qủy mới “sáng chế” ra được những 
cực hình như thế. Bọn Đức Quốc Xã đã nổi tiếng là 
tàn ác, còn phải kinh hoàng trước những cực hình 

này. Tướng von Horstenau, đại diện Hitler ở Zagreb, 
viết trong nhật ký năm 1942 rằng các trại tập trung 
của Ustache là “sách toát yếu của kinh hoàng”. Một 
sĩ quan Nazi khác, Arthur Hefner, ngày 11.11.1942 
ví Jasenovac với Hỏa ngục (Inferno) của Dante.

Tội ác của bọn Ustache kinh khủng đến nỗi 
giáo hội Chính Thống giáo Serbia phải trực tiếp 
xin tướng Nazi Dukelman can thiệp và chính bọn 
Đức Quốc Xã và Ý Phát Xít còn phải ghê tởm, đuổi 
chúng đi, chiếm Croatia để giải thoát các nạn nhân. 
Khi Đức, Ý còn đó thì còn đỡ. Khi họ đi rồi thì bọn 
Ustache còn tàn bạo hơn trước để trả thù. Tháng 
5.1941, bọn Ustache bao vây Glina, gom tất cả trai 
tráng Chính Thống giáo 15 tuổi trở lên từ Karlo-
vac, Sisak và Petrinja, dẫn ra ngoài thành, giết 600 
người bằng súng, giao và búa. Khi Chiến sắp kết 
thúc, để phi tang, bắt đầu từ ngày 20.4.1945, bọn 
Ustashe dọn dẹp trại Jasenovac, giết hết đàn bà trẻ 
con. Ngày 25.4, Ante Vukotic lãnh đạo khoảng 600 
tù nhân cầm gậy, búa, gạch đá... phá cửa các trại 
giam, nhưng họ không thoát khỏi hàng rào dây kẽm 
gai và súng liên thanh của cai tù. Khoảng 470 người 
ốm yếu không chiến đấu được bị giết ngay cùng với 
520 người khác, chỉ có 80 người sống sót. Một toán 
khác gồm 167 người từ trại Kozara thuộc Jaseno-
vac do Stanko Gacesa và Zahid Bukurevic chỉ đạo, 
chiến đấu từ 8 giờ tối, chỉ 11 người sống sót. Quân 
đội Nam Tư vào trại Stara Gradiska ngày 23.4, vào 
Jasenovac ngày 2.5.1945, chỉ còn thấy xác chết, 
khói lửa và gạch ngói ngổn ngang. 

Chiến tranh Croatia xẩy ra vào lúc bức tường Bá 
Linh bị kéo sập, Đức thống nhất ngày 26.12.1991. 
Đúng 3 tháng trước, HĐBA/LHQ ra nghị quyết cấm 
vận vũ khí đối với tất cả các quốc gia thuộc Nam 
Tư ngày xưa. Nghị quyết này chỉ ảnh hưởng đến 
các cộng hòa ly khai vì Nam Tư vốn có kỹ nghệ sản 
xuất vũ khí tối tân lâu đời không cần nhập cảng.

Hai ngày sau khi rút khỏi Slovenia (6.6.1991), 
quân đội Nam Tư ủng hộ người Serbia ở Croatia 
đang nổi loạn, oanh kích và pháo kích phần lớn lãnh 
thổ Croatia, tàn phá các thành phố Osijek, Vukovar 
và Dubrovnik (được UNESCO công nhận là di sản 
quốc tế). Chiến tranh kéo dài gần một thập niên bắt 
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đầu.
Chiến tranh Croatia kéo dài gần một thập niên 

bắt đầu. Cuộc thanh lọc chủng tộc ở Croatia, man 
rợ không kém cuộc diệt chủng cũng tại Croatia nửa 
thế kỷ trước, chỉ đảo ngược vị trí, nạn nhân trước 
kia là người Serbia Chính Thống giáo nay là người 
Croatia Công giáo, đao phủ thủ trước kia là bọn Us-
tache người Croatia Công giáo nay là người Serbia 
Chính Thống giáo.

Tháng 11.1991, tại Vukovar bên bờ sông Danube, 
từ 200 đến 300 người Croatia, phần lớn là thương 
binh và nhân viên bệnh viện, bị lôi từ nhà thương 
ra hành quyết và chôn tập thể ở ngoại ô thành phố 
(Stover and Peress, The Graves: Srebrenica and Vu-
kovar). Cuối xuân đầu hạ năm 1992, khoảng 3000 
người Croatia bị lính Serbia lùa vào một kho hàng 
bỏ trống, tra tấn đến chết (Mark Danner, “Bosnia: 
The Great Betrayal”, New York Review of Books, 
26.3.1998). 

Trước đó, ngày 14.1.1992, tòa thánh Vatican 
công nhận nền độc lập của Slovenia và Croatia, 
tiếp theo là Liên Âu cũng vào tháng 1. Trên tờ The 
New York Times ngày 14.1.1992, trong bài  “Vati-
can Formally Recognizes Independence of Croatia 
and Slovenia”, Alan Cowell phân tích nguyên nhân 
Vatican và Đức mau lẹ công nhận nền độc lập của 
2 cộng hòa ly khai này: “Đảo ngược những tin tức 
trước đây rằng Vatican sẽ đợi quyết định ngoại giao 
của các chính phủ Âu Châu, hôm nay Vatican chính 
thức công nhận nền độc lập của Croatia và Slove-
nia, nhấn mạnh ý muốn của giáo hoàng  John Paul 
II bầy tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những cộng 
hòa đa số theo Công giáo La Mã... Trong một tuyên 
bố hôm nay, Vatican bảo đã gửi thông điệp ngoại 
giao đến thủ đô của hai quốc gia “công nhận chủ 
quyền và nền độc lập của chúng”...

Tại Belgrade, thứ trưởng Ngoại Giao Nam Tư 
Milan Vares nói với các phóng viên, “Quyết định 
đơn phương này, thực ra là sự thừa nhận một ly 
khai, là một vi phạm thô bạo các nguyên tắc và quy 
định của luật quốc tế”...

Cường quốc Âu Châu khác duy nhất công nhận 
Croatia và Slovenia là Đức, thứ tư này sẽ thiết lập 

quan hệ ngoại giao với hai cộng hòa.
Trước kia, giáo hoàng thường ủng hộ chính 

nghĩa của hai cộng hòa, nhất là Croatia, đã chiến 
đấu 6 tháng chống lại quân đội liên bang chỉ đạo 
bởi Serbia đa số theo Chính Thống giáo... Đồng 
thời, Vatican tìm cách giảm thiểu mọi gợi ý rằng 
chiến tranh có tính cách tôn giáo liên hệ đến một 
ngàn năm ly giáo giữa các giáo hội Chính Thống 
Đông phương và Công giáo La Mã...”

Những gì xảy ra ở vùng Croatia chứng tỏ, qua 
hơn một ngàn năm, Công giáo La Mã và Chính 
Thống giáo thờ cùng một Chúa, nhưng vẫn luôn 
hiềm khích, không nương tay. Vatican có thể nhân 
nhượng với Đức Quốc Xã, với Cộng Sản, thậm chí 
với cả Hồi giáo, nhưng dường như ít hơn với Chính 
Thống giáo.

Ngày 10.9.1994, giáo hoàng John Paul II thăm 
Zagreb, thủ đô Croatia. Đây là cuộc viếng thăm đầu 
tiên của Ngài đến lãnh thổ Nam Tư. Ngày 11, trước 
hơn nửa triệu tín đồ, Ngài đọc kinh, “Lạy Cha, Cha 
bảo chúng con từ bỏ bạo lực và xây dựng một xã 
hội trên tình huynh đệ và đoàn kết. Lạy Cha, có 
phải là giả đạo đức không thể tha thứ được nếu cầu 
xin Cha trong khi còn nuôi dưỡng những cảm giác 
phẫn nộ hoặc ngay cả ý định bạo hành...” 

Để đền ơn, ngày 15.7.2008, nghị viện Croatia 
thông qua luật bắt các doanh nghiệp phải đóng cửa 
nghỉ ngày Chúa nhật.

Vatican và Đức đã lập ra một tiền lệ. Nga chỉ lập 
lại tiền lệ này khi công nhận nền độc lập của hai 
tỉnh Nam Ossetia và Abkhazia ly khai Georgia vào 
tháng 8.2008. Công bằng mà nói, thế là huề. Putin 
phải đợi 17 năm mới đáp lễ, không tính lời còn là 
tử tế đấy. 

Tiến sĩ Stephen Blank, giáo sư khảo cứu của 
An Ninh Quốc Gia Sự Vụ, chuyên về Nga, trong 
bài “Black Sea Rivalry” đăng trên Perspective, bộ 
XVII số 2, March-April 2007, đã nói trước: “Thật 
thế, khắp vùng Nam Caucasus ta thấy các tranh 
chấp nội bộ giữa và trong các nước, nhất là xung 
đột Nagorno-Karabakh đang diễn ra giữa Armenia 
và Azerbaijan và xung đột nội bộ Georgia với Nam 
Ossetia và Abkhazia ly khai được Nga hậu thuẫn 
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khiến quan hệ với Mạc Tư Khoa căng thẳng. Các 
quan hệ Nga-Georgia tệ đến nỗi một cuộc đụng độ 
vũ trang không phải là không quan niệm được cũng 
không phải là một khả năng xa vời... Chỉ trong 6 
tháng chúng ta đã thấy Georgia có những hành 
động vũ trang chống dân phản loạn được Nga ủng 
hộ. Georgia bắt các cán bộ Nga đang hoạch định 
một cuộc đảo chánh; các chế tài kinh tế Nga chống 
Georgia; Mạc Tư Khoa phát vãng người Georgian 
khỏi Nga; dư luận do Nga đứng sau nêu lên  một 
tiền lệ Kosovo để tách Abkhazia và Nam Ossetia 
khỏi Georgia; và các cuộc trưng cầu dân ý do Nga 
hậu thuẫn tại hai tỉnh này với kết quả thiên về độc 
lập.” 

Tiếp theo Slovenia và Croatia, tháng 10.1991, 
Macedonia tuyên bố độc lập, rồi đến Bosnia. Tháng 
4.1992, HK công nhận Croatia, Slovenia và Bosnia. 
Liên Âu trước đã công nhận Croatia và Slovenia, 
nay công nhận thêm Bosnia. Cựu ngoại trưởng HK 
James Baker chỉ trích lập trường của HK và Liên 
Âu: “Nam Tư tan rã do việc Slovenia và Croatia 
đơn phương tuyên bố độc lập và chiếm các đồn ở 
biên giới. Đó là một bạo hành và một vi phạm các 
nguyên tắc Helsinki. Nhưng những cường quốc Âu 
Châu và HK sau cùng cũng công nhận Slovenia, rồi 
Croatia và Bosnia là những quốc gia độc lập, và 
nhận chúng vào LHQ.”

Ngày 27.4.1992, Liên Bang CHXHCN Nam Tư 
cáo chung. Hai cộng hòa còn lại chưa ly khai Mon-
tenegro và Serbia (gồm cả tỉnh tự trị Vojvodina) nay 
thành Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư (CHLBNT = 
FRY), thực chất chỉ là “Serbia Nới Rộng” (Greater 
Serbia - Velika Srbija) cho nên từ nay Serbia đồng 
nghĩa với Nam Tư.

Ngày 22.5.1992, LHQ nhận Slovenia, Croatia và 
BiH làm thành viên, rồi cộng hòa Macedonia vào 
ngày 8.4.1993. 

Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư bị LHQ ra nghị 
quyết 757 ngày 30.5.1992 trừng phạt kinh tế, khiến 
đồng dinar của Nam Tư mất giá 3.6 triệu % một 
năm. Nam Tư hầu như bị hoàn toàn tê liệt. 

Đây là cơ hội cho Croatia trả thù, mở cuộc 
hành quân Túi Medak (Medacki dzep) từ 9 đến 

17.9.1993 tiêu diệt vùng sơn cước nhỏ Lika trong 
lãnh thổ Croatia, lúc ấy do Cộng Hòa Krajina của 
Serbia kiểm soát cùng với lính LHQ bảo vệ hòa 
bình, gây ra những tội ác chiến tranh đối với các 
thường dân Serbia ở địa phương này. Tại các làng 
Divoselo, Pocitelj và Citluk, quân đội Croatia đã 
giết 88 người Serbia, kể cả 6 cảnh sát viên và 36 
thường dân, trong số đó có 18 phụ nữ và 26 người 
quá 60 tuổi. Con gái bị lính Croatia hiếp, rồi giết và 
đốt cháy thành than. Khi quân đội Gia Nã Đại trong 
lực lượng LHQ bảo vệ hòa bình tiến vào thì chỉ thấy 
hầu hết các kiến trúc Serbia đã bị lính Croatia phá 
hủy thành bình địa. Trong đống đổ nát đang cháy, 
họ tìm thấy 16 tử thi bị chặt chân tay, mắt bị móc, 
không còn người Serbia nào sống sót. Họ thu lượm 
bằng chứng gửi lên Tòa Đại Hình Quốc Tế về Nam 
Tư (ICTY) ở La Haye.

Trong chiến dịch Túi Medak, Rahim Ademi là 
quyền tư lệnh quân khu Gospic nổi tiếng về vụ tàn 
sát tháng 10.1991, thay tướng Cesnaj nghỉ bệnh. 
Ngày 23.9.1995, ông được thăng lên chức thiếu 
tướng. ICTY năm 2001 đã ra lệnh truy nã Rahim 
Ademi về nhiều tội ác chiến tranh, liệt kê một số 
nạn nhân Serbia: các phụ nữ Sara Krickovic, 71 tuổi 
bị cắt cổ; Pera Krajnovic, 86 tuổi, bị đốt đến chết; 
Andja Jovic, 74 tuổi, bị đánh và bắn chết.. 

Động lực của cuộc tấn công Túi Medak có thể là 
những khó khăn chính trị của TT Franjo Tudjman 
của Croatia do việc Croatia lâm chiến tại Bosnia.

Croatia tàn ác có kém gì Serbia, thế mà Serbia thì 
bị lên án đủ thứ tội, còn Croatia lại được các quốc 
gia văn minh và Đức Thánh Cha công nhận, LHQ 
cho gia nhập và tháng 4.2008, hội nghị thượng đỉnh 
NATO tại thủ đô Lỗ Mã Ni Bucharest, chính thức 
mời Croatia và Albania gia nhập. Ngày 1.4.2009 hai 
nước này gia nhập NATO thành hội viên thứ 27 và 
28. Thủ tướng Albania Sali Berisha và tt Croatia Ivo 
Sanader sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 3 và 
4 tại Baden-Baden và Kehl, Đức, và tại Strasbourg, 
Pháp, nhân lễ kỷ niệm 60 năm thành lập NATO. 

Như Alexander Solzhenitsyn nói: Đó là công lý 
loài người và luật rừng, 

 (còn tiếp)
nm
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TÀU 
DẦU TSÌN
                (tiếp theo)

Nguyễn Trần Ai

Lời tác giả thay lời kết: Bài này khởi đăng từ tháng 
4.2006 (NgD 188) đến nay, tháng 7.2009, tính ra đã 39 
số báo, hơn ba năm rồi, thế mà mới được một phần 
ba vì, như nhan đề “Tàu Dầu Tsìn”, bài này dự định có 
3 phần: Tàu, Dầu và Tsìn. Đến đây mới tạm chấm dứt 
phần I, nếu đầy đủ phải thêm 6 năm nữa. Tôi năm nay 
bát tuần có lẻ, không biết còn đủ ngày giờ để hoàn tất 
không nên xin phép ngưng bài này ở đây. Vả lại bài này 
viết cách nay đã trên 3 năm, thêm 6 năm nữa là 9 năm 
thì phần lớn các dữ kiện trong bài sẽ không còn tính 
cách thời sự nữa. Tiện đây tôi xin thành thật cám ơn qúy 
vị độc giả nào đã đủ kiên nhẫn theo dõi bài này. 

NAM DƯƠNG tự nhiên được chú ý đến nhiều 
từ khi Barack Obama lên làm TT Mỹ. Bà Hillary 
Clinton xuất du lần đầu sau khi nhậm chức ngoại 
trưởng HK là đến 4 nước Á Châu trong đó có Nam 
Dương là một quốc gia Hồi giáo. TT Obama có 
thời đi học tiểu học ở Nam Dương  (từ 5 đến 10 
tuổi). Cha ông người Kenya và mẹ ông, Stanley 
Ann Dunham, người gốc Anh, có họ xa với cựu 
TT Harry S. Truman và PTT Dick Cheney. Cha mẹ 
ông cùng học một lớp Nga ngữ tại đại học Hawai 
ở Manoa cưới nhau ngày 2.2.1961, cuối năm sanh 
ông. Năm 1962 cha ông tốt nghiệp cao học Kinh 
tế tại đại học Harvard. Năm 1964 cha mẹ ông ly 
dị, cha về Kenya, năm 1982 bị tai nạn ô tô chết, 
năm 1966 hay 1967 mẹ ông kết hôn với một sinh 
viên Nam Dương, Lolo Soetoro Mangunharjo, sang 
Hawai du học, rồi đem ông theo chồng mới về Nam 

Dương, năm 1992 bà tốt nghiệp tiến sĩ nhân chủng 
học tại đại học Hawai, rồi mất năm 1995. Barack 
Obama, lúc nhỏ được gọi là Barry Soetoro, học 2 
năm tại trường Hồi giáo công lập Besuki và 2 năm 
tại trường Công giáo St. Francis of Assisi, ở Jakarta. 
Nam Dương, gồm nhiều nhóm chủng tộc, ngôn ngữ 
và tôn giáo khác nhau. Java là chủng tộc và ngôn 
ngữ quan trọng nhất, nhưng theo chủ trương Bhin-
neka tunggal ika nghĩa là Tạp bác nhất thể (Unity 
in Diversity). 

Nam Dương có nhiều tài nguyên thiên nhiên 
nhưng vẫn thuộc hạng nghèo, năm 2006, 17,8% dân 
số sống dưới mức nghèo, 49%  dân số sống chưa tới 
US$2 một ngày, thất nghiệp 9.75%. Nam Dương 
còn nhiều vùng hoang vu, đứng thứ nhì thế giới về 
độ tạp bác sinh thái (biodiversity) cao. Nam Dương 
có 150 hỏa diệm sơn còn đang phun lửa, tro bón đất 
đai thêm phì nhiêu nhất là ở Java và Bali khiến hai 
nơi này đông dân cư nhất nước.

Sumatra (còn viết là Sumatera) là hòn đảo lớn 
thứ 6 trên địa cầu (khoảng 470,000 km2) và là hòn 
đảo lớn nhất của Nam Dương, hai đảo khác lớn hơn, 
Borneo và Tân Guinea, chỉ có một phần là thuộc 
Nam Dương.

Năm 1347, lãnh tụ quân sự Gajah Madah đã giúp  
vua Melayu (Kideri) mở mang bờ cõi Majapahit 
gần bằng lãnh thổ Nam Dương ngày nay. Đây là 
thời kỳ vàng son của Nam Dương thời cổ. Nhưng 
vua Joyoboyo cai trị Kediri cho đến năm 1157 đã 
tiên tri rằng Nam Dương sẽ bị giống da trắng cai trị 
một thời gian dài, rồi giống da vàng một thời gian 
ngắn, sau đó mới được độc lập. 

Cái họa da trắng có một nguyên nhân rất ấm ớ.
Tại các đảo Banda của Nam Dương có một thứ 

hạt gọi là nutmeg người da trắng rất ưa chuộng 
khiến năm 1512, lái buôn Bồ Đào Nha do Francisco 
Serrao dẫn đầu tìm cách độc quyền nutmeg và gia 
vị ở Maluku. Theo sau là người Hòa Lan và người 
Anh. Năm 1602, người Hòa Lan lập Cty Đông Ấn 
Hòa Lan (VOC), năm 1800 vỡ nợ bị chính phủ Hòa 
Lan quốc hữu hóa thành một thuộc địa.
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Trước khi người Hòa Lan chiếm Jambi ở đông 
ngạn trung bộ đảo Sumatra làm thuộc địa thì họ 
phải cạnh tranh với các người Anh, Tàu, Ả Rập 
và Mã Lai. Vua Jambi buôn ớt với người Hòa Lan 
có lời, vào khoảng 1770 thì việc giao dịch bị gián 
đoạn khoảng 60 năm. Năm 1833, người Hòa Lan 
đã cố định ở Palembang, muốn kiểm soát cả Jambi, 
ép Sultan Facharudin phải để cho họ được đến ở 
đông hơn và kiểm soát việc buôn bán. Năm 1858 
người Hòa Lan từ Batavia xâm chiếm Jambi. Sul-
tan Taha phải chạy ngược dòng sông vào nội địa 
Jambi. Hòa Lan đặt Nazarudin lên làm vua bù nhìn 
vùng hạ lưu, nơi có kinh đô. Taha dần dần củng cố 
lực lượng mưu toan chiếm lại vùng suôi nhưng đến 
1904, người Hòa Lan mạnh hơn bắt được và giết 
Taha, năm 1906 trực trị toàn thể quần đảo như một 
thuộc địa. 

Đến Thế Chiến II quần đảo bị Nhật da vàng 
chiếm, khuyến khích phong trào đòi độc lập trước 
kia bị đàn áp. Hai ngày sau khi Nhật đầu hàng vào 
tháng 8.1945. Sukarno được chỉ định làm TT và 
tuyên bố Nam Dương độc lập, đến tháng 12.1949 
mới được Hòa Lan công nhận. 

Ngày 30.9.1965, Đảng CS Nam Dương (PKI) 
theo Mao Trạch Đông, do Trần Bình, người gốc 
Tàu, làm tổng bí thư, đảo chính, thất bại, bị tận diệt, 
từ 500,000 đến 1 triệu người thiệt mạng. PKI phải 
giải tán sau vụ Thiên An Môn ngày 4.6.1989, mà 
Tàu gọi là “Lục tứ sự kiện” sau thành “Lục tứ phong 
trào”. Quan hệ Nam Dương-Tàu lạnh nhạt.

Từ 1966 Nam Dương được HK, Tây Âu, Úc, 
Nhật viện trợ nhân đạo và phát triển. Chính quyền 
Sukarno cũng yếu đi. 

Tháng 3.1968, tướng Suharto chính thức lên 
làm TT, theo chính sách “Trật tự mới” (tiếng Nam 
Dương là Orde Baru), được HK hậu thuẫn, vào đầu 
tư khiến cho Nam Dương phồn thịnh liên tiếp 30 
năm. Năm 1990, Nam Dương tái lập quan hệ ngoại 
giao với Tàu. Chính quyền Suharto trở nên độc 
tài, đàn áp đối lập, tham nhũng (sắp hạng 143/180 
trên thế giới). Khủng khoảng kinh tế Á Châu năm 

1997-1998 Nam Dương bị nặng nhất, đồng rupiah 
mất giá đang từ Rp2000 còn có Rp18,000 ăn US$1. 
Dân phản đối. 

Ngày 21.5.1998, TT Suharto từ chức, PTT Rudi 
Habibie lên quyền TT, tuyên bố không có vấn đề 
cho Đông Timor độc lập, nhưng tháng 1.1999 lại 
bảo có thể xét cho Đông Timor một quy chế tự trị 
đặc biệt khiến uy tín của ông bị xuống rất thấp. 
Ngày 30.8.1999, Đông Timor trưng cầu dân ý rồi 
tuyên bố độc lập, bị đàn áp. Ngày 20.10.1999, Ha-
bilie mất chức. Nam Dương bị HK cấm vận vũ khí. 
Tàu lợi dụng tình trạng này, nhẩy vào tranh thủ 
cảm tình của Nam Dương, đồng thời nhòm ngó các 
giếng dầu của nước này. Năm 1999, Nam Dương 
nhập cảng của Tàu $1.78 tỷ, xuất cảng sang Tàu 
$3.05 tỷ, đã được Tàu chấp nhận 700 dự án đầu tư 
trị gía $1.5 tỷ. 

Ngày 20.10.1999, Abdurrahman Wahid được 
bầu làm TT. Ông là vị TT đầu tiên được bầu sau 
khi Suharto từ chức năm 1998. Tháng 1.2000, ông 
tuyên bố ai muốn nghỉ Tết Tàu tùy ý. Tháng 2, ông 
bỏ lệnh cấm dùng chữ Tàu và nhập cảng sách báo 
Tàu. Tháng 3, ông gợi ý nên bỏ lệnh cấm chủ nghĩa 
Mác-xít-Lê-nin-nít đã bị Hội Đồng Tư Vấn Nhân 
Dân Lâm thời năm 1966 cấm. Tuy đề nghị của ông 
không đi đến đâu nhưng cũng đủ để phong trào thiên 
tả đột khởi sau 30 năm ngủ yên. Sách báo xhcn và 
Mác xít, bích chương Che Guevara tràn đầy, các 
nhóm trí thức thiên tả hoạt động công khai. Khắp 
nơi nổi lên chống đối, kể cả trong nội các, trong 
đảng của ông. Tháng 5, Cơ Quan Tiếp Vận Quốc 
Gia (BULOG) báo cáo mất US$4 triệu tiền qũy, 
nghi cho người đấm bóp cho ông lấy. Người này 
khai ông sai hắn đi lấy tiền ở BULOG. Số tiền này 
được hoàn lại nhưng ông bị đối phương chỉ trích 
kịch liệt. Ông cũng bị tố cáo là giữ US$2 triệu tiền 
Brunei ủng hộ Aceh. Ông không chối được và phải 
từ chức TT vì áp lực quân đội.

Ngày 23.7.2001, bà PTT Megawati Sukarnopu-
tri, con cựu TT Sukarno, lên thay. Bà là một trong 
những nguyên thủ đầu tiên đến HTĐ sau biến cố 
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9.11 để ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố. Tháng 
1.2002, cty dầu quốc doanh Tàu CNOOC mua của 
cty Tây Ban Nha Repsol-YPF với giá $585 triệu, 
các bãi dầu và khí Nam Dương. Tháng 2, cty Petro-
China trả cao giá hơn 4 đối thủ, mua được các tích 
sản Nam Dương của Devon Energy Corporation 
với giá $262 triệu. Trong khi đó, bà TT Megawati 
Sukarnoputri cũng mong ký được hiệp ước $9 tỷ để 
cung cấp khí thiên nhiên cho các trung tâm kỹ nghệ 
miền nam nước Tàu.

Kỷ nguyên Reformasi tăng cường diễn tiến dân 
chủ hóa đưa đến tổng tuyển cử TT và PTT trực tiếp 
đầu tiên năm 2004, nhiệm kỳ 5 năm có thể tái ứng 
cử thêm 1 nhiệm kỳ. Bất ổn kinh tế, chính trị, xã 
hội, tham nhũng, khủng bố và thiên tai làm tiến bộ 
chậm lại. 

Cuộc bầu cử TT ngày 20.9.2004, Susilo Bam-
bang Yudhovono đắc cử. Năm 2005 một nhóm chính 
ly khai vũ trang tại Aceh được giải quyết ôn hòa.   
Thăm Djakarta vào tháng 4.2005, Hồ Cẩm Đào đã 
ký với Nam Dương 9 thỏa ước thiết lập “đồng minh 
chiến thuật” và hứa 2 bên tăng mậu dịch lên đến 
$20 tỷ trong 3 năm. 

Ngày 27.7.2005, TT Nam Dương Susilo Bam-
bang Yudhoyono cùng nhiều viên chức kinh tế đến 
Bắc Kinh họp với thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jia-
bao) ký một loạt các thỏa ước kinh tế và quốc phòng 
trước sự hiện diện của tổng bí thư Hồ Cẩm Đào. 

Nhưng ngày 21.9.2005, tàu đánh cá lậu của Tàu 
đã không trả lời tín hiệu radio và đèn của chiến hạm 
Nam Dương, bỏ chạy trên vùng biển Arafuru ngoài 
khơi Papua. Chiến hạm Nam Dương đã nổ súng làm 
1 ngư phủ Tàu chết và 2 bị thương được đưa lên 
chiến hạm săn sóc. 

Sau khi Nam Dương bị nạn sóng thần tsunami 
vào tháng 12.2004 làm 167,736 người chết, HK đã 
điều động ngay hạm đội và binh sĩ chở đồ tiếp tế 
khẩn cấp đến vùng Aceh trước nhiều nước khác, 
do đó lấy lại được cảm tình của dân Nam Dương. 
HK và Nam Dương đã bình thường hóa quan hệ từ 
tháng 11.2005.

Ngày 14.3.2006, ngoại trưởng HK Condolezza 
Rice công du Nam Dương, tiếp xúc với TT Susilo 
Bambang Yudhoyono và các giới chức quốc phòng 
và an ninh Nam Dương, hứa HK sẽ giúp Nam 
Dương phương tiện chống lại dịch cúm gà. Nam 
Dương yêu cầu HK giúp phát triển kinh tế, hiện đại 
hóa quốc phòng, đào tạo sĩ quan.

Exxon Mobil Corp và cty quốc doanh Nam 
Dương Pertamina cùng có 45% cổ phần trong mỏ 
dầu Cepu có trữ lượng hơn 500 triệu thùng, 10% còn 
lại thuộc chính quyền địa phương. Tháng 9.2005 
các bên đã ký thỏa ước khai thác mỏ dầu này trong 
30 năm, dự trù bắt đầu năm 2008 mỗi ngày khai 
thác được 180,000 thùng với số vốn đầu tư $2 tỷ. 
Pertamina muốn 2 cty luân phiên điều hành nhưng 
Exxon không đồng ý. Trung tuần tháng 11.2005, 
chính phủ Nam Dương đe dọa, từ nay đến cuối năm, 
nếu 2 cty không thỏa thuận được với nhau thì chính 
phủ sẽ lấy lại quyền kiểm soát mỏ dầu. 

Nam Dương gia nhập LHQ năm 1950, là một 
sáng lập viên Phong Trài Phi Liên Kết (NAM) và Tổ 
Chức Hội Nghị Hồi Giáo (OIC), rút ra khỏi OPEC 
từ năm 2008 vì không xuất cảng dầu nữa.

Tài nguyên thiên nhiên của Nam Dương gồm 
dầu thô, khí thiên nhiên, thiếc, đồng, vàng. Nông 
phẩm gồm dầu gồi, thóc, trà, cá phê, gia vị và cao 
su. Năm 2005 xuất cảng đi Nhật 22.3%, HK 13.9%, 
Tàu 9.1%, Tân Gia Ba 8.9%, nhập cảng từ Nhật 
18%, Tàu 16.1%, Tân Gia Ba 12.8%, trị giá xuất 
cảng US$83.64 tỷ, nhập cảng US$62.02 tỷ.

Clyde Prestowitz  cảnh giác:
“Xung lực Tàu trên những quốc gia khác cần 

được phân tích cẩn thận, và phải lập ra các biện 
pháp thích ứng để bảo đảm các quốc gia như Mễ 
Tây Cơ và Nam Dương không thành nạn nhân của 
sự phát triển của Tàu” (Rogue Nation: American 
Unilateralism and the Failure of Good Intentions. 
New York: Basic Books. 2003, p. 282).
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TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ
Một Hệ Thống Ý Niệm Về Giải Phóng 

(Lật đổ chế độ độc tài)
(tiếp theo và hết)

Gene Sharp
Việt Tân chuyển ngữ)

Chương 10
Tạo Dựng Nền Tảng

Cho Một Thể Chế Dân Chủ Vững Bền
Sự tan rã của chế độ độc tài đương nhiên là điều 

đáng được chào mừng. Những người đã phải chịu 
khổ quá lâu và trả giá quá đắt trong cuộc đấu tranh 
này xứng đáng được hưởng những ngày vui mừng, 
tĩnh dưỡng, và đáng được ghi nhận công lao. Họ 
xứng đáng với niềm tự hào về chính mình và về 
những người đã cùng đấu tranh để đem lại tự do 
chính trị. Không phải ai cũng sống sót để thấy ngày 
này. Cả những người còn sống và những người đã 
khuất sẽ được ghi nhớ như những vị anh hùng đã 
góp phần viết lên trang sử tự do cho đất nước họ.

Tiếc thay, đây không phải là lúc để nguôi ngoai 
cảnh giác. Dù đã thành công trong việc gỡ bỏ độc 
tài bằng đối kháng chính trị, phải rất quan tâm đến 
việc ngăn chặn một chế độ áp bức khác nổi lên nhân 
lúc xã hội còn đang rối loạn sau ngày sụp đổ chế 
độ cũ. Lãnh đạo của lực lượng dân chủ cần phải 
chuẩn bị trước cho một cuộc chuyển tiếp trong trật 
tự qua thể chế dân chủ. Cơ chế độc tài phải bị đập 
bỏ. Những nền tảng hiến pháp, luật pháp và những 
tiêu chuẩn hành xử của một thể chế dân chủ bền 
vững cần được xây dựng.

Ðừng ai nghĩ rằng sau khi chế độ độc tài sụp đổ 
một xã hội lý tưởng sẽ hiện ra ngay. Sự tan rã của 
chế độ độc tài thực ra chỉ cung cấp điểm khởi đầu 
cho những nỗ lực lâu dài để cải thiện xã hội và đáp 
ứng nhu cầu con người tốt hơn, trong khung cảnh 
tự do mới. Những vấn nạn chính trị, kinh tế và xã 
hội sẽ còn kéo dài hàng nhiều năm, đòi hỏi sự hợp 

tác của nhiều cá nhân và đoàn thể để giải quyết. 
Thể chế chính trị mới cần tạo cơ hội cho dân chúng 
thuộc mọi khuynh hướng và giải pháp có thể tiếp 
tục công việc xây dựng và khai triển chính sách để 
đối phó với những vấn nạn trong tương lai.

 
Nguy cơ phát sinh một chế độ độc tài mới
Aristotle đã từng cảnh báo trước kia “... độc 

tài cũng có thể biến đổi thành độc tài ...”14 Có rất 
nhiều bằng chứng lịch sử, từ Pháp (Jacobins và Na-
poleon), Nga (Bolsheviks), Iran (Ayatollah), Miến 
Điện (SLORC) và nhiều nơi khác, cho thấy khi một 
chế độ áp bức sụp đổ, một số cá nhân và tổ chức chỉ 
xem đó như cơ hội để họ bước lên vai trò những ông 
chủ mới. Ðộng cơ của họ có thể khác nhau nhưng 
hệ quả thì hầu như giống nhau hoàn toàn. Chế độ 
độc tài mới có khi còn tàn bạo và toàn trị hơn cả 
chế độ cũ.

Thậm chí có trường hợp, trước khi một chế độ 
độc tài sụp đổ, một số phần tử của chế độ này tìm 
cách cắt ngang cuộc đấu tranh cho dân chủ bằng 
cách giàn dựng một cuộc đảo chánh để chặn trước 
chiến thắng sắp tới của quần chúng đối kháng. 
Nhóm này tuyên bố là đã tống xuất chế độ độc tài, 
nhưng thực ra chỉ áp đặt lại mô hình chế độ cũ đã 
được chỉnh trang đôi chút.

Ngăn chận đảo chánh
Có một số phương cách để đánh bại đảo chánh 

trong những xã hội mới được giải phóng. Ðôi khi 
thông báo cho mọi người biết sớm về khả năng 
phòng ngừa này của lực lượng dân chủ có thể đủ 
để làm nhụt chí những dự tính đảo chánh. Do đó, 
chuẩn bị cũng là một phần của ngăn ngừa.15

Nếu có xảy ra thì ngay sau khi cuộc đảo chánh bắt 
đầu, thành phần chủ mưu rất cần sự chính danh, tức 
được quần chúng chấp nhận là có thẩm quyền, theo 
qui luật chính trị và lẽ phải, để cai trị. Vì thế nguyên 
tắc cơ bản đầu tiên để chống đảo chánh là khước từ 
cung cấp chính danh cho nhóm đảo chánh.

Nhóm đảo chánh cũng cần dân chúng và những 
người lãnh đạo họ hoặc ủng hộ phía đảo chánh, 
hoặc rơi vào tình trạng hoang mang, hoặc chỉ cần 
thụ động đứng yên. Những kẻ đảo chánh cũng cần 
sự hợp tác của các chuyên viên và cố vấn, nhân viên 
các ban ngành và công chức, các viên chức hành 
chánh và quan toà, để củng cố vòng kiểm soát của 
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họ lên xã hội. Nhóm đảo chánh cũng cần đủ loại 
người đang vận hành các hệ thống chính trị, các 
định chế của xã hội, nền kinh tế, công an và quân 
đội vâng phục một cách thụ động và tiếp tục vai trò 
thường ngày của mình, với ít nhiều thay đổi theo 
những chỉ thị và chính sách của nhóm đảo chánh 
đưa xuống.

Nguyên tắc căn bản thứ hai để ngăn chận đảo 
chánh là kháng cự lại nhóm đảo chánh cũng bằng 
hành động bất hợp tác và phản kháng. Sự hợp tác và 
trợ giúp cho phía đảo chánh phải bị khước từ. Tựu 
chung những phương thức dùng để phản kháng chế 
độ độc tài cũng có thể dùng để đối phó với mối đe 
doạ mới này nhưng phải được áp dụng liền. Nếu cả 
chính danh và hợp tác đều bị khước từ, cuộc đảo 
chánh sẽ chết yểu vì bị bỏ đói chính trị và cơ hội 
gầy dựng một xã hội dân chủ được phục hồi.

Soạn thảo hiến pháp
Thể chế dân chủ mới cần có một bản hiến pháp để 

thiếp lập cái khung sườn mong muốn cho một chính 
phủ dân chủ. Bản hiến pháp cần định rõ những mục 
đích của chính phủ, những hạn chế về quyền hành 
của chính phủ, cách thức và thời hạn bầu cử để chọn 
các viên chức chính phủ và các nhà lập pháp, những 
quyền đương nhiên sở hữu của người dân, và mối 
quan hệ giữa chính phủ trung ương và các cấp chính 
phủ thấp hơn.

Để cấp chính quyền trung ương thật sự dân chủ, 
phải có ranh giới thẩm quyền rõ ràng giữa ba bộ 
phận lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cần có những 
giới hạn chặt chẽ đối với hoạt động của cảnh sát, cơ 
quan tình báo và quân đội để ngăn cấm những can 
thiệp vào chính trị.

Vì lợi ích duy trì thể chế dân chủ lâu dài và ngăn 
cản những xu hướng và biện pháp độc tài, hiến 
pháp nên thiết lập một hệ thống liên bang với nhiều 
đặc quyền quan trọng được dành cho chính phủ 
cấp vùng, tiểu bang, hay địa phương. Trong một 
số trường hợp, hệ thống liên bang Thụy Sĩ có thể 
là một đề nghị đáng được cứu xét. Trong hệ thống 
này những vùng tương đối nhỏ được giữ những đặc 
quyền quan trọng nhưng vẫn là những phần tử của 
quốc gia.

Nếu trong lịch sử đất nước đã từng có một bản 
hiến pháp với nhiều đặc điểm nêu trên thì có lẽ chỉ 
cần phục hồi lại bản này và tu chính nếu có nhu cầu. 

Ngược lại, nếu chưa có bản hiến pháp nào thích hợp 
trước đây, có thể sẽ phải lập ra một hiến pháp tạm 
thời để vận hành quốc gia trong lúc soạn thảo một 
hiến pháp mới. Việc soạn thảo này tốn khá nhiều 
thời gian và suy nghĩ. Sự tham gia của quần chúng 
vào tiến trình soạn thảo rất tốt và cần thiết cho giai 
đoạn phê chuẩn thông qua bản hiến pháp này hoặc 
những điều tu chính sau đó. Cần phải rất cẩn thận 
để không đưa vào hiến pháp những hứa hẹn mà sau 
này không thể thực thi, hoặc những dự kiến mà phải 
có một chính phủ với quyền hành tập trung vào một 
số nhân sự rất nhỏ mới thực hiện được. Cả hai điều 
này đều tạo cơ hội cho sự hình thành một chế độ 
độc tài mới.

Cách hành văn của bản hiếp pháp cần giản dị để 
đại đa số người dân có thể hiểu được. Hiến pháp 
không nên quá phức tạp hoặc mơ hồ đến độ chỉ có 
luật sư hoặc những thành phần cao siêu mới dám 
nhận là mình hiểu.

 
Chính sách quốc phòng dân chủ
Quốc gia vừa được giải phóng khỏi ách độc tài 

có thể cũng đang phải đối phó với các đe doạ từ 
nước ngoài và vì thế cần phải có khả năng chống 
đỡ. Quốc gia này cũng có thể bị đe dọa bởi ý định 
khuynh loát về kinh tế, chính trị và quân sự của 
ngoại bang.

Vì lợi ích duy trì nền dân chủ trong nước, cần 
cân nhắc thật kỹ về việc áp dụng những nguyên 
tắc căn bản của phản kháng chính trị vào nhu cầu 
quốc phòng.16 Khi đặt khả năng kháng cự trực tiếp 
vào tay người dân, những nước vừa giải phóng có 
thể tránh được nhu cầu phải thiết lập một khả năng 
quân sự hùng hậu. Vì một quân đội hùng mạnh tự 
nó có thể là mối đe doạ lên nền dân chủ non trẻ này 
và vì nó đòi hỏi những nguồn kinh tế khổng lồ mà lẽ 
ra phải được dùng vào những mục đích khác.

Cần nhớ là sẽ có những nhóm cố tình bất chấp 
mọi khoản ngăn ngừa của hiến pháp để đưa họ lên 
làm những nhà độc tài mới. Vì vậy, quần chúng có 
vai trò cố định sẵn sàng sử dụng phản kháng chính 
trị và bất hợp tác để chống lại những kẻ đang ôm ấp 
tham vọng độc tài cũng như để duy trì các cơ chế, 
quyền hạn, và thể thức sinh hoạt dân chủ.

Trách nhiệm đáng khen
Công dụng của đấu tranh bất bạo động không 
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chỉ để làm suy yếu và loại trừ những kẻ độc tài mà 
còn để giao sức mạnh cho những người bị đàn áp. 
Kỹ thuật này biến những người, mà trước kia cảm 
thấy mình chỉ là những con cờ hoặc nạn nhân, nay 
có khả năng đấu tranh trực tiếp để giành lại tự do và 
công lý bằng chính sức của mình. Kinh nghiệm đấu 
tranh này có những hệ quả tâm lý quan trọng, góp 
phần gia tăng lòng tự trọng và tự tin nơi những con 
người từng bị xem là thành phần thấp cổ bé miệng.

Một lợi ích lâu dài của việc dùng đấu tranh bất 
bạo động để thiết lập chế độ dân chủ là xã hội đó sẽ 
có thêm khả năng đối phó với những vấn đề đang 
tiếp diễn hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Những vấn 
đề đó có thể là một vụ chính phủ lạm quyền và tham 
nhũng, một thành phần dân chúng bị xã hội bạc đãi, 
những bất công kinh tế, những giới hạn làm giảm 
phẩm chất dân chủ của hệ thống chính trị. Một dân 
tộc đã có kinh nghiệm sử dụng phản kháng chính trị 
sẽ khó rơi vào vòng độc tài trong tương lai.

Sau khi được giải phóng, sự quen thuộc với đấu 
tranh bất bạo động sẽ cung cấp nhiều phương cách 
để bảo vệ nền dân chủ, các quyền tự do dân sự, các 
quyền của dân thiểu số, các định chế phi chính phủ, 
và đặc quyền của các chính phủ cấp vùng, tiểu bang, 
và tỉnh thành. Phương cách này cũng cho phép dân 
chúng và các đoàn thể có thể bầy tỏ một cách ôn 
hoà sự bất đồng gay gắt của mình về những vấn đề 
hệ trọng mà nhiều nhóm đối lập trước đây đã phải 
dùng tới khủng bố hoặc chiến tranh du kích để giải 
quyết.

Những ý tưởng trong bài khảo sát về phản kháng 
chính trị và đấu tranh bất bạo động này nhằm giúp 
tất cả những người hay đoàn thể đang muốn gỡ bỏ 
ách độc tài áp bức khỏi dân tộc mình và xây dựng 
một thể chế dân chủ lâu bền, biết tôn trọng quyền tự 
do của con người và những hành động chung nhằm 
cải thiện xã hội.

Có ba kết luận chính rút từ những ý đã được phác 
thảo ở đây:

- Giải phóng dân tộc khỏi ách độc tài là điều có 
thể làm được;

- Nỗ lực này đòi hỏi phải suy nghĩ và hoạch định 
chiến lược cẩn thận; và

- Cần tinh thần cảnh giác, làm việc với tâm huyết, 
và đấu tranh trong kỷ luật, mà đôi khi sẽ có nhiều 
mất mát.

Một câu nói thường được trích dẫn: “tự do không 

tự nhiên mà có”, rất đúng. Không có một thế lực bên 
ngoài nào sẽ vào cho những người bị áp bức sự tự 
do mà họ mong mỏi. Người ta phải học cách giành 
lấy tự do cho chính mình. Dĩ nhiên là không dễ.

Nếu người ta nắm được những điều kiện phải 
có để đạt đến ngày giải phóng, họ có thể tự đề ra 
con đường hành động cho mình, mà sau một số khó 
nhọc sẽ đem tự do đến cho họ. Và rồi, với sự chuyên 
cần họ có thể xây dựng một chế độ dân chủ và sẵn 
sàng bảo vệ nó. 

Tự do đạt được qua cách đấu tranh này sẽ bền 
vững vì nó được duy trì bởi một dân tộc kiên cường, 
quyết tâm bảo vệ và bồi đắp cho giá trị này.

Chú Thích của Tác Giả
14 Aristotle, sách The Politics, quyển V, chương 
12, trang 233.
15 Ðể biết thêm dữ kiện về cách chống đảo chánh, 
xin đọc Gene Sharp, The Anti-Coup (Boston, MA: 
The Albert Einstein Institution, 2003).
16 Xin đọc Gene Sharp, Civilian-Based Defense: 
A Post-Military Weapons System (Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1990).

 

Phụ Bản
Những Phương Cách Đấu Tranh Bất Bạo Động

PHƯƠNG THỨC PHẢN ĐỐI 
VÀ THUYẾT PHỤC BẤT BẠO ĐỘNG
Tuyên bố chính thức

1. Diễn văn công khai
2. Thư phản đối hay ủng hộ
3. Tuyên ngôn bởi tổ chức hay định chế
4. Tuyên bố công khai có chữ ký
5. Tuyên ngôn buộc tội hay bày tỏ dự định
6. Thỉnh nguyện thư tập thể hay quần chúng

Diễn đạt với đối tượng rộng lớn
7. Khẩu hiệu, hí hoạ, và biểu tượng.
8. Biểu ngữ, bảng vẽ, và những phương cách
    diễn đạt phô bày
9. Truyền đơn, tài liệu ngắn [pamphlets], và
     sách vở
10. Báo và tạp chí
11. Băng thu, radio, và truyền hình
12. Biểu ngữ kéo bay trên trời, và viết dưới đất
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Đại diện nhóm
13. Ủy nhiệm đại diện
14. Trao giải thưởng [tập dợt] giả [mock award]
15. Vận động nhóm

 Những Phương Cách Đấu Tranh Bất Bạo Động 69
16. Đóng trụ phản đối [picket]17
17. Bầu cử [tập dợt] giả

Hành động biểu tượng công khai
18. Phô bày cờ và màu biểu tượng
19. Măc đeo biểu tượng
20. Cầu nguyện và suy bái
21. Chuyên chở vật biểu tượng
22. Cởi bỏ quần áo phản đối
23. Tự hủy tài sản của mình 18
24. Ánh sáng biểu tượng
25. Phô bày chân dung
26. Sơn vẽ như hình thức phản đối
27. Đặt tên và biểu hiệu mới
28. Âm thanh biểu tượng
29. Những phục hoạt 19 biểu tượng
30. Những điệu bộ thô sơ

Áp xuất lên cá nhân [đối thủ]
31. “Ám ảnh” đảng viên nhà nước 20
32. Khiêu khích đảng viên nhà nước21
33. Kết thân với nhân sự đối địch [fraterniz--
      tion: để vô hiệu hóa kỷ luật/mệnh lệnh]22
34.Đêm không ngủ

Kịch nghệ và âm nhạc
35. Kịch ngắn hài diễu hay phục sức chế nhạo
36. Trình diễn âm nhạc kịch nghệ
37. Hát hò

Diễn hành
38. Tuần hành
39. Diễu hành 23
40. Rước hành tôn giáo
41. Hành hương
42. Đoàn xe gắn máy

Vinh danh người quá cố
43. Để tang chính trị
44. Tống táng giả
45. Lễ an táng biểu tình
46. Thăm viếng nơi chôn cất

Tụ hội công khai
47. Tụ tập phản đối hay ủng hộ
48. Hội họp phản đối
49. Hội họp phản đối ngụy trang
50. Kéo dài buổi dạy những chủ đề “nổi cộm” 

[Teach-in]
Rút lui và phủ nhận

51. Bỏ đi ra
52. Im lặng
53. Từ chối các vinh danh
54. Quay lưng

PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC VỀ XÃ HỘI
Tẩy chay cá nhân

55. Tẩy chay giao tiếp
56. Tẩy chay giao tiếp chọn lọc
57. Không đáp ứng tương quan trai gái
58. Trục xuất khỏi giáo phái
59. Chấm dứt dịch vụ tôn giáo

Bất hợp tác với các sinh hoạt xã hội, phong tục, định chế
60. Ngưng các sinh hoạt thể thao, xã hội
61. Tẩy chay các dịp sinh hoạt giao tế xã hội
62. Sinh viên biểu tình
63. Bất tuân xã hội 24
64. Rút lui khỏi các định chế xã hội

Rút lui khỏi hệ thống xã hội
65. Ở nhà
66. Hoàn toàn bất hợp tác cá nhân
67. Rút người làm việc 25
68. Tạo an toàn khu 26
69. Tiêu thổ tập thể
70. Phản đối di dân

PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC KINH TẾ 
(1): TẨY CHAY KINH TẾ
Hành động bởi giới tiêu thụ

71. Tẩy chay bởi giới tiêu thụ
72. Không tiêu dùng đồ bị tẩy chay 27
73. Thắt lưng buộc bụng 28
74. Giữ lại tiền nhà
75. Không cho thuê
76. Tẩy chay tiêu thụ cấp quốc gia 29
77. Tẩy chay tiêu thụ cấp quốc tế 30

Hành động bởi nhân công và nhà sản xuất
78. Tẩy chay bởi nhân công 31
79. Tẩy chay bởi nhà sản xuất 32

Hành động bởi mối giới trung gian
80. Tầỷ chay bởi người trung gian môi giới 33

Hành động bởi chủ nhân và quản lý
81. Bởi giới buôn bán 34
82. Từ chối cho sang hay bán tài sản
83. Tự bãi công 35 [lock-out]
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84. Từ chối trợ giúp về kỹ nghệ
85. Bãi thị đồng loạt

Hành động bởi giới có phương tiện tài chánh
86. Rút tiền khỏi các ngân hàng
87. Từ chối trả các lệ phí, các ấn định chi phí
88. Từ chối trả nợ, trả lãi
89. Cắt đứt các khoản cho vay hay tín dụng
90. Từ chối cung cấp lợi tức 36
91. Từ chối nhận tiền của nhà nước 37

Hành động bởi cấp chính quyền
92. Cấm vận nội địa
93. Vào sổ đen các thương nhân đối tượng
94. Cấm vận người bán cấp quốc tế
95. Cấm vận người mua cấp quốc tế
96. Cấm vận cấp quốc tế

PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC KINH TẾ (2): 
ĐÌNH CÔNG
Đình công biểu tượng

97. Đình công phản đối 38
98. Bỏ ngang 39

Đình công nông nghiệp
99. Nông dân đình công
100. Nhân công nông trại đình công

Đình công bởi các nhóm chung quyền lợi
101. Từ chối nhân công ưu đãi (từ đối thủ)
102. Tù nhân đình công
103. Thợ thủ công đình công
104. Giới chuyên gia đình công

Đình công kỹ nghệ thông thường
105. Đình công một công ty
106. Đình công một ngành kỹ nghệ
107. Đình công liên đới hỗ trợ

Đình công giới hạn
108. Đình công phân lẻ 40
109. Đình công luân phiên 41
110. Đình công trì việc [slowdown]
111. Đình công theo sách vở 42
112. Cáo bệnh ở nhà
113. Đình công đồng xin nghỉ 43
114. Đình công hạn chế 44
115. Đình công chọn lọc 45

Đình công liên kỹ nghệ
116. Đình công nhiều ngành kỹ nghệ
117. Tổng đình công 46

Phối hợp đình công và ngưng hoạt động kinh tế
18. Ngừng sinh hoạt kinh tế 47

119. Chấm dứt hoạt động kinh tế 48

PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC CHÍNH TRỊ 
Phủ nhận chính quyền

120. Rút lại sự trung thành với nhà nước
121. Từ chối ủng hộ công khai nhà nước
122. Viết và phát biểu kêu gọi nổi dậy Bất hợp 
        tác nhà nước từ công dân 
123. Tẩy chay ngành lập pháp
124. Tẩy chay các cuộc bầu cử
125. Tẩy chay các công việc và chức vụ nhà 
        nước
126. Tẩy chay các bộ, cơ quan, tổ chức chính 
        quyền và ngoại vi
127. Bãi khóa, rút khỏi các cơ quan định chế 
        giáo dục nhà nước
128. Tẩy chay các cơ quan do nhà nước hỗ trợ
129. Từ chối trợ giúp nhân viên công lực nhà 
         nước
130. Tháo gỡ bảng hiệu, bích chương của mình
131. Từ chối chấp nhận nhân viên chỉ định nhà 
         nước
132. Từ chối tháo gỡ những định chế đang hiện 
         hữu

Giải pháp khác hơn tuân phục của công dân
133.  Tuân hành miễn cưỡng và chậm chạp
134.  Bất tuân khi vắng sự kiểm soát theo dõi
135.  Bất tuân đồng loạt 49
136.  Bất tuân ngụy trang
137.  Từ chối tụ tập hay hội họp để phân tán
138.  Ngồi ăn vạ
139.  Bất hợp tác với lệnh bắt lính hay trục xuất
140.  Trốn, né, giấy tờ giả
141.  Bất tuân các luật lệ “bất chính”

Hành động bởi công nhân viên nhà nước
142.  Chọn lọc từ chối tiếp tay nhà nước 50
143.  Cản trở hệ cấp thông tin và chỉ huy
144.  Trì hoãn và cản trở
145.  Bất hợp tác hành chánh hàng loạt
146.  Bất hợp tác về tư pháp
147. Cố ý vô dụng và bất hợp tác chọn lọc từ 
       nhân viên công lực
148. Nổi loạn

Hành động chính quyền nội tại
149. Trì hoãn và tránh né bán pháp lý
150. Bất hợp tác từ các đơn vị cử tri nhà nước

Hành động chính quyền quốc tế
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151. T hay dổi đại diện ngoại giao và các cơ 
        quan khác
152.  Trì hoãn, hủy bỏ các cơ hội ngoại giao
153.  Hoãn giữ sự công nhận ngoại giao
154.  Chấm dứt quan hệ ngoại giao
155.  Rút khỏi cơ quan quốc tế
156.  Từ chối sự tham gia vào các cơ chế quốc 
        tế
157.  Loại trừ khỏi các cơ chế quốc tế

PHƯƠNG THỨC CAN DỰ BẤT BẠO ĐỘNG
Can Dự về Tâm Lý

158. Tự hứng khổ nạn
159. Tuyệt thực

(a) Tuyệt thực áp lực luân lý
(b) Biểu tình tuyệt thực
(c) Tuyệt thực tuẫn tiết

160. Xử Ngược Lại 51
161. Quấy nhiễu bất bạo động

Can dự về thể chất
162.  Ngồi ăn vạ
163.  Đứng ăn vạ
164.  Lái xe tuần hành biểu thị phản đối
165. Lội nước biểu thị phản đối
166.  Đi vòng vòng phản đối52
167. Tập trung cầu nguyện phản đối
168.  Chiếm đoạt bất bạo động 53
169.  Không chiếm bất bạo động 54
170.  Xâm lấn bất bạo động
171.  Ngăn trở bất bạo động 55
172.  Cản trở bất bạo động 56 
173. Chiếm cứ bất 
       bạo động

Can dự về xã hội
174. Đặt ra khuôn khổ xã hội mới
175. Gây quá tải cho phương tiện cơ sở xã hội
176. Cản trở
177. Chiếm diễn đàn
178. Địa bàn du kích
179. Tạo lập cơ chế xã hội khác thay thế
180. Tạo lập hệ thống thông tin liên lạc khác 
        thay thế thứ của nhà nước

Can dự về kinh tế
181. Đình công ngược 57
182. Đình công xâm chiếm 58
183. Chiếm giữ đất đai bất bạo động
184. Vượt qua các rào cản

185. Tiền giả với động cơ chính trị
186. Mua hàng hóa tiên thủ truy cản
187. Nắm chiếm tài sản
188. Tháo đổ hàng hóa
189. Chiếu cố chọn lọc
190. Tạo lập thị trường khác thay thế
191. Tạo lập hệ thống vận chuyển thay thế
192. Xây dựng định chế kinh tế thay thế

Can dự về chính trị
193. Gây quá tải hệ thống hành chánh
194. Tiết lộ danh tánh của công an, nhân viên 
        chìm
195. Tạo gây đi tù
196. Bất tuân luật lệ “chung chung”
197. Làm việc nhưng không cộng tác
198. Tạo chủ quyền đối trọng và chính quyền 
        song song

Chú Thích của Phụ Bản

17. Một người, một nhóm trụ ở một địa điểm đối tượng
     để bày tỏ sự bất mãn, phản đối hay khuyến dụ người
      khác không vào, không can dự , tiếp tay vào một điều
      gì.
18. Tài sản có thể là nhà cửa, tài liệu, giấy chứng nhận, 
      chứng minh,...
19. Phục hồi sinh hoạt, hình ảnh của những giá trị chính
      đáng bị mất, bị tước, bị hủy v.v..
20. Thí dụ như thường trực đi theo đuôi, hoặc nhắc đòi,       
      hoặc im lặng
21. Thí dụ diễu cợt, châm chọc,..
22. Và xa hơn thuyết phục là chế độ họ phục vụ là 
      bất công vô chính nghĩa
23. Khác với tuần hành [chỉ đi bộ với biểu ngữ], diễu
      hành có thể có xe hoa, biểu tượng, và không khí thiên
      về vui nhộn, bày tỏ ủng hộ cho một điều gì hay
     cá nhân nào đó.
24. Bất tuân các thông lệ xã hội
25. Bỏ đi vùng khác, để tạo tình trạng thiếu nhân công
26. Rút về nơi mà nếu đụng chạm sẽ vi phạm luôn các
      cấm đoán tôn giáo, luân lý, xã hội, pháp lý
27. Cho những ai đã lỡ có đồ này
28. Giảm sự tiêu thụ xuống mức cực tối thiểu
29. Tẩy chay hàng và dịch vụ của một quốc gia
30. Phát động trên nhiều quốc gia tẩy chay hàng dịch vụ
      một quốc gia
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31. Từ chối làm việc với sản phẩm hay dụng cụ cung cấp/
      sản xuất bởi đối thủ
32. Từ chối bán, giao hàng các sản phẩm dịch vụ bởi đối
      thủ
33. Từ chối bởi nhân viên và chính người môi giới để 
      cung cấp, chuyển giao, sản phẩm dịch vụ
34. Từ chối mua hay bán những sản phâm nào đó
35. Chủ nhân tự xướng xuất đình chỉ công việc bằng tạm
      thời đóng cửa, ngưng làm việc
36. Từ chối tự nguyện cung cấp nhà nước lợi tức 
      (dữ kiện về lợi tức, đóng thuế. (v.v...)
37. Đòi hỏi các cách chi trả khác hơn là tem phiếu, tiền tệ 
      từ nhà nước (thí dụ ngoại tệ đô la)
38. Có báo trước cho một thời gian nhất định
39. Đột xuất, ngắn
40. Đình công luân phiên bởi từng nhân công, từng khu 
      vực, hay từng phần nhỏ
41. Đình công luân phiên từng hãng một trong cùng loại
      kỹ nghệ
42. Chỉ làm theo đúng sự qui định để trì việc
43. Đông đảo nhân công xin nghỉ từng cá nhân
44. Từ chối làm một số việc vặt, phụ , hay một số ngày 
      nào đó
45. Từ chối làm một số loại việc nào đó
46. Toàn bộ các ngành kỹ nghệ đình công cùng lúc
47. Tự nguyện ngưng 1 giai đoạn những sinh hoạt kinh tế
      (buôn bán, sản xuất, vận tải, v.v)
48. Nhân công đình công và chủ nhân đồng loạt ngưng
      mọi sinh hoạt kinh tế
49. Có thể công khau hay không phổ biến.
50. Như từ chối tiến hành một số, một phần chỉ thị; thông 
      báo cấp trên về sự từ chối này.
51. Bị cáo sê trở thành công tố bất chính thức
52. Tụ tập tại n hững nơi có ý nghĩa biểu tượng và đi lòng
      vòng quanh đó
53. Tuần hànhđến địa điểm then chốt và đòi hỏi chiếm giữ
54. Có thể qua thả truyền đơn, đem theo thực phẩm..
55. Lấy thân mình làm lá chắn giữa 1 người và đối tượng
      hành sự của người ấy
56. Một cách tạm thời tổng quát
57. Làm tăng công tối đa
58. Chiếm cứ chỗ làm việc

Tàu nắn gân Mỹ 

Thi Sơn
 

Đầu tháng 3.2009, một biến động ở Biển Đông 
không náo nhiệt lắm nhưng rầt nghiêm trọng. 

Ngày 4.3.2009, một tàu thuộc Cục Tuần Tra Ngư 
Nghiệp Tàu dùng đèn pha cực sáng nhiễu loạn chiếc 
quân hạm hải thám USNS Victorious khoảng 125 
hải lý ngoài khơi duyên hải Tàu, rồi vượt mũi không 
báo trước. Tiếp theo là một phi cơ tuần thám Y-12 
của Tàu lượn 12 vòng thật thấp, trên chiếc Victori-
ous. Ngày 5, một chiến hạm Tàu tiến đến gần chiếc 
USNS Impeccable không vũ trang, vượt sát cách 
mũi rồi một chiếc Y-12 của Tàu lượn thấp 11 vòng.  
Ngày 7, ba chiến hạm và 2 tàu kéo lưới của Tàu vây 
chiếc USNS Impeccable, bảo cho biết là đang hoạt 
động bất hợp pháp và phải rời ngay khỏi khu vực, 
nếu không sẽ “lãnh hậu quả”, rồi một chiếc lại vượt 
sát trước mũi chiếc Impeccable, trong khi 2 chiếc 
tàu khác đứng chặn ngay mũi chiếc Impeccable, ném 
những mảnh gỗ xuống biển để cản đường. Chiếc Im-
peccable cố hết sức hãm lại, nếu không thì đã đụng 
phải các tàu của Tàu. Thủy thủ Tàu còn quăng dây 
móc định chụp lấy dây kéo phao sonar của chiếc Im-
peccable. Thủy thủ HK lấy vòi nước cứu hỏa xịt sang 
thủy thủ Tàu, lột hết quần áo còn có cái quần lót. Tàu 
bảo chiếc Impeccable đến miền nam đảo Hải Nam 
để thám sát hoạt động tiềm thủy đĩnh.

Tàu đã nhiều lần phản đối tàu tuần thám Hải Quân 
HK hoạt động ngoài khơi duyên hải Tàu. HK bảo 
là các hoạt động này hợp pháp và chiếc Impeccable 
đang công tác cách bờ biển đảo Hải Nam ít nhất 75 
dặm, rất xa lãnh hải 12 hải lý của Tàu. Tàu vẫn cố 
tình giải thích xuyên tạc luật biển quốc tế theo Công 
Ước LHQ (UNCLOS = the U.N. Convention on the 
Law of the Sea) mà chính Tàu đã phê chuẩn, đem 
các điều khoản quy định cho lãnh hải áp dụng cho 
vùng độc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý. 

James Kraska, giáo sư Luật Quốc Tế của Naval 
War College ở Rhode Island, trong bài “The Legal 
War behind the Impeccable Incident” trên World Pol-
itics Review, 16.3.2009, bình luận: “Tranh chấp có 
cơ vươn ra xa ngoài giới hạn của EEZ bình thường 

nm
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của Tàu. Những năm gần đây, Tàu tỏ ra nới rộng 
luật lệ EEZ của nó để cố ý bao trùm phần chính của 
toàn bộ Nam Hải, khẳng định một EEZ quanh những 
đá ngầm và đảo Trường Sa và Hoàng Sa.  

Các đảo không thể đế cho con người sinh sống 
không có quyền có một EEZ và các đá ngầm còn 
không được có cả một lãnh hải 12 hải lý. Nhưng 
Bắc Kinh đã vạch một đường bao gồm cả Trường 
Sa và Hoàng Sa vào trong một yêu sách EEZ thực 
tế bao gồm toàn thể vùng Nam Hải. Phi Luật Tân, 
Việt Nam, Đài Loan, Mã Lai á và Brunei cũng đòi 
và chiếm một phần vùng này... Một thập niên qua, 
các tham khảo giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn 
đã tranh luận những vấn đề này, không đạt được 
một thỏa thuận nào. Dù sao, với việc Bắc Kinh triển 
khai các chiến thuyền của nó ngày càng ra ngoài  Á 
Châu, có thể trông chờ rằng một nước Tàu hiện đại 
hóa cũng như nhiều quốc gia ven biển khác đã đưa 
những hành động của họ theo hiệp ước - sẽ thấy lợi 
ích trong một trật tự tự do, cấp tiến và ổn định của 
các đại dương”.   

Nghĩa là ông hy vọng Tàu bây giờ văn minh rồi sẽ 
biết tôn trọng luật của cộng đồng nhân loại. Nhưng 
cứ xem họ áp dụng luật pháp ngay đối với đồng bào 
của họ ra sao thì đủ thấy hy vọng của ông là hão 
huyền. Với Tàu, chỉ có kẻ mạnh mới có lý.

Tân chính phủ Mỹ đã gửi những tín hiệu rõ ràng 
là không sợ đối đầu với Tàu. TT Obama tiếp kiến TT 
Nhật Taro Aso ngày 20.2.2009, tuyên bố: “Tình hữu 
nghị giữa HK và Nhật Bàn là quan trọng phi thường. 
Vì thế mà ngài thủ tướng là vị chức sắc ngoại quốc 
đầu tiên đến thăm tôi tại Phòng Bầu Dục”.  Chưa 
đầy 1 tháng sau khi nhậm chức, chuyến công du đầu 
tiên của Hillary Clinton không phải là đến Âu Châu 
như thường lệ, mà là đến 4 nước Á Châu: Nhật, Nam 
Dương, Nam Hàn và Tàu. Trên đường đi, bà nói: “Đi 
Á Châu đối với tôi là một phần rất lớn về cách mà 
chúng tôi sẽ chứng minh chính quyền Obama tiếp 
cận với muôn vàn vấn đề mà cũng còn cả với các 
cơ hội nữa”. Ngày 16.2.09, tại Đông Kinh, bà tuyên 
bố: “Tôi đến Á Châu với tư cách là ngoại trưởng để 
truyền đạt rằng các quan hệ của Mỹ qua Thái Bình 
Dương là tối cần để đối phó với các thách thức và 
bắt nắm những cơ hội của tk XXI. Củng cố các liên 
kết lịch sử của chúng tôi với Á Châu, bắt đầu ngay 
ở đây, Nhật Bản, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng 
những mạng lưới khắp thế giới để giải quyết những 
vấn đề mà không ai trong chúng ta có thể giải quyết 

một mình được”.  
Trước khi rời Bắc Kinh ngày 22, bà đã thúc dục 

Tàu mua thêm công khố phiếu Mỹ để giúp kế hoạch 
kích cầu của TT Obama. Bà thản nhiên bảo Tàu “thực 
sự là chúng ta sẽ cùng lên hay cùng xuống” (we are 
truly going to rise or fall together), nghĩa là nếu Tàu 
không giúp HK thì sẽ chết chùm cả đám. Tàu nghe 
chắc thâm gan tím ruột. Thắng lợi của bà đấy. Bà đã 
tỏ ra có bản lãnh của một nhà ngoại giao thuộc hạng 
ưu, cần đấy nhưng không thèm van xin, chỉ trình bầy 
lợi hại để bắt đối phương phải cho, cũng như đã phải 
cho thanh tra Mỹ đến điều tra tận nơi cách thức hoạt 
động của từng hãng xưởng Tàu sau khi HK trả về 
nhiều chuyến hàng của Tàu bị cho là có hại cho sức 
khỏe người tiêu dùng. Tàu vốn coi chủ quyền quốc 
gia là bất khả xâm phạm, chưa bao giờ cho một quốc 
gia khác đến lục soát như thế.

Chuyến đi của bà là một thông điệp cho các đồng 
minh Á Châu rằng HK không chểnh mảng đối với 
họ, cho Tàu rằng HK vẫn gắn bó với vùng Châu Á 
Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của bà và TT Obama 
cực kỳ khó khăn: trả bớt quốc trái trên một ngàn tỷ 
đô la, củng cố vị thế siêu cường vô địch của HK 
đã bị chính quyền tiền nhiệm làm lung lay siêu vẹo. 
Hãy để cho họ có thì giờ thi thố tài năng. Có lẽ Tàu 
nhìn thấy rõ hơn nên phản ứng ngay [1].

Bà Clinton ở Tàu về ngày 22.2 chưa được nửa 
tháng thì ngày 4.3 Tàu gây sự với chiếc Victorious 
rồi đến chiếc Impeccable. Ngày 10.3, Bắc Kinh phái 
chiếc Y Chính (Yusheng) 311 là tàu tuần tra đánh 
cá lớn nhất của Tàu từ Quảng Châu đến Biển Đông. 
Hành pháp Obama ngay từ đầu đã tỏ ra không hùng 
hổ hồ đồ nhưng cương quyết, điều động ngay chiếc 
khu trục hạm USS Chung-Hoon trang bị hỏa tiễn, 
ngư lôi và 2 trực thăng đến bảo vệ chiếc Impeccable 
tiếp tục công tác hợp pháp của nó. Một viên chức cao 
cấp HK cho phóng viên AFP hay rằng từ nay trở đi 
các khu trục hạm của Hải Quân HK sẽ hộ tống loại 
tàu này tại Nam Hải. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài 
Bryan Whitman tuyên bố những hành động của Tàu 
là ấu trĩ, là những thao diễn không chuyên nghiệp. 
Ủy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Robert Gibbs bảo, 
“Chúng tôi vẫn tiếp tục công tác trong những hải 
phận quốc tế này và chúng tôi trông đợi Tàu tôn 
trọng luật quốc tế về việc này”. Tòa đại sứ HK tại 
Bằc Kinh gửi chính phủ Tàu một công hàm phản đối. 
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Tàu Mã Triều Rạng 
(Ma Zhaoxu) phát biểu: “Khiếu nại của HK hoàn 
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toàn không chính xác, lẫn lộn thực hư và tuyệt đối 
không thể chấp nhận được đối với Tàu... Chiếc Im-
peccable vi phạm luật quốc tế và luật lệ Tàu và hoạt 
động trong vùng đặc quyền kinh tế của Tàu ở Nam 
Hải mà không được Tàu cho phép”. Ông khuyên 
Hoa Thịnh Đốn phải có những biện pháp ngăn ngừa 
những việc như thế không xẩy ra nữa trong tương 
lai. Như thế có nghĩa là các chiến hạm HK muốn 
vào gần bờ biển Tàu kể cả trong eo biển Đài Loan, 
chỗ hẹp nhất chỉ rộng có 90 hải lý, phải xin phép 
Tàu trước. Tàu đã từ chối không cho hàng không 
mẫu hạm USS Kitty Hawk và tuần dương hạm USS 
Reuben James ghé Hương Cảng nhân lễ Phục Sinh 
2007 để 8000 thủy thủ gặp thân nhân của họ. Các 
chiến hạm này phải quay về căn cứ Yokosuka, Nhật, 
đi qua eo biển Đài Loan, khiến Bắc Kinh lên tiếng 
bày tỏ “sự cực kỳ quan tâm”. Ngày 17.1.2008, khi 
ghé Hương Cảng, đô đốc Timothy Keating, tư lệnh 
Liên quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương (US Pa-
cific Command), châm biếm rằng Tàu phải xin lỗi 
“không phải tôi mà gia đình các thủy thủ đã tiêu phí 
mấy tì (a few bucks) đến Hương Cảng để gặp thân 
nhân của họ. Đó là điều phiền nhất trong việc này”. 
Sau khi tỏ thái độ miệt thị như thế, ông nhấn mạnh 
rằng tàu của HK có quyền đi qua eo biển Đài Loan. 

Biến cố Impeccable xẩy ra đúng 1 tuần lễ sau khi 
Tàu và HK tái tục tham khảo giữa các nhà binh, đã 
bị gián đoạn từ tháng 10.2008 vì HK bán US$5 tỷ vũ 
khí cho Đài Loan, đồng thời với việc ngoại trưởng 
Tàu Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) đến Hoa Thịnh 
Đốn gặp TT Obama ngày 12, chuẩn bị cho cuộc hội 
kiến Obama-Hồ Cẩm Đào vào đầu tháng 4 tại hội 
nghị thượng đỉnh G-20 ở Luân Đôn. TT Obama và 
Dương Khiết Trì đồng ý là hai quốc gia nên tham 
khảo thường xuyên hơn để tranh những ngộ nhận 
như biến cố Impeccable.

Ngày 1.4.2001, một phi cơ P-3 của Hải Quân HK 
đang bay tuần thám tiềm thủy đĩnh tại Nam Hải, cách 
đảo Hải Nam 70 hải lý thì bị 2 chiến đấu cơ MIG của 
Tàu lên ngăn cản, đụng phải 1 chiếc, phải đáp khẩn 
cấp xuống đảo Hải Nam. Chiếc MIG đâm xuống 
biển, phi công Tàu chết. Tàu giam giữ 24 nhân viên 
phi hành của chiếc P-3 trong 11 ngày rồi thả nhưng 
tháo rời chiếc P-3 ra từng mảnh trước khi giao lại 
cho HK sau 3 tháng, chắc là để lấy mẫu các bộ phận. 
Tuy nhiên hai bên không làm to chuyện vụ này. Sự 
kiện này xẩy ra ngay sau khi TT Bush mới vào tòa 
Bạch ốc ngày 20.1.2001. Biến cố Impeccable cũng 

xẩy ra ngay sau khi TT Obama mới nhậm chức ngày 
20.1.2009. là một trong 5 chiếc tàu hải thám, một bộ 
phận của 25 chiếc tàu trong Military Sealift Com-
mand Special Mission Ships Progam, Chiếc Impec-
cable được thiết kế đặc biệt tần số sonar thấp cả thụ 
động và năng động để vẽ họa đồ đáy biển, cung cấp 
dữ kiện cho tiềm thủy đĩnh di chuyển và phát giác 
tiềm thủy đĩnh khác.

Phải chăng Tàu có lệ nắn gân, nắn cốt các tân TT 
HK?

Chú Thích Của Người Dân
[1]. Tất nhiên nhà nước nào kế vị thì cũng phải lãnh 

phần nhà nước tiền nhiệm để lại và ai cũng cần thí giờ 
mới chứng tỏ được tài năng. Nhưng nếu dân chờ các ông 
cộng sản thực hiện lời nói dóc thì chỉ có mềm xương. ở 
đây cũng vậy, chuyện Mỹ trả nợ chưa thấy đâu, chỉ thấy 
vay thêm hơn nữa, và xem ra các nguyên thủ quốc gia 
trên thế giới coi TT Obama nhẹ kí lắm.

thơ PHẠM CÂY TRÂM

                   Ngày Mất Nước (*)
Mất nước bầm gan, uất hận tràn
Cờ quăng súng vất, chạy đành sao?
Một trời mù mịt, hồn ma ám
Bốn phía hoang mang, lũ giặc vào
Nhà cửa, ruộng vườn thôi mất sạch
Gia đình, lân lý bỗng tiêu tan
Đau ơi! Nưóc mất, đời tan nát
Giọt lệ đêm đêm tủi phận gào.

                   Nguy Cơ Mất Nước (*)
Từ khi quyền lợi chúng chia nhau
Cuộc chiến ngưng, thôi việc đã bày
Mỹ bỏ Miền Nam, danh dự chạy
Cộng vào bán nước, sẵn sàng quay
Biển đông thuận hiến, Tàu gian kế
Ải bắc nhường dâng, Việt bó tay
Mất nước nguy cơ, ngày thấy rõ
Tội đồ dân tộc, lũ chúng mày.

(*) Hai đề trên lấy từ đề hai bài thơ của tác giả Tha 
Nhân, ở báo Khởi Hành số 150 tháng 4-09.
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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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