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 Hiện nay, chúng tôi nhận định như sau:
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lãnh thổ, có nhà nước, 
được các nước công nhận / bang giao, và là hội viên 
Liên Hiệp Quốc.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để khuyến dụ 
người Việt phải chấp nhận cộng sản. 
2. Đảng viên Cộng Sản tranh giành, đấu đá về địa vị, 
về quyền lợi, và móc ngoặc làm ăn bất chính nên đã 
giầu có, tiền rừng bạc biển nhưng tối đại đa số đồng 
bào vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền 
mưu sinh, quyền suy nghĩ, và miễn cưỡng khuất phục 
bạo quyền.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để nói là đã 
có những thành phần ngoài Đảng có tiền, có quyền, đất 
nước đã có đấu tranh chính trị và có mầm mống tự do 
dân chủ.
3. Đảng Cộng Sản và 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
Những Kẻ Vô Trách Nhiệm Và Thiếu 

Lương Tâm
Đại Dương, tr. 9

Chuyện Không Nên Nói/Làm
Và Chuyện Cần Nói/Làm 

Hà Thúc Hội, tr.11
Khoảng Cách Thế Hệ

Trần Đạo, tr.14
 Hoà Hay Chiến

Phì Ngư, tr.17
Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam 2009

Kết Thúc Giai Đoạn Một
Dr. Tran, X-Café, tr.18

Lời Nói Đầu Dự Thảo Hiến Pháp VN 2009
tr.21

Tiền Đề Của Dự Thảo Hiến Pháp VN 2009
(Dự Thảo Hiến Pháp 7)

tr.22
Một Vài Vấn Đề Việt Nam & Hoa Kỳ

Bài Học Qua Cuộc Chiến Mc. NAMARA 
Đại Dương, tr. 23

Sử Việt Cận và Hiện Đại (tiếp theo)
Nguyễn Đình Hồng, tr. 27

Balkans và Caucasus: 
Nguyên Nhân Tranh Chấp Giữa Tây Âu Và Nga

Nguyễn Trần Ai, tr. 30
Óc Sáng Tạo Tàu

Thi Sơn, tr. 32
Một Cơ Hội Cho CSVN

Kim Bảng, tr. 35
 Hỡi Xừ Nhất Hạnh

Tha Hương, tr. 38

          

      
ĐÍNH CHÍNH:

Râu nọ cằm kia: Trong số 227, bài “Chiến tranh và 
Cuộc Thanh Lọc Chủng Tộc ở Croatia” của tác giả 
Nguyễn Trần Ai đã ghi nhầm tên tác giả thành “Mỹ Lộc”. 
Xin cáo lỗi cùng hai tác giả và độc giả.

Phạm Cây Trâm, Arlington, TX: 
Chẳng còn mấy năm nữa tôi đã bát thập thượng thọ 

nên không tránh khỏi tình trạng lão hóa, lẩm cẩm, quên 
trước nhớ sau và ngược lại. Vậy xin BPT thông cảm và 
tha thứ nhé.

Theo tôi, NgD còn tồn tại mãi, xây trên ý thức quốc gia 
dân tộc của các thế hệ cha ông cùng các thế hệ từ 1945 
về sau cũng như các thế hệ con cháu chắt chít của chúng 
ta ở hải ngoại ý thức đúng đắn cuộc chiến đấu chống 
cộng sản là cuộc chiến chính nghĩa vì dân vì nước.

Vậy thì tôi nghĩ NgD sẽ tồn tại mãi mãi bởi có BPT trẻ 
với số độc giả trẻ ở hải ngoại và, nếu thời cơ chuyển biến 
có lợi cho việc thực hiện nhân quyền và dân chủ Việt 
Nam, số độc giả trong nước sẽ đông lắm chứ không phải 
là giải tỏa tâm trạng tức tối của sự thua cuộc hoặc thỏa 
mãn tinh thần chống cộng những ngày qua.

Với tôi, tôi luôn luôn ủng hộ NgD tối đa, tôi mua mãi 
đến khi ngưng thở mới thôi. Nói thế có lẽ thừa với NgD, 
vì không có mợ, chợ cũng đông. 

Dông dài cho vui. Xin chúc NgD trường tồn, vạn sự 
như ý. Tiện đây xin chép đôi bài thơ dở dở ương ương, 
thấy được thì đăng cho vui, bằng không quẳng sọt rác 
chẳng sao.

BPT Người Dân: Bác dậy vậy chứ có mợ là chợ khác 
liền: đất bớt lầy lội hay bụi bặm, không khí đâm mát mẻ 
hay ấm áp, âm thanh thành trong trẻo không hỗn tạp, 
vân vân và vân vân... Hay là tại chúng cháu chưa được 
đi yến lão nên thấy vậy?

Bùi Thanh Hà, Garden Grove, CA:
Kính gửi theo đây check để đọc tiếp NgD một năm 

nữa, từ số 229. 

Dân Với Dân



Người Dân Số 228Trang 4

Lúc này kinh tế ọp ẹp quá, chẳng biết NgD có 
kham nổi không? 

Chúng tôi chỉ là bạn đọc, mong làm tròn vai trò 
của mình chứ không biết sao hơn. Còn viết gì thì 
cũng không ngoài chuyện... đánh trống cửa sấm.

Kính chúc BPT, quí Anh Chị dồi dào sức khoẻ và 
kiến thức để chia xẻ tâm tư với người đọc.

BPT Người Dân: Xời ơi, quí hữu đừng có lo. Mình 
có tổng thống “Ông ba hoa” ăn nói còn giỏi bằng 
mấy vẹm, toàn thế giới nghe ổng răm rắp, nạp tiền 
cho mình tiêu, an bình, thịnh vượng, thế giới đại 
đồng tới nơi rồi mà.

Vũ Trọng Bảo, Santa Ana CA:
Tôi tên Vũ Trọng Bảo xin được chấm dứt việc 

mua báo NgD ngay từ bây giờ. Lý Do: Báo NgD 
ngày càng có những bài rất... không giá trị, nhất là 
chẳng liên quan gì đến Kính Chiếu Yêu do chính quí 
vị đề ra. Kính chúc quí vị ngày càng khá hơn.

BPT Người Dân: Rõ ràng NgD thất bại trong việc 
làm vừa lòng ông Vũ Trọng Bảo. Tiếc rằng ông nói 
chung chung, không chỉ giáo rành mạch việc NgD 
thụt lùi, khác trước ra sao thành chúng tôi thú thực 
không biết cải tiến như thế nào. Mong được các 
thân hữu/độc giả góp ý, hướng dẫn để khỏi làm 
người khác thất vọng. Xin vô cùng mang ơn.

Nguyen Phuc Xuan Can, Signal Hill CA:
Tôi thấy hình như đã gần nhận giấy hồng nên xin 

gửi check số tiền 25$ thay vì 20$ để trả tiền báo, 
vì thấy vật giá leo thang nên xin tự động leo thang 
với NgD một nấc. Chúc quí báo luôn luôn trường 
kỳ kháng chiến.

BPT Người Dân: Vô cùng mang ơn quí hữu thông 
cảm cho sự khó khăn của NgD. Chúng tôi nguyện 
cố gắng để thụ hiện lời chúc của quí hữu.

Tran T. Anh, Lawrenceville GA:
Cho tôi mua thêm một năm báo nữa. 
Số cuối cùng là 222, tuy tôi chưa gửi tiền khi hết 

hạn nhưng vẫn nhận được báo tới nay là số 227.

BPT Người Dân: Lệ thì là biếu 3 số miễn phí. 
Nhưng thường thì NgD chờ đủ 6 số mới chắc thân 
hữu/độc giả chán đọc và mới tự động ngưng gửi. 

Nguyen Van Phu, Kansas City MO:
Còn một tháng nữa là đáo hạn. Tuổi già không 

thể thiếu vắng NgD, muốn NgD tiếp tục viếng tệ xá 
thêm hai năm nữa. Kính chúc BPT luôn vui khoẻ, 
NgD thăng tiến, trường tồn.

BPT Người Dân: Chúng cháu mang ơn Bác chiếu 
cố và tin rằng ít nhất còn viếng thăm Bác 10 cái 2 
năm.

Mr & Mrs Nguyen, Redmond WA:
Xin quí báo gửi tiếp cho thân phụ tôi, cụ Nguyễn 

Do Luong. Cụ đã bị cộng sản bắt tù hai lần: thời 
kỳ 1947 tại Bắc VN cụ bị tù 11 tháng 23 ngày; sau 
ngày mất Miền Nam, cụ bị bắt tù 4 năm, 3 tháng. 
Tạ ơn trên, cụ còn minh mẫn, đọc báo được. Cụ rất 
thích báo NgD. Xin gửi cho cụ (kèm check).

BPT Người Dân: Xin quí hữu yên tâm. NgD sẽ tiếp 
tục gửi báo đến bác nhà dài dài. 

Uyen Tran, San Diego CA:
Tôi là Uyen Tran. Tháng trước tôi co gửi quí báo 

một check ghi chú xin gửi báo tới ông Trần Quang 
Toản. Đó là ông anh tôi là người đọc quí báo trên 
10 năm rồi. Vậy xin gửi quí báo gửi tiếp như trên, 
không cần gửi thêm cho Uyen Tran một số riêng.  
Xin điều chỉnh lại cho.

BPT Người Dân: Chúng tôi xin thi hành theo quí 
chỉ thị.

Lê Văn Tấn, Atlanta GA:
Trân trọng đăng ký dài hạn 1 năm first class 30$. 

Kính xin quí vị gửi cho tôi từ số tháng Giêng 2009, 
nhằm mục đích lưu trữ kỷ niệm báo NgD.

BPT Người Dân: Xin thi hành chỉ thị và đa tạ lòng 
ưu ái của quí hữu.
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Một Độc Giả lâu năm, VA:
1) Đã hơn một lần chúng ta thảo luận về hình 

thức và nội dung của tờ Người Dân. Nhưng, cho 
đến nay “vũ như cẫn”. Phải chăng không có nhu 
cầu thay đổi?

2) Nhìn trang bìa từ năm này qua tháng nọ chỉ 
thấy những hình ảnh mà ở tuổi 70 chưa chắc đã 
nhìn thấy trong đời sống thực tại Việt Nam. Những 
hình ảnh đó đã phản chiếu bản sắc, tinh thần của 
dân tộc? Hay chỉ là những sinh hoạt của thuở xa 
xưa? Chúng ta, kể cả lớp trẻ trên quê hương cũng 
như đám nửa khoai nửa ngô học được gì khi nhìn 
thấy? Dân Việt có gì để hãnh diện về những bức 
tranh đó?

3) Sống trong xứ tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, 
bình đẳng mà sao lại cứ rào trước, đón sau “tôi là 
người không liên quan đến chế độ cộng sản, chế 
độ đệ nhất, đệ nhị cộng hòa, không chịu hàm ân 
của chúng”. Phải chăng, chúng ta đã tự tướt mất 
tính chất vô tư và sợ kẻ khác chẳng tin vào lập luận 
của mình? Chẳng ai buộc chúng ta phải kê khai lý 
lịch khi phê bình, chỉ trích kẻ khác trên diễn đàn dư 
luận. Cộng sản cũng chê, Việt Nam Cộng Hòa cũng 
chê, Mỹ cũng chê. Chỉ có ta hay ho. Nhưng, ta đã 
làm được gì. Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hòa độc tài mà 
ta chẳng có trách nhiệm? Một quốc gia đang tứ đầu 
thọ địch, đang chịu cuộc chiến tranh toàn diện có 
thể nào bảo vệ nhân quyền chặt chẽ như Anh, Pháp, 
Mỹ hay không? Thử xem người Tây Phương nào 
dám lập đảng để lật đổ chính quyền bằng bạo lực 
có vào nằm ấp không? Thế mà, những tay cộng sản 
nằm vùng cứ được một số “người quốc gia” bênh 
vực vì lý do nhân quyền. 

4) Mỗi ngày hàng đống tin, hàng lô sự kiện diễn 
ra có thể làm thay đổi cục diện thế giới mà mà chỉ 
thấy trên Người Dân những bài viết liên quan đến 
thời trước thế chiến thứ II, những hoạt động trước 
năm 1975. Độc giả xem hoài chẳng thấy chán hay 
sao? Sử dụng dữ kiện cũ hỗ trợ cho các pjhân tích 
tình hình mới nhất sẽ giúp ích cho độc giả cập nhật 

tin tức nhanh chóng nên thay cho việc mãi mê bới 
bèo ra bọ từ đời Bành Tổ.

5) Làm báo, viết báo để phục vụ độc giả chứ 
không phải nhằm phục vụ nhu cầu tri thức, thỏa 
mãn nỗi ấm ức của tác giả. Tin tức trên giấy ngày 
càng nhường chỗ cho “thế giới ảo”. Độc giả thích 
chơi với “con chuột” hơn là căm cụi lật từng trang 
giấy.

6) Tôi đã đặt một dấu hỏi to tướng sau khi đọc 
Người Dân 227. Quý báo giương cao ngọn cờ chống 
Cộng ròng rã mấy chục năm, nhưng: 

- Trang 6 và 7, lập lại quan điểm của Dương Thu 
Hương về “hai bên đều làm tay cho ngoại bang như 
nhau”. Lại đi xa hơn khi nói dân chúng Nam/Bắc 
không hề tham gia cuộc chiến? Đã có bài vạch ra 
sự sai lầm cố ý của DTH từ nhiều năm trước.

- Trang 8, đã trích dẫn  nguyên văn một đoạn 
trong bài Quốc tế Ca Cộng sản làm ngọn cờ tiền 
phong cho tuổi trẻ trong nước.ND muốn cổ vũ lớp 
trẻ đấu tranh dưới ngọn cờ Cộng sản? Quý báo đã 
chơi gác Báo Xuân Người Việt vì tờ này chỉ dám 
len lén nhét vào chiếc chậu rữa chân hình ảnh mờ 
ảo của lá cờ vàng ba sọc đỏ mà đã phải xin lỗi độc 
giả. Chừng nào nơi trang bìa Người Dân sẽ “chơi” 
bức ảnh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đứng dưới lá 
cờ đỏ sao vàng và tượng Hồ Chí Minh để độc giả 
đón coi!

- Trang 10, chê người Việt quốc gia, kể cả người 
tự nhận chống Cộng và khuyên nên nghiên cứu về 
tham nhũng và trình bày biện pháp. Lẽ nào các 
anh không biết các chuyên viên Liên HIệp Quốc đã 
tốn nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu khắp 
thế giới và đúc kết thành Công Ước Chống Tham 
Nhũng được 140 quốc gia ký mà mới có 130 phê 
chuẩn. Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký 
vào năm 2003 và đang chuẩn bị phê chuẩn. Người 
Việt có đủ khả năng chuyên môn và tài chính hơn 
LHQ?

- Nhiều bài chê bai và khinh thường người quốc 
gia với dụng ý gì?
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BPT Người Dân: Trong số này có trùng 
hợp đặc biệt là có một độc giả lâu năm, 
độc giả  Vũ Trọng Bảo và tác giả Đại Dưong 
không hẹn mà cùng nêu ra những yếu kém 
của Người Dân. Đây là một cơ hội để Người 
Dân, không ít thì nhiều, trước là giải bầy, 
tâm sự, và sau là tự vấn, nhìn lại mình sau 
gần 20 năm. Chúng tôi xin thưa ngay là phần 
trả lời dưới đây sẽ khá dài và mong được 
nhiều thân hữu/độc giả đóng góp ý kiến để 
chúng tôi cải tiến.

Thưa quí hữu, cám ơn quí hữu đã nhận xét 
và đặt một số câu hỏi (mà một số độc giả 
có thể cũng tự hỏi). Sống sót qua gần 20 
năm, không đăng quảng cáo, tự túc, cộng 
với đóng góp của một số độc giả dài hạn, 
Người Dân không có ý bào chữa các sai lầm, 
khiếm khuyết.

Tự kinh nghiệm bản thân, hẳn quí hữu 
đã thông cảm cho tình cảnh của các người 
bướng bỉnh chọn đi mãi con đuờng khó khăn, 
khổ nhọc: Lực bất tòng tâm! Có bao điều 
muốn thực hiện nhưng không đủ sức, thì giờ, 
tài ba và sáng kiến. Thư quí hữu xin tạm hiểu 
có 2 phần riêng biệt: 1. Phần liên quan đến 
Ban phụ trách Người Dân 2. Phần liên quan 
đến bài vở của các tác giả/thân hữu/độc giả. 
Ngoài những khiếm khuyết hiển nhiên của 
Người Dân (đang hay chưa sửa sai được), xin 
tuần tự trả lời các quan tâm và bỏ công góp 
ý của quí hữu.

1) Có, Người Dân muốn thay đổi, nhưng 
gặp nhiều khó khăn mọi phía. Nếu quí hữu 
để ý, có thể đã thấy một số thay đổi gần 
nhất. Chẳng hạn, về các cố gắng chuyển các 
bài và sách lên trang nhà, hạn chế các bài 
dài “còn tiếp, đón xem hồi sau sẽ rõ”. Có 
thể có câu hỏi đơn giản: Tại sao Người Dân 
không từ chối các loại bài dài như vậy?. Xin 
dành một dịp khác).

2) Lý tưởng mà nói, thì Người Dân muốn 
có những tranh biếm họa thường kỳ, có tính 
cách sáng tác ở trang bìa (Có một thời gian, 
họa sĩ Gúc vẽ “chùa” riêng cho). Trong hơn 
10 năm đầu, Người Dân chọn một thư độc 
giả đăng trang bìa, nói lên tinh thần tờ báo là 
của độc giả đóng góp như trên 2 lá thư ngỏ 
số 1 và 2 (đăng thường xuyên). Muốn giữ nét 

đặc thù, nhìn vào nhận ra ngay, nay bất đắc 
dĩ tạm chọn những tranh dân gian cổ. Nhiều 
độc giả có thể có cùng những điều quí hữu 
nhận xét và hỏi, nhưng xưa nay Người Dân 
không hề có tham vọng hay dụng ý dùng 
những tranh dân gian cổ ở trang bìa để độc 
giả “nhìn thấy trong đời sống thực tại Việt 
Nam, phản chiếu bản sắc, tinh thần của dân 
tộc, những sinh hoạt của thuở xa xưa (để)... 
Chúng ta, kể cả lớp trẻ... học được gì khi 
nhìn thấy... Dân Việt có gì để hãnh diện về 
những bức tranh đó”. Không có tham vọng 
hay dụng ý, mà khiến nhiều độc giả nhận 
xét như trên, có thể Người Dân nên nghĩ lại 
về trang bìa, như xin phép đăng lại các biếm 
họa (sáng tác),....

3)  Như trên đã thưa, các nhận xét và câu 
hỏi của quí hữu có thể là đặt cho các tác 
giả, hay cho Người Dân khi đăng bài vở đóng 
góp.

Thiển nghĩ, nếu nhận xét/câu hỏi của quí 
hữu dành cho đóng góp của các tác giả khác, 
chính họ trả lời sẽ xác đáng hơn, kể cả khi 
nói tới văn phong, mạch vị. Người Dân sẽ 
liên lạc với các tác giả để xin họ trao đổi / trả 
lời quí hữu.

Ngoài ra, vì quí hữu có nhắc đến nhiều 
câu viết rải rác của nhiều tác giả,  nếu được, 
trong mục 3, xin quí hữu xác định dùm cho: 
1. Tác giả nào viết câu đó, ở bài và số nào để 
Người Dân liên lạc các tác giả. 2. “Chúng ta” 
và “ta” là tác giả nào viết câu đó, ở bài và số 
nào, và 3. “Một số người quốc gia” là ai?

Nhân đây, xin nói thêm về tinh thần tờ báo 
là của độc giả đóng góp (nói trên 2 lá thư 
ngỏ số 1 và 2, đăng thường xuyên): “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.... 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...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 
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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. ....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?... 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...”. 

Do khó quy định được suy nghĩ trong việc 
chọn lựa đề tài của các tác giả, Người Dân 
chỉ có thể đăng những bài viết đứng đắn. 
Hơn nữa, khi nhiều tác giả có xu hướng viết 
về một số đề tài nào đó, thì có thể hiểu là họ 
quan tâm nhiều về các đề tài đó.

Tuy cùng đứng 1 phía, khối độc giả và tác 
giả cộng tác với Người Dân quả có lắm quan 
điểm trái nghịch. Điển hình khi xét phân công 
tội của đệ nhất, nhị cộng hòa, hay lúc luận 
về phương thức đấu tranh với phe nghịch.  
Vừa muốn thật nhiều độc giả đóng góp, vừa 
muốn tạo cơ hội trao đổi suy nghĩ, dù là khác 
biệt hay trái nghịch, vừa muốn mở rộng suy 
nghĩ và ôn cố tri tân, nhất là làm sáng tỏ 
những vấn đề cũ và mới, vốn vẫn gai góc 
khó khăn cho các phe chống cộng sản, trong 
bao năm qua, Người Dân thường đăng những 
tranh luận, phản bác. Thí dụ như những tra-
nh luận hay tranh cãi dài (dòng) về hòa giải 
hòa hợp dân tộc hay về chính nghĩa quốc 
gia, vv.....Có người có thể cho đây là hoài 
bão của Người Dân trong đóng góp vào dựng 
xây tương lai một đất nước ấm no, tự do 
được tôn trọng, dân chủ được thi hành, trong 
đó có chuyện thúc đẩy lẹ hơn tiến trình sụp 
đổ của cộng sản (nôm na là chống cộng). 
Đằng khác, làm được hay không, làm được 
bao lăm, làm ra răng, như thế nào, là một 
chuyện khác.

Riêng phần “Chẳng ai buộc chúng ta phải 
kê khai lý lịch khi phê bình, chỉ trích kẻ khác 

trên diễn đàn dư luận”, chúng tôi thấy nó có 
một nguyên do rất ư là ...người dân. Ai cũng 
biết cái nạn chụp mũ trong cộng đồng Việt. 
Một vị viết báo, viết sách thường xuyên, thì 
một đôi lần nêu vị thế của mình là đủ. Trái 
lại, nhiều tác giả  trên Người Dân là tay viết 
tài tử, năm thì mười họa viết một bài, thiết 
tưởng họ muốn xác định cương vị của mình 
là chuyện có thể hiểu được.

Trên những báo chí khác còn thường thấy 
những “kê khai lý lịch “... không cần thiết, 
như hài ra các học vị tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư 
nơi những bài vở không liên quan gì đến các 
chuyên môn là đàng khác. Tạm nêu ngay 
kinh nghiệm sống của Người Dân: Đã có vị 
căn cứ trên tờ bìa “màu xanh” của tờ báo, 
giọng nói “Bắc Ninh quan họ” của người trả 
lời điện thoại mà khẳng định liền Người Dân 
là... công an cộng sản nằm vùng. Lại còn 
những vị khẳng định các tác giả là “tay sai 
Vatican, đệ tử của Thích Trí Quang, bồ tèo 
của Minh Cồ, thân nhân của Đỗ Mậu”, vv...

Nếu duyệt lại nhiều số báo, chúng tôi tin 
rằng quí hữu sẽ không “chỉ thấy trên NgD 
những bài viết liên quan đến thời trước thế 
chiến II, những hoạt động trước năm 1945... 
bới bèo ra bọ từ đời ông Bành Tổ”. Vả lại, 
nói chuyện cũ, ôn cố tri tân, thiển nghĩ là 
một điều cần thiết, để chúng ta đừng đi vào 
vết xe đổ. Nhiều người còn rất mù mờ vì sao 
chúng ta thất bại cũng như biết rất ít về Việt 
Nam. Bằng chứng mới đây nhất là một bà/cô 
gốc Việt, nhân viên cao cấp của IRS, đã chấp 
thuận hình vẽ cờ đỏ sao vàng kèm cờ Hoa Kỳ 
trên tấm cảm nang về thuế dành cho người 
Việt... tị nạn cộng sản.

Lại xin nói thêm về một nét bàng bạc trong 
nhiều tranh luận về “chính sách (quốc sách), 
chính thể và quốc gia” (vần vì hơn thì nói là 
3 quốc, “quốc sách, quốc thể và quốc gia”).  
Phê phán nặng nhẹ các chính sách, chính 
thể có thể bị trộn lẫn với phê phán quốc gia.  
(Gần đây, điển hình là những người dân Mỹ 
bất đồng ý - đôi lúc rất to tiếng  - về chính 
thể Bush và chính sách của cuộc chiến Iraq bị 
phe chủ chiến buộc họ là “không yêu nước”; 
và nay khi những người dân bất đồng ý về 
các quốc sách dân sinh mới mang mầu sắc 
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xã hội của tt Obama bị phe cấp tiến buộc họ 
là “cản trở, phá hoại” và “không có con tim”. 
Xa xưa hơn, là thí dụ về số phận của thiểu 
số những người dân Đức chống đối chính thể 
Dân Chủ Xã Hội trong thời kỳ Hitler đang xây 
dựng quốc gia Đức hùng mạnh). Không phải 
ai cũng có thể đồng ý hoặc tự cho mình biết 
thế nào là đi ngược lại quyền lợi quốc gia.  
Người Dân hy vọng sẽ có nhiều đóng góp, 
tranh luận, kể cả tranh cãi, về “chính sách, 
chính thể và quốc gia” để trao đổi, mở rộng 
suy nghĩ, và làm sáng tỏ vấn đề.

4) Câu trả lời sẽ dài dòng, một phần vì 
cách làm việc, nói chung, và về biên tập, nói 
riêng, mà anh em đã thỏa thuận từ hơn 18 
năm nay. Một câu trả lời ngắn, thô thiển nhất 
là: Người Dân không nhận được nhiều các bài 
trước tác có nội dung như mong muốn. Trừ 
lý do ý tưởng và tầm quan trọng, Người Dân 
tránh không muốn đăng lại (copy) các bài đã 
đăng trên các báo khác và trên trời Internet. 
Không những thế, khi đăng lại, Người Dân 
đều cố phép xin hay ghi rõ xuất xứ. Nhiều 
người sẽ nghĩ đây là một nhãn quan chật 
hẹp, nhất là khi tranh đấu. Nhưng có thể đây 
là một là khía cạnh gàn bướng, tuy thành 
thực, và đặc thù của Người Dân.

Tất nhiên, các suy nghĩ của một số thân 
hữu/độc giả đóng góp sẽ khiến một số độc 
giả đồng hóa hay nghĩ nhầm (?) đó là đại 
diện cho quan điểm của Người Dân. Ngoài 
ra, rất có thể đa số đóng góp là từ thân hữu/
độc giả lớn tuổi, phản ảnh kinh nghiệm, tâm 
tư và hoài vọng của họ khiến một số độc  giả 
có thể nghĩ là Người Dân từ từ bị “lão hóa”. 
Khi nhìn về tương lai, làm sao có thêm đóng 
góp từ thân hữu/độc giả trẻ hoặc trung niên 
là một thử thách lớn cho Người Dân và cho 
nhiều sinh hoạt đoàn thể khác. Một nhận xét 
nhỏ là nếu tìm đọc, không những tạp chí mà 
đến cả 5 tờ nhật báo lớn tại thủ đô tị nạn 
(Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo, Sài Gòn và 
cả tờ mới ra lò, Việt Herald) cũng đầy những 
bài nói về chuyện xưa cũ. Đến cả mức lục 
đăng các tiểu thuyết....tiền thế chiến. 

5) Xin quí hữu đọc trả lời  của Người Dân 
ở mục 3 và 4. Nếu được,  vui lòng cho biết 
tác giả nào “Làm báo, viết báo để....nhằm 

phục vụ nhu cầu tri thức, thỏa mãn nỗi ấm 
ức của tác giả”. Thú thực, Người Dân ít thấy 
có những tác giả như thế.

6) Quí hữu đã ghi nhận: “Quý báo giương 
cao ngọn cờ chống Cộng ròng rã mấy chục 
năm”. [Nếu quí hữu cho phép đuợc nói cho 
vui, thì anh em Người Dân đang giương cao 
(quá) “Kính Chiếu Yêu” (trên trang 2, mỗi 
số), rán bắt chước tiên tri Môi Se hạ san, 
giận dữ giơ hai bảng đá sáng ngời]. Thiển 
nghĩ, phần lớn các nhận xét và câu hỏi của 
quí hữu có thể là đặt cho hai tác giả Đặng 
Tiểu Nhàn và Đại Mặc, của bài “Ai thắng Ai” 
và bài “Tham Nhũng”, trong số 227. Người 
Dân đã liên lạc với hai tác giả để chính họ 
trao đổi / trả lời quí hữu trong số tới, 229. 

Riêng về việc “trích dẫn  nguyên văn một 
đoạn trong bài Quốc tế Ca Cộng sản”, chắc 
chắn nhiều tác giả đã trích dẫn nguyên văn 
nhiều văn bản, tài liệu và tin tức của phe cộng 
sản. Tự nó, trích dẫn rất phổ thông trong việc 
trước tác và xây dựng luận cứ. Đáng nói hơn 
có lẽ là về cách sử dụng, trình bầy, và cuối 
cùng là dụng ý của các trích dẫn, “nguyên 
con” hay “nửa con”. Đương nhiên, trích dẫn 
và xây dựng luận cứ ra sao để khiến nhiều 
độc giả hiểu sai ý mình phần nhiều là vấn đề 
của tác giả khi say sưa sáng tác. Trên khía 
cạnh này, hy vọng các nhận xét và câu hỏi 
của quí hữu sẽ giúp tác giả Đặng Tiểu Nhàn 
có dịp trả lời và giải đáp rành mạch. Chúng tôi 
chỉ xin thưa không thiếu người viết trích dẫn 
những danh ngôn của Marx, Angels, Lenin 
hay đăng hình những vị này ở trang bìa. Cái 
quan trọng là nhằm mục đích gì. Chúng ta 
chẳng nên dễ hoảng sợ như vậy.

Khi một tác giả chống cộng viết “Bác Hồ 
vĩ đại” hoặc “các đỉnh cao trí tuệ của loài 
người”, lại bỏ trong ngoặc kép thì hẳn nhiên 
là để giễu cợt, chúng ta không nên luận là ca 
tụng “Bác và Đảng”. Ngoài ra, không ai trong 
chúng tôi biết gì về cái “Công Ước Chống 
Tham Nhũng” và xin quí hữu chỉ dẫn cách 
thức giúp có được một bản để nghiên cứu.

Người Dân không hề có chủ trương “chơi 
gác” bất cứ một cơ quan ngôn luận nào, giản 
dị là chẳng có cạnh tranh gì với họ, ngoài vấn 
đề lợi hoặc hại cho quốc gia, dân tộc. Hơn 
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nữa, như đã thưa trên, bài vở là của các thân 
hữu/độc giả gửi tới, Người Dân có khi đồng 
ý có khi không, nhưng thấy nội dung chính 
đáng thì đăng. Kể đó là “tội” của Người Dân 
thì e có khắt khe quá không?

Ngoài ra, có nhiều khía cạnh trong các 
nhận xét và câu hỏi của quí hữu đã nêu lên.

Thí dụ: Người Dân khi đăng bài có tự phản 
lại chủ trương (nói trên 2 thư ngỏ số 1 và 2) 
không? Người Dân “có vấn đề” trong phán 
đoán không? Khi đăng các bài, Người Dân 
có cổ vũ quan điểm của tác giả hay tuyên 
truyền cho “cái gì đó” không? Người Dân “có 
vấn đề” khi đăng các bài nặng nhẹ phê phán 
các chính thể đệ nhất, nhị - và sau này có 
thể tam - Cộng Hòa, làm thiệt cho “chính 
nghĩa quốc gia” không? Người Dân có nên 
cổ võ cho một số quan điểm nào đó và loại 
bỏ một số quan điểm không hợp tai vừa mũi 
với nhiều thân hữu/độc giả? (Một thí dụ dông 
dài là các tranh cãi về chuyện “dân chúng 
Nam/Bắc không hề tham gia cuộc chiến”, 
hay không muốn tham gia, hay bị bắt buộc 
tham gia, không muốn nhưng tham gia vì 
chẳng đặng đừng, tham gia vì tự vệ, không 
vì - hay không có - ý thức hệ, chưa bị thiệt 
hại bản thân thì chưa tham gia, vân vân....; 
đa số dân miền Nam có thực muốn tham gia 
cuộc chiến khi, trên thực tế, trong dân chúng 
có một tâm trạng và hành sử tiêu cực, nhưng 
rất phổ thông, qua hiện tượng trốn quân dịch 
hoặc tìm mọi cách miễn dịch, trong khi biết 
bao nhiêu người tình nguyện đi lính, cầm 
súng chiến đấu, ngay đến phút chót, sau khi 
nhiều người lãnh đạo đệ nhị Cộng Hòa đã 
lặng lẽ tháo chạy, với bộ quần áo trên người 
hay với hành lý cồng kềnh và tùy tùng). 

Có dịp, Người Dân sẽ trở lại các khía cạnh 
tự vấn nêu trên và hy vọng nhiều thân hữu/
độc giả cho ý kiến.

Kính mong quí hữu khai triển thêm để cùng 
học 

NHỮNG KẺ VÔ TRÁCH NHIỆM

VÀ THIẾU LƯƠNG TRI

                                       Đại Dương

Cuộc chiến Việt Nam đã tàn hơn 34 năm mà vẫn 
có kẻ ưa thanh minh thanh nga rằng mình chẳng 
liên hệ gì với quốc gia hoặc cộng sản mỗi khi cất 
tiếng phê bình, chỉ trích, bình luận. 

Sự rào trước, đón sau không hề làm gia tăng sức 
thuyết phục cho bài viết hoặc tính chất vô tư của 
tác giả mà còn khiến cho độc giả, người nghe phải 
chau mày.

Chúng ta hiện đang sống trong môi trường tự do 
thông tin. Quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp 
bảo vệ. Tại sao có những người vẫn còn mang tâm 
lý sợ hãi Nhà nước, e dè công an mạng đến thế? Chả 
trách họ chẳng dám cầm súng chống lại khi quân 
thù giày xéo quê hương!

Mỗi công dân đều có trách nhiệm đối với Tổ 
Quốc, dù có đồng ý với các chính sách của Chính 
phủ hay không. Bổn phận và trách nhiệm đầu tiên là 
phải bảo vệ Tổ Quốc và cá nhân cũng như gia đình. 
Nếu không, ai sẽ tốn xương máu làm thay?

Con người, ai cũng sợ chết, đặc biệt đối với những 
người cận kề thường xuyên với tử thần. Nhưng, bổn 
phận của mỗi công dân, trách nhiệm đối với gia 
đình đã lấn áp nỗi sợ hãi liên lỉ để biến thành sức 
mạnh trước quân thù.

Hàng triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa đã gia 
nhập quân đội, cảnh sát, địa phương quân, nghĩa 
quân để đem sức lực, máu xương gìn giữ sơn hà. 
Nhiều thanh niên đã từ chối du học, đặc ân miễn 
quân dịch để xông pha chốn sa trường, góp phần 
gìn giữ non sông, gấm vóc. Từ 1959 đến 1975 đã 

Câu Chuyện Hôm Nay
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có 220,000 chiến sĩ quốc gia hy sinh và 1.2 triệu 
bị thương so với 1.2 triệu và hơn 600,000 của phe 
cộng sản Việt Nam.  

Những kẻ sống nhờ vào mồ hôi, máu xương của 
người khác bèn kết tội bất cứ ai tham chiến đều làm 
tay sai cho ngoại bang nhằm biện minh cho hành vi 
hèn nhát trước tòa án lương tâm. Do thiếu-lương-tri 
nên họ đã xem xét cuộc chiến Việt Nam qua lăng 
kính ám khói. 

Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam vì lý do ngăn 
chặn làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Nam á, 
nhưng, đã rút quân khi thấy hiệu ứng domino suy 
giảm. Dân chúng Việt Nam Cộng Hòa cũng cần và 
phải bảo vệ quốc gia hình thành ở phía nam vĩ tuyến 
17 được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và 
thiết lập bang giao. Vì cùng chung mục đích nên 
Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ kết tình đồng minh. 
Hơn 58,000 binh sĩ Mỹ đã nằm xuống vì nền tự do 
của bán đảo Đông Dương. Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ở phía bắc vĩ tuyến 17 cũng được một số quốc 
gia trên thế giới công nhận và thiết lập bang giao.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương xâm lăng 
láng giềng phía nam đã được ghi trong Nghị quyết 
của đảng Cộng sản. Ngược lại, nhân dân Việt Nam 
Cộng hòa chỉ lo vệ quốc. Bản chất cuộc chiến quá 
khác biệt nên không thể đồng hóa mục đích cầm 
súng của thanh niên hai miền Nam/Bắc.

Trong Đệ nhị Thế chiến, Quân đội Mỹ hoàn toàn 
điều khiển chiến dịch giải phóng Châu Âu, kể cả 
trên đất Pháp. Hoa Kỳ cũng quyết định mọi kế 
hoạch quân sự trong chiến tranh Triều Tiên.

Chưa có văn kiện chính thức nào chứng minh 
Việt Nam Cộng Hòa, Nam Hàn làm tay sai cho Hoa 
Kỳ. Ngược lại, văn kiện lịch sử của đảng Cộng sản 
Việt Nam xác nhận rõ ràng vai trò tay sai cho Đệ 
tam Quốc tế.

Giới chính trị gia tại các nước ở Châu á có cùng 
hoàn cảnh bị trị như Việt Nam đã biết nương theo xu 
hướng giải thực toàn cầu từ năm 1919 qua đề nghị 
về Quyền Tự Quyết Dân Tộc của Tổng thống Hoa 
Kỳ Woodrow Wilson tại diễn đàn Hội Quốc Liên 

nên chấp nhận hợp tác với nhà cầm quyền thực dân 
để vừa bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, vừa tuần tự xây 
dựng quân đội và bộ máy cai trị đủ sức điều khiển 
quốc gia. Hầu hết các nước đó đã thu hồi nền độc 
lập và tự chủ sớm hơn bán đảo Đông Dương đến 30 
năm mà không tốn quá nhiều xương máu và một đất 
nước bị tàn phá khủng khiếp như Việt Nam. 

Hồ Chí Minh tuân lệnh Đệ tam Quốc tế tiến hành 
cuộc chiến tranh bạo lực thay vì đấu tranh bất-bạo-
động và hợp tác với nhà cầm quyền thực dân. Do 
đó, Hồ Chí Minh không công nhận chủ quyền toàn 
vẹn và thống nhất lãnh thổ Quốc gia Việt Nam do 
Hiệp định élysée năm 1949 được Quốc trưởng Bảo 
Đại và Tổng thống Pháp, Vincent Auriol ký kết.

Quân đội Mỹ đóng ở Đức, Nhật, Nam Hàn hơn 
nửa thế kỷ, nhưng không ai có thể bảo các nước đó 
chẳng có chủ quyền. Quân Mỹ chỉ triệt thoái khỏi 
Cộng Hòa Liên Bang Đức sau khi 2 miền Nam/Bắc 
thống nhất vào đầu thập niên 1990. Hiện tại, 40,000 
quân Mỹ đóng ở Nhật và 38,000 ở Nam Hàn.

Nhân dân nào, chính quyền đó. Mỗi công dân đều 
có bổn phận góp phần xây dựng và hoàn thiện thể 
chế chính trị. Chính quyền độc tài, gia đình trị, đảng 
trị, bất lực, tham nhũng không thuộc trách nhiệm 
trực tiếp của ngoại nhân. Dân chúng phải đòi chứ 
không thể trách cứ chính quyền chẳng cho phép 
tham gia hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế 
chính trị.

Dân chúng Nam Hàn, Phi Luật Tân, Mã Lai á, 
Thái Lan, Nam Dương đã liên tục đấu tranh với nhà 
cầm quyền mới đem lại một thể chế chính trị tương 
đối hợp lý với tiến trình văn minh của nhân loại.

Chế độ đảng trị, công an trị tại Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa trước năm 1976 và Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hiện nay đã tước đoạt thô bạo và 
toàn diện quyền quyết định của người dân đối với 
vận mệnh Tổ quốc.

Trong xu thế toàn cầu sau thế chiến II, thể chế 
dân chủ nửa vời, độc tài quân phiệt rất phổ biến tại 
hầu hết các quốc gia mới thu hồi độc lập.

Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa đang lâm vào cảnh 
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chiến tranh toàn diện nên tất nhiên quyền công dân 
bị giới hạn và những cấu trúc chính trị, hành chính 
khá phôi thai làm cho thể chế dân chủ què quặt. Khi 
bị Nhật Bản tuyên chiến sau đòn phủ đầu tại Trân 
Châu Cảng, Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh tập trung cư 
trú đối với người Mỹ gốc Nhật suốt thời kỳ chiến 
tranh.

Hàng triệu công chức tham gia việc xây dựng 
thể chế dân chủ từ trung ương cho tới làng xã đã 
gánh chịu biết bao khó khăn về kinh tế cùng mối đe 
dọa khủng bố thường trực của cộng sản. Nhưng, họ 
không nản lòng trước bổn phận và trách nhiệm của 
công dân.

Dân chúng, kể cả giới lãnh đạo, ôm ấp lý tưởng 
để lao vào trận chiến nồi da nấu thịt dai dẳng. Tuy 
nhiên, ngày nay đã có kết quả cụ thể tạo điều kiện 
cho người Việt đánh giá chính xác hành động của 
bản thân và giới cầm quyền đối với Tổ quốc.

Ước mong người Việt khắp năm châu biểu lộ tinh 
thần trách nhiệm đối với tổ quốc và xem xét vấn đề 
Việt Nam bằng lương tri.

CHUYỆN KHÔNG NÊN NÓI/LÀM

VÀ CHUYỆN CẦN NÓI/LÀM

Hà Thúc Hội

Ý tôi muốn nói một số việc đáng lẽ một người 
ngớ ngẩn đến đâu cũng không nói/làm hoặc phải 
nói/làm, mà đáng tiếc là sao các ông bà to đầu lại 
không vậy. 

Chả hạn chuyện một ông trung sĩ (sergeant) cảnh 
sát còng tay một vị giáo sư đại học danh tiếng:

Thứ năm 16-7, cảnh sát thị xã được một bà hàng 
xóm báo tình nghi là có chuyện đột nhập gia cư phi 
pháp, bèn phái một viên chức đến kiểm tra. Kết cục 
là chính chủ nhà bị trục trặc ổ khóa phải nạy cửa 
vào. Bình thường thì cảnh sát kiểm tra giấy tờ, chủ 
nhà cám ơn việc bảo vệ an ninh là xong. Nhưng 
không hiểu có ẩn tình gì đến nỗi cảnh sát viên lại 

còng tay ông chủ nhà mang về bót, với lý do ông 
này cư xử vô kỷ luật (disorderly conduct).

Bất cứ ai không đích thân chứng kiến sự việc, 
như tôi chẳng hạn, tất giản dị nghĩ rằng: về bót, 
hoặc ông chủ nhà có lỗi thì bị tạm giữ (?) rồi lãnh 
giấy tờ truy tố ra tòa vì tội bất tuân nhân viên phần 
hành (cứ tuân lệnh cảnh sát, phải trái gì khiếu nại 
sau), hoặc ông chủ nhà tự thấy không có lỗi thì rồi 
sẽ nạp đơn kiện cảnh sát lạm quyền, hoặc hai bên 
xét ra chuyện có thể bỏ qua thì xí xóa, ông chủ nhà 
thảnh thơi ra về, coi như việc kết thúc (đây là cách 
giải quyết được áp dụng trong vụ này).

Nhưng vấn đề lại không ngưng ở đấy, vì tổng 
thống Obama xía vô, trước tuyên bố là không biết 
rõ hết nội vụ (I don’t know all the facts), sau lại 
nói về vụ này ai cũng nổi giận (any of us would be 
pretty angry), cảnh sát Cambridge hành động ngu 
xuẩn (Cambridge police acted stupidly, nhớ là cảnh 
sát Cambridge nói chung chứ không phải ông cảnh 
sát đó), ngành cảnh sát thường chặn bắt người gốc 
Mễ, gốc Phi Châu vượt tỉ lệ (there is a long history 
in this country of African Americans and Latinos 
being stopped disproportionally).

Cần biết là ông trung sĩ cảnh sát da trắng là 
giảng viên của các lớp huấn luyện cảnh sát về vấn 
đề tạm gọi là định kiến sắc tộc (racial profiling). 
Ông chủ nhà da đen là giáo sư Đại Học Harvard, 
kiêm giám đốc Viện W.E.B. DuBois nghiên cứu về 
người Phi Châu và Mỹ Đen, lại là chủ bút tờ tạp chí 
Root chuyên về vấn đề trên trên internet, được trợ 
cấp giải thưởng “thiên tài” McArthur, tác giả nhiều 
cuốn sách, có... 49 bằng danh dự, được tạp chí Time 
xếp là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất, ở 
nhà của nhà trường,... Lại thêm thống đốc tiểu bang 
Massachussetts, bà thị trưởng Cambridge (chưa kể 
ông tổng thống) là da đen.

Không biết quí vị ra sao, chứ riêng tôi thấy ông 
cảnh sát hẳn thừa biết là mình đối diện với ai. Do 
đó, phải có lý do gì thì mới nên chuyện. Nhưng sự 
việc như trên vẫn chỉ là chuyện của một địa phương 
nhỏ. Nhiều lắm cũng là việc của bà thị trưởng thôi. 
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Ngay đến ông thống đốc cũng chẳng nên xía vô, 
huống chi một ông tổng thống. Và tỉ dụ là một ông 
giáo sư da trắng bị còng tay, thì vấn đề có ồn ào hay 
chăng?

Mà cũng chẳng có gì để mà nổi giận, không chứng 
kiến tận mắt nên cũng chẳng thể nói là thái độ của 
ông nào đúng ông nào sai chứ nói gì đến thông minh 
hay ngu xuẩn. Còn chuyện kỳ thị, ai chẳng biết là 
vốn có, ai bị kỳ thị người đó thừa sức xử lý. Ở xứ 
này ai mà chẳng có luật sư. Còn nói tỷ lệ xử tệ đối 
với người da màu cao hơn với người da trắng, thì, 
khách quan mà nói, ta cũng phải hỏi người da màu 
phạm luật tỉ lệ có cao hơn người da trắng chăng? Có 
thống kê cả đấy mà. 

Tôi tạm nói riêng tôi chẳng hạn. Tôi cũng có 
định kiến là cảnh sát da trắng kỳ thị người gốc Việt. 
Nhưng tôi cũng biết cái thành kiến đó phát xuất từ 
một thực tế.

Rồi, một lần chúng tôi lái xe qua một ngã tư đèn 
xanh, gần tới bên kia đường, thì một bà da trắng 
vượt đèn đỏ, đâm vào hông mặt (phải) xe chúng tôi. 
Chúng tôi ngưng xe, xuống, giở máy hình ra chụp 
hiện trường. Một ông cảnh sát da trắng chạy tới coi, 
ra lệnh cho chúng tôi lái xe vào lề, rồi điện thoại 
gọi một bà cảnh sát da trắng ở đâu đó tới. Chúng 
tôi không hiểu tại sao ông ta không làm mà lại gọi 
người khác tới làm. Ba người nói riêng với nhau 
những gì ở xa, chúng tôi không biết. Cuối cùng họ 
bảo tôi ký vào giấy và cho biết khi về văn phòng họ 
sẽ viết biên bản và tôi có thể đến đó để lấy một phó 
bản. Chúng tôi cũng thấy có gì không ổn là sao lại 
phải ký vào giấy trống, nhưng được giải thích là làm 
sao đứng đường mà viết được biên bản. Phần không 
ai bị thương tích, phần chẳng biết cung cách cảnh 
sát làm việc ra sao, phần vẫn tin tưởng vào người 
phần việc, phần yên chí đã chụp đủ bằng chứng, 
phần sự hư hại xem ra cũng không có gì đáng kể, 
phần ham tiếp tục đi chơi, phần biết rút lại  rồi cũng 
hãng bảo hiểm trả mà thôi, nên...ký đại.

Khi chúng tôi tới, hóa ra họ làm biên bản lỗi về 
phần chúng tôi... vượt đèn đỏ. Chúng tôi thật là 

giận, nhưng biết mình thất cơ rồi. Mà lại mừng hết 
lớn, bảo nhau phen này cho “tụi nó” biết tay.

Khốn thay khi đi rửa hình, thì... máy không lên 
phim! Đến luật sư tán ngài tiếp tay kiện tới chỉ, thì 
ngài phán: Mười vụ thì 11 vụ người mình thua, kiện 
mà làm gì. Thì ra xưa nay, ngài chỉ lo chuyện liên 
lạc với hãng bảo hiểm để chia tiền bồi thường thôi, 
chứ ra tòa kiện tụng ăn cái giải gì, mà chắc cũng 
chẳng có khả năng tranh tụng nữa. Kết cuộc là hãng 
bảo hiểm của chúng tôi phải bồi thường cho kẻ gây 
ra tai nạn!

Nghĩa là tôi thấy cái định kiến của tôi không sai 
ngay đối với chính tôi. Tuy nhiên tôi cũng không 
giám khẳng định là lần nào đụng tới người gốc 
Việt hay người da màu là người da trắng cũng đáng 
trách.

Tôi chỉ là một kẻ thường dân hạng bét cũng phải 
hiểu và suy nghĩ như thế. Vậy mà một ông tổng 
thống, là người da đen, được rất nhiều người da 
trắng bầu cho đắc cử, hẳn để chứng tỏ đã muốn dẹp 
kỳ thị, lại đi xưng xưng nêu ra sự kỳ thị khi tự nhận 
chưa rõ hết chuyện, thì thật tệ hơn một trẻ nít ăn 
chưa no lo chưa tới. Thà rằng nhân tiện việc cảnh 
sát giám đụng tới một ông to đầu (còn là bạn của 
ông ta), ông ta cố tình nêu vấn đề kỳ thị để giải 
quyết cho dứt khoát, thì ông ta đã là một tổng thống 
có tầm vóc (có tin là ông chủ nhà đã điện thoại cho 
ông – để giải thích, than phiền hay để thúc đẩy?). 
Nhưng ông ta lại bào chữa là lỡ lời. Mà vẫn không 
xin lỗi. Rồi lại còn bày vẽ mời ông cảnh sát, ông 
chủ nhà lên Washington uống la ve giảng hòa. Ra 
cái vẻ mình không có lỗi, mà chỉ là người trọng 
tài. Và mệnh danh vụ này... thượng đỉnh la ve (beer 
summit). Thật là ấu trĩ và coi thường quốc dân!

Và xem ra ông cảnh binh cũng dễ tính (hoặc là 
ngán ông tổng thống). Bằng không thì không nên 
đề nghị thượng đỉnh la ve,  rằng mình làm phận 
sự, mình làm đúng thì chẳng có gì phải giảng hòa, 
mình làm sai thì cấp trên cứ việc thi hành kỷ luật. 
Đó là việc công chứ có gì riêng tư đâu mà “xí xóa, 
làm lành”.
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Chưa kể là tiền di chuyển, tiền ăn ở ai đài thọ. 
Ông tổng thống bỏ tiền túi hay lấy quĩ quốc gia. Dĩ 
nhiên chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng cứ cái kiểu làm 
bậy rồi bắt quốc gia đài thọ thì phiền quá.

Ta cũng có thể thông cảm là ông tổng thống sợ 
nếu xin lỗi thì các ông Mỹ đen sẽ chê là sợ Mỹ 
trắng. Nhưng cái hại hơn cả là ông ta rành mạch đặt 
vấn đề kỳ thị một cách lố lăng (trong khi nó đang 
trên đà khả quan) và du ngành cảnh sát vào tình 
trạng dở khóc dở cười. Rồi ra việc thi hành phận sự 
sẽ khó khăn. Ai cũng có thể cự nự cảnh sát làm khó 
dễ, mà chỉ việc dẫn lời tuyên bố thanh thiên bạch 
nhật của tổng thống.

Đó là việc không nên nói nhảm (của ông tổng 
thống), không nên làm lành bừa bãi (của ông cảnh 
binh) ở Mỹ.

Bây giờ đến việc cần nói thì lại không nói ở Việt 
Nam. 

Chúng ta đều biết sư ông Nhất Hạnh vốn lắm 
mồm, làm chuyện trần tục trong lốt thày tu. Dĩ chí 
việc chẳng ăn nhập gì đến mình cũng cứ hóng hớt. 
Vụ 9-11 chẳng hạn.

Là thày tu Phật giáo, nhưng ông ta không xuất 
thế. Ông ta “lập thuyết” đạo Phật huỳnh huỵch đi 
vào cuộc đời. Ông ta làm như là một chính trị gia 
hạng nặng, tuyên bố linh tinh, vận động... hòa bình, 
đưa ra... giải pháp này giải pháp nọ, v.v... Nhưng 
với cung cách binh vực phe gây chiến, lên án phe 
tự vệ. 

Thiên cộng, những tưởng ông ta biết về cộng 
sản. Chẳng ngờ ông ta chẳng biết mình, chẳng biết 
người. Một hồi ông ta mang các “tăng thân” ở hải 
ngoại về nước trình diễn rùm beng, hẳn cho rằng 
Việt Cộng nể lắm.

Rồi có một sư ông nào đó ở trong nước đóng trò 
sang thụ giáo ông ta, tán ông ta về lập tu viện Bát 
Nhã tại cao nguyên Lâm Đồng vào năm 2005.

Ý chừng phần trong nước cung cấp “mặt bằng” 
(đất đai). Phần hải ngoại mang tiền về xây cất. 
Những tưởng phen này vớ bở một Làng Hồng, một 
Lộc Uyển quốc nội. 

Giang sơn Bát Nhã của ông ta qui mô, “hoành 
tráng” lắm. Riêng về người, nghe đâu ở ngoại quốc 
về cỡ bốn năm trăm. Trong nước cũng xấp xỉ cỡ 
đó. 

Được mấy năm, lại vẫn cái trò kẻ cắp gặp bà già 
tái diễn. Việt Cộng tống xuất đám học tăng từ ngoại 
quốc về. Rồi hiện nay, ngày 16-7, họ bạo hành, 
quăng ném đồ đặc ra sân, cắt điện nước, bao vây tu 
viện,... xua đuổi đám học tăng quốc nội. 

Chẳng có trình độ để hiểu sự thâm sâu của đạo 
Phật, tôi chẳng tán thành chuyện tu tập, thiền định 
trong lúc bạo quyền hoành hành, đất nước nghiêng 
ngửa, dân tình khổ cực. Nhưng ai có tự do của người 
đó. Dư tiền của hay có ai nuôi thì cứ việc an nhiên 
tự tại tu tập.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông Nhất Hạnh đã thành 
lập lên cái tu viện đó, thì ông có bổn phận với các tu 
sinh. Đàng này ông mang con bỏ chợ, lờ tịt. 

Bà Chân Không (là gì của ông, tôi không rõ, có lẽ 
phụ tá?) giải quyết vô cùng nhẹ nhàng: cứ nguyện 
cầu rồi mọi chuyện sẽ xong. Tôi phàn nàn với ông 
bạn là nguyện cầu thì ăn thua... cái con mẹ gì. Nhưng 
ông trả lời: Mi không có tôn giáo, thì làm sao hiểu 
nổi lẽ huyền vi, đừng có nói nhảm.

Kiểu này xem ra... đại tiện. Cái gì cũng cầu: giặc 
xâm lăng, cầu; bạo chúa, cầu; thiên tai, cầu; nhân 
tai, cầu. Khoẻ re, lại không tốn kém xương máu, 
công lao. Có lẽ chỉ cần tốn khoản tiền bạc (càng 
nhiều càng tốt) cho thùng phước sương thôi. Món 
tiền càng lớn, Phật, Chúa, Thánh, Thần càng phù 
hộ, nhất bản vạn lợi, ngồi không cũng thừa an bình, 
cơm áo.

Có lẽ vì vậy mà ông Nhất Hạnh không nói đã 
đành, mà cả quí vị sư mô mọi phái cũng im re luôn. 
Không phản đối, không can thiệp, không cứu trợ. 
Thành không hiểu đức từ bi của Phật được các vị 
này hiểu ra sao.

Thế mà thế nhân như tôi thì cứ tưởng rằng “một 
con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. 

Bây giờ đến chuyện cần làm.
Theo báo Thời Luận ngày Thứ Bảy 1-8-09 thì 
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cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã nhận được một 
cẩm nang (mẫu) song ngữ (Anh Việt) của Sở Thuế 
Liên Bang (IRS) có in cờ cộng sản (cờ đỏ sao vàng) 
và cờ Hoa Kỳ, và ông dân biểu tiểu bang California 
Trần Thái Văn đã gửi thư phản đối cho ông Doug 
Shulman, giám đốc IRS. 

Không biết xưa nay các sắc dân khác có hân hạnh 
có được những tài liệu song ngữ như dân gốc Việt 
Nam chăng? Người gốc Tàu, người gốc Đại Hàn,... 
chẳng hạn. Nếu có, không biết họ vẽ cờ nào. Nam 
Hàn thì chắc sẽ được vẽ cờ Âm Dương Bát Quái. 
Tàu thì sao? Chắc phải là cờ Trung Cộng, vì Đài 
Loan đâu còn là một quốc gia. Nhưng còn sắc dân 
hispanic? Cờ Mexico? Cờ Brazil? Cờ Argentina?... 
Mà tại sao lại phải vẽ cái cờ quốc gia gốc làm gì? 
Họ đều đã bỏ nó và thành công dân Hoa Kỳ cả rồi. 
Hoặc Hoa Kỳ khuyến khích song tịch?

Nhưng nếu các sắc dân kia lại không được cái... 
hân hạnh như chúng ta, thì không thể chỉ là sự vô 
tình, ngu dốt về cái vụ... song kỳ. Lại cũng khó có 
thể cho rằng người đề nghị, vẽ kiểu, chấp thuận 
không biết gì về ác cảm, về sự không có gì dính líu 
giữa người gốc Việt với lá cờ đỏ sao vàng của bạo 
quyền. 

Rất có thể Hoa Kỳ cần mua chuộc Việt Cộng. 
Chuyện này chúng ta phản đối, thì họ tìm cách khác. 
Nhưng chúng ta thì không thể chỉ phản đối suông. 
Mà là cần tìm nguyên do đến nơi đến chốn: ai đưa ý 
kiến, ai thực hiện, ai chấp thuận, với mục đích gì,... 
Vì, với đà này, nó đe dọa sẽ mang đến nhiều việc 
khó lường mai sau. 

Nhất là lại phong thanh rằng chuyện chấp thuận 
sau cùng việc mang cái cờ Việt Cộng vào bản cẩm 
nang lại do một nữ nhân viên cao cấp... gốc Việt!

 KHOẢNG  CÁCH  THẾ HỆ
Trần Đạo

Người Việt chúng ta kể sơ ra có ba loại bất khả tư 
nghị: Các vị siêu phàm – thực hoặc giả – cho rằng 

mọi chuyện là vô thường, lo cũng thế mà không 
lo cũng thế, nên chỉ lo hành thiền, tọa thiền, ngọa 
thiền, ăn ngủ... thiền. Quí vị này tự thấy mình xuất 
thế, thoát tục, vượt trên đám thế nhân, an nhiên tự 
tại... sống giữa và sống với cái trần ai tục lụy. Bạo 
quyền khoái chí tử. Mặt trận miền tây hoàn toàn... 
yên tĩnh. Bần dân chỉ thở dài. Ngược lại, lại có các 
vị quan niệm ở đời này năng nhặt chặt bị; bằng bất 
cứ cách nào, chạy chọt, móc ngoặc quyền thế để vơ 
vét của cải thế gian, để thụ hưởng, bất kể nỗi bất 
công niềm đau khổ của người khác. Bạo quyền lại 
cũng khoái chí tử. Vì có những đồng minh đắc lực 
đè hầu bóp cổ dân đen. Ngoài ra có các vị tin rằng 
giầy dép còn có cái số, huống chi con người, mọi 
sự đã do Trời Phật Chúa định đoạt nên... lớn lễ dễ 
khấn, hối lộ, van vái cho kỹ là có phận nhờ; thánh 
đường chùa miếu nhộn nhịp, và giới buôn thần bán 
thánh phát tài. Bạo quyền khuyến khích tới chỉ. Cứ 
thành tâm cầu các đấng thiêng liêng thì bạo quyền 
khỏi bị làm rầy. Còn thì:

1. Chúng ta tuy từng có cơ hội ngàn năm một 
thuở nhưng không được chủ động trong việc giành 
lại quê hương xứ sở,

2. ít hay nhiều, những người lãnh đạo đã lường 
gạt chúng ta trong cuộc chiến,

3. Quê hương xứ sở chúng ta nay đã bị bọn lưu 
manh chiếm đoạt, 

4. Số người lớn tuổi vượt thoát ra ngoài
- tai nạn đã qua
- bận rộn tái tạo cuộc sống
- thỏa mãn nơi xứ sở mới
- không đủ khả năng trước vấn đề của quê 
  hương,

5. Những người lớn tuổi ở trong nước
- nếu là đảng viên, kháng chiến tạm được 
ưu đãi, thì không muốn mất quyền lợi ở tuổi 
không còn khả năng; vả con cái có lợi thế
- vì tự ái, không thể thú nhận sự lầm lạc của 
mình
- là lương dân thì trực diện nhiều vấn đề sinh 
tồn khó khăn lại mệt mỏi quá rồi 
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- thất vọng về mọi kêu gọi, hứa hẹn,
6. Những người trẻ quốc nội vì sinh ra, trưởng 

thành ngay tại môi trường vốn là như vậy, khó ưu tư 
gì hơn việc lo cho bản thân,

7. Những người trẻ quốc ngoại khó có sự quan tâm 
đến một xứ sở xa xôi mà họ chẳng biết gì nhiều.

Tâm tư con người Việt Nam chúng ta có thể suy 
diễn tóm tắt như vậy và ông/bà/cô Nguyễn Thị Cỏ 
May, tác giả bài “Cựu Đại Sứ Bùi Diễm Nói Chuyện 
Ở Paris” (Thời Luận 31-5-09) có một nhận định, 
theo tôi, khá đúng nhưng cũng khá buồn:

Tác giả đặt câu hỏi:
“Phải chăng những điều người lớn tuổi ưu tư, 

bứt rứt lại không đủ sức tác động đến suy nghĩ, cảm 
xúc của tuổi trẻ?”

Và trả lời tức thì:
“Cái mất theo Miền Nam năm 75 của lớp người 

lớn tuổi – tức lớp cha anh của thanh niên ngày nay 
– không phải là cái mà thanh niên ngày nay thấy bị 
mất mát.” 

Rồi lại thêm:
“Thật vậy, chính những người lớn tuổi vẫn có 

không ít người chưa nhận thức chính xác cái mất 
của mình; và cái mất này là giá trị chung của lớp 
người Miền Nam bị mất sau 30-4-75.

Do đó mà giữa họ và lớp con em bỗng bị hụt 
hẫng về mặt thừa kế. Điều này hiển nhiên trở thành 
thêm một mất mát nữa [là] thiếu sự nối tiếp liên tục, 
không kém phần nghiêm trọng.”

Nếu tôi không hiểu lầm, thì là tác giả muốn nói 
ngày 30-4-1975 là một mất mát đối với một số 
người Miền Nam (chỉ một số thôi) nay đã lớn tuổi 
(nhỏ cũng vào cỡ trên 50, lớn thì cỡ trên 90). Tạm 
có thể nói là những mất mát về vật chất, về tình 
cảm, về tinh thần. Và người Miền Nam có lẽ là cả 
người trong nước lẫn người ngoài nước. Sự mất mát 
này làm cho họ ưu tư, bứt rứt. 

Trong khi đó, người trẻ tuổi (có lẽ cũng là người 
Miền Nam, trong nước và ngoài nước), trái lại, 
không cảm thấy mất mát. Do đó không có sự liên 
tục, sự thừa kế.

Kể ra biến cố 30-4-75 đến nay là đã bước vào 
năm thứ 35 rồi. Quá cả cái tiêu chuẩn người xưa đã 
đặt: tam thập nhi lập, đủ để một thế hệ (trong nước 
và ngoài nước) hoàn toàn trưởng thành. Thực ra 
có thể thêm cả những người lứa tuổi 45. Sinh năm 
1965 thì vào năm 1975 họ cũng chưa thể có những 
hiểu biết, kinh nghiệm gì về cộng hòa cộng sản để 
mà phân biệt, mất mát.

Những người sinh sau 1965 trở đi, ở trong nước 
hay ở ngoài nước thấy cuộc sống của họ tất nhiên là 
thế, mấy khi quan tâm là mình thiếu hay thừa tự do, 
thiếu hay thừa vật chất nên, nói theo kiểu cụ Trần 
Trọng Kim, “thuận thụ một chiều” với hoàn cảnh 
của mình.

Ngoại trừ phụ huynh họ có tận tâm hướng dẫn. 
Điều này có thể hơi hiếm. Phần như Nguyễn Thị 
Cỏ May, nói, “chưa chính xác nhận thức cái mất 
của mình”. Phần dù có nhận thức được thì cũng 
không có thì giờ để mà hướng dẫn. Trong nước còn 
lo kiếm cái nhét dạ dày, lo bị theo dõi. Ngoài nước 
lo hội nhập, lo ổn định (chưa kể không ít một số chỉ 
là tị nạn kinh tế, thực tế, chỉ lo làm giầu). 

Vậy thì người trẻ sống trong xã hội nào, theo xã 
hội đó. Xã hội đạo đức, họ đạo đức; xã hội trọng 
pháp, họ trọng pháp; xã hội bất lương, họ bất lương; 
xã hội gian ác, họ gian ác. Cái liên tục, cái thừa kế là 
do xã hội hướng dẫn họ, trao truyền cho họ. Họ đâu 
có cái gì để mà mất mát: Ở trong nước, từ khi có trí 
khôn, nếu họ tranh đấu là cho cái gì chưa có chứ 
không phải cho cái gì mất mát. Ở ngoài nước, họ có 
thấy thiếu tự do dân chủ đâu để mà băn khoăn. Nếu 
họ tranh đấu là cho cái gì xa xỉ, không cần thiết, 
quá trớn. Nôm na, đối với phần đông, đời là thế, nó 
đương nhiên như vậy, chẳng biết là thiếu hay dư. Bị 
đàn áp thì rán chịu. Được tự do thì đòi hỏi bừa bãi 
thêm. Cho nên chờ mong người trẻ trong nước vùng 
lên hay người trẻ ngoài nước tranh đấu cho quốc nội 
là quá đáng. 

Ta có thể cho rằng ngày nay bùng nổ truyền thông, 
ở đâu cũng có thể biết đủ mọi chuyện. Nhưng biết 
và thấy khác xa với thể nghiệm bản thân. Biết người 
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ta đói, người ta đau khác xa với điều chính mình bị 
đói khát triền miên hay bị hành hạ tàn bạo. Biết và 
thấy người ta thiếu thốn khác xa với điều mình dư 
thừa. Thế cho nên mới có những hiện tượng như 
thái độ ông Obama đối với một số những kẻ toan 
tính thảm sát hàng bao nhiêu ngàn người, phá hoại 
hàng bao nhiêu tài sản. Giả thử nhà cửa vợ con ông 
ta là nạn nhân, câu chuyện sẽ khác, mà không phải 
là đòi hỏi đạo đức, luật pháp tuyệt đối. Có vị lại 
còn hơn cả ông Obama, trách ông đã giết chết một 
con... ruồi! Thế cho nên mới có các vị mang cờ đỏ, 
hình ảnh Hồ Chí Minh vào khiêu khích cộng đồng 
tị nạn cộng sản. Nếu họ là nạn nhân cộng sản, câu 
chuyện cũng sẽ khác, mà không phải là đòi hỏi tự 
do ngôn luận, diễn tả tuyệt đối (absolute freedom 
of speech, of expression), đòi trộn lộn cờ đỏ với cờ 
vàng, đòi người lương thiện ngồi chung với phường 
cướp của giết người. Có lúc nào họ nghĩ nổi rằng: 
Tuyệt đối thì sao lại phải lái xe bên phải (hay bên 
trái), sao (người Hồi giáo) lại không được mặc trùm 
kín người, vv...?

Cái gì ở đời này mà chẳng chỉ là tương đối! Tất cả 
các quá trớn đều chỉ là do những đầu óc ấu trĩ, chưa 
hề trưởng thành, sống ở xã hội dư thừa mọi thứ nên 
mới đòi hỏi thiên hạ đều phải là “chúa cứu thế”, bị 
tát má phải đưa thêm má trái!

Trong khi, ngay cả những nhà lãnh đạo cũng 
vẫn cứ là con người mà thôi. Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, 
Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn An 
Ninh, Tạ Thu Thâu,... Còn đa số là cầy sâu cuốc 
bẫm. Nếu có lãnh tụ tài ba, đạo đức, tâm huyết, uy 
tín, biết tổ chức, biết kêu gọi, biết gãi trúng những 
ước vọng thiết tha của họ, họ sẽ hưởng ứng. 

Ở điểm này, có lẽ nên lưu ý đến nhận định của 
một chuyên viên có mức sống không đến nỗi tệ, 
nhờ là đảng viên 15 tuổi đảng, tự nhận là vào đảng 
vì lợi nhuận, là hèn không giám bỏ đảng “để chấp 
nhận một cách kiếm sống mới” – là: Tôi muốn nói 
với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất 
nước nhân dân hãy nhắm vào những gì thiết thực 

nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có 
giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích 
chính. Những điều đó, với người dân, còn xa vời 
lắm. (Lời bộc bạch của một đảng viên, Viet Tide, 
số 409). 

Tôi thấy đây cũng là điều mà nhiều tác giả trên 
Người Dân đã kêu gọi hơn 20 năm nay: trình bày 
những luật lệ khả thi, những chương trình, kế hoạch 
cơm áo thiết thực, để toàn dân cùng đóng góp rồi 
chấp nhận, thì mới mong có sự hưởng ứng. 

Người trong nước không có thời giờ, không có 
điều kiện để trả lời đã đành. Nếu những người ở hải 
ngoại đến giờ này chưa có nhiều giải đáp cho những 
vấn đề căn bản như thế, thì đành phải thú thật hoặc 
là có “người muốn mưu sự lớn” nhưng lại bất tài 
hoặc không “thực sự vì đất nước nhân dân”.

Hiện nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại chưa 
có một lãnh tụ nào qui tụ được quần chúng. Phải 
chăng vì kiểm soát của bạo quyền quá tinh vi. Hoặc 
chưa có vị nào đủ tâm huyết và khả năng?

Cũng vì thế, cho đến nay, nói chung, người dân 
vẫn cam chịu rằng chỉ là chuyện “đất có... tuần, 
dân có... vận”, trông vào Trời Phật Chúa. Còn hơn 
là tiếp tay cho những thành phần khả nghi, để rồi 
tiếp nhận... hồng thủy: quân hồi vô phèng, múa gậy 
vườn hoang, xáo trộn, xôi thịt,...!

Người bình dân rất chất phác. Nói những điều xa 
vời, trừu tượng, họ chẳng có ý niệm gì để mà hưởng 
ứng. Còn đối với những người có trình độ, tất nhiên 
họ sẽ đặt vấn đề: Sau cộng sản sẽ là cái gì, những 
người không cộng sẽ làm gì, lấy gì ra mà làm, lấy 
ai ra mà làm,...

Trong bài “Trả Lại Hào Khí Diên Hồng” (báo 
Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5-3-2006) 
luật sư Lê Công Định (sinh năm 1968) viết:

“Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình 
thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần 
quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi trốn tránh. Người 
thì ở lại nhẫn nhục muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp 
thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món 
mồi riêng tư béo bở.
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Vì nhu nhược, chúng ta không giám phản kháng 
thói hạch sách nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, 
chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi 
nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan 
tràn bất trị.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không giám nghe 
lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá 
và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi 
khó sửa. 

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì 
đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình 
vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ 
lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn 
thuốc chữa.

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước 
đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh 
ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút 
ngắn khoảng cách.

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi 
người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm 
hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, 
nhưng lại trong... quán nhậu! Chí khí kiểu �sĩ phu 
Bắc Hà� ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc 
chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên 
Hồng năm xưa?

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn 
năm có một này, cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. 
Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, 
cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt 
mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để 
sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc 
nhược của cả một dân tộc”.

Hiện nay, một số người trẻ trong nước đã hết nhu 
nhược, đang dũng cảm đòi hỏi tự do dân chủ; một 
số thường dân đã hết sợ hãi, đang hiên ngang đòi 
đất, chống đối lũ lưu manh bán lãnh thổ, lãnh hải, 
tài nguyên, gây hiểm họa trường kỳ cho đất nước 
dân tộc.

Vừa qua, ngày 30-5-2009, trên “mạng” có nhóm 
đưa ra một bản thảo hiến pháp Việt Nam 2009. Có 
vẻ là do một người đề nghị rồi các người trong và 

ngoài nươc đóng góp. Tất nhiên, chắc chẳng phải 
do đáp ứng lời kêu gọi của Người Dân, nhưng vẫn 
là mở đầu cho nhiều chuyện cần phải làm.

Đồng thời cũng nên biết là “Cơ quan an ninh 
điều tra bộ công an đã khám xét khẩn cấp luật sư 
Lê Công Định vào ngày 13-6 vì có hành vi cấu kết 
với bọn phản động ở nước ngoài chống nhà nước 
CHXHCN Việt Nam”(Trích báo trong nước). Trong 
số các “tang chứng” có bản dự thảo hiến pháp nói 
trên!

Tất nhiên hiến pháp là điều đầu tiên phải có cho 
đất nước. Nhưng cũng ước mong song song với dự 
thảo hiến pháp lại có thêm dự thảo về kế hoạch cơm 
áo, nhà cửa (nông, lâm, mục, ngư nghiệp), sức khoẻ 
(y tế), học hành (giáo dục), việc làm (lao động) của 
đất nước hậu cộng sản hầu có tán trợ của người 
dân.

Nói chung, ta nên tự hỏi chúng ta sẽ làm được cái 
gì không, sẽ phải làm cái gì bây giờ?

HÒA HAY CHIẾN?

Phì Ngư

Khoảng thời gian chủ nghĩa cộng sản lên đến 
tuyệt đỉnh, tiến sĩ Fred Schwarz, trong tác phẩm 
“Bạn có thể tin người cộng sản”(You can trust the 
communists, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 
N.J, 1960-1) viết rằng chỉ trong dăm chục năm 
(1917-60) cộng sản đã có nhiều tín đồ hơn Thiên 
Chúa Giáo trong cả hai nghìn năm.

So sánh thế là về con số, có vẻ chưa lý đến chuyện 
tự nguyện hay cưỡng bách. Số người cả hàng tỉ 
sống dưới chế độ cộng sản không có nghĩa là họ 
tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên cũng có 
một số nào đó tin vào câu chuyện hoang tưởng thiên 
đường hạ giới. Những người này tất nhiên hoặc ít 
hiểu biết hoặc tâm hồn giản đơn. Mà chẳng phải là 
các lãnh tụ.

Đến bây giờ, thì người ít hiểu biết hoặc đơn giản 
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đến mức nào cũng thừa biết cộng sản là gì rồi: Thực 
chất chỉ là độc tài, điêu toa, bạc ác, tham lam, ngoan 
cố. Nhưng các lãnh tụ thì vẫn y nguyên bản chất. 
Tuy nhiên họ không còn ở cái thế tự tung tự tác như 
cha anh nữa. Phần vì đế quốc đỏ đã tan rã, phần vì 
dân bớt bị bưng tai bị mắt, truyền thông nay không 
có cách gì hoàn toàn ngăn chặn nổi. 

Nỗi sợ hãi của kẻ bị trị giảm bớt. Lại thêm nạn 
kinh tế khủng hoảng, đời sống khó khăn. Do đó, 
khắp thế giới ngày nay, không cứ ở các nước cộng 
sản còn lại, mà bất cứ nơi nào còn những kẻ cầm 
quyền độc tài, không sớm thì muộn, kẻ bị trị cũng 
vùng lên đòi hỏi dân quyền, dân chủ: Nam Mỹ, 
Trung Đông, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Trung 
Quốc, Cuba, Bắc Hàn,....

Do đó, khó có chuyện hòa bình quá. ít nhất cũng 
chiến tranh cục bộ. Chủ trương giàn xếp ôn hòa của 
tổng thống Obama khó thành hiện thực. Chưa kể 
chuyện khiêu khích của Bắc Hàn, Trung Quốc,... 
chẳng biết ngài sẽ giải quyết ra sao. 

Cùng lắm, chiến tranh không chừng lại là điều... 
tốt! Dân Hoa Kỳ ăn quen, nhịn không quen, nếu 
không răn đe, sửa đổi, cảnh giác, khuyên răn nổi thì 
phải kiếm cách thỏa mãn họ chứ: Sản xuất khí giới 
cũng là một cách tạo công ăn việc làm, lợi nhuận, 
phồn vinh!

Bằng như bình yên, thì khoa học kỹ thuật ngay 
nay chẳng ai kém ai, trong khi lao động thế giới rẻ 
như bèo, tư bản Mỹ làm gì được khác hơn là mang 
vốn ra ngoài kinh doanh. Sức mấy mà ông Obama 
tính nổi chuyện nhà nước kiểm soát tư doanh, là 
chuyện chẳng có gì sáng tạo mới mẻ.

Tóm lại là ông cộng sản độc tài quá trớn cũng kẹt 
mà ông tư bản mị dân quá trớn cũng kẹt. Nhân loại 
quả cần một sự thay đổi. Đúng ra cũng chẳng phải 
là thay đổi. Ông cha ta đã dạy rồi. Mọi sự là phải 
chiết trung, đừng cái gì thái quá, đừng cái gì bất 
cập. Độc tài quá dĩ nhiên là chẳng ai để cho ngồi 
mãi nhưng mị dân quá cũng chẳng thể chiều được 
mãi mãi. Tất nhiên độc tài nới ra thì dễ hơn là dân 
chủ mà siết lại, nhưng khó hay dễ thì cũng vẫn là 

việc hai phe đều phải làm.
Chẳng hạn ở Việt Nam ta. Chuyện thay đổi chế 

độ, bãi bỏ việc độc tài là tất yếu, chỉ còn là vấn đề 
thời gian sớm muộn. Những người cầm quyền hiện 
nay nếu có chút thông minh thì đã biết sửa soạn cho 
một sự thay đổi nhẹ nhàng, an toàn cho bản thân 
cũng như an toàn cho đất nước. Thực tế là không 
thấy một khuôn mặt cộng sản nào có đủ trình độ 
hiểu biết cỡ đó. Vậy thì đành nhìn về phía phe đối 
lập. Thì lại cũng không thấy nổi một khuôn mặt 
nào có đủ tầm vóc để tạo nên thế và lực để kết hợp 
người dân. Có vẻ tương lai dân tộc Việt Nam còn 
phải trả bằng một cái giá thật cao!

DỰ THẢO
HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2009 
KẾT THÚC GIAI ĐOẠN MỘT

Dr. Tran, X-Cafe
Người Dân: Trên tờ điện báo X-cafe có đăng 

“Bản hiến pháp thứ bảy của Việt Nam”, dự thảo 
của “nhân dân Việt Nam”. Theo tin tức, thì giai 
đoạn I thăm dò đã xong và đang sửa soạn sang 
giai doạn II, hội họp để chuẩn y. Việc soạn thảo 
hiến pháp hậu cộng sản là điều Người Dân mong 
mỏi từ lâu. 

Trong khi chờ đợi kết quả và phẩm chất của 
giai đoạn II nói trên, Người Dân thấy nên phổ 
biến để mọi người có tư liệu tự nghiên cứu hay 
đóng góp vào các thảo luận hiến pháp. Ước mong 
các thân hữu/độc giả tham gia  vào các nỗ lực 
soạn thảo hiến pháp hậu cộng sản.

Ngoài việc chỉnh đốn hiến pháp, mong thân 
hữu/độc giả đóng góp ý kiến, phê bình về các 
quan điểm của nhóm soạn thảo “Bản hiến pháp 
thứ bảy của Việt Nam” , trong đó có ý chê bai 
các nỗ lực “lật đổ chế độ cộng sản bằng chiếm lại 
quốc gia, treo lại Cờ Vàng” là “lối mòn xưa cũ”. 
Nếu xét quá khứ và hiện tại của mọi thay đổi chế 
độ trên thế giới, nhất là từ 1987, chắc không ai 
có thể quyết đoán chỉ có một công thức duy nhất 
nào đó trong tương lai - thí dụ chỉ có bạo động 
hay bất bạo động- sẽ đến thành công. 
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Kính thưa Quốc dân, Đồng bào,
Hôm nay là một ngày quan trọng trong tiến trình 

tranh đấu cho Dự thảo Hiến pháp Việt Nam 2009 
được chấp thuận rộng rãi tại hải ngoại và nội địa 
Việt Nam. Hôm nay đánh dấu kết thúc Giai đoạn 
Một, và trước khi chuyển qua Giai đoạn Hai trong 
khoảng một tuần lễ, chúng tôi xin được báo cáo như 
sau:

- Đã hoàn thiện xong phiên bản tháng 6/2009 với 
trên 100 sửa đổi từ các ý kiến đóng góp tại các diễn 
đàn và qua emails.

- Đã hoàn thiện xong hai phiên bản trên giấy bằng 
Việt - Anh và bằng hai loại fonts khác nhau. Ngoài 
ra cũng hoàn thiện hai phiên bản trình chiếu, dạng 
pdf, bằng Việt - Anh để bạn đọc có thể tham khảo 
ngay trên mạng và có thể lưu lại nếu cần. Trong 
tương lai ngắn, sẽ có thêm nhiều dạng flash, movie, 
v.v... để bạn đọc xem clips trên mạng, và bạn đọc có 
thể viết lời phê bình ngay tại chỗ và gởi lại cho Ban 
Biên tập. Có thể sẽ mở mục riêng tại YouTube.

- Đã gởi đi bản cuối cùng trong số 50 phiên bản 
chính thức trên giấy đầu tiên cho các hãng thông 
tấn, chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam, và 
nhiều giáo sư, chính trị gia, nhân vật có uy tín cao 
người ngoại quốc và trong cộng đồng Việt Nam hải 
ngoại.

- Đã có trên 108.000 pageviews tại hai nơi bàn 
luận về Dự thảo Hiến Pháp Việt Nam 2009, bên x-
cafevn được 65.000, và tại đây cho dù mới mở ra 
trong một tháng, vẫn đã có trên 43.000. Ngoài ra 
còn trên 15.000 pageviews tại blog riêng, tuy không 
quảng bá rộng rãi và chỉ có vài bài, của một thành 
viên trong Ban Biên tập. Nếu tính luôn các pa-
geviews từ các blogs khác như danluan.org, dvdvn.
org, dangvidan.org, minhbien.org, v.v.. tất cả có thể 
đã có khoảng 150.000 pageviews về Dự thảo Hiến 
pháp Việt Nam 2009 chỉ trong một tháng.

- Đã có trên 12.000 lượt tải về các phiên bản trên 
giấy, và rất nhiều lượt xem ngay trên mạng chưa thể 
đếm được.

- Đã có trên 1.400 phiếu bầu Thăm dò ý kiến về 
Dự thảo Hiến pháp Việt Nam 2009, trong đó tỉ lệ 

ủng hộ là 95,5%.
- Đã có trên 460 phiếu bầu Thăm dò ý kiến về 

việc tổ chức Đại hội Lập hiến Diên Hồng tại Singa-
pore trong khoảng tháng 8-12/2009, trong đó 42,3% 
hứa sẽ tham dự như một khán thính giả, 6,3% tham 
dự trong Ban Soạn thảo, 49% không thể tham dự 
nhưng sẽ ủng hộ về tinh thần, và 2,4% không ủng 
hộ.

Ban Biên tập không thể viết ra hết tất cả các lời 
cảm kích của chúng tôi, trước ủng hộ mạnh mẽ 
ngoài trông đợi của quốc dân, đồng bào trong vấn 
đề chung, cấp thiết và có ý nghĩa trong hàng trăm 
năm tới của quốc gia, dân tộc ta trong vấn đề này.

Chúng ta thường nói “Ước gì Việt Nam có một 
Minh trị Hoàng đế như Nhật bản”, “Ước gì Việt 
Nam có một Lý Quang Diệu”.

Theo chúng tôi, ước vọng như vậy là SAI. Một 
Minh Trị, một Lý Quang Diệu đã không thể làm gì 
nếu không có ủng hộ, hy sinh quyền lợi cá nhân cho 
lợi ích tập thể quốc gia từ nhiều trăm triệu người 
Nhật, nhiều chục triệu người Singapore trong các 
năm qua. Ai từng qua Singapore đều nhận thấy, 
không dễ sống tại đó, vì quá nhiều luật rất khắt khe. 
Tại Nhật, cũng không dễ, nhiều người Nhật tự vận 
vì bị sức ép xã hội quá cao.

Cho dù Việt Nam đã hoặc đang có Minh Trị, Lý 
Quang Diệu, thì cơ may thành công được bao nhiêu 
phần trăm? Chúng tôi chỉ ngại ông ta bị nhạo báng 
tại nước ngoài, còn tại Việt Nam phải lên TV xin 
khoan hồng, nói khác đi là xin thương xót vì cái 
lỗ mũi không thể chịu mùi hôi trong nhà xí phòng 
giam, cái lưng không chịu nổi bị rệp cắn trong chiếu 
ngủ, cái bao tử không thể tiêu hóa “cơm tù”.

Lãnh đạo kém đã đành, nhưng mỗi chúng ta đã 
sẵn sàng chưa cho các cải cách sâu rộng về đường 
lối tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, đã sẵn sàng 
chưa cho các bước tiếp theo để hiện đại hóa quốc 
gia, cải tổ chính trị, nâng cao phẩm giá người Việt 
Nam?

Hay chúng ta vẫn muốn theo các lối mòn xưa cũ, 
như “chiếm lại quốc gia, treo lại Cờ Vàng”, như 
“tiếp tục treo Cờ Đỏ, Búa Liềm”, vẫn hình sự hóa 
chính trị, vẫn dùng quần hồ báo chí, đài phát thanh 
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để chống lại các người có ý tưởng cải cách, cùng 
lúc than phiền tại sao đường xá thành sông sau mỗi 
cơn mưa mùa hạ, tại sao phụ huynh phải chen lấn, 
xô đẩy lúc 0 giờ để nộp đơn cho con vào lớp Một, 
tại sao trẻ em không có không gian chơi đùa, tại sao 
tai nạn giao thông và nạn phá thai tại Việt Nam có tỉ 
lệ cao nhất thế giới.

Tại sao chúng ta không bớt tự hỏi “tại sao”, mà 
nên bắt đầu hỏi câu “nếu Việt Nam có dân chủ, có 
chính phủ de jure do dân bầu lên thay thế chính phủ 
de facto hiện nay, các việc tệ hại này có thể còn tiếp 
tục hay không?”

Hay chúng ta vẫn muốn “túi khôn Việt Nam” chỉ 
gói gọi trong những gì từng được dịch ra Việt ngữ, 
không tới 0,1% văn minh nhân loại, mà chối bỏ, 
ghét bỏ, thậm chí mạt sát những ai chúng ta gọi 
là “lai căng, vọng ngoại”, khi họ sử dụng vài chữ 
ngoại ngữ cần thiết?

Cái sai trong mỗi chúng ta còn nhiều, nhiều lắm, 
do đó tranh đấu cho dân chủ Việt Nam rất khó. Theo 
chúng tôi, nếu là kiều bào hải ngoại thì tranh cử vào 
Hạ viện Hoa kỳ, Quốc hội Pháp, Úc, Anh còn dễ 
hơn làm nhân vật tranh đấu cho dân chủ Việt Nam.

Tranh cử tại hải ngoại chỉ cần không phạm tội 
hình sự, cần có ý tưởng mới và vài điều khác là 
được, có thua không ai cười. “Làm dân chủ” cho 
Việt Nam thì tại hải ngoại hay bị chê bai nhiếc móc 
bất công, còn tại Việt Nam lại càng dễ lên TV xin 
được thương xót.

Do các điều trên, chúng tôi rất ngần ngại, một 
số bị gia đình cấm cản, nhưng sau nhiều suy nghĩ, 
quyết định dấn thân vào thực hiện Giai đoạn Hai 
của cuộc vận động cho Dự thảo Hiến pháp Việt 
Nam 2009, bắt đầu vào cuối tuần tới.

Chúng tôi quyết định tiếp tục làm bởi vì chúng tôi 
tin vào ủng hộ của đa số thầm lặng, của quốc dân, 
đồng bào.

Bởi vì hơn lúc nào hết, mọi việc cấp bách hơn 
cả thời Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng. Nay quốc 
gia cũng đang bị xâm lăng nhưng nay lãnh đạo Việt 
Nam không chống giặc như Vua Trần, như Trưng 
Trắc, Trưng Nhị. Nay họ mời quân giặc vào và còn 
bỏ tù những ai lên tiếng phản kháng, theo luật đã 

ghi vào Hiến pháp 1992 không có đến một phiếu 
bầu (Bản Dự thảo Hiến pháp Việt Nam 2009 nay đã 
có 1347 phiếu ủng hộ).

Nói khác đi, muốn chống Trung quốc xâm lăng, 
nhân dân Việt Nam không còn cách nào khác ngoài 
việc thay đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam.

Chậm một bước, một khi Bắc Triều chiếm vài tỉnh 
miền Bắc, khi đó sẽ khó lấy lại như một phần Thác 
Bản Giốc, toàn bộ Ải Nam Quan theo các Hiệp định 
gần đây hoàn toàn không do nhân dân Việt Nam 
bình chọn đã chấp thuận thuộc về Trung quốc.

Bản Dự thảo Hiến pháp Việt Nam 2009 ghi rõ 
trong Chương 9, Điều 8: “Các Hiệp định có liên 
quan trực tiếp đến toàn vẹn lãnh thổ được phê chuẩn 
dưới các Bản Hiến pháp trước đây [1992] sẽ được 
tái tra xét bởi Quốc hội. Trừ khi một đa số 2/3 Quốc 
hội bỏ phiếu đồng ý, các bản hiệp định này sẽ bị 
xem như vi hiến và vì vậy sẽ bị hủy bỏ”.

Mục tiêu chính của Giai đoạn Hai là: Tổ chức Đại 
hội Lập hiến. Chúng tôi mong muốn tổ chức tại Sin-
gapore để có đông đảo đồng bào quốc nội tham dự 
trong Ban Soạn thảo hoặc như các khán thính giả.

Việc tổ chức sẽ vô cùng khó khăn, chúng tôi thiếu 
nhân lực, tài lực, vật lực. Chúng tôi không chắc 
chắn lắm sẽ thực hiện được, do đó chúng tôi kêu 
gọi các đoàn thể, đảng phái khác nếu tự nhận thấy 
có đủ điều kiện nên tham gia hoặc tự tổ chức việc 
này, chúng tôi nếu thấy hợp sẽ có lời ủng hộ chính 
thức.

Dự tính, Ban Soạn Thảo sẽ gồm khoảng 100 
người từ nhiều quốc gia có người Việt, còn khán 
thính giả ít nhất 1000.

Việc tổ chức sẽ bao gồm thuê mướn một hội 
trường nào đó trong 1 tuần, và khoảng 600 phòng 
khách sạn. Tổng chi phí sẽ không dưới 1.500.000 
USD, là số tiền khả năng chúng tôi có thể đóng góp 
không đến 1%.

Mọi việc còn trong vòng dự tính, các chi tiết sẽ 
hình thành trong vài tuần tới.

Xin cảm ơn tất cả.
Ban Biên tập Dự thảo Hiến pháp Việt Nam 

2009. 
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LỜI NÓI ĐẦU
DỰ THẢO HIẾN PHÁP 7

Chúng tôi, Nhân dân Việt Nam: thành lập và ban 
hành Bản Hiến pháp Thứ Bảy của Việt Nam, vào 
năm Hùng Vương 4888, tức năm 2009 Tây lịch, 
như sau:

Tổ quốc Việt Nam, được Vua Hùng Vương Thứ 
Nhất, Triều đại Hồng Bàng dựng nên năm 2879 
trước Công nguyên, từ nay trở đi sẽ cung cấp các 
điều kiện sống tốt nhất có thể được cho số đông 
nhất trong dân chúng Việt Nam thông qua việc chia 
sẻ quyền hành và trách nhiệm một cách công bằng 
nhất.

Bản Hiến pháp Thứ Bảy này nhấn mạnh việc bảo 
vệ nhân phẩm và nhân quyền, điều hành tự do một 
cách chuẩn mực, và tạo điều kiện cho các sự tăng 
trưởng một cách hòa bình trong mọi lãnh vực đời 
sống.

Không một bản Hiến pháp nào tự bản chất có thể 
luôn luôn cung cấp mọi ước vọng cho mọi người 
dân. Vì vậy, nhân dân Việt Nam quyết định sẽ cống 
hiến, xây dựng, gìn giữ, và đề cao Bản Hiến pháp 
Thứ 7 này, cũng như sẽ sửa đổi trong tương lai khi 
gặp phải những hoàn cảnh mới lạ chưa từng xảy 
ra.

Quá trình này sẽ là một sự tăng tiến về văn minh, 
xã hội có tính lịch sử, một quá trình sẽ bảo đảm để 
chúng ta được tự do thụ hưởng các thành quả của 
công sức, mồ hôi đổ ra, của di sản văn hóa mà tiền 
nhân đã để lại cho chúng ta sau nhiều ngàn năm hy 
sinh cống hiến.Chúng ta sẽ tiếp tục cống hiến vào 
tiến trình này một cách dứt khoát. Chúng ta nhận 
thức rằng chúng ta có các nghĩa vụ đạo đức, quốc 
gia, và quốc tế phải làm như vậy.

Trong khi chúng ta viết lên các hàng chữ này của 
Bản Hiến pháp Thứ Bảy, chúng ta hình dung trước 
mắt cả lịch sử quá khứ, hiện tại, và tương lai của 

Tổ quốc. Chúng ta thấy trước mắt chúng ta vị Vua 
Hùng Vương Thứ Nhất kính mến đã thống nhất 
nhiều bộ lạc sống rải rác và lập lên nền Văn minh 
Hồng Bàng khoảng 4888 năm trước.

Trống Đồng Ngọc Lũ của chúng ta, như một 
phiên bản được in ra trên đây, đã được minh chứng 
một cách dứt khoát và khoa học rằng đã có tuổi hơn 
4000 năm. Chúng ta thấy trước mắt chúng ta nhiều 
thế hệ tiền nhân này theo sau nhiều thế hệ tiền nhân 
khác đã ngã xuống trong các trận chiến tranh, trong 
các sự khắc nghiệt của thiên nhiên, để chúng ta có 
thể đứng vững, đứng thẳng và kiêu hùng, như một 
dân tộc Con Rồng Cháu Tiên.

Trên nền tảng của Bản Hiến pháp này, chúng ta sẽ 
dựng nên Tổ quốc theo những phương cách sẽ làm 
ông cha chúng ta phải hãnh diện vì chúng ta.

Chúng ta thấy trước mắt chúng ta tương lai của 
Việt Nam, một tương lai hòa bình, thịnh vượng, tự 
do, và công bằng cho mọi người   nơi chúng ta sẽ 
vĩnh viễn tự do quyết định đường hướng cho cuộc 
sống chúng ta, và sẽ chịu trách nhiệm toàn diện cho 
các sự chọn lựa để chúng ta đạt được điều đó.

Chúng ta sẽ sống trong tự do chứ không phải 
trong sợ hãi. Chúng ta sẽ bầu lên các chính phủ 
phục vụ cho chúng ta, chứ không phải các chính 
phủ đặt chúng ta vào vòng nô lệ.

Vì những điều trên đây, Nhân dân Việt Nam lập 
nên Bản Hiến pháp này, Bản Hiến pháp Thứ Bảy 
của Việt Nam, sẽ lấy ước vọng của Nhân dân Việt 
Nam làm điều luật cao nhất của quốc gia, hủy bỏ đi 
tất cả mọi bạo lực và hình sự hóa ra khỏi các cuộc 
tranh luận chính trị và khác biệt lý tưởng, trong ôn 
hòa, dựng nên chính phủ của Nhân dân Việt Nam 
qua các cuộc Tổng Tuyển cử và Trưng cầu Dân ý, 
qua Tam quyền Phân lập giữa Tư pháp, Lập pháp, 
và Hành pháp trong Chính phủ.

Vì những điều trên đây, Chúng tôi, Nhân dân Việt 
Nam, đồng ý và công bố các chương, điều, khoản, 
như sau:
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TIỀN ĐỀ CỦA DỰ THẢO
HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2009

(Dự thảo Hiến pháp 7)

ĐIỀU 1: Việt Nam sẽ là một quốc gia có Nền 
Cộng hòa Dân chủ, xã hội, không thể chia cắt, 
không có quốc giáo. Nền Cộng hòa Dân chủ sẽ bảo 
đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp 
luật bất kể tuổi tác, xuất thân, dân tộc, giới tính hoặc 
tôn giáo.

Nền Cộng hòa Dân chủ sẽ tổ chức và phân bổ 
quyền hành xuống địa phương.

ĐIỀU 2: Bản quốc ca sẽ là bài “Việt Nam, Việt 
Nam”.

ĐIỀU 3: Quốc kỳ sẽ có ba sọc đỏ, trắng, xanh 
dương theo chiều thẳng đứng, với Trống Đồng Ngọc 
Lũ màu đồng tại trung tâm, trên nền sọc trắng. Ba 
màu sọc từ trái sang phải tượng trưng cho Tự do, Sự 
thật, và Bình đẳng. Trống Đồng Ngọc Lũ, đại diện 
các giá trị tâm linh của dân tộc ta, nằm tại trung tâm 
điểm của mọi việc.

ĐIỀU 4: Quốc ngữ sẽ là Việt ngữ và Anh ngữ. 
Tất cả mọi hoạt động và văn bản chính thức đều 
bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh, không thiên vị ngôn 
ngữ nào.

ĐIỀU 5: Tôn chỉ của Việt Nam sẽ là: Tự do, Bình 
đẳng, và Sự thật.

ĐIỀU 6: Ba nguyên tắc căn bản nhất của Việt 
Nam:

Phần 1: ý muốn của đa số nhân dân, được đại 
diện bởi Bản Hiến pháp, sẽ là Luật Tối thượng của 
quốc gia.

Phần 2: Chính phủ sẽ từ nhân dân, bởi nhân dân, 
và vì nhân dân.

Phần 3: Các cuộc vận động chính trị sẽ hoàn toàn 
bất bạo động và không hình sự hóa các lý tưởng 
khác biệt.

ĐIỀU 7: Tất cả Tam quyền trong chính phủ đều 
phải tuân thủ Bản Hiến pháp trong tất cả mọi nhiệm 
vụ, không có ngoại lệ.

ĐIỀU 8: Chỉ một đa số trong các vị Thượng Thẩm 
phán tại Tối cao Pháp viện mới có thể phán định 
rằng một điều luật nào đó là không hợp hiến.

ĐIỀU 9: Các đảng chính trị được tự do thành lập 
miễn được tổ chức theo các quy định của Bản Hiến 

pháp Thứ Bảy này.
ĐIỀU 10: Quyền lực chính trị phải do nhân dân 

nắm giữ, và nhân dân có thể sử dụng quyền lực này 
bằng cách bầu ra các đại diện, và qua các cuộc trưng 
cầu dân ý.

ĐIỀU 11: Bầu cử sẽ trực tiếp, phổ thông, bình 
đẳng, và trong sự kín đáo.

ĐIỀU 12: Tất cả mọi công dân Việt Nam trên 
toàn thế giới, ít nhất 18 tuổi, và có quyền công dân 
hợp lệ đều có quyền bỏ phiếu trong tất cả mọi cuộc 
bầu cử, trong thành phố mà người đó ghi danh tại 
Việt Nam.

ĐIỀU 13: Quyền lực chính trị sẽ bao gồm mọi 
thành phần và đa phương. Không một đảng chính 
trị nào có quyền ngăn cấm một đảng chính trị khác 
tham gia vào tiến trình dân chủ trong khi đảng chính 
trị kia tuân thủ luật pháp đầy đủ.

ĐIỀU 14: Việt Nam sẽ tuân thủ Bản Thỏa ước 
Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc thông qua, lần hiệu 
đính gần đây nhất vào năm 1997.

ĐIỀU 15: Mọi hình thức cờ bạc sẽ bị nghiêm 
cấm. Mọi thỏa thuận và tham gia vào việc này tại 
Việt Nam trước khi Bản Hiến pháp này được chấp 
thuận đều sẽ bị hủy bỏ.

ĐIỀU 16: Không một viên chức chính phủ nào sẽ 
bị truy tố dưới bất cứ hình thức nào nếu người đó 
chẳng qua chỉ thi hành nhiệm vụ chính phủ.

ĐIỀU 17: Mọi viên chức chính phủ được bầu lên 
đều không thể bị truy tố dân sự khi đang trong thời 
hạn nhiệm chức. Mọi quy chế giới hạn thời gian 
có thể bị truy tố sẽ được tạm ngưng trong thời gian 
người này còn nhiệm chức.

ĐIỀU 18: Mọi quy chế giới hạn thời gian có thể 
bị truy tố và mọi truy tố dân sự trong Điều 17 kể trên 
sẽ được tái lập chống lại nhân viên chính phủ được 
bầu lên, một tháng sau khi người này thôi chức vụ.

ĐIỀU 19: Không có hồi tố cá nhân, truy thu, hoặc 
tái phân phối tài sản, bất cứ viên chức hiện tại hay 
trước đây của bất cứ mọi chính phủ nào từng hiện 
diện trước khi Bản Hiến pháp này được phê chuẩn.

ĐIỀU 20: Trong 20 năm sau khi Bản Hiến pháp 
này được phê chuẩn, sẽ không có bất cứ lời nói hoặc 
hành động nào có ý nghĩa bất hảo chống lại bất cứ 
viên chức hiện tại hay trước đây của bất cứ chính 
phủ nào từng hiện hữu trước khi Bản Hiến pháp này 
được phê chuẩn.

(còn tiếp)nm
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BÀI HọC QUA
CUộC CHIếN McNAMARA 

                                 

 

Đại Dương

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara 
đã từ trần một cách thanh thản vào hôm 06/07/09, 
phù hợp với phong cách “đếm xác” trong cuộc 
chiến Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi. Cái chết này 
lại khơi dậy trong dư luận nhiều tranh cãi vẫn chưa 
ngã ngũ.

Sau 15 năm gia nhập đại công ty ô tô Ford, nhờ 
các thành tích sáng chói nên McNamara đã được bổ 
nhiệm vào chức vụ Giám đốc từ năm 1960 mà chưa 
có người ngoại tộc Ford nào được. McNamara rời 
tập đoàn Ford năm 1961 để làm Bộ trưởng Quốc 
phòng suốt 7 năm cho Tổng thống John F. Kennedy 
và Lyndon B. Johnson. Trong vai trò kiến trúc sư 
chiến tranh, McNamara đã thất bại trong vụ đổ bộ 
Vịnh Con Heo ở Cuba tháng 4/1961 và khủng hoảng 
hỏa tiễn 18 tháng sau đó, rồi sa lầy trong chiến tranh 
Việt Nam. Rời chức vụ quân sự năm 1968, McNa-
mara cầm đầu Ngân hàng Thế giới 12 năm, đã tăng 
tiền cho các quốc gia đang phát triển vay gấp 3 lần 
và chuyển từ các dự án kỹ nghệ đồ sộ sang phát 
triển nông thôn, làm giảm nạn đói nghèo trên hành 
tinh của chúng ta.

Thành bại trong việc điều khiển doanh nghiệp chỉ 
dính dáng đến tiền, nhưng đối với chiến tranh lại 
liên quan tới mạng người. Thiếu hiểu biết về quân 
sự, thuần thục về thống kê đã dẫn McNamara đến 
các quyết định lạnh lùng và thiếu tình người. 

Kennedy đã tăng số cố vấn cho Việt Nam Cộng 
Hòa từ 400 lên 1,600 sau 34 tháng cầm quyền, John-
son tiếp tục nâng lên 550,000 binh sĩ vào năm 1968 

do McNamara thực hiện, vì họ đều tin tưởng việc 
đưa quân vào sẽ giúp cho quốc gia này đứng vững 
vào năm 1968, tạo điều kiện đoàn kết cho người 
miền Nam Việt Nam. 

Trong cuốn In Retrospect: The Tragedy and Les-
sons of Vienam xuất bản năm 1995, McNamara thú 
nhận đã mất niềm tin chiến thắng vào năm 1967 và 
nhận xét “chúng ta đã sai lầm khi lâm chiến tại Việt 
Nam, sai lầm khủng khiếp. Chúng ta nợ thế hệ trẻ 
một câu hỏi tại sao”.

Biện pháp thuần túy quân sự không thể giải quyết 
được cuộc chiến phức tạp tại Việt Nam trong bối 
cảnh chiến tranh du kích đang thắng thế tại địa bàn 
Châu á. Hoa Kỳ thắng ở Triều Tiên nhờ Trung Cộng 
áp dụng mô hình chiến tranh qui ước với chiến thuật 
biển người của Tướng Lâm Bưu. 

Kennedy và Johnson không tích cực hoặc lơ là 
trong việc giúp người miền Nam vĩ tuyến 17 xây 
dựng một thể chế chính trị ổn định và lành mạnh để 
thu hút sự ủng hộ của quần chúng. Ngược lại, Hoa 
Thịnh Đốn hoặc Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn muốn 
sử dụng tình trạng phe phái để lũng đoạn nền chính 
trị Việt Nam Cộng Hòa.

Thực tế, miền Nam bị chi phối bởi 3 xu hướng 
chính. Theo Mỹ, vì tin vào sức mạnh quân sự và 
lịch sử phi-thực-dân của Hoa Kỳ. Thân Pháp, vì quá 
khứ lệ thuộc 80 năm về văn hóa, giáo dục và quyền 
lợi nên vận động trung lập theo ý kiến của Tổng 
thống Charles De Gaulle. Thiên cộng, bởi thù Pháp 
ghét Mỹ và vì mối liên hệ gia đình do chính sách cài 
người trước khi cán binh tập kết ra Bắc theo Hiệp 
định Đình chiến Geneva năm 1954.

Hoa Kỳ cố lãng quên yếu tố quốc tế trong cuộc 
chiến Việt Nam, có thể do không muốn công khai 
đối đầu hoặc nhằm hạn chế sự can dự của Liên Xô 
và Trung Cộng. Vì thế, đã đánh giá thấp quyết tâm 
của Khối Cộng trong cuộc chiến Việt Nam.

Không ít người thừa nhận mạng lưới chiến tranh 
tâm lý do Khối cộng điều khiển rộng khắp thế giới 
đã góp phần làm cho Hoa Kỳ thất bại trong chiến 
tranh Đông Dương. 

McNamara nói:“Chúng ta thấy Hồ Chí Minh 
trước tiên như một tên cộng sản, thứ đến là một 
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người theo chủ nghĩa dân tộc” trong khi đảng Cộng 
sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và điều 
khiển đã trở thành 1 chi bộ của Cộng sản Quốc tế 
được phổ biến công khai. 

Vào thế kỷ thứ 21, báo chí Mỹ vẫn còn viết “quân 
Việt Cộng ở Miền Nam và đồng minh ở Miền Bắc 
Việt Nam” trong khi giới lãnh đạo chóp bu của Mặt 
trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam như Lê Duẩn, 
Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh, trung tướng Trần Độ và 
tất cả cán bộ chủ chốt đều là đảng viên Cộng sản 
cao cấp và thâm niên.

Giới chủ chiến tin vào chủ thuyết domino bị 
phe phản chiến bác bỏ, nhưng cho tới nay, phe sau 
không đủ can đảm nhìn nhận sai lầm. Thảm kịch 
“không tiếng súng” tại Việt Nam sau năm 1975 
chẳng kém phần tàn ác, hung tợn, khủng khiếp, 
rộng lớn, phi nhân so với thời kỳ chiến tranh. Thảm 
kịch Việt Nam sau năm 1975 đã làm thức tỉnh dân 
chúng Đông Nam á nên họ ủng hộ chủ trương tiêu 
diệt mầm mống cộng sản. Cộng sản Việt Nam đã 
đặt nền móng và thống trị Kampuchia từ năm 1979 
trên con đường Nam tiến. Các quốc gia Đông Nam 
á với sự trợ giúp của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã hợp 
lực chặn đứng, buộc Việt Nam phải rời Xứ Chùa 
Tháp vào năm 1989, sau 10 năm hưởng thụ vị ngọt 
của nước thốt nốt.

Nương theo chủ trương tái lập bang giao với 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, McNamara 
xuất bản cuốn sách tự thú sai lầm để dọn đường cho 
các cuộc Hội nghị mổ xẻ chiến tranh Việt Nam với 
các viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Hà Nội. 
Rất nhiều chính trị gia học giả và 13 Viện nghiên 
cứu trên thế giới đã từ chối tham gia phái đoàn Mc-
Namara. 

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống 
Johnson không tham gia vì “Tôi biết các câu trả lời 
của viên chức cộng sản liên quan đến đòi hỏi của 
Hội nghị”. 

Sai lầm lại tái diễn với quản trị viên kinh tế xuất 
sắc McNamara khi đối diện với những kẻ coi tuyên 
truyền quan trọng hơn sự thật trong lần gặp mặt năm 
1999. McNamara muốn Hội nghị thảo luận giai đoạn 

lịch sử 1961-1968, đặc biệt thời gian 1965-1968, 
nhưng phía Việt Nam quyết liệt cự tuyệt và đòi bắt 
đầu từ năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng. Phái 
đoàn McNamara chẳng những bị từ chối mở cửa 
văn khố quốc phòng Việt Nam mà còn phải nghe 
nhiều viên chức cộng sản tung ra các luận điệu kết 
tội Hoa Kỳ xâm lăng.

Sau khi chủ nghĩa cộng sản tàn lụi trên bình diện 
toàn cầu thì văn khố của các nước cựu cộng sản đã 
mở cửa cho những nhà nghiên cứu quốc tế tham 
khảo. Nga ra lệnh đóng lại sau vài năm dưới trào 
cởi mở của Boris Yeltsin. Trung Quốc cũng cho mở 
cửa hạn chế. Việt Nam hoàn toàn đóng kín qua phát 
biểu của ngoại trưởng cộng sản Nguyễn Cơ Thạch: 
“Vì có lịch sử bị ngoại bang thống trị lâu dài nên 
chúng tôi có thói quen giữ bí mật để tự vệ”.  

McNamara giận dữ khi trở lại Hoa Thịnh Đốn 
“Họ không đáp ứng điều kiện mở cửa văn khố thì 
không có dữ kiện để thêm vào lịch sử”. Kể từ đấy, 
Hội nghị đã rơi vào quên lãng. 

Nghề nào cũng cần chuyên môn và kinh nghiệm, 
lĩnh vực chính trị lại càng cần thiết hơn do tính chất 
phức tạp của những bài toán bang giao, chiến tranh, 
bạn/thù. Vì thế, không thể đánh giá đối thủ theo các 
dữ kiện xuất phát từ guồng máy tuyên truyền tinh 
vi, mà phải dựa vào những yếu tố xác thực và các 
suy luận vững chắc.

***
Giai đoạn từ năm 1961 đến 1968 trôi qua chỉ như 

một lằn chớp trong chiều dài lịch sử dân tộc Việt 
Nam, tuy nhiên, những ai từng sống vào thời kỳ 
khiếp đảm ấy cũng như các thế hệ trẻ vẫn ưu tư 
trước câu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng: tại sao 
hai dân tộc Việt, Mỹ lại đụng độ tàn khốc và liệu 
thảm họa có thể tránh được hay không?

Robert S. McNamara được coi như kiến trúc sư 
trong chiến tranh Đông Dương vì từng giữ chức Bộ 
trưởng Quốc phòng dưới 2 đời Tổng thống John F. 
Kennedy và Lyndon B. Johnson.

Hậu quả cụ thể của chiến tranh Việt Nam hiện 
qua con số thống kê được McNamara nói với Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội: “Các ông mất 
3,200,000 người, chúng tôi hy sinh 58,000” và một 
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đất nước bị tàn phá nặng nề.
Người Việt Nam sống dưới hai chế độ Việt Nam 

Cộng Hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở 2 miền 
cách biệt bởi dòng sông Bến Hải đã có những tư 
duy khác nhau về nguyên ủy cuộc chiến, đôi khi đối 
chọi quyết liệt. Lối tư duy đó chịu ảnh hưởng nhiều 
hay ít tùy thuộc vào sự tinh vi của guồng máy tuyên 
truyền trong cũng như ngoài nước. 

Khối Cộng buộc tội Mỹ xâm lược Việt Nam để 
thực thi chủ nghĩa thực dân mới. Sự thật, Hoa Kỳ 
không dính dáng đến lịch sử thực dân và chỉ muốn 
chặn đứng sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản, nhất 
là Trung Cộng, xuống vùng Đông Nam á, nơi có 
nhiều tiểu quốc đang xây dựng thể chế dân chủ.

Mỹ bị tố cáo hành động đổ quân vào Việt Nam 
Cộng Hòa do chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ, bất 
chấp chủ quyền của Sài Gòn. Đúng ra, Hoa Thịnh 
Đốn cần tiền đồn ngăn sự bành trướng của Khối 
Cộng, và người Việt Nam muốn bảo vệ mảnh đất tự 
do phía Nam cầu Hiền Lương. 

Trong diễn văn khai mạc Đại Hội 3 năm 1960, 
Hồ phát biểu: “Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị 
trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam  và 
trên thế giới”. 

Cựu Tổng bí thư Nikita Khrushchev đã kết luận 
chương về Hồ Chí Minh và Chiến tranh Việt Nam: 
“Nhân dân Việt Nam đang đổ máu và xả thân cho 
phong trào Cộng sản thế giới”.  

Chính mưu đồ bành trướng của chủ nghĩa cộng 
sản và chủ nghĩa Đại Hán xuống Đông Nam á đã lôi 
cuốn Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến Đông Dương.  

Chỉ có 3 quốc gia bị chia đôi, Đức Quốc, Triều 
Tiên, Việt Nam trên bàn cờ quốc tế kể từ sau Đệ nhị 
Thế chiến.

Người Đức khôn ngoan hơn, ít cuồng tín, đã tập 
trung sức lực cho phát triển kinh tế và xây dựng hai 
mô hình xã hội khác nhau, hoặc, bởi ít chênh lệch 
về sức mạnh quân sự nên không thể gây chiến. 

Đảng Cộng sản Triều Tiên (Bắc Hàn), với sự hợp 
lực của gần 1 triệu chí nguyện quân Trung Cộng, đã 
thất bại trong cuộc xâm lăng Nam Hàn từ năm 1950 
đến 1953 nên nản lòng bởi sự đồn trú thường trực 
của 38,000 lính Mỹ ở phía Nam.

Ấn Độ, Trung Cộng, Nam Dương đều là hội viên 
của Phong trào Phi-liên-kết thành lập từ năm 1955. 
Nhưng Ấn Độ bị Trung Cộng chiếm 1.5 triệu km2 
biên giới. Đảng cộng sản Nam Dương ủng hộ Tổng 
thống Sukarno, vốn thân với Liên Xô và Trung 
Cộng, đã bị quân đội và giới chính trị gia đảo chánh 
vào năm 1965. ít nhất có nửa triệu đảng viên cộng 
sản Nam Dương bị tàn sát và 1.5 triệu bị cầm tù. 
Chủ trương trung lập trở thành ảo tưởng trong lịch 
sử á Châu.

Bối cảnh lịch sử và vị trí chiến lược ở Châu á 
không cho phép Việt Nam theo đuôi ảo tưởng của 
tay cáo già thực dân Charles De Gaulle. Bản thân 
của Pháp Quốc vẫn nằm dưới chiếc dù che nguyên 
tử của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), 
đích thực của Hoa Kỳ, mặc dù De Gaulle rút chân 
ra khỏi Bộ tư lệnh NATO. Các dàn hỏa tiễn bố trí ở 
miền đất phía Tây của Liên Xô nhằm đe dọa Châu 
Âu chỉ được chuyển về miền Đông khi Tổng thống 
Ronald Reagan quyết định đưa hỏa tiễn Pershing II 
vào Châu Âu để tạo “mối đe dọa ngang nhau” với 
địch thủ. 

Ảo tưởng trung lập đã được Pháp và Trung Cộng 
triệt để khai thác nhằm làm phân tán lực lượng 
chống cộng ở miền Nam vĩ tuyến 17. Đồng minh 
Hoa Kỳ cũng thường xuyên sử dụng nhóm trung lập 
để áp lực và lũng đoạn Chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa tùy theo hoàn cảnh và tình hình. 

Người miền Nam rất muốn đoàn kết trước hiểm 
họa cộng sản, nhưng sự chia rẽ cứ tồn tại, kết thành 
yếu tố chính trong vụ bại trận của Việt Nam Cộng 
Hòa vào tháng 4 năm 1975. Có lẽ, người miền Nam 
vĩ tuyến 17 khá đoàn kết vào giai đoạn 1955-1960 
vì sự tàn ác, phi nhân của cộng sản còn rất mới mẻ 
do làn sóng di cư ồ ạt từ miền Bắc và nhu cầu hợp 
lực chống kẻ thù chung của nhiều phái.

Thiếu đoàn kết thực sự nên khối dân 20 triệu 
người ở phía Nam vĩ tuyến 17 không thể cưỡng lại 
áp lực từ các cường quốc đồng minh một cách hữu 
hiệu. Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vì 
không muốn Hoa Kỳ đổ quân vào làm mất chính 
nghĩa đấu tranh của nhân dân miền nam Bến Hải. 

Tuy nhiên, Tổng thống  Chung Do Hoan của Nam 
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Hàn, vì không muốn quốc gia lọt vào tay cộng sản, 
đã thẳng tay đàn áp phong trào thiên tả với khoảng 
100,000 sinh viên và thường dân sôi sục biểu tình 
ở ga xe lửa Hán Thành. Quân đội đã tràn vào Đại 
học Quang Du, đầu não của cuộc biểu tình, vào giữa 
tháng 5 năm 1980, tạo ra cuộc đụng độ quyết liệt 
với sinh viên được vũ trang súng ống và xe jeep, 
đã giải phóng Thành phố Quang Du. Tổng cộng đã 
có 207 người chết và 2,400 bị thương lẫn 987 mất 
tích.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải ngậm đắng 
nuốt cay khi ký Hiệp ước Hòa bình 1973 dẫn tới kết 
cuộc bi thảm cho Việt Nam Cộng Hòa năm 1975.

Kỹ thuật tuyên truyền tinh vi lẫn thô bạo được 
guồng máy chuyên chính vô sản tán trợ đã che đậy 
nguyên ủy cuộc chiến tương tàn với những khẩu 
hiệu “giải phóng miền Nam”, “chủ nghĩa thực dân 
mới”, “Đế quốc Mỹ”, “Tay sai đế quốc Mỹ”.

Hồ Chí Minh tình nguyện phục vụ cho Đệ Tam 
Quốc tế được ca tụng trong lịch sử đảng Cộng sản 
Việt Nam. Hồ thực hiện nghiêm chỉnh chính sách 
cải cách ruộng đất của Trung Cộng và chủ trương 
hợp tác hóa của Liên Xô, dù cho thảm họa đã trút 
lên đầu dân tộc vốn chẳng dám hé răng. Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa chìm đắm trong môi trường đầy 
thù hận và nghi kỵ giữa người và người.

Tổng bí thư Lê Duẩn tình nguyện làm tên lính 
xung kích cho Liên Xô, đã chọc giận Trung Cộng 
và Đông Nam á nên bị sa lầy tại Kampuchia suốt 10 
năm (1979-1989); và tạo một nền kinh tế phá sản 
toàn diện.

Nông Đức Mạnh cắt đất, nhượng biển, bán rẻ tài 
nguyên cho Nga và Trung Quốc để giữ chiếc ghế 
Tổng bí thư, dù bị người Việt trong và ngoài nước 
chỉ trích, nguyền rủa.

Chủ nghĩa Đại Hán và chủ nghĩa Đại Nga đồng 
nghĩa với bành trướng và xâm lược chỉ bị chặn đứng 
bằng một thế lực mạnh hơn. Giang sơn gấm vóc của 
Việt Nam không hề bị sứt mẻ suốt 80 năm Pháp 
thuộc hoặc 20 năm có sự hiện diện của Mỹ ở phía 
Nam vĩ tuyến 17.

Nam Hàn, Nhật Bản, Tây Âu chọn thế đồng minh 
và không bị dị ứng vì quân Mỹ đồn trú nên mới 

tránh được họa chiến tranh và dồn nỗ lực phát triển 
kinh tế, xã hội theo chiều hướng nhân bản.

Lợi tức bình quân của dân Nam Hàn chỉ có 72 
USD vào năm 1961 đã lên tới 26,000 vào 2008 
so với 1,100 của Bắc Hàn và 2,600 của Việt Nam. 
Không ít công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tranh nhau làm công cho giới chủ nhân Nam 
Hàn, dù có bị ngược đãi nhục nhã ngay trên mãnh 
đất hình chữ S, hoặc ở Xứ Củ Sâm.

Vị trí địa chính trị không cho phép Việt Nam hô 
phong, hoán vũ, đòi hỏi người Việt Nam phải tìm 
hiểu cặn kẽ chính sách, chiến lược của các cường 
quốc để chọn lựa con đường đúng mà đi. Thiếu 
hiểu biết dễ dẫn dân tộc nhầm lẫn về đồng minh và 
kẻ thù. Lịch sử đã cho chúng ta những bài học cay 
đắng và đau thương vô cùng tận. 

Nước Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay nhờ dân 
tộc lấy tinh thần đoàn kết làm đầu, nhưng chúng ta 
cũng điêu đứng nhiều lần vì đoàn kết giả tạo hoặc 
đoàn kết dưới áp lực ngoại bang.

Chiến tranh Việt Nam với Hoa Kỳ có thể tránh 
được nếu Hồ Chí Minh không quyết tâm theo Liên 
Xô và Trung Quốc tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Hơn 
3/4 thế kỷ trôi qua, Trung Quốc, Nga, Việt Nam lại 
xây dựng lên kiểu chủ nghĩa man rợ của thời Karl 
Marx đã không còn bóng dáng trong thế giới tư bản 
văn minh.

Chiến tranh Việt Nam có thể tránh nếu Hồ Chí 
Minh chịu thừa nhận nền độc lập do Pháp Quốc trao 
trả cho Quốc gia Việt Nam vào năm 1951. 

Nhiều quốc gia có hoàn cảnh bị ngoại bang thống 
trị như Việt Nam đã biết nương theo xu thế giải thực 
toàn cầu mà hợp tác với nước thống trị để giành chủ 
quyền, độc lập và phát triển kinh tế nên tránh cho 
dân tộc bị đổ máu vô ích và phí phạm; đất nước tan 
hoang.

Người Việt trong và ngoài nước cần và phải từ bỏ 
kiểu “tâm lý chính trị Việt Nam”, chỉ nhìn sự việc 
một chiều để cùng quốc tế xây dựng thành quốc gia 
văn minh và phát triển trong hòa bình.

nm
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SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng

- Năm 1945, ngày 24-8, các đảng phái mở cuộc 
biểu tình lớn tại Sài Gòn... Lãnh tụ cộng sản đệ 
tam là Trần Văn Giàu xuất hiện trong cuộc biểu 
tình và xưng rằng ông là người của Việt Minh Hà 
Nội, kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh, rồi hẹn 
lãnh đạo các đảng phái ngày mai họp lại bầu ra 
Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời để tổ chức chính 
quyền. Đêm hôm đó phe Trần Văn Giàu họp nhau 
tự đứng ra thành lập Lâm Ủy Hành Chánh gồm 8 
người, trong đó có 6 người thuộc nhóm cộng sản 
đệ tam của Nguyễn Văn Tạo (gốc từ ĐCS Pháp chứ 
không phải từ ĐCSĐD) và 2 người không cộng sản 
là Phạm Ngọc Thạch và Huỳnh Văn Tiểng. Sáng 
sớm ngày 26-8, khắp nơi đều có niêm yết danh sách 
Lâm Ủy Hành Chánh do Trần Văn Giàu làm chủ 
tịch. (trang 382) 

Đến [23] tháng 9-45, quân Pháp đánh chiếm Sài 
Gòn thì Trần Văn Giàu chạy lên Biên Hòa. Miền 
Nam không có ai lãnh đạo vũ trang kháng chiến. Võ 
Nguyên Giáp đề nghị Nguyễn Bình, vì muốn tách 
ông khỏi lực lượng quân sự của QDĐ mà ông đang 
nắm giữ. Vả lại lúc đó đâu có ai đáng mặt “tướng” 
ngoài Võ Nguyên Giáp, nhưng ông này mắc lo “việc 
lớn” tại Hà Nội, thì đâu có đi được.

Nguyễn Bình mắc mưu lời nói khích của HCM 
mà theo Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) vào Nam 
tổ chức kháng chiến. (trang 389)

Nguyễn Bình đã biết từ trước là người ta muốn 
loại ông bởi vì ông xuất thân QDĐ, không thích 
cộng sản ngay từ hồi còn ở Côn Đảo. (trang 390) 

Sao lại không có ai lãnh đạo kháng chiến? Chỉ có 

cộng sản bỏ chạy thôi (lúc đó Nam Bộ chưa có Việt 
Minh). Nam Bộ kháng chiến là giai đoạn hào hùng 
của dân tộc, mà hào hùng nhất là các tay giang hồ 
Bình Xuyên.

Khi Lê Duẩn, Nguyễn Bình ở Bắc vào, giở mòi 
cộng sản, mọi lực lượng mới bỏ bưng về thành (ông 
Bình đã theo cộng sản từ ngày ở Côn Đảo và phản 
phúc đối với đồng chí QDĐ cũ nên đã bị họ đánh hư 
mất một con mắt).

- Ngoài ra ông Ngô Đình Diệm rất ít nói và thận 
trọng trong từ câu nói. (trang 414)

Những người tiếp chuyện với ông Diệm đều phàn 
nàn ông nói liên tu bất tận, nói lang bang không biết 
nhắm vào cái gì.

- [T]rước kia xứ Tây Nguyên thuộc hoàng triều 
cương thổ của Bảo Đại. Các bộ tộc trưởng nơi này 
đã làm lễ thần phục Bảo Đại trong các ngày ông 
(làm như) vui thú săn bắn tại đây.

Các cao nguyên Ban Mê Thuột, Lâm Viên (Lang-
biang, tức Đà Lạt), Pleiku, Kontum do các nhà 
thám hiểm người Pháp đặt chân tới lần đầu. Trước 
đó, người Kinh không hề lên tới các xứ đó. Bảo Đại 
theo chân các nhà thám hiểm Pháp đến tiếp xúc 
với các bộ tộc người miền núi rồi lập thủ tục kết 
giao và thành lập các cơ cấu hành chánh, lấy tên 
là Vùng Hoàng Triều Cương Thổ. Danh xưng này 
khẳng định đây là đất của vua Việt Nam.

Năm 1945, khi ông Bảo Đại thoái vị thì người 
Pháp chiếm lại ngay Đà Lạt vì rất nhiều kiều dân 
Pháp đang sinh sống tại đó. Riêng vùng Ban Mê 
Thuột cũng như Pleiku, Kontum thì không có Việt 
Minh nhưng người Pháp phải chờ có đủ quân mới 
có thể tiến chiếm để bảo vệ an ninh cho các chủ đồn 
điền cà phê của người Pháp. 

Sang đến đầu năm 1946, quân Pháp tái chiếm 
Ban Mê Thuột. Lúc này d’Argenlieu phát hiện ra xứ 
Tây Nguyên vô chủ, trước đây thuộc riêng của ông 
Bảo Đại nhưng nay ông Bảo Đại đã lưu vong. Việt 
Minh cũng không ngó ngàng. (trang 440-1) 

Người Pháp “khám phá” ra Tây Nguyên, họ chẳng 
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dại gì mà cho sát nhập vào Nam Triều. (Có tài liệu 
cho biết vùng đất này vốn không thuộc Việt Nam. 
Đã có một tay giang hồ người Pháp xưng vương lập 
quốc gia tự trị Sédang ở tây nguyên. Tình cờ, một 
công chức người Việt ở Sở Địa Dư phụ trách vẽ bản 
đồ, tiện tay cho thuộc về Việt Nam. Riêng Đà Lạt 
cũng tình cờ do bác sĩ Yersin (1863-1943) tìm ra 
khoảng đầu thế kỷ 20 và lập thành nơi thừa lương 
cho người Pháp). 

Lúc ông Bảo Đại thoái vị (23-8-1945), Pháp 
không thể chiếm lại ngay Đà Lạt, ít nhất cũng là 
phải vào khoảng cuối năm 1945 đầu 1946, khi có 
quân từ chính quốc sang. Vì ngoài chuyện Việt 
Minh cướp chính quyền, nhiều địa phương cũng có 
chính quyền tự phát, dĩ nhiên cả Đà Lạt.

Chính tác giả viết: “Trịnh Lý là người đã tự động 
nổi lên cướp chính quyền tại xã Cầu Đất ngày 
18-8-1945 (trước Hà Nội 1 ngày). Ngày 19-8-1945 
ông ta kéo xuống cướp chính quyền tại thị trấn 
Dran (huyện Đơn Dương), chiêu dụ được ông đội 
Thăng là trưởng đồn binh tại Dran. Ngày 20-8, ông 
Lý cùng ông Thăng kéo quân đi cướp chính quyền 
tại thị trấn Djring (huyện Di Linh). Ngày 21-8, thị 
trấn Blao (huyện Bảo Lộc). Ngày 22 quay về, ngày 
24-8 cướp chính quyền tại thành phố Dalat (thị xã 
Đà Lạt). Sau đó các ông liên lạc với Việt Minh Hà 
Nội và xin gia nhập Việt Minh.” (trang 594)

Chuyện Hoàng Triều Cương Thổ chỉ xảy ra sau 
Hiệp Định ở élysée, Pháp phải giao toàn bộ lãnh thổ 
Việt Nam cho ông Bảo Đại. Và ông Bảo Đại bày ra 
lễ kết nạp các sắc tộc trực tiếp thần phục ông mà 
không thuộc nhà nước.

- Cũng vì thành tích diệt điệp báo và thanh toán 
du kích của Bình Xuyên mà sau này cơ quan an 
ninh Pháp bàn giao chức vụ Tổng Giám Đốc Công 
An cho Lai Văn Sang là cánh tay phải của Bảy Viễn. 
(trang 495)

Lai Văn Sang có làm tổng giám đốc công an sớm 
lắm cũng là thời các ông Nguyễn Văn Tâm, Bửu 
Lộc, đều do bộ nội vụ bổ nhiện, mà không hề do 

Pháp bàn giao. 
[C]ó loại lính Phi Châu hay Ả Rập không phải 

là lính ký hợp đồng đánh thuê mà là các tiểu đoàn 
quân đội do Pháp tuyển mộ để giữ gìn an ninh tại 
các xứ thuộc địa như Tunisie, Algérie, Maroc, Sy-
rie, Liban, Lybia,... Khi chính phủ Pháp thiếu quân 
quá thì bốc tạm các tiểu đoàn này, điều động qua 
Việt Nam một thời gian, gọi là tiểu đoàn lính Bắc 
Phi hay tiểu đoàn lính Ả Rập. Người dân quê Việt 
Nam gọi là lính “bạc ti dăng” (phanh âm từ chữ 
bataillion: tiểu đoàn) (trang 628).

Năm 1944, thuở Bảo Đại còn làm vua, tại Nam 
Kỳ, người Pháp có tuyển mộ một số lính người Việt 
Nam để làm các công việc phụ của quân đội như 
canh gác các công sở hay dinh thự, tiễu trừ thành 
phần trộm cướp có vũ trang. Những người lính 
này có quân phục riêng, đặc biệt tại cạp quần của 
họ được quấn bằng một ống vải dày màu đỏ nên 
thường được dân chúng gọi là lính khố đỏ. Lính 
khố đỏ thuộc quyền chỉ huy và ăn lương của thống 
đốc Nam Kỳ. Tại Trung Kỳ thì các phần việc phụ 
lực này lại thuộc quyền điều động của vua Bảo Đại 
với quân phục có cạp quần màu xanh nên được gọi 
là lính khố xanh. Riêng tại Bắc Kỳ có lính khố đỏ 
ăn lương của phủ thống sứ Bắc Kỳ, thời đó thường 
được dân chúng gọi là Bắc Bộ Phủ, chuyên canh 
gác các công sở của chính quyền Bắc Kỳ. Ngoài ra 
tại Bắc Kỳ còn có lính khố xanh để làm lực lượng 
vũ trang giữ an ninh cho các quan châu quan huyện 
người dân tộc miền núi, cũng mặc quân phục khố 
xanh, ăn lương của các quan châu, quan huyện.

Các đơn vị lính khố xanh chỉ tổ chức tới đơn vị 
cấp trung đội, cho nên cấp chỉ huy chỉ có cấp hạ sĩ 
quan. Tướng Chu Văn Tấn của CSVN là một thượng 
sĩ của lính khố xanh hay tướng Đỗ Mậu của Quân 
Đội Quốc Gia là một trung sĩ của lính khố xanh. 

Thuở đó mới vào lính được mang cấp bậc gọi là 
Binh hay là Bồi, lên binh nhất gọi là Bếp, hạ sĩ gọi 
là Cai, hạ sĩ nhất gọi là Cai Sếp, trung sĩ gọi là Đội, 
trung sĩ nhất gọi là Đội Sếp, thượng sĩ gọi là Quản 
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và thượng sĩ nhất gọi là Chánh Quản, chuẩn úy gọi 
là ông ích. Còn sĩ quan từ cấp bậc thiếu úy được gọi 
là Quan Một, trung úy gọi là Quan Hai,... tới đại tá 
là Quan Sáu.

Tất cả các đơn vị khố xanh, trên giấy tờ được gọi 
là các đơn vị thân binh, nghĩa là lính bảo vệ cho các 
ông hoàng địa phương. Thí dụ như thân binh Bảo 
Đại, thân binh xứ Nùng... thân binh giáo phái Bùi 
Chu, thân binh giáo phái Phát Diệm, thân binh Cao 
Đài, thân binh Hòa Hảo. (trang 639)

Những điều trên sai. Vào năm 1944, lính khố đỏ 
không còn quấn khố đỏ, mà cũng chẳng làm các 
công việc phụ. Họ là quân đội chính qui (soldat) 
của nhà nước Đông Pháp và quấn xà cạp ở ống 
chân (jambières) bằng vải màu cứt ngựa, lo việc 
đánh giặc. Lính khố xanh (guarde indigène) quấn 
xà cạp xanh và lo việc an ninh, canh gác, tiễu trừ 
trộm cướp. Cả hai đều do Pháp cai quản. Lính khố 
xanh không chỉ tới cấp trung đội, mà do các giám 
binh người Pháp cấp tá chỉ huy. Ông Bảo Đại chẳng 
làm gì có quân, ngoại trừ mấy chục lính cấm vệ để 
canh giữ hoàng thành. Còn ở các phủ huyện là lính 
lệ, lính giản; ở các châu là lính dõng. Chu Văn Tấn 
là chân đoàn lính dõng. Tất cả quấn xà cạp vàng, lo 
hầu hạ điếu đóm cho vua, quan. Tất cả những người 
này được gọi riêng biệt như trên, không hề được gọi 
là thân binh.

Chữ thân binh (partisan, bạc ti dăng) chỉ dùng kể 
từ khi Pháp trở lại, sau 1945, với những đơn vị mà 
tác giả kê khai. Vậy “bạc ti dăng” không phải là 
“phanh âm” từ chữ bataillion [sic].

Không ai gọi người lính là Bồi. Binh nhì (soldat 
de 2è classe) phiên âm là sơn đá đơ dèm cành cạch 
hay đơ dèm cùi bắp hoặc gọi là thày quyền, ông 
binh. Binh nhất (1ère classe) phiên âm là băm nhe 
cành cạch hay băm nhe cùi bắp hoặc gọi gọn lại là 
ông bếp. Hạ sĩ (caporal), hạ sĩ nhất (caporal chef) 
là ông cai, cai sếp. Trung sĩ (sergent), trung sĩ nhất 
(sergent chef) là ngài đội, đội sếp. Thượng sĩ (ad-
judant), thượng sĩ nhất (adjudant chef) là quan ách, 

quan quản, quan chánh quản. Người Việt chỉ leo lên 
đến chức chánh quản (adjudant chef) là hết mức. Sĩ 
quan lèo tèo mấy ông Hai An, Hai Thừa, Ba Thụ,... 
đều phải có quốc tịch Pháp. Hồi đó chưa có chức 
chuẩn úy. Chức này bắt đầu có khi việc huấn luyện 
cấp tốc của các trường sĩ quan trừ bị khiến chưa 
đủ tư cách nên bày ra trong khi chờ được trở thành 
thiếu úy thực thụ.

Phủ Thống Sứ Bắc Kỳ thời Pháp đến thời Nhật 
đổi là Bắc Bộ Phủ, thời Việt Minh là Dinh Chủ 
Tịch, thời Bảo Đại là Dinh Thủ Hiến.

- Bảo Đại không ham quyền lực mà cũng không 
ham thế lực (trang 668)

Nỗi lo thực tế của Bảo Đại là sợ một cuộc cách 
mạng tại Việt Nam, bởi vì kết quả của cuộc cách 
mạng là Bảo Đại sẽ mất ngôi. (trang 670)

Đã không ham quyền lực, thế lực mà lại sợ mất 
ngôi là nghĩa lý gì? 

- Năm 1954, ngày 8-3, tại Sài Gòn, các thân 
hào nhân sĩ đại diện cho các đảng phái và đoàn 
thể, sau khi tham dự Quốc Dân Đại Hội đã không 
chịu tự giải tán theo như yêu cầu của Bảo Đại mà 
cùng nhau thành lập Mặt Trận Quốc Gia... Lúc này 
không khí chính trị tại Sài Gòn rất sôi động, nhiều 
cuộc biểu tình có xô xát đã xảy ra. Nổi bật là nhân 
vật chủ tịch Mặt Trận Ngô Đình Nhu và một phụ nữ 
đầy năng động là Trần Thị Lệ Xuân, vợ của Ngô 
Đình Nhu, cũng bắt đầu xuất hiện trong các cuộc 
vận động làm áp lực với Bảo Đại. Trong số các biểu 
ngữ được trưng có những biểu ngữ đòi “Truất phế 
Bảo Đại”. (trang 696)

Lúc này (tháng 3) là thời chính phủ Nguyễn Văn 
Tâm rồi Bửu Lộc, làm gì có biểu tình, xô xát. Bà 
Nhu chỉ “nổi bật” - sau khi ông Diệm về làm thủ 
tướng, có người Bắc di cư - trong vụ sách động 
đồng bào di cư Hố Nai phản đối ông Nguyễn Văn 
Hinh, chứ làm gì đã có chuyện truất phế Bảo Đại.

(còn tiếp)

nm
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BALKANS và CAUCASUS:

Nguyên nhân tranh chấp

giữa Tây Âu và Nga

Nguyễn Trần Ai

TRẠI BONDSTEEL
Tháng 6.1999, sau khi NATO oanh tạc Nam Tư, 

các lực lượng HK chiếm ngay 1,000 acres đất ruộng 
ở Uresevic, phía nam Kosovo, và bắt đầu xây dựng 
trại Bondsteel và Monteith. Đó là căn cứ quân sự 
HK lớn chưa từng có kể từ sau chiến tranh Việt 
Nam. 

Chỉ sau 3 năm, từ một trại toàn lều vải đã trở 
thành một căn cứ cao kỹ cho 7,000 quân đồn trú, 
có 300 kiến trúc, bệnh xá tối tân nhất Âu Châu, thư 
viện, nhà nguyện, phòng thể thao, cửa hàng bán lẻ, 
chia làm 3 khu phố, trên, dưới và giữa, được bảo 
vệ bởi 14 km lũy đất và bê tông với 84 km kẽm gai 
concertina và 11 tháp canh cùng với 55 trực thăng 
Black Hawk và Apache. Quân nhân các nước khác 
đồn trú ở quanh vùng nói đùa, trên không gian nhìn 
xuống trái đất chỉ thấy đựợc Vạn Lý Trường Thành 
và trại Bondsteel. Đây là dấu hiệu cụ thể HK muốn 
ở đây về lâu về dài.

Các công tác cho trại này làm giầu cho nhiều nhà 
thầu, nhất là cho Brown & Root Services Corpora-
tion, một cty vệ tinh của Halliburton Corporation.

Brown & Root cung cấp dịch vụ cho trại Bond-
steel: 600,000 gallons nước mỗi ngày, điện đủ dùng 
cho một thành phố 25,000 dân và một quân tiếp vụ 
với 14,000 mặt hàng, giặt 1,200 bao quần áo, cung 
cấp 18,000 phần ăn mỗi ngày và điều hành 95% tiện 
nghi hỏa xa và phi trường, phụ trách cứu hỏa cho 
trại. Brown & Root mướn 5,000 nhân công người 

Albania ở Kosovo, trả lương từ $1 đến $3 một giờ, 
trong khi 80% dân địa phương ngoài trại thất nghiệp, 
đói khổ cùng cực. Sự tương phản sinh hoạt trong và 
ngoài trại làm tăng bất mãn của địa phương và hoạt 
động của KLA (Quân Đội Giải Phóng Kosovo).

Năm 1992, Dick Cheney, bộ trưởng Quốc Phòng 
cho TT Bush bố, đã chấp thuận cho Halliburton  
một hợp đồng hậu cần cho các cuộc hành quân của 
quân đội HK trên toàn cầu. Sau khi Bush bố thất cử, 
Halliburton biết ơn, mời Dick Cheney về làm tổng 
giám đốc từ 1995 đến 2000, rồi ông sang làm phó 
TT Bush con. 

Năm 1992, Brown & Root kiến thiết và bảo trì 
các căn cứ quân sự HK tại Somalia; năm 1994, kiến 
thiết các căn cứ và các hệ thống hỗ trợ cho 18,000 
quân ở Haiti; năm 1999 ký hợp đồng 5 năm để kiến 
thiết các tiện nghi quân sự tại Hung Gia Lợi, Croa-
tia và Bosnia. Hợp đồng trại Bondsteel là ngon ăn 
hơn cả. Giám đốc  Brown & Roots, David Capouya, 
bảo, “Ở đấy, những việc gì không cần đeo súng, 
chúng tôi làm tuốt”.

Ngày 29.4.2002, Paul Stuart phổ biến bài “Camp 
Bondsteel and America’s plans to control Caspian 
oil” trên World Socialist Web Site:  

“Sự hiện diện leo thang của HK tại Bondsteel đi 
kèm với gia tăng hoạt động của KLA. Từ khi nó 
(KLA) xuất hiện, đa số người Serbia, Bảo Gia Lợi 
và Albania chống lại KLA bị giết hay đuổi đi. Những 
người còn lại không dám ra khỏi nhà để mua thực 
phẩm ở các cửa hàng địa phương. Từ trẻ con đi 
đến hồ bơi cho đến máy cày đưa đi sửa chữa đều 
cần được nhà binh hộ tống. Theo các quan sát viên, 
KLA tiếp tục hoạt động không hề bị trừng phạt, mặc 
dù có những phương tiện cao kỹ của tình báo quân 
sự tại Bondsteel.”

Nói thế phải chăng ngụ ý rằng HK đã thỏa hiệp 
với KLA để không còn bị ai (nhất là quân Serbia) 
quấy nhiễu? Theo những bình luận được tiết lộ cho 
báo chí, nhiều chính trị gia Âu Châu nay tin rằng 
HK dội bom Nam Tư cốt để thiết lập trại Bond-
steel. 

Trại Bondsteel là một trong hệ thống trại chạy 

~~BIỂN LỬA CASPIAN~~
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dọc hai bên biên giới Kosovo và Macedonia, gần 
đường ống dẫn dầu Xuyên-Balkan (Trans-Balkan 
oilpipeline) tối quan trọng, sẽ nói đến sau.

Trên đây đã nói đến tầm quan trọng của hai vùng 
Balkans và Caucasus đối với Nga. Hai vùng này là 
nguyên nhân của tranh chấp giữa Tây Âu và Nga.

Trong bài “Russia: US, NATO actions mean new 
arms are needed” đề ngày 17.3.2009 từ Mạc Tư 
Khoa,  ký giả AP Vladimir Isachenkov bình luận:

“Bộ trưởng Quốc Phòng Nga [Anatoly Serdyu-
kov] tố cáo HK tăng cường sự hiện diện gần biên 
thùy Nga và lấy trộm (poaching) khoáng sản phong 
phú ở đó, báo trước việc Mạc Tư Khoa có thể lấy 
một tư thế cứng rắn trong đàm thoại với tân hành 
pháp Barack Obama...

Quan hệ với Nga lao xuống thấp sau Chiến Tranh 
Lạnh dưới hành pháp trước với những kế hoạch xây 
dựng những cứ điểm hoả tiễn phòng ngự tại Đông 
Âu và đưa các cựu cộng hòa Xô Viết vào NATO đã 
làm Mạc Tư Khoa nổi giận...

Serdyukov bảo các sĩ quan, “Các ước vọng của  
HK nhắm vào việc xâm nhập các nguyên liệu, năng 
lượng và tài nguyên khác. Tích cực ủng hộ các diễn 
tiến để đẩy Nga ra khỏi phạm vi quyền lợi truyền 
thống của nó”...

Mạc Tư Khoa đã chống đối mãnh liệt việc đặt 
Ukraine và Georgia vào lộ trình tiến đến tư cách 
thành viên của NATO...

Nga cũng băn khoăn sâu xa về bất cứ hiện diện 
nào của HK tại Trung á nhiều dầu khí mà Mạc 
Tư Khoa coi như phạm vi ảnh hưởng lịch sử của 
mình.    

 Tài lộc dầu trên trời rơi xuống vào thập niên vừa 
qua đã cho phép Cẩm Linh tăng gần 4 lần kinh phí 
quốc phòng... Tuy nhiên, canh tân quân sự tiến triển 
chậm và hiển nhiên yếu kém, như thiếu vũ khí “tinh 
khôn” chính xác và khí cụ giao thông tân tiến, đã 
lộ rõ trong chiến tranh Nga với Georgia vào tháng 
8”. 

Tình hình Georgia tưởng như đã được an bài 
nhưng ngày 16.6.2009, trợ lý Ngoại Trưởng Mỹ về 
các vấn đề Châu Âu và á Âu, Philip Gordon tuyên 

bố, “Chính quyền của TT Obama cương quyết ủng 
hộ quyền trở thành thành viên NATO của hai nước 
Ukraine và Georgia”. Tuy nhiên, ông Gordon cũng 
khẳng định rằng, để gia nhập NATO, cả hai nước 
Ukraine và Georgia cần phải thực hiện nhiều những 
cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng được những tiêu 
chuẩn của tổ chức này. Ông Gordon cho biết Mỹ 
muốn thấy một nước Ukraine “phồn vinh, dân chủ 
và độc lập” và cũng sẽ kiên quyết ủng hộ chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của Georgia. Hoa Thịnh Đốn 
sẽ làm việc với Tbilisi và Kiev để giúp hai nước này 
sớm trở thành thành viên của NATO. Mỹ sẽ giữ tình 
đoàn kết với cộng đồng quốc tế, trong khi phản đối 
hành động công nhận độc lập các khu vực ly khai 
Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia.

Ông Gordon cũng thông báo rằng, vào ngày 
22.6.2009, ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ có cuộc 
họp đầu tiên với ngoại trưởng Georgia Grigol Va-
shadze, được tổ chức phù hợp với quy định hai bên 
về đối tác chiến lược đã được ký kết vào tháng Giêng 
năm nay. Theo  Bộ Ngoại giao Mỹ, thứ trưởng Ngoại 
Giao Jim Steinberg đại diện họp với ngoại trưởng 
Grigol Vashadze, tại thủ đô HTĐ. Cuộc hội kiến 
này tưởng là sẽ khiến cho giao thiệp Nga Mỹ vốn 
đã khó khăn sẽ còn khó khăn hơn. Không ngờ ngày 
6.7.2009, TT Obama lại được TT Dmitry Medvedev 
tiếp đón nồng hậu tại Mạc Tư Khoa. Hai bên dường 
như muốn nhân lúc giải quyết các vấn đề quan trọng 
như giải trừ vũ khí hạch tâm, Trung Đông, Iran, Bắc 
Hàn..., giải quyết luôn những vấn đề lẻ tẻ, trong đó 
có vấn đề Georgia.

Hai TT đã đồng ý mỗi nước chỉ giữ lại từ 500 đến 
1,100 phương tiện chuyển vận vũ khí chiến thuật 
và từ 1,500 đến 1,675 đầu đạn. Hai TT cũng đồng 
ý phối hợp hoạt động để giải quyết vấn đề A Phú 
Hãn.

TT Nga kết luận, “Tôi muốn nhấn mạnh rằng 
nước chúng tôi muốn đạt tới một mức độ hợp tác 
với HK thực tế xứng đáng cho tk XXI, bảo đảm hòa 
bình và an ninh quốc tế. Đó là quyền lợi của chúng 
tôi, và chúng tôi tri ân các đồng nghiệp Mỹ của 
chúng tôi về công tác chúng tôi đã cùng làm. Đúng 
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là giải pháp cho những vấn đề thế giới tùy thuộc 
vào ý chí liên kết của HK và Nga”.

TT Obama chỉ nhắc qua đến Georgia, “Tôi không 
dám bảo rằng HK và Nga đồng ý về mọi vấn đề. 
Như TT Medvedev đã chỉ ra, chúng tôi đã có những 
tranh luận thẳng thắn về Nga - về Georgia, và tôi 
nhắc lại  tin tưởng vững chắc của tôi rằng chủ 
quyền và vẹn toàn lãnh thổ của Georgia phải được 
tôn trọng. Tuy nhiên, trong khi làm việc xuyên suốt 
những bất đồng của chúng tôi về các biên giới của 
Georgia chúng tôi quả là đã đồng ý rằng không ai 
có lợi gì để tái tục tranh chấp. Và để tiến tới, chúng 
ta phải phát biểu vô tư để giải quyết những dị biệt 
này một cách hòa bình và xây dựng”. 

Ngày 1.7.2009, giá dầu thô tại New York Mercan-
tile Exchange  tụt xuống còn US$59.69 một thùng, 
so với giá ngày 30.6.2009 mất US$14 một thùng, có 
thể giải thích thái độ thân thiện của Nga. Có lẽ HK 
được thể “tiến luôn bác tài”. 

Ngày 13.7, TT Medvedev công du Nam Ossetia 
để tỏ tình đoàn kết với “nước” này. Ngày 14, khu 
trục hạm USS Stout bỏ neo cảng Batumi. Thuyền 
trưởng Mark J. Oberley được nhạc và rượu vang 
Georgia chào mừng. Ông tuyên bố, “Cuộc viếng 
thăm và liên hiệp huấn luyện này chứng minh cam 
kết của HK và Georgia cùng nhau công tác để hợp 
tác và duy trì an ninh hàng hải”. Hai tuần duyên 
đĩnh của Georgia tham gia tập trận với chiếc USS 
Stout ngày 15 trong hải phận Georgia giữa cảng 
Batumi và cảng Poti. Hai tiếng đồng hồ sau, TV 
quốc doanh Nga chiếu cảnh TT Medvedev lấy ống 
nhòm xem phản lực Nga bay trên cảng Novorossi-
isk của Nga trên Hắc Hải và oanh tạc các mục tiêu 
giả tưởng dưới đất.    

Tháng 5.2009, Nga phản đối NATO tập trận gần 
thủ đô Tbilisi của Georgia và đầu tháng 6 cũng dàn 
quân tập trận còn lớn hơn ở sát biên giới Georgia, 
kết thúc ngày đầu TT Obama đến Mạc Tư Khoa. 

Các sự kiện trên đây cho thấy vấn đề Georgia nói 
riêng, Balkans và Caucasus nói chung, khó có thể 
có giải pháp dứt khoát ngay được. 

ÓC SÁNG TẠO TÀU

Thi Sơn
Tây phương vẫn thán phục óc sáng tạo Tàu. 

Nhiều thứ chúng ta hiện đang dùng là do Tàu sáng 
chế: thiên văn học, đĩa đo giờ theo mặt trời, địa bàn, 
địa chấn ký, hệ thống bách phân, bàn tính, lụa, giấy, 
mực, thư pháp, ấn loát, giấy dán tường, tiền giấy, 
trà, dược phẩm, pháo, diêm quẹt, thuốc súng, yên 
cương, cung tên, xe cút kít, guồng nước, sơn, đồ 
sành sứ, bàn chuốt, súc sắc, nhẩy dây, diều, ô xếp, 
bài lá và cả cà rem... Thực ra, Tàu nhận vơ nhiều 
những sáng chế này. Ngày xưa, Việt Nam theo định 
kỳ phải cống mỗi lần 500 nghệ nhân khéo, không 
biết họ đã đóng góp những gì trong bản liệt kê trên 
đây. Theo chính sử Tàu, Nguyễn An (1381-1453), 
Tàu gọi là A Lưu, quê ở trấn Sơn Nam, năm 1407 bị 
tướng nhà Minh Trương Phụ sang đánh nhà Hồ, bắt 
về Tàu, được Minh Thành Tổ Chu Lệ (1403-1424) 
cử làm tổng công trình sư, kiến thiết Bắc Kinh. 

Ngày nay, con cháu nhà Hán còn có nhiều sáng 
kiến độc đáo hơn nhiều.  

Năm 2003, nhà máy Hồng Soái (Hongshuai Soy 
sauce) sản xuất nước tương không theo phương 
pháp thông thường cổ điển bằng đậu nành và lúa 
mì, nhưng áp dụng phương pháp hóa sinh và kỹ 
thuật tân tiến, bán giá rất rẻ. Giữa tháng giêng năm 
2004, một nhóm ký giả của chương trình truyền 
hình “Weekly Quality Report” do nhà nước tỉnh Hồ 
Bắc điều hành đã điều tra về phương pháp chế biến 
nước tương này, khám phá thành phần của nước 
tương gồm có amino acid hòa hợp với nước, so-
dium hydroxide, dung dịch phế thải sau khi đã quay 
ly tâm mật để chế thành đường cát trắng, hydrochlo-
ric acid và những thành phần chất hóa học khác... 
Mỗi tháng nhà máy sử dụng đến hàng chục ngàn tấn 
amino acid dưới dạng bột hoặc chất sấy khô mua từ 
một nhà máy sản xuất hóa chất khác. Các ký giả đã nm
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tìm ra nguyên liệu để bào chế loại amino acid này 
tại một nhà máy sinh hóa ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei), 
chủ yếu được chế biến từ tóc người, thu nhặt từ các 
tiệm uốn tóc, các đống rác thải ra từ các bệnh viện ở 
nhiều nơi trong nước (theo Lý Tử Dương, Tse-Yan 
Lee, B.H.Sci, Dip.Prof. Counsel; MAIPC; MACA, 
Trần Anh Kiệt lược dịch, 25.5.2009).

Biến chế tóc thành xì dầu, xắng xáu (sính trứu) 
thì cả thế giới độc nhất chỉ có Tàu. Tàu không bỏ phí 
gì cả. Ngay đến bao cao su ngừa thai, chống nhiễm 
bệnh hoa liễu đã dùng rồi, Tàu cũng “tái chế” thành 
dây chun cột tóc. Tờ China Daily cho biết, dây chun 
buộc tóc, làm từ bao cao su đã sử dụng, được tìm 
thấy ở các thành phố Đông Quản và Quảng Châu, 
thuộc tỉnh Quảng Đông, giá rẻ và bắt mắt, bán rất 
chạy, đang đe dọa đến sức khỏe người dân vì, theo 
lời của một bác sỹ da liễu có tên Dong, dù đã được 
tái chế, nhưng dây buộc tóc có thể vẫn còn chứa 
vi khuẩn mang mầm bệnh và mọi người có thể bị 
nhiễm AIDS, các loại bệnh về tình dục và các loại 
bệnh khác, nếu họ cầm hoặc ngậm dây buộc tóc vào 
miệng khi búi hoặc khi tết tóc. 

Còn một món chạp phô (tạp hóa) Tàu khác đang 
làm khốn khổ người tiêu thụ trên khắp thế giới. 

Theo tin AFP, chính phủ ý cho biết cảnh sát nước 
này đã tịch thu 1.7 triệu đôi giày da do Tàu sản xuất 
trong cuộc điều tra “Giày độc” (Toxic Shoes) kéo 
dài từ tháng 5.2008 đến nay. Những đôi giày này bị 
“cáo buộc” không chỉ ăn cắp tác quyền của ý mà còn 
chứa các hóa chất độc hại. Các kết quả xét nghiệm 
cho thấy những đôi giày giả ý này có hàm lượng 
hexavalent chromium (chrom hoá trị sáu) vượt mức 
cho phép, có thể gây ung thư cho người sử dụng. Hệ 
thống cửa hàng thời trang Etam của Pháp cũng vừa 
phải thu hồi các đôi giày do Tàu sản xuất, sau khi 
có những trường hợp người sử dụng bị dị ứng nổi 
ban đỏ, bỏng rát do chất chống ẩm mốc dimethyl-
fumarate có trong giày. Người phát ngôn của Etam 
trả lời phỏng vấn với AP đã cho biết: “Một khách 
hàng đã bị eczema nặng ở bàn chân sau khi mang 
đôi giày Tàu do cửa hàng bán ra. Bác sĩ chuyên 
khoa da liễu đã kết luận triệu chứng ngứa, nổi mụn 
và có cảm giác bỏng rát ở bệnh nhân này là do chất 

dimethylfumarate”. 
Ở Ý, Pháp còn thế, Việt Nam thì khỏi nói. Tại 

thủ đô Hà Nội, suốt dọc hai dãy phố Cầu Gỗ, Hàng 
Dầu có đến cả trăm cửa hàng giày dép, chủ yếu là 
các mặt hàng bình dân, được nhập từ Tàu, mỗi ngày 
bán hàng trăm, hàng nghìn đôi. Đứng một lát giữa 
ngã tư phố Cầu Gỗ, Hàng Dầu, hay khu bán buôn 
giày dép, trong chợ Đồng Xuân, trong các gian hàng 
giày dép chật chội ở chợ Sinh Viên (Dịch Vọng, 
Cầu Giấy), không ai có thể chịu nổi mùi nhựa, mùi 
nylon, mùi hoá chất sặc sụa.

Ts Nguyễn Thị Thảo, phó giám đốc Bệnh viện 
Da Liễu Hà Nội, cho biết: “Không ít trường hợp 
do sử dụng giày dép không có chất lượng tốt đã 
phải vào viện để điều trị đôi chân mẩn đỏ, rất ngứa, 
thậm chí nổi mụn, chẩy nước và sưng phồng lên”. 

Ks Nguyễn Hữu Cường, phó giám đốc Trung tâm 
Công nghệ thuộc da, Viện nghiên cứu Da giày, trình 
bầy phương diện kỹ thuật: “Tồn dư chrom VI trong 
thuộc da rất độc hại. Trong kỹ thuật sản xuất da 
giày, công nghệ thuộc da thường phải dùng chrom 
III - một dạng chrom được chế tạo từ chrom VI qua 
phản ứng một chiều. Tuy nhiên, trong quá trình chế 
tạo, nếu công nghệ xử lý không đảm bảo thì rất có 
thể một lượng chrom VI sẽ tồn dư lại. Chrom VI là 
một hóa chất kim loại nặng rất độc hại, không thể 
phân hủy trong đất. Các loại bột chrom của Tàu sử 
dụng không thể khẳng định chắc chắn là còn tồn 
dư chrom VI hay không. Ngoài ra Tàu còn dùng 
chrom VI trong chất màu pigment tạo màu nâu đỏ 
trong sơn màu cho da giày. Để bảo vệ môi trường 
và sức khỏe con người, trong ngành công nghiệp da 
dày hiện nay trên thế giới việc sử dụng crom trong 
thuộc da cũng phải được hạn chế tỷ lệ thấp nhất - 
khoảng 8%, thay vào đó là các nguồn nguyên liệu 
từ thiên nhiên với những chất thuộc da sinh thái 
như chiết xuất ta-nanh (tanin) từ thực vật”.

Hàng Tàu rẻ. Thiên hạ đổ xô đi mua về dùng, 
được ít lâu thành nghiện nhưng nghiện rồi mới bật 
ngửa ra của rẻ là của ôi, không những ôi mà còn giết 
người nữa. Bà Sara Bongiorni, tác giả cuốn “Một 
năm không mua đồ sản xuất tại Trung Quốc” xuất 
bản năm 2007, cho biết sống mà không mua đồ sản 
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xuất tại Tàu không phải là chuyện dễ.
Ngày 20.9.2007, bộ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng 

Tân Tây Lan điều tra thấy trong quần áo may sẵn 
nhập cảng từ Tàu có 900 lần hàm lượng formalde-
hyde cao hơn mức an toàn. Một tháng trước, ngày 
19.8, giám sát trưởng của Cục An Toàn Thực Phẩm 
Tàu, Lý Trường Giang (Li Chiangjiang) tố cáo các 
nước bôi xấu sản phẩm Tàu, cho đó là chính sách 
bảo hộ mậu dịch mới. Peter Mandelson thuộc Ủy 
Ban Thương Mại Âu Châu tại Brussels, Bỉ, trả lời 
đây không phải vấn đề thương mại mà là vấn đề sức 
khỏe và không có lý do chính trị. 

Nhưng cũng vẫn Lý Trường Giang đã chủ tọa 
một hội nghị bên lề Hội Chợ China-ASEAN lần thứ 
tư từ 28 đến 31.10.2008 tại Trung Tâm Triển Lãm 
Quốc Tế, thành phố Nam Ninh (Nanning), thủ phủ 
vùng tự trị Quảng Tây (Guangxi). Tàu và 10 nước 
ASEAN phác thảo một nghị định thư về các biện 
pháp kiểm tra và cách ly dự trù được ký kết tại hội 
nghị thượng đỉnh ASEAN họp tại Singapore (sau 
bị hủy).

Năm 2006, Tàu xuất cảng 14 triệu tấn thực phẩm, 
phần lớn sang HK, Nhật, Nga, Nam Hàn, Đức, Mã 
Lai, thu về $26.7 tỷ, nhưng nhiều lần bị trả về vì 
không theo đúng tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu 
thụ. Các nước này lo ngại vì phẩm chất hàng Tàu tệ 
hại đến nỗi ngày 23.8.2007, bà Margaret Chan, tổng 
giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), tuyên bố 
tại Genève là “Chính phủ Tàu xác định muốn cải 
thiện hệ thống sản xuất lương thực và sản phẩm” 
và cơ quan này đang hợp tác với Tàu để “hợp lý hóa 
và điều tiết” thực phẩm và sản phẩm kỹ nghệ. 

CSVN cũng lo ngại nhưng bị đàn anh Tàu bịt 
miệng. Tàu triệu đại sứ CSVN Trần Văn Luật tại 
Bắc Kinh đến để chất vấn tại sao vẫn để báo chí 
loan những tin tức vể phẩm chất xấu của hàng Tàu. 
Được giải thích rằng các tin ấy chỉ dựa trên các tin 
đã được truyền thông quốc tế phổ biến, Tàu tiểu 
tâm quay ra làm khó dễ hàng Việt Nam xuất cảng 
sang Tàu.

Cá bơn sao, cá vền, cá mú, cá trôi của Tàu bị 
Hương Cảng phát hiện nhiễm malachite green, một 
hóa chất gây ung thư thường dùng để nhuộm len, 

lụa, đay, sợi bông, giấy... và thường được sử dụng 
để điều trị nấm trong nuôi trồng thủy sản. Ngày 
26.11.2008, Hương Cảng đã ngừng nhập khẩu 40 
loài thủy sản Tàu gồm cá nước ngọt, tôm, cua. Tuy 
nhiên, Tàu sẽ sản xuất cá rô phi nhiều nhất trên thế 
giới và là nước xuất khẩu cá rô phi chính sang Mỹ. 

Quan tâm tới độ an toàn của thực phẩm xuất 
xứ từ Tàu, tháng 5 năm 2008, Cơ Quan Thực và 
Dược Phẩm (FDA) HK mở văn phòng đại diện tại 
Bắc Kinh. Tạp chí Expansion của Pháp số ra gần 
đây cho biết mạng lưới cảnh báo nhanh của Uỷ ban 
Châu Âu (EC) bày tỏ quan ngại về tình trạng sản 
xuất và lưu thông thực phẩm không an toàn cho 
người tiêu dùng. 

Mới đầu tháng 7 năm nay, dân biểu DC tb Con-
necticut Rosa DeLauro, chủ tịch tiểu ban Chuẩn 
Chi Canh Nông Hạ Viện HK, tuyên bố, “Không 
một đồng nào trong ngân quỹ do Luật này cấp có 
thể được dùng để thiết lập hay thi hành một quy 
định cho phép các sản phẩm gia cấm nhập cảng từ 
CHND Tàu vào HK”. Trong một buổi thuyết trình 
về ngân sách cho bộ Canh Nông năm 2006, bà bảo 
các khám phá trong cuộc thanh tra những nhà máy 
biến chế gia cầm Tàu làm cho “tóc của bạn quăn 
lên” (ta thường nói là dựng tóc gáy).    

Theo báo Tuổi Trẻ Online ngày 16.10.2008, Tàu 
đã thu hồi khẩn cấp toàn bộ sản phẩm sữa sản xuất 
trước ngày 14.9.2008, là ngày hãng sữa Sanlu thừa 
nhận có melamine trong sản phẩm của họ. 

Ngày 14.10.2008, sở Nông Lâm Nghiệp thành 
phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, xác nhận loại cá trắng 
nhỏ, đặc sản nổi tiếng của vùng Thái Hồ đang bán 
ở thị trường thành phố này, bị nhiễm formaldehyde 
với nồng độ cao do giới kinh doanh hải sản trên thị 
trường Vô Tích sử dụng nhằm bảo quản độ tươi và 
dai cho cá. Cùng ngày, thành phố Tô Châu (Giang 
Tô) cũng xác nhận đã phát hiện loại cá nhiễm form-
aldehyde. Ngày 15, cty thực phẩm Yên Đài Bắc Hải 
(Yantai Beihai Foodstuff Co.) ở tỉnh Sơn Đông đã 
ngừng cung cấp đậu xanh đông lạnh cho Nhật, sau 
khi phía Nhật phát giác trong sản phẩm trên có chứa 
dư lượng thuốc trừ sâu cao hơn nhiều so với mức 
cho phép. 
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Dù chính quyền Tàu có thiện chí cải tổ cung cách 
làm ăn cho hợp các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn 
vệ sinh thực phẩm nhưng không thể một sớm một 
chiều làm trong sạch môi sinh của những nơi sản 
xuất thực phẩm ấy.

Theo tiêu chuẩn an toàn của Liên Âu, chỉ có 1% 
trong tổng số 560 triệu dân thành thị của Tàu được 
hít thở không khí sạch. Nước còn tệ hơn. Theo thông 
báo của Tân Hoa Xã, dẫn nguồn từ Ủy Ban Bảo Vệ 
Môi Trường Tàu, tại 90% thành phố, nguồn nước 
ngầm cung cấp nước sạch bị các chất hữu cơ và vô 
cơ làm ô nhiễm. Theo báo cáo của SEPA (State En-
vironmental Policy Act), tình trạng ô nhiễm nguồn 
nước, đặc biệt diễn ra tại các thành phố, ở phía bắc 
Trung Quốc, đã làm thiệt hại kinh tế ước tính lên 
đến hàng chục tỷ Mỹ kim. Tất nhiên nước dùng chế 
biến thực phẩm xuất cảng không thể hợp vệ sinh 
hơn được.

Gần đây, một tin trong xã hội bình thường phải 
được coi là khủng khiếp nhưng ở xã hội Tàu thì chỉ 
là một tin bình thường:  

Gần 10 giờ sáng ngày 23.5.2009, có khoảng 10 
thanh niên từ tỉnh An Huy phóng 3 chiếc xe gắn 
máy và 1 chiếc xe con trên đường 320 đến tp Thiệu 
Dương, tỉnh Hồ Nam, nơi ít lâu nay có việc trẻ con 
mất tích, chưa biết nguyên nhân. Chúng vào một 
nhà dân, trong nhà có 2 em gái (một khoảng 11 tuổi, 
một khoảng 7-8 tuổi), bắt em gái 11 tuổi cởi quần áo 
và dùng dao khống chế cô bé 7-8 tuổi. Nghe tiếng 
kêu cứu của hai đứa trẻ, những nông dân đang làm 
đồng chạy theo bắt được bọn bắt cóc trẻ em giao 
nộp cho cảnh sát. Qua điều tra sơ bộ cho biết đây là 
bọn chuyên bắt cóc trẻ em, không đem bán mà giết 
đi lấy nội tạng để bán. 

Bản tin không nói rõ bán các nội tạng trẻ em để 
làm gì nhưng chỉ có thể võ đoán là để ghép hay lại 
để các quan lớn và trọc phú “xực” (cho trí tuệ sáng 
suốt thêm, rặn ra nhiều sáng kiến nữa).

MỘT CƠ HỘI CHO CSVN 

Kim Bảng

Nền tảng của CSVN đã bị lung lay vì những 
phong trào chống đối của người Việt trong và ngoài 
nước, lại lung lay hơn nữa bởi sức ép của ngoại 
quốc, nên đã phải tỏ ra biết điều phần nào. 

Tháng 7.2005 tt Phan Văn Khải công du Hoa 
Thịnh Đốn, đã đồng ý với HK gia tăng trao đổi các 
lãnh vực tình báo và những vấn đề khác về an ninh. 
Thông cáo chung nói “TT HK và tt VN chia sẻ tầm 
nhìn về hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong vùng 
Đông Nam á và Thái Bình Dương và hai nước đồng 
ý cộng tác đơn và đa phương để đạt được những 
mục tiêu này”. 

Ông Khải cũng ký kết bản thỏa ước về giáo dục 
và huấn luyện quân sự (International Military Edu-
cation and Training  IMET), thỏa ước này đã bị chận 
lại gần 2 năm bởi những lãnh đạo đảng CSVN thân 
Tàu nằm trong bộ Quốc Phòng. Năm 2008, ngân 
quỹ IMET cho CSVN lên đến US$200 triệu, tăng 
gấp đôi so với 2007. 

Sau chuyến đi Mỹ của tt Nguyễn Tấn Dũng tháng 
6. 2008, hàng loạt các tướng lãnh thân Trung Quốc 
đã bị cho về hưu.

Đầu tháng 4 năm 2007, HK điều chỉnh lại các 
qui định về vũ khí, nhằm cho phép CSVN được 
nhận một số vũ khí tự vệ.

Theo tin UPI, ngày 9.2.2009, CSVN đã cấp cho 
cty dầu khí quốc doanh Nga Gazprom giấy phép 30 
năm có thể tái tục để khai thác cùng với PetroViet-
nam khí thiên nhiên tại 4 khu vực ngoài khơi VN 
diện tích chung 45,000 km2. 

Để Gazprom không bị Tàu làm “hỗn”, Nga biểu 
dương lực lượng tại chỗ. 

Ngày 19.6.2009, hai chiến hạm Panteleev và MT 
Irkut, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga do 

nm
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đại tá Hải Quân Akmerov Ildar chỉ huy, đã cặp cảng 
Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm giao lưu 4 ngày tại Đà 
Nẵng. Chiến hạm chống tàu ngầm Panteleev, là một 
trong số chiến hạm lớn của Hải Quân Nga, trang bị 
hệ thống 8 hỏa tiễn, 64 súng cao xạ, 2 trực thăng, có 
khả năng săn, phát giác tàu ngầm đối phương trong 
bán kính 50 km. Ngày 23.6, chiến hạm Panteleev và 
MT Irkut rời Tiên Sa trở về căn cứ Vladivostok. 

Hết tàu Nga lại đến tàu Mỹ. 
Vietnamnet đưa tin ngày 22.4.2009, đại diện các 

quân, binh chủng, cơ quan thuộc bộ Quốc Phòng 
CSVN lần đầu tiên tham quan HKMH USS John C. 
Stennis (CVN 74), đang bỏ neo trong hải phận quốc 
tế cách Côn Đảo 250 hải lý về phía nam. Trung tá 
Mark Vance, phó đô đốc CVN 74, đã đón tiếp phái 
đoàn quân đội CSVN, do đại tá Nguyễn Hữu Vinh, 
phó tham mưu trưởng Hải Quân hướng dẫn, và đưa 
đi xem phòng điều khiển không lưu, đài quan sát, 
khoang chứa các loại máy bay, hoạt động cất cánh, 
hạ cánh của chuyên cơ chiến đầu F/A-18F Super 
Hornet. Cùng đi với phái đoàn này còn có Đại sứ 
Mỹ tại Hà Nội Michael Michalak. Ông Michalak 
cho rằng đây là bước phát triển mới trong quan hệ 
giữa lực lượng hải quân hai nước. John C. Stennis 
là một trong những siêu HKMH nguyên tử lớn của 
hải quân Mỹ có thể chứa 74 phi cơ chiến đấu.

Ngày 9.3.2009, đô đốc Robert F Willard thăm 
Việt Nam. Trước việc Tàu khoe sắp đóng hàng 
không mẫu hạm, ông thản nhiên bảo, “Quá trình 
này khó khăn hơn họ nghĩ”. Lấy một thí dụ cho thấy 
ông không hù xuông: Chiếc John C. Stennis  trị giá 
US$4.5 tỷ, tài liệu kỹ thuật chồng lên nhau cao 555 
bộ (170 thước tây) bằng tháp Washington Monu-
ment ở Hoa Thịnh Đốn, không biết Tàu có ai đủ sức 
đọc và hiểu được hết không? 

Đô đốc Willard đủ tư cách để phát biểu như vậy 
vì ông là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, bao 
gồm cả Đệ Thất Hạm Đội (ĐTHĐHK), là hạm đội 
lớn nhất, có căn cứ tại Yokosuka, Nhật, với các đơn 
vị đóng gần Nam Hàn và Nhật, với 50-60 chiến 
hạm, 350 máy bay và 60.000 quân nhân Hải Quân 
và Thủy Quân Lục chiến. Ông và giới chức quốc 
phòng CSVN thảo luận về hợp tác trên nhiều lãnh 

vực, trong có vấn đề an ninh Biển Đông. Ông nói: 
“HK rất chú ý tới các hoạt động phát triển quốc 
phòng của Tàu trong những năm gần đây và sự hiểu 
biết lẫn nhau sẽ giúp giữ ổn định trong khu vực. 
Nếu chúng ta hiểu được về quân đội Tàu và các dự 
định lâu dài về quốc phòng của họ, nếu các nước 
trong khu vực hiểu được người láng giềng khổng 
lồ  này, tôi nghĩ điều đó sẽ đóng góp nhiều vào an 
ninh và an toàn lâu dài trong khu vực. Chung tôi 
mong muốn rằng hải quân và quân đội Tàu đóng 
góp tích cực cho tình trạng an ninh nói chung của 
khu vực”.

Chỉ vài tháng sau, Tàu đã cho thấy là Đô đốc 
nói là mong muốn nhưng chưa chắc ông đã tin vào 
thiện chí Tàu. Ngày 16.6,2009, bộ Ngoại giao Tàu 
thừa nhận hôm trước ở phía tây bắc Vịnh Subic, Phi 
Luật Tân, tàu ngầm của Tàu đã đụng thiết bị định 
vị bằng âm ba sonar, do khu trục hạm USS McCain 
thuộc ĐTHĐHK, có trang bị hỏa tiễn hành trình, 
kéo bằng một sợi cáp dài gắn các hydrophone. Thiết 
bị này cho phép các kỹ thuật viên ở cả tàu nổi và tàu 
ngầm thu âm và nghe được âm thanh của tàu khác, 
sinh vật trong đại dương và cả âm thanh khác trong 
phạm vi hoạt động. Hans M. Kristensen, thuộc Hội 
các Khoa Học Gia Mỹ, phát biểu: “Cái mà chúng 
ta đang thấy là những giai đoạn đầu tiên của cạnh 
tranh về quân sự ngày càng tăng giữa Mỹ và Tàu, 
với sự cọ sát thường xuyên hơn trong khu vực”.

Chiều 11.6.2009, tại trụ sở bộ Quốc Phòng, trung 
tướng Phạm Hồng Lợi, phó tổng tham mưu trưởng 
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, đã tiếp đại tướng 
Carrol Howic Chandler, tư lệnh Không Quân HK 
vùng Thái Bình Dương đang thăm VN từ 10 đến 
13.6.

Mặt khác, bộ Ngoại giao Mỹ loan tin ngày 
8.6.2009, tại Hoa Thịnh Đốn, quyền trợ lý ngoại 
trưởng HK đặc trách hồ sơ chính trị và quân sự 
Greg Delawie đã hội đàm với thứ trưởng ngoại giao 
CSVN Phạm Bình Minh, thảo luận về một loạt đề 
tài, trong đó có khả năng hợp tác trong các chiến 
dịch duy trì hoà bình, cứu trợ thiên tai và huấn luyện 
cán bộ. Bản thông cáo chung sau cuộc họp ghi nhận 
là cuộc đối thoại đã xác nhận xu hướng ngày càng 
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được tăng cường trong quan hệ Mỹ-Việt  nhằm bảo 
đảm một môi trường hoà bình, ổn định và an ninh 
cho vùng Châu á Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 
hai “Đối thoại về Quốc phòng” được mở. Lần “Đối 
thoại về Quốc phòng” trước được tổ chức tại Hà 
Nội vào tháng 10 năm 2008. Ông Bình hẹn sang 
năm lại họp nữa.

HK còn hỗ trợ CSVN trong việc cải tổ thủ tục 
hành chánh phức tạp, thiếu công khai, minh bạch, 
là nguyên nhân của tham nhũng và bất công xã hội. 
Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế HK (USAID) đã giúp 
thành lập trang nhà www.thutuchanhchinh.vn, bắt 
đầu hoạt động trong 3 năm từ 31.12.2008 để hỗ trợ 
Tổ công tác chuyên trách thực hiện “Đề án 30” của 
thủ tướng chính phủ, nhằm tạo điều kiện cho nhân 
dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình 
cải cách thủ tục hành chính.

Đề án 30 được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai 
đoạn 1, từ đầu tới giữa năm 2009, thực hiện thống 
kê thủ tục hành chính tại tất cả các cấp chính quyền; 
giai đoạn 2, từ giữa 2009 tới giữa năm 2010, thực 
hiện rà soát thủ tục hành chính theo các tiêu chí về 
tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục 
hành chính và các văn bản, quy định có liên quan; 
giai đoạn 3, trong năm 2010, tổ chức thực hiện các 
kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính và công 
bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính trên INTERNET phục vụ nhân dân. 

HK “ưu ái” CSVN như thế có phải là với mục 
đích nhòm ngó Vịnh Cam Ranh đã từng dùng làm 
căn cứ trong “chiến tranh Việt Nam”?

Ngày 26.6.2009, trong bài “Lá Bài Cam Ranh & 
Tranh Chấp Biển Đông”, Lê Quỳnh của đài BBC 
bình luận:

“Giữa lúc tình hình Biển Đông diễn biến phức 
tạp, lại xuất hiện tin đồn Hoa Kỳ muốn thuê cảng 
Cam Ranh của Việt Nam làm căn cứ quân sự.

Tờ Văn Hối Báo ở Hong Kong, được cho là 
chuyên tải quan điểm thân Bắc Kinh, mới đây... lý 
luận rằng  tại Thái Bình Dương, Mỹ đã có 2 cảng 
hải quân ở Guam và Changi (Singapore) và sẽ hoàn 
tất cụm tam giác bao vây TC nếu thuê được Cam 
Ranh... So với mọi căn cứ hải quân của TC (Tàu), 

Vịnh Cam Ranh vẫn có nhiều khả năng hơn để điều 
quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải....

Nhưng nói chuyện với tôi, ông David Brewster, 
Trung tâm Nghiên cứu Quốc Phòng và Chiến Lược 
(Đại Học Quốc Gia Úc), cho rằng... “Khó tin là 
Việt Nam sẽ dùng con bài chiến lược chính của 
mình trong môi trường an ninh hiện nay. Một nước 
cờ như thế sẽ ảnh hưởng mạnh đến cả Mỹ và Việt 
Nam và thật khó hiểu bên nào lại muốn đi nước cờ 
này”... Carlyle Thayer cũng nói Mỹ quan tâm “địa 
điểm hơn là căn cứ”, nghĩa là Mỹ sẽ không thuê 
Cam Ranh, nhưng muốn được quyền tiếp cận các 
cảng của Việt Nam khi cần thiết. Gs Thayer cũng 
nhận định Cam Ranh là “một trong những cảng 
nước sâu tốt nhất trong vùng” nhưng đã xuống cấp 
nặng từ thời Liên Xô và Nga đồn trú. “Sẽ phải tốn 
hàng triệu đôla để thiết bị ở đó đạt tiêu chuẩn quốc 
tế,” ông nói...

Jamestown Foundation tại Mỹ ghi nhận tướng 
Trương Lê, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội 
TC, kêu gọi xây sân bay và cảng biển ở Bãi Vành 
Khăn của Trường Sa để tăng sức mạnh chủ quyền. 
Kết hợp những diễn biến mới như việc TC cấm đánh 
cá ở Biển Đông, Russell Hsiao, phân tích gia của 
Jamestown Foundation, xem đây có thể là dấu hiệu 
TC ngày càng sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết 
tranh chấp lãnh thổ. Tướng Trương Lê bình luận 
hải quân TC hiện chỉ có 8 con tàu có thể điều ra 
Biển Đông, nên rất khó phản ứng trong tình huống 
khẩn cấp. Ông này cổ vũ xây dựng sân bay và cảng 
biển để TC kiểm soát quần đảo Trường Sa và bớt 
phụ thuộc eo biển Malacca, vốn bị các chiến lược 
gia TC xem là tử huyệt cho an ninh quốc gia... 

Nhìn đi nhìn lại, có vẻ Cam Ranh là món quà 
Việt Nam có thể hứa hẹn cho các đại cường nhòm 
ngó an ninh vùng. Tiến sĩ David Scott, ở đại học 
Brunel đã viết 3 tập sách về TC, nói với BBC Việt 
ngữ: “Việt Nam thận trọng không muốn làm TC quá 
mất lòng, nhưng cũng sẵn sàng đem quyền tiếp cận 
Cam Ranh ra như củ cà rốt quân sự-thương mại, 
trong lúc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông”.

Một nước có thể cạnh tranh với TC là Ấn Độ 
cũng bày tỏ quan tâm đến vịnh Cam Ranh. Trong 
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chiến lược “Chuỗi hạt ngọc” (String of Pearls), 
TC đã xây dựng một loạt cảng tại châu á, gồm cả 
nhiều nước vốn có quan hệ không mấy dễ chịu với 
Ấn Độ.

Ở phía Tây Ấn, TC tài trợ để xây một cụm cảng 
cho Pakistan, làm Ấn Độ lo ngại về một mưu toan 
hợp tác hạn chế ảnh hưởng của họ ở Nam Á.

Ở phía đông, có tin nói TC giúp Miến Điện xây 
nhiều cơ sở trên Vịnh Bengal, và rằng chúng có thể 
được nâng cấp cho mục đích quân sự. Năm ngoái, 
lần đầu tiên một tàu chiến TC ghé thăm Campu-
chia, và người ta người tin rằng TC đã bảo đảm 
được quyền tiếp cận cảng của Campuchia.

Vì thế một số phân tích gia thuộc phái cứng rắn 
của Ấn Độ đang cổ súy cho quan hệ hợp tác với Việt 
Nam và mở rộng sự có mặt ở Đông Nam Á.

Nhưng Walter Ladwig, đang làm nghiên cứu 
sinh tiến sĩ ở đại học Oxford, ghi nhận khả năng 
của hải quân Ấn vẫn chưa theo kịp tham vọng của 
họ... (Một) Kịch bản thực tế hơn, theo Giáo sư Carl 
Thayer, là Việt Nam có thể trở thành “điểm quá 
cảnh” cho các đội tàu nước ngoài. Những chuyến 
thăm thường xuyên từ mấy năm qua của các tàu 
chiến, cả Mỹ, Ấn, Nga và Pháp đặt khả năng Việt 
Nam còn có thể kiếm được tiền từ cung cấp dịch vụ 
cho hải quân nước ngoài”

Ngày 12.6.2009, tòa đại sứ HK tại Hà Nội 
cho hay, giữa đợt thứ 95 tìm kiếm người Mỹ mất 
tích trong chiến tranh (MIA) ở Việt Nam, từ 25.5 
đến 24.6, ngày 11.6, các đại diện của Bộ Tư lệnh 
hỗn hợp tìm kiếm POW/MIA Mỹ (JPAC) và Văn 
phòng Tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam 
(VNOSMP) đã lên tàu khảo sát đại dương USNS 
Bruce Heezen, tham gia hoạt động nhân đạo này. 
Đây là lần đầu tiên Việt Nam cho phép sử dụng một 
tàu Hải Quân Mỹ (USNS) cho công tác tìm kiếm 
dưới nước. USNS Bruce Heezen, với thủy thủ đoàn 
dân sự, được thiết kế để phục vụ các công tác hải 
dương học ở các vùng duyên hải và biển sâu. 

Phải chăng đây là bước đầu để Hải Quân HK 
xác định hiện diện tại lãnh hải VN và để CSVN 
không còn cô đơn, dám có phản ứng thích hợp trước 
sức bành trưóng của Tàu và có cơ hội giành lại chủ 
quyền? 

thơ THA HƯƠNG

Hỏi Xừ NHẤT HẠNH 
 
Hỡi xừ Nhất Hạnh - Chân Không
Làng Mai sao bị Mò Mông nó xù?
Viện Bát Nhã, cứ sư nó dí
Lấy nồi soong ...nhất trí, nó quăng!
Nó còn chơi ngặt sư tăng
Cắt luôn điện nước mới rằng ...chết sư!
Sư tu luyện nhân từ muốn chết
Mà Mò Mông không biết gì sao?
To gan! Bát Nhã tràn vào 
Dã tâm!.... bộ tính đánh nhào cả sư?
Viện lý lẽ sư từ ngoại quốc
Nên Mò Mông phải rượt khỏi chùa!
Mèn ơi, chết đứng sư chưa....
Viện kia, Nhất Hạnh mới vừa xây thôi!
Tiền bá tánh giỏi moi mới được
Mà Mò Mông muốn cướp đi sao?
Rứa thì quả thiệt, đỉnh cao
Quên ơn New York, Hạnh gào, hôm xưa....
Gào rằng Mỹ nó đưa bom dội
Làm Bến Tre nón cối tan hoang
Chết tươi, dân, mấy trăm ngàn
Nhân từ, Nhất Hạnh trai đàn, cầu siêu!
Hạnh phù đảng, bịa điều như thật
Đảng không ơn lại vật làng Mai
Anh sư chị vãi chạy dài
Chân Không, Nhất Hạnh các “ngài”.. ớn chưa?
Cho đáng kiếp sư lừa, vãi phản
Góp bàn tay làm nát sơn hà
Loài ăn cơm của Quốc Gia
Nhưng đi thờ bọn hồ già, đảo điên!
Nay đảng đập nát miền Bát Nhã
Thì có gì là lạ, phải hông?
Làng Mai cộng với làng Hồng
Thành làng Bìm Bịp, Mò Mông, đáng đời!
Thiền sư cũng bị đảng chơi
Sờ Mông tử tế quá chời, hả sư?
Mò sò, Nhất Hạnh tỉnh chưa
Hay là mướp đắng mạt cưa vưỡn ...tình?

nm



Tháng 8, 2009 Trang 39

GIÁ BÁO
 Tại Hoa Kỳ: $US 2. 00/số, hay cho 12 số:
        gửi Bulk Rate $US 18. 00
       gửi First Class $US 30. 00
       (xin vui lòng ghi rõ First Class)
 Tại Canada, Âu châu: $US 34. 00
      (12 số, gửi Air Mail)
 Tại Úc, á và Phi châu: $US 40. 00 
                                   (12 số, gửi Air Mail)
Sau khi nhận được chi phiếu, NgD sẽ gửi số báo đầu tiên vào lần phát 
hành kế tiếp. Nếu không nhận được báo trong vòng một tháng, xin vui 
lòng liên lạc với Ban Phụ Trách để tìm nguyên nhân. 
Khi đổi địa chỉ, xin vui lòng thông báo trước tối thiểu 30 ngày để kịp điều 
chỉnh danh sách cho lần phát hành kế tiếp. Nếu không nhận được báo 
sau khi đến địa chỉ mới, xin báo cho NgD được rõ. 

Chi phiếu, thư từ, liên lạc xin đề:
Người Dân

PO Box 2674 - Costa Mesa, CA 92628, USA
Tel: 1-714-549 3443 - Fax: 1-714-549 3443

                ISSN # 1065 6871
Đại Diện                  : Ban Phụ Trách Nguời Dân
Chọn bài                 : Vương Đạo
Thực hiện               : Đức & Mỹ
Phân phối               : Mai Văn & Ân 

THỂ LỆ CHUNG
Xin gửi bài đến NgD bằng Email hoặc floppy disk (tốt nhất là đĩa CD để 
tránh hư hại dọc đường, và xin cho biết đã dùng loại tiếng Việt nào, cùng 
loại program nào). Trường hợp viết tay hoặc đánh máy, xin chỉ dùng một 
mặt giấy. Tác giả có thể dùng nhiều bút hiệu, nhưng phải cho biết tên 
thật, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc khi cần. 
Bài gửi cho NgD xin đừng gửi cho các báo khác và ngược lại. NgD không 
trả lại bản thảo, floppy disk. 
Bài muốn đăng kịp số, xin gửi tới trước ngày 15 tháng trước. 
Ngoại trừ những bài đăng chữ vuông (Swiss/Helvetica), mọi ý kiến là của 
người viết, không nhất thiết là của NgD. 
Bài trích đăng từ NgD, xin nêu rõ xuất xứ. 

CẢM ƠN
BPT thành thật tri ân các thân hữu/độc giả nhiệt tình ủng hộ, mua, hoặc mua tặng báo dài hạn dưới đây: 

BPT cũng thành thật mang ơn các đồng nghiệp và thân hữu gửi cho NgD các tài liệu, bản tin, báo:
Ti Vi Tuần San 1212-3-4-5-6-7 mỗi số 1$50/2$00 (49 Victoria Parade, Collingwood, Vic 3066, Úc); Thế 
Giới Ngày Nay 205, mỗi số %$00 (PO Box 771290, Wichita KS 67277; Thông Tin 48 khong đề giá (Post-
fach 6266. D-30062, Hannover, Đức; Florida Việt Báo 225  không đề giá (P.O. Box 277625 Miramar, FL 
33027-7625); Góp Gió, 18605- 40th Ave. Lynwood, WA 98037

Đỗ Hoàng Ý, Houston TX, 1 năm 18.00
Le Tinh Thanh, San Diego CA, 1 năm 20.00
O.T. Tran, Temple City CA, 10 năm 200.00
Huynh De, San Diego CA, 1 năm 30.00
Nguyen Xuan Thanh, Oakland CA, 1 năm 20.00
Le Van Tan, Atlanta GA, 1 năm 30.00
Tran Quang Toan, San Diego CA, 1 năm 20.00
Nguyen Do Luong, Redmond WA, 1 năm 20.00
Nguyen Nu, Minneapolis MN, 1 năm 20.00

     Sách Mới

VIETNAMESE COMMUNISTS
Viet Thuong, 500 pages,   $20.00

AUTUMN
Mai Phuong, 300 pages, $10.00

                  tủ sách Người Dân

Nguyen Van Phu, Kansas City MO, 2 năm 40.00
Nguyen Huu, San Diego CA, 1 năm 40.00
Nguyen Phuc Xuan Can, Signal Hill CA, 1năm25.00
Trinh Tan Khue, Clarkston CA, 1 năm 20.00
Tran T. Anh, Lawrenceville GA, 1 năm 20.00
Doan C. Thanh, Houston TX, 1 năm 20.00
Lã Hoàng Trung, Westminster CA, 100.00
Trần Thế Kiệt, Los Angeles CA, 100.00

Có những trường hợp chi phiếu đến lúc báo đã lên khuôn hoặc phát hành rồi, nên nếu các bạn không thấy liệt 
kê tên mà vẫn nhận được... hồng thiệp, xin vui lòng xá tội và bỏ qua cho.



Người Dân Số 228Trang 40

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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