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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
Chuyện Tây Nguyên 

Kiều Hinh, tr.6

Lại Cũng Kỳ Thị

Huỳnh Công Minh, tr.7

Một Vài Vấn Đề Việt Nam 
Quan Hệ Giữa Các Đại Sứ Hoa Kỳ

và Người Việt tại Hoa Kỳ

Đại Dương, tr. 9

Một Mai Khi Qua Cơn Mê

 Đại Dương, tr. 11

Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam 2009

(Dự Thảo Hiến Pháp 7)

X-Café, tr.15

Hiến Pháp Thứ 7

Nguyễn Kim Nhật, tr.15

Mỹ Điều Động Hải Lục Biển Đông

 Nguyễn Trần Ai, tr. 20

“Hết Ý”

 Mỹ Lộc, tr. 24

Mất Bò Mới Lo Rào Dậu

 Kim Bảng, tr. 28

Cạp Đất

 Mỹ Lộc, tr. 32

Sử Việt Cận và Hiện Đại (tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng, tr. 35
          

      

Paul Quach, Detroit MI: 
Tôi nghe tin có hai cô phóng viên gốc Tầu và Đại Hàn 

bị Bắc Hàn bắt và kết án tù. Tức thời nhà nước Mỹ tích 
cực can thiệp và chỉ hơn 4 tháng là được thả.

Trước đây, tôi thấy nhiều người gốc Việt bị bắt, mà 
hình như chẳng có sự can thiệp. Mong quí báo có thể 
cho biết nguyên do chăng?

BPT Người Dân: Chúng tôi cũng mù tịt. Hi vọng là thân 
hữu/độc giả nào am tường xin tiếp tay. 

Chúng tôi thiết nghĩ đây là một vấn đề cần tìm hiểu cặn kẽ 
vì cần thiết cho việc đấu tranh tại Hoa Kỳ cũng như tại quốc 
nội, đối với chúng ta. 

Ted Tran, Houston TX:
Thưa các anh chị, trong tháng 2 tôi dọn nhà đi hai nơi, 

từ El Dorado đến Scadell rồi đến Bellaire lộn xộn quá 
nên không biết có nhận được NgD số 226, tức tháng Sáu, 
không. Nếu tòa soạn còn thì cho tôi xin. 

Tôi cũng muốn xin thêm số tháng Ba, vì muốn biết 
số bạn trẻ ở tiểu bang nào tôi không nhớ đã đề ra việc 
“không về, không gửi tiền về Việt Nam trong tháng tư 
đen”. Tôi muốn vinh danh họ.

Chúc các anh chị nhiều sức khoẻ.
BPT Người Dân: Chúng tôi đã gửi đủ báo theo yêu cầu và 

xin vô cùng tán thành việc “vinh danh” của quí hữu.
Hẳn ai làm việc tốt mà được người hâm mộ cũng đều “hồ 

hởi” và tích cực thêm. 

Tran Kim Khoi, Raleigh NC:
Mấy lần trước tôi thường bị nhận hồng thiệp mới hay 

là báo mình mua đã hết hạn nên thường gia hạn trễ.
Lần này, tôi không giám làm phiền quí vị trong BPT 

phải gửi thiệp hồng nữa nên vội gửi quí vị để xin đọc một 
năm NgD nữa.

Xin cám ơn quí vị nhiều và chúc quí vị an lành.
BPT Người Dân: Thành thật tri ân sự quan tâm của quí 

hữu. Trước sau gì cũng không quan trọng. Cái chính là thích 
đọc, rồi lúc nào tiện thì gửi là quí hóa rồi. 

Dân Với Dân
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Tác giả Đặng Tiểu Nhàn trả lời:
BPT Người Dân cho tôi biết  “Một độc giả lâu 

năm ở VA” nêu lên cái sự viết lách của tôi, trong 
Người Dân số 227, rằng “trang 6 và 7 lập lại quan 
điểm của Dương Thu Hương về “hai bên đều làm 
tay sai cho ngoại bang như nhau”, lại còn đi xa hơn 
khi nói đến “dân chúng Nam/Bắc không hề tham 
gia cuộc chiến, tôi đã có bài vạch ra sự sai lầm cố 
ý của DTH từ nhiều năm trước”; “trang 8 đã trích 
dẫn bài Quốc Tế Ca cộng sản, ND muốn cổ vũ lớp 
trẻ đấu tranh dưới ngọn cờ cộng sản?” và xin tôi 
đóng góp ý kiến.

Tuy BPT Người Dân đã trả lời đủ trong số trước 
rồi, nhưng tất nhiên tôi vẫn phải phúc đáp, phần vì 
lễ phép thông thường đối với tác giả bức thư, phần 
vì bổn phận đối với độc giả Người Dân.

Trước hết, tôi thiển nghĩ, khi xét đoán một bài 
viết phải xét trên toàn thể. Trích ra từng câu đã có 
thể đưa đến những sai lạc, nếu lại trích dẫn sai thì 
sự lạc dẫn sẽ vô cùng to lớn.

Tiếp đến, tôi ít đọc Dương Thu Hương (DTH), 
vì tôi cho những người quốc gia tranh đấu đã quá 
nhiều hiểu biết rồi về những gì xảy ra ở phía cộng 
sản. Những người như Dương Thu Hương, Bùi Tín, 
Vũ Thư Hiên,... họ bị bưng tai bịt mắt, chẳng thể 
biết hơn chúng ta, bất quá họ chỉ cung cấp được 
những chi tiết về các cá nhân cộng sản lẻ tẻ thôi, 
chẳng có gì để phải tìm đọc.

Là độc giả trung thành của Người Dân ngay từ 
đầu, có lẽ tôi đã đọc bài của tác giả bức thư “vạch 
ra sự sai lầm cố ý của DTH”. Nhưng nhận định 
này thì đã có từ năm sáu chục năm trước đây rồi. 
Rất nhiều người đã nói, đã viết, chẳng phải chờ đến 
Dương Thu Hương. Tôi cũng có ý nghĩ đó từ lâu 
lắm, ít nhất cũng trước 1975. Nghĩa là tôi không 
đồng ý với tác giả bức thư, mà lại nhiều phần đồng 
ý với DTH (riêng về cái nhận định này), nhưng nghĩ 
rằng mỗi người có tự do nhận định, nên không tham 
gia ý kiến.

Vậy, “quan điểm của DTH”, theo tôi, đúng nhiều 
hơn sai. Chính vì thế, ngày nay, có dịp, tôi vẫn nghĩ 
sao, thì viết vậy. Tác giả bức thư nói trên không 
đồng ý, tôi xin tôn trọng và bái lĩnh, nhưng vẫn xin 
giữ ý kiến của tôi. Đúng sai sẽ tùy các thân hữu/độc 
giả khác.

Vả lại, tôi không hề viết “hai bên đều làm tay 
sai cho ngoại bang như nhau” như tác giả bức thư 
đã nêu lên. Tôi viết “Đại thể quá khứ nửa thế kỷ 
qua cho thấy người ở địa vị lãnh đạo chỉ giỏi nghề 
làm đàn em.” Nếu giả thử tôi có viết như vậy, chắc 
chắn sẽ không có hai chữ “như nhau”. Vì tôi ý thức 
rõ rệt làm tay sai cộng sản khác với làm tay sai tư 
bản. Các ông chủ có những chỉ đạo, phương thúc 
khác nhau. Chẳng hạn nhà nước Miền Bắc bắt dân 
mang ba ông râu xồm lên bàn thờ, âm thầm lén lút 
đưa chuyên viên/quân đội Nga Tàu vào. Còn nhà 
nước Miền Nam thì ngang nhiên dâng nước Việt 
Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm [1] và để quân đội Mỹ 
nghênh ngang đóng đồn, hành quân. Chính vì các 
ông chủ chỉ đạo khác nhau nên có người nhìn không 
ra, bào chữa cách này cách khác.

Riêng về cái mục “dân chúng Nam/Bắc không hề 
tham gia cuộc chiến”, tôi thực không hiểu tác giả 
bức thư trích ra ở đoạn nào. Tôi đâu có ngớ ngẩn 
đến mức viết như thế. Nếu họ không tham gia thì 
lấy đâu ra người chém giết nhau đến mức chết chóc 
mỗi bên hàng triệu?

Mà tôi viết rằng: “Cho nên ở cả hai phía, đa 
số người dân đều bị bịp bợm hoặc cưỡng ép cầm 
súng”. Mỗi bên một triệu quân đó, bao nhiêu người 
tình nguyện, bao nhiêu người “bị” bắt quân dịch, 
“bị” làm nghĩa vụ? Theo tôi đa số là “bị”, thì tôi 
viết như vậy.

Việc đoạn trích dẫn bài Quốc Tế Ca cộng sản, tôi 
viết:

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

Và sự thực mới là:
“Vùng lên hỡi ai cùng khổ bần hàn...
Đấu tranh này là trận cuối cùng...
Quyết phen này sống chết mà thôi.”
Chỗ nào trích dẫn là tôi theo đúng nguyên tắc: 

Đúng nguyên bản, cho vào ngoặc kép, viết chữ 
nghiêng. ớ đây, tôi ngụ ý châm biếm cộng sản nói 
láo, không bao giờ làm điều đó, nhưng rồi người trẻ 
sẽ thực hiện.

Cộng sản là những kẻ chuyên nói điều tốt đẹp. 
Nhưng họ không làm điều tốt đẹp, mà chỉ làm điều 
ác độc.

Hơn thế, nếu cộng sản nói điều tốt đẹp thì chúng 
ta không được nói điều tốt đẹp? Tỉ như họ nói “đấu 
tranh cho công bằng xã hội, tiêu diệt nạn người bóc 
lột người”, “chống xâm lăng, giành độc lập, thống 
nhất quốc gia”,... thì chúng ta không nói, không 
làm? Nếu bảo những điều tương tự có tính cách 
chung chung, còn mấy câu hát trên có tính cách 
riêng tư của quốc tế cộng sản, nhắc đến là cổ vũ cho 
cộng sản, thì tiêu ngữ “độc lập, tự do, hạnh phúc” 
cũng là của riêng của chế độ Việt Cộng, tức cũng 
là điều cấm kị không được nhắc nhở, không được 
dùng để kêu gọi đấu tranh độc lập, tự do, hạnh phúc 
cho dân tộc?

Tôi thực không hiểu viết như trên thì “cổ vũ cho 
cộng sản” ra sao, nhưng thấy cứ chẻ sợi tóc như 
thế thì phiền quá, mà cũng chẳng củng cố tinh thần 
chống cộng được thêm một li nào.

Tôi mong được sự chỉ giáo của chính tác giả cũng 
như quí thân hữu/độc giả Người Dân, để vấn đề 
được sáng tỏ. Xin vô cùng tri ân.

Chú Thích của Tác giả:
[1]. Thập Giá và Lưỡi Gươm, Linh Mục Trần Tam 
Tỉnh, 1978, trang 126-128, Đức Mẹ La Vang 20 Năm, 
Linh Mục Nguyễn Văn Tự Do, CSsR, 2001, trang 60

Tác giả Đại Mặc trả lời:
Tôi được BPT Người Dân yêu cầu trả lời “Một 

độc giả lâu năm” viết trong mục thư tín, Người Dân 
227, có đoạn:

“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?”

Xin tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với tác giả 
bức thư đã chỉ dẫn cho điều tôi không biết.

Nói “chê người Việt quốc gia” thì oan cho tôi và 
người Việt quốc gia. ít nhất, tác giả bức thư phải 
xác định người quốc gia là những ai. Còn về “người 
tự nhận chống cộng” thì chỉ là một nhận định. Tôi 
viết: 

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

Và quả thế, cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy một 
manh mối gì trong việc người quốc gia thay thế 
cộng sản, rồi sửa đổi đất nước ra sao. Rất có thể tầm 
hiểu biết của tôi quá hạn hẹp. Cũng như tôi không 
hề biết một tí gì rằng đã có ra đời một cái “Công 
Ước  Chống Tham Nhũng” nào đó, nó được hoàn 
tất vào năm nào, gồm những cái gì, thời hạn chót 
phê chuẩn là đến bao giờ, và khi phê chuẩn rồi, thì 
có phải thi hành ngay không, đã thấy hiệu quả gì 
chăng, nếu quốc gia nào đã phê chuẩn mà vi phạm, 
thì đã có biện pháp gì. 
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Ít ra, tác giả bức thư đã cho biết ”Công Ước  
Chống Tham Nhũng” này đã thanh hình khá lâu rồi, 
vì Việt Cộng đã ký từ năm 2003! Tôi xin thắc mắc là 
nếu tạm lấy trường hợp Việt Cộng ký mà chưa phê 
chuẩn thì họ chưa phải tuân hành, cho nên vẫn còn 
bê bối? Phê chuẩn rồi mà không tuân hành thì sao? 
Hình như bản quốc tế nhân quyền họ cũng đã ký, đã 
phê chuẩn, rồi chẳng thi hành thì làm gì nhau?

Còn vấn đề tác giả bức thư cật vấn là “người Việt 
có đù khả năng chuyên môn và tài chánh hơn LHQ” 
chăng, thì... hỏi tức là trả lời. Xin rành rọt thưa rằng: 
KHÔNG! 

Thế nhưng nhiều tiền, nhiều chuyên môn chưa 
chắc đã hay ho gì, hay ít nhất khi mang thi hành 
chưa chắc đã hữu hiệu tại Việt Nam. Biện giải thì 
lan man lắm. Chỉ xin vắn tắt đưa một thí dụ cụ thể:

Ông Hoa Kỳ nhiều tiền lắm, nhiều chuyên môn 
lắm mà “uýnh” cái thằng nhóc Việt Cộng không 
thắng nổi. Người Việt chúng ta chẳng tiền của, 
chẳng chuyên môn gì, nhưng khối người biết cách 
đánh Việt Cộng hữu hiệu. Chỉ không được đánh mà 
thôi. Vì nhà nước giữ độc quyền... đánh (bậy)!

Tôi không nói dóc. Xin đan cử: đã có thời Việt 
Cộng không giám léo hánh các khu tự trị Bùi Chu-
Phát Diệm, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo Bến Tre, 
dân chúng được ăn no ngủ yên. Còn việc LHQ làm 
thì đều đáng ca tụng? Tỉ như việc LHQ vinh danh 
Hồ Chí thì chúng ta cứ thầm phục?

Vấn đề Việt Nam, phải có giải pháp của người 
Việt Nam. Thế thôi. Tôi không giám “luận” nhiều, 
kẻo thành ông... Ô ba hoa!

Nếu tác giả bức thư có phương tiện giúp, tôi thiết 
tưởng Người Dân nên sở cậy để có một phó bản 
(dịch?) của cái “Công Ước Chống Tham Nhũng” 
rồi phổ biến, giúp cho việc thấu hiểu căn nguyên, 
biện pháp bài trừ.

Câu Chuyện Hôm Nay

CHUYỆN TÂY NGUYÊN

Kiều Hinh
Vấn đề nhà nước cũng như đảng viên Việt Cộng 

chiếm đoạt tài sản đất đai của quốc dân, mang lãnh 
thổ lãnh hải dâng hiến cho Trung Cộng, các báo chí 
nói nhiều lắm rồi. Chuyện phải nói thì nói, nhưng 
chắc chẳng đi đến đâu, nếu không bứng được bè lũ 
cộng sản. Chưa nói đến chuyện nhóm dự thảo Hiến 
Pháp 2009 lại còn “chơi” đến cả 2 Điều 19, 20 trong 
mục “tiền đề” để dảm bảo cho sự cướp đoạt của họ 
trong thời gian... hai chục năm, kể cả phải tránh lời 
nói, hành động có ý nghĩa bất hảo đối với họ.

Thôi thì ngươi Kinh chơi xấu với người Kinh 
cũng chấp nhận đi. Nhưng có hai chuyện tu viện 
Bát Nhã và Công Trường Bôxít thì xin cho tôi được 
có đôi lời. 

Ông sư Nhất Hạnh về lập tu viện Bát Nhã... hoành 
tráng lắm. Tiền xây cất thì chắc ổng không quyên 
cúng của bá tánh trong nước cũng ở ngoại quốc. 
Nhưng không biết đất đai thì ổng mua của ai hay 
của ai... cúng dường.

Trình độ của ông và bà Chân Không thì không 
thể bảo là không biết rằng đất đai trên vùng đó là 
thuộc về sắc tộc nào. Thế thì hai ông bà được ai 
đứng tên bán, ai cúng dường? Dù tạo mãi hay tặng 
dữ thì cũng vẫn là tiếp tay cho bạo quyền, kẻ gian 
ác chiếm đoạt của kẻ yếu. Cái trò thần quyền tiếp 
tay thế quyền này xưa cũ lắm rồi, mà ông bà vẫn 
còn theo đuổi để rút cục kẻ cướp bị cướp thì thật 
đáng nản.

Còn chuyện Trung Cộng khai thác bôxít cũng 
vậy. Bỏ sang bên tất cả khía cạnh chính trị, quân sự, 
kinh tế và sự cướp đoạt của nhà nước Việt Cộng, ta 
thấy làm lạ là báo chí ngoài này chưa thấy ai quan 
tâm về số phận, quyền lợi của những đồng bào sắc 
tộc sở hữu chủ những đất đai bị cướp đoạt.

Chúng ta đều biết là dù ở Bắc, ở Trung, hay ở 
nm
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Nam, đất đai phần lớn là của các đồng bào thiểu số. 
Trong thời gian chiến tranh, chiến trận thường xảy 
ra tại giang sơn của họ. Sự được thua tùy thuộc rất 
lớn vào sự cộng tác của đám anh em này. Vua chúa 
thời xưa tôn trọng quyền hạn của họ. Nhiều triều đại 
còn gả công chúa công nương cho họ để kết thân. 
Thực dân Pháp cũng o bế họ. Rồi đến ông Bảo Đại 
cũng dành cho họ những ưu đãi. Và thực ra họ xứng 
đáng. Vì họ là những con người chất phác, đôn hậu 
vô cùng. Nhưng cả hai nhà nước dân chủ/cộng hòa 
Nam Bắc đều thí dỗ họ cộng tác với hứa hẹn một 
khi diệt được đối thủ sẽ dành cho họ những chính 
sách tự trị rộng rãi. Thế nhưng khi có thế một chút 
là trắng trợn nuốt lời. Hội Đồng Sắc Tộc, ở cả hai 
phía, chỉ là hình thức dối trá. 

Hơn nữa, bây giờ nhà nước, người dân (Kinh) 
tràn tới “xâm lăng”, múa gậy vườn hoang, không 
đếm xỉa đến quyền lợi, tình tự, cuộc sống của họ, 
bất kể tai họa mang đến họ. Cả trong nước, cả ngoài 
nước, ngay cả các thành phần phản đối việc nhà 
nước bán giang san đất nước (Lâm Đồng) cho ngoại 
bang, nhưng hình như không một ai quan tâm đến 
chủ nhân ông. Không thấy một người, một tổ chức 
phản kháng nào nhắc nhở đến họ, tìm kiếm họ cùng 
tranh đấu để, ít nhất, tạo nên một niềm an ủi.

Làm chính trị tại Việt Nam, một trong những 
vấn đề hàng đầu là phải có sẵn một chính sách rành 
mạch, cởi mở về sắc tộc để mời gọi gần 60 sắc tộc 
anh em. Chưa nghĩ đến điều này, chưa được họ cộng 
tác, tiếp tay thì khó lòng nên công chuyện. 

Đây là điều tôi thấy các tác giả Người Dân đã 
đề cập, mà xem ra rất ít vị làm việc phục hưng đất 
nước, dân tộc quan tâm.

LẠI CŨNG KỲ THỊ

Huỳnh Công Minh
Theo tin các báo, tối 1-8, nhà hàng West Coast 

Seafood Buffet (ý chừng thuộc thị xã Westminster 
và chủ gốc Việt) được giấy phép bán rượu bia và 
vang nên mở tiệc mừng, có mời nghị viên thị xã 
Andy Quách đến dự. Cỡ nửa đêm, cũng ý chừng ỷ 
gần nhà, ông nghị say khướt, tự lái xe về, vô phúc 

đâm vào một xe rồi lại húc đổ luôn cột điện (làm 
300 hộ cư dân và cử tri của ổng bị mất điện hơn 12 
tiếng). Ông nghị có gọi cầu cứu bạn, là ông dân biểu 
tiểu bang Trần Thái Văn. ít phút sau cảnh sát tới, 
mới lôi ông nghị ra được, xe liền phát cháy. 

Phần ông nghị thì rất thạo luật, không chịu việc 
cảnh sát đòi hà hơi thử độ rượu, nhưng chắc vẫn bị 
buộc làm cái việc chim bay cò bay. Khi về bót đo, 
mức rượu của ông nghị là 26%, trong khi mức luật 
định là... 8% (theo luật 15% là tù 6 tháng!). Còn ông 
dân biểu rất sốt sắng với bạn bè, chạy tới ngay, và 
cũng rất sốt sắng nên ba lần bị cảnh sát yêu cầu xê 
ra để họ làm phận sự, bằng không họ sẽ còng tay. 
Ông xưng là luật sư của ông nghị.

Lại thêm một sự trùng hợp là có một quan khách 
của buổi tiệc bị cảnh sát chặn xét về say rượu lái 
xe, mà không đến mức “sứa”, nên không bị rắc rối, 
nhưng lại khai trong buổi tiệc có uống... whisky. 
Thì, không chừng nhà hàng sẽ bị... rắc rối!

Vậy, câu chuyện chỉ giản dị là do rủi ro, ông nghị 
quá say, gây nên tai nạn, không chết người là quá 
may rồi. Chuyện có lỗi ràng ràng nhưng chẳng có 
gì phải thắc mắc. Chúa Phật Thánh Thần cũng có 
khi sai nói chi thế nhân chúng ta. Say rượu, say 
thuốc, say xì ke, say... gái, say sưa thì cũng thế gian 
thường tình. Có lỗi thì nhận lỗi, chịu án/phạt theo 
luật pháp. 

Dư tiền thì thuê mướn luật sư, may được giảm 
khinh [1].

Thế nhưng sự việc nó không giản dị như vậy. 
“Nhật báo” Sài Gòn Nhỏ số ra ngày 7-8 viết:

“Bà thị trưởng Margie Rice hôm nay cho biết bà 
nhận được rất nhiều cú điện thoại của công dân 
thành phố yêu cầu hội đồng thành phố phải bãi 
nhiệm ông Andy Quách. 

Bà nói: “Điều mà đa số mọi người không ý thức 
được rằng chúng tôi, với tư cách một hội đồng 
thành phố, không có bất kỳ quyền hành nào về mọi 
hành động của một thành viên trong hội đồng. Tôi 
cảm thấy là rất hối tiếc cho ông Quách, vì ông đã 
có một hành động ngu xuẩn như vậy. Nhưng cử tri 
thành phố là người đã bầu ông Quách vào chức vụ 
này và chính họ sẽ là người có đủ quyền lực để bãi 
nhiệm ông Quách.”

Rồi cũng “nhật báo” Sài Gòn Nhỏ ngày 20 loan 
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tin: “Chỉ hơn hai tuần sau khi vụ tai nạn xe cộ vì 
lái xe say sỉn của nghị viên Andy Quách Ngọc Tuấn 
gây ồn ào trong thành phố Westminster, thì giờ đây 
lại bỗng xì ra một vụ tai tiếng khác cũng liên quan 
đến một nghị viên gốc Việt khác [2], cũng dính líu 
rắc rối đến nhân viên công lực...

... Vào cuối tuần qua, ông Tyler Diệp (Miên 
Trường) đã gửi ra “lời xin lỗi trước” đến giới 
truyền thông tiếng Việt sau khi được nhà báo OCR 
(Orange County Register) phỏng vấn về vụ này.

Theo lời thuật lại của chủ biên Vũ Quí Hạo 
Nhiên của tờ Người Việt, thì ông Tyler Diệp nói 
rằng vì mình là nghị viên mới nên “còn non nớt 
kinh nghiệm” và đã làm những việc mà đúng ra ông 
không nên làm.

Nội vụ bắt đầu vào tối khuya ngày 7 tháng 2, khi 
ba cảnh sát viên đến thanh tra tiệm Citryst tại địa 
chỉ 15440 đường Brookhurst, theo thời khóa biểu 
thanh tra các nhà hàng quán xá mở cửa về đêm như 
thường lệ.

Nhưng nhân viên an ninh nhà hàng đã đóng cửa 
lại và không cho cảnh sát vào, theo lệnh của bà chủ 
Amanda Nguyễn. Sau cùng cảnh sát cũng vào được 
nhưng bà chủ Amanda nói rằng họ không thích có 
mặt của cảnh sát, vì làm cho khách hàng trong tiệm 
cảm thấy không thoải mái.

Liền sau đó khoảng 20 phút, ông Tyler Diệp đã 
gọi cho văn phòng trực của cảnh sát và nói chuyện 
với trung sĩ Timothy Vũ và nói ông này gọi lại bằng 
điện thoại di động riêng, vì cuộc nói chuyện trên 
đường dây chính bị thu âm. 

Ông Tyler Diệp còn cằn nhằn rằng vào giờ giấc 
khuya rồi mà cũng phải cực nhọc để giải quyết 
những chuyện bực mình như vậy. Nhưng chỉ 15 phút 
sau đó thì ông ta đích thân đến trụ sở của cảnh sát 
để hỏi cho ra chuyện vì sao cảnh sát đến tiệm này.

Trung sĩ Timothy Vũ nói rằng cảnh sát đêm nào 
cũng đi thanh tra các cửa tiệm làm ăn về đêm và 
nhà hàng Citryst là quán cà phê thứ ba hay thứ tư 
mà toán cảnh sát đã đi qua, chứ không có chủ đích 
nhắm riêng vào một tiệm nào. 

Ông Tyler có vẻ còn hậm hực nên khi trung uý 
Jack Davidson hỏi rằng phải chăng ông ta muốn 
cảnh sát không nên đến nhà hàng này, ông Diệp trả 
lời rằng: Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát trưởng về 

vụ này...
... Bình phẩm về hành động của nghị viên Tyler 

Diệp, thị trưởng Westminster là bà Margie Rice nói 
rằng bà rất sững sờ trước thái độ của ông ta đối với 
cảnh sát trong đêm đó. Theo bà Rice, thì không cần 
biết quí vị là ai, nhưng hễ là một viên chức chính 
quyền thì bao giờ cũng giữ thái độ lịch sự. 

Bà cũng thường xuyên nhận những khiếu nại từ 
nhiều cơ sở thương mại, nhưng không bao giờ bà 
lại đi xông vào văn phòng trực của cảnh sát vào 
giữa đêm khuya. Nhiệm vụ của bà là chuyển đạt 
những khiếu nại của cư dân lên văn phòng quản lý 
thành phố để giải quyết.

Theo bà Rice thì điều này có lẽ bắt nguồn từ sự 
khác biệt giữa hai nền văn hóa và những chính trị 
gia trẻ như Tyler Diệp đã không biết nhận định 
được sự khác biệt giữa việc đấu tranh chính trị và 
điều hành chính quyền.” 

Có lẽ vì vậy mà, vài ngày sau, có một cuộc... 
họp báo, các ông bà tham dự cho rằng thị xã West-
minster nhắm ông Trần (Văn), ông Quách (Andy), 
các vị dân cử gốc Việt nói riêng, dân gốc Việt nói 
chung. Bằng chứng là chuyện có vậy mà báo Anh 
ngữ cũng loan, thì hẳn là phải do cảnh sát cố tình xì 
cho họ biết. Và kêu gọi cộng đồng gốc Việt có thái 
độ, vì thế là do... các sắc dân khác thấy cộng đồng 
gốc Việt mạnh quá, các dân cử gốc Việt bảnh quá 
(bằng cấp cao, nhiều vị là luật sư). Bằng không rồi 
ra dân gốc Việt sẽ...

Theo tôi, bà Rice khôn tổ mẹ, nói đúng sách vở. 
Ngay cả nhóm từ nặng nề “ngu xuẩn”, không biết 
Sài Gòn Nhỏ dịch từ chữ gì ra, liệu có phải là chữ 
stupidly như của ông tổng thống anh minh của 
chúng ta hay không. Dù cho là như vậy, thì bả cũng 
không... stupid như ông tổng thống. Vì quả thật 
“sứa” đến 26% mà cứ lái xe, chẳng ngu xuẩn, thì 
còn là gì, nguy cho tính mạng tài sản (cái xe) mình, 
cho tính mạng tài sản (nhà, xe, cột điện,...) người 
khác. Còn nói “khác biệt văn hóa, chính trị gia trẻ” 
nghe thì nhẹ nhàng lắm. Nhưng phải hiểu là... vô 
văn hóa và ấu trĩ, vì sự thật nó là như thế, chứ làm 
gì có yếu tố văn hóa nào nằm trong đó.

Và dù cho mọi người muốn trù ẻo dân gốc Việt 
hay các vị dân cử gốc Việt mà các ông bả không mắc 
lỗi thì họ đã làm gì được. Bằng như họ nhân gặp 
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chuyện rủi rồi làm tới, thì đêm hôm khuya khoắt, 
họ còng đại và phịa chuyện thế nào mà chẳng xong, 
chứ đâu có èng èng chỉ có vậy.

Chuyện ông nghị Diệp, thì nhận lỗi rồi. Còn tai 
nạn của ông nghị Quách là chuyện rủi ro riêng tư. 
Cũng chẳng có gì chứng tỏ có sự kỳ thị trong việc 
thi hành công vụ của cảnh sát. Không thấy gì liên 
quan đến công việc của một vị dân cử. Thế mà các 
vị trên lại nhảy xổ ra gán ghép để kêu gọi, sách 
động vô lối. Chưa kể còn so sánh một cách thiển 
cận về bằng cấp, tài năng với các cộng đồng khác 
thì quả sẽ đem lại những hậu quả đáng tiếc cho cộng 
đồng gốc Việt.

Cộng đồng gốc Việt có ăn nhập gì mà cũng có 
quan tâm gì tới tai nạn của ông Andy Quách. Ngay 
việc các ông bà họp báo là vì tình nghĩa phe phái 
cũng đã là quá ư vô lý. Vậy, phải chăng vì quí vị 
đó nhận ra chuyện người gốc Việt hiện chán ngán 
với thành tích, tư cách của mình, muốn nhân vụ này 
quặc luôn đồng bào vào, hi vọng rằng kỳ bầu tới 
đây họ sẽ dồn phiếu kiểu “người Việt bầu cho người 
Việt”. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, vì cung cách 
của quí vị tạo nên hiềm khích đối với người gốc 
Việt.

Ông Obama không vô tình (vì đã được cho biết 
trước rất có thể có câu hỏi liên quan) mà nhận định 
ngớ ngẩn. Các vị cố ý họp báo lại đưa ra những 
nhận định ngoan cố. Làm chính trị cỡ này thì quá ư 
non nớt. Nhưng lại cũng vì cử tri chúng ta. Vì bầu 
cẩu thả nên chúng ta có một ông tổng thống được 
tổng thống Iran gọi là con nít (childish) và mấy ông 
dân cử gốc Việt được bà thị trưởng gọi là ngu xuẩn, 
vô văn hóa.

Riêng với quí vị họp báo, vì một chút lợi riêng 
mà mang lại tai hại cho cả một tập thể là một điều 
khó chấp nhận. Tôi nghĩ là những cử tri gốc Việt sẽ 
không còn non nớt để sa vào cái mánh lới này, và sẽ 
sử dụng lá phiếu chính xác trong kỳ bầu tới đây.

Chú Thích của Tác giả:
[1]. Tòa bữa thứ tư 2-9 vừa qua xử là khinh tội, phạt ba 

năm án treo, 10 ngày làm việc trong chương trình Caltrans và 
9 tháng trong chương trình nhận thức sự nguy hiểm của rượu 
(alcohol awareness program) cùng 2,000$ tiền phạt và án phí. 
Tôi thực sự không biết án như thế thì là nặng hay nhẹ, có sự 
kỳ thị, chèn ép gì chăng.

QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI SỨ MỸ
VÀ NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ

 Đại Dương
Hoa Thịnh Đốn đã bổ nhiệm 4 lượt Đại sứ tại 

Hà Nội sau khi Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thiết lập bang giao vào năm 1994. 
Hiện thời, Đại sứ Michael W. Michalak đang thực 
thi chính sách ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam.

Mỗi vị Đại sứ đều có bổn phận và trách nhiệm 
thực thi đường lối Ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt 
Nam nên không thể hành động như một quan Thái 
thú. Họ ứng xử thô bạo hay tế nhị, hữu hiệu hay 
không cũng đều có tác động nhiều hay ít đến vận 
mệnh dân tộc và đất nước Việt Nam.

Hình như mối quan hệ giữa người Việt tại Hoa 
Kỳ và các Đại sứ Mỹ thường rất căng thẳng, cay 
đắng mỗi khi tiếp cận, có lẽ, xuất phát từ những ngộ 
nhận. 

Người Việt tại Hoa Kỳ muốn thấy Đại sứ Mỹ tại 
Việt Nam phải dồn mọi nỗ lực thực thi nguyện vọng 
đã chuyển đạt nên thường chất vấn gay gắt, kể cả đe 
dọa khi được dịp tiếp xúc. Giới truyền thông tiếng 
Việt ở hải ngoại chỉ khai thác các điểm bất đồng, 
hoặc các pha chất vấn gay cấn người khách đang 
tìm cách tường trình kết quả nhân dịp công tác về 
Hoa Thịnh Đốn. 

Kiểu hành sử tiêu cực như thế có phục vụ cho 
quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam trong 
cũng như ngoài nước hay không?

Ở cương vị nhà ngoại giao cao cấp, dĩ nhiên vị 
Đại sứ cố gắng thi hành đúng đắn đường lối của 
Chính quyền, chỉ thị của Bộ Ngoại giao, nhằm bảo 
vệ quyền lợi tối thượng của Hoa Kỳ. Bảo vệ quyền 
lợi và nguyện vọng của người Việt hải ngoại chỉ 
chiếm một phần rất nhỏ trong nhiệm vụ của vị Đại 
sứ.
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Người Mỹ gốc Việt chiếm một tỉ lệ khiêm nhường 
trong khối cử tri của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
nên rất khó tạo ảnh hưởng để được Tòa Bạch ốc bổ 
nhiệm Đại sứ tại Hà Nội vừa ý, dù cho các nhóm 
vận động hành lang của người Mỹ gốc Việt rất nhiệt 
tình và tinh tế. 

Do đó, dù mang quốc tịch Mỹ hoặc không, người 
Việt tại Hoa Kỳ nên và phải kiến tạo mối quan hệ 
hợp lý, thân thiện với Đại sứ tại Việt Nam để chuyển 
đạt nguyện vọng tự do, dân chủ, đồng thời giám sát 
việc thực thi các chính sách của Mỹ đối với quê 
cũ.

Người Việt ở Hoa Kỳ cần sự giải trình tường tận 
của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội để vừa biết chính sách 
của Mỹ được thực thi như thế nào ở Việt Nam, vừa 
nhận diện phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam 
đối với xu thế tự do, dân chủ, nhân quyền phổ cập.

Ở cương vị Đại sứ rất dễ dàng tìm hiểu và thảo 
luận trực tiếp với nhiều cán bộ cao cấp của Việt Nam 
để thông suốt và giải quyết vấn đề nhanh chóng và 
trực diện. Chẳng phải ai cũng có điều kiện thuận 
tiện như thế.

Trái lại, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng mong mỏi 
gây tình thân thiện với người Việt ở Hoa Kỳ để tìm 
hiểu cội nguồn của nỗi bất hòa dai dẳng mà làm cầu 
nối giải trừ hận thù.  

Vị thế tế nhị buộc vị Đại sứ phải đi dây trong 
mối quan hệ tay ba: Chính quyền cộng sản-Đại sứ-
Người Việt không-cộng-sản. Mất thăng bằng sẽ bị 
ngã và chẳng có ai được lợi lộc gì.

Bất cứ lúc nào người Việt ở Hoa Kỳ và vị Đại 
sứ tại Hà Nội cũng có nhu cầu tiếp xúc để trao đổi 
quan điểm, tin tức, dữ kiện liên quan đến tình hình 
chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục tại Việt Nam một 
cách toàn diện.

Do đó, muốn phục vụ quyền lợi tối thượng của 
dân tộc, người Việt ở Hoa Kỳ cần xây dựng và duy 
trì mối quan hệ thân thiện, thông cảm thay cho đối 
đầu, ác cảm đối với vị Đại sứ.

Chúng ta hãy chú tâm lắng nghe những lời Đại sứ 
Mỹ tại Hà Nội tường trình về chính sách của Hoa 
Kỳ đối với Cộng sản Việt Nam và các biện pháp đã 
áp dụng đi tới đâu cũng như phương hướng tương 

lai.
Hoạt động của mỗi vị Đại sứ đều bị hạn chế bởi 

đường lối của Tổng thống và Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ cũng như bởi luật pháp, chủ trương, cách hành 
sử của nhà cầm quyền Việt Nam. 

Người Việt ở Hoa Kỳ có thể và nên đòi vị Đại 
sứ giải thích thêm để làm sáng tỏ những điểm khúc 
mắc hoặc nghi vấn bằng thái độ hòa nhã, nhưng 
không kém phần quyết liệt. Sự lịch thiệp của chúng 
ta chắc chắn tạo cảm tưởng tốt và sẽ được những 
nhà ngoại giao lão luyện đáp ứng tương xứng. 

Các đòi hỏi của người Việt hải ngoại thường có 
tính chất lý tưởng phổ quát và đơn phương, nhưng 
trên thực tế sẽ gặp phải các khối óc tư duy xã hội 
chủ nghĩa cản trở, khiến cho khó thực hiện. Vì thế, 
chúng ta không nên quá kỳ vọng vào quyền lực hạn 
chế của vị Đại sứ, mà chỉ có thể đưa ra những lời cố 
vấn thiết thực để giải quyết vấn đề theo cảm nghĩ và 
tâm hồn Việt Nam. Người Mỹ dù thông thạo ngôn 
ngữ Việt cũng chưa chắc đã hiểu từng ngõ ngách 
cách giải quyết vấn đề kiểu Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đại diện và bảo vệ quyền 
lợi cho nhiều thành phần khác nhau của Hoa Kỳ, 
kể cả người Việt hải ngoại. Quyền lợi trong xã hội 
chằng chịt, ràng buộc, xung đột cần dung hòa mà 
khối cử tri người Mỹ gốc Việt quá ít nên khó giữ 
được vị thế ưu tiên khi phải chọn lựa. Do đó, chúng 
ta chỉ khai thác vài khía cạnh trong chính sách ngoại 
giao của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam chứ không thể áp đặt như hằng tưởng.  

Đại sứ Mỹ tại Hà Nội là chiếc cầu nối cũng như 
nơi chuyển tải các thông điệp giữa những thành 
phần không cùng chính kiến của dân tộc Việt Nam. 
Thuyết phục vị Đại sứ mang thông điệp của chúng 
ta đến các thành phần khác tốt hơn kiểu đe dọa hoặc 
ra lệnh. 

Người Việt ở Hoa Kỳ và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đi 
cùng một chiếc thuyền, nếu đồng lòng chèo chống 
thì sẽ sớm đưa dân tộc đến bến bờ tự do, dân chủ, 
phú cường.

Trái lại, cư xử bằng thái độ hục hặc sẽ làm giảm 
sức đẩy con thuyền Việt Nam.
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MỘT MAI, KHI QUA CƠN MƠ ...
                                    

Đại Dương
Dữ kiện lịch sử bất biến với thời gian. Tuy nhiên, 

các cá nhân và tập đoàn độc tài chủ trương vo tròn, 
bóp béo, chế biến, tạo dựng, bôi đen, tô hồng ... các 
sự kiện nhằm ngụy tạo thành tích, che đậy sai lầm. 
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Gần 3/4 thế kỷ, nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc 
Việt Nam vẫn chìm đắm trong bóng đêm, tạo ra vô 
vàn đau thương, bi lụy.

Lịch sử không tốt, chẳng xấu mà cần phản ánh 
trung thực để hậu thế nghiên cứu, chắt lọc tinh túy 
hầu xây dựng đất nước, thế giới tốt đẹp hơn, yên 
bình hơn; và tránh những sai lầm chết người.

Một số học giả, nhà nghiên cứu, ngoại nhân và 
Việt Nam, đã sàng lọc hàng triệu trang giấy, lời kể 
của nhân chứng hoặc người bị bách hại để cố trả lại 
sự thật cho lịch sử nước Việt Nam trong giai đoạn 
từ đầu thế kỷ 20 đến khi Hồ Chí Minh về chầu “cụ 
Mác, cụ Lê”.

Vài mảng tối trong cuộc đời Nguyễn Tất Thành, 
Nguyễn ái Quốc, Lin, Lý Thụy, Hồ Chí Minh bị 
phơi bày, làm cho “huyền thoại Hồ Chí Minh” mất 
đi tính chất thuyết phục. Có thể, nhiều tài liệu khác 
đã bị mọt trong các văn khố còn đóng kín tại các 
quốc gia từng theo cộng sản.

Tuy nhiên, chẳng phải người Việt nào cũng có 
điều kiện, thời gian, kiên nhẫn để đọc những tác 
phẩm dày cộm khi muốn tìm hiểu về quãng đời gió 
tanh, mưa máu của Hồ Chí Minh, cha đẻ của đảng 
Cộng sản Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.

Có lẽ vì thế mà Phong Trào Quốc dân Đòi Trả 
Tên Sài Gòn đã dày công dàn dựng thành cuốn 
phim tài liệu Sự Thật về Hồ Chí Minh nhằm giúp 
cho mọi tầng lớp người Việt khắp năm châu bốn 
biển có thể hiểu tương đối chính xác, trong một thời 
gian vài tiếng đồng hồ, về một nhân vật từng mang 
lại phong ba, bão táp cho đất nước và dân tộc sống 
trên dải đất hình chữ S.

Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, những hình ảnh sống 
động không ngừng đập vào mắt, kích vào não bộ 
buộc khán giả khó lòng xao lãng. Lớp son phấn do 
đích thân Nguyễn Tất Thành và đồng bọn tô vẽ cho 

nhân vật Hồ Chí Minh cùng được Đệ tam Quốc 
tế quảng bá cứ từng mảng rơi dần theo các thước 
phim.

Năm sinh, ngày tử của Hồ Chí Minh khởi đầu và 
kết thúc lộ trình lừa dối dân tộc ghê tởm nhất trong 
lịch sử Việt Nam. 

Từ một quan huyện say rượu, đánh chết dân nên 
thân phụ Nguyễn Tất Thành bị huyền chức đã được 
guồng máy tuyên truyền cộng sản biến thành một sĩ 
phu yêu nước, dám từ quan vì chống Pháp.

Giấc mộng quan trường nhen nhúm trong tâm 
trí Nguyễn Tất Thành bị bất thành khi không được 
nhận “tập ấm” tại trường dành riêng cho con em 
quan lại Triều đình Huế đã bùng cháy ngay khi mới 
đặt chân lên Marseilles của nước Đại Pháp vào năm 
1911. Thành vội vã gởi đơn xin theo học Trường 
Thuộc Địa, nơi đào tạo viên chức phục vụ cho Đế 
quốc Pháp ở hải ngoại. Đơn bị bác vì không hội đủ 
điều kiện.

Nhờ thư của thân phụ gửi gắm với chí sĩ Phan Chu 
Trinh [1] đang sống ở Ba Lê mà Nguyễn Tất Thành 
được gia nhập nhóm các nhà hoạt động chống Pháp, 
gồm có Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Phan 
Văn Trường, Nguyễn An Ninh lấy cùng bút hiệu 
Nguyễn ái Quốc trong các bài viết mang nội dung 
chống Đế quốc Pháp. Hệ thống tuyên truyền cộng 
sản khắp thế giới bèn vơ thành tích của Nguyễn ái 
Quốc làm của riêng cho Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh tự tạo ra những lời tâng bốc ngất 
trời qua 2 tác phẩm “Đời hoạt động của Bác Hồ” 
với bút hiệu Trần Dân Tiên, và “Vừa đi đường vừa 
kể chuyện” ký tên T. Lan. Tên thật của tác giả được 
giấu kín cho đến khi Hà Nội cung cấp cho Unesco 
tác phẩm văn hóa do Hồ Chí Minh viết. 

Hồ Chí Minh tự mô tả và được guồng máy tuyên 
truyền tâng bốc như một người chẳng màng đến 
đàn bà để dồn sinh lực trên con đường “cứu nước, 
độ dân”. Nhưng, chẳng có khi nào thiếu bóng quần 
thoa trên “con đường kách mạng” của Hồ Chí Minh. 
Không có đàn bà kề cận làm sao Hồ Chí Minh thử 
nghiệm chủ trương “giải phóng phụ nữ”! Vì thế, 
hàng lô, hàng lốc đàn bà đẹp, kể cả vợ của đồng chí 
Lê Hồng Phong [2], lo giải quyết cơn khát tình của 
lãnh tụ. Những phụ nữ bị giết như Nông Thị Xuân 
hoặc bị bỏ rơi như Tăng Tuyết Minh sau khi qua tay 
Hồ Chí Minh. Rất tiếc, chưa có người nào kề cận 
với Hồ Chí Minh dám kể lại những lần giai nhân 



Người Dân Số 229Trang 12

được bí mật chở vào “thụ giáo Bác Hồ” như Bác sĩ 
Lý Chí Thỏa từng phơi bày những hành động dâm 
loàn của Mao Trạch Đông trên những trang nhật 
ký.

Tư tưởng Mao Trạch Đông từng ngự trị suốt 40 
năm trong cương lĩnh đảng Cộng sản Việt Nam cho 
đến năm 1991 mới được tư tưởng Hồ Chí Minh thay 
thế. Hà Nội lập tức bố trí một đội ngũ lý thuyết 
gia, cán bộ cao cấp từng thân cận với “Bác Hồ” 
như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Đào Duy 
Tùng, Đặng Xuân Kỳ, Song Thành, Ngô Phương 
Bá, Lê Văn Tuấn, Hoàng Tùng, Bùi Phan Kỳ, Phan 
Văn Các, Nguyễn Đình Cát, Đào Đình Luyện, Hà 
Huy Giáp ... để góp nhặt cái gọi là tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Họ cố tình quên lời thú nhận của Hồ Chí Minh 
“Không, tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng 
chủ nghĩa mác-lênin ... tôi là học trò của Mác-
Ănghen-Lênin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết 
học Mác”. (Theo Nguyễn Văn Trấn trong Viết Cho 
Mẹ Và Quốc Hội).

Trong tác phẩm “Hồ Chí Minh”, Jean Lacouture 
kể rằng, khi bị ký giả tây phương chất vấn về lý do 
không viết sách báo như Mao Trạch Đông, Hồ đáp 
“không còn gì để viết vì ông Mao đã viết cả rồi”.

Do đó, những góp nhặt di sản tư tưởng Hồ Chí 
Minh  tới nay cũng chỉ có tính cách ứng dụng chủ 
nghĩa mác lê và tư tưởng mao như thú nhận của 
đương sự: “Tôi chỉ có phương pháp giải quyết thỏa 
đáng từng vấn đề của ta”. 

Thế giới cộng sản có maxism, leninism, maoism, 
nhưng chẳng hề có hoism. Chưa có nước nào trên 
thế giới áp dụng các loại ism của cộng sản mà mang 
lại hạnh phúc, tiến bộ cho dân tộc.

Khi đèn bật sáng, khán giả như vừa trải qua một 
cơn ác mộng hãi hùng và khó tin. Rồi những câu hỏi 
dồn dập đến từng người.

Làm sao người Việt Nam có thể mông muội suốt 
3/4 thế kỷ như thế?

Và, tự nhủ lòng phải làm một cái gì đó để giải tư 
tình trạng “tư tưởng quốc doanh”.

Chú Thích của Người Dân:
[1]. Chưa có chứng cớ nào minh thị giao tình giữa Phó 

Bảng Phan Chu Trinh và ông Nguyễn Sinh Huy.
[2].  Cũng chưa có tài liệu xác thực nào về hôn thú (hay tình 

ái) giữa Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Thị Minh Khai.

KHUYẾT DANH CÙNG ĐÍCH DANH

Nguyễn Hữu Táo

Hẳn nhiều người biết về câu chuyện một tập thơ 
ở trong nước gửi ra được in dưới nhiều tựa và ghi 
tác giả là khuyết danh. Sau được xác nhận tác giả là 
Nguyễn Chí Thiện. Và sau rốt là ông Nguyễn Chí 
Thiện tới định cư tại Hoa Kỳ. 

Có hai phe đối nghịch. Một phe nói ông Thiện là 
đích tác giả. Một phe nói ông Thiên nhận vơ.

Điều quan trọng với tôi là có một tác phẩm chống 
cộng đặc sắc của người ở ngay trong gông cùm 
cộng sản. Tôi chẳng quan tâm đến lập trường của 
phe nào, nên không biết sự việc đã đi đến đâu.

Nhưng thiết nghĩ ý kiến phe nào nêu ra để bảo vệ 
lập trường thì phải xác đáng. 

Tình cờ tôi vừa có hai tờ “nhật báo” Sài Gòn Nhỏ 
ra ngày thứ tư 19 và thứ năm 20 tháng tám. Trong 
mục “Những Điều Nên Nói”, bài “Nguyễn Chí 
Thiện soán đoạt thi phẩm Vô Đề”, ông Lê Trung 
Nhân viết là “sẽ lần lượt phân tích từng bài thơ 
một” để chứng minh tác giả không phải là Nguyễn 
Chí Thiện.

Và, để khởi đầu, trong một bài khá dài (gần ba 
trang khổ báo hàng ngày), đăng suốt hai kỳ báo, ông 
Nhân nêu bài “Nếu Một Ngày Mai”, thì nghĩa là bài 
này có nhiều điểm chứng tỏ nhất, trong các bài, là 
ông Thiện không phải là tác giả, và luận cứ của ông 
Nhân cũng là chặt chẽ chính xác nhất.

Tuy nhiên, ngược lại, luận cứ của ông Nhân rất 
khiên cưỡng:

- “Từ câu 1 đến câu 4, tác giả rất yêu mến cuộc 
đời, nhưng hiện tại cuộc sống quá đau khổ, khi nhìn 
chung quanh người người ai cũng than oán và nếu 
sống mà không làm gì được cho cuộc sống, cho xã 
hội (cuộc đời) này được hạnh phúc thì thà như chết 
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đi không nhìn thấy cảnh đau khổ nữa, cho nên khi 
ông đang sống hôm nay nhưng chỉ muốn mình được 
chết ngày mai thôi.

Câu 1 và 2 Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939, thì 
đến năm 1960 mới 21 tuổi, thì làm sao có thể “chẳng 
thiết đời xuân”. Câu 3 và 4 “song đau khổ đã cướp 
phần hương sắc”, câu này chúng ta phải hiểu rằng 
tác giả đã lớn hơn 21 tuổi và được nhiều người biết 
đến trong quá khứ nên mới có “hương”(có danh 
tiếng) và nay “hương” đã bị “cướp” (ám chỉ cộng 
sản) mất đi nên ông mới viết rằng “cướp phần 
hương sắc”. Hương và sắc đã mất cũng là thời của 
tuổi trai trẻ đã qua đi.” 

Một thi sĩ 21 tuổi là quá đủ để viết những lời trên. 
Ai trong chúng ta cũng thừa biết các ông bà văn 
thi sĩ bao giờ chả vui buồn, nghĩ ngợi xa vời hơn 
thường nhân. Vả lại ai cấm họ thương tiếc giùm 
người khác, giùm toàn dân. 

- “Trong những đêm vắng lặng, ngồi nhìn các 
vì sao trên trời, tác giả hồi tưởng lại cuộc đời đã 
qua”. “Quá vãng thời gian” là cả một quá khứ xa 
xôi, chứ trong một thời gian ngắn 5 hay 7 năm thì 
không thể gọi là quá vãng thời gian được. Câu 5 
“quá vãng thời gian” là cả một quá khứ xa xôi. 
Vậy Nguyễn Chí Thiện ở tuổi 21 của năm 1960 thì 
không thể là “quá vãng thời gian”.

Vấn đề lâu mau là thuộc tâm lý. Ngắn với người 
này, dài với người kia, thì sáu bảy năm có thể là 
một... quá vãng thời gian lắm chứ.

- “Từ câu 9 đến câu 12, tác giả hồi tưởng lại thời 
gian của cuộc đời mình, đã thấy đã sống qua nhiều 
chặng đường lịch sử của đất nước”.

Vậy “lâu đài cung điện thuở vàng son” là tuổi 
nào? Thuở nào? (Lập lại) Chí Thiện sinh năm 
1939 đến năm 1960 Nguyễn Chí Thiện được bao 
nhiêu tuổi để thừa hưởng “lâu đài cung điện” của 
“thuở vàng son”... Năm 1954 chia đôi đất nước, thì 
Nguyễn Chí Thiện, với 16 tuổi đầu (tuổi hỉ mũi chưa 
sạch), thì làm sao Thiện biết được “Cảnh hiển vinh 
kiệu võng với lọng tròn)...

Trong lứa tuổi nào trước năm 1945 (trưóc khi 
cộng sản vào Hà Nội) thì mới còn thấy được cảnh 

ông nghè vinh qui có kiệu võng có lọng tròn. Vậy 
xin lấy mốc thời gian vào năm 1945, thì tác giả bài 
thơ này đã ở tuổi 20 hay 25 tuổi, có học, có gia đình 
khá giả nên ông có đi thi, cho nên ông mới đủ hiểu 
biết để mơ cái cảnh vinh qui có võng có lọng.”

Lập luận này quá kỳ cục. Mơ tưởng đến thời xa 
xưa là chuyện thường tình. Đâu có phải cứ sống 
thời đó, thì mới mơ tới thời đó. Vậy các nhà viết sử, 
viết dã sử thì sao. Họ đâu có sống ở những thời đại 
đó. Ông nghè võng lọng vinh qui là chuyện chỉ xảy 
ra trước năm 1919, năm thi cuối cùng cựu học. Hẳn 
nhiên “kiệu võng với lọng tròn” thì phải hiểu không 
là chuyện thi sĩ nói về bản thân. 

Rồi suốt bài, ông Nhân toàn đưa ra những điều 
hoàn toàn sai lạc. Chẳng hạn: 

- “Vậy thì năm 1945 trở đi thì tất cả đều phải 
trưng dụng vào hợp tác xã, lúa mùa chín vào tháng 
5, những lễ hội khác như Bơi Đăm, Rước Giá, Hội 
Thầy, Bơi Thuyền, Hội Đánh Cờ Người (nữ sĩ Hồ 
Xuân Hương có mô tả qua bài thơ Cờ Người), nong 
lớn bằng ba cái nia, hắc điếm ở đây là chòi canh 
hay vọng gác của các nghĩa quân kháng chiến, cồng 
được khoét một mặt”...

1945 chưa hợp tác hóa mà là sau “cải cách ruộng 
đất” 1956. Vụ mùa là vào tháng 10, vụ chiêm mới 
vào tháng 5. Bơi thuyền, cờ người,... không phải 
là lễ hội mà là trò chơi trong ngày hội. Hồ Xuân 
Hương không hề tả cờ người trong bài... Cờ Người. 
Cờ người trong ngày hội là cờ tướng mà quân cờ là 
người, đấu công khai, thanh thiên bạch nhật. Còn 
Cờ Người của nữ thi sĩ là chuyên phòng the: “chàng 
với thiếp canh khuya trằn trọc”. Nong không thể nào 
lớn bằng ba cái nia. Những vật tròn mà lớn bằng ba 
thì đường kính cách biệt nhau ghê lắm. Nong chỉ 
nhỉnh hơn nia mà thôi. Nói bằng ba, bằng năm cái 
sàng, cái giần, cái mẹt,... thì được. Hắc điếm là chỉ 
những quán trọ làm ăn phi pháp. Cồng có thể phẳng 
mặt (còn gọi là chiêng, là phèng), có thể có cục u 
(vú) ở giữa, mà không... khoét một mặt. 

Đến cả đến lịch sử, ông Nhân cũng viết trật lấc:
- “Trong thời nhà Trần ba lần đánh đuổi quân 

Mông Cổ. Trận Vân Đồn (Vân Đồn tức vịnh Hạ 
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Long bây giờ) là trận chiến quyết định chiến tình 
thuở đó. Tướng công Trần Khánh Dư đã thắng 
quân Nguyễn Hộ trong trận đánh quyết định này 
(Đức Thánh Trần đã biết trước quân tiếp viện cho 
nên ngài đã sai tướng công Trần Khánh Dư nhận 
lãnh trách nhiệm quan trọng này). Nguyễn Hộ đã 
đưa khoảng 500 chiến thuyền chở lương thực với 50 
ngàn quân từ Quảng Đông tiếp viện cho mặt trận 
Bạch Đằng Giang đang bị đội quân của Đức Thánh 
Trần vây hãm. Quan quân nhà Nguyên chỉ có một 
độc đạo là phải đi qua Vịnh Hạ Long để đến Bạch 
Đằng Giang.”

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết:
“Khi ấy, thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn. 

Hưng Đạo Vương giao hết công việc biên thùy cho 
phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Khánh Dư. 
Khánh Du đánh thất lợi, thượng hoàng được tin, sai 
trung sứ xiềng Khánh Dư giải về kinh. Khánh Dư 
nói với trung sứ:

- Lấy quân pháp mà sử, tôi cam chịu tội, nhưng 
xin khất hai ba ngày để mưu lập công, rồi về chịu 
tội búa rìu cũng chưa muộn.

Trung sứ theo lời xin đó. Khánh Dư liệu biết quân 
giặc đã qua, thuyền vận tải tất theo sau, nên thu 
thập tàn binh đợi chúng. Chẳng bao lâu thuyềb vận 
tải quả nhiên đến, Khánh Dư đánh bại chúng, bắt 
được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể 
xiết, tù binh cũng rất nhiều.”

Vậy chẳng phải do lịnh của Hưng Đạo Đại 
Vương. Tướng tải lương là Vạn Hộ Hầu Trương 
Văn Hổ, không phải là Nguyễn Hộ. Tuyệt lương là 
yếu tố quan trọng nhưng trận Vân Đồn chưa phải là 
trận quyết định. Đó là trận Bạch Đằng Giang. Quân 
Nguyên không chỉ có một độc đạo. Vì Đại Việt Sử 
Ký Toàn Thư viết: “Nguyên soái Toa Đô đem 50 
vạn quân từ Vân Nam qua nước Lão Qua, thẳng 
đến Chiêm Thành, hội với quân Nguyên ở châu Ô 
Lý, rồi cướp châu Hoan, châu Ái, tiến đóng ở Tây 
Kết, hẹn trong ba năm sẽ san phẳng nước ta.”

Đại Việt Sử Ký Tiền Biên viết:
“Quân của nhà Nguyên là bọn Thoát Hoan đến 

ải Nam Quan. Quân Nguyên đến châu Tư Minh, 
Thoát Hoan để lại hai nghìn quân, cho Vạn Hộ là 
Hạ Chỉ và Trương Ngọc thống lĩnh giữ khí giới xe 
cộ lương thực, sai Hữu Thừa Tướng Trình Bằng Phi 
đem vạn quân Hàn Khoán theo đường phía tây vào 
Vĩnh Bình. áo Lỗ Xích cũng đem một vạn quân thủy 
theo đường biển vào An Bang.”

Ông Nhân còn lớn tiếng:
“Đền thờ Đúc Thánh Trần Hưng Đạo thì chỉ có 

một nong đầy tiền, còn đền thờ Đức Trần Khánh 
Dư thì có đến ba cái nong nhưng tiền đầy nong và 
còn chảy rớt ra bên ngoài đất. Nói như trên để thấy 
rằng văn hóa người Việt Nam chúng ta từ xưa cho 
đến nay không chuộng Vua nhưng chuộng những 
công thần và thờ người anh hùng. Vậy dịp đây xin 
viết lại những sự kiện lịch sử để các em, các cháu 
nhỏ ngày hôm nay hiểu được cũng như biết thêm về 
văn hóa của người Việt Nam chúng ta.” 

Thiết nghĩ con cháu chẳng học được gì ngoài 
chuyện bù đầu: Hai ông đều tước vương, một ông 
chánh tướng, một ông phó tướng. Cả hai đều là 
công thần và anh hùng. Chẳng có ông nào là vua. 
Tuy nhiên công nghiệp và đức độ của ông chánh 
tướng Trần Quốc Tuấn vượt hẳn ông phó tướng 
Trần Khánh Dư. Vậy sự kiện khác biệt giữa một 
nong và ba nong tiền nhang khói của khách thập 
phải do một lý do nào khác. Làm gì có chuyện phân 
biệt vua quan trong này. Và đây cũng chẳng phải là 
một “sự kiện lịch sử” giúp các con cháu “hiểu được 
cũng như biết thêm về văn hóa của người Việt Nam 
chúng ta”.

Tóm lại, sự hiểu biết của ông Nhân rất hạn chế, 
sai lạc. Ông hài ra đủ 36 câu của bài thơ rồi toàn đưa 
ra những luận cứ tương tự như trên. 

Khi muốn phản bác, tố cáo ai, tố cáo cái gì thì 
hoặc phải nắm vững vấn đề hoặc phải tham khảo 
đến nơi đến chốn. Qua bài viết trên, ông Nhân 
chứng tỏ không có hai điều này. Vậy xin ngưng lại 
là đủ, chớ có “lần lượt phân tích từng bài thơ một”, 
chẳng mang lại một ích lợi gì.
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DỰ THẢO
Hiến pháp Việt Nam 2009

(Dự thảo Hiến pháp 7)
X-Café

Người Dân: Việc soạn thảo hiến pháp hậu cộng sản 
là điều Người Dân mong mỏi từ lâu và ước mong các 
thân hữu/độc giả tham gia  vào nhiều nỗ lực tương tự 
ở nhiều nơi.

Riêng trên tờ điện báo X-cafe có đăng “Bản hiến pháp 
thứ bảy của Việt Nam”, dự thảo của “nhân dân Việt 
Nam”. Trong khi chờ đợi kết quả và phẩm chất của giai 
đoạn hội họp để chuẩn y của nhóm này, Người Dân phổ 
biến để mọi người có tư liệu tự nghiên cứu hay đóng góp 
vào những thảo luận hiến pháp hậu cộng sản. 

(tiếp theo từ số 228 )

Chương 1:
Tuyên Ngôn Nhân Quyền Cho Việt Nam 

ĐIỀU 1: TỰ DO NGÔN LUẬN
Phần 1: Mọi người đều có quyền tự do ngôn 

luận, tự do bày tỏ ý kiến riêng họ và của người khác 
bằng mọi phương tiện truyền thông, bằng hội họp, 
bằng biểu tình, miễn không vi phạm quyền bảo vệ 
cá nhân của người khác và không vi phạm các điều 
khoản luật lệ khác.

Phần 2: Quốc hội không được cấm bất cứ tôn 
giáo nào sử dụng quyền tự do ngôn luận, miễn là 
các tôn giáo này giới hạn phạm vi hoạt động của họ 
tại các nơi thờ phụng được định trước.

Phần 3: Quốc hội phải thông qua các điều luật 
định nghĩa giới hạn cần thiết của tự do ngôn luận để 
bảo vệ, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề 
như an ninh quốc phòng, văn hóa, trẻ vị thành niên, 
kỹ thuật đặc quyền.

Phần 4: Hành pháp không được thành lập truyền 
thông đại chúng của riêng mình, và tỏ sự thiên vị 
trong bất cứ ngành nào của nền truyền thông đại 
chúng từ bất cứ nguồn gốc nào.

ĐIỀU 2: BẢO VỆ NHÂN PHẨM
Phần 1: Không ai tại Việt Nam được phép kết 

thúc đời sống của một người khác. Không có bản án 
tử hình cho bất cứ trọng tội nào.

Phần 2: Chính phủ phải cung cấp lương thực căn 
bản và nơi tạm trú cho mọi người dân nào do bệnh 

tật hoặc nghèo khó mà không có nơi nương tựa và 
không có thực phẩm.

Phần 3: ít nhất 20% ngân sách quốc gia và thành 
phố phải được chi dụng vào an sinh xã hội.

Phần 4: ít nhất 20% ngân sách quốc gia và thành 
phố phải được chi dụng vào y tế và các ngành liên 
quan.

ĐIỀU 3: QUYỀN TỰ DO VÀ BẦU CỬ
Phần 1: Mọi công dân Việt Nam bằng hoặc trên 

18 tuổi có quyền công dân hợp pháp đều có quyền 
đi bầu và quyền này phải được tôn trọng toàn vẹn 
bởi chính phủ quốc gia và thành phố.

Phần 2: Mọi người đều có quyền tự do phát triển 
cá tánh của mình miễn là không vi phạm các quyền 
lợi của người khác, không vi hiến, và không vi phạm 
các tiêu chuẩn đạo đức.

ĐIỀU 4: BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP  LUẬT
Phần 1: Mọi người đều bình đẳng trước pháp 

luật.
Phần 2: Nam nữ bình quyền.
Phần 3: Không ai có thể bị đối xử xấu hoặc tốt 

hơn thường lệ vì lý do giới tính, thành phần gia đình, 
chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, xuất thân từ quốc gia 
nào, đức tin, tôn giáo, hoặc tư tưởng chính trị.

ĐIỀU 5: TỰ DO TÍN NGƯỠNG, LƯƠNG 
TÂM, VÀ TÔN GIÁO
Phần 1: Quyền tự do tín ngưỡng, lương tâm, và 

tôn giáo đều bất khả xâm phạm.
Phần 2: Không ai từ 18 tuổi trở lên có thể bị ép 

buộc làm việc gì trái lương tâm họ.
ĐIỀU 6: TỰ DO HỌC HỎI
Phần 1: Toàn bộ nền giáo dục do chính phủ quốc 

gia quản trị.
Phần 2: Giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 9 hoàn 

toàn miễn phí và bắt buộc.
Phần 3: Giáo dục về các tín điều tôn giáo và lý 

tưởng chính trị đều tùy ý học sinh chọn lựa và không 
được chi trả bởi ngân sách quốc gia và thành phố.

Phần 4: Không học sinh nào được thiên vị hoặc 
bị có thành kiến vì đức tin tôn giáo hoặc khuynh 
hướng chính trị.

Phần 5: ít nhất 20% ngân quỹ quốc gia và thành 
phố phải được chi dụng vào giáo dục.

ĐIỀU 7: TỰ DO HỘI HỌP
Phần 1: Tất cả người Việt Nam đều được quyền 

hội họp riêng tư yên ổn, không cần xin phép chính 
phủ quốc gia và thành phố.
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Phần 2: Mọi sự hội họp tôn giáo đều được tự do 
tổ chức, nhưng chỉ trong các khu vực thờ phụng.

Phần 3: Các cuộc biểu tình tôn giáo tại nơi công 
cộng đều bị tuyệt đối nghiêm cấm.

Phần 4: Các cuộc biểu tình chính trị ôn hòa đều 
được tự do tổ chức, nhưng phải xin phép chính 
quyền địa phương trước 7 ngày, và được cho phép 3 
ngày trước khi xảy ra.

Phần 5: Trong mọi cuộc hội họp, tất cả mọi điều 
luật, bao gồm nhưng không hạn định các điều như 
an ninh công cộng, phòng chống hỏa hoạn, giao 
thông đường phố, tiêu chuẩn đạo đức, quyền tự bảo 
vệ nhân phẩm, đều phải được tôn trọng.

ĐIỀU 8: TỰ DO DI CHUYỂN
Phần 1: Tất cả mọi người Việt Nam đều có quyền 

thăm viếng và cư ngụ mọi nơi tại Việt Nam, không 
cần xin phép chính phủ quốc gia và thành phố.

Phần 2: Quyền di chuyển bị hạn chế chỉ trong 
trường hợp theo các điều khoản luật pháp, bao gồm 
nhưng không hạn định các điều như trong trường 
hợp có thể có nguy hiểm trong khu vực do thiên 
tai, chiến tranh, ôn dịch, tai nạn. Trong mọi trường 
hợp, các sự hạn chế sẽ được ban bố cho tất cả mọi 
người.

ĐIỀU 9: TỰ DO THÀNH LẬP HỘI ĐOÀN
Phần 1: Tất cả mọi người đều được quyền thành 

lập hội đoàn, xã đoàn, không cần xin phép chính 
phủ quốc gia và thành phố.

Phần 2: Tất cả hội đoàn, xã đoàn, đều phải tuân 
thủ Hiến pháp và các điều luật được chính phủ quốc 
gia và thành phố nơi họ hoạt động thông qua.

ĐIỀU 10: TÀI SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 
CÁ NHÂN ĐỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM
Phần 1: Tài sản và bất động sản thuộc về cá nhân 

đều được quyền bất khả xâm phạm. Trong trường 
hợp ngoại lệ như khi có chiến tranh hoặc khi có sự 
tối cần thiết để phục vụ nhân dân, Quốc hội hoặc 
chính phủ địa phương có thể thông qua các điều 
khoản nhằm quốc hữu hóa tài sản và bất động sản 
cá nhân nhưng các tài sản này chỉ được phục vụ cho 
lợi ích quảng đại quần chúng mà thôi. Các sự đền 
bù thích ứng phải được trả cho các chủ tài sản cá 
nhân này.

Phần 2: Các cuộc lục soát chinh thức chỉ có thể 
được thi hành khi một vị Thẩm phán cho phép, hoặc 
trong trường hợp khẩn cấp khi một sự chậm trễ sẽ 
gây thiệt hại về tài sản hoặc nhân mạng không thể 

vãn hồi. Các sự đền bù thích ứng phải được trả cho 
các chủ nhân tài sản nếu việc lục soát gây ra thiệt 
hại tài sản hoặc sức khỏe cho họ.

ĐIỀU 11: QUYỀN ĐƯỢC KIỆN TỤNG
Phần 1: Tất cả mọi người Việt Nam đều được 

quyền bất đồng ý kiến và phản đối công khai bất 
cứ điều khoản luật lệ nào, hoặc bất cứ công chức 
nào trong chính phủ quốc gia và thành phố. Tuy 
nhiên tất cả mọi người Việt Nam đều phải tuân thủ 
các luật lệ này cho đến khi chúng được rút lại qua 
các phương cách thích hợp, hoặc phải tuân theo các 
điều lệnh trong các nghĩa vụ công quyền hợp pháp 
của các công chức đó cho đến khi họ bị dời đi khỏi 
chức vụ bởi một quyền lực hợp pháp.

Phần 2: Tất cả mọi người Việt Nam đều có quyền 
được kiện tụng để thay đổi các điều luật, hoặc thay 
thế bất cứ công chức nào, cho dù người đó có được 
bầu hay không, miễn là quá trình kiện tụng phải ôn 
hòa và qua các cấp chính quyền thích hợp.

Phần 3: Tất cả mọi người bất đồng ý kiến, phản 
đối, và kiện tụng trong Phần 1 và 2 của Điều luật 
này đều được bảo đảm rằng họ sẽ được Bản Hiến 
pháp bảo vệ khỏi bất cứ lời nói hoặc hành động trả 
thù nào bởi tất cả mọi viên chức chính phủ, các tổ 
chức, và thường dân khác.

ĐIỀU 12: HẠN ĐỊNH CỦA NHÂN QUYỀN
Phần 1: Một số viên chức nào đó trong chính 

quyền quốc gia và thành phố có thể không được 
hưởng tất cả mọi quyền lực kể ra trong Chương này, 
chẳng hạn như số người phục vụ trong quân đội sẽ 
bị hạn chế trong việc nói lên ý kiến họ về một số 
vấn đề an ninh quốc gia. Quốc hội sẽ thông qua các 
điều khoản luật lệ chi tiết được kể ra trong Phần 1 
này.

Phần 2: Quốc hội sẽ thông qua các điều khoản 
luật lệ, bao gồm nhưng không hạn định trong việc 
bảo vệ quyền được tự vệ, tiêu chuẩn đạo đức, văn 
hóa, lễ nghi phép tắc. Các điều khoản luật lệ này sẽ 
đặt ranh giới xung quanh nhân quyền nhằm đem lại 
lợi ích tốt nhất cho số đông người nhất, trong khi 
không làm thiệt hại bất cứ nhân quyền nào của số 
người có ý kiến thiểu số.

Phần 3: Một nhân quyền nào đó có thể được hạn 
định bởi hoặc tùy theo một điều luật định, nhưng 
điều luật này sẽ áp dụng cho mọi người chứ không 
chỉ cho một số cá nhân riêng lẻ nào.
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HIẾN PHÁP THỨ BẢY

Nguyễn Kim Nhật
Người Dân số vừa qua có lục đăng bản dự thảo 

hiến pháp mới cho Việt Nam. 
Gọi là hiến pháp thứ bảy là vì đã có 4 hiến pháp 

của cộng sản và 2 hiến pháp của cộng hòa.
Đây là điều Người Dân cũng như đa số (tôi suy 

bụng ta ra bụng người) mong mỏi, chờ đợi từ lâu.
Theo bài “kính thưa quốc dân, đồng bào” thì giai 

đoạn I (góp ý) coi như đã hoàn tất và đang sửa soạn 
giai đoạn II Đại Hội Lập Hiến (thông qua?). Thế 
nhưng có vẻ tạp chí Người Dân vẫn muốn có đóng 
góp thêm của thân hữu/độc giả trong thời gian chờ 
đợi giai đoạn II (xem ra khá khó khăn).

Kể ra cũng hợp lý. Vì đóng góp gì thêm cũng vẫn 
có ích phần nào. Do đó, tôi không ngại ngùng, với 
tư cách một thường dân, tham gia một số ý kiến 
mộc mạc. 

Mộc mạc, là vì bất cứ một thường dân nào tất 
cũng khó am tường gì về chính trị, luật pháp,... thế 
nhưng lại rất có thể biết rõ một công dân thì có bổn 
phận gì và muốn có quyền lợi gì. Thế cho nên tôi 
xin đóng góp với tư cách đó. 

Tất nhiên điều gì đồng ý thì chẳng cần nói đến. 
Trái lại chỉ nêu lên những điều tự thấy là không ổn. 
Do đó, không nên cho rằng là chuyện moi móc, chỉ 
trích. Vậy: 

Theo sự suy nghĩ của tôi, một bản hiến pháp, 
ngoài việc hợp tình hợp lý, tất phải ngắn gọn, chính 
xác, giản dị. Cần ngắn gọn vì nếu dài dòng thì sẽ dễ 
lạc hướng. Cần chính xác, vì nếu không sẽ có kẽ hở, 
bị lạm dụng. Cần giản dị, nếu không sẽ khó hiểu. 
Sau đó là đi từ sự thiết đáo tổng quát đến chi tiết. 

Với tiêu chuẩn trên, xin sẽ lần lượt nêu lên những 
nhận định của tôi về bản dự thảo, theo sự lục đăng 
của tạp chí Người Dân.

VỀ LỜI KÊU GỌI
Đúng ra, lời kêu gọi là chuyện đã rồi. Nhưng tôi 

vẫn xin đề cập đến, vì thiết nghĩ công việc về bản 
hiến pháp này còn dài, cần góp ý để quí vị tham gia 
tránh những điều tương tự. Rằng:

Nếu kêu gọi quốc dân, đồng bào thì giọng điệu 
không nên có vẻ cao ngạo cũng như không nên nhét 
tất cả vào một giỏ cua.

Khi hỏi rằng có phải “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” thì 
rõ ràng không phân biệt nổi rằng những điều đó chỉ 
là chủ trương của các vị đệ nhất, đệ nhị cộng hòa 
(hoặc một số người đồng ý với các vị đó) cũng như 
chỉ là chủ trương của đa số (rất có thể một số đã 
phản tỉnh) hay của tất cả những người cộng sản. 

Còn quốc dân đồng bào, như chính quí vị xác 
nhận, là “đa số thầm lặng”, thì làm sao biết họ theo 
đường lối nào. Làm sao quí vị lại gán cho họ cái ý 
tưởng đó, làm sao biết họ “chống lại các người có 
ý tưởng cải cách”. Chưa kể, ai là người có ý tưởng 
cải cách? Cải cách cái gì? Ngay chúng tôi chẳng là 
người dân thầm lặng (viết lách cho Người Dân) mà 
còn chẳng biết đó là những vị nào. 

Quí vị thảo hiến pháp 7 lục vấn “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?” 

Tôi thiết nghĩ ít người hỏi tại sao kiểu quí vị nêu 
lên lắm. Giản dị là ai cũng biết tại sao có tình trạng 
hiện nay rồi (do cộng hòa thất bại, cộng sản trị). 
Câu họ hỏi không phải là tại sao mà là làm thế nào: 
làm thế nào dẹp được cộng sản, dẹp đưọc cộng sản 
thì rồi làm ăn cái gì. Chứ không thể “nếu” như quí 
vị đề nghị. Tiền nhân đã nói “với chữ nếu, ta có thể 
nhét cả thành phố Paris vào cái chai”.

“Túi khôn Việt Nam” không “chỉ gói trong những 
gì từng được dịch ra Việt ngữ, không tới 0,1% văn 
minh nhân loại”. Cái khôn ngoan không phải chỉ ở 
các sách vở ngoại quốc. Xin chỉ nêu ra một vài điều, 
tỉ như chính sách xã thôn tự trị, chính sách công 
điền, chuyện hòa đồng tôn giáo,... của ông cha ta thì 
ngay cho đến nay thiên hạ còn phải học hỏi nhiều, 
may ra mới thực hiện nổi. 

Còn “chối bỏ, ghét bỏ, thậm chí mạt sát những 
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ai (chúng ta) gọi là lai căn, vọng ngoại khi họ sử 
dụng vài chữ ngoại ngữ cần thiết”, thì rất có thể 
đôi ba người chê trách như vậy, nhưng không thể là 
“chúng ta” trùm lấp. 

Hai ý kiến trên chứng tỏ quí vị quá vọng ngoại 
đến mức chẳng những không cần thiết mà là sai lầm 
và võ đoán.

So sánh sự tranh cử dễ dãi ở Hoa Kỳ với sự khó 
khăn ở Việt Nam để làm gì? Mỗi xứ có một vấn đề. 
Và dĩ nhiên ở Hoa Kỳ thì cái gì mà chẳng dễ, mọi 
thứ đã được ông cha thiết lập rồi, đã vào nền nếp, đã 
có luật lệ, chỉ việc điều chỉnh, cải tiến, cứ gì riêng 
việc ứng cử. Còn Việt Nam (ít nhất từ khi cộng sản 
làm chủ), vấn đề vô cùng lan man.

Chúng tôi lại cũng chưa hề thấy ai “làm dân chủ 
cho Việt Nam tại hải ngoại hay bị chê bai, nhiếc 
móc bất công”. Quí vị có thể nêu lên một vài ví dụ 
cụ thể giùm chăng.

Còn như coi những chuyện hòa hợp hòa giải, xây 
dựng quê hương, xây chùa xây, nhà thờ, vv... là “làm 
dân chủ cho Việt Nam” thì bị “chê bai, nhiếc móc”, 
riêng tôi nghĩ, là chính đáng chứ có oan ức gì.

Nhưng vấn đề cũng không phải chỉ một bản hiến 
pháp là giải quyết. Nói rằng “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” là hoang tưởng.

Cứ cho rằng Việt Nam có ngay một hiến pháp mới 
đúng như ý của quí vị mà Trung Quốc vẫn cứ xâm 
lăng, thì mang hiến pháp đó ra dí vào mũi, Trung 
Quốc sẽ rút lui chăng. Nếu họ cứ tiếp tục xâm lăng 
thì mình làm gì họ. Chưa nói rằng làm gì cho có 
được cái hiến pháp của quí vị. Một hiến pháp phải 
do một nhà nước tổ chức; thiết lập một quốc hội lập 
hiến dự thảo; đệ trình toàn dân phê phán, bỏ phiếu 
chấp thuận.

Theo hiểu biết nông cạn của tôi, thì công pháp 
quốc tế đòi hỏi các chính phủ đều phải tôn trọng 
mọi cam kết của nhà nước tiền nhiệm. Cho rằng 
nêu hiến pháp ra để hủy bỏ những cam kết trước đó 
là chuyện không hợp lý. Mọi sự thay đổi hiệp ước 
thì hoặc là do ngoại giao khôn khéo hoặc là do sức 
mạnh. Nếu tôi không lầm thì đến các ông ăn cướp 
Việt Cộng cũng vẫn phải trả những món nợ của Việt 

Nam Cộng Hòa đấy.
Nói rằng “một đa số 2/3 quốc hội bỏ phiếu đồng 

ý, các bản hiệp định này (phê chuẩn dưới các bản 
hiến pháp trước đây) sẽ bị xem như vi hiến, và vì 
vậy sẽ bị hủy bỏ”, tôi nghĩ là chuyện ngược đời. 
Trong luật pháp không có chuyện hồi tố như vậy. 
Chưa kể đến “cái lý của kẻ khỏe”.

Cho nên, ngay quí vị đã hoàn tất một dự thảo, 
đã trưng cầu ý kiến một số người, đã được một số 
người chấp thuận, thì bất quá cũng chỉ là một đề 
nghị thôi. Mà cộng sản còn cầm quyền, họ có hiến 
pháp của họ (họ vừa mới tuyên bố sẽ sửa đổi) thì 
quí vị làm gì?

Bản hiến pháp quí vị đề nghị, có hoàn chỉnh đến 
đâu, cũng chỉ làm được cái việc là một khung sườn, 
một hướng dẫn cho quốc dân/người cầm quyền noi 
theo để nhanh chóng có một tân hiến pháp đã là quí 
lắm rồi. Đây là điều, theo tôi thấy, nhóm phụ trách 
Người Dân nêu ra và mong mỏi.

VỀ TIỀN ĐỀ VÀ LỜI NÓI ĐẦU
(CỦA DỰ THẢO HIẾN PHÁP 7)

Nếu tôi không lầm thì “tiền đề” ở đây – không 
phải là chuyện triết học (syllogism, dialectics) –  
là những điều hiển nhiên không cần chứng minh, 
được dùng làm căn cứ cho bản hiến pháp. Nếu đúng 
thế thì nó thuộc phần nêu lên ở ngoài mà không 
nằm trong hiến pháp. Vì hiến pháp gồm những điều 
căn bản qui định quyền lợi, nghĩa vụ công dân, chế 
độ chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức bộ máy nhà 
nước,...

Dù sao, phần này, có một vài vấn đề tôi thấy cần 
nêu lên.

- Điều 2, 3: Quốc ca, quốc kỳ chưa phải là việc 
phải quyết định sẵn (ngay cả do quốc hội lập hiến), 
mà là chuyện để quốc hội chính thức lựa chọn, sau 
khi có các đề nghị từ nhiều nguồn.

- Điều 4: Quốc ngữ là quốc ngữ. Anh ngữ không 
thể là... quốc ngữ. Công văn không thể kèm một 
ngoại ngữ. Điều này khó được quốc dân chấp nhận. 
Chưa cần nói đến nguyên tắc, chỉ cần nói đến thực 
tế, là toàn dân không thể học trôi chảy Anh ngữ để 
mà am hiểu công văn, thành ra dư thừa.

- Điều 8: Thẩm quyền của thượng thẩm phán 
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không phải là một tiền đề, có thể không là một qui 
định trong Hiến Pháp, mà là chuyện của quốc hội. 

- Điều 14, 15: Việc tuân thủ LHQ, chuyện cờ bạc 
cũng không là tiền đề, vả không cần thiết phải nêu 
lên trong Hiến Pháp.

- Các Điều 16, 17, 18, 19, 20 cũng chẳng phải là 
các tiền đề. Và có vẻ các điều này, nhất là các Điều 
19, 20, là do nhóm soạn thảo muốn lấy lòng những 
người cộng sản hiện cầm quyền để họ dễ dàng trong 
việc... thay đổi/cải tổ. 

Thực tế có thể đòi hỏi một sự khôn ngoan hay 
nhượng bộ. Tuy nhiên thực tế hay – đúng hơn – 
chân lý, luật pháp cũng đòi hỏi công bằng, trọng 
pháp. 

Chỉ xin giản dị nói về một vấn đề thôi: nếu tôn 
trọng “quyền lợi” của các người cầm quyền cộng 
sản, nghĩa là tôn trọng chuyện sở hữu những tài sản 
họ chiếm đoạt của quốc gia thì giang sơn đất nước 
của quốc dân còn lại cái gì; tài sản họ chiếm đoạt 
của tư nhân thì những người này coi như phải... 
cúng dường tam bảo? Mà nếu vậy, thì sao lại nói: 
Các hiệp dịnh 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? 
Cấm hồi tố chuyện nhỏ, mà lại đòi hồi tố chuyện 
lớn thì quả là đáng ngạc nhiên.

Cũng thiết tưởng rằng những điều ghi trong hiến 
pháp thường có tính cách nguyên lý, trường cửu, ít 
khi thêm bớt, tu chính. Những biện pháp giai đoạn 
nên dành để quốc hội quyết định.

Cho nên những điều tương tự như Điều 4 của 
Hiến Pháp 1967 của Việt Nam Cộng Hòa: 

1. Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng 
sản dưới mọi hình thức, 

2. Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay 
thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ’, nằm 
trong hiến pháp là không chỉnh. Chưa kể mấy chữ 
“chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức, đều bị cấm 
chỉ” không ổn. Vậy thì còn gì là tự do tư tưởng, tự 
do ngôn luận, tự do vv.... Chưa kể cộng sản nào? 
Cộng sản đệ tam chủ trương bạo loạn đã đành, còn 
cộng sản đệ tứ chẳng hạn chủ trương cách mạng 
thường trực, ôn hòa thì sao.

 Lại cũng Điều 4 trong Hiếp Pháp 1992 của Cộng 

Hòa Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:  “Đảng 
Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và 
xã hội” là khiên cưỡng đã đành nhưng lại mang cả 
Mác Lênin với Hồ Chí Minh vào Hiến Pháp thì là 
ngớ ngẩn.

 Riêng về phần “Lời Nói Đầu”, tôi xin có một ý 
kiến nhỏ thôi. Tôi biết trước là sẽ bị rất nhiều người 
xỉ vả, nhưng xin cũng cứ thưa thốt.

Đó là chuyện triều đại Hồng Bàng, vua Hùng 
dựng nước năm 2879 và trống đồng Ngọc Lũ có 
tuổi hơn 4000 năm.

Huyền sử nước nào cũng rất đẹp. Nhưng hiến 
pháp thì chẳng cần dựa vào huyền sử, mà là những 
chuyện vô cùng thực tiễn, nghĩa là không có nhu 
cầu mang huyền sử vào. Chưa kể huyền sử vẫn còn 
là huyền sử, chưa có những khẳng định để nó thành 
sự thực.

Theo hiểu biết của tôi, thì về nguồn gốc tổ tiên 
chúng ta hiện vẫn có hai thuyết đối nghịch: một cho 
là một bộ tộc trong Bách Việt từ bắc di cư xuống, 
một cho là một chủng tộc di cư từ nam lên. Và đúng 
nhất thì rất có thể là – riêng với đám người kinh – ở 
thuyết thứ ba, rằng nơi đó đã có sẵn thổ dân, rồi có 
cả hai đám di cư đến trộn giống (ngoài gần 60 sắc 
tộc thuần túy khác). 

Ngoài ra huyền sử (không biết căn cứ vào sách 
Tàu hay sách ta nào) cũng nói giang sơn tổ tiên ta 
bắc giáp Động Đình Hồ, nam giáp (Phú Yên) nước 
Hồ Tôn, thì 18 đời vua Hùng, vị nào làm mất phần 
đất nào, và sao mất nhiều thế, để cuối cùng chỉ còn 
một rẻo con con, sau con cháu lấn dần của Chiêm 
Thành mới có nổỉ giang sơn ngày nay?

Kết luận:
Tôi xin nêu lên mấy điểm chính trên đây về phần 

được Người Dân trích đăng và xin chờ những phần 
đăng tiếp để đóng góp. Mong được các độc giả/thân 
hữu chỉ giáo để bản dự thảo hiến pháp được thêm 
phần hoàn hảo cũng như bản thân tôi được học hỏi.

Mong lắm thay.
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MỸ ĐIỀU ĐỘNG 
HẢI LỰC BIỂN ĐÔNG

Nguyễn Trần Ai

Trên Thái Bình Dương có từ 20,000 đến 30,000 
đảo, chia làm 3 phần: Melanesia , Micronesia và 
Polynesia, được gọi chung là Đại Dương Châu 
(Oceania), có khi gồm cả Úc Đại Lợi và các đảo 
Mã Lai Á.

- Melanesia (Hắc Đảo) gồm có Tân Guinea (New  
Guinea Papua và các tỉnh Papua của Nam Dương và 
West Irian Jaya), New Caledonia, Vanuatu, Fiji, các 
đảo Salomon.
- Micronesia (Tiểu Đảo) gồm có các đảo Mariana, 
Guam, Wake, Palau, các đảo Marshall, Kiribati, Na-
uru, Federated States of Micronesịa.
- Polynesia (Đa Đảo) gồm có New Zealand (Tân 
Tây Lan), các đảo Hawaii, Rotuma, Midway Island, 
Samoa, American Samoa, Tonga, Tuvalu, các đảo 
Cook, Polynesia thuộc Pháp, Easter Island.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật phải trả lại hết các 
đảo đã chiếm đóng như Guam, Bắc Mariana... Năm 
1947, LHQ đặt ra chế độ ủy nhiệm giao cho HK cai 
quản các đảo Thái Bình Dương gồm khoảng 2,000 
đảo rải rác trên một diện tích hơn 3 triệu dặm vuông, 
trụ sở hành chánh đóng ở Saipan, tại bắc bộ các đảo 
Mariana. Năm 1986, HK tuyên bố các thỏa ước ủy 
nhiệm hết hiệu lực. Federated States of Micronesia, 
Cộng Hòa Palau, và Cộng Hòa các đảo Marshall 
thành các quốc gia có chủ quyền. Bắc Mariana gồm 
15 đảo nhỏ thuộc khối thịnh vượng chung của HK.  
Tuy thế, các đảo quốc này vẫn phải tùy thuộc vào 
HK để được bảo vệ về quân sự, ngoại giao và tài 
chính. Do đó, các lực lượng quân sự HK có thể có 
nhiều căn cứ để giám thị Thái Bình Dương. Nhưng 
Tàu bắt đầu len lỏi vào vùng này và cũng bắt đầu 
có vấn đề.

Trước kia, các cty của Mỹ và của khối Thịnh 
Vượng Chung Anh, nhất là Úc, Gia Nã Đại, và Nam 
Phi đóng vai trò chính trong việc phát triển các vùng 
này. Nay họ đang thương lượng với các cty Tàu để 
đầu tư vào các dự án mới của Tàu và để chung với 

các hãng Tàu phát triển mỏ quặng tại các nước này. 
Cty Rio Tinto có nhiều liên doanh với Tàu ở Úc. Cty 
BHP mới loan báo các kế hoạch cung cấp quặng sắt 
trong 25 năm cho Tàu, kể cả các vụ đầu tư lớn của 
Tàu vào các mỏ của nó. Kết quả là Tàu sẽ làm chủ 
của nhiều dự án khai thác nguyên liệu thiên nhiên. 
Đồng thời, Hải Quân Tàu có kế hoạch trang bị 2 
hàng không mẫu hạm (HKMH) trong vòng 5 năm 
nữa. Tưởng như thế là đủ mạnh để đòi chia đôi Thái 
Bình Dương với HK.

Ngày 14.5.2006, đô đốc Timothy J. Keating, tư 
lệnh Liên quân HK vùng Thái Bình Dương (US Pa-
cific Command), đã thông báo cho đô đốc Sureesh 
Mehta, tư lệnh Hải Quân Ấn Độ, rằng một sĩ quan 
cao cấp giấu tên thuộc Hải Quân Tàu đã đề nghị, sau 
khi Tàu có các HKMH, khu vực Thái Bình Dương 
có thể sẽ được phân chia thành hai vùng đảm trách, 
“Các ông (Mỹ) sở hữu khu vực biển phía đông đảo 
Hawaii và chúng tôi (Tàu) sẽ sở hữu khu vực biển 
phía tây Hawaii và Ấn Độ Dương. Sau đó, Mỹ sẽ 
không cần phải quan tâm tới Tây Thái Bình Dương 
và Ấn Độ Dương, Tàu sẽ không cần phải lo lắng tới 
Đông Thái Bình Dương. Nếu có việc gì xảy ra ở đó 
thì Mỹ hãy cho Tàu biết và nếu có việc gì xảy ra ở 
đây thì Tàu sẽ thông tin cho Mỹ biết”.

Nhân chuyến đi thăm Thái Lan, Hương Cảng, 
Nhật và Nam Dương ngày 22.2.2009, đô đốc Keat-
ing cũng kể lại đề nghị của tướng Tàu và nói ông đã 
trả lời “No, thanks!”. Ông phê bình đề xuất đó của 
Tàu là “hơi hỗn”. 

Thực ra phải nói là rất hỗn, vì lấy tư cách gì mà Tàu 
đòi chia với chác? Cứ làm như Thái Bình Dương là 
Massachusetts, phiên âm là “Mả Cha Chú Chệt” 
(Bảo Lâm, mục “Chữ Nghĩa Chúng Ta”, Sống Mới 
392, 20-26.1.2009, trg 108), muốn chia thế nào, 
chia với ai thì chia. So sánh lực lượng Hải Quân 
hai bên thì thấy ông Keating mắng Tàu như thế là 
còn nhẹ. Ông tiên chỉ bị anh mõ làng mời ngồi cùng 
chiếu tất nhiên phải nọc anh mõ ra đét đít.

Anh mõ làng tưởng ghẹo được “nàng” Impec-
cable (xin xem lại bài “Tàu nắn gân Mỹ”, Người 
Dân 227, trg 36) là bảnh lắm rồi. (Chiếc Impec-
cable, 1 trong 5 tàu hải thám, đặc biệt dùng tần số 
sonar thấp, cả thụ động và hoạt động, để vẽ họa đồ 
đáy biển, cung cấp các dữ kiện cho tiềm thủy đĩnh 
di chuyển và phát giác tiềm thủy đĩnh của các nước 
khác). Biến cố Impeccable đã phát động một cuộc 
điều động hải lực HK. Ngày 12.5.2009, Người Việt 
Online loan báo 2 tin liên quan đến điều động này.
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Tin thứ nhất: “Từ căn cứ Không Quân HK Hick-
am, Hawaii, HK điều động hai phi đội gồm 12 chiếc 
máy bay tàng hình (stealth fighters) F-22A Raptors, 
thuộc loại tối tân nhất thế giới có thể được tiếp liệu 
trên không và thi hành nhiệm vụ ở bất cứ đâu, lúc 
nào và vào thời tiết nào, đến căn cứ không quân 
Kadena ở Nhật Bản và 12 chiếc khác đến căn cứ 
không quân Andersen trên đảo Guam, thuộc khu 
vực Thái Bình Dương kể từ tháng năm và dự trù 
lưu lại đây khoảng bốn tháng như một biểu dương 
lực lượng vào lúc đang có những căng thẳng ở Biển 
Đông. Hơn 500 sĩ quan và quân nhân mọi ngành 
liên quan tới nhiệm vụ của hai phi đội này đã được 
điều động theo. Nay trước tình hình càng ngày càng 
có dấu hiệu khiêu khích và đe doạ nghiêm trọng 
hơn từ phía Tàu, việc điều động thêm lực lượng 
không quân tối tân nhất bên cạnh việc điều chuyển 
thêm 7 tàu ngầm nguyên tử tới khu vực Thái Bình 
Dương, cho thấy HK quan tâm hơn tới tình hình an 
ninh trong vùng.

Thiếu tướng Rick Lewis cho biết: “Chiếc Rap-
tor được sử dụng chống tất cả địch quân hoàn toàn 
không thể bị đánh lại (with virtual impunity). Các 
hệ thống dưới đất không thể dự chiến và không một 
máy bay địch nào có thể sống sót”. 

FA-22 hay F-22A (Raptor) là chiến đấu cơ tối tân 
nhất của tk XXI, làm bằng titanium và sợi carbon, 
tối tân đến độ, nếu tắt máy định vị trong máy bay 
đi thì ngay cả các vệ tinh của chính HK cũng không 
theo dõi được nó. Là loại phi cơ quân sự đầu tiên 
được trang bị “nút bấm bất tỉnh” (b.o.b = black-out 
button), Raptor có thể lên đến mức 22+G. Những 
phi công chịu đựng giỏi nhất có thể duy trì sự tỉnh 
táo đến mức 15+G. Ngày nào đó, nếu địch thủ có 
thể chế tạo được hỏa tiễn có khả năng đuổi kịp nó 
và phi công Raptor thấy sắp bị trúng đạn, thì hắn 
bấm “b.o.b” và chiếc máy bay quay ngược 180 độ, 
để hỏa tiễn bay trượt đi, nhưng phi công bị bất tỉnh 
nhân sự trong một khoảnh khắc và chiếc Raptor tự 
động điều chỉnh hướng bay cho đến khi phi công 
tỉnh lại. Còn khuya Tàu mới có thể chế tạo được 
loại hỏa tiễn đuổi kịp chiếc Raptor. 

Ngoài ra, Ngũ Giác Đài mới tiết lộ kế hoạch chế 
tạo một phi cơ tuần thám dài 450 bộ (137m), bay cao 
độ 12 dặm suốt 10 năm, không cần xuống đất, trang 
bị radar liên tục cung cấp những dữ kiện chi tiết 
chưa từng có về những khu vực trải rộng hàng trăm 
dặm. Kinh phí dự trù US$400 triệu. Một phi cơ mẫu 
kích thước bằng nửa sẽ hoàn tất năm 2014. Khoa 

học gia trưởng Không Quân HK Werner Dahm bình 
luận: “Hoàn toàn cách mạng. Đó là một vệ tinh lai 
với một Global Hawk [phi cơ thám thính]. Đó là 
tuần thám thường xuyên. Có thể quan sát trong một 
thời gian dài thì bạn hiểu rõ hơn cách đối phương 
hoạt động”. Tàu có cách nào ngăn chặn được máy 
do thám này không?

Tin thứ nhì: “Dồn dập một số biến cố trên Biển 
Đông từ đầu năm đến nay, sự tranh chấp chủ quyền 
các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và sự gia 
tăng quân sự nhanh chóng của Tàu đã thúc đẩy 
HK chuyển một loạt tàu ngầm tấn công tối tân nhất 
từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Ngày 
03.05.2009 USS Jacksonville cặp bến quân cảng 
Pearl Harbor và tới mùa thu này USS Hawaii và 
USS Texas cũng sẽ tới đó”. 

USS Jacksonville là một tàu ngầm nguyên tử tấn 
công nhanh (fast attack sub), dài 360 bộ, có lò điện 
nguyên tử, trọng tải 6900 tấn, thuỷ thủ đoàn 140 
người, trang bị thủy lôi, hoả tiễn tầm xa Tomahawk, 
đóng nhiều vai trò khác nhau, từ tấn công tàu chiến, 
tàu ngầm, các vị trí trên đất liền, gián điệp và cả hộ 
tống hạm đội. Với khả năng tiến sát bờ, nó được 
thiết trí một khoang riêng để đưa một toán biệt hải 9 
người vào hoạt động trên bờ hay một nhiệm vụ đặc 
biệt nào đó ngoài biển. Hạm trưởng USS Jackson-
ville, Tyler Meador, nói với báo chí ở Hawaii: “Tôi 
nghĩ rằng Thái Bình Dương vô cùng quan trọng để 
chúng ta có nhiều tàu ngầm hiện diện. Chúng tôi 
có nhu cầu rất lớn trong Hải Quân. Điểm then chốt 
là có tàu ngầm sẵn sàng tới một địa điểm đúng lúc. 
Đây lý do tại sao chúng tôi được điều chuyển tới. 
Chúng tôi không ngồi chơi ở cảng này lâu đâu”.

Không ngồi chơi lâu thì chắc đánh nhau đến nơi 
hay sao?

Ngoài 2 tàu ngầm nguyên tử tấn công nhanh USS 
Hawaii và USS Texas, Virginia-Class, tối tân hơn 
USS Jacksonville, HQHK đã đặt mua 10 tiềm thủy 
đĩnh, tháng 12.2008 lại ký hợp đồng 5 năm, $14 tỷ 
để mua 8 tiềm thủy đĩnh loại Virginia, từ 2011 mỗi 
năm giao 2 chiếc, gấp đôi đà cung cấp hiện nay. 
Một trong những nhà cung cấp bộ phận để đóng 
những tầu ngầm này là Kollmorgen Corp. có trụ sở 
tại Northempton, tb Mả Cha Chú Chệt.

Thời chiến tranh lạnh, 60% tàu ngầm HK hoạt 
động ở Đại Tây Dương, 40% ở Thái Bình Dương. 
Nay tỷ lệ này đảo ngược lại. Đến cuối năm nay, chỉ 
còn 22 tàu ngầm hoạt động ở Đại Tây Dương nhưng 
có 31 tàu ngầm loại tấn công nhanh sẽ hoạt động tại 
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Thái Bình Dương: 18 chiếc tại Pearl Harbor, 3 chiếc 
tại Guam, 6 chiếc ở California, cho thấy sự thay đổi 
cách đánh giá tình hình quân sự dài hạn của HK đối 
với gia tăng đe doạ của Tàu mỗi ngày một lộ rõ hơn 
ở khu vực Thái Bình Dương nói chung và khu vực 
Biển Đông nói riêng.

Hải Quân Tàu xây dựng không ngừng nghỉ và 
nhanh, đang vượt xa nhu cầu bảo vệ bờ biển. Giới 
phân tích quân sự nhận định chung là hành động 
của VN, Úc và HK chỉ là phản ứng tự nhiên trước 
bành trướng của Bắc Kinh. Theo tài liệu Hải Quân 
HK, hiện khoảng 180 tàu ngầm đủ loại của các 
nước hoạt động trên Thái Bình Dương, gồm cả Tàu 
và Bắc Hàn. Đây là đe doạ các hải lộ quốc tế quan 
trọng cũng như những căn cứ chiến lược khu vực.

Trong khi HK từ xưa đến nay đã có đến 80 hàng 
không mẫu hạm (HKMH), hiện còn 12 siêu HKMH 
đang hoạt động (Enterprise, Nimitz, Dwight D. 
Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Ara-
ham Lincoln, George Washington, John C. Stennis, 
Harry S. Truman, Ronald Reagan, George H.W. 
Bush. Gerald R. Ford), Tàu mới chỉ có một chiếc 
Varyag, loại Kuznetsov của Nga đang đóng dở dang, 
mua lại của Ukraine năm 1998 với giá US$20 triệu, 
phải cần thêm hơn US$500 triệu nữa mới hoàn tất. 
Mua rồi, Tàu kéo từ Hắc Hải về căn cứ Hải Quân 
Đại Liên mất 627 ngày, cho đến nay với mục đích 
gì vẫn còn là một bí mật. Có tin đồn là để làm một 
trung tâm du hí nổi, làm nơi cho Hải Quân Tàu tập 
rượt, làm mẫu để Tàu tự đóng một chiếc có thể hạ 
thủy năm 2010. Chính phủ Tàu thì cứ thủ khẩu như 
(Đặng Tiểu) bình nhưng xem ra thì tất cả những tin 
đồn này đều có vẻ rất (Lê Khả) phiêu. Có tin đồn là 
trong vòng 5 năm nữa Tàu sẽ cho xuất xưởng ở Hải 
Nam 2 HKMH nguyên tử có khả năng kiểm soát 
vùng biển từ Nhật đến Nam Dương. 

Cố gắng đến đâu, Tàu còn lâu mới đuổi kịp Hải 
Quân HK, chỉ riêng ở Thái Bình Dương mà thôi, 
là nơi hoạt động của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ 
(ĐTHĐHK). 

Thành lập 1943 dưới quyền tướng Douglas Mac-
Arthur, sau chiến tranh dời về Nhật Bản, dự Chiến 
tranh Triều Tiên, Việt Nam, và sau đó hoạt động gần 
Bắc Việt, ĐTHĐHK có ba nhiệm vụ chính:

1/ Bộ tư lệnh lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp trong 
một thiên tai hoặc các cuộc hành quân hỗn hợp, 

2/ Bộ tư lệnh hành quân của tất cả các lực lượng 
hải quân trong vùng, và 

3/ Bảo vệ bán đảo Triều Tiên. 

Mỗi ngày, có khoảng 50% lực lượng của 
ĐTHĐHK di chuyển  trên khắp vùng biển trách 
nhiệm. Với Soái hạm USS Blue Ridge và 50-60 
chiến hạm, ĐTHĐHK tổ chức thành các lực lượng 
đặc nhiệm chuyên môn sau:

- Lực lượng chiến đấu: 
1/ Lực lượng tham chiến nổi và 2/ Lực lượng công kích 
HKMH.
- Các đơn vị Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân 
(NSW=Naval 
Special Warfare) và các Đơn vị Lưu động Tháo gở Chất 
nổ (EODMU=Explosive Ordnance Disposal Mobile 
Units). 
- Lực lượng Tuần tra và Trinh thám, gồm các máy bay 
chống tàu ngầm và quan sát  không phận biển (P-3 Orion 
và EP-3).
- Lực lượng Tiếp vận. 
- Lực lượng Tàu ngầm. 
- Lực lượng Chiến đấu nổi. 
- Lực lượng Tấn công từ biển và trên cạn. 
- Lực lượng Chiến tranh mìn bẫy. 
- Lực lượng TQLC viễn chinh hay Lực lượng đổ bộ.

Các căn cứ tiền phuơng gồm: Yokosuka và Sase-
bo, Nhật Bản, Apra Harbor, Guam.

Cách nay hơn 3 năm, ngày 30.5.2006, Andy 
Borowitz đã đề nghị đem Massachusetts gán nợ 
cho Tàu trong một bài văn trào phúng, nội dung đại 
khái như sau: “Hồ Cẩm Đào đòi nợ HK, nếu không 
trả được thì phải gán tb California. Đảng Cộng 
Hòa khoái quá vì loại được một tiểu bang đã mấy 
lần gần đây toàn bầu cho Dân Chủ, đồng thời cho 
cả những vị tai to mặt lớn cấp tiến của Hollywood 
như Barbara Streisand và Steven Spielberg đi đóng 
phim Tàu. Kinh tế gia đại học Minnesota, Davis 
Logsdon, bình luận rằng, như thế, Tàu sẽ làm chủ 
các doanh nghiệp điện ảnh Hollywood và đến lượt 
HK phải lo thu xếp bài trừ nạn sang băng DVD lậu. 
Nhưng thống đốc Arnold Schwarzenegger phản đối 
vì ông đã để cả đời chuẩn bị tranh cử tổng thống, 
nay không muốn phải sang Tàu làm lại từ đầu. TT 
Bush bí quá, năn nỉ Tàu nhận 2 tb cũng thiên Dân 
Chủ là New York và Massachusetts thay vì Califor-
nia, nhưng Tàu gằn giọng, “Không thay thế gì cả” 
(“China Calls In U.S. Loans, Demands California 
- Golden State could become Middle Kingdom’s 
east cost”. Web-Exclusive Satire. Newsweek May 
30, 2006).

Nói thế chứ, Nữu Ước không nhận còn được, chứ 
Mả Cha Chú Chệt thì Tàu nỡ lòng nào khước từ!
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Tạm thời không có HKMH, Tàu phải có phương 
tiện diệt HKMH nước khác, đã mua những khu trục 
hạm Nga trang bị hỏa tiễn Sunburn thiết kế để phá 
HKMH HK trong chiến tranh lạnh. 

Hải Quân Tàu chú trọng vào phát triển tiềm thủy 
đĩnh và bí mật thiết lập tại Ngọc Lâm (Yulin) phía 
đông nam Hải Nam căn cứ Tam  á (Sanya) rất tối 
tân, tháng 12.2007 đã chuyển tiềm thũy đĩnh loại 
Kim (Jin, type 094), trang bị hỏa tiễn đạn đạo hạch 
tâm (SSBN=Ballistic Missile Nuclear Submarine) 
đầu tiên đến căn cứ này. Căn cứ này, có những 
đường hầm cổng cao 60 bộ, chứa được 20 tiềm thủy 
đĩnh hạch tâm, rất tối tân, có cả những phương tiện 
giải từ (demagnetization). Căn cứ tiềm thủy đĩnh 
chính Giang Cách Trang (Jianggezhuang) ở cách 
Thanh Đảo (Qindao) 15 dăm về phiá đông không có 
phương tiện này [1]Bộ Quốc Phòng HK ước lượng 
Tàu sẽ có 5 tiềm thủy đĩnh hạch tâm 094 có khả 
năng chở 12 hỏa tiễn hạch tâm JL-2 bắt đầu hoạt 
động vào năm 2010. Các không ảnh do vệ tinh cung 
cấp cho thấy căn cứ Tam á được hỗ trợ bởi việc kiến 
thiết quân sự từng bước trên các đảo Trường Sa từ 
trên 20 năm nay. Toàn cảnh phản ảnh ý định của 
Tàu kiểm soát toàn vùng với hai mục đích: chiếm 
dầu khí trong vùng và bảo vệ việc chuyên chở hàng 
hải tại Biển Đông nhất là qua các eo biển bằng các 
tiềm thủy đĩnh có tầm hoạt động xa. 

Tàu đặc biệt quan tâm đến vấn đề này từ lâu và cố 
gắng tìm ra một sinh lộ khác thay thế hải trình qua 
Biển Đông, năm 1995, đã đề nghị một dự án đầy 
tham vọng: hệ thống 3 đường thiết lộ xuyên- á dài 
3,500 dặm từ Tàu đến Đông Nam á, đến Đông Bắc 
á, đến Trung á và Nam á, lâm thời lập ra hệ thống 
thiết lộ xuyên Âu -á nối  á Châu và Âu Châu. 

Từ năm 2005, ông Richard Fisher, phó viện 
trưởng International Assessment and Strategy ở 
Hoa Thịnh Đốn, đã lưu ý: “Tàu muốn trở thành 
cường quốc thống trị Tây Thái Bình Dương, đuổi 
người Mỹ trở lại Hạ Uy Di hay đàng sau nữa”. Ông 
cho biết Tàu đã bỏ ra US$10 tỷ để mua và nâng cấp 
tiềm thủy đĩnh. Mỹ đã phát giác tiềm thủy đĩnh Tàu 
trong vùng biển phía tây đảo Guam, Nhật cũng thấy 
tiềm thủy đĩnh Tàu lảng vảng gần 2 đảo của Nhật.

Tàu đã cho tiềm thủy đĩnh đi thử lửa với Hải 
Quân HK. Ngày 26.10.2006, một chiếc tiềm thủy 
đĩnh tấn công loại Song chạy bằng diesel của Tàu 
trang bị ngư lôi và hỏa tiễn Nga lọt qua được hệ 
thống phòng thủ rất cẩn mật của Hải quân HK, âm 
thầm theo dõi HKMH USS Kitty Hawk và nổi lên 

cách chiến hạm này chỉ 5 dặm, nghĩa là trong tầm 
bắn của ngư lôi và hỏa tiển chống chiến hạm, thì bị 
phi cơ Mỹ phát giác.

Ngày 10.3.2009, Alexey Sazonov trong bài “Chi-
na’s Aspiration in the South China Sea”, bình luận: 
“Tàu, nước mạnh nhất trong vùng Nam Hải thường 
xuyên dùng vũ lực để khẳng định Trường Sa và 
những vùng khác có nhiều dầu khí nằm trong biên 
giới của nó.

Đã có nhiều xung đột tại Nam Hải, liên quan đến 
trước hết là Tàu và Phi Luật Tân. Dĩ nhiên, không 
có diễn tiến nào mà không có tiếng nói của HK. Hoa 
Thịnh Đốn xác định Nam Hải quan trọng cho sự an 
toàn của các con đường mậu dịch và các quan tâm 
an ninh quốc gia Mỹ và rằng khi có tranh chấp nổ 
ra giữa Tàu và Phi thì HK sẽ nhập cuộc và đứng về 
phía Phi... 

Mới đây, Ngũ Giác Đài phổ biến một tuyên ngôn 
rằng chiến hạm Tàu đã quấy nhiễu một tàu tuần 
thám HK tại Nam Hải... Biến cố này làm tăng quan 
tâm của Mỹ về an ninh trong vùng vì nếu Tàu khống 
chế vùng biển Trường Sa thì không cty Mỹ nào có 
thể khoan [dầu] trong vùng... Bắc Kinh có những 
hành động gây hấn hơn với Mỹ có vẻ nhất là vì Mỹ 
ít muốn lâm chiến với họ... Tuy đã chính thức cam 
kết hỗ trợ các đồng minh trong vùng, HK không có 
khả năng tung ra một chưởng đủ mạnh vì hiện nay 
thực lực và các nguồn tiếp liệu bị phân tán mỏng. 

Điều quan trọng nhất là tính hiếu chiến ngày 
càng tăng của Tàu có nghĩa là họ muốn lợi dụng 
một nước Mỹ yếu và áp đặt luật lệ của họ lên cái 
mà họ coi là vùng ảnh hưởng của họ... Kiểm soát 
Nam Hải sẽ đặt vào tay Tàu nhiều sức bẩy và quyền 
lực...”

Đúng là bây giờ HK đang phải giải quyết rất 
nhiều vấn đề nhưng dù sao chăng nữa, Tàu có cố 
gắng hộc xì dầu cũng chưa thể coi Thái Bình Dương 
là Mả Cha Chú Chệt được.

Chú Thích Của Tác Giả:
[1]. Có hai phương pháp giải từ là “degaussing” và “de-
perming”, tôi không có khả năng hiểu, nói gì đến trình 
bầy, chỉ biết rằng giải từ có mục đích làm cho các vệ 
tinh thám thính đối phương khó tìm ra. Dù tối tân và bí 
mật nhưng vẫn được mô tả tỉ mỉ kèm với hình ảnh chi 
tiết ai cũng có thể xem được trên Jane’s Defense Weekly 
số ra ngày 16.4.2008 hoặc trên Internet do Federation of 
American Scientists phổ biến.
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“HẾT Ý!”

Mỹ Lộc

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là luật sư của Trần 
Văn Thanh, trong bài bình luận “Đưa tướng công an 
Trần Văn Thanh hôn mê ra xét xử, Chánh án Tòa Đà 
Nẵng lập kỷ lục vi phạm nhân quyền”, cho biết:

“Ngày 15/7 Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn 
Văn Quận đã ký Quyết định số 02/QĐ-TA không 
chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của ông Thanh 
và ngày 19/7, ông Thanh được chuyển từ Bệnh viện 
19-8 vào Bệnh viện 19-9 cũng của Bộ Công an tại 
Đà Nẵng. Tại đây, Giám đốc Bênh viện cũng có kết 
luận tương tự như Giám đốc Bệnh viện 19-8 về thực 
trạng sức khỏe của ông Thanh và kết luận này cũng 
không được Chánh án Quận chấp nhận.

Đúng 8 giờ sáng ngày 20/7, bị đưa đến Nhà hát 
Trưng Vương tạm thời được “chuyển đổi mục đích” 
thành nơi xét xử với sự tham dự của hàng nghìn 
người cả trong lẫn ngoài, ông Thanh vẫn trong trạng 
thái hôn mê, thở ôxy, tay truyền dịch trên băng-ca... 
Trước thể trạng này của ông Thanh, Hội đồng xét 
xử do Chánh án Quận làm chủ tọa đã quyết định 
thành lập Hội đồng giám định y khoa gồm Bác sĩ 
Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115, đại 
diện VKSND và TAND Đà Nẵng để giám định sức 
khỏe ông Thanh ngay trên băng-ca.

Kết quả giám định cũng cho thấy ông Thanh bị 
yếu nửa người trái; có ổ máu ở thái dương phải 
(xuất huyết não); nhịp tim 120 lần mỗi phút; huyết 
áp 200/100mmHg... nên Hội đồng giám định y khoa 
đề nghị HĐXX cho ông Thanh về bệnh viện để điều 
trị tiếp. Đúng 9 giờ, HĐXX quyết định hoãn phiên 
tòa, chờ thời điểm thích hợp để xét xử”.

Hết ý!
Ls Cù Huy Hà Vũ nêu các điều 71, 72 Hiến 

pháp, và nhiều điều của Luật Hình Sự CSVN để 
kết luận:

“Chánh án TAND Đà Nẵng Nguyễn Văn Quận vi 
phạm một loạt quy định pháp luật tố tụng hình sự 
một cách cố ý như trên đã phân tích, nhất là buộc 
nhân viên tư pháp đưa ông Trần Văn Thanh trong 
tình trạng hôn mê, bất động trên băng-ca, thở ôxy, 

tay truyền dịch... ra nơi xét xử lưu động có sự chứng 
kiến của đám đông, chỉ có thể là nhằm bêu riếu, hạ 
nhục ông Thanh. Do đó, Chánh án TAND Đà Nẵng 
Nguyễn Văn Quận đã phạm “Tội làm nhục người 
khác” quy định tại Điều 121 BLHS và “Tội ép buộc 
nhân viên tư pháp làm trái pháp luật” quy định tại 
Điều 297 BLHS.

Ngoài ra, Chánh án TAND Đà Nẵng Nguyễn Văn 
Quận còn có khả năng phạm “Tội cố ý gây thương 
tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” 
quy định tại Điều 104 BLHS trong trường hợp sức 
khỏe của ông Thanh bị tổn hại nghiêm trọng do bị 
buộc phải di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong 
tình trạng sức khỏe nguy kịch (tai biến mạch máu 
não, chảy máu vùng thái dương phải...) hoặc “Tội 
giết người” quy định tại Điều 93 BLHS trong trường 
hợp ông Thanh tử vong sau khi hôn mê do bị buộc 
phải di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong tình 
trạng sức khỏe nguy kịch...

Việc đưa Tướng Công an Trần Văn Thanh trong 
tình trạng hôn mê ra nơi xét xử là hành vi dã man 
chưa từng thấy trong lịch sử pháp đình hiện đại! 
Thực vậy, ngay cả cựu độc tài Chi Lê Pinochet bị 
buộc tội vi phạm quyền con người do đã có 3197 
người đã bị giết chết vì lý do chính trị trong thời 
gian ông ta cầm quyền, cựu Thủ lĩnh Khmer đỏ Ieng 
Sary bị buộc tội diệt chủng, cựu Tổng thống Nam 
Tư Milosevic bị buộc tội diệt chủng và tội ác chiến 
tranh... cũng được hoãn xét xử nhiều lần vì lý do 
sức khỏe không bảo đảm để có mặt tại phiên tòa. 
Nói cách khác, Chánh án TAND Đà Nẵng Nguyễn 
Văn Quận đã lập “kỷ lục” vi phạm Nhân quyền 
trong lĩnh vực xét xử. Do đó, cách chức và truy 
tố Chánh án Nguyễn Văn Quận về “Tội làm nhục 
người khác” và “Tội ép buộc nhân viên tư pháp 
làm trái pháp luật” là yêu cầu bức thiết và không 
thể lẩn tránh đối với các cơ quan có thẩm quyền vì 
sự tồn tại của chính Quyền Con Người và cùng với 
nó, Nhà nước Pháp quyền Việt Nam!”

Trên đây ls Hà Vũ nêu lên hà tỳ tố tụng. Theo luật 
hình sự tố tụng (code de procedure pénale, trước kia 
gọi là code d”instruction criminelle), hà tỳ tố tụng 
là nguyên cớ để nêu lên kháng biện vô hiệu (excep-
tion de nullité), do đó các phán quyết của TAND Đà 
Nẵng đều vô hiệu. Ông còn đi xa hơn, đòi kết án 
chánh án vào nhiều tội hình sự kể cả tội mưu sát hay 
cố sát. Thế là chánh án thành can phạm. 

Hết ý!
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Trả lời phỏng vấn của Thành Trúc đài Á Châu Tự 
Do ngày 3.8.2009, ls Hà Vũ đòi hỏi: “Các cấp thẩm 
quyền, cụ thể là bộ trưởng bộ công an, chánh án 
tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát 
nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan dưới quyền 
tiến hành điều tra, khởi tố và truy tố ông chánh án 
này ra tòa để làm gương cho mọi người rằng đừng 
có lợi dụng cương vị chánh tòa, cương vị là thẩm 
phán, tức là người định đoạt sống chết của người 
khác, lại có thể đạp lên luật pháp.

Đấy là điều thứ nhất tôi muốn nhắm tới. Điều thứ 
hai là tôi muốn qua đây tố cáo sự man rợ có thể nói 
là (đang còn) tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt 
Nam. 

Trường hợp ông Nguyễn Văn Quận là một ví 
dụ điển hình thôi chứ trong thực tế tôi biết các cơ 
quan và cá nhân tiến hành tố tụng có những hành 
xử không những không nhân đạo mà thậm chí vi 
phạm pháp luật, tức là dùng nhục hình hoặc truy 
bức, lăng mạ người khác. Đấy là chuyện tương đối 
nhiều ở Việt Nam”.  

Lại cũng hết ý!
Ông nói qua về nội dung vụ án: “Theo cáo trạng 

của Viện kiểm sát, ông Trần Văn Thanh có hành vi 
xúi giục, kích động một số người khác làm đơn tố 
cáo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bí thư thành ủy 
thành phố Nguyễn Bá Thanh liên quan đến vụ tham 
nhũng.

Bùi Tín viết riêng cho VOA: “Tuổi trẻ, sinh viên 
Đà nẵng cho biết đây là do ông “dua cộng sản” ở 
Quảng Nam - Đà Nẵng muốn vậy. Ông “dua” địa 
phương này tự cho là bất khả xâm phạm. Ông có 2 
vị đỡ đầu loại ngoại hạng là ông Tổng bí thư Đảng 
và ông thủ tướng chính phủ. Ông là Nguyễn Bá 
Thanh, bí thư thành ủy, ủy viên trung ương đảng, 
kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trước Đại hội X 
là ngôi sao đang lên, đã được dự định vào Bộ Chính 
trị, còn dự kiến sẽ có thể là thủ tướng nữa.

Dưới con mắt ông Nguyễn Bá Thanh, toà án chỉ 
là công cụ để ông sai khiến. Thế mà tướng Trần Văn 
Thanh, khi là giám đốc sở Công an Quảng Nam - 
Đà Nẵng, dám tố cáo một loạt hành vi độc đoán, bè 
phái, tham ô lãng phí rất nặng của ông Nguyễn Bá 
Thanh. Ở cương vị giám đốc Công an, ông Trần Văn 
Thanh biết khá rõ mọi tình tiết chính xác, những 
tài liệu, hồ sơ cụ thể khó cãi xoá được, trùng hợp 
với nhận xét của người dân địa phương về nhân vật 

“cường hào ác bá cộng sản” loại điển hình, thượng 
thặng này. Phiên toà sẽ sóng gió.

Theo những nhân vật như Nguyễn Bá Thanh, 
chỉ có trị tội thật đích đáng những con người như 
Trần Văn Thanh, Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Duy 
Linh...mới có thể giữ kín như bưng những điều “cơ 
mật quốc gia” là tệ tham quyền, bè phái, che chở 
cho nhau, chia nhau nhà, đất, đôla... trôi chảy.

Họ cần những phiên toà như thế để bịt mồm 
những người ngay thật, để họ leo cao hơn khi Đại 
hội XI đã bước vào thời kỳ chuẩn bị.

Các đồng phạm với thiếu tướng CA Nguyễn Văn 
Thanh là Đinh Công Sắt, 43 tuổi, nguyên thiếu tá 
CA tp Đà Nẵng, Nguyễn Phi Duy Linh, doanh nhân, 
39 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng và Dương Tiến, còn gọi 
là Dương Ngọc Tiến, nguyên trung tá, trưởng văn 
phòng đại diện Báo Công An tp.HCM tại Hà Nội.

Theo cáo trạng của VKSND tp Đà Nẵng, từ tháng 
1.2007, Nguyễn Phi Duy Linh và Dương Tiến đã 
cung cấp tài liệu của VKSND tp Đà Nẵng, một số 
tài liệu của chính quyền tp Đà Nẵng cùng các thông 
tin không có cơ sở cho Đinh Công Sắt và gia đình 
Sắt để những người này phát tán, khiếu kiện, tố cáo 
lãnh đạo cao nhất của tp Đà Nẵng. 

Một trong những tài liệu được phát tán là công 
văn số 73/KS ĐT-KT ngày 31.10.2000 do Phan 
Trường Sơn, phó viện trưởng ký gửi lãnh đạo VK-
SNDTC, lãnh đạo vụ 2A VKSNDTC và công văn 
số 77/KSĐT-KT ngày 1.11.2000 do ông Nguyễn 
Quốc Dũng, viện trưởng ký gửi viện trưởng VK-
SNDTC và bí thư Thành uỷ Đà Nẵng (lúc bấy giờ). 
Các công văn trên có nội dung chủ yếu là VKSND 
tp Đà Nẵng báo cáo kết quả điều tra vụ án Phạm 
Minh Thông, giám đốc cty hợp doanh xây lắp và 
kinh doanh nhà trong đó, lời khai của Thông có liên 
quan đến lãnh đạo tp Đà Nẵng. Khi có những công 
văn này trong tay tại Hà Nội, Đinh Công Sắt photo 
làm nhiều bản và lên tàu về đến Huế thì gửi cho 
các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 
các cơ quan thông tấn báo chí; sau đó đi taxi về Đà 
Nẵng phát tán tại những nơi công cộng trên khắp 
các quận, huyện với mục đích hạ uy tín của lãnh đạo 
cao nhất tp Đà Nẵng.

Sắt khai được Linh hướng dẫn viết đơn, thư tố 
cáo lãnh đạo tp Đà Nẵng gửi đi các cơ quan Trung 
ương và báo chí. Nội dung đơn bao gồm việc tố cáo 
lãnh đạo thành phố bao che vụ vi phạm ở Đồng Nò 
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(Hòa Xuân); vụ cty dệt may Hữu Nghị; tố cáo CA 
Đà Nẵng chi sai nguyên tắc trong việc mua sắm xe 
ô tô, dập biển số phản quang xe ô tô, mô tô và chia 
nhau số tiền 2 tỉ đồng UBND tp Đà Nẵng hỗ trợ 
hằng năm nhưng không được điều tra, xử lý do có 
sự bao che của cấp trên. Sắt cũng khai bị Linh xúi 
giục và cung cấp tiền bạc để đưa bà ngoại, bà nội 
của Sắt đều là Mẹ Việt Nam Anh Hùng (có mẹ 104 
tuổi) ra Hà Nội kêu oan, khiếu kiện.  

Sắt cũng khai tháng 10.2006, Sắt điện thoại liên 
lạc với thiếu tướng Trần Văn Thanh và được hứa 
sẽ giúp đỡ việc Sắt bị CA tp Đà Nẵng kỷ luật đuổi 
khỏi ngành trước đó. Sau khi gặp nhau tại Đà Nẵng, 
thiếu tướng Thanh giới thiệu Sắt gặp Nguyễn Phi 
Duy Linh rồi được gợi ý làm đơn tố cáo hành vi 
tham nhũng của lãnh đạo tp Đà Nẵng. Theo báo 
điện tử VnExpres, ông Thanh đã “chủ động tiếp cận 
Sắt, hứa hẹn xem xét mức kỷ luật của Sắt, xúi giục 
Sắt làm đơn cứu xét, đồng thời bảo Sắt nhờ bà nội, 
bà ngoại là hai bà mẹ Việt Nam anh hùng viết đơn 
gửi Bộ CA”. Chánh văn phòng CA Đà Nẵng Dương 
Cảnh Mai cho báo trong nước hay ông Thanh bị 
truy tố về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm 
phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân” theo 
điều 258 Bộ Luật hình sự.

Đinh Công Sắt bị khởi tố vì làm đơn khiếu kiện 
hành vi của một số lãnh đạo trong các dự án như cầu 
Sông Hàn, cty Hữu Nghị, Cụm Cảng hàng không 
miền Trung, vụ khai khống tiền đền bù giải tỏa ở 
Đồng Nò, gửi các đơn tố cáo này lên Thủ tướng, 
Văn phòng chính phủ, Ban Phòng chống tham 
nhũng Trung ương và một số tờ báo. Báo điện tử 
VnExpres viết Đinh Công Sắt không thể làm được 
những đơn này nếu như không có sự gợi ý, cung cấp 
tài liệu của ông Trần Văn Thanh. Tội danh của Sắt 
là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi 
ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, 
công dân”.

Ngày 7.8.2009, phiên toà xử Trần Văn Thanh 
(vắng mặt) và đồng bọn.

Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên 
tòa đề nghị bị cáo Trần Văn Thanh mức án 2 đến 3 
năm tù cho hưởng án treo, sau khi xét một số tình 
tiết giảm nhẹ như thân nhân tốt, gia đình có công 
với cách mạng, bản thân đau ốm, dù bị cáo là chủ 
mưu, cầm đầu và có hành vi lôi kéo, xúi giục các bị 
cáo còn lại phạm tội; bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh 

do ngoan cố không thừa nhận hành vi, bị tuyên đề 
nghị 30-36 tháng tù giam; bị cáo Dương Tiến đề 
nghị mức án 17-18 tháng tù giam; bị cáo Đinh Công 
Sắt 2-3 năm tù treo.

Theo tin Tienphongonline,  Hội Đồng Xét Xử đã 
tuyên án:

Trần Văn thanh 18 tháng tù treo, thời gian thử 
thách 36 tháng; Nguyễn Phi Duy Linh 36 tháng tù 
giam; Dương Tiến 17 tháng 5 ngày tù giam, và do 
thời gian tạm giam đã đủ với mức án nên được trả tự 
do tại tòa; Đinh Công Sắt 12 tháng tù treo. 

Thế là chỉ có doanh nhân (tức phó thường dân) 
Nguy ễn Phi Duy Linh nằm ấp bóc 3 cuốn lịch, còn 
các vị “nguyên” nọ, “nguyên” kia thơ thới ra về dù 
tội có nặng hơn.

Hết ý!
Ls Phạm Hồng Hải và ls Hoàng Ngọc Biên bào 

chữa cho bị cáo Trần Văn Thanh tại phần tranh tụng 
đều cho rằng, cả ba cơ quan tố tụng của TP Đà Nẵng 
là Công an, Viện KSND, TAND đều “vi phạm thủ 
tục tố tụng hình sự” và bản cáo trạng số 20 của VK-
SND tp Đà Nẵng truy tố bị cáo Trần Văn Thanh là 
không đúng người đúng tội, không khách quan. Hai 
ls cũng tố họ bị gây phiền hà, chậm trễ trong việc 
cung cấp giấy chứng nhận người bào chữa, cũng 
không được tiếp xúc sao chụp đầy đủ hồ sơ vụ án. 

Kiểm sát viên Lê Thị Xuân Mai khẳng định, hậu 
quả các bị cáo gây ra là rất rõ ràng và nghiêm trọng. 
Đó là làm xáo trộn tư tưởng cán bộ nhân dân thành 
phố, gây phức tạp tình hình địa phương ngay trước 
ngày bầu cử Quốc hội khóa 12 (2007), ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo thành 
phố cũng như một số tổ chức, cơ quan...

Luật sư Cù Huy Hà Vũ cho biết chắc chắn tướng 
Thanh sẽ kháng án lên tòa phúc thẩm thuộc tòa nhân 
dân tối cao trong phiên tới. 

Một vị lấy tên là “Tiếng Dân” viết thư ngỏ “gởi 
ngài Nông”:

“Vừa qua ngài Nông có vào tp Đà Nẵng, là một 
thành phố loại 1, là một thành phố rất đặc biệt vì 
có một chủ tịch đã bị công an, VKS tp Đà Nẵng truy 
tố nhưng vẫn bình yên và leo lên chức bí thư, rồi ủy 
viên TW đảng CSVN!

Ngài Nông đã khen rối rít rằng tp Đà Nẵng đã 
chủ trương lấy đất của dân, ép tiền đền bù của dân 
để tạo ngân sách Nhà nước là thành tựu to lớn!!!... 
Việc thất thoát hàng ngàn tỉ đồng như vụ tổng công 
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ty Cosesco, cầu Thuận phước, vụ đường ống thoát 
nước, vụ bán đất công trường Quách Thị Trang 
(báo Tuổi Trẻ đã nêu), vậy ngài Nông có biết ngân 
sách của tp ĐN lấy đâu ra không? Là tước đoạt của 
dân đó!...

Thực chất việc lấy đất của dân đang ở đem bán 
(Mà các ông gọi là khai thác quĩ đất) đã bỏ vào túi 
bọn tham quan một số tiền rất khổng lồ chắc ông 
thừa biết, nhân dân tố giác sao ông lại ngăn chận, 
hay tại vì con rễ con gái ông cũng thuộc thành phần 
đó. Hay ông cho là có tiền đưa vào ngân sách để 
quan chức các ông có tiền xài là tốt mặc cho dân 
đen ta thán, hay vì bọn tham nhũng đã cung phụng 
cho ông quá nhiều. Ông thường nói đảng CS vì dân, 
phải khổ trước cái khổ của dân kia mà!

Nay thiếu tướng chánh văn phòng bộ công an 
Trần Văn Thanh (nguyên giám đốc CA tp ĐN đã 
điều tra vụ án Phạm Minh Thông và tội nhận hối 
lộ của nguyên chủ tịch UBND tp ĐN Nguyễn Bá 
Thanh) đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền dân 
chủ .... vì có liên can trong việc người dân tố cáo bí 
thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh! Thật khôi hài nếu 
khởi tố ông Trần Văn Thanh thì phải là tội lợi dụng 
chức quyền chứ”. 

“Ông dua cộng sản” tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh quê 
ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tp Đà Nẵng, được 
kết nạp vào Đảng CSVN ngày 13.2.1980, từng là 
chủ nhiệm HTX Hoà Nhơn, phó bí thư huyện uỷ 
Hoà Vang, giám đốc nông trường chè Quyết Thắng, 
sau đó là phó giám đốc Sở Nông Nghiệp Quảng Nam 
- Đà Nẵng, bí thư thành ủy kiêm chủ tịch UBND tp 
Đà Nẵng, đại biểu Quốc hội CSVN khoá IX, XI và 
XII, đã được tt Phan Văn Khải biểu dương nhưng 
lại bị tố cáo về tham nhũng gây thất thoát hàng trăm 
tỷ đồng. 

Trong cuộc đối thoại về bầu cử Quốc hội CSVN 
khoá 12 (năm 2007), phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Văn Yểu cho biết:

“Vừa qua, đối với một số ứng cử viên, trong đó 
có ông Vũ Xuân Hồng và ông Nguyễn Bá Thanh 
đã có đơn khiếu nại về việc vi phạm các tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội... Thực hiện quyền hạn do pháp 
luật quy định, ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh và 
Trung ương MTTQ Việt Nam đã chính thức thông 
qua hiệp thương giới thiệu 876 ứng cử viên chính 
thức cả nước, trong đó có hai ông Vũ Xuân Hồng và 
Nguyễn Bá Thanh” và ông “dua” trúng cử.

Hết ý!

Vụ này còn nhiều tình tiết hấp dẫn, tôi chỉ xin nêu 
ra vài sự kiện bên lề thôi.

Ngày 13.5.2008, thiếu tướng CA CSVN Nguyễn 
Xuân Quắc, sinh năm 1946, quê Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương, nguyên cục trưởng Cục CSĐT tội phạm 
về TTXH (C14), Bộ CA, trưởng ban chuyên án 
PMU18, đã bị khởi tố theo Điều 281 BLHS, trong 
diễn tiến tiếp theo của vụ án mà cơ quan an ninh 
đặt ký hiệu là LM07 (vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà 
nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm 
đến lợi ích nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, công dân). Cơ quan an ninh điều tra cho 
hay, từ thông tin  Bùi Tiến Dũng khai đưa hối lộ 
cho gần 40 quan chức, và một số thông tin mà các 
báo đã đưa còn đang trong quá trình điều tra, hoặc 
không có thật, nên ngày 22.3.2007, cơ quan này 
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự LM07. Tin tức 
được nhiều tờ báo loan tải cho hay Bùi Tiến Dũng 
đã dùng một số tiền lớn để “chạy án” liên quan đến 
nhiều tai to mặt lớn. Tin tức xì ra làm tướng CA 
Cao Ngọc Oánh mất chức, mất cơ hội vào “Trung 
Ương Đảng”, Nguyễn Việt Tiến mất cơ hội lên làm 
bộ trưởng GTVT, Bùi Tiến Dũng mất cơ hội lên làm 
thứ trưởng GTGV. Nhưng giữa chừng cuộc điều tra, 
tướng Quắc đã bị cất chức và ép nghỉ hưu. Cùng 
với tướng Quắc, hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến 
(Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi 
Trẻ) cũng bị khởi tố. Trước đây, ông Quắc nói với 
ký giả Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên rằng: 
“Trận đánh tham nhũng này rất khó khăn vì cũng 
có những người không ủng hộ và có lẽ ngoài tôi, 
chắc ít người dám đánh”.

Công Ước Chống Tham Nhũng được ĐHĐ/LHQ 
thông qua ngày 7.10.2003, được CSVN ký ngày 
10.12.2003 và đến ngày 3.7.2009 mới được chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết phê chuẩn... rồi đút ngăn 
kéo giữ làm kỷ niệm chứ lôi ra áp dụng thì chúng 
đánh bỏ bu. Cứ nhìn số phận hai ông tướng Công 
An thì biết. 

Tại sao ý à? Tại tiền là tiên là Phật, là sức bật của 
con người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của 
tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che 
thân, là cán cân của công lý.

Tóm lại tiền là cực kỳ HẾT Ý!

nm
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MẤT BÒ
RỒI MỚI LO RÀO GIẬU

Kim Bảng

CSVN đã dâng cho Tàu trên 700 cây số vuông đất 
dọc biên giới. và 11.163 cây số vuông mặt biển. Tại 
sao CSVN làm thế? Đã có nhiều giải đoán được nêu 
ra. Gần đây nhất, có tin Bắc Kinh đã dùng thủ đoạn 
bắt bí bộ Chính Trị CSVN về bí mật của lý lịch Hồ 
Chí Minh (HCM), theo đó, cái xác hiện đang nằm 
tại lăng Ba Đình, chỉ là một người Tàu gốc Hẹ đội 
lốt HCM thật để đóng vai “cha già dân tộc VN”, 
trong khi HCM thật đã chết năm 1932, có giấy khai 
tử của chính quyền bảo hộ Anh. Hồ Cẩm Đào đã gọi 
Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng sang Trung 
Nam Hải để cho thấy tận mắt các chứng liệu ấy. Vì 
thế, toàn thể bộ chính trị CSVN phải cắm đầu làm 
theo chỉ thị của Tàu. Những chi tiết về HCM giả đã 
được tiết lộ trong cuốn “Hồ Chí Minh Bình Sanh 
Khảo” của tác giả Đài Loan Hồ Tuấn Hùng.

Song song với những tin này, có hiện tượng 
CSVN tỏ ra tương đối cứng rắn hơn đối với Tàu 
và bắt đầu củng cố lực lượng Hải Quân. Được các 
nước cùng về hùa, CSVN đã bớt khúm núm khiếp 
nhược trước Tàu, dám làm những việc mà trước kia 
không khi nào họ dám làm. 

“Có thực mới vực được đạo”, CSVN lo cải tiến 
quân lực trước hết, mua vũ khí của Nga thì chắc 
chắn Tàu không dám có ý kiến.

Trong thập niên 1990, CSVN mua của Nga 12 
chiến đấu cơ SU-27 và 4 chiếc SU-30; trong các 
năm 2001-2002 lại mua thêm 8 chiếc tầu tuần tiễu 
thế hệ 1241.8, hai chiến hạm thế hệ 1166.1, cùng 
một tổ hợp tên lửa chống tầu Bastion. 

Tháng 9.2008, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Ana-
toly Serdyukov nói VN là “đồng minh chiến lược 

của Nga tại Đông Nam Á” và Nga sẵn sàng bán cho 
VN vũ khí và giúp nâng cấp năng lực quốc phòng 
của VN.

Trong tháng 4.2009, CSVN đã ký một hợp đồng 
US$1.8 tỷ để mua của Nga 6 tiềm thủy đĩnh loại 
Kilo 636, ngày 14.5, lại ký hợp đồng với cty xuất 
khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport để mua 
12 chiến đầu cơ Sukhoi SU-30MK2 với giá hơn 
US$500 triệu không có trang bị vũ khí, đợt giao 
đầu tiên từ nay đến cuối năm. Hỏa tiễn và các vũ khí 
khác cho máy bay sẽ được mua riêng và tốn thêm 
hàng trăm triệu đô la nữa. 

Tiềm thủy đĩnh Kilo 636 nặng 2,300 tấn, được 
trang bị 4 tên lửa, 18 quả ngư lôi, 24 quả mìn và 
một đội thủy thủ 52 người, chạy êm hơn tất cả các 
tiềm thủy đĩnh khác trên thế giới, có thể lặn sâu 300 
m dưới nước với vận tốc 37 km/giờ. Hải Quân HK 
gọi loại này là Black Hole (Hố Đen), vì nó vừa có 
khả năng tránh được radar dò tìm, vừa thực hiện 
nhiều nhiệm vụ cùng một lúc: trinh sát và tiêu diệt 
tầu ngầm và tầu chiến của đối phương, bảo vệ các 
căn cứ quân sự trên bờ. Sáu tiềm thủy đĩnh này do 
Venezuela đặt mua, bây giờ dầu mất giá không có 
tiền lấy, Nga bèn đem bán cho VN. 

Chiến đấu cơ SU-30MK2 có 2 chỗ ngồi, vừa có 
khả năng phát hiện mục tiêu trên không, trên biển, 
trên đất liền và tiêu diệt các mục tiêu này trong mọi 
điều kiện thời tiết và thời gian, có thể tiêu diệt các 
trạm hỏa tiễn phòng không và làm tê liệt các họat 
động của đối phương từ trên không. 

Khi bỏ ra quá nửa ngân sách quốc phòng (năm 
2008=US$3.6 tỷ) để mua tàu bay, tàu ngầm, CSVN 
dường như tỏ quyết tâm chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. 

Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia tại Học Viện 
Quốc Phòng Úc, phân tích: “Hai đơn đặt hàng có ý 
nghĩa rất lớn vì ngoài việc giúp Việt Nam gia tăng 
tiềm lực quân sự, chúng còn cho thấy là Việt Nam 
sẵn sàng chi phí cho quốc phòng vào lúc mà kinh 
tế toàn cầu đang suy thoái và tỷ lệ tăng trưởng của 
Việt Nam đang thụt lùi... Các loại vũ khí đặt mua 
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đều có chức năng “chống xâm nhập/chặn đường 
vào”, nói cách khác, nhằm mục tiêu răn đe, không 
cho một nước khác vi phạm chủ quyền Việt Nam ở 
vùng Biển Đông. Các phương tiện này hiển nhiên 
là phản ứng trước đà hiện đại hóa của quân đội 
Tàu. Việt Nam như vậy cũng phản ứng giống như 
Tân Gia Ba, Mã Lai á và Úc, đã trang bị tầu ngầm 
cho mình vì những diễn biến tại Tàu... Đúng là Nga 
cũng cung cấp vũ khí cho Tàu. Nga cần gia tăng 
việc bán vũ khí vì họ rất cần tiền. Tuy nhiên Nga 
hiện ở trong một tư thế đủ khả năng bác bỏ các đòi 
hỏi của Tàu vì Bắc Kinh đang rất cần công nghệ 
học của Nga”.

Tuy nhiên, vẫn còn phải dè dặt đối với CSVN, có 
mua bán là có chấm mút. Mua nhiều vũ khí cũng có 
thể là tạo cơ hội cho phe nhà binh kiếm chác. Có 
dịp, sẽ xin trở lại vấn đề này.

Trong bài phát biểu tại “Hội Nghị Đối thoại 
Shangri-La” (tên đặt theo một địa danh huyền thoại 
có nghĩa là Địa Đàng Tiên Cảnh, do James Hilton 
đặt ra trong tiểu thuyết Lost Horizon) ở Tân Gia 
Ba, từ 29 đến 31.5.2009, về an ninh Châu Á-Thái 
Bình Dương, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN, Phùng 
Quang Thanh, cho hay các nước liên quan trong vấn 
đề chủ quyền tại khu vực Biển Đông đang thao luận 
để nâng Quy Tắc ứng xử Biển Đông 2002 thành luật 
nhằm giải quyết các tranh chấp tại đây. Hội Nghị 
Đối thoại Shangri-La, do Viện Quốc tế Nghiên cứu 
Chiến lược ở Luân Đôn tổ chức, quy tụ khoảng 22 
vị khách cấp bộ trưởng trở lên, cùng các chuyên gia 
quân sự của gần 30 nước, trong có Mỹ, Nhật Bản, 
Nam Hàn và Việt Nam.

Tờ Philippine Daily Inquirer cho hay bộ trưởng 
Quốc Phòng HK Robert Gates, sau khi tham dự Đối 
thoại Shangri-La, đã cùng môt đoàn tùy tùng hùng 
hậu gồm 40 quan chức quốc phòng đến Phi để bàn 
về quan hệ quốc phòng song phương với Phi. Ông 
Gates tuyên bố HK không có quan điểm gì vở chủ 
quyền của các nước và “Chúng tôi luôn mong muốn 
các bên liên quan giải quyết các vấn đề một cách rõ 
ràng và hòa bình”.

CSVN cũng có những biện pháp củng cố căn bản 
pháp lý về chủ quyền trên các quần đảo Biển Đông. 
Chiều 10.4.2009, đại diện Bộ Ngoại giao CSVN 
đã nhận bản gốc của tài liệu cổ liên quan đến chủ 
quyền Hoàng Sa do tỉnh Quảng Ngãi bàn giao. Đây 
là tờ công lệnh do quan Bố Chánh sứ tỉnh Quảng 
Ngãi ban ra vào ngày 15.4 năm Minh Mạng thứ 15, 
tức năm 1834, có nội dung phái 3 thuyền với 24 lính 
thủy ra canh giữ đảo Hoàng Sa, ghi rõ tên ông Võ 
Văn Hùng lo việc tuyển chọn ngư dân giỏi có nhiều 
kinh nghiệm đi biển, ông Đặng Văn Siểm là đà công 
(dẫn đường) cùng 8 người khác đều có ghi tên, quê 
quán. Người trực tiếp thừa hành lệnh này là Đặng 
Siềm và Dương Văn Định. Trên tài liệu ngoài dấu 
ấn của quan Bố Chánh sứ Quảng Ngãi còn có các 
ấn nhỏ dùng để đóng vào nơi ghi tên người. Dấu ấn 
mang các chữ “Quảng Ngãi án Sát”. Tờ lệnh cổ do 
dòng họ Đặng ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện 
đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cất giữ trong suốt 175 
năm qua trao tặng cho Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi. 
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó giám đốc Sở VH-TT-
DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tờ lệnh là một trong 
những chứng cứ hùng hồn khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tỉnh 
Quảng Ngãi, đã trao tặng bằng khen cho gia tộc họ 
Đặng và hiện đang làm đề nghị để nhà nước khen 
thưởng cho gia tộc này. 

Từ ngày 11 đến 18.4.2008, đoàn đại biểu tp HCM 
do bà Phạm Phương Thảo, phó bí thư Thành ủy, chủ 
tịch HĐND tp HCM, làm trưởng đoàn, đã trực tiếp 
đến thăm và tặng quà (trị giá hơn 6,3 tỉ đồng) thị 
trấn Trường Sa, các đảo Trường Sa Lớn, Đá Lát, Đá 
Tây, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Tốc Tan và nhà 
dàn DK 1/9 bãi khu vực bãi Ba Kè.

Phát biểu tại buổi tổng kết chuyến công tác, bà 
Phạm Phương Thảo nói: “Chúng tôi sẽ vận động 
các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân tiếp 
tục ủng hộ quà tặng để nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo 
Trường Sa”. Bà Phạm Phương Thảo còn mong 
muốn các địa phương của tp HCM, các tỉnh thành 
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bạn tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 
với huyện đảo Trường Sa.

Trong hai ngày 20 và 21.4.2009, hàng nghìn du 
khách đã đến huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, để 
tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa do ban tế tự 
Âm Linh Tự và làng An Vĩnh tổ chức. Lễ khao lề 
thế lính Hoàng Sa là dịp tưởng nhớ các bậc tiền 
nhân trong các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn một thời 
tham gia đội dân binh đi khai thác Biển Đông; xác 
lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa dưới thời 
chúa Nguyễn. 

Ngày 25.4.2009, chủ tịch UBND tp Đà Nẵng 
Trần Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng 
Công Ngữ, giám đốc sở Nội Vụ Đà Nẵng nay kiêm 
chức chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa. Ông 
Ngữ xúc động nói: “Trước hết, là một công dân, 
tôi có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc. Với 
cương vị là Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, tôi 
lại càng ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm đó và sẽ cố 
gắng làm hết sức mình để đáp ứng lòng mong mỏi 
mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó... sẽ tiếp 
tục liên lạc với các nhân chứng từng sống và làm 
việc tại Hoàng Sa, thu thập thêm tư liệu, chứng cứ 
để xây dựng kỷ yếu về Hoàng Sa... Chúng tôi sẽ có 
các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục 
để mọi người dân, trước hết là nhân dân Đà Nẵng 
và thế hệ trẻ hiểu biết thêm về Hoàng Sa, khẳng 
định Hoàng Sa là của Việt Nam, của TP Đà Nẵng. 
Chúng tôi dự tính thành lập Hội đồng giám định 
các thông tin, tư liệu... mà các cấp, các ngành và 
người dân cung cấp để làm bằng chứng khẳng định 
Hoàng Sa là máu thịt của người dân Việt Nam.... 
việc xây dựng trụ sở UBND huyện đảo Hoàng Sa 
còn là việc lâu dài, trước mắt, UBND huyện vẫn 
có địa điểm hoạt động đặt tại trụ sở Sở Nội vụ Đà 
Nẵng (132 Yên Báy, quận Hải Châu).

Chiều cùng ngày, tại trụ sở cơ quan thường trú 
huyện đảo Hoàng Sa, Sở Nội Vụ tp Đà Nẵng đã tổ 
chức cuộc gặp mặt với 4 nhân chứng từng sống và 

làm việc tại Hoàng Sa trước 1975. Ông Đặng Công 
Ngữ đã đề nghị bốn nhân chứng gồm các ông Ngô 
Tấn Phát, Võ Như Dân, Nguyễn Nhự và Nguyễn 
Văn Cúc (hiện đang sống tại Đà Nẵng và đều từng 
là quan trắc viên khí tượng) kể, ghi lại những kỷ 
niệm mà họ từng sống, làm việc tại Hoàng Sa. Theo 
ông Ngữ, việc làm này nhằm chuẩn bị cho ra đời 
cuốn kỷ yếu về huyện đảo Hoàng Sa vào thời gian 
tới cũng như bổ sung hiện vật cho Bảo tàng Hoàng 
Sa, 132 Yên Bái, tp Đà Nẵng đang lưu giữ hơn 500 
hiện vật, tư liệu quý về Hoàng Sa. 

Ngày 28.4, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Tàu, 
bà Khương Du, cho biết Bắc Kinh đã gửi kháng thư 
đến Hà Nội nói rằng bổ nhiệm chủ tịch Hoàng Sa là 
bất hợp pháp và vô căn cứ.

Ngày 27.4, giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Huỳnh 
Văn Hoa, cho biết từ năm học 2009-2010, lịch sử, 
địa lý Hoàng Sa sẽ được đưa vào chương trình học 
chính quy tại các trường khối THCS, và “Trong thời 
gian tới, Sở GD-ĐT thành phố sẽ tiếp tục nghiên 
cứu biên soạn, bổ sung thêm nội dung kiến thức về 
địa lý, địa chất, khí hậu, thổ nhưỡng, động thực vật 
của quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, bổ sung kiến 
thức lịch sử hình thành chủ quyền của Việt Nam 
đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ, lịch 
sử hoạt động của đội Hoàng Sa dưới các triều vua 
chúa Nguyễn và các bằng chứng thư tịch cổ, tư liệu 
lịch sử mà chúng ta đang lưu giữ. Qua đó, giáo dục 
cho các thế hệ con cháu chúng ta khắc sâu rằng: 
Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng”. 

Ngày 1.6.2009, tt Mã Lai Á, Datuk Razak, sau 
khi găp tt CSVN Nguyễn Tấn Dũng bên lề cuộc 
họp Asean-Han Quốc tại đảo Jeju, Nam Hàn, Nam 
Hàn, cho báo chí hay là Mã Lai Á và Việt Nam vừa 
thống nhất nộp lên ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục 
Địa (CLCS=Commission on the Limits of the Con-
tinental Shelf) của LHQ hồ sơ về một thỏa thuận 
chung mà hai nước đạt được theo Công Ước LHQ 
về Luật Biển (UNCLOS) liên quan đến vùng phía 
nam của Biển Đông, nơi có quần đảo Trường Sa, 
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với mục đích xin đăng ký ranh giới khu vực đặc 
quyền kinh tế (EEZ) bên ngoài thềm lục địa  tại 
Biển Đông.

Hôm sau, Việt Nam lại đơn phương đệ trình báo 
cáo thứ hai, liên quan đến vùng phía bắc Biển Đông, 
nơi có quần đảo Hoàng Sa đang bị Tàu chiếm cứ. 

Theo UNCLOS, mỗi nước ven biển được hưởng 
một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa là 200 hải 
lý, tính từ đường cơ sở của nước đó. UNCLOS cũng 
quy định là nếu thềm lục địa của nước ven biển kéo 
dài ra xa hơn 200 hải lý thì nước đó có đặc quyền 
khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng 
bên ngoài 200 hải lý gọi là thềm lục địa mở rộng, có 
thể mở rộng ra đến 350 hải lý tính từ đường cơ sở. 
Phạm vi thềm lục địa mở rộng mà các nước đăng ký 
không khỏi có chỗ chồng lấn, phát sinh bất đồng và 
tranh chấp. Vì thế mà có thỏa thuận chung giữa Mã 
Lai Á và Việt Nam.

Đại diện thường trực của Tàu tại LHQ đã gửi 
công hàm lên ttk LHQ, yêu cầu CLCS không xét hồ 
sơ của Mã Lai Á và Việt Nam.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao CSVN Lê Dũng 
lần này ăn nói mạnh bạo hơn thường lệ: “Nội dung 
công hàm của phía Trung Quốc và bản đồ kèm theo 
công hàm đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền 
và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam ở biển 
Đông. Đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc thể 
hiện trên bản đồ đi kèm với công hàm là không có 
giá trị vì không có sơ sở pháp lý, lịch sử và thực 
tiễn. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định Việt Nam 
có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để 
khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo 
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”.

CSVN còn tăng cường hợp tác quân sự với các 
quốc gia Thái Bình Dương khác.

Ngày 9.3.2009, đô đốc Robert F. Willard, tư lệnh 
hạm đội Thái Bình Dương, đến thăm VN để bàn về 
hợp tác hải quân giữa VN và HK và tình hình an 
ninh Biển Đông. Phát biểu tại Hà Nội, đô đốc cho 
hay Hoa Kỳ  “quan tâm nhưng không quan ngại” về 

việc Tàu xây HKMH. 
Ngày 23.4, đúng lúc Tàu khoe lực lượng Hải Quân, 

2 sĩ quan CSVN, đại tá phó tham mưu trưởng HQ 
Nguyễn Hữu Vinh và đại tá phó tham mưu trưởng 
phòng không KQ Đỗ Minh Tuấn dẫn một phái đoàn 
lên xem các chiến đấu cơ HK biểu diễn trên HKMH 
USS John Stennis. 

Ngày 18.6, Việt Nam cùng 21 nước tham gia diễn 
tập Garuda Shield 2009 tại Nam Dương, được tổng 
tham mưu trưởng quân đội Nam Dương Djoko San-
toso chính thức khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện 
Bộ binh của Lục quân tại Cipatat. Cuộc diễn tập 
này, do Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (US-
PACOM) tài trợ, là cuộc diễn tập lần thứ 3 được tổ 
chức tại Châu Á. Diễn tập Garuda Shield 2009 được 
tiến hành trong hai giai đoạn, giai đoạn diễn tập tại 
sở chỉ huy (16 đến 22.6.2009) có 9 nước tham gia 
(Mông Cổ, Nepal, Bangladesh, Thái Lan, Cao Miên, 
Nam Dương, Phi Luật Tân, Tonga và Mỹ), và giai 
đoạn diễn tập ngoài thực địa (22 đến 29.6.2009) có 
12 nước tham gia (Anh, Pháp, Đức, Áo, Nhật, Hàn 
Quốc, Úc, Nepal, Mông Cổ, Bangladesh, Phi Luật 
Tân, Tân Tây Lan, Thái Lan, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, 
Cao Miên và Việt Nam), không có Tàu.

Mặt khác, các lực lượng quân sự của Mỹ và Úc 
đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễn tập quân sự 
chung mang tên Talisman Saber 2009 (TS-09), từ 
ngày 6 đến 25.7.2009, tại một số khu vực ở Úc, 
cũng chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn từ 6 đến 12 các 
lực lượng tham gia diễn tập sẽ tiến hành các hoạt 
động tham mưu tác chiến và huấn luyện chung; từ 
13 đến 25 là giai đoạn diễn tập thực binh với khoảng 
30.000 quân của cả Mỹ và Úc, trong đó gồm các 
đơn vị Hải quân và Không quân.

Ngày 28.6.2009, đài BBC loan tin, trong chuyến 
đi 4 ngày, tổng tham mưu trưởng CSVN thượng 
tướng Nguyễn Khắc Nghiên dẫn đầu phái đoàn cao 
cấp bộ Quốc Phòng CSVN, hội đàm với đại tướng 
Abdul Zainal, tư lệnh quân đội Mã Lai Á, về việc 
tăng cường hợp tác song phương nhằm thúc đẩy 
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việc triển khai Hiệp Định Hợp Tác Quốc Phòng 
được bộ trưởng Quốc Phòng 2 nước ký năm ngoái. 
Hai bên đồng thuận quyết định tiến hành tuần tra 
chung để đảm bảo an ninh trên biển. TTXVN nói 
trong năm 2009, 2 tàu trang bị hoả tiễn của CSVN 
sẽ thăm Mã Lai Á.

Theo tin ngày 17.4.2009 của Tòa Đại Sứ CSVN 
tại Hoa Thịnh Đốn, “Nhận lời mời chính thức của 
một số cơ quan chính phủ Mỹ, đoàn đại biểu bộ 
Công An Việt Nam do đại tướng Lê Hồng Anh, bộ 
trưởng bộ Công An, dẫn đầu thăm và làm việc tại 
Mỹ từ ngày 12 đến ngày 21.4.2009”.

Hàng giậu che chở Biển Đông vòng trong vòng 
ngoài có vẻ kiên cố. Nếu CSVN biết lợi dụng thời 
cơ thuận lợi này để đối phó với Tàu, gìn giữ biên 
cương, thì có hy vọng lập công chuộc tội. Nhưng 
vẫn có điều kiện mà HK đã nhắn nhủ.

Ngày 4.5, đại sứ HK tại Hà Nội Michael Micha-
lak và tham tán chính trị tòa lãnh sự HK tại Sài Gòn 
thăm bs Nguyễn Đan Quế tại nhà riêng của ông 
ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, Sài Gòn. Vào lúc 
11g30 ngày 6.5.2009, hai viên chức ngoại giao này 
cùng với một cô phiên dịch đã hội đàm với kỹ sư Đỗ 
Nam Hải, thành viên Ban điều hành Khối 8406 và 
Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam tại quán 
cafe Lối Về, số 438 đường Nguyễn Kiệm, phường 
3, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, cách nhà ông Hải độ 
60 m. Đây là lần đầu tiên một vị đại sứ của nước 
ngoài tiếp xúc trực tiếp những người đấu tranh dân 
chủ ở ngay tại Việt Nam.

TT Obama còn nhắc mạnh hơn khi ông đề cập đến 
trận Khe Sanh trong diễn văn nhậm chức của ông 
ngày 20.1.2009, đến ngày 12.3, lại trao tặng Huân 
Chương Legion of Merit (Degree of Commander) 
cho cựu chuẩn tướng TQLC Bùi Thế Lân. 

CSVN không thay đổi theo lòng dân thì khó 
tồn tại, nhưng theo lòng dân thì đã chẳng phải là 
CSVN. 

CẠP ĐẤT

Mỹ Lộc
Bình thường thì nói là khai mỏ nhưng với tính 

tham ăn của Tàu nói là cạp đất thì đúng hơn. 
Từ năm 2003, mậu dịch Tàu chiếm 6% mậu dịch 

thế giới, sản xuất công nghiệp Tàu tăng đều 18% 
mỗi năm, xuất cảng tăng 40%, chiếm 5% tổng 
số xuất cảng thế giới, sắp vượt Nhật. Tàu đầu tư 
đến 45% tổng sản lượng nội địa (GDP), nhất thế 
giới. Trong 3 năm 2000-2003, mậu dịch HK tăng 
có US$17 tỷ trong khi Tàu tăng US$377 tỷ, nhưng 
62% hàng hóa xuất cảng do các cty ngoại quốc đến 
tại Tàu sản xuất. Thí dụ: Walmart nhập cảng $18 tỷ 
từ Tàu, và 5,000 cty cung cấp cho Walmart, trong 
số 6,000,  là ở Tàu. 

Trong các yếu tố sản xuất, Tàu chỉ dư thừa lao 
động, ngoại giả cái gì cũng thiếu. Kỹ nghệ dân 
dụng và quân dụng của Tàu tạo ra nhu cầu bất tận 
về nhiên liệu và nguyên liệu. Hãy nói đến nguyên 
liệu trước. 

GDP của Tàu, tùy lúc, chỉ bằng từ 6% đến 4% 
GDP thế giới. Thế mà Tàu dùng khoáng sản đến 
16% sức tiêu thụ toàn cầu, nhất thế giới về tiêu thụ 
đồng, thiếc, kẽm, thép, quặng sắt, than đá, cao su 
thiên nhiên, thứ nhì về nhôm, chì, dầu hỏa, thứ ba 
về kền, thứ tư về vàng. Hậu quả là giá cả khoáng 
sản đã tăng gấp 4 lần trong 18 tháng.

Năm 2009, Ngân Khố Tàu tàng trữ 1,054 tấn 
vàng, đứng hàng thứ năm sau HK (8,133.5 tấn), 
Đức (3,412.6), Pháp (2,508.8), ý (2,451.8), Thụy Sĩ 
(1,040.1). Tàu còn định tồn trữ đến 6,000 tấn, khiến 
giá vàng hiện lên đến US$978/ounce. Năm 2006, 
Tàu nhập 1.6 triệu oz bạch kim. 

Tàu có những trữ lượng khoáng sản lớn,  nhưng đã 
khai thác gần hết. Từ năm 2004, chiến lược “Vươn 
ra toàn cầu” của Tàu đã được tính toán cụ thể để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên thiên 
nhiên, cả ở quy mô khu vực và toàn cầu, khuyến 
khích đầu tư ra nước ngoài bằng cách trợ cấp đầu tư 
cho các cty Tàu khai thác tài nguyên. Gần đây Tàu nm



Tháng 9, 2009 Trang 33

đã thay HK làm bá chủ thị trường để định giá cả 
các khoáng sản như đồng, quặng sắt, nhuôm, bạch 
kim... Tàu sản xuất thép bằng Nhật Mỹ cộng chung 
(2010 sẽ sản xuất 417 triệu tấn), thế mà vẫn phải 
nhập cảng thêm 40 triệu tấn mỗi năm. Do đó, năm 
2010 Tàu sẽ phải tăng nhập cảng quặng sắt lên 392 
triệu tấn. Tiền các cty Tàu mua và đầu tư khoáng 
sản nước ngoài chiếm 97% ngân sách đầu tư nước 
ngoài của Tàu.

Mối Tình Tàu - Úc
Thỏa mãn nhu cầu của Tàu, Úc thủ lợi nhiều 

nhất.
Năm 2004, Úc xuất cảng US$5 tỷ khoáng sản 

sang Tàu.  Ngoài quặng sắt và nhôm, Úc sản xuất 
than nhiều nhất thế giới và kim cương, vàng, kẽm, 
kền, đồng, manganese, phần lớn bán cho Tàu. Các 
mỏ Pilbara ở tây bắc Úc khô cằn từ 1999 đã tăng 
sản lượng đều 15% mỗi năm, đến 2013 dự định tăng 
gấp đôi, hay gấp ba. Pilbara gần Tàu hơn các đối 
thủ, nhưng từ 2013, Rio Tinto có kế hoạch khai thác 
một mỏ mới vĩ đại ở Guinea. Sức tăng trưởng nhanh 
đến độ chế tạo không kịp đầu máy xe lửa và vỏ bánh 
xe vận tải chở quặng ra cảng. Nhiều cty dầu khí đến 
Pilbara lập nhà máy dung hóa khí thiên nhiên, bán 
cho Tàu là chính. Năm 2007, miền tây Úc xuất cảng 
sang Tàu quặng sắt khoảng 8.5 tỷ Úc kim. Cty mỏ 
sắt Úc Gindalbie và cty thép Tàu Ansteel hợp doanh 
khai thác một mỏ tại miền tây Úc, 1.8 tỷ Úc kim. 
Hãng khoáng sản lớn Sinosteel của Tàu bỏ thầu 1.2 
tỷ Úc kim, thắng cty Murchison Úc, mua tranh được 
Midwest, một hãng mỏ sắt miền tây Úc.

Ba tổ hợp đào mỏ lớn nhất thế giới kiểm soát 
khoảng 75% mậu dịch quặng mỏ trên thế giới: lớn 
nhất là BHP Billiton của Anh-Úc, thứ nhì là Com-
panhia Vale do Rio Doce, gọi tắt là Vale, và Rio 
Tinto, một tổ hợp Anh-Úc và cũng là cty khai thác 
than đá lớn nhất thế giới. 

Ba tổ hợp này hàng năm thương lượng các hợp 
đồng cung cấp với các khách hàng chính và vì cầu 
tăng hơn cung nhiều nên 2005 đã tăng giá khoáng 
sản đến 70%. Kết quả là lợi nhuận tam cá nguyệt 
của Vale, tăng gấp 10 lần từ 2002, giá cổ phần Rio 
Tinto tăng gần gấp đôi năm 2007. 

BHP đang cố mua Rio Tinto nhưng bị các cty Tàu 
cạnh tranh. Ngày 5.6.2009 Rio Tinto loan báo huỷ 
bỏ hợp đồng ký kết vào tháng 2.2009 với tập đoàn 
nhôm Chinalco của Tàu (quy định tỷ lệ cổ phần của 
Chinalco sẽ lên 18% và Chinalco sẽ nắm hai ghế 

trong hội đồng quản trị), mục đích là không cho Bắc 
Kinh nắm các trữ lượng quặng mỏ của Úc, trong có 
mỏ sắt Pilbara, một trong những mỏ lớn nhất thế 
giới. Đồng thời, Rio Tinto quyết định thành lập với 
BHP Billiton một cty liên doanh khai thác quặng 
sắt, mỗi bên góp vốn US$5,8 tỷ. Rio Tinto sẽ bồi 
thường Chinalco US$195 triệu, nhưng đây là một 
thất bại quan trọng đối với Chinalco, vì hợp đồng 
với Rio Tinto là dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất 
từ trước tới nay của Tàu. Tổng Giám đốc Chinalco 
Hùng Duy Bình (Xiong Wei-ping) nói ông “cảm 
thấy vô cùng thất vọng” trước thất bại này. Tàu lỗ 
hơn 75 tỷ nhân dân tệ trong thương vụ với Rio Tin-
to, mức thua lỗ kỷ lục trong các thương vụ ra nước 
ngoài của các cty Tàu. 

Thua đau hơn thất tình, Tàu tìm cách trả thù. Ngày 
12.8.2009, Tân Hoa Xã loan tin trước đó một tháng 
các công tố viên Tàu đã bắt giam 4 nhân viên Rio 
Tinto gồm 3 người Tàu và 1 người Úc ở Thượng 
hải về tội hối lộ để lấy dữ kiện mật về công nghiệp 
sắt thép của Tàu. Rio Tinto nói họ không làm điều 
gì phạm pháp.

Chinalco chính là cty sang khai mỏ bauxite ở Cao 
Nguyên VN!

Mục đích kinh tế không bằng chính trị và quân sự.
Thường thì Tàu không mấy quan tâm về việc làm 

ăn lỗ lã. Trong kinh doanh, mục đích kinh tế của 
Tàu không quan trọng bằng mục đích chính trị và 
quân sự. Các chuyên gia Tàu ước tính các doanh 
nghiệp Tàu đầu tư vào tài nguyên nước ngoài 1/3 
có lãi, 1/3 hòa vốn và 1/3 lỗ vốn. Vì thế, cách phân 
phối vốn đầu tư của Tàu cực kỳ phi kinh tế.

Thí dụ, năm 2008, nguồn vốn đầu tư vào tài 
nguyên nước ngoài của Tàu, chia cho Úc chỉ có 7%, 
sang 2009 tỷ lệ này lên đến 90%. Theo Dealogic, 
năm 2009, tiền các cty Tàu bỏ ra thu mua tài nguyên 
thiên nhiên tại thị trường nước ngoài chiếm 97% 
ngân sách đầu tư nước ngoài của Tàu. 

 Dân Tàu chiếm 1/5 dân số hoàn cầu bây giờ tiêu 
thụ 1/2 xi-măng, 1/3 thép, 1/4 nhôm của cả thế giới, 
640 triệu tấn xi-măng, gấp 6 lần HK. Xi-măng, thép, 
đồng là những vật liệu xây cất Tàu cần để kiến thiết 
ngày càng tăng các hạ tằng cơ sở, các nhà máy, các 
văn phòng và nhất là nhà ở cho số dân bỏ nông thôn 
ra thành thị kiếm sống. Ngân Hàng Thế Giới tiên 
liệu Tàu sẽ phải chi $800 tỷ cho hạ tằng cơ sở trong 
5 năm và xây 400 triệu gia cư trong 10 năm tới.  

Vì Tàu đi vơ vét khoáng sản khắp nơi nên giá cả 
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trên thị trường quốc tế tăng 59% từ tháng 10.2001, 
riêng giá nguyên liệu tăng 73%, khiến các cty Âu 
Mỹ lo ngại thép sẽ khan hiếm. Các nhà buôn sắt vụn 
HK yêu cầu bộ Thương Mại hạn chế xuất cảng sắt 
vụn sang Tàu, nhưng chính phủ thời Bush ngần ngại 
vì phần lớn khiếm hụt cán cân chi phó là do Tàu,  
nên HK chỉ tăng giá để Tàu đi mua chỗ khác. 

Cạp đất hay cướp đất?
Tàu nhìn quanh chỗ nào có quặng mỏ là mò đến 

cạp liền.
Mạnh Tuyến Lai (Meng Xianlai), giám đốc China 

Geological Survey, từng than phiền kinh tế Tàu kẹt 
vì thiếu tài nguyên (đăng trên mạng gốc Australi.to 
News, đăng lại trên Atimes ngày 29.12.2008).

Miến Điện vẫn là miếng mồi ngon trước mõm 
Tàu. Trong 9 tháng đầu năm 2008,  Tàu chiếm 99% 
(US$855 triệu) đầu tư ngoại quốc về khoáng sản 
vào Miến. Tàu không quên Mông Cổ sát vách, mua 
chuộc bằng cách cho người sang làm đường và mời 
vay $300 triệu cho những dự án phát triển khác. Tàu 
đã ký ý định thư khai một mỏ đồng và $50 triệu để 
khai một mỏ kẽm. TT Mông Cổ còn mời Tàu khoan 
tìm dầu. Hiện có 1,000 cty Tàu tại Mông.

Chính phủ Papua New Guinea cũng mời các hãng 
Tàu đấu thầu khai thác mỏ kền và mua số lớn cổ 
phần trong một dự án ống dẫn dầu tại Úc. Tàu một 
mặt đầu tư và viện trợ cho các quốc gia này, một 
mặt đưa dân đến mở tiệm ăn, tạp hóa, chợ búa, sinh 
cơ lập nghiệp để Hán hóa.    

Cty Sichuan Aostar Aluminum đấu thầu xây cất 
nhà máy lọc, công suất 500,000 tấn nhôm, tại bang 
Gujarat, Ấn Độ. Tại Hồi Quốc, Cty Jiangxi Copper 
định phát triển mỏ đồng ở Saindak, Cty Shuzhou 
Smelter dự tính đầu tư vào mỏ kẽm.  Tàu đã đầu 
tư vào kỹ nghệ đồng ở Zambia, dự định $3 tỷ mua 
phần hùn của Brascan trong Noranda Group ở Gia 
Nã Đại, và $5 tỷ để mua hết cty này.

Tiến sĩ Partha Gangopadhyay, Giáo sư kinh tế tài 
chánh, đại học Western Sydney Macarthur, Úc, tiết 
lộ bộ Tài Nguyên Tàu loan báo kết quả nghiên cứu 
của chương trình bí mật 7 năm, tốn US$44 triệu từ 
1999, với 1,000 nhà nghiên cứu chia làm 24 nhóm 
đi khắp vùng bình nguyên Thanh Hải Tây Tạng, 
khám phá được 16 mỏ lớn đồng, sắt, chì, kẽm trị giá 
khoảng US$128 tỷ. Tây Tạng có 126 mỏ như thế 
gồm 40 triệu tấn đồng, 40 triệu tấn chì và kẽm, hơn 
1 tỷ tấn sắt. Riêng vỉa Ni Hùng (Nyixung) có 500 
triệu tấn sắt. Vì Tây Tạng quan trọng như thế nên 

Tàu đã làm hai thiết lộ từ Thượng Hải và từ Quảng 
Châu đến Lhasa, thủ đô Tây Tạng, chỗ cao nhất 
cách mặt biển 5,072 m. Ngày 1.7.2006, chủ tịch Hồ 
Cẩm Đào, lãnh tụ Tây Tạng trong thời gian Tàu đàn 
áp dã man phong trào đòi độc lập của Tây Tạng từ 
1988 đến 1992, đã đến vùng sa mạc Golmud thuộc 
tỉnh Thanh Hải, cách Lhasa 1,972 km, khánh thành 
đoạn thiết lộ 1,142 km nối Bắc Kinh với Thanh 
Hải, rồi đến Lhasa, thủ đô Tây Tạng.  Đoạn đường 
Thượng Hải-Lhasa dài 4,373 km bắt đầu chuyến 
đầu tiên ngày 1.10.2006 mất 51 giờ. Đoạn đường 
Quảng Châu-Lhasa dài 4,980 km bắt đầu chuyến 
đầu tiên ngày 2.10.2006 mất 57 giờ. Công trình 
khởi sự từ 1950 nhưng đình trệ đến 2001 mới tiếp 
tục, sau khi nhà nước bỏ ra 20 tỷ nguyên (US$2.5 
tỷ). Bây giờ đi từ Bắc Kinh đến Lhasa, 4,561 km, 
chỉ mất có 2 ngày. Bắt đầu ngày 1.9.2008, tuyến hỏa 
xa Bắc Kinh-Lhasa có chuyến xe “sang trọng nhất 
thế giới”, chỉ chở 96 khách, nhưng có lẽ giá cũng 
đắt nhất thế giới, US$4,000 một người một chuyến, 
gấp 20 lần giá vé thường. Mỗi chuyến có 12 toa 
khách, 2 toa hàng ăn, 1 toa ngắm cảnh, mỗi toa có 
4 “căn” (suite) rộng 10 m2, trang trí như khách sạn 
5 sao.  

Chính phủ Tàu hứa cấp 1.54 tỷ nguyên để bảo 
toàn môi trường Tây Tạng nhưng dân Tây Tạng tỵ 
nạn khắp thế giới đã biểu tình trước các tòa đại sứ 
và lãnh sự Tàu, đeo băng đen ở cánh tay để phản đối 
thiết lộ này mà họ cho là phương tiện để Tàu và Hán 
hóa, cướp tài nguyên, đặc biệt là đồng, hủy hoại văn 
hóa, sinh thái. 

Đông Dương có thoát mắt cú vọ Tàu?
Ba nước Đông Dương - Việt, Miên, Lào - cũng 

không thoát cặp mắt cú vọ Tàu.
Tàu đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu 

của CSVN. Tàu là nước tài trợ và đầu tư quan trọng 
nhất ở Lào và Cao Miên, nhập cảng tài nguyên thiên 
nhiên của 2 nước này và xuất cảng các mặt hàng. 
Các cty quốc doanh Tàu đang khai thác tài nguyên 
thiên nhiên ở Miên, Lào, tham gia vào khoảng 21 
dự án thủy điện với tư cách là chủ đầu tư hoặc đơn 
vị thi công. Nhu cầu cao su đang tăng của Tàu khiến 
ba nước Đông Dương chuyển một diện tích lớn đất 
lâm nghiệp sang trồng cao su. Tàu đầu tư lớn vào 
sản xuất cao su ở Lào, nhưng vẫn ít hơn so với 
Miên. Mặc dù đầu tư cao su hiện nay còn hạn chế 
ở Việt Nam, Tàu vẫn là thị trường xuất cảng cao su 
chính của VN.
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SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng

* Tập hạ:
- Người thanh niên Miền Nam đã chết vì bảo vệ 

hạnh phúc của gia đình và của mọi người Miền 
Nam trước một hiểm họa mà họ đã từng chứng kiến 
tại Miền Bắc (trang 206b).

Người Miền Nam làm sao mà chứng kiến được 
sự việc ở Miền Bắc? 

- Một người nữa do chính quyền Pháp tiến cử 
là ông Phạm Quỳnh, 35 tuổi, tự học, viết văn, làm 
báo... (trang 276-7)

Năm 1945, ông Phạm Quỳnh bị Cù Huy Cận cho 
đập đầu và ra lệnh chôn mặc dầu ông chưa chết 
hẳn (trang 380b).

Ông Quỳnh tốt nghiệp Trường Thông Ngôn, bị 
bắt ngày 23-8-1945, ngày này ông Cù Huy Cận là 
bộ trưởng trong chính phủ lâm thời, cùng Trần Huy 
Liệu, Nguyễn Lương Bằng từ Hà Nội vào nhận sự 
thoái vị của Bảo Đại chiều 24-8-1945 (có tài liệu 
nói là 25-8, 30-8). Cù Huy Cận khó có thể có thì 
giờ nghĩ đến chuyện bắt giết ông Quỳnh. Mãi 6-9, 
ông Quỳnh mới bị đập đầu và chôn sống. Khi đó Cù 
Huy Cận hẳn không còn ở Huế.

Hoặc là có lệnh từ ngoài bắc vào hoặc chính Tố 
Hữu, lãnh đạo Ủy Ban Cách Mạng Trung Bộ Huế, 
khi đó đóng ở Tòa Khâm Sứ, tự ý thi hành?

- Có một nhà sư ở Huế pháp danh là Thiện Chiếu 
rất hâm mộ tờ Hải Triều Âm và thường viết những 
bài luận thuyết rất xuất sắc cho báo này, lấy bút hiệu 
là Hải Triều... chính ông là người dẫn dắt nhà thơ 
Tố Hữu vào Đảng CSVN. Sau này ông lập gia đình 
và con ông là Nguyễn Khoa Điềm, phó thủ tướng 
chính phủ hiện nay. Tên thực của ông là Nguyễn 
Khoa Văn. (trang 311b)

Đây có sự lẫn lộn giữa hai nhân vật hoàn toàn 
riêng biệt:

Nhà sư Thiện Chiếu người Nam, tên là Nguyễn 
Văn Tài, quê xã Long Hựu, tỉnh Gò Công, sinh 

Gần nhất, Tàu sang Việt Nam mua chuộc hay/và 
ép buộc CSVN cho khai thác bauxite trên vùng Cao 
Nguyên và lập nhà máy nấu nhôm. Dân Việt Nam 
khắp nơi nổi lên chống đối cả Tàu Cộng lẫn Việt 
Cộng, từ Võ Nguyên Giáp đến hòa thượng Thích 
Quảng Độ, từ Nguyễn Trọng Vĩnh, 93 tuổi, cựu 
thiếu tướng, chính ủy Quân khu 4, cựu đs CSVN 
tại Bắc Kinh (1974-1989) đến ts Mai Thanh Truyết, 
chủ tịch Ban Chấp Hành Hội Khoa Học và Kỹ Thuật 
Việt Nam tại Hoa Kỳ, từ Tổ Chức Văn Hóa và Nghệ 
Thuật Champa Quốc Tế do nghệ sĩ Chế Linh đại 
diện đến Luật Sư Đoàn Sài Gòn do ls Bùi Quang 
Nghiêm đại diện...   Gs Nguyễn Huệ Chi, nguyên 
chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học, Ủy ban 
Khoa học Xã hội CSVN, hiện cư ngụ tại Hà Nội và 
134 người khác trong nước và trên khắp thế giới 
cùng ký tên, ghi rõ nghề nghiệp, trú quán và địa chỉ 
điện thư, bản “Kiến nghị về vụ khai thác bauxite ở 
Tây Nguyên” đề ngày 12.4.2009 gửi Nguyễn Minh 
Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng. Đến 
ngày 28, số người ký tên đã lên đến trên 1,100.

Lê Thành Nhàn trình bầy rất rõ và khoa học tác 
hại của dự án bauxite, cuối cùng bầy tỏ nỗi lòng 
người Việt trên điện báo Champaka: “Nay để Trung 
Cộng khai thác mỏ bauxite tại Tây Nguyên thì chẳng 
khác gì mở đường cho họ đem hàng ngàn, hàng vạn 
người Trung Cộng, hoặc lính Trung Cộng trá hình 
đến cư trú và làm việc tại nơi đây. Sau này trở thành 
một Chợ Lớn thứ hai ở Tây Nguyên, hoặc có thể 
biến thành một căn cứ quân sự quan trọng nằm trên 
cột xương sống Việt Nam”.

Đây là tội ác ghê gớm nhất của CSVN.
Cứ nhìn sang nước láng giềng Thái Lan thì biết. 

Bốn đời thủ tướng Thái là Tàu. Hai ông cuối cùng 
đang đánh nhau tơi bời. Giặc “áo đỏ”, phe của cựu 
tt Thaksin Shinawatra tức ông Tàu Khâu Đạt Tân 
đánh nhau với giặc “áo vàng” của đương kim tt Ab-
hisit Vejjajiva, hậu duệ của ông lang Tàu họ Viên 
tên Long. Hai phe Tàu làm loạn Thái Lan, chẳng 
khác gì giặc “cờ vàng”, “cờ đen”, “cờ trắng”, gọi 
chung là “giặc Tam Đường”, làm loạn nước ta thời 
vua Tự Đức (1847-1883). Vàng, trắng, đỏ, đen, giặc 
nào cũng đều là giặc Tàu cả. 

Từ khi thoát ách đô hộ Tàu, nước ta không hề 
có hiện tượng nhục quốc thể này, nhưng nay bọn 
CSVN hèn hạ đê tiện bán nước cầu vinh cầm quyền 
thì không chừng chúng ta sẽ phải chứng kiến việc 
Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú 
Trọng, Nguyễn Tấn Dũng..... được bọn Tàu chưa 
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năm 1898, tu tại các chùa Linh Sơn, Chúc Thọ, hội 
viên Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, năm 1936 
thành lập Phật Học Kiêm Tế Hội tại chùa Tam Bảo 
(Rạch Giá), tham gia phong trào cộng sản Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, bị bắt năm 1942 đày đi Côn Đảo. Sau 
“cách mạng tháng Tám”, ông làm tỉnh ủy Gò Công, 
tham gia kháng chiến, tập kết ra Bắc, làm chuyên 
gia Việt Nam tại Bắc Kinh, về nước năm 1961 và 
qua đời năm 1974 tại Hà Nội.

Còn Hải Triều Nguyễn Khoa Văn người Trung, 
quê xã An Cựu, ngoại thành Huế, sinh năm 1908, 
chủ báo L’épi du Riz, gia nhập đảng năm 1930, 
tham gia tổng khởi nghĩa ở Huế, làm giám đốc 
Sở Tuyên Truyền Trung Bộ, giám đốc Sở Tuyên 
Truyền Liên Khu IV, ủy viên ban chấp hành chi hội 
Văn Nghệ Liên Khu IV, mất năm 1954 tại Hà Lăng 
Thanh Hóa.

- Năm 1952, tại một trường lý luận chính trị trong 
vùng Việt Minh ở Thủ Đức, thuyết trình viên Trần 
Văn Giàu (giáo sư triết học, cựu chủ tịch Ủy Ban 
Hành Kháng Nam Bộ)... Bất ngờ hôm đó lại có tổng 
bí thư Trường Chinh và ông Phạm Văn Đồng ghé 
vào dự... (trang 411b).

Điều này hơi lạ, vào 1952 đáng lẽ ba ông này 
đang lui cui ở Việt Bắc, mà sao tất cả lại nam du, 
vào giang sơn của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ?

Ông Giàu là cựu chủ tịch Lâm Ủy Hành Chánh, 
chủ tịch Ủy Ban Hành Kháng Nam Bộ là Phạm Văn 
Bạch.

- Nguyễn Viết Khánh đã nói về sự tranh cãi trong 
nhiều thế kỷ giữa những người theo hội thánh 
Thiên Chúa La Mã và hội thánh Tin Lành... Ông 
giáo hoàng thứ nhất của đạo Thiên Chúa cũng là 
ông giáo hoàng đầu tiên của đạo Tin Lành. Cho tới 
đời ông giáo hoàng thứ sáu thì mới có chuyện tách 
riêng, lập ra giáo hội Tin Lành (trang 468b).

Ông Khánh viết hội thánh Thiên Chúa La Mã là 
ngụ ý hội thánh Công Giáo (Roman Catholicism), 
còn hội thánh Tin Lành hẳn là nhóm Phản Thệ 
(Protestantism). 

Tôi không rành về Ki Tô Giáo (Christianism, thờ 
Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Jesus Christ, 
gồm cả Công Giáo, Chính Thống Giáo lẫn các 
nhóm Phản Thệ) – đúng hơn chẳng rành về tông 
giáo nào – nhưng không chắc là ông gíáo hoàng thứ 
nhất (thánh Phêrô) có vừa là giáo hoàng đạo Thiên 
Chúa (?) lẫn đạo Tin Lành chăng. Đời giáo hoàng 
thứ sáu St Alexander I có chuyện tách ra lập giáo 
hội Tin Lành chăng? Ai tách? Ai lập? Hình như đạo 

Tin Lành chỉ có kể từ năm 1529, do sự kiện Martin 
Luther (1483-1546) chống đối (protest) tòa thánh 
La Mã (giáo hội Công Giáo) thôi chứ!

***
Có những điều tác giả ghi chép (vì dĩ nhiên tác 

giả không đích thân biết) nơi thế này, nơi khác thế 
khác, khi viết không dò lại, đâm ra lộn xộn, khiến 
người trẻ rồi ra sẽ không biết cái thực nằm ở đâu, 
như:

- Sau đó đội Cấn lôi kéo những ông đội khác cùng 
binh lính khố xanh ở Thái Nguyên nổi lên cướp lấy 
tỉnh Thái Nguyên vào ngày 30-8-1917. (trang 189) 

... cuộc cướp chính quyền tại Cao Bằng năm 1915 
[là] của đội Cấn và Lương Ngọc Quyến. (trang 
173b)

Đó là cuộc khởi nghĩa của đội Cấn và Lương 
Ngọc Quyến vào đêm 30 rạng ngày 31-8-1917 tại 
Thái Nguyên.

- Năm 1926, ngày 8 tháng 1, Vĩnh Thụy lên ngôi, 
lấy hiệu là Bảo Đại, có nghĩa là triều đại của huy 
hoàng. (trang 276)

Năm 1933, hoàng tử Vĩnh Thụy kết thúc sự học 
tại Pháp, trở về Việt Nam để điều hành quốc gia với 
đế hiệu là Bảo Đại. (trang 272)

Thế thì năm 1933 không còn hoàng tử Vĩnh Thụy 
nữa, mà chỉ có hoàng đế Bảo Đại mà thôi.

- Cơ sở hoạt động [của các đảng phái quốc gia] 
ở Miền Bắc tập trung tại các chiến khu Hưng Yên, 
Bắc Giang, Hải Dương. Trung tâm huấn luyện quân 
sự ở Lạc Triệu và Yên Bái. Trường Lục Quân Trần 
Quốc Tuấn là trường đào tạo các khóa sĩ quan đầu 
tiên của các lực lượng kháng chiến Việt Nam. Năm 
1945, sau khi Việt Minh cướp chính quyền, Trường 
Trần Quốc Tuấn đào tạo cán bộ hành chánh các cấp. 
Khóa quân chính đầu tiên của người Việt Nam được 
tổ chức huấn luyện tại trường này. (trang 297)

Trong khi đó, các đảng phái chính trị khác như 
Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thế 
Nghiệp, Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử 
Anh, Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A, Đại Việt 
Dân Xã [sic] của Nguyễn Xuân Tiếu chỉ tham gia 
biểu tình chứ không đi tìm vũ khí để thành lập lực 
lượng vũ trang. (trang 378) 

Nguyễn Thế Nghiệp giao cho Nguyễn Bình hoạt 
động tổ chức cơ sở tại vùng Hải Phòng, Hòn Gai, 
Móng Cái. Ngày 2-9, ông chỉ huy 2,500 quân của 
VNQDĐ tham dự duyệt binh tại Quảng Trường Hà 
Nội, trong khi toán của Võ Nguyên Giáp là 350 
người. (trang 389)
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Đảng [cộng sản] của họ là tổ chức duy nhất có 
lực lượng vũ trang trong tay và có cơ sở hoạt động 
trên toàn quốc. (trang 448)

Họ có đi tìm vũ khí và lập chiến khu đấy chứ. 
Nhưng rồi họ không chủ trương cướp chính quyền 
(vào lúc đó). Và chẳng hề có việc các đảng này 
tham gia biểu tình. 

Các đảng phái khác “không đi tìm vũ khí để thành 
lập lực lượng vũ trang”, thì Nguyễn Bình lấy gì ra 
để mà “chỉ huy 2,500 quân của VNQDĐ tham dự 
duyệt binh tại Quảng Trường Hà Nội, trong khi toán 
của Võ Nguyên Giáp chỉ có 350 người”? 

Không làm gì có Quảng Trường Hà Nội, mà đấy 
là Quảng Trường Ba Đình (Vườn Hoa Canh Nông) 
ở Hà Nội.

- Thực lực tại Pắc Bó của Đặng Xuân Khu là một 
trung đội có vũ trang của Chu Văn Tấn... Chính 
đơn vị này đã trở thành lực lượng vũ trang duy nhất 
trong số các đảng phái chống Pháp cướp chính 
quyền ngày 19-8-1945 tại Hà Nội. (trang 363). 

Năm 1945, chiều ngày 16, tại Tân Trào, Hồ Chí 
Minh được trưởng toán tình báo Hoa Kỳ cho biết 
tin Nhật đã đầu hàng. Võ Nguyên Giáp liền dẫn 
200 quân tiến gấp về Hà Nội, trong đó gồm cả 
toán võ trang tuyên truyền 100 người đang được 
tình báo Hoa Kỳ huấn luyện... Hồ Chí Minh nấn 
ná ở lại Tuyên Quang cho đến ngày 25-8, sau khi 
Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh đã làm chủ tình 
hình tại Hà Nội, thì ông Hồ mới mon men về ngoại 
thành. (trang 377)

Năm 1945, ngày 19-8, dân chúng tiếp tục biểu 
tình, tụ tại Nhà Hát Lớn để nghe một nhóm khoảng 
30 người xưng là Mặt Trận Cứu Quốc Việt Minh 
tuyên bố. Đây là nhóm “tuyên truyền giải phóng 
quân” của Võ Nguyên Giáp từ Tuyên Quang tràn 
về. (trang 378)

Năm 1945, ngày 21-8, Đặng Xuân Khu và Trung 
Ương ĐCSĐD về tới Hà Nội. Các ông vội vàng 
phối hợp với nhóm về trước của Võ Nguyên Giáp và 
nhóm cướp chính quyền của Thành Ủy Hà Nội để 
tìm thêm người đi chiếm giữ các cơ sở quan trọng 
trong toàn thành phố. (trang 379)

Những đoạn trích dẫn trên chứng tỏ sự lộn xộn, 
không nắm vững vấn đề. Ngày 19-8 chẳng làm gì 
có nhóm của ông Giáp. Ông Hồ mãi ngày 25 mới 
giám mò về làng Gạ, ngoại ô Hà Nội.

Đơn vị của Chu Văn Tấn/Võ Nguyên Giáp không 
là lực lượng vũ trang duy nhất trong các đảng phái, 
cũng chẳng về kịp cướp chính quyền (mãi 30-8 tiểu 

đoàn này mới mò về Hà Nội để dự ngày tuyên ngôn 
độc lập 2-9). Trái lại, Đại Việt Quốc Xã có mang 
300 quân đi cướp chính quyền nhưng bị Trương Tử 
Anh phá đám, thu quân. Quốc Dân Đảng có mang 
quân về Hà Nội, nhưng lãnh tụ (Trương Tử Anh) 
không cho cướp chính quyền.

Ngày 19-8-1945 chỉ có mấy chục thanh niên 
(Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết,... có lẽ dưới sự chỉ 
đạo của Trần Đình Long) sách động dân chúng biểu 
tình tuần hành đến Bắc Bộ Phủ, bác sĩ Chữ giao liền 
chính quyền một khi!

Nếu có bộ đội cướp chính quyền thì, trong cuốn 
hồi ký “Hà Nội Tháng Tám”(nhà xuất bản Quân Đội 
Nhân Dân, Hà Nội 1980), “trung tướng” Nguyễn 
Quyết phóng đại đủ thứ, hẳn không thể bỏ sót chi 
tiết “hào hùng” này.

- Tất cả [quốc hội] có 356 ghế, trong đó 18 ghế 
dành cho Nam Kỳ. (trang 408) 

Tuy nhiên chỉ còn 242 dân biểu trên tổng số 444 
dân biểu, số còn lại bị Võ Nguyên Giáp thủ tiêu hay 
bắt giam, một số chạy ra nước ngoài. (trang 445) 

Số dân biểu là 444: 356 bầu gian +18 dành cho 
Nam Bộ +70 dành cho các đảng phái (không bầu).

- Quân Pháp chiếm đóng Bắc Bộ Phủ là Phủ Toàn 
Quyền cũ. (trang 437) 

Ngày 23-6 phái đoàn được tin quân Pháp chiếm 
Bắc Bộ Phủ là Dinh Thống Sứ Pháp trước đây tại 
Hà Nội. (trang 440)

Bắc Bộ Phủ là tên gọi nơi làm việc của khâm sai 
chính phủ Trần Trọng Kim ở Dinh Thống Sứ, không 
hề bị Pháp chiếm ngày 23-6. Đó là Phủ Toàn Quyền 
do Nhật chiếm đóng, rồi giao lại cho Pháp.

- 150 ngàn tay súng của Tưởng Giới Thạch tràn 
vào Hà Nội làm chủ tình hình. (trang 449)

Ông ta (Tiêu Văn) là chủ được điều này bởi vì 
ông ta mới thực sự là chủ nhân ông của Hà Nội với 
180,000 tay súng. (trang 450)

Vậy số quân đội Trung Hoa vào giải giới Nhật 
thật sự là bao nhiêu? 

- Năm 1946, ngày 19-12, bộ tư lệnh quân Pháp 
tại Hà Nội cho mật lệnh cấm trại và tập trung (quân 
Pháp). Khoảng 20 giờ đêm, quân của Võ Nguyên 
Giáp tấn công nhà máy điện Hà Nội và các nơi 
trọng yếu. Hồ Chí Minh cùng chính phủ rút về Hà 
Đông, tuyên bố toàn quốc kháng chiến. Việc ngăn 
chặn quân Pháp được giao cho 6 ngàn thiếu niên 
tự vệ Hà Nội và 8 ngàn thiếu niên tự vệ Nam Định. 
(trang 459) 

Do đó, khi trung đoàn thủ đô của Võ Nguyên Giáp 
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bảo vệ Hồ Chí Minh chạy lên Hà Đông thì giao cho 
khoảng 8000 “tự vệ thành”, tức là các thiếu niên 
vũ trang bằng dao, gậy với ít lựu đạn, cố cầm chân 
quân Pháp để Ủy Ban Kháng Chiến Trung Ương có 
đủ thì giờ di tản. (trang 485)

Biết rằng trước sau cũng phải rút khỏi Hà Nội, 
ngày 19-12-1946, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bất 
thần cho quân bảo vệ Hồ Chí Minh và chính phủ 
Việt Minh di tản lên miền rừng núi Phú Thọ, giao 
việc cản đường quân Pháp cho 8 ngàn tự vệ Hà Nội 
và 6 ngàn tự vệ Nam Định. (trang 524)

Chính phủ chạy vào Hà Đông hay lên Phú Thọ?
Ý đồ của Võ Nguyên Giáp là một chuyện. Tự Vệ 

Thành đánh Pháp là một chuyện. 
Không biết đích xác số tự vệ thành là bao nhiêu, 

nhưng có lẽ không nhiều đến 8000. Nhất là Nam 
Định không thể nhiều hơn Hà Nội (con số ở hai chỗ 
trái ngược nhau) và họ chẳng nhận lệnh ở bất cứ 
đâu, chẳng cản đường giùm bất cứ ai. 

Khi Giáp khai chiến, lực lượng võ trang của cộng 
sản, Trung Đoàn Thủ Đô, bỏ chạy với chính phủ. 
Giáp giao việc cản đường và bảo vệ Hà Nội cho tiểu 
đoàn Tự Vệ Chiến Đấu, gồm các thành phần công 
nhân được cộng sản chọn lọc. Tự Vệ Thành là các 
thanh niên tiểu tư sản, gồm Liên Khu I ở bắc thành 
phố, Liên Khu II ở nam thành phố, mỗi nơi khoảng 
2 ngàn, chỉ giữ nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng tản 
cư. 

Nhưng rồi Tự Vệ Chiến Đấu đóng ở Khu Đấu 
Xảo lội Hồ Thiền Cuông lủi mất. Liên Khu II hoàn 
thành nhiệm vụ mang dân vùng Khâm Thiên, Bạch 
Mai tản cư. Liên Khu I tự động tổ chức tác chiến, 
chủ động đánh Pháp, chẳng có ai giao, cũng chẳng 
buồn biết, chẳng buồn lo việc ngăn chặn cho ai.

Họ là Thanh Niên Tự Vệ Khu Phố chứ không 
phải là thiếu niên. Thiếu niên khi đó là thiếu niên 
cứu quốc, nhỏ hơn thì là nhi đồng cứu vong.

- Ông [Bảo Đại] đã từng ở địa vị số một của Việt 
Nam, từng có của cải vàng bạc không cần đếm... 
(trang 470)

Lúc đó ông [Bảy Viễn] mới biết rằng Bảo Đại 
làm vua mà không có một đồng bạc, mọi sự chi tiêu 
của Bảo Đại đều do chính quyền bảo hộ cấp từng 
đồng, từng cắc. (trang 492)

Cả khi làm vua cũng như khi làm quốc trưởng, 
ông Bảo Đại đều... lãnh lương hàng năm của Pháp, 
nghe đâu cũng bộn, làm gì đến nỗi cấp từng đồng, 
từng cắc. Ở trang 90, tác giả viết: “Ông vua chỉ làm 
chủ những miếng đất hoang vu không sinh ra lợi 

lộc gì, (nhưng) đến khi nó sinh ra lợi lộc thì đất đó 
lại thuộc về người dân. Đó là lý do tại sao vua chúa 
Việt Nam không có nhiều tài sản như vua chúa các 
nước khác”, thì ông Bảo Đại lấy đâu ra “của cải 
vàng bạc không cần đếm”? 

- Có như vậy, ông [Bảo Đại] mới có thể có quân 
đội để chọi nhau với bất cứ lực lượng thù địch nào, 
dù là Pháp hay là CSVN. (trang 655)

Thuở đó, ông cứ nghĩ rằng người Pháp không bao 
giờ giao súng cho ông bởi vì ông có thể dùng súng 
đó mà quật lại họ, cho nên trong đầu ông không có 
chuyện đánh nhau. (trang 668)

Muốn có quân đội để chọi nhau mà trong đầu lại 
không có chuyện đánh nhau thì cũng lạ.

- Ngoài ra, theo yêu cầu của Vi Quốc Thanh, bí 
thư quân ủy Trung Quốc là tướng Bành Đức Hoài 
đã cho chuyển thêm đến Điện Biên Phủ các loại 
súng hạng nặng, tất cả là 144 khẩu đại bác hoặc 
súng cối cỡ nòng trên 37 ly và 12 giàn hỏa tiễn địa 
không để chống máy bay. (trang 696)

Năm 1954, ngày 23-4, trạm tiếp vận Tuần Giáo 
đã liên tục chuyển đến cho tướng Giáp một trung 
đoàn đại bác 75 ly không giật và 18 giàn hỏa tiễn 
75 ly 6 nòng... (trang 718)

Trong khi Staline chuyển cho CSVN mọi thứ vũ 
khí tối tân nhất đang còn nóng hổi trong các xưởng 
sản xuất của Nga, như là giàn hỏa tiễn địa địa 6 
nòng 75 ly, giàn cao xạ nòng 37 ly... (trang 757)

Có được phép hiểu là Tàu chuyển cho 12 giàn 
hỏa tiễn địa không và Nga chuyển cho 18 giàn hỏa 
tiễn địa địa, hay vẫn chỉ là 18 giàn phong cầm Stalin 
6 nòng 75 ly mà thôi?

- Sau đó, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh 
lo việc gửi gấp 25,000 tân binh để bổ sung quân 
số cho Điện Biên Phủ, huy động dân công ở Ninh 
Bình vận chuyển cấp tốc 600 tấn lương thực, và 
Thanh Hóa vét cả lúa giống để cung cấp cho mặt 
trận 11,000 tấn lương thực. (trang 718)

Sau này, hồi ký của tướng Giáp cho thấy dân 
công vận chuyển gạo từ Ninh Bình lên tới Cò Nòi, 
nghĩa là khoảng 200 cây số mà đã hao hụt hết 98% 
số gạo vận chuyển, thì lấy đâu ra gạo cho bộ đội tại 
Điện Biên Phủ, bởi vì từ Cò Nòi tới Điện Biên Phủ 
còn hơn 100 cây số nữa. (trang 720-1)

Từ Ninh Bình tới Cò Nòi đã hết 98%, thì từ Thanh 
Hóa đến Điện Biên Phủ còn... huy động nữa để làm 
gì?                                      

 (còn tiếp)
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Từ bao lâu nay, người thường dân chưa hề có tiếng 
nói. Chỉ có các nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp, các vị 
khoa bảng, các tổ chức, đảng phái nói giùm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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