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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

Một Vài Vấn Đề Việt Nam

Không Làm Chính Trị Là Vô Trách Nhiệm 

Đại Dương, tr.8

HIU JINTAO City  ở đâu?

Tịnh Tâm, tr.11

Dân Việt Nam Nghẹt Thở Về Bảo Hiểm Y Tế

Đại Dương, tr. 14

Máu Lục Lâm

 Mỹ Lộc, tr. 16

Tổ Quốc/Nhà Nước

Trần Đạo, tr. 19

Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam 2009

(tiếp theo)

Dr. Trần, tr.26

Hiến Pháp Thứ 7

Nguyễn Kim Nhật, tr.28

Sử Việt Cận và Hiện Đại (tiếp theo)

Nguyễn Đình Hồng, tr. 30

OBAMA ĐẮC QUANG?

Nguyễn Trần Ai, tr. 35
          

      

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

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

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

*****
Lý do NgD hiện diện là vì tình trạng bế tắc, chẳng biết làm 

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

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

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

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

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

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

****
ĐÍNH CHÍNH: 

Trong số 229 vừa qua:
1. Chú thích [2], trang 8, cột 1, xin đọc như sau:
Đúng hơn, cả hai cùng gốc Hán-Việt

Dân Với Dân
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2. Bài Hiến Pháp Thứ Bảy:
- trang 19 dòng thứ 5 từ trên xuống, xin chỉ đọc “Điều 

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

- dòng thứ 6 từ dưới lên, câu “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” đều là 
chữ thường, không viết nghiêng.

Xin tác giả và độc giả miễn thứ.

Nguyễn Thị Hiền, Falls Church VA:
Hai năm trước đây, tôi đến ở tiểu bang khác, nay 

trở về địa chỉ cũ mới biết hạn mua báo đã hết. Vậy 
tôi xin gửi theo đây chi phiếu 80$ để mua tiếp hai 
năm báo, kể từ số 228.

Thân mến chúc quí báo trường thọ, anh chị BPT 
sức khoẻ dồi dào và từ nay không phải ưu tư quá 
nhiều về phương diện tài chánh.

BPT Người Dân:  Xin vô cùng tri ân sư yểm trợ 
tận tình của quí hữu.

Phạm Dzung, Reading PA:
Được đọc trên internet trễ nên bây giờ tôi muốn 

mua một năm quí báo và hơn nữa không rõ quí báo 
còn có những số cũ để tôi có thể mua thêm theo địa 
chỉ của tôi ở tiểu bang xa California.

Hiện nay tôi gửi check mua một năm báo và khi 
có tin tức về những số báo cũ tôi sẽ gửi check tiếp 
tục.

Đa tạ quí báo và chờ đợi email của qui báo.

BPT Người Dân: Hân hoan dón mừng quí hữu 
gia nhập gia đình NgD. Hi vọng là ngoài việc đọc, 
quí hữu sẽ viết bài để đóng góp cùng các thân hữu/
độc giả.

Báo cũ sẵn sàng có đủ một năm liên tục. Ngoài 
ra có thể đọc bài vở chọn lọc của tất cả các số 
cũ (từ số 1) ở các tập truyện ký và tạp luận do 
tủ sách Người Dân ấn hành, gồm: Dĩ Vãng (320 
trang, 10$), Lũy Tre Xưa (330 trang, 10$), Đời Vào 
Thu (330 trang, 10$), Mùa Thu Cuối Lối (370 trang, 
12$), Ăn *ốc Nói Mò (640 trang, 20$),

Nghĩ Quẩn Viết Quanh (610 trang, 20$), Dân 
Nghĩ, Viết, Đọc Và Nói (610 trang, 20$), Dân ý(690 
trang, 22$), Dân Luận (670 trang 22$), Cộng Sản 

Đang Lừng Lững Trở Lại (650 trang, 20$). Mua trên 
100$ chỉ tính giá 50%.

Xin đa tạ.
Vũ Tài Mạnh, Hayward CA:

Tôi rất đồng ý với “Một độc giả lâu năm” trong 
trang 5 số 228, tháng Tám 2009.

Đọc BPTNgD trong mấy trang tiếp, tôi thấy thiện 
ý của NgD nên gửi check kèm theo để tiếp tục.

BPT Người Dân: Vô cùng mang ơn sự yểm trợ 
của quí hữu.

Tuy nhiên chúng tôi nghĩ thiện chí chỉ là thứ yếu. 
Lênin (lại trích dẫn... cộng sản) từng nói rất chí 
lý: Nhiệt tình (thiện ý, thiện chí) cộng với ngu dốt 
thành phá hoại.

Câu trả lời của chúng tôi không cốt khoe thiện 
chí mà là trả lời các điều chê trách của thân hữu 
“một độc giả” và xác định lý do, chủ trương, lập 
trường cũng như sự đúng đắn (lại...chủ quan)  của 
chúng tôi trong việc lựa chọn cũng như đăng tải 
các bài vở. Và những điều này mới là quan trọng. 
Chúng có đúng mới xứng đáng sự yểm trợ. Chứ 
nếu NgD chỉ có thiện chí mà sai trái thì quí hữu 
chẳng nên tiếp tay. 

Phan Xuân, Santa Ana, CA:
Ông độc giả Vũ Trọng Bảo chấm dứt mua báo 

Người Dân vì “báo NgD ngày càng có những bài 
rất... không giá trị, nhất là chẳng liên quan gì đến 
Kính Chiếu Yêu đề ra” tất nhiên là việc của ông ấy. 
Thế nhưng Ban Phụ Trách Người Dân lại yêu cầu 
góp ý để cải tiến, thì là thiện chí của Người Dân và 
có lợi cho độc giả. Vì cảm tình với Người Dân, tôi 
sẵn sàng đóng góp.

Vậy thì:
Phần “báo NgD ngày càng có những bài rất... 

không giá trị” là phần không ai có quyền góp ý. Vì 
đó là đánh giá của ông Bảo. Điều giá trị đối với ông 
Bảo có thể không có giá trị đối với người khác và 
ngược lại. Chẳng biết ai đúng ai sai. Nhưng có điều 
này thì rõ ràng: Lâu nay Người Dân có những bài 
viết quá dài, quá nhiều chi tiết không cần thiết, lại 
thường là những bài không thiết đáo đến Việt Nam 
cho lắm. Tỉ dụ những bài về Trung Đông, dầu hỏa, 
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Trung Quốc. 
Tuy nhiên phần “chẳng liên quan gì đến Kính 

Chiếu Yêu” thì rất có thể nên góp ý. 
Theo tôi, Kính Chiếu Yêu là những nhận định của 

Ban Phụ Trách Người Dân về hiện trạng của vấn đề 
Việt Nam. Nó chẳng là chủ trương của tờ báo, chẳng 
là chỉ đạo được đóng khung để các bài vở phải chạy 
trong vòng. Hơn nữa, mục đích của tờ Người Dân 
đã được qui định trong lá thư đăng thường trực nơi 
bìa sau, tóm lược vào hai điều chính: 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.

Căn cứ vào hai điều trên, thì có thể nói, cho đến 
nay, dù đã hai chục năm qua, tạp chí Người Dân 
vẫn chưa đạt được chút gì, chưa có câu trả lời, đồng 
nghĩa với thất bại.

Dĩ nhiên đặt vấn đề thì giản dị, thực hiện thì vô 
cùng khó khăn. 

Tôi có theo dõi, và thấy một số người viết có cố 
gắng, nhưng cũng chỉ toàn là thường dân gợi ý thôi, 
không có chuyên gia nào để mà giải quyết. 

Cái khó là hai vấn đề trên phải làm song song một 
lúc. Trong khi tìm cách làm sụp chế độ bạo quyền 
thì cũng phải sắp sẵn kế hoạch chương trình để xây 
dựng chế độ mới. Mà thiên hạ thì thấy con đường 
diệu vợi, xa vời, hay không lợi lộc gì. Nhiều tác 
giả Người Dân mơ ước có nhiều tiền thì thuê mướn 
được, nhưng làm gì ra tiền!?

Dù có dư tiền, vấn đề dùng quân sự đánh sụp bạo 
quyền ngày nay chắc khó làm hay lỗi thời rồi. Dùng 
chính trị thì phải đưa ra đường lối hấp dẫn mới tập 
hợp được lực lượng, tạo uy thế. Còn xây dựng đất 
nước thì phải có chương trình kế hoạch thực tiễn, 
khả thi. Điều này phải do các chuyên viên của mỗi 
ngành. Thực trạng cho thấy không thể trông mong 
ở những người này đóng góp miễn phí. Vậy thì tiền 
có thể dùng vào những việc này. Nhưng phải có thật 
nhiều!

Theo tôi nghĩ, chính vì thế mà Người Dân dậm 
chân tại chỗ. Người Dân lại không có ban biên tập. 
Còn công việc của độc giả/thân hữu Người Dân đâu 

chỉ có viết bài “chửi” cộng sản đài dài hay theo đề 
của BPT Người Dân đưa ra.

Có lẽ chửi mãi thấy nhàm nên một số các tác giả 
quay sang viết về những vấn đề tương cận: Trung 
Quốc, dầu, Trung Đông.

Tóm lại, bế tắc ngày nay là chuyện chung của 
mọi tờ báo. Nhưng nhiều tờ báo khác có ban biên 
tập, họ có nhiều mục, họ quay qua văn nghệ, hay tệ 
hơn, quay qua tiểu thuyết dâm đãng, quay qua moi 
móc đời tư, đáp ứng thị hiếu người đọc. 

Còn riêng chuyện cải tiến Người Dân, thì, theo 
tôi theo dõi, Người Dân là tờ báo đặc biệt, dành cho 
người dân phương tiện đóng góp ý kiến trong việc 
phục hưng đất nước. Nhưng té ra những người đóng 
góp này xem ra không nhiều. Thêm cái sở đoản là 
không có vốn, tờ báo không bề thế, không có nhân 
sự. Thành phần quan trọng là đám trẻ, thì bài vở 
tiếng Việt không mời gọi gì được họ. Người lớn tuổi 
sẽ ngày một hao hụt. 

Nên xin đề nghị: chấp nhận thực tế, chú tâm vào 
việc phóng lên internet. Dĩ nhiên việc này có trở 
ngại là nhiều người lớn tuổi không sử dụng được 
hay không ưa đọc trên net. Nhưng ngược lại sẽ đỡ 
tốn kém.

Nhân tiện cũng xin nói thêm về cái vụ mà tôi tạm 
mệnh danh là “hiện tượng nhật báo”. 

Hồi xưa, ở bên nhà, ở Sài Gòn, có lẽ có đến cả 
ba chục tờ nhật báo. Nhưng hiện tượng này có cái 
nguyên do của nó. Trước hết là hễ ai xin được phép 
làm chủ một tờ nhật báo là được “bon” mua giấy 
rẻ mang bán lời lớn, hoặc tệ lắm cho thuê nhãn báo 
(manchette) cũng đủ no. Thứ nữa, thực ra gọi là Sài 
Gòn, nhưng mà là toàn Miền Nam, vì các tỉnh đều 
không có báo (chứ chẳng cứ nhật báo), vì không có 
phương tiện ấn loát rất cồng kềnh, nhiều vốn. Ba 
là nhật báo đăng nhiều tiểu thuyết, giúp các bà bán 
hàng tiêu thì giờ khi không có khách. Bốn là nhật 
báo dùng được vào việc gói hàng và... vân vân.

Còn ở bên này (Hoa Kỳ), phần lớn làm báo Việt 
chỉ là in quảng cáo, phát quảng cáo thuê. Nên nơi 
nào cũng có báo phát không. Đa số người đọc chỉ là 
mấy ông bà già và trung niên không rành Anh ngữ. 
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Nên ngành báo chí... giảm giá.
Đặc biệt ở “thủ đô tị nạn”, vì đông người (tức cũng 

đông người không rành Anh ngữ) nên có đất cho tờ 
nhật báo (cũng như truyền thanh, truyền hình Việt 
ngữ) để biết qua loa về tin tức hàng ngày hoặc giết 
thì giờ, ngoài tin tức sinh hoạt trong cộng đồng.

Hình như trước đây đã có tờ này tờ kia, nhưng rồi 
đều bỏ cuộc. Chắc là vì khi đó chưa có nhiều nhu 
cầu quảng cáo, rao vặt và ít người cộng sự. Duy có 
tờ Người Việt kể như là cầm cự lâu đời hơn cả. Rồi 
xuất hiện tờ Viễn Đông, Việt Báo, Sài Gòn Nhỏ và, 
vừa mới đây, tờ Viet Herald.

Do đó, tôi mới nêu lên cái... “hiện tượng nhật 
báo”. Vì ở cái “thủ đô tị nạn” này chỉ một tờ Người 
Việt là đủ rồi. Họ có ưu điểm là quần tụ được nhiều 
nhân sự (bạn hữu từ bên nhà lục tục qua). Vì yếu 
tố thời điểm, họ đã nắm được món rao vặt, cũng có 
nghĩa món quảng cáo và các món khác (cáo phó, 
phân ưu,...) Ra sau, khó lòng kiếm ra, khó lòng 
giành lại, lại không có người làm (lương quá thấp). 

Tờ Việt Báo của cặp Nhã Ca-Trần Dạ Từ có lẽ 
chỉ là phương tiện mưu sinh kiếm sống làng nhàng. 
Còn tờ Viễn Đông (của Nguyễn Đức Quang, rồi 
Tống Hoằng) rồi tờ Viet Herald (của Đỗ Việt Anh), 
đều tách từ Người Việt, xuất hiện do tham vọng 
hay hoang tưởng muốn cạnh tranh hay triệt hạ tờ 
Người Việt, với động lực riêng tư, xét ra cũng thua 
tờ Người Việt, không khéo nhẵn túi. 

Nhưng đó là chuyện giữa họ với nhau. Chúng ta 
chỉ quan tâm đến chuyện các tờ nhật báo đó đối với 
chúng ta mà thôi.

Vậy thì, các tờ Viễn Đông, Việt Báo, Viet Herald 
âm thầm theo đuổi chủ đích của họ. Còn tờ Người 
Việt nêu lên khẩu hiệu “cơ quan tranh đấu”. Bâng 
quơ như thế, thật là láu lỉnh. Tranh đấu, nhưng 
không hài tranh đấu cái gì, tranh đấu cho ai. Nếu 
ai đùa nhả, gán rằng tranh đấu cho... Việt Cộng thì 
sao? Còn phần Anh ngữ thì là “tiếng nói của một 
thế hệ mới” (The voice of a new generation). Cũng 
chẳng biết mới thì khác cũ ở những điểm nào, mới 
để làm gì? Lại cũng đùa dai, thêm vào là “the voice 
of a new communist generation”, thì cũng là mới 

chứ!
Tờ Sàigòn Nhỏ thì hơi hăng hơn một tí: Tiếng 

nói của những người Việt Nam không cộng sản. 
Chỉ không cộng sản thôi (nghĩa là không phải Việt 
Cộng). Ngoài cộng sản ra là gì cũng được? Ngay 
dù chúng ta đồng tâm nhất trí xác định Việt Cộng là 
Việt gian, là mafia, là đầu trâu mặt ngựa, thì thiếu 
gì người Việt không cộng sản vẫn ngu độn (nhưng 
vênh vang trí thức), vẫn lưu manh (nhưng vênh 
vang xây dựng quê hương) tiếp tay cho cộng sản, 
thì sao?

Tuy vậy, cũng tạm coi như có một chủ trương. Và 
xem ra họ có tiền, có thế. Bà chủ nhiệm Hoàng Dược 
Thảo là người thành công, có nhiều quảng cáo, có 
nhà in lớn, lại có tờ tuần báo phát hành rộng rãi, có 
tờ nguyệt san, có tờ nguyệt báo, tập hợp được nhiều 
tay viết vững. Biết đâu chừng bà ta sẽ trở thành một 
“nữ trung hào kiệt” của thế hệ chúng ta, làm được 
việc lớn, nếu bà ta muốn. 

Một Độc Giả Lâu Năm, VA:
Phúc Đáp Ban Phụ Trách Người Dân  Và Các Tác 

Giả Đặng Tiểu Nhàn và Đại Mặc
Rất cám ơn quý vị đã trả lời. Âu, tất cả chúng ta 

cũng chỉ vì thao thức với vận mệnh của đất nước 
dân tộc mà suy tư rồi dân trải lên mặt giấy để mọi 
người thưởng lãm.

Trăm người, ngàn ý vẫn là chuyện thường tình 
trên thế gian. Do đó, nói mãi, viết hoài, đọc mỏi 
mắt vẫn cứ tiếp diễn theo dòng thời gian. Nào ai 
cấm được ai trong môi trường thông tin rộng mở? 
ý kiến nào cũng chỉ mang tính cách tham khảo cho 
tha nhân.

1- Ôn cố tri tân rất bổ ích và tối cần thiết để con 
người khỏi rơi vào vết xe cũ. Nhưng lịch sử vẫn 
thường xuyên lập lại. Phải chăng vì mỗi người 
không trung thực với sự kiện; cố tình bóp méo sự 
thật; không tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác 
nhau, đối nghịch trước khi đi đến kết luận.   

Ôn cố chỉ hữu ích khi chịu đối chiếu với nhiều 
nguồn tin khả tín, kể cả từ đồng minh lẫn kẻ thù; cố 
tránh định kiến mới có thể nhận diện được bối cảnh 
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lịch sử của từng vụ xung đột mà vạch ra lộ trình 
tránh sụp hố. 

2- Ngôn ngữ Việt Nam chỉ có một, nhưng được sử 
dụng với nhiều mục đích khác nhau. Từ ngữ trong 
sáng, không chói tai thường được đa số ưa thích. 

Các nhóm chữ “giành độc lập, thống nhất quốc 
gia, công bằng xã hội  ...” nào phải do cộng sản sáng 
chế mà đã có từ lâu. Nhưng, bài Quốc Tế Ca do 
cộng sản sáng tác nhằm kích động một phong trào 
đấu tranh giai cấp toàn thế giới. Do đó, nếu dùng nó 
để kêu gọi các thành phần trẻ ở trong nước vùng lên 
thì miễn bàn.

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu có trích dẫn, nhưng 
không phải nhờ  bỏ trong ngoặc kép mà được coi 
như trích dẫn. Chính lối hành văn sẽ cho độc giả 
nhận diện được cách sử dụng từ ngữ của tác giả.

Khi nói “một tác phẩm bất hủ” hoặc “một hành 
vi hủ lậu” thì người Việt nào cũng hiểu dù có thể 
rất mơ hồ về nghĩa của các từ ngữ “bất hủ, hủ lậu”. 
Khi nghe nói “xin đểu”, có thể người Việt đều hiều 
được. Quan niệm sử dụng từ ngữ trong nước thường 
xài để giúp họ hiểu hơn cần được xem xét lại.

Thiển nghĩ, chẳng nên dị ứng với bất cứ từ ngữ 
nào mà cần lưu ý tới cách sử dụng của tác giả trong 
các văn bản (luật, hiến pháp, thông tin, nghị luận).

3- Chế độ Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hòa đều có 
nhiều đảng phái, tôn giáo tham gia từ hàng cố vấn 
cao cấp, Thủ tướng, Bộ trưởng, Tướng lãnh cho tới 
viên chức xã ấp, binh sĩ. Dĩ nhiên, đảng hoặc phe 
cầm quyền nào cũng nắm nhiều quyền hạn hơn, 
nhất lại tại các quốc gia mới thoát khỏi đô hộ của 
ngoại bang, đang chập chững trên con đường dân 
chủ phôi thai trong bối cảnh tứ đầu thọ địch.

Không có những cuộc hành quân triền miên của 
Quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị gọi là “đánh bậy” 
bên ngoài thì các làng Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo 
Bến Tre được yên ổn với cộng sản sao? [1]

4- Quan hệ đồng minh hoặc tay sai chỉ khác nhau 
một sợi tóc. Đồng minh giai đoạn hoặc trường cửu 
lệ thuộc vào cộng hưởng quyền lợi giữa 2 quốc gia, 
dân tộc. Không đồng lòng, tất hết đồng minh.

Có lẽ người Việt nên tự hỏi tại sao tình nghĩa đồng 

minh giữa Mỹ và Nam Hàn duy trì hơn nửa thế kỷ 
vẫn chưa có dấu hiệu bị bỏ rơi? Mỹ vẫn đóng quân 
ở Nam Hàn mà không bị chống đối? Hình như đến 
năm 2006, Tướng lãnh Nam Hàn mới được chỉ huy 
Lực lượng Hỗn hợp Mỹ-Hàn tại Xứ Củ Sâm mà từ 
trước do Tướng Mỹ trách nhiệm? Người Nam Hàn 
có cảm thấy bị mất chủ quyền vì hiện diện của quân 
Mỹ hay không? Kinh tế Nam Hàn có phát triển 
thần kỳ khi phải lệ thuộc vào Mỹ không? Nam Hàn 
có nhờ Mỹ để hiên ngang bước lên vũ đài quốc tế 
trên mọi phương diện hay không? Dân chúng Nam 
Hàn, Nhật Bản hèn hơn và kém thông minh hơn 
người Việt nên không dám biểu tình đòi “Yankee 
Go Home”?

5- Sử dụng Việt hoặc Anh ngữ đều có thể tìm được 
những thông tin liên quan đến Công ước Chống 
Tham nhũng lưu hành trên internet. Bản Công ước 
này được đúc kết từ kinh nghiệm chống tham nhũng 
của nhiều quốc gia trên thế giới có thể sẽ toàn diện 
hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chẳng lẽ những phó thường dân Việt lại mất công 
đi mò từ đầu trong bối cảnh thiếu tài chính, không 
có vị trí xã hội thích đáng, chẳng có điều kiện thu 
thập thông tin để vẽ ra một tài liệu đã có sẵn? 

Hà Nội đã phê chuẩn hồi tháng 6, nhưng, tuyên 
bố sẽ không thi hành một số điều khoản của Công 
ước.

Quan điểm chỉ có người Việt hiểu và giải quyết 
đúng đắn vấn đề Việt Nam đã cản trở cơ hội thu thập 
kiến thức bốn phương để làm giàu cho kho tàng tri 
thức Việt Nam.

Chú Thích của Người Dân:

[1]. Xin lưu ý về một số dữ kiện lịch sử là các 

nhân vật đảng phái trong đệ nhất nhị Cộng Hòa 

hầu hết tham gia chính quyền với tư cách cá nhân, 

không với tư cách đại diện tổ chức. Cũng thế, các 

khu tự trị Công Giáo (Phát Diệm, Bùi Chu, Bến Tre), 

Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên hiện diện thời Pháp-

Bảo Đại. Đến thời đệ nhất Cộng Hòa đã bị dẹp, và 

hết “yên ổn với cộng sản” rồi!
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KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ 
LÀ VÔ-TRÁCH-NHIỆM

   

                             

Đại Dương

Từ ngàn xưa, chính trị vẫn chi phối toàn bộ cuộc 
sống của một dân tộc hoặc toàn thể nhân loại. Dân 
tộc thịnh/suy đều tùy thuộc vào cách làm chính trị 
đúng/sai. Cộng đồng nhân loại sống trong khói lửa 
binh đao, oán thù chất ngất hay cùng nhau phát triển 
trong cảnh thanh bình cũng do chính trị mà ra.

Gần 1/5 nhân loại đã bị vó ngựa Mông Cổ của 
Hốt Tất Liệt giẫm nát, sát hại 60 triệu người. Châu 
Âu và hải ngoại đã bị quân đội Napoléon Bonaparte 
giày xéo làm chết 6 triệu người. Chủ nghĩa dân tộc 
thượng đẳng của Đức đã gây ra 2 cuộc thế chiến, 
cướp đi 25 triệu và 72 triệu sinh mệnh. Các chế độ 
cộng sản khắp thế giới khoác bộ áo nhân bản (chống 
người bóc lột người; bình đẳng cho mọi người, mọi 
giới tính, kiến tạo thế giới đại đồng). Nhưng, trên 
bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
các đảng cộng sản đã làm chết trên 100 triệu sinh 
linh bằng hành động dã man, tàn ác mà chưa chế độ 
nào trong lịch sử nhân loại đạt tới. Chủ nghĩa Đại 
Nga, chủ nghĩa Đại Hán giáng biết bao tai ương cho 
các dân tộc láng giềng nhỏ bé.

Tình trạng buôn bán nô lệ công khai và hợp pháp 
trên hành tinh của chúng ta đã dìm con người xuống 
hàng súc vật và chỉ chấm dứt khi các hệ thống chính 
trị đặt chuyện buôn người ra ngoài vòng pháp luật. 

Thể chế dân chủ ra đời đã lần lượt trả lại quyền cho 
mỗi con người vốn hiện hữu tự nhiên kể từ lúc bước 
chân vào thế giới.

Giống như các lĩnh vực khác của cuộc sống, chính 
trị có xấu/tốt, hay/dở, đúng/sai; trung thành/phản 
bội, thù hận/thương yêu. Nhưng vai trò của chính 
trị không ngoài mục đích tổ chức quốc gia thành 
một khối thống nhất để bảo vệ giang sơn gấm vóc 
và dân tộc trường tồn. Đồng thời còn phải khuyến 
khích hoạt động ích quốc lợi dân và ngăn ngừa các 
hành vi phản dân, hại nước. Gán hết tội lỗi cho giới 
chính trị chẳng nông cạn lắm sao trong khi các hành 
vi buôn thần bán thánh, suy đồi đạo đức trong giới 
tôn giáo không hiếm; các thủ đoạn lừa đảo, gian lận, 
vi phạm luật pháp diễn ra hà rầm trong giới kinh 
doanh; những chuyện buồn nôn trong giới làm văn 
hóa cũng đếm không xuể? 

Làm chính trị nên được hiểu theo nghĩa rộng như 
tham gia các hoạt động quyết định thể chế chính trị, 
bầu cử, ứng cử, xây dựng xã hội dân sự, đấu tranh 
cho quyền con người. 

Một dân tộc không làm chính trị ắt phải rơi vào 
tình trạng “bị làm chính trị”. Sự hờ hững đối với 
chính trị khiến cho nhiều dân tộc bị các nhóm chính 
khách hoạt đầu lừa gạt đến thất điên bát đảo và phải 
trả giá quá đắt. Chẳng lưu tâm đến lĩnh vực chính trị 
nên lắm người không hiểu rõ dã tâm của các nhóm 
hoạt đầu mà cứ kê vai làm bàn đạp cho tới lúc bị 
chúng ngồi lên đầu. Khi đã bị nắm tóc, các dân tộc 
cứ phải công kênh bọn chính trị hoạt đầu suốt tháng 
ngày, thậm chí nhiều thập niên mà nuốt đắng cay.

Không đi bỏ phiếu, từ chối hiến tài sản, cãi lại, 
bày tỏ ý kiến bất đồng ... đều bị những kẻ do mình 
đội lên ghép tội chống dân tộc. Ngớ người trước các 
bản án tày trời nên chỉ còn biết than “Giá mà đừng 
nuôi dưỡng, ủng hộ lúc chúng chưa cầm quyền! Giá 
mà biết rõ!”. Đã muộn rồi, khi con sói hết đội lốt 
cừu!

Vì xa lánh chính trị nên phải bầu cho những kẻ 

     Một Vài Vấn Đề
    VIỆT NAM
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được chỉ định, bị tước đoạt tài sản vẫn nói/viết “tôi 
tình nguyện hiến” tài sản do mồ hôi nước mắt của 
cha ông gầy dựng, chỉ có thể phát biểu những điều 
được phép, bất chấp đúng/sai.

Có những dân tộc không chịu nuốt nhục, cương 
quyết sửa chữa những sai lầm trong quá khứ như Ba 
Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Đông Đức ... nên 
mới thoát khỏi ngục tù tư tưởng, không bị ngược 
đãi trong xã hội.

Trái lại, các dân tộc Trung Quốc, Việt Nam, 
Cuba, Bắc Hàn ... chưa thấy tận cùng nỗi nhục khi 
được phong làm “ông chủ”, mà cứ khúm núm, mắt 
la mày lét, gọi dạ bảo vâng trước những tên “đầy 
tớ” hống hách, kênh kiệu. Theo năm dài tháng rộng, 
các dân tộc đó cứ hót như con sáo bị lột lưỡi và hớn 
hở đón nghe lời dạy bảo phải ghét ai, thương ai.

Dưới chế độ độc tài thì ai cũng đều “bị làm chính 
trị” trong môi trường súc vật. Quyền tư duy độc 
lập, tự do tư tưởng mà Tạo Hóa duy nhất ban cho 
con người trong số muôn loài trên quả địa cầu đã bị 
nhóm cầm quyền tước đoạt.

Không ít dân tộc đã đổ máu, mất nhiều năm, thậm 
chí hàng thế kỷ mới kiến tạo và hoàn thiện được thể 
chế chính trị nhân bản với những cơ quan bảo vệ 
hữu hiệu quyền con người được tự do phát triển trí 
tuệ, thể chất trong khuôn khổ luật pháp. Luật pháp 
ban hành nhằm bảo vệ an toàn cho xã hội mà không 
sử dụng để đàn áp dân chúng.

Kể từ lúc lập quốc, người Mỹ đã liên tục hoàn 
thiện chế độ dân chủ, hủy bỏ các di sản sai lầm như 
chế độ nô lệ; hạn chế quyền bầu cử, ứng cử; phân 
biệt chủng tộc, để mỗi người dân tích cực tham gia 
các hoạt động chính trị, xây dựng xã hội công dân. 
Thể chế hợp lý, guồng máy cai trị hữu hiệu do cử tri 
chọn lựa mang lại phúc lợi, niềm hãnh diện và hạnh 
phúc cho mọi người. Nhưng Hoa Kỳ cũng không 
tránh khỏi các giai đoạn suy thoái, buộc dân chúng 
phải chống đỡ và tái kiến tạo theo quy luật tuần 
hoàn của tạo hóa.  

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã có công giành độc 
lập vào năm 1947 bằng cuộc đấu tranh bất-bạo-động 
và duy trì sinh hoạt dân chủ cho 1.2 tỉ cư dân suốt 
62 năm ròng. Báo The Economist đã xếp hạng dân 
chủ cho Ấn Độ 35 trên 176 quốc gia được khảo sát 
trong năm 2008. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ấn Độ đã 
phạm sai lầm nghiêm trọng vì du nhập mô hình kinh 
tế tập trung kiểu Liên Xô trong 3 thập niên từ 1950, 
khiến cho đất nước cứ bì bõm trong thế giới đang 
phát triển. Sực tỉnh, Ấn Độ vội nhảy lên chuyến 
xe lửa tốc hành của nền kinh tế thị trường tự do từ 
năm 1991 mà xã hội vẫn không bị xáo trộn nhờ dân 
chúng tích cực tham gia sinh hoạt chính trị. Kết quả 
bầu cử Hạ viện giữa tháng 5/09 đã loại bỏ bớt ảnh 
hưởng của các đảng nhỏ đại diện cho quyền lợi cục 
bộ và tăng cường quyền lực cho Đảng Quốc Đại 
vốn đại diện cho quyền lợi dân tộc rộng lớn hơn. 
Hơn 20% cử tri trẻ đã tham gia bầu cử và 147 Dân 
biểu dưới 45 tuổi trong số 543 ghế Quốc hội có thể 
thổi một luồng sinh khí mới cho Ấn Độ.

Lần đầu tiên trong lịch sử Kuwait, 4 phụ nữ tốt 
nghiệp cấp tiến sĩ ở Hoa Kỳ đã được bầu trong số 
50 ghế Quốc hội hôm 16/05/09 sau nhiều năm tích 
cực vận động cho quyền đầu phiếu của phụ nữ. Phe 
Hồi giáo Sunni thường khắt khe với giới tính và xã 
hội cởi mở đã mất gần nửa số ghế Quốc hội trong 
kỳ này. 

Sự tích cực tham gia sinh hoạt chính trị của dân 
tộc Ấn Độ và Kuwait đã cải thiện môi trường dân 
chủ trong xã hội vốn chất chứa vô số dị biệt và quan 
niệm cổ hủ. 

Nền dân chủ phải do mọi người cùng nhau xây 
dựng và hoàn thiện. Nếu do cá nhân hoặc một đảng 
duy nhất áp đặt thì dân tộc sẽ rơi vào tình trạng bị 
làm chính trị dưới ngọn roi chỉ đạo của Nhà nước

Vậy, chẳng có gì đáng hãnh diện khi bị làm chính 
trị, một hình thức làm tay sai cho cường quyền, và 
cũng không nên vô-trách-nhiệm đối với xã hội qua 
thái độ “Tôi không làm chính trị”. 
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NĂNG LỰC GIẢ,
THAM VỌNG THẬT

Đại Dương
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đã ký 

quyết định về  “chiến lược cán bộ công chức khối 
chính quyền” vào ngày 24/08/09, gây xôn xao dư 
luận. 

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2020 phải có 100% cán bộ thuộc khối chính 
quyền do Thành ủy quản lý và 50% do UBND cai 
quản có trình độ tiến sĩ. Hà Nội lập kế hoạch ngắn 
hạn cho đến năm 2012 phải có 100% cán bộ do 
Thành ủy quản lý đạt trình độ trên đại học, 50% 
tiến sĩ.  

Thành ủy Hà Nội đang quản lý khoảng 500 cán 
bộ mà 100% có trình độ đại học, 8% tiến sĩ, 26% 
thạc sĩ, 100% cao cấp chính trị. 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Lê Quốc Cường phải 
trấn an hôm 24/09/09: “Quy trình bổ nhiệm cán bộ 
rất chặt chẽ, dân chủ, khoa học, nên không thể có 
chuyện anh cứ đi học lấy bằng tiến sĩ là sẽ được bổ 
nhiệm, cũng không thể coi bằng tiến sĩ là “chiếc 
vé” vào một vị trí nào đó”. 

Cường nói rằng Thành ủy chỉ thúc giục “phấn 
đấu” chứ không xác định “quyết tâm”, nhưng, thực 
tế, hai nhóm chữ đó ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được áp dụng tương đương trong hầu hết 
mọi trường hợp.

Tình trạng quản lý công tại Việt Nam thua quá 
xa Anh Quốc mặc dù tỉ lệ tiến sĩ hiện thời chiếm 8% 
tại Thành phố Hà Nội.

Hội đồng Nghiên cứu Anh Quốc công bố bảng 
khảo sát “các tiến sĩ đang làm gì” trong giai đoạn 
2004-06 ghi nhận 50% làm việc trong lĩnh vực giáo 
dục, 10% trong kinh doanh, 15% trong y tế, phúc 
lợi xã hội, 5% trong quản lý công. 

Rất ít nhà lãnh đạo nổi tiếng tài ba trên thế giới 

trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội có cấp 
bằng tiến sĩ, vì mục tiêu đào tạo tiến sĩ để cung cấp 
cho giáo dục và nghiên cứu hơn vào nơi khác. Số 
tiến sĩ trong các Nội các Anh, Mỹ, Đức, Tàu dao 
động từ 5-50%, mà Mỹ và Anh có ít nhất.

Nhà nước Việt Nam tài trợ cho học bổng cấp tiến 
sĩ để hy vọng “có tư duy đột phá”, nhưng phương 
pháp giáo dục tại Việt Nam không tạo nếp suy nghĩ 
độc lập cho mỗi cá nhân. Cấp “tiến sĩ tại chức” đi 
ngược với nguyên tắc đào tạo cấp tiến sĩ phổ quát 
trên thế giới. Thể chế chính trị và hệ thống giáo dục 
của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyệt đối 
không cho phép những người chịu ơn của Đảng và 
Nhà nước đi ngoài “lề phải”.

Việc đào tạo tại chức cũng gây thiệt hại nghiêm 
trọng đối với hoạt động hành chính, vì nghiên cứu 
sinh diện cán bộ đã đánh cắp thời giờ phục vụ quần 
chúng trong vai trò “đầy tớ nhân dân”.

Các nhà giáo dục trên thế giới đều đánh giá Việt 
Nam chưa đủ năng lực đào tạo cấp tiến sĩ, nhưng Bộ 
Giáo dục & Đào tạo công bố kế hoạch 2009-2010 
phải đào tạo 10,000 tiến sĩ ở trong nước và 10,000 
nhờ nước ngoài. 

Dĩ nhiên, phẩm chất tri thức của tiến sĩ bị đặt 
nghi vấn.

Không một nghiên cứu sinh tại chức nào lại bỏ 
công “chạy” cho được tấm bằng tiến sĩ mà chẳng 
dòm ngó đến một chức vụ lãnh đạo cao hơn hoặc 
một vị trí béo bở, thơm tho nào đó.

Nhìn vào mẫu lý lịch chính thức, khó ai xóa bỏ ý 
niệm bằng cấp bàng bạc từ đầu chí cuối:

“1. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp Nguyễn 
ái Quốc. 

2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tiến sĩ. 3. 
Trình độ quản lý nhà nước: chương trình chuyên 
viên cao cấp. 4. Trình độ ngoại ngữ: bằng B”.

Theo thống kê của Bộ giáo dục năm 2007, không 
có cán bộ giáo dục nào trong số gần 200 nghiên cứu 
sinh hậu đại học tại ngoại quốc mà nằm ngoài các 
trường đại học của Nhà nước. Hầu hết các nghiên 
cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài đều thuộc giai cấp cơ 
bản và được thân nhân “lót ổ” trước khi về nước.

“Quy trình bổ nhiệm cán bộ rất chặt chẽ”, như 
lời biện minh của Lê Quốc Cường. Nhưng, bất cứ 
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con người bình thường nào cũng rất khó tin có hàm 
chứa tính chất “dân chủ, khoa học”.

Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đợi 10 năm 
nữa để đội ngũ cán bộ của Thành phố Hà Nội trám 
đủ 100% tiến sĩ mới hy vọng có tư duy đột phá. 
Vậy, trong thời gian đó, Thành phố sẽ làm việc cầm 
chừng mà nhìn các quốc gia khác vụt qua?

Tình trạng “chạy đua bằng cấp” không thể nào 
ngăn chặn vì Chính Nhà nước muốn có “đột phá tư 
duy” bằng phương pháp “duy ý chí” cố hữu.

Cán bộ phải “sống/chết” mà “chạy chọt” cho 
được mấy tấm bằng về trình độ lý luận chính trị, về 
năng lực quản lý xã hội chủ nghĩa, về đạo đức Hồ 
Chí Minh. Một giảng sư đại học ở Mạc Tư Khoa khi 
trở về quê hương đã không được Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận vì thiếu 
các chứng chỉ mác-lê và tư tưởng Hồ Chí Minh!

Tình trạng “chạy đua bằng cấp” và học tại chức 
tạo ra tầng lớp lãnh đạo học “giả”, “bằng thật” sẽ trở 
thành mẫu mực bất-thành-văn trong xã hội, cũng là 
tấm gương để các thế hệ kế tiếp noi theo.

Ai cũng muốn có địa vị cao trong xã hội, giàu 
sang mà không phải mất nhiều chất xám, cũng như 
sức lực. Nguyện vọng đó càng dễ thực hiện trong 
chế độ lấy lý lịch giai cấp là điều kiện tiên quyết; 
coi bằng cấp như nấc thang danh vọng, tiền tài bất 
chấp đạo đức căn bản của loài người; không cần 
vun đắp cho thế hệ tương lai, chẳng quan tâm tới 
vận mệnh của Tổ Quốc, Dân Tộc.

Nếu có nhắc tới cũng chỉ đọc khẩu hiệu cho 
kêu.

HU JINTAO CITY Ở ĐÂU?

Tịnh Tâm
Theo thống kê mới nhất đăng trên British Medi-

cal Journal, năm 2005, dân Tàu dưới 20 tuổi có 32 
triệu trai nhiều hơn gái; ở nông thôn cứ 100 gái thì 
có 126 trai. 32 triệu thanh niên Tàu ế vợ, phần lớn 
thất nghiệp, sẵn sàng sang các nước khác, vừa kiếm 
cơm vừa kiếm vợ. VN đang bị cái nạn Tàu trốn sang 
ở lậu, làm lậu, còn lộng hành hành hung cả dân địa 

phương. 
Bản tin của VietnamNet, nhan đề “Việt Nam đối 

diện nguy cơ nhập cư bất hợp pháp”, ghi lời ông 
Bùi Quốc Thanh, phó cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ 
Ngoại giao CSVN, nói trong một cuộc hội thảo giữa 
VN và Liên Âu về di cư, tổ chức ngày 22.6.2009 tại 
Hà Nội: “Cùng với quá trình mở cửa, Việt Nam đã 
dần trở thành một nước tiếp nhận di cư và bắt đầu 
phải đối mặt với nguy cơ nhập cư bất hợp pháp...”

Không nói rõ ai nhập cư bất hợp pháp nhưng 
phần lớn chỉ có Tàu chứ còn ai vào đấy nữa.

Báo trong nước trích nguồn tin từ Bộ Công An 
cho hay hiện có trên 35.000 lao động Tàu làm việc 
tại Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời thiếu tướng 
Đặng Thái Giáp, cục trưởng Cục Công tác chính trị, 
Tổng cục Xây Dựng Lực Lượng, thuộc Bộ Công An 
nói: “Trên thực tế vẫn có một số lao động chui chưa 
thể thống kê hết... tập trung ở một số địa bàn trọng 
điểm như tp Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và miền 
Trung... Tình hình lao động TQ, nhất là sô lao động 
phổ thông, tự phát nhập cảnh vào VN với nhiều lý 
do khác nhau như du lịch, thăm thân nhân... rồi tìm 
cách gia hạn để cư trú trái phép, làm ăn lâu dài tại 
VN có xu hướng ngày càng gia tăng và khá phức 
tạp”

Thống kê chính thức nói 30% trong số 50.000 
người nước ngoài làm việc ở Việt Nam là ở dạng bất 
hợp pháp, phần lớn vào bằng đường visa du lịch. 
Phan Quốc Thái, một viên chức ở Cục quản lý Xuất 
Nhập Cảnh Bộ Công An, nhận định rằng việc quản 
lý “không giống ai”. 

Trong kỳ họp quốc hội vừa rồi, khi bị chủ nhiệm 
Ủy ban Các Vấn đề Xã Hội của Quốc hội Trương 
Thị Mai chất vấn, bộ trưởng bộ Lao Động Nguyễn 
Thị Kim Ngân bác bỏ phê phán rằng bộ của bà chịu 
trách nhiệm chính cho tình trạng gia tăng lao động 
nước ngoài bất hợp pháp: “Nếu tôi nói trách nhiệm 
của Bộ LĐ-TB và XH thì làm sao tôi sửa được vì 
tôi không cấp giấy phép cho ai vào đây hết”. Đại 
đa số vào Việt Nam bằng visa du lịch rồi ở lại làm 
việc luôn. Thế là bộ Lao Động có cớ đổ lỗi cho bộ 
Nội Vụ, bộ Nội Vụ đẩy qua bộ Ngoại Giao. Rốt 
cuộc chẳng biết lỗi về đâu. Khi bắt được người 
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nước ngoài, chủ yếu là Tàu, ở lậu, làm lậu thì chỉ có 
biện pháp phạt. Thứ trưởng bộ Lao Động, Thương 
Binh và Xã Hội Nguyễn Thanh Hòa thừa nhận: “Do 
nhiều nguyên nhân, hiện chúng ta vẫn chưa xử lý 
nghiêm vấn đề này. Chưa có ai bị trục xuất” mà 
thường chỉ là xử phạt hành chính.

Chánh thanh tra Bộ Lao Động Nguyễn Văn 
Tiến  nói rằng: “Thông thường họ làm việc được ba 
tháng mới xin giấy phép. Có những lao động gần 
kết thúc hợp đồng mới xin phép. Khi phát hiện có 
lao động làm việc không giấy phép, chỉ phạt hành 
chính và kiến nghị chủ sử dụng xin phép cho người 
lao động”. 

Theo báo Tuổi Trẻ, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 45 
triệu đồng 6 nhà thầu Tàu là đối tác của China Alu-
minium International Engineering Co. (Chalieco) 
tham gia dự án xây dựng một nhà máy nhôm ở Tân 
Rai, Tây Nguyên, bị cáo buộc đã đưa nhiều người 
Tàu tham gia dự án bằng visa du lịch. Có 570 công 
nhân Tàu làm việc cho dự án này nhưng nhà thầu 
mới chỉ xin cấp phép cho 250 công nhân nước ngoài. 
Chalieco bị tỉnh Lâm Đồng phạt 45 triệu đồng. Phó 
bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lê Thanh Phong, một đệ 
tử của tt Nguyễn Tấn Dũng, thú nhận, “Do quan hệ 
quốc tế của hai bên, không phải muốn làm gì cũng 
được”. 

Không biết có phải “quan hệ quốc tế” là như thế 
này hay không?

Theo nguồn tin cao cấp từ giới lãnh đạo đảng 
CSVN vừa được tiết lộ và kiểm chứng qua một số 
thành viên ngoại giao đoàn tại Hà Nội thì từ tháng 
10.2008, nhà cầm quyền Tàu, qua mạng lưới ngân 
hàng ngoại vi của họ, đã chuyển nạp vào hệ thống 
kinh doanh của gia đình thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng tổng cộng hơn US$150 triệu. Vẫn theo nguồn 
tin mà Radio Chân Trời Mới nhận được thì đây là 
món tiền để trao đổi với việc ông Nguyễn Tấn Dũng 
chấp thuận và tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khai thác 
Bô-xít Tây Nguyên tại 2 địa điểm hiện nay là Đắc 
Nông và Tân Rai, bất kể các phản đối từ công luận 
và thành phần chuyên gia công nghệ, quân sự Việt 
Nam.

Cũng do “quan hệ quốc tế”, thợ Tàu sang VN 
muốn làm dơi, làm chuột gì thì làm.

Phó giám đốc Sở Lao động-Xã Hội Đồng Nai Lê 
Duy Tín cho biết, từ đầu năm 2008 đến nay, sở này 
phạt tiền 20 doanh nghiệp vi phạm tuyển dụng và sử 
dụng lao động nước ngoài. Hiện 200 lao động phổ 
thông Tàu vừa bị thanh tra lao động thuộc Sở LĐ-
TB & XH Đồng Nai phát giác là “lao động chui” 
tại công trường xây dựng nhà máy xi măng Công 
Thanh (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng 
Nai). Mức xử phạt là 5 triệu đồng/người và buộc 
phải hồi hương.

Theo tin báo Tiền Phong ngày 25.6.2009, 
Nguyễn Hữu Tám, trưởng CA xã Phước Khánh, 
cho biết toàn xã này có khoảng trên 300 công nhân 
Tàu, trong đó cty Công Thanh 275 người, cty hóa 
dầu AB hơn 30 người. Tuy nhiên, ông cho rằng, đây 
là con số thông qua khai báo tạm trú tạm vắng, còn 
con số thực không thể biết, bởi có nhiều công nhân 
chui. Số công nhân trên hay gây sự đánh nhau và cứ 
đến cuối tuần, họ lại thuê xe lên trung tâm xã Phước 
Khánh cách hai cây số để vui chơi và quậy. Đã có 
trường hợp chạy xe chở ba, không nón bảo hiểm, 
chạy ẩu tông vào người đi đường rồi bỏ chạy. Khi 
bị dân chặn xe lại, họ hùng hổ đuổi đánh dân, gây 
náo loạn (Việt Báo ngày 26.6.2009).

Tình trạng công nhân Tàu quậy phá xẩy ra ở 
khắp nơi chúng tụ tập.

Cuối năm ngoái, tại khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh 
Hóa), một công nhân Tàu làm việc tại nhà máy xi 
măng Nghi Sơn say rượu vào quán của anh Nguyễn 
Văn Len ở thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, huyện 
Tĩnh Gia, mua thuốc lá, do bất đồng ngôn ngữ đã 
đập bàn ghế, xé bao thuốc lá rồi quát tháo chị Lê 
Thị Nghị, vợ anh Len. Vừa lúc đó anh Len về, túm 
tay vị khách ngang ngược này đẩy ra khỏi quán. Bất 
ngờ anh Len bị hắn quay lại túm tóc đánh ngay tại 
quán của mình. Anh Len và người nhà chống trả 
lại, tên thợ Tàu chạy về khu tập trung kéo thêm 40 
thợ Tàu đến. Sau đó, gần 200 thợ Tàu nữa cầm ống 
nước, gậy gộc lái xe tải từ công trường ra, lấy đèn 
rọi vào nhà anh Len đập phá, đánh bị thương nhiều 
người trong gia đình anh. Người bị đánh trọng 
thương nặng nhất là Nguyễn Văn Đen, em trai anh 
Len, nghe tin nhà anh trai bị lao động Tàu đập phá, 
đi xe máy đến thì bị 5-6 lao động Tàu đánh tới tấp, 
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đập nát xe, mũ bảo hiểm, khiến anh bị gãy tay, chân 
và phải khâu 16 mũi trên trán, đầu. Hàng xóm can 
ngăn cũng bị rượt đánh. Trong khi đó, công an địa 
phương tránh né và báo chí để tới nửa năm sau mới 
loan tin.

Lê Thị Nhung từng làm phiên dịch tại công trình 
xây dựng nhà máy xi măng Nghi Sơn cho biết hiện 
tại số lao động Tàu có mặt tại đây vào khoảng từ 
600 đến 700 người, trong đó có người đem theo cả 
vợ sang. Nhưng, trả lời VietNamNet, trưởng phòng 
quản lý doanh nghiệp và lao động Lê Tuân của Ban 
Quản Lý Khu Kinh Tế Nghi Sơn cho biết, theo con 
số nhà thầu xây dựng báo với nhà máy xi măng Nghi 
Sơn, thì chỉ có 326 lao động Tàu, 98 được cấp giấy 
phép, số gia hạn giấy phép lao động là 135, còn lại 
93 lao động chưa được cấp giấy phép, “Còn thực tế, 
có người sang  du lịch rồi ở lại tìm việc hay không 
thì Ban Quản Lý không thể nắm được”.

Thợ Tàu còn đem luật giang hồ rừng rú ra áp 
dụng. Chúng vào nhà hàng Đồng Thúy, thôn Bắc 
Hải ôm tivi ngang nhiên bước ra trước sự bất lực 
của chủ quán. Ông Hoàng Văn Chung, trưởng CA 
xã Hải Thượng, cho biết: “Chúng tôi chỉ nghe người 
dân kể lại sau khi ngồi uống cà phê ở nhà hàng về, 
vì mất điện thoại, công nhân Tàu quay lại quán tìm 
không thấy nên đã ôm tivi của nhà hàng đi” nhưng 
ông cũng “đại xá” cho thợ Tàu để được yên thân. 

Dân dưới bảo vệ của ông cứ việc... tức thì chết 
đi.

Báo nhà nước kể: “Vào ngày 24.4.2009, nhà 
thầu Tàu bắt được 2 đối tượng là dân địa phương 
trộm cắp sắt. Khi CA xã Hải Thượng và CA đồn 
Nghi Sơn đến nhận người để điều tra thì họ không 
giao người mà đòi giữ lại xử lý riêng. Công nhân 
Tàu còn bao vây xe ô tô của đồn CA Nghi Sơn một 
tiếng đồng hồ rồi mới cho đi”. Ngày 26.4.2009, 
khoảng 30 công nhân Tàu đã kéo đến ban điều hành 
nhà thầu Hà Nội đánh một công nhân của nhà thầu 
này và còn yêu cầu bồi thường.

Hiểm họa quan trọng nhất là thầy thợ Tàu kéo 
sang có vẻ muốn “cư trú lỳ”.

Ở Hải Phòng, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, 
có “làng Tàu” với hàng trăm nhà hàng, nhà nghỉ, 

quán karaoke, massage... nằm dọc gần chục cây số 
từ thị trấn Núi Đèo đến xã Minh Đức, gắn biển chữ 
Tàu khiến người đi đường tưởng đang “phi lạc sang 
Tàu” nhưng do các cô gái Việt phục vụ. Xã Tam 
Hưng, cũng thuộc huyện Thủy Nguyên, có “khu 
ổ chuột” với cả nghìn lao động Tàu sang VN theo 
con đường “tiểu ngạch” nghĩa là không có hộ chiếu, 
thường xuyên tổ chức đánh bạc, gây xô xát xích 
mích với thanh niên địa phương, nhiều người sống 
cặp với các cô gái người Việt như vợ chồng. Họ 
sang làm việc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải 
Phòng.

Trưởng CA xã Tam Hưng Lại Thế Minh nói: 
“Ban CA xã chưa một lần đi kiểm tra giấy đăng ký 
tạm vắng tạm trú của lao động nước ngoài cư trú 
tại địa phương trong thời gian thi công công trình 
nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Lý do vì lực lượng 
công an xã quá mỏng (14 cán bộ CA phụ trách địa 
bàn 10 thôn trong xã), lực lượng lao động người 
nước ngoài quá đông và... bất đồng ngôn ngữ!”. 

Các cán bộ CA còn đợi gì mà không đi học tiếng 
Tàu?

Một số tin tức ghi lại trong nội một số báo Làng 
539 ngày 24.4.2009 còn bi đát hơn:

“Trả lời đài BBC hôm thứ Năm, 16.4, tiến sĩ 
Phạm Sĩ Liêm, phó chủ tịch Tổng Hội Xây Dựng 
VN, cho biết... ‘Họ mang không những nhân công 
mà cả vật liệu của mình vào VN. Những loại vật liệu 
như xi-măng, sắt thép ở VN đều có, và có thừa nữa 
là đàng khác... Tôi được biết nhà thầu TQ [Tàu] 
ra nước ngoài có nhận được một số trợ giúp của 
chính phủ, chẳng hạn về thuế. Thí dụ một quy định 
về nhận thầu xây dựng ở nước ngoài của TQ nói 
nếu cty TQ mang được lực lượng lao động và công 
trình sử dụng được ít nhất 30% nguyên vật liệu của 
TQ, thì họ được miễn thuế’(trang 10).

Theo chú thích của một bức ảnh đăng trên báo 
Tuổi Trẻ ra ngày 16.4.09, tập đoàn điện khí Đông 
Phương (Dong Fang) Trung Quốc, trúng thầu xây 
dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, đã đặt tên cho 
một con đường ở đây là Dong Fang Road.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, toàn bộ các con đường 
xung quanh công trình này đều được nhà thầu TQ 
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đặt theo tiếng Hoa” (trang 18).
Tàu đặt tên Tàu cho những con đường Việt Nam 

còn chưa nguy hại bằng Tàu xây “Đô Thị Hoa Kiều” 
trên lãnh thổ Việt Nam, như đô thị Nam Hoàng 
Đồng I ở phía bắc tỉnh Lạng sơn. Dự án này rộng 
51 mẫu tây, do cty SX & TM Lạng Sơn có ông Hồ 
Phi Dũng làm giám đốc cùng 2 công ty liên doanh 
của Tàu có tên VN là Cty Khai phát Trí nghiệp Hậu 
Nguyên và cty Thương mại Thành Bá (Nam Ninh, 
tỉnh Quảng Tây) làm chủ trên giấy tờ nhưng thực 
tế do Tàu bỏ tiền ra xây dựng, khai kinh phí chỉ có 
500 tỷ đồng để khỏi phải qua Quốc Hội. Việc xây 
dựng Đô Thị này nhằm thực hiện Quyết định số 55 
ngày 28.4.2008 của thủ tướng CP về phát triển Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn thi hành.

Ngày 25-8-2008, hai phía đã cắt băng khai 
trương để tiến hành xây dựng, dự trù hoàn thành 
vào 2013. 

“Dự án gồm các khu công nghiệp, thương mại 
lớn, khu nhà ở kiểu mẫu, dịch vụ ẩm thực, vui chơi, 
giải trí, y tế, giáo dục. Dự án theo xu hướng thiết kế 
hiện đại gồm 6 khu vực công năng đầy đủ thỏa mãn 
nhu cầu phát triển của một thành phố lớn, bên cạnh 
đó có 6 quảng trường theo các chủ đề khác nhau 
mang sắc thái văn hoá bản địa”. 

Ai sẽ làm ăn, buôn bán ở các khu công nghiệp, 
thương mại? Ai sẽ ở trong khu nhà kiểu mẫu? Ai sẽ 
có tiền đến ăn uống, vui chơi và giải trí ở đây? 

Có thể tìm được câu trả lời trong bài phóng sự 
của Thiên Thư trên báo Người Việt ngày 29.7.2009 
mang nhan đề “Từ mũi Sa Vĩ nhìn về Móng Cái: 
Trung Quốc làm chủ, Việt Nam làm thuê”:

“Móng Cái cũng như nhiều thành phố vùng giáp 
biên khác, nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, 
khách sạn, khu vui chơi giải trí được đầu tư bởi các 
công ty, tập đoàn lớn của Trung Quốc. Một trong 2 
khu giải trí, kinh doanh lớn nhất thành phố trẻ Móng 
Cái là của công ty Hồng Vận và công ty liên do-
anh Hải Ninh-Lợi Lai. Như nhiều nhà đầu tư Trung 
Quốc khác, 2 công ty này được thuê đất 50 năm 
với nhiều loại hình kinh doanh như sòng bạc, khách 
sạn, sàn nhảy, dịch vụ, mua sắm hàng hiệu (nhái), 

cửa hàng đồ ăn Trung Quốc. Cuối tuần, khách du 
lịch từ Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan đến Móng 
Cái nghỉ ngơi rất đông, các nhà hàng, khách sạn 
cho đến sân golf dường như hoạt động hết công 
suất. Tất cả tiền đều chảy vào túi chủ Trung Quốc, 
chẳng có thứ gì của Việt Nam được tiêu dùng, trừ 
những người phục vụ luôn là người Việt Nam biết 
hai thứ tiếng.

Một ông lão ở làng chài nhìn thời vận mà thốt 
lên, “Danh nghĩa là đất của mình nhưng Trung 
Quốc đã thuê trong 50 năm tới, không chỉ Trà Cổ, 
Móng Cái, mà cả cái tỉnh Quảng Ninh này, từ cái 
sân golf, khách sạn, các khu trung tâm mua sắm, 
quảng trường, cho đến cái quán ăn vỉa hè đều có 
chủ là người Trung Quốc. Sống trên đất Việt nhưng 
người Việt chỉ là kẻ làm thuê lại phải tiêu dùng mọi 
thứ hàng hóa của Trung Quốc thì có đau không, có 
lo không?”” 

Thưa cụ, đau thật và cũng lo thật.
Bao giờ thì Móng Cái đổi tên là Mao Tse-Tung 

city, Lạng Sơn là Deng Shao Ping City, Hà Nội là 
Hu Jintao City? 

DÂN VIỆT NAM NGHẸT THỞ 
VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

                                        Đại Dương

Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) được thiết lập tại 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1998, 
nhưng, trong 2 năm 2006 và 2007, đã tiêu sạch trơn 
2,800 tỉ đồng khi Nhà nước cho phép người có thẻ 
được khám, chữa tại các cơ sở y tế.

Nhà nước bèn bắt buộc dân chúng, kể cả sinh 
viên học sinh, phải mua BHYT nhằm thu tiền từ 
những hội viên mới để bù vào khoản chi. Chỉ có 
60% trong tổng số 15 triệu sinh viên, học sinh mua 
thẻ (sẽ ít khám bệnh hơn người cao niên) nên đầu 
năm 2010, Nhà nước bắt buộc tất cả phải tham gia.

Nhà nước chịu phân nửa, nhằm khuyến khích 
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dân chúng mua BHYT để được khám chữa bệnh 
miễn phí. Tuy nhiên, Nhà nước, bệnh viện, hãng 
bảo hiểm vẫn ngụp lặn trong môi trường thủ tục 
rườm rà cùng những trò ma giáo nên trút khổ lên 
đầu dân chúng, mà Quỹ BHYT thì cứ thâm thủng.

Năm 2008, Quỹ đã bội chi 1,400 tỉ đồng và có 
thể lên 2,000 tỉ trong 2009 do 40/63 tỉnh, thành đã 
bội chi. Riêng Bệnh viện Đa khoa Bình định chi 
vượt 400%.

Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước hay 
phi-quốc-doanh cũng tận lực moi Quỹ qua dịch vụ 
kỹ thuật. Thời gian 2004-05 khi bắt đầu kế hoạch 
“cùng chi trả” thì phần xét nghiệm và chẩn đoán chỉ 
chiếm 13% trong tổng số tiền đòi BHYT, nhưng đã 
vọt lên 30-50% vào năm 2008. Một số bác sĩ được 
các hãng chế tạo dụng cụ trả hoa hồng qua số lần sử 
dụng. Các bệnh viện không công nhận kết quả xét 
nghiệm của nhau để moi Quỹ một cách hợp pháp. 

Hơn 10 năm qua, Quỹ phải thanh toán giá thuốc 
cao hơn thị trường vì không có vai trò gì trong việc 
cung ứng và quản lý giá thuốc của các bệnh viện. 
Mức chênh lệch giá thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai 
và Đa khoa Bình Định so với thị trường lên tới 
30%, nên toa thuốc có thể chiếm 50% tiền khám 
chữa bệnh.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Bình Dân nói rằng 
các bác sĩ ra toa thuốc bất hợp lý vì bị tác động về 
khoản chi của các hãng dược, các trình dược viên 
hoặc quá thiếu thông tin, khiến cho tiền thuốc chiếm 
60% chi phí khám chữa bệnh.

Dù Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thừa biết 
các cơ sở khám chữa bệnh công khai móc Quỹ, 
nhưng đành chịu, vì đội ngũ giám định viên có trình 
độ chuyên môn thấp, ít được tập huấn nghiệp vụ. 
BHXH thiếu giám định viên với lượng chi 5 tỉ đồng 
mỗi ngày. Một giám định viên chỉ có thể đọc và 
giám định từ 200-300 hồ sơ/ngày nên mức độ kiểm 
soát chuẩn xác, hợp lý hoàn toàn bất-khả-kháng.

BHXH cáo buộc cơ sở khám chữa bệnh lạm 
dụng chuyên môn để moi Quỹ, ngược lại, bị than 

phiền thiếu năng lực giám định nên đẻ ra nhiều thủ 
tục, phương thức thanh toán rườm rà.

Không ai trong số họ nhận lỗi và có thiện chí cải 
thiện vì họ đều là những “con người ưu tú xã hội 
chủ nghĩa” được Nhà nước đề bạt và bao che. Phiền 
toái, thiệt thòi lại trút lên đầu dân đen trong một xã 
hội mà quyền bình đẳng chỉ có trên giấy. 

Bộ Luật Bảo hiểm Y tế sẽ có hiệu lực từ 01/10/09 
nên 4 tháng trước Liên bộ Y tế, Tài chính đã chọn 
10 bệnh viện lớn trên toàn quốc để làm thí điểm. 
Nhưng, trong lần họp với Bộ Y tế hôm 25/08/09, 
những cơ quan trách nhiệm liên đới đều tỏ ra lúng 
túng. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu không che 
dấu nỗi băn khuăn về sự rườm rà của Bộ Luật. 
Giám đốc Sở Y tế Nam Định lo các bệnh viện rất 
khó phân loại đối tượng “cùng chi trả”. Cục trưởng 
Quản lý khám chữa bệnh cho biết có lạm dụng kỹ 
thuật cao, xét nghiệm không cần thiết, bác sĩ chỉ 
dựa vào kết quả thử nghiệm mà không khám cho 
bệnh nhân trái với quy định chuyên môn. Vụ trưởng 
Bảo hiểm y tế rất lúng túng khi bị hỏi về phương án 
“cùng chi trả” nên chỉ khuyên các địa phương phải 
“vận dụng và du di” về phân loại; và cứ chữa cho 
người bị tai nạn trước rồi đòi tiền sau. Luật mà “du 
di” chỉ tạo điều kiện cho tham nhũng hoành hành 
và người dân bị mất thì giờ với nhiều thủ tục “luật 
con, lệ kép và cò”.

Khoảng 90% bệnh nhân phải “cùng chi trả” từ 
5-30%, nhưng rất nhiều bệnh viện chưa được điện-
toán-hóa nên không thể phân loại nhanh chóng và 
chính xác, dù đã thuê thêm nhân viên phục vụ.

Kể từ năm 1989, Việt Nam lập thí điểm mô hình 
BHYT và bắt đầu áp dụng trên toàn quốc từ 1992 
có phần “cùng chi trả”, đã thất bại không kèn không 
trống. Giờ đây, Nhà nước lại tái thực hiện qua Luật 
Bảo hiểm Y tế có hiệu lực từ 01/07/09 rồi phải hoãn 
lại tới ngày 01/10/09 cũng mang đầy tính chất duy 
ý chí. 

Luật BHYT không đặt trọng tâm phục vụ bệnh 
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nhân, chưa giải quyết hợp lý mối quan hệ “Nhà 
nước-cơ sở y tế-bệnh nhân”, từ chối thực tế cuộc 
sống, nên được áp dụng theo kiểu “du di”.

Vì thế, Cơ quan BHXH lo soạn ra nhiều quy 
định tạo điều kiện “quản lý” dễ dàng; cơ sở khám 
chữa bệnh tìm mọi cách để moi Quỹ BHYT, đồng 
thời, không quên móc túi bệnh nhân; người mang 
thẻ BHYT phải chạy đôn chạy đáo, kể cả lo lót cho 
“cò” để “được khám bệnh, nằm viện và trả cả núi 
tiền túi”.

Luật BHYT buộc người mang thẻ phải khám 
chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, huyện, nhưng, 40% 
trạm y tế không có bác sĩ. 

Hiện tại, nhiều bệnh viện tuyến thấp đã vượt 
nhiều bệnh viện tuyến cao về kỹ thuật và phương 
tiện điều trị tối tân hoặc một số bệnh viện tư hay bán 
công đã qua mặt các bệnh viện tuyến cuối, nhưng 
không có quyền điều trị, dù được bệnh nhân tin 
tưởng. 

Nhà nước than phiền các bệnh viện tuyến cao 
quá tải, nhưng lại hạn chế việc khám chữa bệnh tại 
những cơ sở có trang bị dụng cụ, phương tiện thích 
hợp.

Cơ quan BHXH cố tạo nhiều quy định ngặt nghèo 
cho cơ sở khám chữa bệnh hầu hạn chế tham nhũng, 
tuy nhiên, trên thực tế, không thể bác bỏ trường hợp 
cấu kết giữa cơ sở khám chữa bệnh và các giám 
định viên cũng như cán bộ quản lý y tế để moi Quỹ 
và móc túi người mang thẻ BHYT.

Viễn ảnh Bảo hiểm Y tế toàn dân sau 20 năm 
thực hiện vẫn tiếp tục mù mịt vì Luật lỏng lẻo đến 
độ phải du di nên các cấp khó thi hành. Cơ quan 
BHXH, Bộ Y tế bất lực trước các tệ trạng. Cơ sở 
khám chữa bệnh rán luồn lách để thủ lợi nhiều nhất 
trước khi Nhà nước thay đổi chính sách BHYT. 
Bệnh nhân, kể cả người có thẻ BHYT, sẽ bị đá qua, 
lăn lại và cứ phải mở hầu bao đều đều mà chẳng biết 
tỏ cùng ai.

MÁU LỤC LÂM

Mỹ Lộc
Tàu chỉ có 16.5% đất đai là rừng. Nạn soi mòn 

và sa mạc hóa khiến Quốc Hội Tàu phải ra luật cấm 
phá rừng, rồi đến 1995 lại phải tu chính vì luật cũ 
không quy định đủ trường hợp phạm pháp. Ngày 
26.6.2001, Ủy Ban Thường Vụ QH lại ra một tu 
chính nữa ấn định mức phạt tù đến 7 năm cấm cố 
và phạt tiền những ai phá rừng để trồng trọt hay làm 
việc khác. Viên chức chính phủ cấp giấy phép trái 
luật cho tiều phu cũng bị trừng phạt như thế. 

Cấm phá rừng trong nước trong khi nhu cầu gỗ 
tăng lên mãi nên năm 1997 Tàu nhập cảng 40.2 triệu 
m3 (thước khối) gỗ súc, 2003 tăng đến 106.7 m3.

Không những mua, Tàu còn cho người đến khai 
thác gỗ rừng tại các lân bang.

Trong bài “China’s Lumbering Economy Rav-
ages Border Forests; Logging Industry Taps Un-
regulated Markets for Wood” trên The Washington 
Post ngày 26.3.2001, John Pomfret nhận định về sự 
tham lam của Tàu về mọi mặt, chỉ xin trích những 
đoạn nói về rừng thôi: “Phiến Mã (Pianma), cách 
Bắc Kinh 1,500 dặm về phía tây nam miền xa nhất 
tỉnh Vân Nam, là một trong những cửa ngõ vào 
rừng bắc Miến Điện, nơi, đã nhiều năm qua, việc 
mua bán gỗ súc sầm uất, không có luật lệ và phần 
lớn không được biết đến đã lột trụi hàng trăm dặm 
vuông rừng nhiệt đới cổ. Như thế, Phiến Mã là một 
khán đài để xem sự thèm ăn ngày càng tăng của 
khổng lồ kinh tế Tàu đang nổi lên và bành trướng 
vươn ra phần còn lại của Á Châu và thế giới... 

Jim Harkness, giám đốc văn phòng ở Tàu của  
WWF (World Wildlife Fund=Quỹ Đời Sống Ho-
ang Dã Thế Giới), một tổ chức bảo tồn, phát biểu: 
‘Chúng ta có ở đây một tình trạng mà chính sách 
môi sinh thủ lợi ở Tàu tạo ra những khuyến khích 

nm



Tháng 10, 2009 Trang 17

phá rừng ở các nơi khác trên thế giới’...
Từ 1998, Tàu ra lệnh cấm đốn cây để bảo vệ 

rừng của nó đang mau chóng biến mất và để ngăn 
đất bị soi mòn nghiêm trọng tạo ra những trận lụt 
gây chết chóc... Từ 12 tỉnh năm 1998, việc cấm đốn 
cây lan ra 18 tỉnh năm 2000. Không được phép đốn 
cây tại thượng nguyên Dương Tử Giang hay Hoàng 
Hà. Đốn cây cũng giảm tại Mãn Châu, Nội Mông 
và lãnh thổ tây bắc Tân Cương và các nơi khác nữa. 
Tổng cộng, theo điều tra của WWF, 740,000 tiều 
phu mất việc. Từ 1997 đến 2000, gỗ súc sản xuất 
giảm 97%, chỉ còn 1 triệu m3...

Quan thuế về lâm sản giảm mạnh để chuẩn bị 
cho hệ thống mậu dịch cởi mở hơn. Nhiều nơi suốt 
biên giới Tàu, nhập cảng gỗ không phải đóng thuế 
quan.  

Trong bầu không khí như thế, sau 1998, hàng 
ngàn công nhân thất nghiệp tràn ngập thành thị này 
[Phiến Mã] và các vùng dọc biên thùy để tìm gỗ 
cung cấp cho nhu cầu không thể thỏa mãn được về 
đũa, đồ mộc và giấy. Nhập cảng gỗ súc của Tàu tăng 
vọt từ chưa đến 5 triệu m3 năm 1998 lên 10 triệu 
năm 1999 và giữa 14 đến 15 triệu năm ngoái...

Tài xế Lý Gia Kinh (Li Jiajing], 44 tuổi, cho 
biết năm ngoái anh đã chuyển 1,000 m3 gỗ ma lật 
(teak), độc cần Tàu (Chinese helmlock), bồ đào 
(walnut), long tùng (dragon spruce) và thông Tàu 
(Chinese pine). Mới đây, anh chuẩn bị xe tải 18 m3 
để chở 3 khúc gỗ ma lật đường kính hơn 10 bộ, già 
100 năm.   

Miến Điện cung cấp 10% giấy nhập cảng... 
nhưng chẳng ai tại lằn ranh tỉnh Vân Nam miền tây 
này tin những con số ấy... Các viên chức cty lâm 
nghiệp ước lượng mỗi năm hơn 350,000 m3 chuyễn 
qua chỉ ở Phiến Mã mà thôi. Những số lượng lớn 
cũng được chuyển từ Miến vào Tàu qua các tỉnh 
lùi xuống phía nam hơn, dọc biên giới: Đằng Xung 
(Tengchong), Ưng Giang (Yingjiang), Trương 
Phong ( Zhangfeng), Thụy Lệ (Ruili) và Loan Dinh 
(Wanding). Một hãng gỗ Mã Laiá  đang xây cây 
cầu ngang sông Salween, cách Phiến Mã 60 dặm 
về phía nam, gần Phúc Công (Fugong), để còn đem 
vào thêm gỗ nữa. 

Năm 1988, chỉ có 13 nhà máy cưa nhỏ ở quận 

Đức Hồng (Dehong), một trung tâm mậu dịch gỗ 
súc mới. Bây giờ có hơn 100 và còn 100 nữa đang 
mọc lên quanh Đằng Xung...”

Kirk Talbot, một chuyên gia về rừng Đông Nam 
á, có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, bảo, “Thật là một 
thảm trạng quốc tế vì Miến có khoảng một nửa rừng 
lục địa Đông Nam á. Sự phối hợp của một tập đoàn 
binh trị [ở Miến] và sự tham lam không cùng của 
Tàu đang tạo ra một thảm họa”...

Miến Điện và Vân Nam là nơi có thảo mộc và 
chim muông phong phú , từ những loại hoa sơn lựu 
hài hòa làm ngất ngây đến những con panda hung 
đỏ.  Có hơn 12,000 loại cây được ghi nhận trong 
vùng, một trong những vùng sinh học tạp bác nhất 
thế giới...

Năm 1949, năm cách mạng Cộng Sản Tàu, một 
nửa tỉnh  Vân Nam là rừng, ngày nay chưa đến 10%. 
Tại Miến, năm 1949, 21% là rừng, nay cón chưa 
đến 7%... Năm 1997, một nhà bảo tồn có căn cứ tại 
Vân Nam báo cáo rằng tiều phu Tàu đã phát quang 
35 dặm sâu vào đất Miến, năm nay sâu vào 60 dặm. 
Ông bảo, “Miến xưa kia được phủ bằng những cây 
khổng lồ như vùng Cao Li Công Sơn (Gaoligon 
Shan) của chúng tôi chỉ bên kia biên giới. Bây giờ 
leo lên đỉnh núi của họ chỉ thấy đường xá và xe be 
và chẳng còn cây cối gì cả”...

Trong hai năm qua, nhập cảng gỗ Nga đã vọt lên 
và vượt con số của Miến. Bây giờ Nga có 42% số 
gỗ đổ vào Tàu. Nhưng đa số gỗ Nga lấy từ rừng gỗ 
mềm mọc nhanh trong khi gỗ Miến là từ rừng nhiệt 
đới cây thường già hàng trăm năm...

Giới chức địa phương ở Tây Bá Lợi á đã nói đến 
nỗi lo sợ của họ về một “cuộc xâm lăng Tàu” tuy 
rằng đang có những thương lượng để cho các đoàn 
người Tàu đến đốn cây ở Nga...  

Ngày 10.7.2003, SinoCast loan tin 3 cty Tàu có 
trụ sở đặt tại tỉnh Hắc Long Giang: Heilongjiang 
Sida Paper Co. Ltd., Chu Hải Chân Dung (Zhu-
hai Zhenrong) Company và Hắc Long Giang Hoa 
Thành (Heilongjiang Huacheng) International Eco-
nomic and technological Cooperation Co. Ltd. đã 
ký kết tại Cáp Nhĩ Tân (Harbin) quyết định cùng 
đầu tư 2.3 tỷ nhân dân tệ (renminbi) vào một dự án 
đốn cây và biến chế gỗ tại khu tự trị Chita (Chitins-
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kaya Obl.) của Nga. 
Ngày 17.3.2005, trả lời báo cáo của WWF tựa đề 

là “China’s Wood Market, Trade and Environment” 
theo đó Tàu nhập cảng gỗ ồ ạt trong thập niên qua 
đã hỗ trợ việc buôn lậu hiện hành và để Nga và 
Mã Lai á phải đối diện với việc khai thác quá mức 
và đốn cây lậu do xuất cảng gỗ của các nước này 
sang Tàu, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Tàu Lưu 
Kiến Tào (Liu Jianchao) bảo “Khẳng định như thế 
là thách đố sự thật. Buôn gỗ là một bô phận quan 
trọng trong mậu dịch của Tàu với các nước chung 
quanh, có lợi hỗ tương... Chính phủ Tàu không khi 
nào cho phép đốn cây lậu... Đồng thời, các cty Tàu 
làm rừng và đốn cây ở ngoại quốc phải tuân hành 
luật lệ địa phương. Cho đến nay, chúng tôi chưa 
nhận được báo cáo nào về các cty Tàu đốn cây lậu 
ở nước ngoài. Chính phủ Tàu đã thiết lập việc tiếp 
xúc mật thiết với các nước chung quanh và cùng 
với họ có nhiều biện pháp để chống lại những hoạt 
động đốn gỗ và buôn gỗ lậu”.

Ông Tàu họ Lưu (manh) tên Tào (lao) này vừa 
nói láo lại ngu: Nếu không có đốn cây và buôn gỗ 
lậu thì cần gì phải có biện pháp chống lại? 

Ông họ Lưu nói tào lao về việc cướp cây rừng 
làm tôi liên tưởng đến nguồn gốc Lục Lâm của nhà 
cầm quyền Hán tộc [1]. Danh từ riêng Lục Lâm sau 
này trở thành danh từ chung “lục lâm”, chỉ các bọn 
thảo khấu (giặc cướp). Thời Mạt Hán ngày nay, bọn 
lục lâm con cháu họ Lưu hoành hành khắp nơi.

Trở lại với ông họ Lưu tên Tào. Ông còn bị một 
ông Tàu khác, cùng nghề “phát” như ông, lật tẩy. 
Ngày 27.3.2006, phát ngôn viên Tần Cương (Qin 
Gang) của bộ Ngoại Giao công nhận trong một 
cuộc họp báo: “Không thể chối được rằng có một 
vài cty và tư nhân đốn cây lậu vì tham lợi. Chính 
phủ Tàu coi vấn đề này rất quan trọng. Chúng tôi 
đòi các cty và cá nhân Tàu phải chấp hành luật 
lệ của Myanmar... Chúng tôi sẽ trừng phạt các vi 
phạm theo luật”. Nhưng ông không nói trừng phạt 
thế nào và theo luật gì. Phá rừng thì chắc là phải áp 
dụng luật... lục lâm.

Ngày 5.7.2007, có tin Cathay Forest Products 
Corporation bắt đầu chở gỗ súc từ Nga về Tàu bằng 
đường thủy để tăng việc phân phối gỗ súc Nga cho 

Tàu bằng hỏa xa. Chủ tịch tổng giám đốc Cathay 
Forest, Anthony Ng, bảo: “Nga là lý tưởng vì nó là 
vùng duy nhất trên thế giới có nhiều gỗ và ở gần thị 
trường Tàu”. Cty này hy vọng nhập cảng 150,000 
m3 gỗ súc từ Nga trong năm 2007. Gỗ chở bằng 
xà lan lớn chuyễn vào thị trường gỗ lớn nhất ở Đại 
Liên (Dalian) tỉnh Liêu Ninh (Liaoning). Tàu mua 
gỗ về để dùng trong nước cũng có, để biến chế rồi 
xuất cảng cũng có. 

Ngày 2.2.2007, đại diện Mậu Dịch HK Susan C. 
Schwab nộp đơn lên Tổ Chức Mậu Dịch quốc Tế 
(WTO) kiện Tàu trợ cấp cho các sản phẩm ván ép 
làm bằng gỗ cứng và tuyên bố trong một bản tin cho 
báo chí: “Chúng tôi cam kết thách thức các cách 
Tàu hành sử trái với WTO đã tác hại lên các công 
nhân và doanh nghiệp Mỹ. Tàu dùng những trợ cấp 
làm biến dạng thị trường, tạo ra một bãi chơi không 
đồng đều và lật đổ những nỗ lực của chính mình để 
hỗ trợ tăng trưởng được tiêu thụ hướng dẫn”. Quyết 
định này được tns Ron Wyden, DC tb Oregon, tán 
thành. Ông bảo kỹ nghệ ván ép bằng gỗ cứng của 
Tàu gồm cả việc dán nhãn hiệu gian (mislabeling), 
đốn cây lậu và hạn chế tiếp thị. 

Gian, lậu... Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó là 
nghề của con cháu họ Lưu có máu Lục Lâm.

Chú Thích của Tác giả:

[1]. Cuộc cải cách của vua Vương Mãng (45TK-
23SK) nhà Tân thất bại, đúng vào lúc thiên tai liên 
tiếp xẩy ra, mất mùa, hạn hán, nạn châu chấu, vỡ đê 
sông Hoàng Hà, v.v. khiến dân quẫn bách, nổi lên 
khắp nơi, lấy núi Lục Lâm, một ngọn núi ở phía đông 
bắc huyện Đơn Dương, miền Kinh Châu, làm căn cứ 
nên được gọi là quân Lục Lâm. Năm 22, sau khi đại 
thắng quân triều đình tại sông Dục Thủy, họ suy tôn 
Lưu Huyền lên làm Canh Thủy tướng quân. Ngoài 
Lưu Huyền và anh em Lưu Diễn, Lưu Tú, trong quân 
Lục Lâm còn có các tôn thất là Lưu Lương, Lưu 
Tứ, Lưu Gia. Các tướng Vương Khuông và Vương 
Phượng chủ trương lập Lưu Huyền là người tài năng 
kém và không có vây cánh để dễ khống chế, tuy phe 
thiểu số của Lưu Diễn không tán thành. Cuối cùng, 
Lưu Huyền được lập làm vua, tức là Hán Canh Thủy 
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Đế, với danh nghĩa khôi phục nhà Hán. Lưu Huyền, 
nhân vụ Lưu Diễn bênh đồng đảng Lưu Tắc, đem Lưu 
Diễn ra chém. Ngày 6.10 năm 23, quân Lục Lâm giết 
Vương Mãng tại Tiệm Đài, chặt thủ cấp đem bêu tại 
chợ huyện Uyển, Nam Dương.

Canh Thủy Đế vào Tràng An. phong quan chức bừa 
bãi nên có câu truyền khẩu: “táo hạ dưỡng, Trung 
lang tướng; lạn dương bị, Kỵ đô uý; lạn dương đầu, 
Quan nội hầu” nghĩa là “lo nấu nướng, Trung lang 
tướng; gọt vỏ bí, Kỵ đô uý; kho thịt trâu, quan Nội 
hầu”. Sao mà giống CSVN với các “tể tướng” bồi 
tàu, thợ Ba Soong, thiến heo, cai đồn điền cao su. 

Mất lòng dân như thế, Canh Thủy Đế bị quân dân 
phản kháng. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa Xích Mi là 
Phàn Sùng, để có danh chính chống Lưu Huyền, khi 
đi đến Hoa Âm, tìm tôn thất nhà Hán là cháu của 
Thành Dương Cảnh vương Lưu Chương, tên là Lưu 
Bồn Tử mới 15 tuổi, đang chăn trâu, lập làm vua, đặt 
niên hiệu là Kiến Thế. Trong khi đó, tháng 6 năm 25, 
Lưu Tú vẫn ôm hận anh là Lưu Diễn bị Lưu Huyền 
giết, cũng xưng đế ở Hạo Nam, đặt quốc hiệu là Hán, 
lấy niên hiệu là Kiến Vũ. 

Như vậy cùng lúc có 3 vua Hán là Canh Thủy (Lưu 
Huyền), Kiến Thế (Lưu Bồn Tử) và Kiến Vũ (Lưu 
Tú). Tháng 12 năm 25, Lưu Huyền bị quân Xích Mi 
treo cổ, ứng với câu sấm: “Hài bất hài, tại Xích Mi”. 
Năm 26, Lưu Tú diệt được quân Xích Mi và sau đó, 
diệt nốt 10 lực lượng chống đối, lên ngôi Hán Quang 
Vũ Đế.

Nước ta bị giặc Tàu đô hộ, trước sau tất cả 4 lần, 
tổng cộng 891 năm, đều dưới ách triều đình nhà 
Hán. Năm 40, Tô Định, thái thú Giao Chỉ, tàn bạo, 
mất lòng dân, giết hại thủ lĩnh người Việt ở Chu Diên 
là Thi Sách. Vợ của Thi Sách là Trưng Trắc cùng em 
là Trưng Nhị kêu gọi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, 
đánh đuổi Tô Định, tự xưng là Trưng Vương. Năm 
42, Lưu Tú sai Phục Ba tướng quân Mã Viện mang 2 
vạn quân đánh Trưng Vương. Năm 43, chị em Trưng 
Vương thất trận, tự sát. Lần thứ hai, năm 43-541, 
nước ta lại bị nhà Hán đô hộ. 

Trách nhiệm
VÀ LƯơNG TRI

Trần Đạo
Đây là một đề tài vô cùng rộng lớn, bao gồm rất 

nhiều lãnh vực: triết học, chính trị, luật pháp, luân 
lý, công dân giáo dục,... đã tốn bao nhiêu nước bọt 
và giấy mực của nhân loại.

Theo định nghĩa:
- Trách nhiệm là phần việc mà mình phải gánh 

nhận và phải chịu luôn kết quả xấu tốt của việc đó 
(Hán Việt Tân Từ Điển, Nguyễn Quốc Hùng, nhà 
sách Khai Trí, 1975); phần việc được giao cho hay 
coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu 
kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả 
(Từ Điển Tiếng Việt, Trung Tâm Từ Điển Ngôn 
Ngữ, Hà Nội, Việt Nam 1992).

- Lương tri là sự hiểu biết tốt lành sẵn có trong 
mỗi người, do trời phú cho, không học mà biết 
(Hán Việt Tân Từ Điển); khả năng hiểu biết đúng 
đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người 
trong thực tiễn cuộc sống nói chung (Từ Điển Tiếng 
Việt).

Ngay hai định nghĩa trên cũng đủ tạo nên một 
cuộc thảo luận rộng lớn rồi: 

Trách nhiệm là điều do mình tự gánh, tự nhận 
hay bị gán, bị giao. Mỗi cách sinh ra mỗi thái độ, 
tích cực hay tiêu cực, vui vẻ hay miễn cưỡng. 

Lương tri là bẩm sinh (trời phú) hay do thực tiễn 
cuộc sống. Nếu bẩm sinh, nó có tính cách tiên thiên 
(nature), phổ biến toàn cầu; nếu do cuộc sống, nó 
có tính cách hậu thiên (nurture), riêng biệt theo văn 
hóa, giáo dưỡng. 

Tuy nhiên, đọc cái tựa “Những kẻ vô trách nhiệm 
và thiếu lương tri” (Đại Dương, Người Dân số 228), 
tôi cho đây là bài viết cốt chỉ mặt đặt tên những kẻ 
không biết nổi sự xấu, sự trái (thiếu lương tri) nên 
không làm bổn phận (vô trách nhiệm), lớn thì với 
quốc gia (tổ quốc), dân tộc; nhỏ thì với gia đình, nm
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bản thân.
Thế nhưng không phải vậy. Bài viết chỉ nói 

chung chung, xem ra không rành rọt, trung thực với 
đề tài. Nên cũng đáng bàn.

Vậy xin được phép đóng góp như sau: 
1. “Cuộc chiến Việt Nam đã tàn hơn 34 năm 

mà vẫn có kẻ ưa thanh minh thanh nga rằng mình 
chẳng liên hệ gì với quốc gia hoặc cộng sản (mỗi khi 
cất tiếng phê bình, chỉ trích, bình luận).” (“Những 
kẻ vô trách nhiệm và thiếu lương tri”, Đại Dương, 
Người Dân số 228)

Không rõ tác giả căn cứ ở cái gì, để nói về ai. 
Nhưng điều rõ ràng nhất tôi nhận thấy là ông coi 
“quốc gia” là một bên, cộng sản là một bên, mà 
không phân biệt chủ nghĩa, chính thể/chế độ với 
quốc gia/dân tộc, là ba điều khác hẳn nhau. Một 
người chẳng làm gì cho chủ nghĩa, chính thể, chế độ 
“quốc gia” (Bảo Đại), cộng hòa (Ngô Đình Diệm, 
Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh) hoặc chủ 
nghĩa, chính thể, chế độ cộng sản (Hồ Chí Minh) 
chẳng phải là kẻ vô trách nhiệm hay thiếu lương tri. 
Ngược lại, họ có thể lại là những người lương tri rất 
sáng suốt hay không mang tai họa cho quốc gia, dân 
tộc. Tôi lấy thí dụ người Nhật dưới chính thể quân 
chủ Thiên Hoàng, người Đức dưới chính thể Quốc 
Xã hay người ý dưới chính thể Phát Xít. Kẻ nông 
nổi thì vội tưởng Thiên Hoàng, Quốc Xã và Phát 
Xít sẽ đem lại vinh quang cho tổ quốc. Nhưng thực 
tế là các chính thể đó, dù thành công, dù thất bại, 
đều mang tai họa đến cho dân tộc. 

Cách nói của tác giả khiến tôi nhớ lại ông Nguyễn 
Gia Kiểng trong cuốn “Tổ quốc ăn năn”, đã đồng 
nhất hóa nhà nước với dân tộc.

2. “Chúng ta hiện đang sống trong môi trường 
tự do thông tin. Quyền tự do ngôn luận được hiến 
pháp bảo vệ. Tại sao có những người vẫn còn mang 
tâm lý sợ hãi nhà nước, e dè công an mạng đến thế? 
Chả trách họ chẳng giám cầm súng chống lại quân 
thù giày xéo quê hương.” (Bài đã dẫn -Bđd)

Tác giả cũng nói khơi khơi thôi. Nhưng ý chừng 
là chỉ những người trên khi họ thanh minh không 
liên hệ với “quốc gia”, với cộng sản.

Nếu đúng thế thì hơn ngộ. Chối không liên hệ 
với cả hai bên thì có gì là sợ hãi ai? Dù là thỏ đế 
thì nay cũng đã thoát khỏi vòng rồi, ai đụng nổi tới 

mình nữa đâu. Vả “quốc gia”/cộng hòa thì tan rã 
rồi. Còn với cộng sản mà nói không liên hệ (không 
theo) với họ là có tội rồi, đừng có giỡn mặt.

Nếu lại xác định những người này “chẳng giám 
cầm súng chống lại khi quân thù giày xéo quê 
hương” e rằng lộng ngôn. Mình biết họ là ai mà 
giám khẳng định cỡ đó. Họ không theo cộng sản, 
họ không theo “quốc gia” không có nghĩa là họ đã 
không bảo vệ tổ quốc, không cầm súng chống lại 
quân xâm lăng và không hy sinh mạng sống.

Bản thân tôi biết rất nhiều người chống Pháp, 
chống Nhật, chống Tàu, chống Mỹ, chống cả cộng 
sản, cộng hòa để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phúc 
lợi nhân dân, tạm thí dụ các đảng phái quốc gia; các 
giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo; nhóm anh chị Bình 
Xuyên; phái giám mục Lê Hữu Từ/linh mục Hoàng 
Quỳnh. Các ông Hồ Hữu Tường, Nhất Linh, Phạm 
Phú Quốc, vv... chống đệ nhất cộng hòa. Không thể 
liệt họ vào loại...hèn! 

3. “Bổn phận và trách nhiệm đầu tiên là phải 
bảo vệ tổ quốc và cá nhân cũng như gia đình. Nếu 
không, ai sẽ tốn xương máu làm thay? Mỗi công 
dân đều có trách nhiệm đối với tổ quốc....”. (Bđd)

Điều này không ai có thể phản bác nổi. Nhưng 
đèo thêm rằng “dù có đồng ý với các chính sách 
của chính phủ hay không” thì xin tác giả xét lại.

Nói giản dị thôi. Tỉ như tác giả phải sống ở Miền 
Bắc mà có thể trốn tránh đóng góp công của cho 
chính phủ cộng sản thì cũng vẫn cứ làm các bổn 
phận đấu tố, sinh Bắc tử Nam chăng? Thế thì các 
đảng phái, các tôn giáo, các cá nhân chống cộng 
(kẹt ở Miền Bắc) đều là thiếu lương tri, vô trách 
nhiệm đối với... tổ quốc? Còn những quân nhân và 
người dân Miền Nam tiếp tục chống cự cộng sản, 
không “đồng ý” lệnh đầu hàng của tt Dương Văn 
Minh vào những ngày cuối cùng của chế độ Cộng 
Hòa thì sao? Những nhóm/người chống đối chế 
độ Miền Bắc, như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, có 
đương nhiên là “Những kẻ vô trách nhiệm và thiếu 
lương tri”? Cụ Phan Khôi và nhà văn Trần Dần nếu 
còn sống thì sẽ nói gì về lập luận “Mỗi công dân 
đều có trách nhiệm đối với tổ quốc, dù có đồng ý với 
các chính sách của chính phủ hay không”? Sống 
dưới cai trị của Anh triều, những kẻ phiến loạn Jef-
ferson, Franklin, Washington,  Adams, Madison, 
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Hamilton,... thẩy đều nên hạ giáp quy hàng và tuyên 
thệ trung thành với tổ quốc ăng Lê? Còn trường hợp 
những người trong nước cũng như hải ngoại hiện 
chống đối bạo quyền cộng sản thì sao? Kể ra thì 
không hết bao nhiêu thí dụ về thế nào là trách nhiệm 
và lương tri  của một công dân!

4. “Hàng triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa 
đã gia nhập quân đội, cảnh sát, địa phương quân, 
nghĩa quân để đem sức lực, máu xương gìn giữ sơn 
hà... Từ 1959 đến 1975 đã có 220 ngàn chiến sĩ 
quốc gia hi sinh và 1 triệu 2 bị thương so với 1 triệu 
2 và hơn 600 ngàn của phe cộng sản.” (Bđd)

Trong những số này, tỉ lệ hoan hỉ gia nhập là bao 
nhiêu, tỉ lệ biết tránh chẳng được nên tự nguyện gia 
nhập là bao nhiêu, tỉ lệ vì mưu sinh là bao nhiêu, tỉ 
lệ bị cưỡng bách là bao nhiêu? Hãy thử tạm lấy tỉ lệ 
tại Miền Nam, giữa số sĩ quan động viên Thủ Đức 
và số sĩ quan tình nguyện Đà Lạt? Hỏi không phải 
để phủ nhận những hy sinh lớn lao của  220 ngàn 
chiến sĩ quốc gia đã nằm xuống cho các người còn 
lại đuợc chút tự do, nhưng để nói lên khía cạnh miễn 
cưỡng trong thái độ của dân miền Nam khi phải thi 
hành chính sách, hay nói đúng hơn là  phương pháp, 
“chống cộng” của 2 nền đệ nhất nhị cộng hòa.

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

Về câu đầu, xin xem phần 1, phía trên. Về câu 
sau: Nghĩ, nói, viết như vậy (kết tội bất cứ ai) thì có 
lương tri không? Chắc chẳng ai đến nỗi đó. 

Nhưng những người nói rằng các lãnh tụ (nguyên 
thủ) là tay sai thì quả không ít. 

Ông Bảo Đại có là tay sai không? Ông Hồ Chí 
Minh có là tay sai không? Ông Ngô Đình Diệm 
có là tay sai không? Ông Nguyễn Văn Thiệu có là 
tay sai không? Ông Dương Văn Minh có là tay sai 
không?

Ông Hồ Chí Minh khoe Quốc Tế Cộng Sản giao 
sứ mệnh và ông ta đã hoàn tất. Ông Bảo Đại tự nhận 
là tay sai của Pháp. Ông Ngô Đình Diệm tuyên 
bố biên cương Hoa Kỳ kéo tới bờ Bến Hải. Ông 
Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố trên đài truyền hình 

quốc gia: Mỹ đưa nhiều, đánh nhiều, đưa ít đánh 
ít, hết đưa hết đánh! Ông Dương Văn Minh than đã 
làm tay sai cho Pháp, cho Mỹ, không muốn làm tay 
sai cho Tàu nữa.

Dưới đó, rất có thể thêm vào tập đoàn (nhà nước) 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quốc Gia Việt Nam, 
Việt Nam Cộng Hòa, không thiếu kẻ làm tay sai.

6. “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ trương 
xâm lăng láng giềng phía nam đã được ghi trong 
nghị quyết của Đảng Cộng Sản. Ngược lại, nhân 
dân Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo vệ quốc. Bản chất 
cuộc chiến quá khác biệt nên không thể đồng hóa 
mục đích cầm súng của thanh niên hai miền Nam-
Bắc.”

Miền Bắc thì do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 
(chủ nghĩa, chính thể, chế độ) chủ trương. Nhưng 
Miền Nam là do... nhân dân chủ trương (chỉ lo vệ 
quốc) chăng? Sự thật có như vậy chăng? Hay sự thật 
là do chủ nghĩa, chính thể, chế độ cưỡng bách nhân 
dân thi hành chính sách của nhà nước mà thôi?

Chẳng cần phải nêu nghị quyết của Việt Cộng. 
Cộng sản là bành trướng. Liên Xô chủ trương xâm 
lăng. Trung Cộng chủ trương xâm lăng. Đông Đức 
chủ trương xâm lăng. Bắc Hàn chủ trương xâm lăng. 
Cuba chủ trương xâm lăng... Đó là... thiên chức.

Vấn đề là miền Bắc có xâm lăng được hay 
không. Được, là do phía chống cộng. Không, cũng 
là do phía chống cộng. Chống cho đúng, có dân hỗ 
trợ, thì cộng sản không xâm lăng được. Chống sai, 
không có dân hỗ trợ thì bị cộng sản xâm lăng. 

Vấn đề nên thảo luận có phải là: Mục đích cầm 
súng của thanh niên miền Nam đúng nhưng chủ 
nghĩa, chính thể, chế độ, chính sách và phương 
pháp, “chống cộng” của nhà nước miền Nam sai?

7. “Chưa có văn kiện chính thức nào chứng minh 
Việt Nam Cộng Hòa, Nam Hàn làm tay sai cho Hoa 
Kỳ. Ngược lại, văn kiện lịch sử của Đảng Cộng Sản 
Việt Nam xác nhận rõ ràng vai trò tay sai cho Đệ 
Tam Quốc Tế.”

Nam Hàn ra sao, tôi mù tịt. Riêng ở Việt Nam, 
tôi thiết nghĩ vấn đề không phải là văn kiện, mà là 
cái thực tế nó chềnh ềnh ra. Nhiều khi chính cái sự 
kiện các chính thể chẳng giám xác nhận việc mình 
làm khiến cho người dân thấy cái dối trá, hèn hạ của 
kẻ đáng lẽ phải quang minh chính đại.
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8. “Nhân dân nào, chính quyền đó. Mỗi công 
dân đều có bổn phận góp phần xây dựng và hoàn 
thiện thể chế chính trị. Chính quyền độc tài, gia 
đình trị, đảng trị, bất lực, tham nhũng không thuộc 
trách nhiệm trực tiếp của ngoại nhân. Dân chúng 
phải đòi chứ không thể trách cứ chính quyền chẳng 
cho phép tham gia hoạt động xây dựng, hoàn thiện 
thể chế chính trị.”

“Tel peuple, tel government” là câu nói của tổng 
thống De Gaulle. Nó chỉ có giá trị ở các nước dân 
chủ thực sự tân tiến, mà phần lớn cũng chỉ ở lý thuyết 
thôi. Chính nhân dân Pháp (tel peuple) không chấp 
nhận De Gaulle là tổng thống (tel government), và 
ông ta phải từ chức.

Còn ở Việt Nam, xưa kia nhân dân có đòi. Rồi 
nay lại đang đòi. Nhưng đòi bằng cùi chõ, làm sao 
địch với đại liên, xe tăng. Chúng ta nên nói chuyện 
thực tế, chẳng nên nói lý thuyết suông. Vì không lý 
thuyết suông nên hiện nay tác giả cũng như tôi mới 
không ở lại Việt Nam hay trở về Việt Nam mà đòi.

9. “Đệ nhất và đệ nhị cộng hòa đang lâm vào 
cảnh chiến tranh toàn diện nên tất nhiên quyền 
công dân bị giới hạn và những cấu trúc chính trị, 
hành chính khá phôi thai làm cho thể chế dân chủ 
què quặt.”

Lý do chiến tranh, dân trí thấp kém nhàm lắm rồi.
Vấn đề là mức độ. Dân chủ có nhiều mức độ, độc 

tài cũng có nhiều mức độ. Độc tài vì thật cần thiết, 
thì không ai phản đối. Độc tài mà công bằng chẳng 
ai phản đối. Độc tài mà ngay thẳng cũng chẳng ai 
phản đối. Nhưng “dân chủ” tư túi, “dân chủ” bè 
phái, “dân chủ”  gian lận, “dân chủ”  dối trá thì 
không được!

Có nhiều cách chống cộng.
Tại Hội Nghị Genève, Chu Ân Lai tán Ngô Đình 

Nhu bang giao. Hội nghị Bandoeng mời Nam Việt 
Nam tham dự. Có thể để các lực lượng chống cộng 
tiếp tục phụ trách khu tự trị.

Từ giữa 1954 tới đầu 1959 chưa có chiến tranh. 
Nga chưa muốn chiến tranh. Tàu chưa muốn chiến 
tranh. Thừa thời gian để thực thi dân chủ. Mà cũng 
chẳng ai đòi dân chủ. Ông Bảo Đại, trên thực tế 
vẫn là ông vua, không ai phản đối. Ông Diệm dân 
chủ giả hiệu, gian trá, lạm quyền nên mất lòng dân. 
Chiến tranh xảy ra là do sự vụng về của người cầm 
quyền không được lòng dân nên cộng sản mới múa 

gậy vườn hoang.
Kết luận: Tôi thấy tạp chí Người Dân là một tờ 

báo dành cho người dân thường nêu lên suy nghĩ 
của mình, tất các người viết đều đứng trên cương vị 
người dân. Nếu họ không gắn mình vào với chế độ 
nào trước đây là điều hiểu được, vì các chế độ đó 
không do họ, của họ, vì họ. Ngay dù họ có hợp tác 
với chế độ nào, thì cũng chỉ là lợi dụng phương tiện, 
điều kiện để “đánh chung mà đi riêng”, nên họ có 
tách rời với chế độ thì cũng có gì là khó hiểu.

Trách móc họ thiếu lương tri, tức không có khả 
năng biết cái tốt; vô trách nhiệm, tức không chu toàn 
bổn phận là vô cùng xúc phạm mà lại sai lạc. Vì thế 
là cho rằng họ tiên thiện đã không có khả nằng biết 
cái tốt loại sinh ra là tội phạm (criminel-né), tất chỉ 
cái xấu nên làm bậy, vô  trách nhiệm.

Nói cho đúng thì chỉ trách là thiếu bổn phận và 
thiếu trí tuệ cũng đã lá quá đáng. 

Cứ cho là công dân một quốc gia thì phải làm 
nghĩa vụ quân sự (bổn phận công dân). Nhưng cái 
nghĩa vụ đó, ít nhất ngày nay, tự nó đã hàm một ý 
nghĩa. Chả hạn nó phải bảo vệ một quốc gia đã nuôi 
dưỡng nó trước nạn ngoại xâm. Nếu cái quốc gia 
đó thuộc về một triều đại hôn ám, một tập đoàn độc 
tài chuyên chế thì lại có vấn đề. Chả hạn nó có phải 
làm cái việc đàn áp các cuộc nổi dậy nội bộ (là việc 
trị an của cảnh sát công an)? Nó có phải tham gia 
một cuộc nội chiến vì quyền lợi của một phe phái? 
Vân vân... Trong những trường hợp tương tự, tham 
gia hay không tham gia không phải là vấn đề lương 
tri mà là vấn đề trí tuệ (hiểu biết). Người tham gia là 
không hiểu biết rằng mình làm cái việc tiếp tay cho 
kẻ xấu, mang lại tai hại cho bản thân, cho gia đình 
cho đồng bào, cho đất nước. Tỉ dụ những người tình 
nguyện tham gia chiến tuyến cộng sản từ tháng Tám 
1945 đến nay. Trái lại những người thừa hiểu biết 
cái nguy hại, thì không tham gia mà còn chống lại, 
trốn tránh.

Chúng ta đã biết quá nhiều kẻ hăm hở đã nghe 
lời giáo chủ, nghe lời bạo chúa tham gia chém giết, 
phá hoại, xâm lăng các quốc gia, dân tộc khác. Đấy 
mới là “vô trách nhiệm, thiếu lương tri”,

Sự hiểu biết của tôi chỉ đến thế. Mong được các 
thân hữu/độc giả thương tình chỉ giáo.

 Xin vô cùng mang ơn. nm
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TỔ QUỐC/NHÀ NƯỚC

Trần Thị Xuân Thu
Trong Người Dân số 228,  mục thư tín, một “độc 

giả lâu năm ở Virginia” chất vấn rằng “nhiều bài 
chê bai và khinh thường người quốc gia với dụng 
ý gì?”

Tạp chí Người Dân kêu gọi: “Hi vọng sẽ có nhiều 
đóng góp, tranh luận, kể cả tranh cãi về chính sách/
chính thể và quốc gia để trao đổi, mở rộng suy nghĩ 
và làm sáng tỏ vấn đề”.

Thực ra vấn đề này đã có nhiều tác giả của 
Người Dân thảo luận tới lui và cũng từ rất lâu rồi. 
Tuy nhiên, có lẽ vì chưa bao giờ là một đề tài riêng 
biệt cho nên, đến nay, việc đặt hẳn ra một cuộc thảo 
luận là điều cần thiết. Vì thực ra vấn đề này có được 
nhận định đến nơi đến chốn mới có thể có những 
đuờng lối minh bạch trong việc phục vụ quốc gia.

Nhưng trước hết, dù có những vị chê trách tự sao 
lại cứ phải kê khai lí lịch, tôi vẫn muốn xác định 
rằng những điều tôi viết sau đây là hoàn toàn với 
tư cách người dân đen, chẳng đứng ở phía nào cả. 
Phần chẳng ai cho đứng, phần cũng chẳng muốn 
đứng về phe nào.

Vậy thì, theo sự hiểu biết tầm thường, hiện nay:
TỔ QUỐC (đồng nghĩa với quốc gia) là đất đai 

(giang sơn) ông bà dựng lên và để lại, là quốc dân 
(đồng nghĩa với dân tộc) gồm nhiều sắc dân cùng 
một giang sơn chung.

Trước đây, có những nơi quan niệm giang sơn 
(tổ quốc) là sở hữu của một ông vua, một dòng họ, 
một triều đại. Tất cả mọi thứ, kể cả con người, là sở 
hữu của ông đó hay triều đại đó. Họ muốn sử dụng 
ra sao tùy ý, hoặc tịch thu, hay ban phát hoặc trao 
đổi mua bán, để cho sống hay bắt phải chết. Đó là 

chính thể vua chúa phong kiến chuyên chế.
Riêng ở Việt Nam ta thì không đến nỗi như vậy. 

Vua chúa chỉ có quyền trên đất đai còn hoang. Một 
khi được khai vỡ thì ông vua chỉ còn quyền thu 
thuế. Cũng thế phép vua thua lệ làng, hương ước 
mới là luật lệ con dân. Làng xã bảo đảm sưu dịch 
cùng ấn định với triều đình, còn thì tự thu xếp với 
nhau, miễn là nộp đủ, triều đình không có quyền 
nhóm ngó nhiều đến công việc thôn xã. 

Kể từ khi độc lập và rồi có sử viết, chúng ta có 
quốc gia Vạn Xuân, Đại Việt, Đại Nam và, mới đây, 
Việt Nam là sở hữu của toàn dân (gồm trên dưới 60 
sắc tộc). 

NHÀ NƯỚC hay chính phủ, chính quyền, chế 
độ, chính thể là cơ quan quản lý quốc gia (tổ quốc, 
giang sơn, quốc dân).

Cũng thế, kể từ khi độc lập và có sử viết, chúng 
ta có những triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, 
(bắc thuộc nhà Minh), Hậu Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn, 
Nguyễn Tây Sơn, Nguyễn Gia Long, (nhà nước 
Đông Pháp), Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, “Quốc 
Gia” Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa và, hiện nay, 
Cộng Hòa Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Những sự việc về trước, chúng ta không biết 
nhiều và lúc này cũng chưa cần biết nhiều. Nhưng 
kể từ khi thiết lập nhà nước Đông Pháp, thì chúng 
ta cần biết và cũng dễ biết khá rõ. Rõ nhất là những 
nhà nước đó đều không phải là do dân, của dân và vì 
dân, nghĩa là phần lớn do áp đặt hoặc gian dối, chỉ 
có cái liên quan giữa kẻ cai trị và kẻ bị cai trị.

Vào thời đại quân chủ, gặp được minh quân thì 
dân được yên ổn làm ăn; gặp hôn quân cậy quyền 
cậy thế, dân bị bóc lột; gặp thời loạn lạc, triều đình 
không kiểm soát nổi các thế lực tương tranh (đối 
nghịch, giặc cướp,...), dân bị một cổ bao nhiêu 
tròng. Làm được gì, ngoài chuyện hoặc è cổ ra chịu 
hay tụ tập nhau làm loạn. Và được làm vua, thua 
làm giặc. Luật tuần hoàn, hết loạn, thì đến trị. 

Ngoài giai cấp thống trị, giới hiểu biết trong xã 
hội đều chấp nhận vai trò... mệnh trời của ông vua, 
triển khai chuyện tôn vương tôn quân, chuyện trung 
thành với dòng họ... chính thống.

Như thế, bỏ ra ngoài hai nhà nước ngoại xâm, 
giặc Minh và giặc Pháp, quốc dân tất muốn nhà 
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nước là người mình, nhưng quen thuộc với ý niệm 
triều đại, dòng họ chính thống, lại cũng tất muốn 
được các minh quân ngự trên ngôi. 

Trước mọi chuyện xâm lăng, giặc cướp rất có 
thể có nhiều loại ý thức: trung với triều đại, lo cho 
số phận của chính làng mạc mình, hay phải thi hành 
nghĩa vụ bắt buộc. Nhưng với các phe đối nghịch 
thì hẳn phải khác: có người chọn phe này phe kia 
(Nhà Lê/nhà Mạc, họ Trịnh/họ Nguyễn, Nguyễn 
Tây Sơn/Nguyễn Gia Long,...), nhưng có lẽ phần 
lớn đành chịu cảnh trâu bò húc nhau ruối muỗi chết. 
Còn việc... mở mang bờ cõi, thì với tinh thần thời 
đại đó, có lẽ vinh quang mang lại cho ông vua, cho 
dòng họ, cho triều đại, còn người dân sống trong 
làng xã thì cướp nước của người khác, nước có lớn 
thêm, quân có mạnh thêm đâu có phải mối quan tâm 
của họ. Vậy, đừng trách người dân hèn yếu hay đầu 
óc cầu an.

Cho đến khi tư tưởng dân chủ manh nha. Thì 
cũng phải có những lãnh đạo dân chủ. Bằng không, 
thường cũng bị lợi dụng, rồi lại trở về quân chủ 
chuyên chế. Tỉ dụ cách mạng Pháp với Napoléon I, 
Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe, Napoléon 
III. Chưa kể chuyện dân chủ ở quốc gia mình, cấm 
đoán (giáo hội) ở đất nước mình, nhưng lại áp đặt 
gông cùm, ngăn chặn chuyện cấm đoán ở các quốc 
gia (nhược tiểu) khác.

Thế thì ta thấy ba điều rõ rệt:
1. Quốc dân (dân tộc, nhân dân, quốc gia, tổ 

quốc, giang sơn, đất nước) và nhà nước (thể chế, 
chế độ, chính thể, chính phủ, chính quyền) là hai 
thực thể riêng biệt.

2. Khi ở tình trạng thực sự dân chủ (không nhất 
thiết đòi hỏi dân trí cao thấp), chỉ cần do bầu bán 
thực ngay thẳng, thì cái này (nhà nước) là do cái 
kia (quốc dân) mà ra. Trong trường hợp này, thiểu 
số phải phục tùng đa số, mọi luật lệ phải được tuân 
theo, mọi vi phạm phải được trừng trị. Ngược lại thì 
là “thiếu lương tri, vô trách nhiệm”.

3. Nhưng khi mà nhà nước độc tài, chuyên chế 
hay giả hình, lừa bịp, không do dân, của dân, vì dân 
thì quốc dân tất nhiên đối kháng; thường là tiêu cực, 
tránh né, không đóng góp; hoặc tích cực chống đối, 

phá hoại,... Nếu có lãnh đạo tập hợp được thì sẽ trở 
thành... bạo động, phản động.

Trong giai đoạn hơn 60 năm nay (1945-2009), 
ở nước ta có hai việc chính là đuổi ngoại xâm và 
chống cộng sản. Thực ra họa cộng sản còn nguy 
hiểm hơn cả nạn ngoại xâm. Nhưng có nhiều người 
nông nổi nhìn không ra mà chỉ lo một đường chống 
ngoại xâm (những người đi kháng chiến) đâm ra 
tiếp tay cho cộng sản áp đặt ách nô lệ lên quốc gia 
dân tộc.

Rất nhiều tác giả đã phân tích các thế hệ chúng 
ta trong giai đoạn này. Tạm đơn cử:

Tác giả Nguyễn Mạnh Côn trong Hòa Bình... 
Nghĩ Gì, Làm Gì? (1969, Xuân Thu tái bản): “Dân 
chúng (trong những điều kiện tương tự) cũng bị gạt 
ra ngoài một số chính quyền dân chủ, được gọi là 
“chính quyền mạnh”.

Một số chính quyền khác muốn đi vào con đường 
dân chủ thật nhưng hoặc vì nội bộ không yên, hoặc 
bị ngoại bang đe dọa, thường vay mượn của chế 
độ độc tài một số kinh nghiệm – ngấm ngầm về tổ 
chức an ninh tình báo; công khai về kỹ thuật – đề 
cao guồng máy quyền hành, đồng hóa guồng máy 
quyền hành với danh từ “quốc gia” mà người ta có 
thể hiểu lẫn lộn là chính quyền hay tổ quốc. 

Dân chúng thời thường bị đặt vào hoàn cảnh tinh 
thần phải trung thành với chính quyền. Một đôi khi 
cả đến nhân vật lãnh đạo cái chính-quyền-được-
gọi-là-dân-chủ ấy cũng được đồng hóa với quốc 
gia. Dân chúng, vào trường hợp này, có bổn phận 
phải tôn kính và không được xúc phạm đến nhân vật 
lãnh đạo chính quyền, như phải tôn kính và không 
được xúc phạm đến tổ quốc.”

Và trong xấp tài liệu “Nhân Vật Chí” (Dân 
Ý, Hoàng Hôn, 2004, VietBooks), tác giả chia ra 
“người cộng sản, người chống cộng, người quốc 
gia” và cho rằng việc chống cộng “không là một 
chủ trương, một đường lối riêng biệt, mà là công 
việc tất nhiên của các chiến sĩ quốc gia, của người 
yêu nước; nên (như bà Phạm Thị Trùng Dương đã 
đề nghị) những vị có quyết tâm này phải được xếp 
vào hàng ngũ quốc gia. 

Ngoài ra, chống cộng (còn) là việc được thi hành 
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theo chỉ thị hay thuê mướn. Thí dụ như khi lãnh đạo 
bảo chống thì ta chống. Khi lãnh đạo bảo ta thôi 
thì ta thôi. Hay khi quan thày cho địa vị, trả tiền thì 
ta chống. Khi quan thày cất địa vị hay hết chi tiền 
thì ta thôi. Hay, trên một bực nữa, chống cộng là 
cơ hội, phương cách để tự tạo địa vị và tiền bạc.” 
(trang 485)

Vậy thì, ngoài các thành phần (nhà nước) cộng 
sản, (nhà nước) chống cộng/quốc gia có tổ chức, có 
chỉ đạo còn lại là tối đa số quốc dân.

Tôi thấy quốc dân lại cũng chia ra nhiều thành 
phần. Có lẽ đông nhất là “thuận thụ một chiều”. 
Còn lại, có người tích cực thiên nhà cầm quyền 
(cộng sản/cộng hòa) vì đồng ý hay vì được ân sủng; 
có người bất mãn với chế độ (cộng sản/cộnghòa), 
tích cực hay tiêu cực chống đối. Hay có người bàng 
quan tránh né, lợi dụng cả hai phe.

Phần cộng đồng tị nạn cũng không đơn giản. Tôi 
thiển nghĩ đầu tiên, đa số di tản là do lẽ này lẽ nọ, 
sợ cộng sản mà bỏ chạy. Đến vì không sống nổi với 
cộng sản mà phải vượt biên. Rồi vì muốn gần thân 
nhân (chương trình đoàn tụ) hoặc chán cộng sản 
(HO) nên bỏ đi. Cuối cùng là ra ngoại quốc thích 
hơn ở Việt Nam (lập hôn thú, du học, di dân,...) Còn 
những người thực tâm chống cộng thì đã không bỏ 
chạy, bỏ đi. Bằng như phải bỏ đi, là có nghĩa chống 
cộng quá khó khăn, phải tính chuyện lâu dài. Do 
đó, một phần lớn chuyện chống cộng, cho đến ngày 
nay, không khả quan.

Thế thì câu chất vấn của ông “độc giả lâu năm ở 
Virginia” rằng “nhiều bài chê bai và khinh thường 
người quốc gia” không ai có thể biết rõ là  ông muốn 
nói đến bài nào, tác giả nào, động chạm đến ai?

Nếu một bên chính quyền tuyên xưng “ngọn cờ 
đầu của chủ nghĩa xã hội”, một bên hãnh diện “biên 
cương Hoa Kỳ kéo dài đến sông Bến Hải”, thì đâu 
có thể là “người quốc gia” hay “người dân tộc”?

Ông Đại Dương viết trong bài “Những kẻ vô 
trách nhiệm và thiếu lương tri” thực ra không chỉ 
trách móc, mà là lên án kết tội những người không 
tích cực ủng hộ hai chính thể đệ nhất đệ nhị cộng 
hòa là không đủ trí khôn, trốn tránh bổn phận... với 
tổ quốc. Đó là do ông ta không phân biệt rằng nhà 
nước và tổ quốc là hai thực thể riêng biệt như đã 

trình bầy ở trên.
Rồi ông lại kết luận: “Dân chúng, kể cả giới 

lãnh đạo, ôm ấp lý tưởng để lao vào trận chiến nồi 
da nấu thịt dai dẳng”. Làm như dân chúng khoái 
chuyện “nồi da nấu thịt dai dẳng” lắm.  Hơn nữa, 
nhận định như thế có phải là lên án dân chúng say 
lý tưởng để  tham dự “trận chiến nồi da nấu thịt 
dai dẳng”? Nếu “nồi da nấu thịt dai dẳng” là điều 
xấu xa thì tại sao dân chúng phải có bổn phận tích 
cực ủng hộ chính thể “nấu thịt”? Cũng lại do ông ta 
không phân biệt giữa nhà nước và dân chúng.

Nhưng ông Đại Dương lại thêm: “Tuy nhiên, 
ngày nay đã có kết quả cụ thể tạo điều kiện cho 
người Việt đánh giá chính xác hành động của bản 
thân và giới cầm quyền đối với tổ quốc”. Thì các 
tác giả khác đã đánh giá về: Kết quả thắng bại, chết 
chóc đổ vỡ của cuộc chiến; công tội của các chế độ, 
nhân sự này nọ; suy nghĩ, thái độ, hành động của 
mình “đối với tổ quốc”. Là để hi vọng tránh cho thế 
hệ con em khỏi dẵm vào vết cũ.

Cũng như ông “độc giả lâu năm” viết: “Cộng 
sản cũng chê, Việt Nam Cộng Hòa cũng chê, Mỹ 
cũng chê. Chỉ có ta hay ho. Nhưng ta đã làm được 
gì.” Vấn đề là chê có đúng hay không. Tạm nói thí 
dụ một người không sáng tác thì không có quyền 
bình phẩm một bản văn, một bài nhạc, một bức họa 
chăng? Có thể gán cho họ tự cao hay hỏi họ có sáng 
tác nổi chăng? Thì ở đây cũng vậy. Nếu nhà nước du 
đất nước vào “trận chiến nồi da xáo thịt dai dẳng”, 
rút cục là một cả nước chịu ách cộng sản tàn bạo dã 
man, thì chê nhà nước có sai chăng? Còn như “ta” 
đây chẳng hay ho, chẳng làm được gì, nhưng ít ra 
cũng không làm hại cho đất nước, dân tộc . Nhiều 
khi “ta” làm những cái... dại dột như nhóm Nhân 
Văn Giai Phẩm, như thày Thích Quảng Độ, như 
cha Nguyễn Văn Lý, như các bạn trẻ Lê Thị Công 
Nhân, vv... (hoặc âm thầm như các tác giả Người 
Dân), kết quả ngay trước mắt có lẽ không đáng kể, 
không thấy nhưng về lâu về dài thì ảnh hưởng có 
thể to lớn. 

Kính mong hai vị trách móc giải tỏa, cũng như 
thân hữu/độc giả đóng góp, cho vấn đề sáng tỏ.

nm
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DỰ THẢO
Hiến pháp Việt Nam 2009

(Dự thảo Hiến pháp 7)
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 2:
Các Thành Phố 

ĐIỀU 1: Quyền lực tại Việt Nam sẽ được phân 
bố khắp địa phương, do đó nhân dân trong khắp 64 
thành phố sẽ được quyền tự chọn ra lãnh đạo thành 
phố, đặt các sắc thuế riêng của thành phố, thông qua 
các điều luật riêng miễn là mọi việc đều phải hợp 
hiến và theo các điều luật quốc gia.

ĐIỀU 2: Trong mọi thành phố, người dân sẽ 
được đại diện bởi một chính quyền thành phố được 
chọn bởi các cuộc bỏ phiếu phổ thông, trực tiếp, tự 
do, công bằng, và kín đáo.

ĐIỀU 3: Các thành phố có quyền và trách nhiệm 
tự điều hành tất cả mọi vấn đề địa phương trong 
giới hạn luật pháp. Các hội đoàn địa phương cũng 
được quyền tự quản trị theo luật định, trong giới hạn 
hoạt động cho phép bởi luật pháp.

ĐIỀU 4: Mọi thành phố đều có quyền gởi một 
Dân biểu cho mỗi 250 ngàn dân, làm tròn đến số 
250 ngàn gần nhất, đến Hội đồng Quốc gia, và tổng 
cộng 2 Thượng Nghị sĩ đến Thượng viện.

ĐIỀU 5: Các thành phố không được lập Hiệp 
ước, Khối Liên minh, với bất cứ thành phố, lãnh 
thổ, quốc gia nào bên ngoài Việt Nam.

ĐIỀU 6: Các thành phố không được phép in tiền, 

bán công khố phiếu, hoặc tự tạo ra bất cứ loại hình 
tiền tệ hoặc tín dụng nào.

ĐIỀU 7: Các thành phố không được phép thu 
thuế trên các mặt hàng hoặc sản phẩm đi ngang qua 
vùng đất của họ. Cũng không được đặt ra các loại 
thuế xuất nhập khẩu.

ĐIỀU 8: Các thành phố không được giữ quân 
đội, tàu chiến, hoặc có sự đồng thuận hay tương hỗ 
nào về mặt quân sự với bất cứ quốc gia nào, hoặc tự 
tham gia chiến tranh, trừ khi thật sự đã bị hoặc sắp 
bị xâm lăng. Trong các trường hợp đó, chính phủ 
quốc gia phải được thông báo trong vòng ba giờ 
đồng hồ sau khi việc đó xảy ra.

ĐIỀU 9: Tất cả chi phí hành chánh kể cả lương 
bổng của tất cả nhân viên chính quyền thành phố 
không được quá 10% ngân sách.

Chương 3:
Ngành Tư Pháp 

ĐIỀU 1: Tối cao Pháp viện sẽ có 9 vị Thượng 
Thẩm phán, với vị Tối Thượng Thẩm phán là 
vị được bầu lên bởi một tỉ lệ phiếu bầu cao nhất 
khi được bầu vào Tối cao Pháp viện, so với các vị 
Thượng Thẩm phán khác đang tại chức. Mỗi hai 
năm một lần, 3 chức vụ Thượng Thẩm phán được 
bầu lên. Các vị Thượng Thẩm phán chỉ có thể phục 
vụ tối đa hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ sáu năm.

ĐIỀU 2: QUYềN LỰC CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN
Phần 1: Tối cao Pháp viện xem xét tất cả hoạt 

động của Văn phòng Tổng thống, Thượng viện, Hội 
đồng Quốc gia, và các chính quyền địa phương.

Phần 2: Trong trường hợp xét thấy có bất cứ sự 
vi phạm Hiến pháp nào từ các bộ phận đó, các vị 
Thượng Thẩm phán sẽ trước tiên là cho biết ý kiến, 
luôn luôn bằng văn bản, cảnh cáo về sự vi phạm. 
Nếu sự vi phạm đó tiếp tục, các vị Thượng Thẩm 
phán sẽ phải cho tiến hành một cuộc điều tra và việc 
này có thể dẫn đến sự Khiển trách, hoặc Yêu cầu 
Truất nhiệm nhân vật vi phạm.

Phần 3: Tối cao Pháp viện sẽ có quyền lực cao 
hơn hết tất cả mọi tòa án tại Việt Nam, trong việc 
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xem xét tất cả các điều luật được thông qua trong 
cấp quốc gia và thành phố, cùng với các việc làm 
của Hành pháp, để quyết định xem các việc này có 
tuân thủ Bản Hiến pháp Thứ Bảy của Việt Nam hay 
không.

Phần 4: Tối cao Pháp viện sẽ có quyền lực giải 
thích mọi vấn đề xảy ra trước và sau khi có Bản 
Hiến pháp Thứ Bảy, về các bộ luật, và hiệp ước của 
Việt Nam.

Phần 5: Liên quan đến Phần 4 của Điều 2 tại 
đây, trong trường hợp một đa số trong Tối cao Pháp 
viện xét thấy rằng một điều luật hay hiệp ước nào 
đó được thông qua trước đây bởi Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam là vi phạm Bản Hiến pháp Thứ 
Bảy của Việt Nam, thì Tối cao Pháp viện sẽ đề nghị 
Quốc hội thay đổi điều luật này bằng một điều luật 
khác, hoặc đàm phán ký kết một hiệp ước khác vì 
điều luật hoặc hiệp ước cũ không còn hợp hiến nữa 
và do đó phải bị hủy bỏ.

Phần 6: Bởi một đa số sáu phiếu, các vị Thượng 
Thẩm phán có thể truất nhiệm một vị Thượng Thẩm 
phán ra khỏi Tối cao Pháp viện nếu vị này bị xét 
thấy có tội nặng hoặc có cách hành xử không thích 
hợp. Tổng thống, khi đó, sẽ có quyền đề cử một vị 
Thượng Thẩm phán khác để thay thế và vị này phải 
được Thượng viện đồng ý bởi một đa số phiếu. Vị 
này sẽ nhận nhiệm sở cho đến ngày Tổng Tuyển cử 
gần nhất, khi đó chức vụ này sẽ được bầu lại theo 
một nhiệm kỳ mới hoặc để chu toàn phần còn lại 
của nhiệm kỳ vị bị truất nhiệm nếu nhiệm kỳ này 
còn thêm vài năm.

ĐIỀU 3: LƯƠNG BỔNG VÀ ĐẶC QUYỀN 
              CỦA CÁC THƯỢNG THẨM PHÁN
Phần 1: Trong thời gian nhiệm chức, các Thượng 

Thẩm phán không được có bất cứ chức vụ dân sự 
hoặc công quyền nào khác, hoặc nhận bất cứ lương 
bổng nào ngay cả cho các sự phục vụ dân sự hoặc 
công quyền trước khi được bầu vào chức vụ. Các 
lương bổng này phải được bỏ vào một quỹ phó thác, 
và được giao lại cho các Thượng Thẩm phán mười 
năm sau khi rời chức vụ. Nếu một vị Thượng Thẩm 

phán nào đó rời chức vụ do bị truất nhiệm, số lương 
bổng này sẽ được sử dụng cho lợi ích công cộng.

Phần 2: Các Thượng Thẩm phán không được 
nhận bất cứ chức vụ hoặc bất cứ lương bổng nào 
trong lãnh vực dân sự trong vòng mười năm sau 
khi rời chức vụ. Trong thời gian mười năm này, các 
Thượng Thẩm phán sẽ nhận 65% lương bổng theo 
trị giá lương nhận được lần cuối trong thời gian 
nhiệm chức.

Phần 3: Trong thời gian nhiệm chức và trong 
mười năm sau khi rời nhiệm sở, các Thượng Thẩm 
phán không được nhận bất cứ món quà, lương bổng, 
chức vụ, danh hiệu, từ bất cứ cá nhân hoặc bất cứ 
quốc gia nào. Một vài ngoại lệ đặc biệt có thể được 
cho phép trong từng trường hợp, và phải do phiếu 
bầu đa số tại Hội đồng Quốc gia cho phép.

Phần 4: Không một Thượng Thẩm phán nào, 
ngoại trừ trường hợp phản quốc hoặc trọng tội, bị 
cấm phát biểu ý kiến tại diễn đàn nhiệm sở họ đang 
phục vụ.

Phần 5: Không một Thượng Thẩm phán nào có 
thể bị truy tố, điều tra, bắt, giam giữ hoặc xử tội vì 
các ý kiến đưa ra hoặc phiếu bầu trong khi thi hành 
nhiệm vụ.

Phần 6: Trong khi các Thượng Thẩm phán còn 
trong nhiệm kỳ, tất cả các tố tụng dân sự chống lại 
họ đều không được xem xét cho đến khi họ phục vụ 
xong nhiệm kỳ. Các giới hạn thời gian tố tụng được 
ngưng lại trong thời gian họ còn trong nhiệm kỳ.

Phần 7: Việc miễn nhiễm được nhắc đến trong 
Phần 6 trên đây không áp dụng cho các cuộc tố tụng 
hình sự, khi đó vị Thượng Thẩm phán có thể được 
tạm ngưng chức vụ theo một đa số phiếu bầu tại Hội 
đồng Quốc gia, ngõ hầu vị này có thể chống lại cuộc 
tố tụng. Nếu được trắng án, vị này có thể trở lại làm 
việc nếu vẫn còn nhiệm kỳ. Nếu bị xét thấy có tội 
và bị phạt tù thì vị này phải từ chức.

Phần 8: Các Thượng Thẩm phán phải là công 
dân Việt Nam, tối thiểu 35 tuổi.

(còn tiếp)
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HIẾN PHÁP THỨ BẢY

Nguyễn Kim Nhật

CHƯƠNG 1: 
TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Đầu tiên, cái tựa không ổn. Trong hiến pháp 
không thể có tuyên ngôn. Có lẽ nên ghi là quyền lợi 
và nghĩa vụ công dân (Việt Nam). Thứ nữa là thứ tự 
cần sắp xếp lại: điều quan trọng đưa lên trên, điều 
thứ yếu xếp xuống dưới. 

Do đó, tôi tạm thời mạn phép bàn theo cái thứ 
tự mà tôi thiển nghĩ là nên có, và cũng chỉ bàn về 
những điều gì cần:

ĐIỀU 2: Bảo vệ nhân phẩm
Phần 2: Đây là Điều vô cùng tiến bộ. Cả hai hiến 

pháp cộng sản và cộng hòa đều có. Tuy nhiên không 
chế độ nào thi hành. Nên phần quốc hội tương lai 
phải nêu ra đường lối minh bạch để nó thành hiện 
thực.

ĐIỀU 10: Tài sản và bất động sản...
Ghi chú: mb (điều nào có kèm hai chữ này đều 

có nghĩa không có gì phải bàn) 

ĐIỀU 3: Quyền tự do và bầu cử
Có lẽ nên lùi tuổi cử tri cũng như nghĩa vụ quân 

sự đến 21 tuổi thay vì 18 cho thực sự đạt tới mức 
trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần.

 
ĐIỀU 4: Bình đẳng trước pháp luật (mb)
ĐIỀU 11: Quyền được kiện tụng (mb)

ĐIỀU 1: Tự do ngôn luận
Phần 2 dư thừa, khi Phần 1 đã xác định “mọi 

người đều có quyền tự do ngôn luận” thì đã gồm cả 
các tôn giáo, vả lại đã tự do ngôn luận thì không thể 
“giới hạn phạm vi hoạt động của họ tại các nơi thờ 
phụng được định trước”. Vì họ có thể lập đài phát 
thanh, phát hình, viết sách, viết báo,...

Phần 3 không cần nêu trong hiến pháp; đã là 
chuyện của quốc hội thì để quốc hội định.

Phần 4 quá đáng: Hành pháp sao lại “không được 
thành lập truyền thông đại chúng”. Tôi thiết tưởng 
rất nhiều nhà nước trên thế giới có những cơ quan 
truyền thông đại chúng của chính họ. VOA, RFA là 
thí dụ.

ĐIỀU 6: Tự do học hỏi
Phần 1: “Toàn bộ nền giáo dục do chính phủ 

quốc gia quản trị” là điều khó hiểu. Hai chữ quản trị 
cần phải định nghĩa rành mạch bằng không sẽ đồng 
nghĩa với việc chỉ có trường công lập mà không có 
tư thục, chỉ có một chương trình học duy nhất mà 
không có chuyện khai phóng.

Phần 4: “Không học sinh nào được thiên vị hoặc 
bị có thành kiến vì đức tin tôn giáo hoặc khuynh 
hướng chính trị.” Hai chữ học sinh có lẽ là học 
đường viết lầm chăng? Ngay cả là học đường thì 
cũng không phải là điều cần đưa vào Hiến Pháp. 
Đây là chuyện của quốc hội.

ĐIỀU 7: Tự do hội họp
Phần 1: Có giới hạn số người, nơi chốn không?
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.” Đã phải xin phép thì nên 
bỏ hai chữ “tự do”.

Phần 3: “Các cuộc biểu tình tôn giáo tại nơi 
công cộng đều bị tuyệt đối nghiêm cấm.” Tại sao 
lại phân biệt đối xử. Tông giáo cũng là công dân, 
chính trị cũng là công dân. Biểu tình là một hình 
thức biểu lộ sự bất đồng quan trọng. Ví như nhà 
nước bất công với tông giáo, lại không cho họ bày 
tỏ thái độ, nguyện vọng sao? Vả làm sao phân biệt 
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được giữa tôn giáo với chính trị? 
ĐIỀU 9: Tự do lập hội đoàn (mb)
ĐIỀU 8: Tự do di chuyển (mb)

ĐIỀU 5: Tự do tín ngưỡng
Phần 2 : “Không ai từ 18 tuổi trở lên có thể bị 

ép buộc làm việc gì trái lương tâm họ.” Dư thừa, 
chuyện này đã dành cho tất cả mọi công dân rồi, 
không chỉ dành riêng cho mục tông giáo.

ĐIỀU 12: Hạn định của nhân quyền (mb)

Đến đây, tôi thấy nhiều Điều trong mục “tiền 
đề” liên quan đến nguyên tắc căn bản của hiến 
pháp, quyền lợi và trách vụ công dân nên mang vào 
chương này, vànhiều Điều cần bỏ bớt. Lại xin đề 
nghị việc sắp xếp các Điều theo mức độ quan trọng, 
nhiều câu văn cần điều chỉnh lại cho gọn gàng, rành 
mạch, trúng từ ngữ, trúng văn phạm,... là những 
điều đòi hỏi ở một văn bản chính trị, pháp luật. 

Ngoài ra, riêng tôi thấy dân ta luôn chỉ mong ước 
một đời sống hợp thiên nhiên, thanh đạm, an bình, 
pháp trị. Họ chỉ mong tay làm hàm nhai, cơm no 
áo ấm, không bị đóng góp phi lý. Họ không ỷ lại, 
không cầu ăn ngon mặc đẹp (thực ra chúng ta ngày 
nay đã thấy ăn ngon mặc đẹp đến như xã hội Mỹ 
cũng không hẳn thích thú gì). 

Tôi lại cũng thấy rằng nước ta hiện nay ở vào 
một vị thế, một vị trí, một hoàn cảnh vô cùng đặc 
biệt. Có vẻ là vô cùng bất hạnh mà không chừng lại 
vô cùng may mắn, nếu xoay xở được.

Trước đây, ông ta cha chỉ có một việc quan trọng 
là tự đối phó (ngăn chặn) sự bành trướng của nước 
láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Liên hệ quốc tế 
hầu như không có. Khi đó, chiến tranh lại chỉ là 
gươm đao dáo mác thêm chướng ngại thiên nhiên. 
Gan dạ nhiều, khổ công luyện tập, tinh thần cao thì 
có hi vọng châu chấu đá xe. Ngày nay, sau khi ông 
Liên Xô tan hàng, một trật tự thế giới mới, một văn 
minh mới đang hình thành. Chiều hướng toàn cầu 
hóa, hợp nhất nhân loại là tất yếu lịch sử. Tuy nhiên 
cho đến ngày đó, với phương tiện tân tiến, với khí 

giới nguyên tử, hiện nay, với tính ấu trĩ của Trung 
Quốc, thế giới rút lại còn hai thế lực: Hoa Kỳ và 
Trung Quốc.

Việt Nam ở vào cái vị trí oái oăm, nên cả hai ông 
siêu cường đều muốn phải thần phục riêng họ. Ở 
cái tình trạng nuốt phải gân gà, quay đi vướng núi, 
trở lại vướng sông, có vẻ là nhà nước thì đi với Tàu 
nhưng phe đối nghịch và quốc dân thì mong đi với 
Mỹ. Cũng là cùng bất đẵc dĩ cả thôi.

Dân ngu khu đen như tôi, thì từ xưa đến giờ cứ 
mong làm sao các ông giỏi chính trị, giỏi luật pháp 
nghiên cứu một thể chế lâu dài, trường cửu, thiết 
lập cho Việt Nam một chế độ trung lập, mở cửa 
như Thụy Sĩ, như Hong Kong, chẳng theo bên nào, 
chẳng chống bên nào, tiếp đón mọi phía, chẳng có 
quốc phòng, cứ bỏ ngỏ. Ông này bắt nạt đã có ông 
khác can thiệp, bênh vực. Trước kia thì khó, nhưng 
ngày nay xem ra có nhiều hi vọng.

Như thế, mình chẳng tốn kém về bom đạn súng 
ống, chẳng đe dọa ai. Mà thực tế cũng chẳng có thế 
gì tự vệ nổi, nói gì đến đe dọa.

Nếu chỉ lo cuộc sống thanh đạm yên bình, thì có 
rất nhiều triển vọng thiên hạ cũng để mình yên. Một 
khi trở thành một nơi yên hàn, hòa hoãn, cuộc sống 
thoải mái, thanh đạm, nằm trên đường giao lưu của 
thế giới, đất lành chim đậu, nhiều nhân tài sẽ chọn 
làm nơi cư ngụ, phát triển trí tuệ, đất nước ta hi 
vọng sẽ thành một trung tâm tinh thần của thế giới.

Giấc mơ này chẳng chỉ của riêng tôi, mà là của 
cả cố học giả Nguyễn Hiến Lê cũng như nhiều tác 
giả Người Dân đã từng đề cập.

Thực thế, trong khi giải quyết cái thế toàn cầu tất 
yếu của hai ông đối thủ siêu cường, thì rất có thể họ 
chấp nhận cho mình không thiên về bên nào cả. Chứ 
còn tài nguyên, đất đai, nhân sự mình có đáng kể gì. 
Gấm vóc, rừng vàng biển bạc là mình tự phong đó 
thôi. Chưa kể là hiện nay tanh bành hết rồi. 

Do đó, điều khoản trước tiên hiến pháp nước ta 
phải nêu lên là ước vọng toàn dân về chủ trương 
không liên kết, trung lập, mở cửa. Không tin, ta cứ 
làm một cuộc trưng cầu dân ý.
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Thêm nữa, quyền tư hữu là một nguyên lý bất 
di dịch, không thể chối bỏ mà phải xác định trong 
Hiến Pháp.

Tiếp đó, một chế độ văn minh, nhân bản và thích 
hợp với hoàn cảnh đất nước và dân tộc chúng ta 
phải có hẳn một chương về vấn đề sắc tộc, rồi thì là 
những điều căn bản mà một số tác giả NgD đã có 
lần bàn đến: Mỗi công dân đều có bổn phận hoàn tất  
nghĩa vụ sưu thuế, nghĩa vụ lương thực,và nghĩa vụ 
quân sự (an ninh quốc gia). Đối lại nhà nước có bổn 
phận đảm bảo cơm, áo, nơi cư trú, sức khoẻ, việc 
làm, việc học cho người dân.

Ngay hiến pháp cộng sản, cộng hòa cũng đề cập 
đến những chuyện này, nhưng chỉ cho có hình thúc. 
Trên thực tế cho đến nay vẫn chẳng có gì. 

Thực ra, theo các tác giả gợi ý thì cũng chẳng 
có gì khó thực hiện (Hòa Bình... Nghĩ Gì, Làm Gì? 
Nguyễn Mạnh Côn, Xuân Thu, trang 374-84; Mùa 
Thu Cuối Lối, Hoàng Hôn, tủ sách Người Dân, ấn 
bản 1994, trang 315-325, tái bản, VietBooks 2002, 
trang 317-330). Vì ăn, thì bất qua mỗi tháng mươi 
ký gạo, ít grs muối. Mặc thì mỗi năm bốn bộ áo vải, 
thêm một cái áo trấn thủ suốt một đời người. Còn 
nhà ở thì việc tổ chức những khu tập thể cho người 
độc thân hay những khu gia cư cho các gia đình 
nghèo là điều chẳng khó khăn. Về vấn đề sức khoẻ, 
học hành bắt đầu tạm bằng mỗi xã có một y xá với 
một y tá, một nhà hộ sinh với một hộ sinh vườn và 
một trường học với một giáo viên tiểu học, lương 
bổng do xã đài thọ. 

Riêng công ăn việc làm là điều vô cùng quan 
trọng. Ngoài các công việc của xí nghiệp tư, đó 
là những công việc của nhà nước, từ rất dễ dàng, 
ai cũng có thể làm được đến những công việc cần 
sự khéo léo. Việc dễ dàng cho bất cứ ai muốn làm 
việc mà không có khả năng, sẽ lãnh đồng lương tối 
thiểu đủ sống hơn mức kẻ lãnh cơm áo của quốc 
gia. Lương bổng các công việc khó khăn nhọc mệt 
sẽ tăng theo mức độ. Như thế hẳn ai cũng muốn có 
công ăn việc làm mà chẳng muốn ngồi không, giải 
quyết được nhiều vấn đề xã hội.

SỬ VIỆT 
Cận và Hiện Đại

(tiếp theo - bài khởi đăng từ số 221/01-2009)

Nguyễn Đình Hồng

- 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 chuyễn 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 này, các sử gia quốc tế cho rằng các lãnh 
tụ cộng sản Việt Nam hăng say thực thi cách mạng 
cải cách ruộng đất vì đó là bước lý tưởng trên con 
đường cách mạng do Lénin vạch ra.

Tuy nhiên đoạn hồi ký của Hoàng Tùng trên đây 
và hồi ức của Hoàng Quốc Việt cho thấy các ông 
không hề muốn thực hiện cải cách ruộng đất. Thậm 
chí Hoàng Quốc Việt cho biết các ông bàn nhau hãy 
làm qua quít cho có. (trang 793) 

Cũng chính Hoàng Tùng vô tình tiết lộ: Sau này 
có những phiên họp Bộ Chính Trị, tôi hay cùng ngồi 
lại với Bác nói chuyện. Có lần Bác trầm ngâm nói: 
Mình đã nói để kháng chiến xong đã mới tiến hành 
cải cách ruộng đất, cứ ép mãi... Hoàng Tùng muốn 
chứng minh là ông Hồ Chí Minh phản đối cuộc cải 
cách 1953. 
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Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ câu nói mà Hoàng 
Tùng trưng dẫn, thì rõ ràng ông Hồ Chí Minh tán 
thành cải cách ruộng đất, tán thành tiến hành bạo 
lực để thực hiện cách mạng vô sản, nhưng ông ta 
chỉ muốn làm việc đó sau khi ông ta đã nắm được 
chính quyền, nghĩa là đã nắm chắc vận mạng của 
dân tộc Việt Nam trong tay. Hay nói một cách văn 
chương thì ông không thể làm khi chưa lọt được vào 
nhà của cô bé quàng khăn đỏ.

Ông thâm trầm và gian ác hơn Mao Trạch Đông 
là ở chỗ đó. (trang 799)

Tác giả làm như không biết việc “cải cách ruộng 
đất” là điều không thể thiếu sót trong chủ trương 
của cộng sản, bất cứ ở Nga, ở Tàu,...

Tuy vậy tác giả vẫn thản nhiên lên án “Xô Viết 
Nghệ Tĩnh đã đem lại cho dân chúng Việt Nam 
một sự hiểu biết kinh hoàng về cách mạng vô sản” 
(trang 205) và trích dẫn cuốn “Chuyện Làng Ngày 
Ấy” của Võ Văn Trực, viết về các chuyện tập trung 
tổ tiên, tập trung thần thánh phật, tập trung mồ mả, 
thuế khả năng, thuế nông nghiệp, đấu tố chính trị,... 
xảy ra nhũng ngày đầu “cách mạng thành công” ở 
Nghệ An, “quê hương cách mạng”, dưới chỉ đạo 
của Võ Nguyên Hiến. 

Hiến là lãnh tụ cao cấp, cùng thời, cùng trang 
lứa, cùng địa vị (trung ương ủy viên tại Đại Hội I 
ở Macao, 1935) với “Bác Hồ” (chỉ là ủy viên dự 
khuyết). 

Tất cả những chuyện tàn bạo khủng khíếp y 
chang đợt chính thức sau đó (1953-6) chừng cỡ vài, 
ba năm, thì không thể đổ cho do sự hiện diện hay 
ép buộc của cố vấn Tàu. Chỉ có thể hiểu là Hoàng 
Tùng đã thành công trong công việc lạc dẫn, khiến 
tác giả lảm nhảm là các ông cộng sản chỉ muốn 
“làm cho qua quất”

Cuối cùng, tác giả trích dẫn bà Dương Thu 
Hương:

- Dưới sự chiêu dụ của những lý lẽ hào hoa, 
dân tộc Việt bị xé làm đôi, một cách vô thức đã tự 
nguyện biến thành hai đạo quân đánh thuê cho hai 
hệ thống chính trị đối nghịch... Nó là sự xung đột 
giữa hai thế lực hiếu chiến, Mỹ một bên và những 
người Cộng Sản Việt Nam một bên. (trang 847)

Và ông cho rằng bà Dương Thu Hương quan 
niệm hai bên đều vì ảo tưởng hoang đường của ý 
thức hệ mà tàn sát lẫn nhau. Còn theo ông, thì không 
phải là sự tàn sát giữa hai ý thức hệ vì, đối với thanh 

niên Việt Nam, đa số là con nhà nghèo, chủ nghĩa 
tư bản, ý thức hệ tư bản, chủ nghĩa tự do, ý thức hệ 
tự do chỉ là điều tưởng tượng. Mà:

“Người dân Miền Nam Việt Nam chỉ hiểu tự do 
có nghĩa là sống một cuộc sống mà không ai xâm 
phạm vào cuộc sống của ai. Không một thế lực nào 
có quyền can thiệp vào cuộc sống của mỗi cá nhân 
hay mỗi gia đình, và cũng không ai có quyền quản 
lý cuộc sống của người khác, nhất là quản lý tư 
tưởng của người khác. 

Tuy ý nghĩa của hai chữ tự do to lớn và thiêng 
liêng như vậy, nhưng người Miền Nam Việt Nam 
không coi đó là mục tiêu cần phải đấu tranh để có 
được, bởi vì họ đã có thứ đó rồi. Từ ngàn xưa, ông 
bà tổ tiên họ đã để lại cho con cháu thứ đó rồi. Vậy 
nên cái “sự tự do” đó là đương nhiên, không phải 
là mục tiêu lý tưởng của một “ý thức hệ” nào đó.

Thế nhưng một khi cái “tự do” đó mất đi thì 
người ta phải giành lại cho bằng được. Hoặc thấy 
nó có nguy cơ bị mất đi thì người ta phải bảo vệ nó, 
kể cả bảo vệ bằng máu và mạng sống của mình. Đó 
không phải là chiến đấu cho lý tưởng chính trị. Mà 
là bảo vệ cuộc sống bình an của cá nhân, cho gia 
đình và cho mọi người. (trang 847-8)

Người Việt Nam chống cộng không phải vì làm 
tay sai cho đồng minh Hoa Kỳ, mà chính Hoa Kỳ 
đã trở thành đồng minh của người Việt Nam trong 
công cuộc chống cộng. Ngay từ năm 1945, người 
Việt đã chống cộng, trong khi cũng năm đó thì Hoa 
Kỳ đang còn bắt tay thân mật với cộng sản Nga Xô. 
Đến năm 1948, khi vấn đề giao hảo giữa Hoa Kỳ và 
cộng sản Nga Xô bắt đầu căng thẳng, thế giới bắt 
đầu phân cực, thì Việt Nam đã thành lập xong một 
chính phủ chống cộng. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ 
đã theo dân Việt mà chống cộng, chứ không phải 
dân Việt chống cộng giùm cho Hoa Kỳ.

Lịch sử đơn giản như vậy nhưng ngày nay những 
người Việt Nam chân chính không thể giải thích 
được ngay cả đối với con cái, vì họ không có một 
quyển lịch sử thực sự để làm bằng chứng, trong khi 
đó trên các kệ sách toàn là những sản phẩm lịch sử 
giả mạo phi lý. (trang 857)

Sở dĩ có sự bất đồng trên đây là vì cả hai vị đều 
quá dựa vào ngôn từ, mà lại dùng không đúng chỗ.

Quí vị đó không phân biệt nổi dân tộc và chính 
thể. Không ai chối cãi có hai chủ nghĩa, hai ý thức 
hệ cộng sản-tư bản đối nghịch. Nhưng đối nghịch 
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giữa hai đế quốc và những tay sai không hề là đối 
nghịch giữa dân tộc, dù rằng dân tộc bị bọn tay sai 
xé làm đôi, bị cưỡng bách làm lính đánh nhau cho 
chúng. Chẳng làm gì có chuyện dân tộc Việt Nam 
chống cộng sản, chống tư bản.[A]

Cuộc chiến giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 
(cộng sản) một bên, Pháp (thực dân/tư bản) một bên 
là do tự nguyện, do ủy nhiệm (của Nga, của Mỹ). 
Cuộc chiến giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 
Cộng Hòa (Đệ Nhất, Đệ Nhị) là do ủy nhiệm của 
Nga/Tàu, của Mỹ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 
Việt Nam Cộng Hòa là hai thể chế của hai đám tay 
sai. Không hề là của dân tộc. Họ giàn dựng bằng áp 
đặt, bằng gian lận. Do đó, có hai phe tranh chấp trên 
đất nước Việt Nam. Và người dân Việt bị cưỡng 
bách nhập ngũ bắn giết, nhưng không hề có nghĩa 
là dân tộc Việt Nam chia rẽ, hận thù nhau. Mà chỉ 
là cuộc chiến giữa hai đế quốc cộng sản-tư bản qua 
đám tay sai tự nguyện hay được ủy nhiệm. Cả hai 
đều không hề là nội chiến, là cuộc chiến của nhân 
dân, của người quốc gia. [B]

Dân tộc Việt (tối đại đa số thường dân Việt, gồm 
cỡ 60 sắc tộc) chẳng hề biết đến đế quốc, chủ nghĩa, 
ý thức hệ nào. Điều họ biết là sự phải sự trái, sự đạo 
đức sự vô luân, sự an bình sự hỗn loạn,...

Dù muốn dù không, ảnh hưởng của một nền 
nho giáo cũng bàng bạc trong mọi nếp sống: Người 
quân tử như gió, kẻ tiểu nhân như cỏ; quân xử thần 
tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử tử, tử bất tử bất 
hiếu; cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy; quyền huynh thế 
phụ; phu xướng phụ tùy,... Sự tự do mà ông Trinh 
nói thực sự chẳng hề vốn có. Lịch sử dân tộc ta 
dù có không bị ngoại bang cai trị thì cũng bị vua 
quan chèn ép khá nặng. Thường chỉ có bổn phận mà 
không có quyền lợi. Bắt làm gì thì phải làm cái đó. 
Nhà nước lôi đi đánh Miên Cộng, thì đi đánh Miên 
Cộng; lôi đi đánh Trung Cộng thì đi đánh Trung 
Cộng, dù là bộ đội... Việt Cộng! Đâu có giám lý gì 
đến sự là quân thù hay “ngoài là đồng chí, trong là 
anh em, sông liền sông núi liền núi, môi hở răng 
lạnh” vừa mới đó!?

Chính vì thế mà ngoài Bắc dân vẫn cam chịu từ 
1945, trong Nam từ 1975 đến nay. Mọi việc là do 
cá nhân hoặc tập thể cầm quyền áp đặt, và toàn dân 
đành chấp nhận. Nếu có chuyện phản kháng nào đó 
(cộng sản/chống cộng), thì phần lớn cũng do những 
thành phần bên trên nhỏ nhoi, còn đa số đành an 

phận tuân thủ. Họ làm gì có ý thức về tư bản, về 
cộng sản, kể cả dân chủ, tự do. Mà họ cũng chẳng 
cần. Miễn là cứ sống theo điều tổ tiên ông bà dạy 
dỗ. Vả đã có ai là tư bản (chủ xí nghiệp), là cộng sản 
(công nhân xí nghiệp) đâu, để mà... tự nguyện thành 
cộng sản hay chống cộng.

Dĩ nhiên không thể chối cãi rằng có một tối thiểu 
thiểu số cả tin những điều lãnh tụ nói, thành tâm bảo 
vệ chế độ, để mà “chống Mỹ Ngụy cứu nước” hay 
“chống cộng bảo vệ tự do”. Còn tối đại đại đa số thì 
chẳng ngu ngơ gì [B]. 

Với “cha già dân tộc”, mà “tiếng nói dân tộc” 
thì rằng:

Từ ngày xuất hiện thằng Hồ,
Nhân dân đói khổ, cơ đồ ngả nghiêng...
Bác hả miệng ra, mồm thăm thẳm
Em giơ chân dạng, lỗ thâm sâu.
Còn với

 “chí sĩ anh minh”, thì rằng:
Toàn dân Việt Nam biết ơn tô hủ tíu,
Tô hủ tíu, tô hủ tíu ngon ghê!
Bà Ngô Đình Nhu bóp c... Ngô tổng thống,
Ngô tổng thống, Ngô tổng thống kêu đau.
Hẳn nhiên là dân tộc (quần chúng) chẳng thể 

thuộc bất cứ phe nào. 
Đó là thực tế, chẳng nên nói rông rài. Muốn làm 

gì nên chuyện thì cũng phải căn cứ trên thực tế đó.
Nếu nói chống cộng, thì thiên hạ chống ngay từ 

khi Lenin cướp được chính quyền (1917). Ở Việt 
Nam ngay từ khi đó cũng đã có người theo, người 
chống, không phải từ 1945, lại càng không phải từ 
1948. Pháp trở lại Việt Nam 1945 là vì được Hoa 
Kỳ trang bị, viện trợ để nhắm công việc chống cộng 
là chính. 

Đừng có nói nhảm là Hoa Kỳ theo Việt Nam 
chống cộng. Có điều có nhiều cách chống cộng: 
chống cộng kiểu thực dân, chống cộng kiểu tư bản, 
chống cộng kiểu thiên chúa giáo, chống cộng kiểu 
tay sai, chống cộng kiểu người quốc gia/người dân 
yêu nước.

Dĩ nhiên người quốc gia/người dân yêu nước 
chống cộng yếu xìu, vì không tiền, chưa kể luôn 
luôn bị đủ mọi thế lực – đế quốc thực dân, đế quốc 
cộng sản, đế quốc tư bản, tập đoàn tay sai đàn áp, 
phá hoại, phân hóa,... Đó là lý do tại sao cho đến 
nay cộng sản vẫn tồn tại trên đất nước Việt Nam.

“Người Việt Nam chân chính” chẳng cần phải có 



Tháng 10, 2009 Trang 33

một “cuốn sử thực sự” mới giải thích được cho con 
cái. Cứ sống dưới ách cộng sản là đủ, chẳng cần giải 
thích. Còn với đám con cái tung tăng ở ngoài vòng 
(hải ngoại) thì liệu phụ huynh thực có chịu tốn thì 
giờ công sức giảng giải không, hay chỉ lo ganh đua, 
làm giầu, thụ hưởng,...

(còn tiếp) 
Chú Thích của Người Dân:
[A] &[B]. Tác giả Nguyễn Đình Hồng nhận 

xét Dương Thu Hương và tác giả Bùi Anh Trinh 
“đều quá dựa vào ngôn từ, mà lại dùng không 
đúng chỗ” nhưng liệu mấy ai có thể thoát khoải 
vòng kềm tỏa của ngôn từ - hay cao hơn, vòng 
kềm tỏa của khái niệm - không? Dù với lý do gì, 
đơn giản hóa một vấn đề khúc mắc dễ đưa đến tự 
đắc một chân lý hắc bạch phân minh, nếu không 
trắng tất đen.

Cùng với một số tác giả khác rải rác trên báo 
Người Dân, ông Hồng có đơn giản hoá một cuộc 
chiến phức tạp, dằng dai và đẫm máu thành một 
cuộc chiến ủy nhiệm để tiện  đưa đến một kết 
luận chắc nịcch là dân hai miền bị cưỡng ép 
chém giết lẫn nhau? 

Luận cứ chính của ông Hồng tóm gọn lại là 
bởi vì có đối nghịch giữa hai đế quốc tư bản-
cộng sản, nên đương nhiên đa số những ai tham 
dự - từ chính quyền đến dân chúng - đều, theo 
lý, là tay sai -tự nguyện hay bị cưỡng bách - của 
đế quốc.

Chính quyền thì tính toán xa gần, lợi hại, cho 
họ hay cho đất nước, nhưng dân chúng chỉ biết 
một điều thiết thân là ai xấu hay tốt, ai có lợi 
hay có hại cho họ. Với các chính sách của chính 
quyền, dân theo hay không, miễn cưỡng hay ép 
buộc, bị động hay thụ động, chẳng đặng đừng, 
vv...có lẽ cũng phân lớn là theo cái nhận xét đơn 
sơ nhưng thiết thân này.

Nếu chúng ta thuận theo luận cứ chính của 
ông Hồng thì sẽ tất có nhiều câu hỏi. Tỉ dụ riêng 
về phía  cộng hòa: 

- Nếu dân miền Trung và một phần  dân miền 
Nam biết cái ác, cái xấu (của cộng sản) nhưng 
không tự nguyện, tích cực, hy sinh chống cái ác, 

cái xấu (của cộng sản) thì có phải là họ bị cưỡng 
bách chống cộng theo lệnh đệ nhất, đệ nhị cộng 
hòa chăng (“Vì muốn an, vì tiếc máu xưong”  
như Nguyễn Chí Thiện mô tả)? 

- Không đồng ý với cách thức chính sách 
chống cộng theo đon đạt hàng của chính quyền 
thì có đồng nghĩa với bị cưỡng bách chống cộng 
không? 

- Nếu có ít hay nhiều người dân miền Nam 
chống CS miền Bắc không vì hay không biết họ 
là tay sai của CS, mà chỉ vì CS miền Bắc tàn độc 
-“Đó là thực tế, chẳng nên nói rông rài”, theo 
ngôn từ của ông Hồng -  thì người dân miền Nam 
có làm tay sai cho Tư Bản không khi 

- Nếu có ít hay nhiều người dân miền Nam 
chống CS miền Bắc vì “điều họ biết là sự phải 
sự trái, sự đạo đức sự vô luân, sự an bình sự 
hỗn loạn,...” -vẫn theo ngôn từ của ông Hồng-  
thì việc họ chiến đấu có gì đáng nói trong cuộc 
chiến mà ông Hồng goi là “ủy nhiệm”?

- Trong bài “Trách Nhiệm và lương tri”, Người 
Dân số này, tác giả Trần Đạo viết: “Chống [cộng] 
cho đúng, có dân hỗ trợ, thì cộng sản không xâm 
lăng được. Chống sai, không có dân hỗ trợ thì bị 
cộng sản xâm lăng”. Nếu nhận xét trên của ông 
Trần Đạo đúng một cách hiển nhiên thì không ai 
có thể nói như ông Hồng rằng “Chẳng làm gì có 
chuyện dân tộc Việt Nam chống cộng sản,  bởi 
chưng dân tộc Việt Nam muốn chống cộng cho 
đúng, không ưng chống sai!

- Tóm tắt, chúng ta không tích cực chống cái 
ác có phải là vì ta không biết cái ác là gì hay 
“thuận thụ một chiều” theo cái ác?

- Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện có một bài thơ 
để đời về lý do miền nam bại trận, trong đó có 
đoạn:

“..Vì ấu trĩ, vì thờ ơ, ngu tối
vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
Cả nước đã quay về một mối..”

Chúng tôi chỉ e rằng Chân Lý đơn giản hóa tuy 
tiện nhưng có thể không lợi cho ...Chân Lý!
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ĐÃ AI THẮNG AI CHƯA?

Huỳnh Ý
Ông Đặng Tiểu Nhàn, trong NgD số 227, bài “Ai 

Thắng Ai”, luận rằng cộng sản (Liên Xô) quyết tâm 
bành trướng để chôn sống tư bản; đối lại, tư bản 
(Hoa Kỳ) chỉ cần ngăn chặn và thi đua võ trang. 
Liên Xô theo không nổi bỏ cuộc. Kể coi là Hoa Kỳ 
tạm thắng cũng được, nhưng cũng chỉ là tạm thắng 
Liên Xô thôi, còn Trung Cộng nữa (chưa kể Nga 
đang tính chuyện ngóc đầu dậy). Hoa Kỳ vẫn còn 
phải bận tâm.

Người dân Việt, phía bên này hay phía bên kia, 
ngoài một số ít ý thức tự nguyện làm ngọn cờ đầu 
của cộng sản chủ nghĩa hay biên cương nối dài của 
“thế giới tự do”, phần lớn là phải làm cái việc chế 
độ cưỡng bách mà thôi. 

Rút cuộc, ở Việt Nam, phe do tư bản ủy nhiệm 
(cộng hòa) lại thua phe do cộng sản ủy nhiệm (dân 
chủ cộng hòa). Thua không phải vì dở, mà vì quan 
thày thôi không chi nữa. Mà thắng cũng chẳng ra 
sao, vì không còn ai là quan thày nữa: Ông Liên Xô 
rã đám; ông Trung Cộng có nhiều điều để tâm.

Rút lại đâm ra kẹt! Bây giờ là chuyện ông Trung 
Cộng đối đầu với ông Hoa Kỳ. Thực tế là ông khổng 
lồ Trung Cộng muốn bành trướng, ít nhất cũng tính 
làm chủ cái biển Tàu (China Sea). Nghĩa là tạm 
muốn gồm thâu các nước Đông Nam Á. Mà ông 
Hoa Kỳ đâu có chịu. Thế thì các nước Đông Nam Á 
phải lựa chọn: hoặc trở thành chư hầu của ông Tàu 
hoặc của ông Mỹ. Đàng nào cũng chết, nhưng còn 
lâu ông Tàu mới địch lại ông Mỹ, cho nên hẳn các 
nước Đông Nam Á đều ngả về ông Mỹ để ké việc 
cầm chân ông Tàu.

Riêng Việt Nam thì không giản dị như vậy. Vì 
ngay sát nách, chơi riêng với ông Mỹ ngay trước 
mũi ông Tàu đâu có được. Mà ông Mỹ thì biết quá 
rồi: ít nhất ở vùng Đông Nam Á, chuyện ông giao 
du với Đài Loan, Việt Nam Cộng Hòa cũng thừa là 
những bài học thấm thía. Nhưng chơi với ông Tàu 
thì cũng nguy hiểm trăm bề: hàng tỉ miệng ăn thì 

mỗi miệng bấu véo một tí cũng đủ tàn đời, cộng 
trong quá khứ có quá nhiều điều đối xử... không đẹp 
với ông ta, hiện tại ông ta đang chiếm đất, chiếm 
biển, ngăn nước, thả chất độc,... thì tương lai làm 
sao khá nổi! 

Mà đi với Mỹ, thì rắc rối to với... ông ta. Viên 
đạn làm không ra, lấy tiền đâu mua khí giới, nhất 
là bao nhiêu cho xuể, đâu có còn cái kiểu... xập xệ 
như Việt Nam Cộng Hòa mà đòi tính chuyện... sinh 
Nam tử Bắc! Đi với Tàu ít ra cũng còn được cầm 
quyền, còn được đè đầu bóp cổ dân, còn kiếm được 
viện trợ nơi này nơi nọ bỏ túi, còn truyền ngôi lại 
được cho con cháu, thân nhân... 

Tuy nhiên, những việc trên là của những người 
cầm đầu chế độ. Cái lạ là cho đến ngày nay, sau 
hơn 30 năm “thống nhất” và trước sự tồn vong của 
đất nước, người thường dân Việt cũng vẫn chưa tạo 
được cái hào khí cần thiết của một dận tộc trước 
hiểm họa của đất nước. Trái lại, họ vẫn tiếp tục phân 
hóa cùng cực.

Cứ theo dõi tin tức trong cũng như ngoài nước thì 
rõ. Trong nước, bạo quyền (và đám tay chân) ngày 
càng bóc lột đàn áp dân chúng tệ hại hơn. Ngoài 
nước, các phe phái gán tội, chụp mũ nhau tưới xượi 
(nếu ai cũng là cộng sản nằm vùng thì hóa ra cộng 
sản tốt đẹp lắm, vững mạnh lắm hay sao mà nhiều 
người theo họ thế?). Người thường dân không còn 
biết tin vào lấy một người nào.[1]

Thế cũng chưa hết. Lại còn cái nạn này:
Là đảng viên bị khai trừ, bỏ đảng, hay chỉ là 

thường dân thôi, phần lớn người Miền Bắc có cái 
mặc cảm tự tôn, bằng không cũng đồng nhất hóa 
với... người thắng trận. Họ tự hào về những “chiến 
công”, binh vực những nhân sự cộng sản, việc làm 
của Bác, của Đảng, kể lể công lao đóng góp, bào 
chữa những lỗi lầm,... lên mặt thày đời coi dân Miền 
Nam là tay sai, đồi trụy. Ngược lại, những thành 
phần đệ nhất/đệ nhị cộng hòa, những đảng phái 
quốc gia hay cả những thường dân, phần lớn người 
Miền Nam có cái mặc cảm tự ti, hễ thấy một người 
Miền Bắc, sách vở Miền Bắc là xun xoe ngưỡng 
mộ, đón rước, ca tụng,...

Dĩ nhiên, xin xác định đây chỉ là ý nghĩ, nhận 
xét của riêng tôi. Nhưng xin quí vị cứ suy từ sự 
việc liên quan đến các nhân vật Bùi Tín, Vũ Thư 
Hiên, Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính,... 
phía Miền Bắc và Bùi Duy Tâm, Nguyễn Văn Ngải, 



Tháng 10, 2009 Trang 35

Hoàng Khởi Phong,... phía Miền Nam thì đủ rõ.
Hơn 30 năm rồi, cái não trạng đó chưa hề thay 

đổi, trong khi nguy cơ diệt vong ở ngay trước mắt. 
Không lẽ giang sơn ông bà để lại đành để Đảng 
Cộng Sản mang dâng cho Phương Bắc?!?

Lại cũng xin bàn thêm một chút. ít lâu sau này, 
có một... xu thế viết lách thô bạo. Chẳng hạn lối viết 
lách của bà Dương Thu Hương, lời qua tiếng lại của 
các ông Việt Thường/Tô Hải,... Cũng dễ hiểu, vì họ 
từ lò cộng sản ra, quen ăn nói thô tục rồi. Nhưng 
phía không cộng sản cũng học theo. Khởi đầu là ông 
Nguyễn Văn Chức văng... cứt đái tùm lum. Lại đến 
ông Bùi Bảo Trúc theo gót mày/tao. Nó chẳng thêm 
trọng lượng gì cho việc chống cộng, mà chỉ hạ giá 
trị ngòi bút của quí ông/bà. Nhưng cũng chưa đáng 
nản bằng việc bà Hoàng Dược Thảo/Đào Nương. Bả 
cứ lôi ông Bùi Tín ra mà B... ùi Tín (kiểu Nam Kỳ 
cục) hay Buồi Tín (kiểu Bắc Kỳ Zốn) thì không... 
đẹp tí nào, nhất là với một tay viết... gái, chưa kể 
xúc phạm đến tên tuổi người ta là điều không cần 
thiết. Hơn nữa chúng ta viết là để giữa chúng ta hay 
thiên hạ ai còn mơ màng thì hiểu, biết về cộng sản. 
Viết cho cộng sản là viết cho những cục đất, cục đá. 
Họ đâu còn là con người để mà hiểu .

Chú Thích của Tác Giả:
[1]. Về việc đánh sụp chế độ cộng sản hiện 

nay, có một sự khả thể tương đối dung dị, là nếu 
một số các đảng viên cộng sản lão thành thực 
tâm thấy sự sai lầm của mình, thấy chính mình 
mang tai họa đến cho đất nước, mà còn có đảm 
lược bảo nhau đứng ra thực hiện một cuộc xuống 
đường qui mô, chuộc lại những sai trái đã mang 
đến cho đồng bào, thì tất có sự hưởng ứng của 
toàn dân và việc lật đổ chế độ cũng không có gì 
khó khăn. Công an, bộ đội sẽ chẳng bắn vào họ 
và dân chúng. 

Tuy nhiên không thấy một tín hiệu gì là sẽ có 
nhũng phần tử như thế. Vì bản chất người cộng 
sản là hèn hạ. Kể từ Võ Nguyên Giáp xấp xuống. 
Nhiều lắm chỉ giám kiến nghị, khiếu nại, chê 
trách lảm nhảm mà thôi. Chủ nghĩa, Đảng, Bác, 
cá nhân họ là những gì... bất khả xâm phạm.

Thêm nữa, có dẹp được cái chính thể hiện 
nay, thì rồi sẽ là cái gì. Đây cũng là một điều 
khiến họ không giám dấn thân.

BPT Người Dân:  Trước khi có thời đại Internet, 
có  nhiều huyền thoại về các hội kín. Liệu thế 
giới ngày nay còn có những “đại âm mưu” tựa 
như truyền thuyết của các thế kỷ trước? Người 
Dân đăng loạt bài này để thân hữu độc giả tự 
tìm hiểu một khía cạnh đáng theo dõi  thực hư 
đến mức nào về các huyền thoại của các hội kín 
nổi tiéng trên thế giới.

OBAMA ĐẮC QUANG?

Nguyễn Trần Ai
Cách nay 4 năm, trong bài “Chơi Rồng Rắn 

(từ NgD 180, tháng 8.2005 đến NgD 187, tháng 
2.2006), tôi đã đề cập đến tổ chức Illuminati: “Trẻ 
con chơi cướp biển, vẽ cái sọ người và hai khúc 
xương ống bắt chéo. Mấy đời Nhà Bush cũng thờ 
cái biểu tượng rùng rợn ấy, biểu tượng của một hội 
kín - cực kỳ kín - của thượng lưu xã hội Mỹ, cái 
nôi của các thế gia vọng tộc HK, của những người 
nắm vận mệnh thế giới và cầm cân nẩy mực cho 
cả nhân loại... Đối với người ngoài, Hội có tên là 
Russell Trust Association, năm 1999 có tích sản lên 
đến $4,133,246... Tháng 12.1832 Hội được thành 
lập tại New Haven bởi tướng William Huntingdon 
Russell. Ông đã từng theo học tại Đức và có lời đồn 
rằng tại đó ông đã được điểm nhãn vào một hội kín 
có biểu tượng là sọ và xương. Cũng có lời đồn rằng 
ông là hội viên của một hội kín kế thừa hội Illumi-
nati. Illuminati được Adam Weishaupt, giáo sư giáo 
luật tại Ingolstadt và trước là tu sĩ Dòng Tên, thành 
lập năm 1776 và từ năm 1778 có liên hệ khúc mắc 
với hội Tam Điểm (Masonic), đến năm 1785 thì bị 
chính phủ Bavaria cấm hoạt động. Có nguồn gốc 
như thế nên chẳng lạ gì nếu Hội có khuynh hướng 
tôn giáo huyền bí và thân Đức, kể cả Đức Quốc Xã 
(Nazi) của Hitler sau này”.

Bài viết này chỉ chú mục đến Nhà Bush và các 
nhân vật thân cận, không bàn rộng đến những tổ 

~~MỤC TÌM HIỂU~~
Nghi Vấn & Huyền Thoại
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chức như Illuminati, Hội Tam Điểm, Dòng Tên, 
Trật Tự Toàn Cầu Mới, Ngân Hàng Trung Ương, 
Nhà Rothschild, Nhà Rockefeller, vv... Nay Obama 
làm TT, Illuminati lại thành một đề tài thời sự, nếu 
không muốn nói là “thời đại”, nên thiết tưởng vấn 
đề này cần được khai triển thêm nữa để có thể hy 
vọng hiểu được những tình huống phức tạp đang 
xẩy ra trên bàn cờ quốc tế.

Ngày 1.10 vừa qua kỷ niệm 60 năm Mao chiếm 
toàn bộ nước Tàu, TT Obama cho phép Tàu Cộng 
liên hoan kéo cờ máu bên cạnh cờ hoa tại bãi cỏ 
trước tòa Bạch Ốc. Có người đã vội vàng kết tội ông 
làm nhục quốc thể. Nhưng cũng có thể ông gài bẫy 
chơi khăm Tàu ngố vì cờ Tàu kéo lên lại treo ngược 
lộn tùng phèo, hạ xuống kéo lên lại bị gió quấn chặt, 
hạ xuống gỡ ra kéo lên lại bị kẹt ròng rọc đứng ỳ 
giữa trời. Tôi bấm độn thấy TT Obama nấp trong 
phòng bầu dục hóa phép ra như vậy. Nói thế không 
phải là vu vơ đâu.  

Từ ngày Obama đắc cử, dư luận và truyền thông 
bàn tán sôi nổi đủ thứ chuyện, toàn chuyên lạ nghe 
như chuyện giả tưởng nhưng lại có thật [1]. Thí dụ 
có tin rằng Obama có liên hệ huyết thống với cựu 
phó tổng thống Dick Cheney được chính phu nhân 
Lynne Cheney xác nhận.  Trong cuộc phỏng vấn của 
MSNBC ngày 16.10.2007, bà cho biết, khi nghiên 
cứu gia phả của chồng để viết cuốn “Blue Skies, 
No Fences”, bà đã khám phá ra rằng Dick Cheney 
và Barack Obama có họ 8 đời. Cũng có tin Obama 
và Bush có họ hơn 10 đời. Bây giờ có hỏa tiễn, họ 
100 đời bắn cũng tới. Nhưng tin giựt gân hơn cả là 
Obama có liên hệ với Illuminati. 

Trên Rush Limbaugh (một nhà truyền thông 
-Radio - cực hữu) website ngày 1.8.2009, có bài 
“The Barack Obama Illuminati Connection”, đại ý 
nói: “Trong khi đa số các cáo giác chống lại ông đã 
được chứng minh là hoàn toàn vô căn cứ khi chúng 
được thâm khảo, các liên hệ Obama Illuminati chỉ 
sâu thêm khi được cứu sát.. Có thể thấy dễ dàng 
rằng ông thật sự có một vai trò trong việc đem lại 
Trật Tự Thế Giới Mới mà dư luận sôn sao hơn sau 
khi ông nhậm chức và kinh tế tiếp tục lao xuống. 
Những khuôn mặt chính trị trứ danh như Henry 
Kissinger [lại hắn!] và Gordon Brown đã bước ra 
và công khai hậu thuẫn Trật Tự Thế Giới Mới như 
là một giải pháp cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
ngày càng tăng.

Nhiều liên hệ Obama Đắc Quang dính dáng với 
các tổ chức quyền thế ưu tú (elitist) ở đó có vô số 
người trong nội các của ông. Đặc biệt nhóm Bil-
derberg gây ra những giả thiết mỗi năm họ họp bí 
mật để mưu tính các kế hoạch thống trị thế giới... 
Hành pháp Obama thực tế đọc danh sách yếu nhân 
(Who’s who) khi gặp các thành viên không những 
của Nhóm Bilderberg mà còn cả những Viện nghiên 
cứu và tư duy (think tanks) quốc tế đầy quyền lực 
như Council on Foreign Relations, Trilateral Com-
mission, vân vân.

Trong khi Nhóm Bilderberg giữ bí mật, các tổ 
chức khác như Trilateral Commission trong suốt 
hơn nên dễ chỉ đúng phóc các hành động của họ 
trên sân khấu thế giới. Tim Geithner, Susan Rice, 
Richard Haass và Richard Holbrook chỉ là vài thí 
dụ của thành viên Commission đang giữ những vị trí 
chóp bu trong Hành Pháp Obama. Trilateral Com-
mission thành lập năm 1973 với mục tiêu công khai 
là đem lại một “Trật Tự Kinh Tế Quốc Tế Mới”...

Chỉ vài tháng sau khi Obama vào tòa Bạch Ốc, 
Alex Jones (một nhà truyền thông -Radio & làm 
phim-  cực hữu, theo Paleoconservatism, tin các 
“đại âm mưu”),  làm cuốn phim “The Obama De-
ception” (Sự lừa bịp của Obama) gây nhiều tranh 
luận. Trả lời một cuộc phỏng vấn ngày 7.4.2009, 
ông phát biểu: “TT Barack Obama là một tay bịp, 
nói một đàng làm một nẻo... HK là một đế quốc 
thối nát bị các ngân hàng quốc tế và các tổ hợp tội 
phạm toàn cầu dùng để bành trướng đế quốc ấy 
ra khắp thế giới... Những người chủ trương toàn 
cầu hóa (globalist) muốn HK sụp đổ và, thưa vâng, 
chúng ta đang ở trong một hiểm họa sụp đổ thực sự 
vì Ngân Hàng Trung Ương đã cố tình làm cho đất 
nước này nợ ngập đầu. Và họ đã cắt nguồn cung 
cấp tiền... Thất nghiệp thực sự lên đến 20%... Trong 
trật tự toàn cầu mới, các chủ ngân hàng chỉ muốn 
HK sụp đổ để họ có thể về như là những đấng cứu 
thế, đem lại sự kiểm soát trên cả nước và rồi cải 
tổ HK thành một bộ máy phát xít để thi hành các 
cuộc hành quân chống lại bất cứ nuớc tự do nào 
trên thế giới... Trong khi ấy, các nhà tài chính quốc 
tế ngồi ở Thụy Sĩ, và Luân Đôn, và Ba Lê, và Bá 
Linh, trách Mỹ về tất cả sự độc tài, khi họ sở hữu 
dự trữ liên bang tư hữu của chúng ta, và họ tung 
ra những vụ tấn công. Trật tự toàn cầu mới là một 
nhóm riêng của những chủ ngân hàng siêu giầu ở 
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hải ngoại. Họ ở trên HK, trên Iran, Venezuela. Họ 
là quốc tế, và họ lập ra một mạng lưới luật quốc 
tế để điều hành và kiểm soát, thống trị các nước. 
Họ công khai tuyên bố muốn loại bỏ kỹ nghệ của 
các nước, muốn các dân tộc bị phá sản, muốn dân 
nghèo để phải đến chính phủ xin bố thí, muốn thuần 
hóa dân chúng... Họ là những người muốn một nền 
độc tài khắp hành tinh do một nhóm tài chính gia 
thiểu số cai trị. Đó là một chính phủ thế giới của, 
cho và do các chủ ngân hàng tư... Nhóm Bilderberg 
là nữ hoàng Anh, nữ hoàng Hòa Lan, đó là Nhà 
Rockefeller, Nhà Rothchild (sic)...”

Alex Jones đã có lần bị vạ miệng. Năm 1998, 
ông bị bắt sau khi chất vấn George Bush đang diễn 
thuyết vận động bầu cử tại DuPont Photomask Fa-
cility: “Thưa ngài, chúng ta có nên hủy bỏ Federal 
Reserve và CFR? Đó là sự thật thật (real reality) 
mà không có ai trong các ngài sẽ nói đến và đa 
số các ngài là thành viên. Đó là điều phá hoại đất 
nước này. Thưa ngài, ngài có ủng hộ Mỹ không? 
Thế còn Federal Reserve và CFR thì sao?”

Chính trị gia Do Thái Kissinger (lại hắn!) ca tụng 
Obama và kỳ vọng ông TT mới lập được công trạng 
tuyệt đỉnh: “Ông có thể cho chính sách đối ngoại 
Mỹ một thôi lực (impetus), một phần vì sự thăng tiến 
của ông phi thường và tuyệt diệu đến thế... Tôi cho 
rằng nhiệm vụ của ông sẽ là phát triển một chiến 
thuật toàn diện cho Mỹ trong thời đại này, khi thực 
sự một “Trật Tự Thế Giới Mới” có thể tạo ra được. 
Đó là cơ hội vĩ đại. Đó không phải là một cuộc 
khủng hoảng” (RawStory.com, Jan 06, 2009).

Ngày 7.11.2008, tiến sĩ Henry Makow (một tác 
giả cực hữu gốc Thụy Sĩ, quốc tịch Gia Nã Dại,  
tin các “đại âm mưu” và “chính quyền toàn cầu”), 
chống Do Thái, bình luận: “Lời Henry H. Klein 
chỉ trích Zion chủ nghĩa được xác định tuần qua 
khi Barack Obama chứng minh rằng ngay cả một 
người da đen cũng có thể thành tổng thống HK nếu 
ông ta sẵn sàng liếm giầy cho chủ ngân hàng theo 
Zion chủ nghĩa. Việc đầu tiên ông làm là chỉ định 
Rahm Emanuel, một người Do Thái song tịch làm 
đổng lý văn phòng của ông. Điều này ăn khớp vì 
chính quốc tịch của Obama cũng có nghi vấn. Dù 
sao, ngồi xuống và thích thú đưa cái mặt đen Bara-
ma ra bắt chước JFK (sit back and enjoy Barama’s 
black-face imitation of JFK) [*] trong khi thi hành 
chương trình hành động của Illuminati áp đặt nhiều 

chiến tranh và khốn đốn hơn lên dân HK. Ít ra bây 
giờ tất cả những người Bảo Thủ ra khỏi lều (thay 
vì ở trong để bị bịp) và những người Cấp Tiến sắp 
khám phá ra ý nghĩa thật sự của “thay đổi”.

Tác giả Linh Thoại, trong bài “Những Bí Ẩn 
Chưa Được Vén Mở Về Hội Kín Illuminati” đề 
ngày 28.5.2006, khẳng định: “Tuần qua, Đài truyền 
hình Đức DW, xem được ở VN trên truyền hình cáp, 
đã một lần nữa nhắc đến tổ chức huyền bí “Illumi-
nati” qua một phóng sự về việc đi tìm một bộ hồ sơ 
mật về tổ chức này từ thời nước Đức còn là nước 
Phổ bị “lạc” sang tận Nga. Không dừng lại thời 
xa xưa đó, Illuminati ngày nay còn được xem là đã 
xâm nhập tận trong các trung tâm quyền lực ở Mỹ. 
Marcus Allen của tờ Nexus Magazine cho rằng toàn 
bộ hệ thống chính trị ở Hoa Kỳ và Anh là do... một 
nhóm trí thức ưu tú thuộc Illuminati kiểm soát. Ở 
Mỹ, Illuminati được xem là có chân rết trong Hội 
đồng Ngoại giao, một hội đồng hoạch định chính 
sách đối ngoại của Hoa Kỳ (xem The Illuminati and 
the council on foreign relations, Myron Fagan), và 
một hội kín mang cái tên rất ‘hình sự’ là ‘Skull and 
Bones’ (Sọ và xương người). Đề quyết này cũng 
tương tự như việc cho rằng ở Pháp hội Tam Điểm 
len lỏi tận trong các chính quyền. Một số tác giả 
cho rằng không chỉ ngày nay, mà ngay từ thời Tổng 
thống Jefferson, Illuminati đã từng hoạt động ở 
Mỹ và rằng chính Thomas Jefferson đã từng tuyên 
bố rằng dự định của hội kín này là truyền bá các 
nguyên tắc của một đạo lý chân thật. Theo họ, dấu 
vết cụ thể nhất của Illuminati ở Mỹ chính là những 
dấu chỉ bí mật trên tờ giấy bạc 1 đôla Mỹ. Phía sau 
tờ giấy bạc này ta thấy bên trái có một kim tự tháp 
chưa xây xong, còn thiếu hòn đá chóp; trên có hình 
con mắt, con mắt thấy hết mọi sự. Phía dưới tháp có 
khẩu hiệu ‘Novus ordo seclorum’ (có nghĩa là ‘trật 
tự mới toàn cầu’). Bên phải có con chim phượng 
hoàng, mang một tấm vải vuông trước bụng; trên 
đó thường có vẽ những biểu tượng bí ẩn.

Nếu đúng là như thế, thế lực của Illuminati quả là 
đáng gờm khi khẩu hiệu và biểu hiệu của họ không 
hiểu vô tình hay cố ý mà được in trên giấy bạc 1 
đôla. Trong quốc ấn của Hoa Kỳ cũng có điểm bí 
ẩn tương tự: hình kim tự tháp mất đầu và bên trên 
có một con mắt - gần giống với biểu tượng của Il-
luminati. Những hình ảnh này được xem là bằng 
chứng mẫu cho cái nhìn bao quát từ xưa đến nay 
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của Illuminati lên người Mỹ. Điều này cũng đưa ra 
những nghi vấn về sự sống còn của Illuminati ở Mỹ 
khi được xem là một thế lực đen đứng sau các ngân 
hàng trên toàn cầu và mới đây nhất là có dính líu 
đến sự kiện 11-9 ở Mỹ năm 2001.

Cho dù hầu như không thể chỉ ra những ‘chứng 
cứ tội phạm’ của một mạng lưới những âm mưu 
giấu kín trong bóng tối, nhưng cũng phải thừa nhận 
rằng Illuminati, hội Tam Điểm, cùng các hội nhóm 
khác đã bí mật tác động đáng kể lên một số sự kiện 
thế giới từ 200 năm qua cho đến nay, trong đó có vụ 
ám sát Thủ tướng Thụy Điển Olaf Palme năm 1986 
và cả các vụ tấn công khủng bố của thế giới Hồi 
giáo. Trong hơn 200 năm qua, hội kín đầy bí ẩn này 
đã chất chứa vô số giai thoại nổi tiếng... Mục đích 
tối hậu của hội kín này là lật đổ thế quyền và thần 
quyền khắp nơi, cải biến bản chất của con người, 
và thống trị toàn thế giới, liên kết mọi quốc gia dân 
tộc thành một đế chế toàn cầu. Chính vì thế, Illumi-
nati còn được dùng đồng nghĩa với ‘trật tự thế giới 
mới’... 

Illuminati tỏa ra khắp các nước châu Âu dưới 
dạng nhóm bán công khai. Ở Anh có hội Fabian và 
hội Round Table; ở Mỹ có Hội đồng Ngoại giao. 
Illuminati còn được xem là có chân trong Câu lạc 
bộ Rome mà đằng sau các tổ chức này là một thành 
phần cốt yếu gồm các nhà băng quốc tế; đặc biệt là 
các tập đoàn tài chính Rothschild và Rockefeller... 
Một vài hội nhóm đã dùng cái tên Illuminati để gọi 
cho hội nhóm mình, như Grand Lodge Rockefeller 
của David Goldman (Mỹ), Orden Illuminati của 
Gabriel López de Rojas (Tây Ban Nha), và The Il-
luminati Order của Solomon Tulbure (Mỹ)”.

Theo định nghĩa của Vocabulary of Dogmatic 
Theology: “Illuminati: 1. Phái tiên giác, tiên kiến, 
phái quang chiếu, phái đốn ngộ [chỉ một vài giáo 
phái rất nhiệt tâm như Alumbrados, rosicruicians 
và phái Adam Weihaupt (1748-1830) sáng lập năm 
1778. Giáo phái này tự nhận Chúa Kitô đặc biệt soi 
sáng giáo phái của họ để phản đối các đoàn thể tôn 
giáo đương thời khác 2. (illuminati) Đoàn thể tự 
cho rằng là khai minh cao đẳng”. 

Theo định nghĩa của Wikipedia: “Illuminati 
(Tiếng Latin Illuminati số nhiều của illuminatus, 
“giác ngộ, khai sáng”) là tên của một số tổ chức 
liên hiệp bí mật có thật trong lịch sử và trong truyện 
giả tưởng ngày nay.

Trong lịch sử, hội Illuminati chính thống phát 
sinh từ ngày 1 tháng 5 năm 1776 tại khu Bavar-
ia vào thời kỳ Khai sáng ở châu Âu. Trong nhiều 
tiểu thuyết và phim ảnh ngày nay, tổ chức Illumi-
nati thường được nêu lên như những thế lực bí mật 
nằm sau các chính quyền và công ty thương mãi 
khổng lồ, điều khiển mọi lĩnh vực của thế giới từ 
tôn giáo đến kinh tế và chính trị. Những người tin 
lý thuyết âm mưu thì Hội Illuminati là động lực tạo 
nên phong trào Trật Tự Thế Giới Mới... Nhiều tác 
giả như Mark Dice, David Icke, Ryan Burke, Jỳri 
Lina và Morgan Gricar, cho rằng hội Illuminati sau 
khi giải thể vẫn ngấm ngầm tồn tại và tiếp tục hoạt 
động bí mật cho đến ngày nay. Chủ thuyết Âm mưu 
cho rằng những biến cố xảy ra trên thế giới -từ kinh 
tế, tôn giáo đến chính trị, quân sự- là do những tổ 
chức có thế lực kín đáo nằm sau các chính phủ gây 
ra theo kế hoạch bí mật. Họ còn cho rằng Winston 
Churchill, và gia đình tổng thống Bush, Barack 
Obama, gia đình Rothschild, David Rockefeller và 
Zbigniew Brzezinski  hoạt động cho những kế hoạch 
có tổ chức bí mật này”.

Có người dịch từ ngữ Illuminati là “Đắc Quang”, 
có người dịch là “Quang Chiếu”. Trên đây đã thấy 
thoáng qua vai trò quan trọng nhưng cũng rất bí ẩn 
của Hội Đắc Quang trong lịch sử thế giới 240 năm 
qua. Muốn có một khái niệm về Hội này, cần tìm 
hiều diễn tiến thành lập của nó.

Chú Thích của Tác Giả:
[*] Có người chế diễu Obama, gán cho ông 

nhiều cái tên buồn cười như blogger Destiny-
Bender ngày 1.7.2008, trong chỉ một bài nửa 
trang giấy “Barry and his Blacks” đã “tặng” 
cho Obama đến ba cái hỗn danh: Dalai Bhama, 
Oblah-blah và Barama. Có lẽ Makow đã mượn 
từ ngữ Barama của DestinyBender hay ngược 
lại? 

[1]. Tin mới nhất là TT Obama vứa được trao 
giải Nobel Hòa Bình, dù chưa tạo được thành 
quả cụ thể gì, ngoại trừ các hứa hẹn, kêu gọi và 
khích lệ chung chung.
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sau khi đến địa chỉ mới, xin báo cho NgD được rõ. 
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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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