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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 khóang, 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 thóat ách thống trị của chúng.

Kính Chiếu Yêu
Người Dân
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Ta Hoa/Cao Quang Trung, Orlando, FL:
Tạp chí Người Dân thân mến,
Tôi xin gửi chi phiếu đăng ký 2 năm báo, từ tháng 

7, 2015 đến tháng 7, 2017. Thân chúc NgD mãi mãi 
tồn tại với bạn đọc.

Pham Tu Thien, Arlington, TX: Tuổi già lẩm 
cẩm, quên trước và nhớ sau, càng ngày càng khổ 
cho tình trạng già khú này. Thời hạn 1 năm báo đã 
hết mà quên mãi, mong BPT NgD thông cảm. Nay 
xin gửi tấm check cho 1 năm báo tiếp.

Già lú lẫn, chắc hẳn chẳng nhớ được điều cần phải 
nhớ. Nếu có quên , mong BPT cứ gửi báo và nhắc. 
Cứ nhắc hẳn phải nhớ.

Báo NgD hiện nay là ngọn hải đăng cho tàu biết 
hướng đi đúng và cũng là ánh sáng buổi bình minh 
để kẻ nào mê ngủ sẽ nghe tiếng chim reo, cảnh rộn 
ràng sinh hoạt của loài người mà giựt mình thức 
dậy. Thứa dậy để thấy rõ đường mà mọi người đang 
đi đến tương lai cho con cháu. Nói đứng đắn là cho 
một Việt Nam thật sự tự do, đúng với khát vọng dân 
tộc.

Trần Kim Khôi
Kính thưa quý Ban Phụ Trách báo Người Dân.
Xin quý BPT cho tôi được tiếp tục đọc báo người 

Dân trong 2 năm nữa (tù số 301 đến số 325). Tôi sẽ 
gởi check $40.00 đến quý vị sau.

 Thưa quý vị. Tôi rất thích đọc báo Người Dân 
vì nó giúp cho tôi biết thêm những điều hữu ích, 
nhưng báo tháng 7 tôi chờ mãi mà không thấy về. 
Tôi mới nhận được  báo  vào hôm thứ Tư  12/8/15, 
lật ra xem thì thấy số 300 thay vì 299. Như vậy là 
số báo  299 bị thất lạt, vì thế nên tôi trả tiền tiếp tục 
mua báo trể (tôi thường lật xem cái nhản để biết khi 
nào hết hạn để gởi tiền mua tiếp), xin quý vị thông 
cảm cho. Để tôi không bị gián đoạn số báo tháng 
7/15, xin quý vị vui lòng gởi cho tôi thêm số báo 
299 cùng với số 301 của tháng tới. Chân thành cám 
ơn quý vị.

  Trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị và gia 
quyến mọi điều tốt đẹp.

    Trân trọng,

Dân Với DânTrong Số Này

DÂN VỚI DÂN
tr. 3

TRẬN RAMADI
Kim Bảng, tr. 4

TRÍCH TIÊN
Tâm Thanh, tr. 9

THẾ KỶ XXI
Trọng Thị, tr. 16

VIỆC TRONG NƯỚC, VIỆC NGOÀI NƯỚC
Đại Dương, tr. 17- 25

Xây Dựng Thế Và Lực Cho Lao Động Việt 

Bong Bóng “Hâm Nóng Toàn Cầu” Sắp Nổ
 

Tự Do Ngôn Luận Đối Chọi Với Độc Tài

Chị Ngã Em Nâng, Em Té Chị Đạp

Chọn Lựa Nào Cho Bắc Kinh?

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến, tr. 25-32

Xuân Vũ, Củ Chi Và Wikipedia

Trước Thằng Thời Đại

Cái Đêm Hôm Ấy Và Ngày Hôm Nay

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, tr. 33

Hồi Giáo
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TRẬN RAMADI

Kim Bảng 

QUÂN HỒI VÔ PHÈNG 
Ngày xưa khi anh em chúng tôi “còn bé tí teo” đùa 

nghịch ồn ào quá thường bị mẹ mắng, “Làm gì mà 
cứ như quân hồi vô phèng ấy thế?” Chúng tôi chẳng 
hiểu gì nhưng cũng yên được độ…5 phút. Bây giờ tra 
Bách Khoa Trí Thức mới biết “quân hồi vô phèng” là 
cảnh nhốn nháo, rối loạn, vô tổ chức, vô kỷ luật”.

Theo thời cuộc, tôi xin đổi lại là “Quân Hồi vô 
phèng” vì quân Hồi (chữ h viết hoa) bây giờ “vô 
phèng” ở mọi nơi trên thế giới, nhất là ở Trung Đông, 
đặc biệt ở Iraq. Chính thức thì Mỹ ủng hộ chính phủ 
Iraq lãnh đạo bởi thủ tướng Haider al-Abadi, Hồi 
Shiite. Dân chúng có nơi là Hồi Shiite, có nơi là Hồi 
Sunni. Quân chính phủ không đủ sức chống lại IS 
hay ISIS là Hồi Sunni, phải cầu cứu du kích quân 
Shiite được Iran Hồi Shiite tích cực hỗ trợ. 

Ramadi là thủ phủ của tỉnh Anbar trên bờ sông Eu-
phrates và trên đường đi Syria và Jordan, cách Bagh-
dad 110 km và Fallujah 50 km về phía tậy, dân số 
khoảng 450,000, 90% là Hồi Sunni. Ngày 15.5.2015, 
sau cuộc tấn công bằng xe bom tự sát, súng cối, hỏa 
tiễn, ISIS chiếm được Ramadi, bắt hơn 50% nhân 
viên an ninh cao cấp của chính phủ làm tù binh, ngày 
17 chiến cuộc kết thúc. 

Elisha Fieldstadt loan tin: 
“Hôm Chủ Nhật [17.5.2015] quân ISIS kiểm soát 

được thành phố Ramadi của Iraq, giáng một đòn chí 
tử lên các lực lượng Iraq. Bốn vụ đánh bom cùng lúc 
vào cảnh sát ở khu vực phía nam làm 10 người chết 
và 15 bị thương. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ra 
lệnh cho du kích quân Shiite chuẩn bị chiến đấu bên 
cạnh lính Iraq để bảo vệ tỉnh, đa số dân theo Sunni, 
chống lại ISIS” (“Iraqi City of Ramadi ‘Has Fallen’ 
to ISIS: Official”. 17.5.2015). 

Đây là một biến cố cực kỳ trọng đại gây ra những 
cuộc tranh luận sôi nổi ở cấp cao nhất của hành pháp 
và lập pháp Hoa Kỳ. 

Ngày 20.5.2015, Stoyan Zaimov, phóng viên báo 
Christian Post, bình luận: 

Ngày 19.5.2015, Chủ tịch Hạ Viện John Broehner, 

Cộng Hòa bang Ohio, nói với các phóng viên, “Yêu 
cầu của tổng thống được phép dùng lực lượng quân 
sự xin ít quyền hơn là ông đang có bây giờ. Tôi bỗng 
nghĩ rằng, chiếu cuộc chiến mà chúng ta đang gia 
nhập, đó là vô trách nhiệm. Thành thực mà nói, đó 
là tại sao tổng thống phải rút việc cho phép dùng lực 
lượng quân sự và làm lại từ đầu”. CBS News bảo 
là [nói thế] “khác nào đóng đinh lên quan tài”… 
ABC News dẫn lời Boehner: “Với chiến thắng mới 
đây của ISIL ở Ramadi, chúng ta biết rằng hy vọng 
không phải là một chiến lược. Kế hoạch của tổng 
thống không được việc (không work). Đã đến lúc 
ông nên đề ra một chiến lược thực tế, bao quát để 
đánh bại sự đe dọa khủng bố đang diễn ra”…Tns 
John McCain, Cộng hòa, Arizona, gọi chiến lược Mỹ 
trong vùng là “một trong những giai đoạn đáng hổ 
thẹn nhất lịch sử Mỹ”…Thư ký báo chí Tòa Bạch 
Ốc phản pháo nhận định của Boehner và bảo rằng 
hành pháp Obama đã hàng chục lần họp với các nhà 
lập pháp về À Uôm Mệt Phờ”. (AUMF, chữ mượn 
của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa) (“John Boeh-
ner Says Obama Will Not Receive Authorization 
to Continue Fighting ISIS, Argues Obama Has No 
Strategy”). 

Tổng thống Obama “lãnh đạo từ đằng sau” 
(Tổng thống Mỹ Obama khéo léo giữ váy cho vợ
vì gió quá mạnh khi lên phi cơ tại Houston, Texas, 

ngày 10.4.2014). 
Piers Morgan viết cho MailOnline ngày 18.5.2015 

với tựa đề: “Thưa tổng thống, ISIS đang thắng trận 
này. Và ngài là người duy nhất trên thế giới có thể 
chặn chúng lại. Vậy bao giờ ngài mới ra tay?” tóm 
tắt như sau: 
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“Nhóm khủng bố chiếm thành phố then chốt Ra-
madi ở Iraq là một điểm rẽ quan trọng kinh khủng 
trong cuộc xung đột ngày càng đẫm máu và ghê tởm 
này… Tiền nhiệm của Obama, TT George W. Bush, 
khởi xướng sự hỗn loạn chết người này với việc xâm 
lăng và chiếm đóng Iraq cách nay 12 năm thật đấy… 
Nhưng Obama có vô số thì giờ để đề ra một chiến 
lược có kết quả để đối phó với sự đe dọa đang nổi lên 
của ISIS, và cho đến nay, ông đã thất bại một cách 
ngoạn mục [hay thê thảm]. Trong khi chúng chặt đầu 
những người Mỹ, ông đọc những bài diễn văn ảm 
đạm, rồi đúng 7 phút sau đi chơi gôn. 

Trong khi các phi công Jordan bị thiêu sống trong 
cũi, Obama đảm bảo với chúng ta với sự tự tin gần 
như thản nhiên rằng ông ở trên mọi sự. Trong khi 
chúng ném người đồng tình luyến ái từ nóc nhà 
xuống cho chết và giết người Kitô giáo ở bãi biển, 
lãnh tụ thế giới tự do để toát ra sự bình tĩnh. Thông 
điệp rõ ràng? “Đừng lo. Ta nắm tất cả” (I’ve got this 
all under control”. Phải cái ông chẳng nắm được 
gì…Chiến lược quân sự của Obama “lãnh đạo từ 
đằng sau” có thể đã rất có lý đối với con người rất 
ham học trên giấy này, bây giờ hiện ra sai lầm một 
cách vô vọng. Quyết định rút quân ra khỏi Iraq của 
ông còn tai hại hơn nữa, đặc biệt là quá sớm sau khi 
tướng David Petraeus lãnh đạo việc đổ quân được 
hoan hô rầm rộ vì đã tái lập ít nhất là một thứ trật tự 
nào đó. Không cho phép chính phủ Iraq xây dựng một 
tinh thần mới cho dân chủ tự do trong nước, nó đã có 
một hậu quả hoàn toàn trái ngược là làm bùng lên 
gần như một cuộc nội chiến thật sự…Không như al-
Qaeda chỉ muốn khủng bố Tây phương, ISIS, giống 
Hitler, muốn chiếm cả quyền hành địa lý và lãnh thổ. 
Nếu thành công, chúng sẽ tiếp tục ở Yemen, Ai Cập, 
Libya, vân vân. Lan tràn như một thứ vi khuẩn đột 
biến điên cuồng cho đến khi Trung Đông trong tay, 
chúng sẽ, không tránh được, cố tung ra những tấn 
công lớn trong nước Mỹ để dùng như những công cụ 
quảng cáo tại quê nhà…TT Obama phải ngưng bảo 
chúng ta là mọi việc đều suôi chèo mát mái, phải 
thừa nhận bây giờ là một tình thế rất nguy kịch và 
bất ổn và phải làm một cái gì có ý nghĩa để giải quyết 
nó…Tóm lại, tổng thống phải cho thấy đã cất các 
gậy chơi gôn trong bao và ông nghiêm chỉnh lại. 

ISIS đang thắng. Phải chặn chúng lại. Nếu không 
chúng ta sẽ thua. (“ISIS is winning this war, Mr Pres-
ident. And you are the only person in the world who 
can stop them. So when are you going to start?”). 

Piers Morgan viết cách nay hơn mấy tháng “Nếu 

không, chúng ta sẽ thua”, bây giờ chúng ta đã thua 
rồi, ở Ramadi. 

James Phillips bình luận về việc thất thủ Ramadi: 
“Đó là một thất bại lớn cho chính phủ Iraq và 

chính quyền Obama. Cảnh sát và các lực lượng an 
ninh Iraq cuống cuồng bỏ chạy khỏi Ramadi nhấn 
mạnh sự yếu kém triền miên của quân đội và cảnh 
sát Iraq. Nó cũng nêu lên câu hỏi về khả năng tồn 
tại của chiến thuật chiến thắng IS ở Iraq của chính 
quyền Obama. Thất thủ Ramadi cũng làm suy nhược 
Haider al-Abadi, người trở thành thủ tướng Iraq từ 
năm ngoái với hậu thuẫn mạnh của Hoa Kỳ. Abadi, 
một lãnh tụ chính trị Shiite, đã hứa lãnh đạo một 
chính phủ đa thành phần hơn, thỏa thuận chia tiền 
bán dầu với sắc tộc Kurd và đẩy mạnh việc vũ trang 
sắc tộc Sunni để chiến đấu chống lại IS. Nhưng các 
kế hoạch vũ trang du kích quân Sunni của ông bị 
các lãnh đạo Shiite đối thủ được Iran hậu thuẫn cắt 
xén. Họ ủng hộ việc dùng những du kích quân Shiite 
tàn nhẫn được Iran huấn luyện”. (“Fall of Ramadi 
Raises Questions About Obama’s Strategy to Defeat 
ISIS in Iraq”. The Daily Signal. 19.5.2015). 

Ký giả Eli Lake lại suy diễn việc thất thủ Ramadi 
dường như là một kế hoạch cố ý của chính quyền 
Obama: 

“Các quan chức tình báo và quân sự bảo tôi với 
điều kiện giấu tên rằng Hoa Kỳ đã có tin tức tình báo 
quan trọng về vụ IS sắp tấn công Ramadi. Đối với 
quân đội Hoa Kỳ, đó là một bí mật lộ liễu… Derek 
Harvey, cựu cố vấn tình báo cho tướng David Petra-
eus, bảo, “Các cuộc hành quân ở Ramadi đã diễn ra 
từ 16 tháng. Ai cũng biết rằng Ramadi là mục tiêu 
chính”…Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một trí khố 
(think tank) ở Hoa Thịnh Đốn, đã cảnh giác rằng IS 
đã để mắt đến Ramadi. Kim Kagan, chủ tịch trí khố 
bảo tôi viện của bà “đánh giá rằng ISIS sẽ thực hiện 
các cuộc tấn công chiến thuật tại nhiều vùng ở Iraq 
vào tháng 4 hay 5 để phân tán các lực lượng an ninh 
Iraq và ngăn chúng không củng cố được các chiến lợi 
sau khi Tikrit thất thủ”…Genieve David, phát ngôn 
viên của bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, bảo, “Thi 
hành các cuộc không kích tại vùng đông dân cư có 
ISIL ẩn trốn có thể là một thách thức”. Các quy tắc 
chiến đấu hạn chế của phi cơ Hoa Kỳ được khai thác 
tuần này trong một bài có tính tác hại của New York 
Times. Tờ báo đã tìm ra rằng trung bình mỗi ngày có 
15 cuộc không kích ở Syria và Iraq trong cuộc chiến 
mới so với 800 một ngày ở Iraq năm 2003. Tns John 
McCain bảo chỉ 1 trong 4 phi vụ thực sự có kết quả 



Người Dân Số 301Trang 6

trong chiến tranh hiện tại...Dân biểu Devin Nunes, 
chủ tịch Ủy ban Thường trực Lựa chọn Tình báo, 
bảo tôi, “Tôi đã quan tâm từ lâu rằng hạn chế số 
mục tiêu rốt cuộc sẽ đưa đến việc nhiều thành phố 
ở Iraq thất thủ. Điều này khiến tôi không hề ngạc 
nhiên khi Ramadi thất thủ”…Tướng về hưu Dave 
Deptula đồng ý. Ông bảo tôi, “Quy tắc chiến đấu 
hiện hành được cố tình tạo ra để hạn chế tính hữu 
hiệu của không lực ngõ hầu ngăn chặn thiệt hại phụ 
thuộc tiềm năng. Điều này có kết quả là ISIS được tự 
do hành động để có thể phạm việc diệt chủng chống 
thường dân”…Quân nhân Iraq rút lui khỏi vị trí của 
họ trong thành phố, khiến bộ trưởng Quốc Phòng 
Ash Carter bảo CNN rằng quân Iraq không có ý chí 
chiến đấu. Nhưng những lực lượng triển khai ở Ra-
madi không được trang bị đúng cách. Harvey, cựu 
cố vấn của Petraeus, bảo tôi rằng “Từ tháng 9, các 
lực lượng Iraq khai triển ở Anbar phải mua chợ đen 
vũ khí đạn dược vì tiếp tế không đến tay họ”…Không 
rõ các khuyến cáo của Harvey có vi phạm hay không 
các vạch đỏ của TT Obama chống lại việc cho phép 
các cuộc hành quân bộ binh ở Iraq. Cái thấy rõ là 
trong khi Hoa Kỳ trì hoãn những biện pháp này gần 
một năm trong chiến tranh Iraq mới của Obama, IS 
đã có thể giữ được Mosul, thành phố lớn thứ nhì của 
Iraq và mới đây lấy được Ramadi, thành phố chiến 
lược quan trọng (“U.S. Saw Islamic State Coming, 
Let It Take Ramadi”. 28.5.2015). 

Trong khi quân Iraq không có ý chí chiến đấu và 
TT Obama chống lại việc cho phép các cuộc hành 
quân bộ binh ở Iraq, chỉ dân là chết. Associated Press 
trình bầy hoàn cảnh bấp bênh của người dân trong 
bối cảnh chênh vênh của Iraq: 

“Nhiều người Sunni phàn nàn rằng chính phủ ở 
Baghdad do Shiite lãnh đạo không làm đủ để ủng 
hộ việc đương đầu hợp pháp với ISIS, nói rằng vũ 
khí chuyển giao và huấn luyện thiếu sót. Oán hận 
của người Sunni tăng suốt thời kỳ cầm quyền của thủ 
tướng Nouri al-Maliki bị coi là theo đuổi chính sách 
kỳ thị môn phái. Mùa hè vừa qua, khi ISIS tràn qua 
Iraq, nhiều người Sunni lúc đầu nghênh đón họ như 
những người giải phóng và vui mừng thấy những lực 
lượng an ninh của chính phủ mà họ khinh ghét rút lui. 
Nhưng bây giờ người Sunni sợ các hậu quả khốc liệt 
khi đối diện với ISIS. Tháng 11, bọn quá khích giết 
hơn 200 đàn ông, đàn bà, trẻ con thuộc sắc tộc Sunni 
Al Bu Nimr ở phía tây tỉnh Anbar, có vẻ như để hù 
dọa. Việc giết hàng loạt, hình ảnh ghê tởm những thi 
thể trưng bầy trên các phố, khiến những người còn 

lại của sắc tộc chạy trốn, sợ rằng chính phủ không 
bảo vệ nổi họ… Nói với phóng viên hôm Thứ Năm, 
Carter bảo, “Một cách đặc biệt cực kỳ quan trọng 
là lôi kéo các sắc tộc Sunni tham gia vào cuộc chiến 
– nghĩa là huấn luyện và trang bị họ”. Nhưng một 
quan chức quốc phòng cao cấp bảo Carter vẫn muốn 
làm việc qua chính phủ Iraq, một tiếp cận cho đến 
nay đã tỏ ra không có hiệu quả… Carter bảo những 
diễn tiến ở Ramadi “nhấn mạnh tầm quan trọng chủ 
yếu của việc có một đối tác trên đất có khả năng” ở 
Iraq” (“US to ‘Fine Tune’ Iraq Strategy in Light of 
Ramadi Debacle”. 28.5.2015). 

Howard LaFranchi, phóng viên tờ The Christian 
Science Monitor, ngày 18.5.2015, nhận định: 

“Ramadi, thủ đô của khu trung tâm Sunni Iraq, thất 
thủ vào tay những lực lượng của IS là một thất bại 
nghiêm trọng cho chính phủ Baghdad và cho những 
nỗ lực Hoa Kỳ để ‘làm suy giảm và tiêu diệt’ nhóm 
Hồi cấp tiến… Việc lâm chiến của du kích quân được 
Iran hậu thuẫn được thủ tướng Iraq Haider al-Abadi 
chấp thuận, tuy trước kia ông phản đối vì hy vọng 
các lực lượng quân đội Iraq có thể giữ được Ramadi, 
thủ phủ tỉnh Anbar”. (“Fall of Ramadi a ‘total disas-
ter,’ but perhaps also an opportunity”). 

THÔI ĐÀNH LỖI ƯỚC VỚI CỜ HOA 
ISIS ngày càng áp lực mạnh, TT Obama thì cứ 

lấp lửng “lãnh đạo từ đằng sau”, nên “Đốm lửa tình 
duyên tắt nguội dần” và Iraq “Chẳng lẽ ôm lòng chờ 
đợi mãi, Thôi đành lỗi ước với Cờ Hoa” <*>.

Richard Sisk mô tả cảnh “đi bước nữa” <**> của 
Iraq: 

“Ngày 2.1.2015, Tướng Hossein Dehqan, bộ 
trưởng Quốc Phòng Iran và bộ trưởng Quốc Phòng 
Iraq Khalid al-Obeidi đã ký thỏa ước để Iran huấn 
luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Iraq tương tự 
thỏa ước Hoa Thịnh Đốn đã ký với Iraq để chiến đấu 
chống ISIS. Họp báo chung với Dehgan, Obeidi bảo, 
“Chúng tôi không thấy có tuỳ chọn nào khác hơn là 
hợp tác và ở cùng một phía (với Iran) để đánh bật 
bọn khủng bố”. Lời tuyên bố này đưa ra giữa lúc 
Ngũ Giác Đài có những quan tâm ngày càng tăng về 
những nỗ lực riêng rẽ của Hoa Thịnh Đốn và Teh-
ran để hỗ trợ chính phủ Baghdad của tân thủ tướng 
Haider al-Abadi... Ngày càng có bằng chứng về ảnh 
hưởng của Iran và việc tham gia của Vệ binh Cách 
mạng Iran trực tiếp vào chiến tranh chống ISIS. 
Chuyến công du của bộ trưởng Quốc phòng Iraq đến 
Tehran trùng hợp với tang lễ tại Tehran được quảng 
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cáo rầm rộ của Hamid Taqavi, một tướng chỉ huy 
cao cấp của Vệ binh Cách mạng bị giết tháng trước 
ở tiền đồn chống ISIS tại Samarra phía bắc Bagh-
dad”. (“Iran-Iraq Deal Challenges US Fight Against 
ISIS Militants”. 2.1.2015). 

Ngày 18.5.2015, Umid Niayesh loan tin sự thỏa 
thuận của “đôi bên hai họ”: 

“Ngày 18.5.2015, theo lời mời của đối tác Iraq 
Khaled al-Obeidi, Dehghan dẫn đầu một phái đoàn 
cao cấp đến Baghdad ngày 18.5, sẽ gặp tổng thống 
Iraq Fuad Masum và thủ tướng Haider al-Abadi, 
ngoại trưởng Ibrahim al-Jaafari, bộ trưởng Nội Vụ 
Mohammed Salem Al-Ghabban…Truyền thông Tây 
phương và Iran nhấn mạnh vai trò của các lực lượng 
Iran trong việc chiến đấu chống IS… trong khi các 
quan chức Iran bảo Cộng Hòa Hồi chỉ cố vấn cấu 
trúc tổ chức cho các lực lượng Iraq…Trước đó, al-
Obeidi bảo Iraq có thể dựa vào Iran để nhập cảng vũ 
khí, Cộng Hòa Hồi có thể giao những trang bị quân 
sự cần thiết cho Baghdad trong vòng chưa đến 72 
giờ. Iran đã trải nghiệm việc sẵn sàng thỏa mãn đầy 
đủ yêu cầu của Iraq về vũ khí và đạn dược” (“Iran, 
Iraq to discuss military cooperation”). 

HOA KỲ TRƯỚC
CUỘC HÔN NHÂN RĂNG RẮC 
Hoa Kỳ không dửng dưng trước cuộc hôn nhân 

Răng-Rắc (Iran-Iraq). Ngày 22.3.2015, giám đốc 
CIA John Brennan trên “Fox News Sunday” mô tả 
tướng Qassem Soleimani là “rất tích cực và năng 
nỏ” khi cố vấn du kích quân Shiite chiến đấu với bọn 
cực đoan, gần đây tấn công Tikrit, quê của Saddam 
Hussein. Tuy nhiên Brennan bảo ông “không coi 
Iran như là một đồng minh ngay bây giờ trong Iraq”. 
Ông không tin sự hiện diện của Soleimani và các 
cố vấn của ông ta cho thấy Iran có một vai trò quan 
trọng hơn ở Iraq trong tương lai. Chính phủ Baghdad 
do Shiite lãnh đạo đã tạo ra những dây liên hệ mật 
thiết hơn với Iran, đã từng một thời là địch thủ trong 
chiến tranh khốc liệt ở thập niên 1980. Brennan bảo, 
“Chúng tôi không để họ đóng vai trò ấy. Tôi cho 
rằng họ làm việc với người Iraq để đóng vai trò ấy. 
Chúng ta cũng làm việc với Iraq”. 

Ông chỉ chính người Iraq gây ra bất ổn cho nước 
họ, không phải việc Hoa Kỳ rút quân gây ra. Các lực 
lượng an ninh Iraq sụp đổ khi IS nổi lên tấn công 
chớp nhoáng mùa hè vừa qua. IS nay giữ 1/3 Iraq và 
lân bang Syria trong caliphate tự xưng của nó. Ông 
bảo, “Tôi cho rằng lỗi thực ra do số người Iraq đã 

phí phạm và vứt bỏ cơ hội họ có sau khi chính phủ 
được tái lập không hòa giải những căng thẳng môn 
phái và không cho cộng đồng Sunni gia nhập” (Theo 
“CIA director: Iran general ‘destabilizing’ efforts in 
Iraq”. 22.3.2015). 

Ông trùm CIA này ăn phải đũa của ông thầy. Đánh 
thì không đánh, chỉ ở đó mà đổ tội cho hết người này 
đến người khác, cũng như TT Obama suốt ngày kể 
tội TT Bush Con. Bộ trưởng Quốc Phòng Ash Carter 
cũng cùng một giuộc. 

Kẻ đấm người xoa chỉ vì Ô đại đế tự cho là bất khả 
ngộ (infaillible). Jazusamo khẳng định như thế trong 
bài “Obama: Nhận là sai không bao giờ là một tuỳ 
chọn”: 

“Sau khi Ramadi thất thủ vào tay IS vào cuối tuần, 
hành pháp Obama gọi chiến lược chống khủng bố 
của nó là một thành công. Nếu điều này khó hiểu 
thì xin xem còn cái gì mà tổng thống cho là suôn sẻ. 
Cách nay 9 tháng, TT Obama bảo cả nước, ông có 
một chiến lược có kết quả để “đem ISIL ra khỏi bất 
kỳ nơi nào nó hiện hữu”. Trong cuộc họp báo hôm 
Thứ Hai, một ký giả hỏi người phát ngôn Tòa Bạch 
Ốc Josh Earnest nếu, phải như Ramadi thất thủ và 
có báo cáo rằng ISIS đang tiến vào Libya thì “ông 
có bảo là, trên tổng thể, chiến lược này đã thành 
công?” Earnest đáp: “Trên tổng thế, có”. Ngay cả 
báo chí dòng chính và đồng đảng Dân Chủ cũng có 
vẻ choáng váng vì câu trả lời…Earnest buột miệng 
rằng về khủng bố, Obama “thường xuyên thảo luận 
với toán an ninh quốc gia của ông để cập nhật hóa 
sự thành công của chiến lược cho đến bây giờ”. 

Nếu Obama chỉ cập nhật hóa “thành công” của 
các chính sách của ông thì chẳng có gì lạ là ông 
ly dị thực tế…Trong diễn văn tháng 9, Obama cũng 
khẳng định chiến lược phản-khủng bố là một đại 
thắng lợi ở Yemen. Rồi chính phủ Yemen sụp đổ và 
Ngũ Giác Đài rút các cuộc hành quân khỏi nước 
này. Năm 2011, ông bảo chấm dứt Chiến tranh Iraq 
là một “khoảnh khắc thành công” vì “chúng ta để 
lại đằng sau “một Iraq có chủ quyền, ổn định và 
tự chủ”. Chẳng có cái gì đúng cả. Về mặt nội địa, 
Obama khẳng định năm 2014 rằng kích thích kinh 
tế hơn $800 tỷ của ông “thực sự có hiệu quả, dù ai 
nói sao cũng kệ họ”. Trên thế giới thực tế, phục hồi 
mà chính sách của Obama tạo ra là yếu nhất từ cuộc 
Đại Suy Thoái, với GDP và việc làm tạo ra dưới mức 
trung bình của 10 vụ phục hồi trước đó. Mức nghèo 
tăng, lợi tức tụt, và phần dân lao động được chia 
thấp hơn so với nhiều thập niên. Trong đệ ngũ chu 
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niên ObamaCare, tổng thống tuyên bố rằng “một 
điều không thể rõ rệt hơn được: Luật này được việc 
(working) và trong nhiều cách, nó được việc hơn là 
dự phóng”. Thực sao? Vậy ông cố ý đốt $7 tỷ để xây 
dựng một “Federal Obamacare exchange”  nửa vời 
và một lố “State Obamacare exchange” thất bại?” 
(“For Obama, Admitting Failure Is Never An Op-
tion”. Investor.com. 20.5.2015). 

Nasser Karimi, Bassem Mroue và Sarah el-Deeb 
cho biết phó tổng thống Biden phải đi “chữa lửa”: 

“Ngày 24.5.2015, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash 
Carter nói với chương trình State of the Union của 
CNN rằng các lực lượng Iraq “đông quân số hơn 
rất nhiều” so với nhóm IS vậy mà “tỏ ra không có 
ý chí chiến đấu” và bỏ chạy khi chúng tiến vào Ra-
madi. Ngay ngày hôm sau, phó tổng thống Joe Biden 
phải chuộc cái vạ miệng của ông bộ trưởng Quốc 
Phòng bằng cách điện thoại cho thủ tướng Haider 
al-Abadi cám ơn “sự hy sinh và quả cảm lớn lao 
của các lực lượng Iraq”, đồng thời cam đoan hỗ trợ 
chính phủ Iraq trong cuộc chiến đấu chống IS…Các 
quan chức Trung Đông cuối tuần vừa qua trong buổi 
họp thượng đỉnh ở Jordan nói rằng họ muốn Hoa 
Kỳ có nhiều cam kết hơn trong chiến tranh IS, kể cả 
việc chuyển giao vũ khí và hành động quân sự ngoài 
những vụ không kích của liên minh. Obama vẫn giữ 
thái độ xảo quyệt (leery) về việc Mỹ liên quan đến 
một trận chiến trên bộ ở Iraq sau khi mới rút quân 
chiến đấu vào cuối 2011”. (“Biden reassures Iraqi 
prime minister of US support ”. Associated Press. 
27.3.2015). 

Những lời ăn tiếng nói lèm bèm này không phải 
chỉ nhờ phó tổng thống vỗ về mà xong. Reuters và 
The Associated Press cho biết ông tướng Iran bực 
mình phải văng tục: 

“Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng 
Qud thiện chiến chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền 
lợi của Cộng Hòa Hồi ở ngoại quốc, đã thành một 
khuôn mặt quen thuộc trên chiến trường Iraq. Ngày 
25.5.2015, ông bảo, “Ngày nay, trong việc chiến 
đấu chống hiện tượng nguy hiểm này, không ai hiện 
diện, trừ có Iran…Cho đến nay, Obama chẳng làm 
cái đếch gì (a damn thing) để đương đầu với Daesh: 
phải chăng điều này cho thấy ở Mỹ không có ý chí 
đương đầu với nó? Làm sao Mỹ có thể đòi là bảo vệ 
chính phủ Iraq khi chỉ cách vài cây số, ở Ramadi, 
việc giết người và tội ác chiến tranh đang diễn ra 
và họ chẳng làm gì cả? Chúng ta phải làm cho biên 
giới của chúng ta miễn nhiễm với tội ác tầy đình 

này và phải giúp những quốc gia đau khổ dưới ách 
Daesh”…Muhannad Haimour, một phát ngôn viên 
của tỉnh trưởng Anbar, bảo: “Thành phố hoàn toàn 
thất thủ…Đó là một băng hoại tiệm tiến. Quân đội 
chạy trốn” (“Iranian military official accuses U.S. of 
letting ISIS seize Iraq’s Ramadi”. May 25, 2015). 

Một trong “những quốc gia đau khổ dưới ách 
Daesh” mà Iran thấy cần phải giúp là Yemen, nơi 
loạn quân Houthi đang hoành hành. Nếu Iran “giải 
phóng” được Yemen như giải phóng Iraq thì những 
lân bang Sunni lo ngại, trước hết là Ả Rập Saudi. 
Nếu Iran bành trướng thế lực sang Yemen, thì sẽ 
kiểm soát được eo biển Bab el Mandeb và Hồng Hải, 
huyết lộ Địa Trung Hải thông thương với Ấn Độ 
Dương. Yemen là một đề tài nóng bỏng cần nói rõ 
hơn, vào một dịp khác. 

Chú thích của Tác Giả:
<*> Trích bài “Cô Lái Đò” thơ của Nguyễn Bính trong 

tập thơ “Lỡ bước sang ngang” (1940), Nguyễn Đình Phúc 
phổ nhạc (1942). 

Xuân đã đem mong nhớ trở về lòng cô lái ở bến sông kia 
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước, trên bến cùng ai
đã nặng thề 
Nhưng rồi người khách tình quân ấy,đi biệt không về
với bên sông 
Đã mấy lần xuân trôi, trôi mãi 
Mấy lần cô lái mòn mỏi chờ 
Xuân này đến nữa đã ba xuân 
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần 
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi 
Cô đành lỗi ước với tình quân 
Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông 
Cô lái đò kia đi lấy chồng 
Vắng bóng cô em từ dạo ấy 
Để buồn cho những khách sang sông 
<**> Bài “Đi bước nũa” của Nguyễn Bính: 
Xê lại gần đây, xích lại gần đây! 
Lại đây cho mẹ nhủ câu này: 
Mẹ không muốn thế nhưng mà nghĩ 
Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay. 
Kể con cũng lớn khôn rồi, 
Chín suối cha con hẳn ngậm cười. 
Mẹ muốn bước thêm bước nữa, 
Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi. 
Con ơi! mẹ khóc suốt đêm kia, 
Khóc suốt đêm qua nữa, chỉ vì ... 
Con mẹ có còn thương mẹ dại 
Thì con gái mẹ nhận lời đi! 
Mẹ cũng không mong sướng lấy mình, 
Nhưng mà số phận bắt điêu linh. 
Vả chăng thiên hạ nào riêng mẹ, 
Gái góa qua đò uổng tiết trinh. 
Mai mốt ... con ơi! mẹ lấy chồng, 
Chúng con coi mẹ có như không. 
Khuya rồi đấy nhỉ! con đi nghỉ, 
Gió bấc đêm nay lạnh ngập phòng. 
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Trích Tiên 

Tâm Thanh

Căn cứ không quân Banak trong một ngày hè uể 
oải. Dưới nắng chói chang, đường bay trải dài loang 
loáng như có ai khéo tạt một vũng nước vuông vức ra 
tận vịnh Porsangen. Ba dãy trại sơn trắng, ghép thành 
hình chữ U nằm buồn như chợ chiều. Cái hăng-ga 
khổng lồ đóng cửa im ỉm. Tôi ngồi “gác kiểng” trên 
đài quan sát, mường tượng cảnh những chiếc máy 
bay F-16, F-5 tấp nập lên xuống hồi NATO còn đóng 
ở đây. Bây giờ chỉ còn đàn hải âu lười biếng lượn 
trên bầu trời trong. Giá tôi có thể thả cho đời trôi 
như thế. Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi hấp tấp 
bắt máy:

- Đài quan sát, phi trường Banak, tôi nghe đây ạ.
- Thân đấy hả? Nghe đây: Có một người Việt Nam, 

đang ở phòng cảnh sát Tana, không biết một chữ 
Na-uy. Họ cần người dịch. Cậu có muốn giúp họ 
không?

Tôi nói như trẻ con xí đồ chơi:
- Dạ, muốn chứ, thiếu tá.
- “Muốn chứ” - ông thiếu tá có tật nhái lời, lúc mới 

nhập trại tôi cứ tưởng ông kỳ thị, rồi tiếp - Nửa giờ 
nữa có người lên gác thế, anh xuống văn phòng gặp 
tôi. Có trực thăng tới đón.

Bỏ điện thoại xuống, tôi mới bắt đầu tự hỏi: tại 
sao lại có người Việt nào lạc loài lên miền địa đầu 
giới tuyến này? Tưởng chỉ có mình tôi điên. Chắc là 
một du khách người Việt đi coi mặt trời đêm, quên 
đường về? Hay là một người từ Nga nhảy rào xin 
tị nạn chính trị? Ôi! Nếu là một vụ tị nạn thì thật 
hấp dẫn. Tôi nhìn cây kim đồng hồ treo dưới chân 
dung quốc vương Harald và hoàng hậu Sonja nhích 
đi chậm chạp.

Tôi thay đồ dân sự xong lên trình diện. Ông thiếu 
tá thấy vẻ hăng hái khác thường của tôi, tò mò hỏi:

- Tại sao anh - tay tổ làm biếng - lại sáng mắt lên 
nhận việc này?

- Lâu quá tôi không được gặp người đồng hương.
Vâng, tôi đang phục vụ ở một nơi hẻo lánh cỡ như 

Lạng Sơn của Việt Nam, nhưng trong vòng 1000 cây 
số hình như chỉ có một người Việt. Và lý do tôi vận 

động đi quân dịch, mặc dầu đã quá tuổi bắt buộc, là 
vì sau khi ra trường, tôi xin việc mấy chục chỗ không 
được, đâm buồn chán, trống rỗng, muốn đi thật xa 
một phen. Hơi quá xa.

Từ bãi trực thăng đi vào phố chỉ chừng 2 km. Tana 
là một xã nhỏ cực bắc của Na-uy, giáp giới Phần-lan, 
và là một trong những con đường chính từ Nga sang. 
Từ vài năm nay, mùa hè ở đây tràn ngập du khách, 
nhiều nhất là người Nga và Phần-lan. Người địa 
phương, phần đông là thổ dân Same, nghe nói cũng 
giòng giống Mông-cổ, nhưng, so với dân Viking, 
không gần gũi với tôi gì hơn. Xe chở tôi chạy qua 
một khu chợ trời náo nhiệt. Sau ngày Liên bang Xô-
viết sụp đổ, người Nga tuồn cả núi quân nhu, quân 
cụ ra bán. Nào là “mũ nơm gà” Hồng quân Liên xô, 
huân chương, áo giáp, ống nhòm, la bàn, nào là quần 
áo nhà binh, tượng Lê-nin, Xít-ta-lin, bao cao-su... 
được bày la liệt trên lề đường, như một cuộc chiến 
vừa tàn. Ở vài góc đường, những cô gái Nga - rất dễ 
phân biệt với gái Na-uy nhờ nét mặt thanh tú, thân 
người thon nhỏ - ăn mặc phong phanh, mời mọc. Có 
lẽ đây là mấy cô mà bọn con trai trong trại thường 
to nhỏ, xuýt xoa mỗi lần đi phép về, và ông thiếu tá 
cũng đã cảnh cáo, nhưng vẫn không yên tâm, bắt cả 
trại thử máu thường xuyên.

Ty cảnh sát nằm sau nhà thờ. Người đón tôi là một 
ông trung sĩ cảnh sát, nhưng người điều tra lại là một 
cô sĩ quan xinh đẹp, tóc ngắn, da dẻ đỏ như đồng, 
chắc suốt mùa hè này chỉ tắm nắng. Cô tự giới thiệu 
là Marianne. Vào phòng thẩm vấn, tôi vừa ngạc nhiên 
vừa mừng, không hiểu tại sao, khi thấy “đối tượng” 
thông dịch là một cô gái. Cô đang ngồi quay lưng về 
phía cửa ra vào, khi cô đứng lên, quay lại, tôi hoa cả 
mắt vì vẻ đẹp khác thường. Bị hớp hồn, tôi mở lời 
bằng một câu u mê:

- Cô người Việt?
Nàng cũng thẫn thờ:
- Anh người Việt?
Trong lúc chờ Marianne tìm thêm ghế, tôi nhìn 

trộm đôi môi hồng vừa thốt ra những âm hưởng Hà 
Nội ấm và sang, và nghĩ cái câu “Anh người Việt?” 
có thể dùng để chào nhau, thay cho câu “Bác xơi 
cơm chưa?” của miền bắc Việt Nam. Khi người nữ sĩ 
quan cảnh sát bắt đầu gài mẫu biên bản lấy cung vào 
máy đánh chữ, tôi hiểu đây không phải chỉ là vụ cớ 
mất bóp hay du khách lạc đường, và trong tâm trạng 
của một người chín tháng nay chưa thấy mặt người 
Việt Nam, tôi nghĩ bụng cô gái xinh đẹp này... oan, 
dẫu chưa biết cô liên quan tới việc gì. Người sĩ quan 
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bắt đầu:
- Cô tên gì?
- Natasja Jakusjok.
Tôi không nghe kịp tên họ, phải chìa tờ giấy, xin 

cô gái viết. Trong lúc Marianne so mảnh giấy cô gái 
viết với tờ thông hành, tôi so nét mặt thuần túy Việt 
Nam với cái tên Nga Natasja, lòng đầy nghi hoặc. 
Marianne tiếp:

- Cô sang Na-uy làm gì?
- Du lịch.
- Từ bao giờ?
- Chiều thứ sáu.
- Bằng phương tiện gì?
- Xe buýt.
- Khởi hành từ đâu?
- Murmansk.
- Ai mời cô sang Na-uy?
- Tôi tự sang.
- Không có ai từ Nga tự sang Na-uy được. Phải có 

người từ Na-uy mời, lãnh sự quán của chúng tôi ở 
Murmansk mới cấp phép nhập cảnh.

- Tôi mà được mời?
Marianne tỏ vẻ nửa ngạc nhiên, nửa thất vọng. Tôi 

tự nhiên đâm thông minh hơn thường lệ một chút, 
dịch chữ “mời” thành “bảo lãnh”, và nhắc lại câu 
hỏi. Quả nhiên người đồng hương hiểu ý, trả lời:

- Tôi không biết tên người bảo lãnh.
- Cái tên đó cô phải biết để viết đơn xin chiếu 

khán.
- Tôi không viết đơn.
Marianne như sắp chụp được con mồi:
- Đó. Tôi muốn hỏi người nào viết đơn giùm và tổ 

chức chuyến đi cho cô?
- Tôi không biết. Tới phiên thì tôi mua vé xe. Người 

bán vé chỉ cho tôi đi xe nào, tôi lên xe đó.
Người nữ cảnh sát thất vọng, xoay mặt lại cái máy 

chữ từ nãy đến giờ nằm thất nghiệp, lùa tay vào mái 
tóc nâu. Tôi quay sang Natasja. Tia mắt tôi chạm 
phải bàn tay cô trắng nuột nà đặt trên đùi, tôi quay 
đi chỗ khác. Nhưng rồi trong lúc dịch tôi không thể 
tránh nhìn vào một trong hai người. Tôi nảy ra một 
so sánh: lúc mới gặp cô cảnh sát, tôi thấy cô đẹp như 
một nữ tài tử đóng trong các phim James Bond; lúc 
này, ngồi cạnh cô gái Việt, cô trông như một nữ tì. 
Nhưng người “nữ tì” đã quay phắt lại, nghiêm nghị, 
dằn từng tiếng:

- Chúng tôi bắt được quả tang cô bán dâm.
Tôi hụt hẫng, bàn tay co giật, loại co giật mà tôi 

thường gặp khi rơi từ cơn chập chờn vào giấc ngủ 

sâu, hoặc như khi đi đường băng trơn với em gái, mà 
nó bị trượt. Tôi sượng sùng, dịch “bán dâm” thành 
“tiếp khách”. Nhưng hai tiếng này cũng đủ như một 
tảng đá tròng vào cổ, cô gái Việt cúi đầu xuống. Đầu 
tôi cúi theo. Một tiếng nhỏ, khàn đục bật ra từ khóe 
môi lợt lạt:

- Phải...
Cô thú nhận với người cảnh sát Na-uy, nhưng theo 

thói quen, cô quay sang người thông dịch tội nghiệp. 
Mắt cô mở lớn, trong vắt, van lơn. Lồng ngực tôi đòi 
lấy hơi để trút một tiếng thở dài, nhưng tôi cố nín, và 
càng khó chịu hơn. Và khoảng cách giữa tôi và người 
con gái đồng hương trở nên bồng bềnh như một mạn 
thuyền với một cánh bèo trên biển sóng, lúc xa, khi 
gần. Tôi không làm nghề thông dịch, nhưng hồi còn 
đi học, thỉnh thoảng tôi có đi dịch để kiếm tiền tiêu 
vặt. Trước khi được nhận làm, tôi phải học mấy giờ 
về luân lý chức nghiệp. Hình như tôi nhớ được đôi 
điều, và bây giờ tôi nhủ lòng mình “Đây không phải 
việc của tôi”. Cuối cùng cô gái “Natasja” tiếp:

- Nhưng... luật pháp Na-uy không cấm việc này... 
có phải không?

Phản ứng bớt buông xuôi của Natasja khiến tôi 
ngạc nhiên. Marianne nghe vậy, lại trở nên hăm hở:

- Đúng. Luật pháp Na-uy không cấm việc mãi dâm, 
nhưng cấm hoạt động ma cô. Chúng tôi cần biết ai 
làm ma cô cho cô?

- Không ai làm ma cô cho tôi cả.
- Thôi. Xin hỏi câu khác: Cô vừa nói luật pháp Na-

uy không cấm mãi dâm, mà cấm ma cô. Ai nói cho 
cô biết điều này vậy?

- Bạn bè.
Quanh đi quẩn lại, rõ ràng là cô cảnh sát chỉ muốn 

tóm cổ mấy thằng ma cô. Nhưng có gái giang hồ nào 
dám chỉ điểm ma cô của mình? Hồi nãy khi đi qua 
khu chị em ta, tôi cũng thấy những bộ dạng khả nghi, 
chẳng phải người địa phương, cũng chẳng phải du 
khách hay người thập phương tới buôn bán. Cảnh 
sát cũng dư biết như thế, có lúc gặp tên ma cô nhâng 
nháo quá, họ ngứa mắt, đã bắt thử, nhưng chẳng có 
chứng cớ, phải thả ra cho nó nhâng nháo thêm. Cơ 
hội duy nhất cho biện lý cuộc là lời khai của các cô 
gái giang hồ. Nhưng các cô ấy, nhất là cô gái lạc loài 
ngồi trước mặt tôi đây, làm sao dám nói? Tôi ngước 
lên nhìn Natasja, gặp đúng lúc cô cũng ngước lên 
nhìn tôi - trong đôi mắt sâu ấy, cô đang chới với. 
Marianne dòm lăm lăm vào tờ biên bản gài trên máy 
chữ như để moi ra câu hỏi mới.

Cuối cùng cô ta chuyển đề tài:
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- Cô có quốc tịch Nga, nhưng sanh tại Việt Nam?
- Vâng.
- Cô lấy chồng Nga?
- Vâng.
Marianne ráng tỏ ra kiên nhẫn:
- Cô Natasja ạ, chúng tôi không bao giờ làm gì hại 

cô. Chúng tôi chỉ muốn biết tên và có bằng chứng 
truy tố bọn ma cô. Vậy cô cứ nói cho tôi biết ai đã 
đưa cô tới đây?

Natasja ngơ ngác:
- Đưa tới đâu cơ?
Marianne nói muốn nghỉ giải lao mươi phút, trong 

khi đó tôi phải ra văn phòng làm thủ tục tính thù lao. 
Marianne gặp tôi ở phòng khách lúc tôi định lấy tách 
cà phê cho tôi và có lẽ một tách cho cô gái. Cô hỏi 
chuyện lính tráng của tôi, về người tị nạn Việt Nam ở 
Na-uy. Câu chuyện lan man sang việc, vào năm 93, 
cô tham gia chiến dịch vĩ đại chuẩn bị cho trường 
hợp một triệu người Nga tràn vào Na-uy tị nạn chính 
trị hoặc nạn đói. Một nhà báo nổi tiếng dí dỏm gọi 
chiến dịch đó là “cuộc chuẩn bị đón tiếp các công dân 
của Thiên Đường đổ vỡ”. Việc đó may không xảy ra, 
nhưng lại xảy ra một cuộc xâm thực dưới hình thức 
khác. Cô hỏi tôi có biết về các tệ nạn biên giới? Tôi 
nói có đọc loạt phóng sự của nhật báo Aftenposten 
và Verdensgang về việc người Nga sang đây buôn 
bán ma túy, rượu mạnh, quân nhu quân dụng, và mãi 
dâm. Tôi hỏi:

- Nghe nói có thể mua bất cứ thứ gì?
- Đúng. Từ sau khi Liên-xô sụp đổ, người ta có 

thể mua mọi thứ, thứ dữ như bom nguyên tử, súng 
máy, xe tăng, tầu ngầm... Thứ hiền như đồ chơi. Đồ 
chơi rẻ tiền có huân chương Anh hùng Liên-xô, huân 
chương Lê-nin, Anh hùng dân tộc, Anh hùng lao 
động. Và đồ chơi đắt tiền là các cô này.

- Bao nhiêu mà đắt?
- Từ 200 tới 500 kroner một đêm.
Tôi nghĩ tới Natasja. Theo cái giá mà văn chương 

Trung Hoa và Việt Nam đề ra, cô ta phải đáng “ngàn 
vàng” là ít. Tại sao xuống tới mức này?

- Giá đó tương đương với 2 tới 5 giờ làm việc của 
một người thợ Na-uy. Có gì mà gọi là đắt?

- Chỉ một cuối tuần các cô gái buôn hương kiếm 
được số tiền bằng lương một năm của một người thợ 
trung bình ở Nga.

- Vậy sao quí vị không để cho người ta kiếm ăn?
- Chúng tôi không muốn làm khó dễ các cô gái. 

Chỉ muốn trừ khử bọn ma cô.
- Nghĩa là nếu các cô ấy làm ăn độc lập thì được 

phép?
- Được.
- Cô thử hỏi cô gái tại sao không làm ăn độc lập?
- Cần gì hỏi. Tôi biết họ không thể nào làm ăn độc 

lập được. Người dân Nga tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 
Họ vừa thoát ách độc tài cộng sản, đã rơi vào nanh 
vuốt Mafia. Báo cáo của hội đồng an ninh kinh tế 
(NSR) cho biết 4/5 xí nghiệp Nga phải trả tiền bảo 
vệ cho Mafia. Ta không cần hỏi đồng hương của anh 
câu đó.

Marianne nhìn đồng hồ, ý muốn chấm dứt giờ giải 
lao, nhưng lại đứng thêm một lát hỏi về người Việt ở 
Nga. Tôi không biết gì ngoài những bài phóng sự về 
tình cảnh những người được chính quyền Việt Nam 
gởi đi nước ngoài lao động trả nợ chiến tranh, và 
công thức trả lương: một phần phát cho công nhân, 
một phần Nhà Nước Việt Nam “lấy thảo”. Sau đó, 
khi bức màn sắt sụp đổ, nhiều người ở lại phải xoay 
xở chật vật để sinh sống, kể cả việc phi pháp và mãi 
dâm. Và tới phiên người khác “lấy thảo”.

Tôi mang cà-phê vào cho Natasja, nhưng cô để 
nguội tanh không uống. Marianne tiếp tục lại cuộc 
thẩm vấn. Nhưng câu chuyện về sau biến thành một 
cuộc mạn đàm nhiều hơn. Sau cuộc thẩm vấn, Mari-
anne tự động nói với tôi:

- Chắc anh muốn nói chuyện riêng với người đồng 
hương? Cứ ngồi đây mà nói. Anh không phải thông 
dịch viên chính thức, chúng tôi nhờ vả anh trong 
trường hợp đặc biệt, nên đền công đặc biệt. Nhân 
tiện, tôi nhờ anh nói cho cô ấy biết, theo luật pháp 
Na-uy, cô ấy không làm điều gì bậy cả. Cô ấy đẹp 
và hiền quá.

Tôi ngồi lại, không hiểu vì động lực nào - vì tò mò 
hay tội nghiệp, vì đây là một người con gái đẹp hay 
một đồng hương? Marianne đã khép cửa văn phòng 
lại. Bỗng nhiên tôi hoang mang, không biết tại sao 
ngày hôm nay, giờ này mình ngồi đây với một cô gái 
lạ. Tôi nghĩ có thể Natasja cũng có cảm giác đó, khi 
cô loay hoay sửa lại thế ngồi, rồi lại trở về thế cũ. Gò 
má cô từ từ ửng hồng. Cô mở lời rụt rè:

- Anh là người tị nạn ra đi từ miền Nam?
- Dạ.
- Nghe cách ăn nói đủ biết.
- Còn cô? Chắc từ Hà Nội?
- Vâng.
- Nghe giọng nói đủ biết.
Lần đầu tiên chúng tôi cùng cười nhẹ. Cô tiếp:
- Ở đây đông người Việt không?
- Chỉ có mình tôi đi quân dịch lên đây. Cách đây 
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500 cây số có một ông bác sĩ lên phục vụ để lấy thâm 
niên. Ngoài ra nhóm người Việt gần nhất ở cách đây 
chừng 1000 cây số.

Khi nêu những khoảng cách xa xăm, bỗng tôi cảm 
thấy cô gần lại một chút. Cô nói, do dự:

- Tôi... e..m tên Quỳnh Hương.
- Tên đẹp quá. Tôi tên Thân.
- Anh có trách em không?
- Tại sao lại trách?
- Em làm xấu hổ chung.
Tôi cảm thấy mình vụng về, không tìm được lời, 

chỉ biết nói:
- Cô cảnh sát nhắn tôi nói lại: Cô không làm điều 

gì bậy cả, theo luật pháp Na-uy. Cô ấy còn khen chưa 
thấy ai đẹp và hiền như cô.

“Chưa thấy ai” là ba chữ quá giang, nhưng thực 
tình không quá tải. Quỳnh Hương cảm động, nét mặt 
bớt căng thẳng. Nhưng giữa chúng tôi có cái gì thiếu 
tự nhiên, câu chuyện không hào hứng như tôi tưởng 
tượng lúc ngồi trên trực thăng đáp xuống Tana, và 
nhất là giây phút đầu tiên thấy mặt cô gái.

Vì lịch sự, tôi vẫn cho cô địa chỉ và số điện thoại, 
dặn cần gì có thể liên lạc. Tôi ra ngoài móc hết tiền 
bạc trong túi - hình như dăm trăm - bỏ vào một phong 
bì, viết mấy chữ an ủi nhờ Marianne đưa cho cô gái.

Quỳnh Hương thất thểu theo một người nữ cảnh 
sát khác ra khỏi bót. Tôi đứng nhìn cô đi về phía 
nhà thờ, lủi thủi. Tôi tưởng tượng ra cô gái làng chơi 
Magdalena trong Thánh kinh trên đường đi tìm Chúa 
Giêsu để thú tội.

Nhưng cô có tội tình gì? Câu hỏi thành hình từ khi 
tôi ngồi lên trực thăng, và nó cứ lớn dần từng ngày 
khi tôi trở về trại. Tôi càng mong đợi càng bặt tin 
Quỳnh Hương. Tôi đinh ninh thể nào cô về cũng viết 
thư ngay cho tôi để cám ơn nghĩa cử, để tôi có thể 
nói những lời tốt đẹp, kể cả lời hứa giúp đỡ. Tôi còn 
tưởng tượng ra câu chuyện về một chàng thanh niên 
hào hoa, đóng ở “tiền đồn heo hút”, tình cờ gặp một 
cô gái giang hồ và cảm hóa được nàng đi tu thành 
ma sơ thánh thiện. Không ngờ một tuần, hai tuần, 
rồi một tháng trôi qua, không có tin cô. Rõ ràng cô 
đã nhét địa chỉ tôi cho vào bóp. Ngoài ra, trên phong 
bì tiền tôi cũng quen tay ghi tên và địa chỉ một lần 
nữa.

Chờ đợi, băn khoăn, cuối cùng là hối hận. Tôi đã 
quá lạnh lùng, đã thay đổi thái độ quá nhanh sau khi 
biết cô là gái giang hồ. Tất cả chỉ xảy ra trong lòng 
tôi, nhưng tránh sao cô chẳng linh cảm được. Nét 
mặt thông minh ấy... Vì trịch thượng ngầm, tôi không 

nghĩ tới việc xin địa chỉ cô.
Năm tuần sau, tôi nhận được lá thư đóng dấu bưu 

chính Murmansk. Tôi mừng như được thư người 
tình, leo lên tháp canh đọc cho... thấm. Nhưng đọc 
thư xong tôi vô cùng thất vọng. Nét chữ xấu xí quê 
mùa, lời lẽ tình nghĩa kệch cỡm, nghe rợn tóc gáy. 
“Chủ đề” của thư đương nhiên là xin gởi tiền (bằng 
tiền Norway) về địa chỉ v.v. Tôi nổi giận, xé lá thư 
vất vào sọt rác. Không thể ngờ được bộ mặt xinh đẹp 
như thế lại mang tâm hồn bần tiện như vậy. Dù cố 
thử biện hộ cho cô gái bằng lý luận “cái khó bó cái 
khôn”, tôi vẫn chán ghét cô gái, ê chề tình đời, tôi 
chán ghét cái vùng đất mất hết tình người. Đau nhất 
là con người lãng mạn của tôi bị que nặng quá. Hết 
phiên gác, việc đầu tiên là tôi về phòng để hủy cái 
dấu vết cuối cùng về cô gái bất xứng - miếng giấy 
viết hai chữ Natasja Jakusjok. Đó là miếng giấy mà 
cô gái viết tên trong bót cảnh sát, đi Tana về tôi gắn 
trước bàn viết để kỷ niệm một buổi gặp gỡ... hay hay. 
Nhưng khi gỡ miếng giấy, cầm trên tay, tôi bỗng giật 
mình - nét chữ này thanh tao, nhuyễn mềm, khác xa 
một trời một vực với nét chữ thô lậu, tục tằn trong thư 
tôi vừa xé. Tôi tức tốc chạy lên đài quan sát, lục lại 
lá thư. Chẳng cần so lại tuồng chữ, tôi cũng biết thư 
này không phải do Quỳnh Hương viết. Tôi “sang” 
hết mấy lời xỉ vả hồi nãy cho bọn bất lương, và nôn 
nả bắt tay vào việc tìm tung tích Quỳnh Hương.

Sau buổi thông dịch, tôi thỉnh thoảng có điện thoại 
cho cô cảnh sát Marianne, vừa để tán gẫu chơi, vừa 
thăm dò xem “ngựa có về đường cũ không”. Bây giờ 
muốn biết địa chỉ thật của Quỳnh Hương tôi chỉ việc 
hỏi Marianne. Nhưng tôi không được phép làm như 
vậy. Tôi thử làm điệp viên si tình một phen. Một mặt 
tôi ra ngân hàng gởi 300 kroner cho bọn làm tiền, tất 
nhiên dưới tên Natasja Jakusjok. Na-uy đang mở rộng 
việc làm ăn với Nga, để biến đổi bán đảo láng giềng 
Kola thành một vùng bớt nghèo đói và ô nhiễm, nên 
có rất nhiều hãng xưởng và ngân hàng Na-uy mọc 
lên hai bên đại lộ Lê-nin. Tôi chọn gởi tiền qua ngân 
hàng Kirkenes, vì nó nằm đối diện với một khách 
sạn. Gởi tiền đi hôm trước, hôm sau tôi đáp xe đò đi 
Murmansk và thuê khách sạn đó, phòng có cửa sổ 
quay ra mặt đường. May mắn quá mong đợi, ngày 
rình chực thứ ba tôi đã thấy bóng Quỳnh Hương ra 
ngân hàng. Tôi không cần ngụy trang nhiều, chỉ cần 
cái quần soọc, cái mũ lưỡi trai, và cái máy Nikon là 
ra dáng một anh triệu phú Nhật Bổn rồi. Phải thêm 
cái kính mát to để che mặt.

Vào ngân hàng tôi đứng xa xa, thấy Quỳnh Hương 
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đang xếp hàng quay lưng lại, tôi cẩn thận không lộ 
diện, nhỡ có tên cô hồn nào đi kềm nàng không. Khi 
nàng lãnh tiền xong quay ra, tôi đau nhói tim thấy 
mặt nàng tiều tụy, và có vết bầm xanh. Một tên đàn 
ông mặt mũi bất lương ở đâu sán lại kè nàng, chưa ra 
khỏi cửa, nó đã giằng lấy tiền, chửi thề “Đ.M. có mấy 
đồng ranh mà nàm nhọc xác ông”. Quỳnh Hương cúi 
đầu, không trả lời. Tôi lén theo dõi hai người, nhưng 
tới ngã tư thì họ lên một chiếc xe hơi do người thứ ba 
lái chạy mất tăm, tôi đón taxi không kịp.

Tôi thất vọng trở về Na-uy, viết thư làm bộ nói nhớ 
thương Natasja và mong gặp nàng, bóng gió cho biết 
nàng sang sẽ dễ dàng mang tiền về hơn. Nàng sang 
thật. Vết bầm trên mặt đã biến mất, nhưng vẫn còn 
tiều tụy. Tôi đưa nàng thẳng vào một khách sạn đàng 
hoàng cho nàng nghỉ ngơi. Chúng tôi ăn ngay trong 
khách sạn. Nàng ngạc nhiên vô cùng khi tôi nói tôi 
biết hết trò giả mạo thư và làm tiền của bọn vô lại. 
Nhưng tôi thắc mắc:

- Tại sao chúng biết cô có liên hệ với tôi?
- Em vừa từ biên giới về, chúng nó lục lọi khám xét 

ngay, và tất nhiên thấy phong bì tiền của Anh cho, 
địa chỉ nằm đó. Chúng bắt em viết thư vòi tiền, em 
không làm, chúng đánh đập, bắt trở lại đứng đường. 
Em xin làm mọi việc trâu ngựa để hầu hạ cả bọn miễn 
đừng bắt em làm việc đó. Chúng chấp thuận nhưng 
vẫn giả mạo thư tống tiền Anh. Em xấu hổ quá.

Tôi hỏi một câu mà định hỏi mấy lần nhưng chưa 
có dịp:

- Cô sang Nga theo diện nào?
- Nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh sử học.
Tôi kinh ngạc:
- Nhà Nước Việt Nam gởi đi?
- Vâng.
Tôi nhớ lại việc thông dịch, hỏi:
- Sao cô không nói tiếng Nga, dễ kiếm người thông 

dịch ngay tại đây?
- Em muốn giấu tông tích. Chẳng may...
Tôi hơi phật ý về hai chữ “chẳng may”, nhưng 

không tỏ ra, hỏi tiếp:
- Cô... xong tiến sĩ chưa?
- Thưa, rồi ạ.
- Vậy cô chỉ việc trở về phục vụ đất nước.
- Trễ rồi.
- Sao vậy?
Quỳnh Hương hít hơi thật sâu, như để đè nén cái 

gì, cuối cùng nói nhẫn nại:
- Truyện dài lắm. Em chỉ vắn tắt thế này: Khi em 

đang chuẩn bị về nước, thì bố em bay sang nói bất cứ 

giá nào đừng về.
- Tại sao vậy? Ở Việt Nam bây giờ thay đổi khá 

lắm, và bắt đầu đãi ngộ những người có trình độ.
- Lợi dụng thì có, đãi ngộ không.
Chúng tôi ra ban-công. Nắng đêm quyện vào gió 

bắc cực lùa vào mặt mát rượi. Tóc Quỳnh Hương 
thơm. Tôi hỏi:

- Ngoài ra bố cô nêu lý do gì để khuyên cô đừng 
về nước?

Nàng nhìn con hải âu đậu một mình trên cột đèn, 
đáp:

- Là lý luận gia lâu năm của Đảng, khi thấy bức 
tường Bá-linh rạn nứt và thiên đàng Liên-xô sắp bốc 
lửa, Bố em dự kiến Đảng cộng sản Việt Nam sẽ biến 
từ một tổ chức cách mạng thành một guồng máy tư 
bản.

- Vậy càng tốt chứ sao?
- Anh không hiểu đâu, cũng như em hồi đó không 

hiểu. Vì thế Bố phải đích thân bay sang. Gặp Bố em 
vừa mừng vừa ngạc nhiên hết sức, nhưng run sợ khi 
ông nói nước Việt Nam sẽ không còn là nơi dung 
thân của con người nữa.

- Sao vậy?
- Bố hỏi em “Chị xem - cái thiên đàng kiểu mẫu 

mà sắp sụp đổ nay mai, thì cái thiên đàng mô phỏng 
sẽ ra sao?” Em không trả lời, ông nói “Các ông ấy là 
những kiến trúc sư chuyên vẽ thiên đàng. Kiểu này 
đổ vẽ kiểu khác. Mà mỗi lần đổ, mỗi lần đổi kiểu là 
hàng vạn người chết vì cột kèo đè.”... Bố em về, tự 
vẫn chết, để họ không còn gây sức ép với em được, 
trước khi bị cột kèo đè.

Nghe đến đây, tôi lạnh toát xương sống, khô cổ 
họng. Cột đèn đằng trước, con hải âu đã bay đi, còn 
cái tay đèn đưa ra, như chờ một sợi dây thòng lọng. 
Mãi lâu sau tôi mới thốt lên được câu gần như vô 
nghĩa:

- Khủng khiếp quá!
Quỳnh Hương mím môi để khỏi bật ra tiếng khóc, 

nhưng giọng ướt lệ:
- Người ở ngoài không hiểu nổi sự khủng khiếp tới 

mức nào đâu. Người trong cuộc, đa số khi hiểu thì 
trễ quá rồi.

Vai tôi chờ một mái đầu tựa vào. Nhưng tôi phải 
làm như tỉnh táo, hỏi:

- Với cô, có quá trễ chưa?
- Em không biết. Nhưng để em kể em đã sa xuống 

chỗ nào. Lúc đầu em may mắn trên con đường tị nạn. 
Ông giáo sư đỡ đầu cho em li dị vợ để cưới em. Anh 
đừng trách em. Vì ông ta li dị xong mới cho em biết 
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đã có vợ và mới li dị. Ở Nga, li dị là chuyện cơm bữa, 
cũng như chuyện trai gái chung chạ. 30% các cặp vợ 
chồng li dị. Việc làm tình hổ lốn trở thành phổ thông 
là vì tình trạng ăn chung ở chạ, nhà cửa chật chội. 
Chồng em là một tên ghiền rượu, đánh đập em mãi, 
em vẫn chịu đựng được. Nhưng hai ba lần em bị anh 
họ chồng, em chồng, rồi cả bố chồng cưỡng hiếp, thì 
anh bảo sao em chịu được? Em phải ra đi, và sa vào 
tay Mafia.

Tôi lại ớn lạnh. Không phải vì gió đêm. Mà vì 
nhớ chúng tôi đang ở gần biên giới. Tôi dìu Quỳnh 
Hương vào trong. Đóng cửa sổ lại. Chúng tôi im lặng 
uống một thứ rượu kem gì đó khá ngon. Tôi quyết 
định ngày mai ra lãnh sự quán bí mật làm giấy bảo 
lãnh hẳn cho Quỳnh Hương sang Na-uy. Điều làm 
tôi do dự là cái giấy hôn thú. Trước khi về phòng 
riêng, tôi đắp mền cho Quỳnh Hương như một đứa 
em gái và nói:

- Ngủ ngon. Đừng mộng mị gì cả, dù thiên đường.
Quỳnh Hương sang chơi Na-uy lần kế tiếp vào 

ngày lễ Sankthans, ngày dài nhất, đúng hơn, không 
có đêm. Nàng từ xe buýt Murmansk bước xuống, ăn 
mặc đơn giản, càng xinh đẹp hơn. Nàng tha thướt 
đi giữa những huân chương và mũ áo Hồng quân 
bên vệ đường, tàn tích của một thiên đường vừa đổ 
vỡ, diễm lệ như một nàng tiên, tôi đặt tên cho nàng 
là “Trích Tiên”. Khi tôi nói ra, nàng cười tươi, chấp 
nhận. Từ đó cuối tuần nào nàng cũng qua. Thường 
tôi đưa nàng về căn chòi thuê của xã ở sườn núi trông 
ra biển, rất thơ mộng. Từ mùa thu không còn mặt trời 
giữa đêm nữa, nhưng rừng thu biến thành những tảng 
màu đỏ, vàng tuyệt diệu. Vài cánh buồm trắng nhẹ 
trôi trên mặt nước xanh lộng bóng núi. Ban đêm trời 
trong, trăng sao vằng vặc chiếu xuống vịnh bao la. 
Chúng tôi ngồi bên nhau ngoài hiên nói chuyện tới 
khi sương ngập thềm. Tôi gọi căn chòi này là “Động 
Tiên”, muốn vĩnh viễn ở lại không về trần gian. Nàng 
“trích tiên” thỉnh thoảng lại khóc làm tôi lo lắng. 
Nhưng nàng nói:

- Xin lỗi Anh, em khóc chỉ vì quá hạnh phúc.
Tôi uống những giọt hạnh phúc này từ mắt nàng, 

và nói:
- Đây là nước mắt hạnh phúc. Nhưng nước mắt đau 

khổ của Em, anh cũng xin uống.
Chúng tôi chỉ ước có phép mầu cho thời gian và 

không gian ngừng ở đây. Lạ lùng là những lúc tôi gần 
gũi Quỳnh Hương trên chòi nghỉ mát, tôi chỉ say sưa 
nhìn ngắm, lắng nghe, ngửi hương nàng, không sàm 
sỡ. Tôi sống với sự hiện diện của nàng. Sự sống nồng 

nàn, ngây ngất mà thanh khiết. Tạo hóa đã khắc cho 
nàng một chân dung kỳ diệu - từng nét thì đối chỏi 
mà toàn thể thì hài hòa. Các nhà giải phẫu thẩm mỹ 
không bao giờ làm được như vậy. Chỉ có Nhà Điêu 
khắc tối cao, thừa thương yêu và tinh quái mới nắn 
nên khuôn mặt và thân thể Quỳnh Hương - để tặng 
riêng tôi, cho riêng mỹ cảm mà Ngài tạo cho tôi. Và 
Ngài gởi tặng phẩm tới cho tôi qua con đường sầu 
thảm quá. Con đường các phép lạ thường đi.

Khốn nạn thân tôi (tiếng Bắc của Quỳnh Hương), 
nỗi đam mê lành thánh kia, tôi chỉ giữ được khi có 
sự hiện diện của nàng. Khi nàng qua lãnh thổ Nga, 
tôi trở về trại Banak, thì xác thịt tôi dằn vặt, réo gọi. 
Tôi quằn quại trong giường lính độc thân, thèm khát 
thân hình nuột nà cô gái giang hồ Natasja. Xác thịt 
tôi trách móc tôi đã dại dột bỏ qua cơ hội nọ, cơ hội 
kia trên Động Tiên. Cho tới khi tôi ngủ thiếp đi. Có 
vài lần trong mơ... Nhưng thường trong mơ tôi thấy 
nàng Trích Tiên mặc áo dài trắng tinh khiết trổi lên từ 
giòng nước trong xanh vẫy gọi tôi. Phải chờ tới buổi 
sáng, khi mặt trời mọc, rọi sáng vào những góc tăm 
tối trong tâm hồn, tôi mới thực tỉnh táo, và hãnh diện 
cuối tuần trước đã giữ mình đứng ngoài cái giòng 
đục lềnh bềnh những xác bố chồng, xác anh, xác em 
chồng nàng, và những thiên đường mà nàng đang 
vùng vẫy thoát ra. Đúng hơn, chúng đẩy nàng ra như 
một vật lạ trong cơ thể.

Chỉ có một lần tôi táo bạo, lần đi thăm Nordkapp. 
Nordkapp hay “Mũi Bắc” nằm trên vĩ độ cao nhất 
nước, có lẽ là kỳ quan Na-uy thu hút nhiều du khách 
nhất. Mỗi năm, hàng vạn người từ khắp thế giới, nhất 
là Nhật, Đức, Mỹ mua vé máy bay lên đây, chỉ để coi 
mặt trời đêm. Lúc tôi đưa Quỳnh Hương đi thăm Mũi 
Bắc, trời đã sang đông, không còn du khách nào nữa, 
cũng không còn mặt trời đêm. Tôi nắm tay Quỳnh 
Hương đứng trên ghềnh đá vách dựng đứng. Nước 
biển vẫn thăm thẳm. Gió lạnh buốt. Nhưng chúng tôi 
càng thích thú. Bỗng nhiên, mây trên trời biến thành 
màu xanh như lân tinh, và quay tít như đèn kéo quân, 
hào quang lấp lánh rực rỡ, những luồng điện nổ tí 
tách trong mây như hàng ngàn tràng pháo chuột ngày 
Tết. Quỳnh Hương kinh sợ nhưng lại reo vui vì có tôi 
bên cạnh. Tôi giải thích:

- Đó là nordlys (bắc quang). Hiện tượng huy hoàng 
này không phải lúc nào cũng xảy ra. Hôm nay nó 
xảy ra đúng lúc Em tới đây. Đó là dấu hiệu Trời cũng 
muốn chào đón Em đó.

Quỳnh Hương tựa lưng vào ngực tôi. Giọng nàng 
mật ngọt:
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- Còn Anh, Anh cho em dấu hiệu gì?
Cầm lòng chẳng đậu, tôi xoay người nàng lại, và 

hôn vào đôi môi nồng nàn. Đó là lần đầu tôi hôn một 
người con gái. Trên mỏm đá lịch sử Nordkapp, dưới 
ánh bắc quang.

Chỉ còn một tháng nữa là Tết ta. Thu An gọi điện 
thoại nhắc thế nào tôi cũng phải xin về phép cho kịp 
ngày cúng Giao Thừa. Thay vì nói trong điện thoại, 
sợ không đủ mạch lạc và không đối đáp được con 
em lí lắc, tôi viết cho nó một thư dài 6 trang trình 
bày ý định mời Quỳnh Hương về Oslo ăn Tết. Tất 
nhiên trong thư tôi giấu một số chi tiết về thảm cảnh 
của Quỳnh Hương, nhưng tên “Trích Tiên” thì không 
thể không khoe. May quá con bé chấp thuận liền, 
còn hào hứng chuẩn bị đón “chị dâu”. Tôi nói tuyệt 
đối nó không được... lạc quan. Gia đình chúng tôi đã 
nhận bao nhiêu tai họa bất ngờ, đúng trong những 
lúc tưởng là hạnh phúc nhất. Tết Mậu Thân Ông Nội 
đang công tác ngoài Huế bị cộng sản Bắc Việt bắt 
đi chôn sống, đúng lúc ông được điện tín về mà coi 
mặt và đặt tên cho cháu đích tôn là tôi; Bà Nội đi 
bốc xác Ông, về phát điên rồi mất. Năm 75 con Thu 
An vừa sanh ra, để trong cái biệt thự thơ mộng Ba 
Má mới mua ở Chí Hòa mấy năm sau “có một tiểu 
thư ra vào”, thì cộng sản tràn vào “giải phóng”; Ba 
đi tù, Má bị sa thải. Ba trốn học tập về, đúng lúc Má 
đặt được chỗ vượt biên chính thức, tưởng vĩnh viễn 
thoát khỏi cái thế giới điêu ngoa, hận thù, gian manh, 
thì tầu do tỉnh ủy Đồng Nai đóng bị vỡ, Ba Má chết 
đuối. Từ đó, cứ thấy bóng dáng hạnh phúc là tôi giật 
mình. Lần này, với Quỳnh Hương, tôi lại lăn xả vào, 
không phải như con thiêu thân nhào vào lửa nhan 
sắc, mà như muối gặp biển mặn. Nàng là hiện thân 
của tôi - phần nước mắt, và cả gia đình, dân tộc tôi, 
phần ước mơ và bất hạnh. Tôi đón nhận hết. Một lần, 
trong Trích Tiên.

Tôi thu xếp cho Quỳnh Hương sang đúng dịp tôi 
và Thu An nghỉ phép mùa đông. Và để tránh mọi dị 
nghị, tôi trình bày nội vụ với ông thiếu tá, và nhờ 
ông trình ông đại tá luôn. Ông dễ thương tặng Quỳnh 
Hương cái vé máy bay. Thu An bày đặt mang hoa ra 
phi trường Fornebu đón khách. Vừa giáp mặt Quỳnh 
Hương, nó đã reo ầm lên:

- Eo ơi! Chị Quỳnh Hương đẹp dễ sợ.
Quỳnh Hương bật cười vì những từ ngữ kỳ cục 

của con bé, cảm động nhận hoa. Tôi giới thiệu với 
khách:

- Đây là đứa em gái thua tôi tới sáu tuổi, nhưng từ 
ngày chúng tôi mồ côi, nó nhảy tót lên ngôi chị hai, 

“kềm kẹp” tôi từ miếng cơm tới manh áo.
Thu An cong cớn:
- Từ nay em không thèm kềm kẹp nữa, em sắp bàn 

giao chủ quyền Trường Sa cho người khác.
Quỳnh Hương chỉ biết đỏ mặt. Tôi huých Thu An 

một cái làm nó chạy giạt sang bên kia, núp bóng 
Quỳnh Hương.

- Ê ê! Từ nay có chị Quỳnh Hương che chở, anh 
Hai không được ăn hiếp em nữa.

Thu An vừa lái xe vừa giới thiệu thành phố cho 
khách. Chị em nói chuyện líu lo. Tôi ngồi băng sau, 
nhắm mắt nghe giọng Hà Nội và giọng Sài Gòn quấn 
quít. Quỳnh Hương như thơ trẻ lại. Tôi ngả người 
tận hưởng hạnh phúc của một gia đình, lần đầu tiên 
sau 15 năm cô độc, lạc lõng nơi xứ người. Đêm giao 
thừa, cúng vái, ăn cơm xong, Quỳnh Hương dọn trà 
mứt, Thu An bưng ra một cái bánh bông bơ, thắp 30 
ngọn nến. Quỳnh Hương trầm trồ:

- Người Việt tại Na-uy có tục lệ riêng để đón xuân? 
Đẹp quá!

Thu An trả lời:
- Không phải đâu, chị. Năm nào chúng em cũng 

ăn Tết, đồng thời mừng ngày sanh anh Hai. Nhưng 
năm nay đặc biệt hơn, vì năm nay anh Hai “tam thập 
nhi lập”.

Quỳnh Hương hiểu ngay:
- Thế tức là Anh sinh năm 1968?
Tôi nói:
- Đúng, năm Mậu Thân.
Thu An hớt:
- Vì thế Ba Má mới đặt tên ảnh là Thân. Ba Má nói 

“Thân” đây có hai nghĩa là “yêu mến”, “thân thiện” 
chứ không phải “con khỉ”. Nhưng em thấy ảnh “mậu 
thân” với em lắm. Từ nay ảnh “mậu thân” là ảnh 
chết.

Quỳnh Hương cười ngặt nghẹo. Chưa bao giờ nàng 
cười nhiều như vậy. Tôi nói:

- Năm đó con khỉ con này chưa sinh ra, sao bây giờ 
khoọc khẹc dữ vậy?

- Chính anh Hai nghe lóm Ba Má kể rồi khoe với 
em hết chứ bộ. Cũng như Anh, năm Mậu Thân đâu 
có biết gì về chuyện Ông Bà Nội, bây giờ cũng kể 
vanh vách.

- Chuyện gì vậy?
Quỳnh Hương hỏi. Tôi chần chờ. Thu An lần lượt 

kể về những thảm cảnh gia đình. Thảm cảnh nào 
nó không trực tiếp trải qua, nó kể lể rành mạch như 
chuyện cổ tích; đến thảm cảnh Ba bị công an vào nhà 
còng tay Ba lần thứ hai, cảnh đắm tầu thì nó kể lộn 
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xộn như cơn ác mộng. Cuối cùng tôi kết luận một 
câu mà trong những dịp thiêng liêng thường nói với 
em gái, như bổn phận nhắc lại một gia qui đơn giản, 
Quỳnh Hương là người dưng đầu tiên nghe: 

- Ba Má chỉ dạy chúng tôi một điều: lòng trắc ẩn.
Một làn khói hương từ trên bàn thờ bay là đà xuống 

đầu Quỳnh Hương. Nàng lên tiếng:
- Hai Bác thật là nhân hậu, từ những khủng khiếp 

của năm Mậu Thân và bao năm sau đó, chỉ rút ra 
chữ “Thân” đặt tên cho con trai và hai chữ “Trắc ẩn” 
khắc trong lòng hai con.

Không muốn hai người con gái thấy ngấn nước 
trong mắt tôi, tôi bèn đứng lên thắp thêm nhang trên 
bàn thờ ông bà. Nghĩ tới “Trích Tiên” và mấy chục 
triệu người đáng thương xót ở ngàn dặm xa, tôi khấn 
thầm: “Lạy Trời Phật! Hai chữ trắc ẩn Ba Má khắc 
trong lòng chúng con, cũng là lẽ sống bàng bạc trong 
lòng Trời Đất. Xin Trời Đất nhỏ xuống lòng mọi 
người ở bên kia một giọt trắc ẩn. Riêng tình yêu của 
con dành cho Quỳnh Hương, đã khởi đầu do lòng trắc 
ẩn, nhưng bây giờ kết thúc là tình yêu. Xin Trời Phật, 
Ba Má chứng kiến và chúc phúc cho chúng con”.

Im lặng một lúc, Thu An hỏi:
- Anh Hai vừa ăn mảnh, lén xin Ba Má thêm cái gì, 

phải không?
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Anh không xin xỏ gì cả, chỉ hỏi ý kiến thôi. Ba 

tháng nữa anh Hai hết thời hạn quân dịch, và có 
quyền bảo lãnh một người ngoại quốc sang Na-uy. 
Anh hỏi Ba Má muốn con dâu là một người trần hay 
tiên.

Quỳnh Hương mắc cỡ gục mặt xuống, trong khi 
Thu An nhảy lại ôm vai nàng, reo:

- Em thay mặt Ba Má trả lời: Tiên. Trích Tiên!
Nhưng còn Quỳnh Hương, nàng có ưng thuận vào 

trong cái mà tôi cho là “thiên đường” của chúng tôi 
không? Một con người suốt đời bị số phận đẩy đưa 
và người khác định đoạt, lần này quyết định phải 
thuộc quyền nàng. Vì thế lúc bạn đọc tới giòng này, 
tôi vẫn đang ở trong giây phút thiên thu chờ đợi nàng 
trả lời.

Chú thích của Người Dân:
Tâm Thanh là bút hiệu của nhà văn Ngô Tâm Thanh. 

Ông đã xuất bản các tác phẩm như: Thiên Nga Giữa 
Cõi Người (Văn Học, 1999), Gỗ Thức Trên Rừng, 
Thiên Hương Về Trời,...Trước khi qua đời ở Na Uy, 
Ông đã hoàn tất cuốn Lệnh Triều Ban Rồi.

Tạp Chí Người Dân xin cảm tạ Ông và gia quyến đã 
cho phép đăng tải các bài viết trước khi ông mất năm 
nay.

THẾ KỶ XXI

Trọng Thị

Hồi trẻ, tôi có đọc sử Hoa Kỳ, và lấy làm lạ sao 
ông Washington đánh thắng mẫu quốc rồi không lên 
làm vua như thông lệ, mà lại chỉ làm tổng thống hai 
nhiệm kỳ, rồi nhất định thôi. Đọc thêm các sách thì 
hiểu là do ảnh hưởng của các nhà cách mạng Mon-
tesquieu, Voltaire, Rousseau,...và nhất là do tâm hồn 
cao thượng của chính ông cũng như các quốc phụ và 
dân tộc Mỹ.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến II, tôi có dịp thăm Hoa Kỳ. 
Tôi hoàn toàn choáng váng về một đất nước và dân 
tộc vĩ đại. Vĩ đại vì những cơ sở vật chất sừng sững 
trước mắt. Nhưng vĩ đại hơn hết là người Mỹ. Họ 
chăm chỉ, đạo đức (lương thiện, tử tế), thân mật, dân 
chủ,...đến ngây thơ.

Do trường hợp hãn hữu, tôi có dịp gặp mấy ông 
lớn. Điều họ hay hỏi tôi nhất là việc Mỹ viện trợ cho 
Việt Nam. Tôi luôn luôn làm bộ ngỡ ngàng hỏi lại: 
Viện trợ nào? Và rồi: À, đó là chuyện giữa Nga với 
Mỹ, cộng sản với tư bản, chuyện Hoa Kỳ thuê đám 
thống trị Việt Nam. Còn người dân chúng tôi, nói 
chung, đâu được gì, mà bị lũ tay sai đó bắt chết chóc, 
tan nát thay cho các ông. Vậy thì là chúng tôi viện 
trợ các ông chứ. Viện trợ xương máu. Lúc đó họ mới 
tạm hết ngây thơ, nhìn ra vấn đề.

Hiện nay là năm 2015. Chúng ta đã sang thế kỷ 
XX1 khá lâu, có thể xếp chuyện những năm 1900 
lại. Nhất là chuyện cộng sản. Ông Gorbachev đã 
khiến nó thành dĩ vãng. 

*****

Nhưng tại Việt Nam, nó trở thành chuyện tái thần 
phục thiên triều Đại Hán.

Cộng sản là chế độ “gọi là” của công nhân, những 
người “vô sản” (vô tư liệu sản xuất). Mao Trạch 
Đông thừa hiểu dân Tàu là nông dân. Nông dân 
không thể là cộng sản. Mang danh nghĩa cộng sản, 
Mao chỉ nhằm lừa Nga tiếp tay để phục hồi và bành 
trướng đế chế Đại Hán, ít ra cũng là ở toàn Đông 
Nam Á, mà Việt Nam là cửa ngõ.
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Do đó, thế kỷ XXI, đối với Việt Nam ta, hết họa 
Nga Xô (và tay sai), mà là trực diện họa Đại Hán 
(và khuyển mã). Họa này ghê gớm hơn. Vì là kẻ thù 
truyền thống đông đúc, hùng mạnh,... ở ngay kế cận, 
là cửa ngõ bành trướng.

 Trong lịch sử, ông cha ta nhiều lần chống cự thắng 
lợi. Là vì có những điều kiện khác ngày nay: núi 
sông cách trở, khí giới thô sơ, không có nội thù hay 
có thì không đáng kể,... Chưa kể các triều đại Lê, Lý, 
Trần, Lê,...đều có những vị vua tài ba, anh hùng.

Còn hiện nay, dân tộc ta bị ách cai trị của tập đoàn 
ngu muội, tàn bạo, vô liêm làm tay sai, bán nước lại 
sẵn súng ống bom đạn trong tay đàn áp, người dân 
không thế gì nhúc nhích.

Chúng ta bị Pháp cai trị bảy tám chục năm, rồi do 
sự tình cờ, Nhật đảo chính Pháp và trao lại chính 
quyền cho Nam Triều. Rồi cũng lại do tình cờ, Nam 
Triều trao quyền lại cho Cộng Sản. Đằng thằng ra, ta 
chẳng thể đuổi Pháp cũng như Cộng Sản chẳng thể 
lật Nam Triều (nếu ưng để Nhật duy trỉ trật tự). Vì 
giản dị giáo mác tầm vông chẳng thể đối đầu với liên 
thanh, đại bác, xe tăng, máy bay,....

Dĩ nhiên ngày nay lại càng bất khả hơn. Dù khí 
phách can trường đến đâu cũng không thể đương 
đầu được khí giới tầm gần, tầm xa của bạo quyền. 

Nói huỵch toẹt ra là nhân dân chẳng thể nhúc nhích 
được gì, dù can trường, khí thế bao nhiêu cũng bị dẹp 
cái một. Sự thay đổi nếu có, sẽ chỉ do sự tan rã của 
chính tập đoàn thống trị, do chính chúng phân hóa, 
ăn chia không đều, tranh giành nhau,...hoặc thay đổi 
quan thày. 

Cho nên cơ may hay không may của một quốc gia/
dân tộc bị lũ cường đạo cai trị hiện nay tùy thuộc vào 
tình hình quốc tế khiến tập đoàn cai trị hoặc thanh 
toán lẫn nhau, hoặc thay đổi quan thày, do đó dân 
đen được tập đoàn cai trị bản xứ nới ra hay thắt chặt 
thêm mà thôi.

Làm sao bây giờ?

Đại Dương                           
                      

XÂY DỰNG THẾ VÀ 
LỰC CHO LAO ĐỘNG VIỆT
Triển vọng Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình 

Dương đem lại cho người Việt Nam một cơ hội 
nữa để thành lập Công đoàn Lao động giống như 
11 quốc gia đang đàm phán. 

Hiệp ước Thương mại Song phương Việt Mỹ 
được ký kết vào ngày 10 tháng 12 năm 2001 tại 
Hoa Thịnh Đốn. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ 
chức Mậu dịch Thế giới, có hiệu lực từ 11 tháng 
1 năm 2007. Nhưng cơ hội để Việt Nam có một 
Công đoàn Lao động Độc lập đã bị bỏ lỡ. 

Người Việt trong và ngoài nước cần làm gì để 
cơ hội lần này không vuột khỏi tầm tay?

Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn 
đánh mất quyền kiểm soát Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam vì quyền lợi chính trị và kinh tế 
xã hội.

Đảng Cộng sản tự xưng đại diện cho người lao 
động để duy trì tính chính thống cho giới cầm 
quyền. Ngược lại, Tổng Liên đoàn có trách nhiệm 
bảo vệ chế độ chính trị Mác-Lê. Vì thế, từ soạn 
thảo chính sách cho tới thi hành luật pháp đều 
nằm trong tay cán bộ cộng sản. 

Lực lượng lao động là công cụ kinh tế của đảng 
Cộng sản dù ở thời kỳ ảo tưởng “với sức người 
sỏi đá cũng thành cơm”, hoặc vào giai đoạn “kinh 
tế gia công”. 

Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội cho 
Quốc hội biết lực lượng lao động của Việt Nam 
có 51 triệu người mà 36 triệu thuộc về nông thôn. 
Vì thế, đảng Cộng sản phải kiểm soát được, nếu 
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không dễ bị châm ngòi bất ổn xã hội. Những vụ 
đình công tự phát (không do Tổng Liên đoàn tổ 
chức) với hàng chục ngàn công nhân tham dự, 
đặc biệt sự phẫn nộ khi Trung Cộng đưa siêu giàn 
khoan HD 981 hoạt động trong Vùng Đặc quyền 
Kinh tế Việt Nam năm 2014 đã nói lên sức mạnh 
của người lao động nếu biết cách vận dụng hợp 
cách, hợp thời.

Khi ký các Hiệp ước Tự do Mậu dịch, Việt Nam 
cam kết sẽ tôn trọng quyền lợi của người lao động 
mà thi hành một cách méo mó nên Công đoàn Lao 
động Độc lập vẫn chưa được thành lập.

Bất cứ hoạt động nào cũng phải dựa vào thế và 
lực giữa ta, đối thủ, đa phương để đạt kết quả. Thế 
yếu, lực mạnh và ngược lại đều không mang lại 
kết quả mỹ mãn.

Tuyên bố chung Obama - Trọng hôm 7 tháng 
7 năm 2015 nhấn mạnh đến quyền của người lao 
động, tạo ra cái thế cần thiết để người Việt trong 
và ngoài nước đẩy mạnh việc thành lập Công đoàn 
Độc lập.

Đảng Cộng sản đang cầm quyền cố diễn dịch và 
thực hiện quyền người lao động theo chủ trương 
điều khiển, kiểm soát sinh hoạt của đám người 
cùng khổ này.

Dự thảo “Luật về Hội” do Chính phủ Nguyễn 
Tấn Dũng đệ trình để Quốc hội duyệt xét cù nhây 
trong giai đoạn đàm phán Hiệp ước Đối tác Xuyên 
Thái Bình Dương với Mỹ và tìm cách cản trở sự 
thành hình Công đoàn Độc lập. 

Chương II, Điều 9.3 của Dự luật quy định “chỉ 
được đăng ký hoạt động khi lĩnh vực hoạt động 
chính không trùng lắp với lĩnh vực hoạt động 
chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước 
đó”. 

Phần mở đầu của Dự luật viết “Luật không áp 
dụng với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Công Đoàn 
Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn Thanh 
Niên Cộng Sản Thành Phố Hồ Chính Minh, Hội 
Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh 
Việt Nam”. 

Như thế, Bộ Luật này sẽ cho phép các tổ chức 
ngoại vi của đảng Cộng sản đứng trên pháp luật, 
trong khi Công đoàn Độc lập không có chỗ đứng 
trong xã hội.

Chương IV, Điều 25 quy định “Hội hoạt động 
thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước 
của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
đó”. 

Vậy thì, hội phi-chính-phủ được cấp phép đương 
nhiên mất tính cách độc lập. 

Hy vọng về một Công đoàn Độc lập công khai 
rất mong manh hoặc bị đảng Cộng sản khống 
chế.

Từ trước, người Việt trong và ngoài nước chú 
trọng đến việc tạo thế đứng cho Công đoàn Độc 
lập mà lơ là tới xây dựng thực lực. Những người 
đấu tranh cho quyền người lao động bị tù đày tuy 
được thế giới biết đến và các tổ chức quốc tế thừa 
nhận, nhưng thực lực rất yếu. 

Để có Công đoàn Lao động Độc lập tại Việt 
Nam, thiết tưởng chúng ta cần xây dựng lực ở 
trong nước và thế ở hải ngoại.  

Trước tiên, cần xác định nhiệm vụ xây dựng 
lực lượng lao động do người Việt ở trong nước 
đảm trách. Các trí thức quốc nội cần ý thức đến 
tầm quan trọng của người lao động trong việc xây 
dựng đất nước nên cần trực tiếp tham gia đấu tra-
nh giống như giới trí thức Ba Lan từng làm.

Xây dựng được lực lượng như Công đoàn Đoàn 
Kết Ba Lan mới có thể thương lượng với đảng 
Cộng sản và thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng 
đồng quốc tế. Lực lượng ảo chỉ kiếm được lời hứa 
xã giao hoặc hứa hão.

Các cuộc cách mạng bất-bạo-động tại Ấn Độ, 
Đông Âu, Myanmar, Trung Đông…đều bị đàn áp 
khốc liệt hơn tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam nhưng họ vẫn chấp nhận trả giá cho quyền 
lợi của toàn dân tộc. Người Việt quốc nội chịu 
thiệt thòi nhiều nhất và cũng được vinh quang hơn 
những kẻ xa xứ khi cuộc đấu tranh thành công.

Cộng đồng người Việt hải ngoại chẳng những 
lớn mạnh sau 40 xa xứ mà còn tích lũy, kiến tạo 
được các bộ máy “vận động hành lang-lobby” hữu 
hiệu, sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy giới chính trị 
gia sở tại ủng hộ các nguyên tắc nhân quyền phổ 
cập, kể cả quyền của người lao động Việt ở trong 
nước lẫn hải ngoại. Đi vận động hành lang cần 
miệng lưỡi Tô Tần lẫn những con số và dữ kiện 
cụ thể từ trong nước. Nếu thiếu, hiệu lực chẳng 
được bao nhiêu. 

Uỷ ban Bảo vệ Người lao động Việt Nam và Lao 
động Việt đã vận động không mệt mỏi để tạo thế 
quốc tế cho Công đoàn Lao động Độc lập ở quê 
nhà. Đồng thời, cập-nhật-hoá tình trạng lao động 
tại Việt Nam cho giới chính trị gia quốc tế để Nhà 
nước Cộng sản khó cung cấp số liệu giả tạo, dữ 
kiện không thật. 
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Đảng Cộng sản đang có lợi thế cầm quyền và 
mối quan hệ với Tổ chức Lao động Quốc tế (In-
ternational Labour Organization) của Liên Hiệp 
Quốc. Nhưng Tổ chức này cũng như các Nghiệp 
đoàn Lao động tại nhiều nước trên thế vẫn có xu 
hướng ủng hộ Công đoàn Lao động Độc lập với 
Nhà nước.

Cờ đã phất, cơ hội đã đến tay, đòi hỏi người 
Việt quốc nội cũng như hải ngoại hãy đặt quyền 
lợi dân tộc lên trên hết thì mới không bỏ lỡ cơ hội 
một lần nữa.

BONG BÓNG “HÂM NÓNG 
TOÀN CẦU” SẮP NỔ              

                              
Chiến dịch “hâm nóng toàn cầu” đã mang giải 

Nobel Hòa bình năm 2007 cho cựu Phó tổng thống 
Al Gore, tạo điều kiện cho Chính phủ Obama sử 
dụng 22 tỉ USD/năm, gấp đôi ngân sách cho an 
ninh biên giới, để chống tai hoạ này và các khoa 
học gia môi trường nhận được nhiều hợp đồng béo 
bở. 

Hâm nóng toàn cầu có lợi hay hại xét trên phương 
diện khoa học, kinh tế, chính trị?

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Tổng thống Barack 
Obama hót líu lo (TWEET) “97% khoa học gia 
đồng ý: thay đổi khí hậu là thật, do người làm ra, 
và nguy hiểm”. Nhưng tờ Wall Street Journal viết: 
“Quả quyết 97% khoa học gia tin thay đổi khí hậu 
do con người làm, thuộc vấn đề khẩn cấp là một 
điều hư cấu”. 

Hơn 31,000 khoa học gia ký tên vào thỉnh nguyện 
thư có nội dung: “không có chứng cứ khoa học 
thuyết phục nào để xác nhận nhân loại thải ra các 
loại khí CO2, methan, hoặc thứ nào khác đang và 
sẽ, trong tương lai gần, gây ra thảm hoạ nóng cho 
bầu khí quyển Trái Đất và làm gián đoạn khí hậu 
Địa Cầu”.

Người đặt nền tảng cho lý thuyết “con người làm 
nóng toàn cầu”, Claude Allegre, thừa nhận: “Chưa 
biết nguyên nhân gây ra thay đổi khí hậu”.

Khi nhận giải Nobel Hoà bình năm 2007, Gore 
tiên đoán “Lớp băng bao phủ Bắc Cực đang rơi 
khỏi vách đá. Nó sẽ hoàn toàn mất vào Mùa Hè 
trong vòng chưa tới 7 năm”. 

Hơn 7 năm sau, lớp đá bọc chẳng những không 
tan chảy mà còn lan rộng từ 45% lên 63% tại Bắc 

Cực. Số liệu từ Viện Khí tượng Đan Mạch ghi nhận 
thủ đô Nuuk của Băng Đảo (Greenland) hiện nay 
vẫn chìm ngập trong tuyết, chỉ có 2% tan chảy do 
nhiệt độ hạ suốt thập niên qua”.

Số liệu khoa học cho biết 6,000 năm trước, Trái 
Đất nóng hơn bây giờ, theo chu kỳ tự nhiên của 
Mặt Trời.

Al Gore và đồng bạn đăng đàn cáo buộc con người 
và xe cộ chạy xăng, ngôi nhà 4 phòng cùng hãng 
xưởng nơi đô thị đang tác hại đến tầng ozone. 

Nhưng, hoá đơn điện và xăng hàng năm của Al 
Gore, người cầm ngọn cờ đầu chống hâm nóng 
toàn cầu, lên tới 30,000 USD, cao hơn 20 lần so 
với một gia đình Mỹ bình thường. 

Số liệu khoa học cho thấy 10,000 năm trước, 
nhiệt độ Địa Cầu tăng nhanh khi nhân loại chưa 
bước vào thời kỳ kỹ-nghệ-hoá.

Thời băng giá 300 năm từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 
19 đã giết chết hàng trăm ngàn dân Châu Âu. Đợt 
nóng và hạn hán trong thập niên 1930 đã càn quét 
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Số liệu khoa học từ Cơ quan Không gian Hoa Kỳ 
NASA cho thấy hầu hết các biến đổi khí hậu do sự 
thay đổi theo chu kỳ của Mặt Trời. Hiện tại, các 
hành tinh Mars, Jupiter, Saturn, Pluto đều có hâm 
nóng toàn cầu. Nhiệt độ Địa Cầu chỉ tăng 0.56 độ 
F trong 110 năm qua, và thấp hơn 1 độ F so với 
năm 1998.

Các nhà khoa học Thái Dương (Solar scientists) 
quan sát thấy hoạt động của Mặt Trời đẩy Trái Đất 
vào “thời đại băng giá ngắn - mini ice age” trong 
vòng 15-20 năm. Giáo sư Valentina Zharkova 
thuộc Đại học Northumbria phát biểu tại Hội nghị 
Thiên văn ở Anh Quốc hôm 11-7-2015: “Các tiên 
đoán của chúng ta có thể chính xác đến 97%”.  

Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc năm 
2006 cho biết đàn gia súc 1.5 tỉ trên thế giới đã 
thải ra lượng khí làm hâm nóng toàn cầu nhiều hơn 
tổng hợp từ xe cộ, máy bay cùng các phương tiện 
vận chuyển khác. 

Mặt Trời lớn hơn Trái Đất 1.3 triệu lần nên bất 
cứ sự thay đổi theo chu kỳ nào cũng ảnh hưởng 
tới Địa Cầu. Chúng ta vô phương ngăn hoặc chặn 
đứng các chu kỳ trên Mặt Trời cũng như bắt Trái 
Đất ngừng quay. 

Giới khoa học gia thế giới chứng minh hiện 
tượng hâm nóng toàn cầu không hề tồn tại mà sao 
nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến dư luận, giáo dục, 
kinh tế và chính trị?



Người Dân Số 301Trang 20

Trước khi rời chức vụ, tài sản của Phó tổng thống 
Gore chỉ có 2 triệu USD mà nay lên tới 100 triệu 
USD. Gore đầu tư vào nhiều công ty “kỹ thuật 
xanh” mà 14 trong số đó đã nhận được 2.5 tỉ USD 
vốn vay, tài trợ và giảm thuế từ Chính phủ Obama. 
Tờ Telegraph của Anh Quốc phong cho Al Gore 
danh hiệu “tỉ phú carbon đầu tiên”.  

Muốn được ủng hộ quỹ tranh cử, Tổng thống 
Obama đưa vào diễn văn: “Chúng ta muốn con 
cháu sống ở nước Mỹ không bị đe dọa bởi một sức 
mạnh phá hoại do hành tinh hâm nóng”. 

Goldman Sachs và George Kaiser có lợi khi 
Obama bơm 500 triệu USD tiền thuế cho công ty 
Solyndra nên nhận được 1.25 triệu USD cho quỹ 
tranh cử. Solyndra phá sản.

Năm 2010, Liên bang bơm 400 triệu USD cho 
Abound Solar được công ty tặng cho Liên minh 
vì Tiến bộ 500,000 USD, sau đó chui vào quỹ của 
ban tổ chức lễ nhiệm chức Obama 85,000 USD. 
Abound Solar rồi cũng phá sản.

Công ty A123 Systems trả 970,000 USD cho 
một hãng vận động hành lang để nhận được 279 
triệu USD từ Liên bang. Giám đốc Điều hành đã 
ủng hộ cho nhiều thượng nghị sĩ dân chủ và chiến 
dịch tranh cử Obama. First Solar nhận của Chính 
phủ Obama 646 triệu USD nên từ đó đã ủng hộ 
180 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của đảng 
Dân Chủ.

Các công ty năng lượng sạch từng được Tổng 
thống Barack Obama ca tụng đến gãy lưỡi rồi cuối 
cùng cũng phá sản để cho các công ty Châu Á, đặc 
biệt của Trung Cộng và Nhật Bản, cung cấp năng 
lượng sạch cho dân Mỹ. 

Giám đốc Điều hành các công ty cào cấu ngân 
sách quốc gia trong khi nhiều chính trị gia được số 
tiền ủng hộ thừa thãi và các khoa học gia được tài 
trợ để tiến hành công việc.

Hâm nóng toàn cầu do các khoa học gia thiếu 
lương tâm dựng lên được giới chính trị gia bẩn 
thỉu, các tập đoàn tham lam và những khoa học gia 
bị mua chuộc đã cướp của dân chúng từ đầu năm 
cho chí cuối năm. 

Những kế hoạch được quảng cáo rầm rộ mà 
không phục vụ đúng vào nhu cầu cần thiết của loài 
người rồi cũng bể bóng.

Hâm nóng toàn cầu chưa xảy ra, nhưng thời đại 
băng giá đang lù lù lao tới, buộc cộng đồng nhân 
loại phải đoàn kết chuẩn bị đối phó hữu hiệu với 
thiên tai có một không hai trong thế kỷ thứ 21.

                                      

TỰ DO NGÔN LUẬN
ĐỐI CHỌI VỚI ĐỘC TÀI

                                     
Việc hô hào tự do ngôn luận không đồng nghĩa 

với tôn trọng quyền tự do ngôn luận đã phơi bày 
khá rõ rệt tại cuộc nói chuyện của Điếu Cày tại Khu 
hội cựu Tù nhân Chính trị San Jose hôm 1 tháng 8 
năm 2015.

Trong phần chào hỏi cử tọa khá dài dòng tại Khu 
hội, Điếu cày Nguyễn Văn Hải xác nhận không phải 
hội luận cũng chẳng họp báo, mà chỉ thảo luận với 
nhau và tiếp nhận mọi ý kiến nhằm giúp đỡ những 
người đấu tranh cho nhân quyền, tự do ở trong 
nước.

Nhưng hình thức họp báo diễn ra từ đầu đến cuối 
nên Khu hội, nhân danh Ban tổ chức, đã ra các quy 
định khắt khe. Cử tọa chỉ được phép vỗ tay mà cấm 
lời lẽ phản đối. Câu hỏi phải được viết ra giấy với 
tên tuổi rõ ràng rồi giao cho Ban tổ chức đọc. Người 
hỏi phải chấp nhận câu trả lời mà không có phần cật 
vấn, tranh luận.

Người ta tự hỏi Ban tổ chức đã hiểu quyền tự do 
ngôn luận như thế nào mà điều hành một cuộc “thảo 
luận” y chang kiểu họp dân phố tại Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Còn hơn trong nước rất nhiều 
về hình thức quan liêu khi những người tự nhận là 
cựu sĩ quan của Quân đội Việt Nam Cộng hòa lăng 
xăng “bưng bê” một cựu cán binh cộng sản.

Theo thông lệ quốc tế, ký giả có thể đặt câu hỏi 
trực tiếp với nguyên thủ quốc gia, kể cả không dính 
dáng tới chủ đề cuộc họp báo. Và, có thể “vặc” lại 
nếu chưa vừa ý.

Nếu không trả lời, bài báo sẽ viết vị nguyên thủ 
“né”, hàm ý “đuối lý”, nên rất hiếm khi từ chối trả 
lời. Vì thế, dù bị câu hỏi “móc họng” cũng phải rán 
trả lời vòng vo chứ chưa ai bảo “câu này ngoài nội 
dung cuộc họp báo”. Người hỏi cũng không bị khiển 
trách và đe dọa sử dụng hệ thống truyền thông của 
mình để phản bác như Điếu Cày hăm he ít nhất 2 lần 
trong cuộc nói chuyện.

Ban tổ chức cũng như Điếu Cày đã lầm lẫn giữa 
tòa án pháp luật và tòa án dư luận. Chỉ có tòa án 
pháp luật mới phán quyết bản án có hiệu lực thi 
hành. Còn tòa án dư luận chỉ đòi giải thích những 
nghi ngờ đối với hành động, lời nói của bất cứ ai 
nhưng không có biện pháp chế tài đi kèm.

Ký giả Duy Văn chỉ thắc mắc về Hồng Thuận, 
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người bị nghi ngờ điều hành trực tiếp Tổ chức 
các Nhà báo Độc lập của Điếu Cày, cần được giải 
thích.

Tuy nét mặt cố làm ra vẻ hiền hoà, đôi mắt láo 
liên của Điếu Cày bỗng long lên sòng sọc, giọng nói 
gay gắt để “giáo huấn” nguyên tắc làm báo cho ký 
giả Duy Văn thay vì cho lời giải trình thỏa đáng.

Ứng cử viên tổng thống năm 2016, Hillary Clin-
ton, khi bị báo chí Mỹ cáo buộc lem nhem tiền bạc, 
phi tang 30,000 emails, “ăn nem” cùng cựu thị 
trưởng Arkansas…vẫn cố biện minh mà không hề 
nặng lời hoặc đòi thưa ra toà, hoặc cho ra lệnh các 
“dư luận viên” mạt sát bất cứ ai dám hạch hỏi.

Tổng thống George W. Bush khi bị một cử tọa 
la hét vẫn nói đó là quyền tự do ngôn luận. Tổng 
thống Barack Obama bị cáo buộc xài khai sinh giả, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội cực đoan vẫn phải công 
bố “giấy khai sinh thật” mà cũng chưa được dư luận 
tin.

Những lời cam kết tôn trọng quyền tự do ngôn 
luận khi chào hỏi cử tọa của Điếu Cày đã bay theo 
cơn thịnh nộ.

Cổ nhân thường nói “non sông dễ đổi, bản tính 
khó dời!”. Câu hỏi cho Điếu Cày về 3 kết luận liên 
quan đến Hồ Chí Minh là “tội đồ dân tộc”, hoặc “anh 
hùng dân tộc”, hoặc “yêu nước nhưng lầm đường”. 
Điếu Cày trả lời vòng vo mà không hề nhắc đến tên 
Hồ Chí Minh, lại ám chỉ “nhân vật”, chẳng khác 
nào Cộng sản Việt Nam tố cáo “tàu lạ” xâm phạm 
hải phận, đâm chìm tàu đánh cá của người Việt.

Điếu Cày tự khoe đã tham gia vào internet từ năm 
2000 và đọc rất nhiều mà sao chưa xác nhận được 
Hồ Chí Minh làm lợi hay hại cho dân tộc. Câu hỏi 
đặt trực tiếp chứ không liên quan đến người Việt 
trong nước.

Chừng ấy năm tìm hiểu trên internet với tư cách 
“nhà truyền thông độc lập” chẳng lẽ Điếu Cày 
không biết ai lập ra “nhà tù tư tưởng” cho dân tộc. 
Vậy, phải bao nhiêu năm nữa, Điếu Cày mới thuyết 
phục được dân chúng trong nước biết đâu là nguyên 
nhân gây ra thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch 
sử Con Rồng Cháu Tiên? Hơn nữa, không có chính 
kiến dứt khoát thì làm sao thuyết phục dư luận?

Nhờ văn khố các nước cựu cộng sản và cộng sản 
hé mở một giai đoạn ngắn sau khi Chiến tranh Lạnh 
chấm dứt mà các nhà nghiên cứu quốc tế mới đúc 
kết thành tác phẩm Hắc Thư (Livre Noir du Com-
munisme) liệt kê tội ác của chủ nghĩa Mác-Lê-Mao 
do các đồ tể cộng sản, kể cả Hồ Chí Minh, đã giáng 

lên đầu nhân loại. Còn biết bao nhiêu bài nghiên 
cứu liên quan về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí 
Minh do các học giả quốc tế công bố khác hoàn 
toàn với Hồ Chí Minh Toàn tập của đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Chừng ấy tài liệu chưa đủ để cho một “nhà làm 
truyền thông” như Điếu Cày có được một nhận định 
về Hồ Chí Minh hay sao?

Ở đâu, Điếu Cày cũng tìm cách đánh bóng thành 
tích tuyệt thực trong nhà tù mà khó kiểm chứng.

Trong vụ “bóc mẽ” năm 2005 giữa các nhà tự 
xưng “ngọn cờ đầu” của cuộc đấu tranh dân chủ tại 
Việt Nam, nếu công an không “xì ra” thì làm sao 
Dương Thu Hương có chứng cớ để tố Hà Sĩ Phu, 
Nguyễn Thanh Giang sống vương giả (so với đa số 
dân Việt) như thế nào ở trong tù.

Điếu Cày ca tụng “đa số thầm lặng”, dù không 
ai biết được con số bao nhiêu, mà cứ vơ vào phe 
mình! Thầm lặng tức là “cam chịu”, tức là “không 
có chính kiến”, phỏng có ích gì cho công cuộc phá 
vỡ xích xiềng cộng sản và xây dựng đất nước?

Điếu Cày hô hào đoàn kết, nhưng thực tế ông có 
tạo được sự phối hợp hành động nào với các nhà 
hoạt động cho nhân quyền và dân chủ quốc nội cũng 
như hải ngoại, kể cả những kẻ thoát thai từ chế độ 
cộng sản như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Vũ Thư 
Hiên, Nguyễn Chính Kết, Huy Đức,…?

Khi chấp nhận mỗi người có suy nghĩ khác nhau, 
có phương pháp đấu tranh khác nhau thì đừng vì 
“cái tôi” mà chê bai kẻ khác như người mù sờ voi!

Các nhà đấu tranh tại Ba Lan, Tiệp Khắc đoàn 
kết được với nhau vì Lech Walesa và Václav Havel 
thuộc gia cấp bị trị và các nhà trí thức cộng sản tình 
nguyện phục vụ dưới trướng của Walesa và Havel 
nên mới đẩy được đảng cộng sản sang bên lề quyền 
lực. Nếu Walesa và Havel đứng dưới trướng của các 
cựu đảng viên cộng sản thì Ba Lan và Tiệp Khắc 
chắc chẳng khác Việt Nam!

Một vài thanh niên ở Trung Đông đã sử dụng công 
nghệ thông tin hiện đại để kêu gọi hàng chục, hàng 
trăm người xuống đường đòi quyền sống. Một học 
sinh ở Hồng Kông cầm đầu cuộc “Cách mạng Dù” 
làm rung rinh Bắc Kinh.

Những nhà đấu tranh ở trong nước vận động được 
bao nhiêu “người thầm lặng” cùng nhau xuống 
đường hay chỉ tìm cách đánh bóng cá nhân trong 
khi Đại sứ Ted Osius cho biết Việt Nam hiện nay có 
40 triệu người sử dụng Internet và Facebook?

Đừng “chạm nọc” khi nghe người khác có ý kiến 
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hoặc nhận định khác với mình, mà hãy so sánh, đối 
chiếu để tìm ra giải pháp tối ưu hơn.

Ai cũng dễ nhận biết Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày 
sang Mỹ đều nằm trong kịch bản bang giao Hoa 
Kỳ-Việt Nam, chứ không phải do sự chọn lựa để 
Điếu Cày có quyền sang Gia Nã Đại mà đoàn tụ với 
con gái.

Điếu Cày xuất hiện tại Khu Hội Cựu Tù nhân 
Chính trị San Jose có thể nhắm bước đầu làm giảm 
bớt sự chống đối từ khối người bị ngược đãi nhất 
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong kịch bản hòa 
giải Quốc-Cộng. San Jose từng đón tiếp rình rang 
cựu đảng viên cộng sản cao cấp Hoàng Minh Chính 
năm 2005, nên Điếu Cày ít bị phản đối hơn.

Ted Osius không muốn chụp hình với cờ vàng ba 
sọc đỏ vì sợ gây khó khăn trong vai trò Đại sứ tại 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dù công khai 
tuyên bố tôn trọng lá cờ này và không chống bất cứ 
ai đeo huy hiệu đó.

Viên chức cao cấp Murray Hiebert của Trung tâm 
Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (Center for Stra-
tegic and International Studies) ở Hoa Thịnh Đốn 
đã đích thân ra ngăn cản và xin lỗi Bác sĩ Nguyễn 
Thể Bình vào nghe Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nguyễn Phú Trọng, phát biểu hôm 8 tháng 
7 năm 2015. Bình hoạt động chống cộng tích cực 
tại Hoa Kỳ từng tham dự nhiều sự kiện tại Trung 
tâm này và được giấy mời khi Trọng tới. Murray 
Hiebert là đồng tác giả trong tài liệu nghiên cứu 
năm 2014 của Trung tâm có tên “Kỷ nguyên Mới 
trong mối Quan hệ Việt-Mỹ” (A New Era in U.S.-
Vietnam Relations). Nó có liên quan gì với số tiền 
từ 50,000 đến 500,000 USD trong năm 2014, mà 
trang nhà của Trung tâm này liệt kê do Việt Nam 
hiến tặng?

Trong bài “Hà Nội ‘mua ảnh hưởng’ ở Washing-
ton thế nào” (How Hanoi Buys Influence in Wash-
ington, D.C.) đăng hôm 4 tháng 8 năm 2015, tác 
giả Greg Rushford đã bóc trần việc dùng tiền mua 
ảnh hưởng chính trị. Hãng vận động hành lang Po-
desta Group có mối quan hệ với các nhân vật chính 
trị quan trọng của Hoa Kỳ được Hà Nội trả 30,000 
USD mỗi tháng.

Cù Huy Hà Vũ thủ vai trò chỉ trích gay gắt và chất 
vấn trực tiếp các viên chức cộng sản tại các diễn đàn 
quốc tế.

Điếu Cày lo len lỏi vào ngành truyền thông và 
các hội đoàn người Việt hải ngoại để vận động hòa 
hợp hòa giải và làm phai nhạt mục tiêu lật đổ chế 

“

độ cộng sản, và tập trung cho đấu tranh nhân quyền, 
theo đúng cam kết của Tổng thống Barack Obama 
và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mong sao Con Hồng Cháu Lạc hiểu được bàn cờ 
thế giới hiện nay mà tìm giải pháp thích hợp cho 
quyền lợi trường cửu và tối thượng của dân tộc.                        

        
                              

CHỊ NGÃ EM NÂNG,
EM TÉ CHỊ ĐẠP

Mối tình “môi hở răng lạnh” chỉ thắm thiết khi 
Cộng sản Việt Nam cam tâm tình nguyện đánh Mỹ 
cho Trung Quốc tới mức phải thề “đốt sạch dãy 
Trường Sơn” hoặc “đánh tới người Việt Nam cuối 
cùng”, theo lời Hồ Chí Minh. Hoặc như Lê Duẩn 
kiêu hãnh đúc kết “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên 
Xô, đánh cho Trung Quốc”. 

Nhưng Đặng Tiểu Bình đã xua quân vượt biên giới 
năm 1979 để dạy cho Việt Nam một bài học, làm 
8,000 lính và 10,000 thường dân Việt thiệt mạng chỉ 
sau 1 tháng giao tranh. 

Lịch sử lập lại trong bối cảnh Bắc Kinh đang phá 
giá đồng “nguyên” vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thoạt tiên, Bắc Kinh tính giảm giá đồng “nguyên” 
với hy vọng được sánh vai cùng loại tiền tệ như 
USD, EURO, FRANCE THỤY SĨ, YEN theo gợi ý 
của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đồng thời, xây dựng nền 
kinh tế bền vững. Nhưng thị trường chứng khoán 
như con ngựa bất kham đã sổng chuồng nên chỉ số 
Shanghai Composite mất 8.6% trong ngày 24 tháng 
8 năm 2015, tiếp nối mấy đợt mất trước dù cho Bắc 
Kinh đã bơm vào 150 tỉ USD.

Hồi tháng 7, Bắc Kinh bơm tiền vào thị trường 
chứng khoán để dân chúng đổ xô mua cổ phiếu do 
các đại công ty nhà nước bán ra nhằm giảm nợ của 
khối doanh nghiệp lợi ích này. Hiện tại, khối do-
anh nghiệp nhà nước chiếm hầu hết cục nợ công 
30,000 tỉ USD trong khi GDP của Trung Quốc chỉ 
có 10,000 tỉ USD.

Hiệu ứng domino rần rần kéo thị trường chứng 
khoán thế giới rơi tự do khiến nhóm 400 tỉ phú giàu 
nhất toàn cầu đã mất 182 tỉ USD trong tuần qua. 
Chỉ số Kospi của Đại Hàn giảm 3%, đồng ringgit 
Malaysia xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua. 

Dòng vốn đầu tư vào phát triển và thị trường 
chứng khoán tại Trung Quốc đã rút đi 450 tỉ USD 
trong năm nay và vẫn ở trong tình trạng tháo chạy 
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hỗn loạn. 
Trận chiến tiền tệ hiện nay khiến cho người ta lo 

ngại sẽ diễn ra cuộc khủng hoảng như năm 1998 tại 
Châu Á. 

Việt Nam đang giảm giá đồng bạc 3% để tạo thế 
cạnh tranh hàng hóa trên thị trường thế giới và tránh 
bị tác động mạnh từ việc hạ giá đồng “nguyên” của 
Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan Việt 
Nam cho biết trong 7 tháng qua tổng kim ngạch 
nhập cảng từ Trung Quốc lên tới 28.4 tỉ USD, tăng 
20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, tổng kim ngạch Việt Nam xuất sang 
Trung Quốc chỉ được 9 tỉ USD, tăng 5% so với 
cùng kỳ năm trước. Do đó,Việt Nam bị nhập siêu từ 
Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2015 lên tới 19.4 
tỉ USD so với 14.9 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị hàng hóa từ Trung Quốc hiện chiếm 30% 
tổng kim ngạch nhập cảng của Việt Nam đã giúp 
Trung Quốc giải quyết được phần nào hàng hóa tồn 
kho, kém phẩm chất, độc hại và máy móc lỗi thời. 

Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Nghiên 
Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng bài 
toán nhập siêu với Trung Quốc “không thể giải 
quyết được trong thời gian ngắn và không thể chỉ 
bằng đối sách phá giá”.

Thực tế, Bắc Kinh, kể cả Thủ tướng Lý Khắc 
Cường, hứa giải quyết vấn đề thâm hụt mậu dịch 
với Việt Nam nhiều lần nhưng tình trạng đó tăng 
chứ không giảm.

Ngược lại, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lập luận giá cả 
nhập cảng từ Trung Quốc giảm giúp cho sản phẩm 
dệt may của Việt Nam giảm chi phí nhưng khi xuất 
sang quốc gia thứ ba thì khó cạnh tranh với hàng 
Trung Quốc. Quan trọng hơn, nếu nhập cảng nhiều 
sẽ làm cho Việt Nam lệ thuộc nhiều hơn nữa vào 
Trung Quốc và làm tác hại tới kinh tế vĩ mô và an 
ninh kinh tế đất nước. 

Vào 12 năm trước, Việt Nam được xếp hạng 15 
trong thị trường xuất cảng của Trung Quốc. Hiện 
nay đã lên hàng thứ 7 cho thấy láng giềng phía Nam 
trở thành điểm đến quan trọng của hàng hóa Trung 
Quốc. Trên con đường xây dựng nền kinh tế bền 
vững, Bắc Kinh buộc phải thay thế toàn bộ máy 
móc lỗi thời nhưng không muốn lãng phí nên tìm 
mọi cách đẩy vào tay Việt Nam. 

Nhưng âm mưu thâm độc nhất của Bắc Kinh la2 
nhằm làm cho Việt Nam mất cơ hội mua máy móc 
hiện đại để sản xuất hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường thế giới.

Thông tư 20 năm 2014 quy định doanh nghiệp chỉ 
được phép mua sắm loại thiết bị không được quá 5 
năm sử dụng, phẩm chất còn lại trên 80%, đã bị khai 
tử do các doanh nghiệp Việt Nam lẫn nhóm công ty 
Đầu tư Phát triển Nước ngoài, FDI, chống đối.

Hôm 24 tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Khoa học 
và Công nghệ, Nguyễn Quân cho biết đang chuẩn bị 
nới lỏng quy định nhập cảng máy móc, thiết bị từ 5 
năm tuổi đến 10 năm. Hơn nữa cách thức đánh giá, 
kiểm soát máy móc nhập cảng cũng dễ dãi hơn. Bộ 
dự trù cho phép doanh nghiệp nhập cảng thiết bị, tuy 
chưa chứng minh được nguồn gốc, có thể tồn kho 
chờ đợi điều chỉnh giấy tờ thích hợp.Chuyện điều 
chỉnh giấy tờ trong tình trạng tham những khủng 
khiếp tại Việt Nam quả thực dễ như trở bàn tay.

Như thế, sẽ có Em Việt Nam sẵn sàng mua đống 
rác nhức đầu của Chị Trung Quốc.

Đứng trước nguy cơ bị đứng ra ngoài cuộc chơi 
kinh tế rộng lớn do Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái 
Bình Dương nên Trung Quốc được Việt Nam cho 
phép đưa kỹ nghệ dệt nhuộm ô nhiễm môi trường 
vào Việt Nam, thay vì tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến 
hơn từ Tây Phương. Doanh nhân Trung Quốc cũng 
làm chủ nhiều công ty may mặc nên trên thực tế, 
Bắc Kinh vẫn được hưởng mọi lợi ích do Hiệp ước 
Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mang lại nhờ bàn 
tay Việt Nam. 

Việt Nam cứ bị căn bệnh “được mùa mất giá, 
được giá mất mùa” hành hạ thường xuyên do Trung 
Quốc gây ra. Bắc Kinh dùng lòng tham của cán bộ 
và doanh nhân Việt Nam để tạo ra hệ thống tiểu 
ngạch hòng trốn thuế xuất nhập cảng làm thiệt hại 
tới ngân sách quốc gia.

Việt Nam xuất sang Trung Quốc phần lớn là nông 
sản thô, khoáng sản chưa qua sơ chế và nhập về 
thành phẩm kém phẩm chất cũng như đủ loại hóa 
chất độc hại, không có nhãn hiệu và xuất xứ, mang 
tính chất phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Các nhà 
buôn Trung Quốc ép giá nông, lâm, thủy sản Việt 
Nam từ gốc sản xuất hoặc tại các cửa ải quan thuế 
biên giới khiến nông dân, ngư phủ, nhà chăn nuôi 
Việt Nam thường xuyên đối diện thua lỗ bất ngờ.

Việt Nam phải dựa vào các đầu mối Trung Quốc 
để đưa hàng hóa tới các thị trường Úc Đại Lợi, Đại 
Hàn, Đức nên bị buộc phải thanh toàn bằng đồng 
“nguyên”.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng mối quan hệ 
anh em do cùng chung ý thức hệ nên dù bị ép tới 
nghẹt thở vẫn ghì chặt chân Trung Quốc.
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CHỌN LỰA
NÀO CHO BẮC KINH?

Chính sách “ẩn mình chờ thời” của lãnh tụ Đặng 
Tiểu Bình đưa Trung Cộng từ nghèo đói, lạc hậu 
tới dư dả và hiện đại, đồng thời ru ngủ cộng đồng 
quốc tế, đánh tan mối ngờ vực của các nước láng 
giềng.

Sau khi Đặng qua đời và kinh tế phát triển kéo 
theo sức mạnh quân sự làm giới lãnh đạo Trung 
Nam Hải (nơi làm việc của nhà cầm quyền Trung 
Cộng) ôm tham vọng rửa mối nhục trăm năm.

Tập Cận Bình có mối quan hệ mật thiết với giới 
nón sắt nên chủ trương dùng nắm đấm thép kèm 
theo túi bạc để khuất phục các nước láng giềng.

Tư duy chiến lược của người Tàu dựa vào cuốn 
Binh thư Tôn Tử, viết trong giai đoạn Xuân Thu 
Chiến Quốc từ 2771 năm về trước, nhấn mạnh 
“nghệ thuật chiến tranh dựa trên mánh khoé lừa 
bịp có thể phá vỡ sức chống đối của kẻ thù mà 
chẳng phải đánh nhau”. 

Do đó, Bạch thư 2011 có tên “Trung Quốc Phát 
triển hòa bình” liệt kê 6 quyền lợi cốt tử (core in-
terest) như: 1) chủ quyền quốc gia; 2) an ninh dân 
tộc; 3) toàn vẹn lãnh thổ; 4) thống nhất đất nước; 
5) hệ thống chính trị được thiết lập theo Hiến pháp 
và ổn định toàn xã hội; 6) bảo toàn căn bản cho sự 
phát triển xã hội và kinh tế. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc giữ thái độ mù mờ 
về tranh chấp trên Biển Đông Trung Hoa và Biển 
Nam Trung Hoa nhưng lại coi Đài Loan thuộc 
quyền lợi cốt tử nên không từ bỏ việc sử dụng lực 
để thống nhất. 

Năm 1996, Bắc Kinh tưởng rằng Hoa Kỳ đã thay 
đổi mối quan hệ với Đài Loan nên mở cuộc tập 
trận quy mô kể bắn hoả tiễn vào vùng biển Đảo 
Ngọc (Formosa=Đài Loan) cũng như thực tập đổ 
bộ trên hòn đảo giả định Đài Loan trước kỳ bầu cử 
tổng thống đảo quốc này 15 tháng 12. Tuy nhiên, 
Đạo Luật Đài Loan (Taiwan Act) của Hoa Kỳ buộc 
Tổng thống Bill Clinton phái 2 Hải đội Xung kích 
Hàng không mẫu hạm đi qua Eo biển Đài Loan, 
mà Trung Cộng không có cách ngăn chặn. 

Vì thế, Bắc Kinh phát triển chiến lược “chống 
tiếp cận, chống xâm nhập” nhằm đối phó trong 
cuộc chiến “bất-đối-xứng với các cường quốc 
biển”.

Từ đó, Bắc Kinh đưa thêm yếu tố “quan hệ song 
phương” vào năm 2010 khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào 
nói với Tổng thống Barack Obama “Trung Quốc 
và Hoa Kỳ nên tôn trọng quyền lợi cốt tử của nhau 
và những mối quan tâm chính yếu trở thành chìa 
khoá trong mối quan hệ song phương”.

Ý tưởng này đã được Tập Cận Bình làm rõ thành 
“quan hệ nước lớn kiểu mới” mỗi khi nói tới mối 
quan hệ Mỹ-Trung. Họ Tập muốn nhắc nhở láng 
giềng chớ nên chống lại.

Bắc Kinh trình làng tấm bản đồ Đường 9 Vạch 
vào năm 2009 để minh định chủ quyền hơn 80% 
Biển Nam Trung Hoa mà không giải thích lý do 
cũng như tọa độ chính xác. Uỷ ban Thềm Lục Địa 
của Liên Hiệp Quốc lẫn các chuyên gia quốc tế 
đều ngạc nhiên trước thái độ coi thường Công ước 
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Bắc 
Kinh đã ký và phê chuẩn. Tuy nhiên, Bắc Kinh 
muốn chứng tỏ cái quyền viết luật tuỳ ý, chẳng 
cần được chấp nhận cũng vẫn ngang nhiên tiến 
hành. 

Trung Cộng hiện có lực lượng Hải Cảnh hùng 
hậu nhất thế giới và ngày càng đóng thêm các tuần 
duyên hạm to và trang bị hiện đại hơn để thực thi 
chủ quyền trong vùng biển được Bắc Kinh đặt tên 
“vùng nước lịch sử”, một khái niệm không được 
đề cập trong Luật Biển 1982. Bắc Kinh cho rằng 
Luật Biển 1982 có sau Đường 9 Vạch vốn được vẽ 
từ năm 1947. Và Luật Biển thành hình do áp lực 
và có lợi cho Hoa Kỳ.

Thực tế, vùng nước lịch sử có sau Luật biển 
1982 và hiện tại đã có 162 nước ký và phê chuẩn 
Luật Biển, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê 
chuẩn.

Yếu về lý nên Trung Cộng sử dụng sức mạnh 
quân sự để xác lập chủ quyền thực tế mà vẫn tránh 
đụng độ với các cường quốc biển. 

Để làm giảm tình trạng bất-đối-xứng, Tập Cận 
Bình tăng ngân sách quốc phòng 12% cho năm 
2014 và 10% cho năm 2015. Ngân sách hiện tại là 
145 tỉ USD lớn hơn ngân sách của Nhật Bản, Đại 
Hàn, Việt Nam, Đài Loan cộng lại. Tuy nhiên, giới 
chuyên gia quốc tế ước lượng tới 190 tỉ USD.  

Chính sách dựa vào sức mạnh quân sự và kinh 
tế của Chủ tịch Tập Cận Bình đang bước vào giai 
đoạn thất bại khi cộng đồng quốc tế, kể cả các 
nước láng giềng, cảm thấy bất an về quốc phòng 
lẫn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Nam 
Trung Hoa.
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Trung Cộng thách đố Nhật Bản về chủ quyền 
Quần đảo Senkaku bằng cách đe dọa quân sự đã 
đánh thức con cháu Thái Dương Thần Nữ vốn 
sống an bình nhờ Hiến pháp hòa bình do quân 
chiếm đóng Mỹ soạn thảo. Chiến lược “tấn công 
là cách phòng thủ hữu hiệu nhất” đã giúp Thủ 
tướng Shinzo Abe phát triển lực lượng quân sự 
Nhật Bản thành quân đội bình thường như quốc 
gia khác. 

Tập Cận Bình như gặm phải gân gà, bỏ thì 
thương vương thì tiếc, vì dân tộc Nhật Bản rất khó 
chơi trên mọi phương diện quân sự, kinh tế, công 
nghệ lại còn có chiếc dù che nguyên tử Hoa Kỳ. 

Do đó, Bắc Kinh chuyển hướng vào Biển Nam 
Trung Hoa, nơi không có quốc gia duyên hải Đông 
Nam Á nào đủ sức đương cự với về quân sự, kinh 
tế, công nghệ với Trung Cộng.

Bắc Kinh thành lập Thành phố Tam Sa, đóng 
trên Woody Island trong Quần đảo Paracel để cai 
quản các Quần đảo Paracel, Macclesfield, Spratly. 
Biến 4 trong 7 đá và bãi ngầm đã chiếm đóng ở 
Spratly Islands thành đảo nhân tạo có 2 hải đăng 
và đài khí tượng cùng các cơ sở phục vụ cho hoạt 
động ngư nghiệp lẫn khai thác dầu lửa, khí đốt.

Tuy nhiên, Bắc Kinh chẳng che giấu mưu đồ 
thiết lập Vùng Nhận diện Phòng không nhằm giám 
sát mọi hoạt động tại Miền Nam của Biển Nam 
Trung Hoa. Đồng thời, tạo điều kiện thực hiện 
chiến thuật tầm ăn dâu tại Spratly Islands. 

Tập Cận Bình tưởng rằng bắt tay với Obama, bớt 
gay gắt với Abe, sẽ không bị chống đối quyết liệt 
như ở Biển Đông Trung Hoa nên càng phô trương 
sức mạnh trên Biển Nam Trung Hoa, lại bị phản 
ứng ngược.

Rất nhiều Hải lộ, Không trình quốc tế đi qua 
Biển Nam Trung Hoa nên tham vọng độc chiếm 
của Bắc Kinh làm cho các quốc gia trong vùng và 
các cường quốc biển phải hợp sức đối phó trên ba 
lĩnh vực quân sự, kinh tế, ngoại giao.

Cuộc tập trận với 30,000 binh sĩ Mỹ-Úc-Nhật 
từ 5 đến 21 tháng 7 năm 2015 được 30 quốc gia 
cử quan sát viên theo dõi. Hải quân Mỹ-Nhật-Ấn 
cũng như Mỹ-Phi-Nhật sắp trận chung. 

Chiến lược địa-kinh-tế của Hoa Kỳ và các đồng 
minh đã khởi sự để song hành với chiến lược quân 
sự nhằm buộc Bắc Kinh phải chấp nhận giải pháp 
chung sống hòa bình, không đe dọa vũ lực, tôn 
trọng luật pháp quốc tế nếu muốn duy trì tình trạng 
phát triển kinh tế.

Xuân Vũ, Củ Chi
Và Wikipedia

 
 “Nhiều người ở các nước đang phát triển không 

phải lúc nào cũng hiểu cách thức tạo ra wikipedia. 
Đó là một website được tin cậy, đến độ thứ hạng tra 

cứu thông tin qua nó đứng ở mức rất cao –  người ta 
nghĩ rằng nó là một dạng tự điển bách khoa (People 

in the developing world don’t always understand how 
Wikipedia is created. It’s such a credible website, it 

comes so high up the search rankings—people think 
it’s just another encyclopedia).” 

Andreas Kolbe, Wikipedia editor

Cuối đời, tôi hơi hốt hoảng khi chợt nhớ ra rằng 
mình chưa được đi du lịch lần nào ráo trọi. Trước 
khi chuyển qua từ trần, có lẽ, cũng nên thử nghỉ 
hè một chuyến cho nó giống với (phần đông) thiên 
hạ!

Gọi điện thoại hỏi qua mấy hãng du lịch, và được 
khuyên rằng nếu không rành tiếng Anh tiếng Pháp 
thì đừng có bầy đặt qua Tây qua Úc làm chi (cho má 
nó khi), cứ qui cố hương cho nó chắc ăn. Thủ tục 
xin chiếu khán vào Việt Nam, bây giờ, thoáng lắm.

Những địa điểm họ đề nghị nên đến “tham quan” 
cũng đều vô cùng hấp dẫn:

- Lăng Bác
- Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng
- Địa Đạo Củ Chi
Giữa tôi và ông Hồ Chí Minh không có mâu thuẫn 

gì lớn. Xích mích, đụng chạm, cãi cọ (nho nhỏ) cũng 
không luôn. Vào thăm lăng Bác âm u cho biết (nó 
âm u tới cỡ nào) cũng tốt thôi, nhưng kẹt cái là phải 
ra tuốt luốt tận Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại 
thì xa xôi và lôi thôi quá. Đã thế, cứ theo dư luận thì 
nạn rạch hành lý của du khách ở phi trường Nội Bài 
“nổi cộm” hơn ở Tân Sơn Nhất rất nhiều lần, (nên) 
tôi đành...thôi vậy!

Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng lớn nhất Đông 
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Nam Á thì chắc chắn là một “kỳ quan” của thế giới 
rồi. Không được xem (qua) quả là điều đáng tiếc. 
Tuy nhiên, theo báo chí thì dù mới khánh thành nó 
đã bị bong gạch hết trơn rồi. 

Lý do, theo ông Nguyễn Như Công, giám đốc 
Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 
Nam, “vì lượng người đổ về tham quan quá đông” 
nên cái nền chịu đời không thấu.

Ông Công khiến tôi trộm nghĩ (“không mợ chợ 
cũng đã đông rồi”) mình bon chen vào xem làm 
gạch của tượng đài vỡ nặng hơn nữa thì dám bị nghi 
rằng đây là “âm mưu phá hoại của bọn thù địch 
nước ngoài,” chứ chả phải đùa đâu. Lôi thôi có thể 
bị mời vô phường hay vô đồn để “làm rõ” là bỏ 
mẹ, hay (dám) bỏ mạng luôn. Ngày nào mà không 
có người đã “tự tử” ở trụ sở phường hay trong đồn 
công an Việt Nam, đúng không?

Thôi thì đi chỗ khác chơi cho nó lành. Tôi quyết 
định sẽ đi thăm Địa Đạo Củ Chi. Trước khi đến nơi 
tưởng cũng nên google thử chơi một cú.

Wikipedia ghi rõ: 
“Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong 

lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí 
Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và 
Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm 
bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng 
làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất.

Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các 
hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây... tầng 
cuối cùng cách mặt đất 8-10m. Ðường lên xuống 
giữa các tầng hầm được bố trí bằng các nắp hầm bí 
mật. Bên trên ngụy trang kín đáo, nhìn như những 
ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi. Liên 
hoàn với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, 
có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có giếng nước, có 
bếp Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy, hầm giải phẫu... 
Còn có cả hầm lớn, mái lợp thoáng mát, nguỵ trang 
khéo léo để xem phim, văn nghệ”.

Trời, đất, quỷ thần ơi – hồi đó – sao cán bộ cách 
mạng giỏi dữ vậy cà? Ở dưới tuốt địa đạo cả chục 
thước mà không ai bị  ngộp nước ráo trọi; đã vậy, 
họ còn làm kho chứa vũ khí, bệnh viện giải phẫu, và 
rạp để chiếu phim hay trình diễn văn nghệ nữa kìa. 

Vậy mà bây giờ hễ cứ mưa là thủ đô Hà Nội trở 
thành Hà Lội, và thành phố Hồ Chí Minh (rực rỡ 
tên vàng) cũng bớt rực rỡ rất nhiều vì lụt lội – theo 
tin loan của báo Pháp Luật, số ra ngày 09 tháng 5 

năm 2015: “Mưa nửa tiếng đường ngập như sông, 
xe cộ bì bõm trong nước cống...Trên đường đường 
Nguyễn Văn Quá (đoạn qua phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12), sau cơn mưa lớn, tuyến đường 
này ngập ngụa nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc 
hơn 500m.” 

Blogger Cao Huy Huân (VOA) còn cho biết thêm 
chi tiết: “Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập nước, từ đầu năm 2015 
đến nay, khu vực trung tâm TP được xác định còn 
68 điểm ngập, so với năm 2011 số điểm ngập trên 
nhiều hơn 10 điểm. Công tác chống ngập thời gian 
qua cứ loay hoay với câu chuyện xóa, giảm điểm 
ngập này lại phát sinh điểm ngập khác, thời gian 
qua tại TP đã phát sinh tới 29 điểm ngập.”

Khoảng cách rất gần giữa Sài Gòn và Củ Chi, và 
rất xa giữa “khả năng của chính quyền cách mạng” 
hồi thời chiến với thời bình khiến tôi hơi nghi ngại 
– nghi ngại về mức độ khả tín và khả xác của Wiki-
pedia! Lò dò thêm một chập, tôi tìm ra được một 
nguồn tài liệu khác viết về Củ Chi, qua ghi nhận của 
một nhà văn: Xuân Vũ. 

Ông không có tên trong Wikipedia, tất nhiên, dù 
đã để lại cho đời “một gia tài văn chương đồ sộ gần 
50 tác phẩm” – theo nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh 
ghi nhận:

“Xuân Vũ (1930-2004) là một nhà văn mà các tác 
phẩm cả về lượng lẫn phẩm đều nổi trội. Ông viết 
nhiều thể loại, từ những hồi ký đến truyện dài, từ 
những truyện phong tục đồng quê của Nam Bộ thời 
xa xưa đến những truyện theo sát thời sự từ thuở 
kháng chiến chống Pháp đến lúc vượt Trường Sơn 
vào Nam...

Một bộ hồi ký gồm 5 cuốn mà Xuân Vũ viết qua ký 
ức của Dương Đình Lôi ‘2000 Ngày Đêm trấn Thủ 
Củ Chi’ cũng là một chứng tích của một cuộc chiến 
mà những chiến công tưởng tượng và những anh 
hùng là người có tên có tuổi thực nhưng được thổi 
phồng với những việc làm mà óc tưởng tượng cũng 
phải khó khăn lắm để sáng tạo ra.”

Tôi vào hệ thống thư viện ở thành phố San Jose, 
California, và tìm được ngay bộ sách này:

“Title: 2000 ngày đêm trấn thủ củ chi / Xuân Vũ & 
            Dương Đình.
Author: Xuân Vũ.
Publication Information:
Glendale, CA, Đại Nam, 1991
Description: v. <1-7 > ; 21 cm.
Note: - Volumes 1-4 published by Trời Nam;
          - Volumes 5-7 published by Đại Nam.
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Subject: - Vietnamese War, 1961-1975-Vietnam - Củ 
Chi (Quận) Củ Chi (Vietnam: Quận)-History”.

- Vietnamese War, 1961-1975- Tunnel war fare.
          

Té ra trọn bộ tới bẩy cuốn lận, chớ không phải 
năm. Mẹ ơi, mấy ngàn trang sách thì đọc chắc tới tết 
hay dám tới chết luôn – không chừng. Mới coi qua 
đôi dòng “LÁ THƯ GỞI CHO MỘT NỮ ‘DŨNG 
SĨ’ ĐẤT CỦ CHI” mà tác giả viết thay cho lời tựa 
thấy cũng đủ thấy “chóng mặt” rồi:

“Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 8 năm 1991
Em Bảy Mô thân mến,
Bất ngờ anh bắt gặp một quyển sách tiếng Anh 

viết về địa đạo Củ Chi trong đó có đề cập tới em và 
hình em nữa. Xem xong quyển sách này anh cười 
phì, vì nó hài hước và bịp bợm quá lẽ, anh không 
muốn nêu tên sách và tác giả ra đây, vì họ không 
đáng cho anh gọi là nhà văn, mà họ chỉ đáng được 
gọi là những thằng bịp...

Anh tự hỏi tại sao tác giả quá ngây ngô để bị lừa 
một cách dễ dàng rồi trở lại lừa độc giả của họ một 
cách vô lương như thế. Nhưng cho dù họ bịp được 
toàn nhân loại đi nữa, họ cũng không lừa được anh 
và em, những kẻ đã từng đổ mồ hôi và máu trên 
mảnh đất này. Riêng anh thì đã tử thủ mặt trận: 
Hai ngàn ngày đêm, không vắng mặt phút nào. Để 
nói cho độc giả biết rằng bọn Cộng Sản đã bày trò 
bịp thế gian một lần nữa, sau vụ đường mòn xương 
trắng và khuyên những người nhẹ dạ chớ có mắc 
lừa, anh quyết định viết quyển sách này.

Họ bảo rằng bề dài địa đạo là hai trăm dậm. Em 
có tin không? Sự thực Củ Chi có mấy khúc địa đạo 
còn tạm xài được trước khi Mỹ vô (1964)? Quận 
Củ Chi là một quận nhỏ gồm mươi lăm xã cách Sài 
gòn hai chục cây số đường chim bay, nhưng nó là 

cửa ngõ đi vào Sài gòn cho nên có hai bên Quốc 
Gia lẫn Cộng Sản đều tử chiến ở đây, một chiến 
trường khốc liệt nhất Miền Nam trong cuộc chiến 
tranh lần thứ hai của nước ta. Nếu tính bề châu vi 
thì quận Củ Chi đo được chừng năm mươi cây số. 
Như vậy bề dài của địa đạo ít nhất bốn lần chu vi 
Củ Chi. Họ còn viết rằng địa đạo đã lập thành một 
vòng đai thép bao quanh căn cứ Đồng Dù và người 
cán bộ mặt trận có thể ở dưới địa đạo nghe nhạc 
đang đánh ở trên căn cứ này. Cụ thể là ông Năm 
Phạm Sang ngồi đàn dưới địa đạo mà nghe Bon 
Hope diễn kịch ở trên đầu hắn. 

Quyển sách ma này nói láo, nói bậy hoặc nói 
nhầm hầu hết về những gì đã xảy ra ở Củ Chi trong 
vòng năm năm (1965-1970) anh và em có mặt ở đó. 
Nhưng ở đây anh chỉ nhặt ra vài ba điểm quá ư ngu 
xuẩn của tác giả, mà một người đã dám cầm bút 
viết nên sách dù kém tài đến đâu cũng không thể 
có được. 

Ví dụ họ viết rằng anh Tám Lê và vợ là Thị Thắm 
mổ xẻ thương binh dưới địa đạo. Xin hỏi: “Làm 
cách nào để đem thương binh xuống đó ?” Nên 
biết rằng miệng địa đạo chỉ hẹp bằng cái khay trầu 
thôi. Người thường tuột xuống đó còn phải lách chứ 
không dễ dàng. Thương binh, nếu nặng thì nằm trên 
cáng, còn nhẹ thì băng bó đầy mình làm sao tụt 
xuống được? Và nếu có tụt xuống được thì nằm ở 
đâu, dụng cụ gì, đèn đóm nào dùng cho cuộc giải 
phẫu. 

Du khách được ăn uống thử dưới địa đạo những món 
ăn của cư dân địa đạo trước đây.

Ảnh và chú thích: wikipedia
Đó là chưa nói đến cái không khí ác độc ở dưới 

địa đạo. Người khỏe mạnh bất đắc dĩ phải xuống 
địa đạo thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ là đã mệt 
ngất ngư rồi: vì không đủ dưỡng khí! Nếu bị kẹt 
vài giờ dưới đó thì con người đã trở thành miếng 
giẻ rách, còn khi bò lên được thì đã quên hết tên họ 
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mình. Vậy sau khi được giải phẫu, thương binh phải 
sống dưới đó làm sao? 

 Đó là chưa kể những việc lặt vặt khác như thương 
binh phóng uế hoặc thủ tiêu những băng đầy máu 
me. Những người chưa từng ở địa đạo nghe mấy 
vị này mô tả chắc sẽ nghĩ rằng cuộc sống dưới địa 
đạo khỏe khoắn như ở trong nhà lầu có máy điều 
hòa không khí. 

Xin thưa câu chuyện không đẹp tai cho lắm: Một 
lần nọ, khi chui xuống địa đạo, chúng tôi bị quân 
Việt Nam Cộng hòa chốt trên đầu không lên được. 
Rủi thay một nữ cán bộ có đường kinh. Nếu ở trên 
mặt đất thì dù không kịp dùng băng vệ sinh người 
đàn bà vẫn không toát ra mùi gì (xin lỗi) nhưng ở 
dưới địa đạo gặp trường hợp này mọi người đều 
ngặt mình như sắp chết vì cái mùi uế tạp kia. Người 
chưa từng ở địa đạo không thể biết rằng đánh một 
cái rắm dưới đó chẳng khác nào bỏ một trái bom 
nguyên tử…

Em Mô thân mến,
Chúng ta hãy cùng nhau cúi hôn mảnh đất Củ Chi 

đau khổ của chúng ta hiện nay đang nhục nhã vì bị 
bọn Cộng Sản đem ra làm trò bịp thế gian...”

Cái gì chớ “bịp” thì là nghề của “bọn Cộng Sản” 
mà, và Wikipedia (tiếng Việt) thì đúng là mảnh đất 
lý tưởng để cho mấy ổng múa gậy vườn hoang. 

Trước Thằng Thời Đại
Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, 

trước thằng... Thời Đại. - Trần Đĩnh

Đảng đang “loạng choạng” ra sao, hay “loạng 
choạng” cỡ nào –  nói thiệt – tôi không rõ lắm, và 
cũng không mấy quan tâm. Thân tôi lo chưa xong. 
(Ngó bộ mình cũng hơi loạng choạng tới nơi rồi). 
Sức đâu mà vui/buồn, theo kiểu bao đồng, như tác 
giả Đèn Cù.

Chỉ riêng cái “thằng thời đại thông tin” không 
(thôi) cũng đủ khiến tôi mệt muốn ứ hơi. Tin tức 
dồn dập, tràn ngập, và cấp kỳ tràn lan trên mạng 
khiến tôi phát ngộp, nên (thỉnh thoảng) vẫn bỏ sót 
nhiều chuyện quan trọng, hay thú vị.

Mãi tới chiều qua, tôi mới biết là trên nhật báo 
Người Việt – phát hành từ California, ngày 13 tháng 
2 năm 2014 – có mẩu tin ngăn ngắn sau:

 SÀI GÒN (NV) - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp và cũng là tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế 

tại Sài Gòn sẽ tổ chức cầu nguyện cho ông Lê Quốc 
Quân vào chiều chủ nhật 18 tháng 3-2014.

Theo dự kiến, buổi cầu nguyện cho ông Quân tại 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp và cũng là tu viện 
của Dòng Chúa Cứu thế tại Sài Gòn sẽ bao gồm 
một thánh lễ đồng tế, có thắp nến cầu nguyện cho 
ông Quân và công lý, hòa bình sớm đến trên quê 
hương. Trước đó, Giáo xừ Thái Hà và cũng là một 
tu viện khác của Dòng Chúa cứu thế ở Hà Nội cũng 
loan báo sẽ tổ chức cầu nguyện cho ông Lê Quốc 
Quân vào ngày chủ nhật 16 tháng 2...

Sau thông báo vừa kể, công an Hà Nội tăng cường 
giám sát khu vực nhà thờ Thái Hà. Tối 11 tháng 
2, hai sĩ quan và dân phòng của công an phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội đã luồn vào 
tu viện của Dòng Chúa Cứu thế ở Thái Hà bằng 
cửa sau.

Một số giáo dân lập tức đánh trống, gióng chuông 
báo động. Hàng trăm giáo dân từ khắp nơi đã đổ về 
nhà thờ Thái Hà vây chặt hai sĩ quan và dân phòng 
này. Tới lúc đó, một viên thiếu tá là trưởng nhóm 
mới loan báo cả nhóm vào Tu viện Thái Hà để kiểm 
tra tạm trú. Giáo dân phản đối cả cách làm lẫn lối 
giải thích đó. Theo họ, nếu muốn kiểm tra tạm trú, 
công an và dân phòng phải dùng cửa trước, phải 
xin phép tu viện, chứ không thể hành xử tùy tiện 
như thế... 

Hai sĩ quan công an CSVN giắt theo đám “dân 
phòng” xâm nhập bất hợp pháp Nhà thờ Thái Hà,

bị buộc phải xin lỗi. Ảnh và chú thích: VRNs
Giờ chót, hai sĩ quan công an và năm đội viên 

dân phòng của phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, Hà Nội đã phải xin lỗi các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân Giáo xứ Thái Hà vì xâm nhập tu viện trái 
phép. Để có thể ra về, viên thiếu tá tên Nguyễn Duy 
Hưng là Phó Công an phường Quang Trung, thay 
mặt cả nhóm, nói: “Thưa linh mục và thưa bà con 
giáo dân, những gì chúng tôi làm không đúng hôm 
nay chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”.  
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Sau khi viên sĩ quan trưởng nhóm xin lỗi vì xâm 
nhập trái phép, giáo dân Thái Hà đã mở đường cho 
nhóm này ra về bằng… cổng sau.”

Những dòng chữ thượng dẫn khiến tôi chợt nhớ 
đến lời tường thuật của Mặc Lâm, về một hồi chuông 
báo động (khác) cách đây gần sáu mươi năm:

“Tiếng chuông Nhà Thờ Lớn Hà Nội giục giã 
vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 
1959. Không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giê 
Su, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì Nhà 
Thờ Lớn đang bị một nhóm người đến phá rối...

Câu chuyện vỡ lở ra sau đó cho thấy nhóm người 
đến phá nhà thờ do chủ trương quá khích của một 
nhóm người và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căn, 
linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị 
quy tội phá rối trị an. Linh mục Căn chịu 12 tháng 
tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù 
giam vì tội “Vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, 
phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, 
gây chia rẽ trong nhân dân”

Có thể nói cha chính Vinh là nạn nhân đầu tiên 
trong chính sách xóa sổ thầm lặng đạo Công giáo 
mà chính quyền Hà Nội hướng tới. LM Nguyễn Văn 
Vinh do quá cương quyết và không chịu khuất phục 
đã âm thầm chịu chết sau đó, trong trại giam Cổng 
Trời.

Ngài sống, và chết, ra sao, sau mười hai năm (chứ 
không phải 18 tháng) bị giam ở trại Cổng Trời? 

Tuân Nguyễn, một người bạn đồng tù với  linh 
mục Nguyễn Văn Vinh, đã kể lại như sau:

“... Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng 
phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh 
ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính 
trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta 
không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và 
cũng không có phong độ của người làm chính trị. 

Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình 
có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận 
lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, 
bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở 
đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, 
mà cũng có thể năm mươi. 

Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như 
một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người 
anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, 
đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương. Trên người, 
tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu 
mình cứ tưởng anh ta bị câm vì suốt ngày ít khi thấy 
anh ta mở miệng dù là chỉ để nhếch mép cười. 

Thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời. Gặp ai 
trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh 
ta đều cúi chào cung kính, nhưng không chuyện trò 
với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người 
anh ta có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ 
muốn làm quen... 

Nhiều lần mình định bắt chuyện, nhưng anh ta 
nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi 
đã cúi chào cung kính. Hầu như tất cả các trại viên, 
kể cả những tay hung dữ nhất, cũng đều thương anh 
ta. Những trại viên được gia đình tiếp tế, người để 
dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người cho 
điếu thuốc. 

Cha Lasan Nguyễn Văn Vinh (1912-1971).
Ảnh: RFA

Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh 
được, và cũng không ai muốn tranh. Ðó là khâm 
liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều 
cho gọi “ thằng khùng “ (tên họ đặt cho anh ta) và 
giao cho việc khâm liệm. 

Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại 
viên đã từng đánh đập anh ta, anh ta đều khâm liệm 
chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm 
rửa cho người chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh 
ngắt cứng queo, với hai bàn tay của người mẹ tắm 
rửa cho đứa con nhỏ.…

Anh ta nằm cách ly trong gian lán dành cho 
người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống 
sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm nghiền, chốc 
chốc lại lên cơn co giật… Mình cúi xuống sát người 
anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt, chăm 
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chăm nhìn mình. Trên khoé môi rúm ró như thoáng 
một nét cười. Nước mắt mình tự nhiên trào ra rơi 
lã chã xuống mặt anh ta. Anh ta thè luỡi liếm mấy 
giọt nước mắt rớt trúng vành môi. Anh ta thều thào 
nói:

-  Tuân ở lại, mình đi đây… Đưa bàn tay đây cho 
mình…

Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay 
anh ta rờ rầm mớ giẻ rách khoác trên người, lấy 
ra một viên than củi, được mài tròn nhẵn như viên 
phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường, anh ta 
dùng viên than viết vào lòng bàn tay mình một chữ 
nho. Chữ NHẪN. Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt 
sức, đánh rớt viên than, và lên cơn co giật....”

 Chữ NHẪN viết bằng than có lẽ chỉ in đậm trên 
lòng bàn tay của Tuân Nguyễn khoảng vài tiếng 
đồng hồ nhưng nó sẽ lưu mãi với thời gian. Và thời 
gian thì luôn chậm rãi, từ tốn hoàn thiện công việc 
của nó –  với tất cả sự  “nhẫn nhục”  cần thiết – như 
đã ghi trên: 

“Giờ chót, hai sĩ quan công an và năm đội viên 
dân phòng của phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, Hà Nội đã phải xin lỗi các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân Giáo xứ Thái Hà vì xâm nhập tu viện trái 
phép. Để có thể ra về, viên thiếu tá tên Nguyễn Duy 
Hưng là Phó Công an phường Quang Trung, thay 
mặt cả nhóm, nói: “Thưa linh mục và thưa bà con 
giáo dân, những gì chúng tôi làm không đúng hôm 
nay chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”.  

Sau khi viên sĩ quan trưởng nhóm xin lỗi vì xâm 
nhập trái phép, giáo dân Thái Hà đã mở đường cho 
nhóm này ra về bằng…cổng sau. (G.Đ)”

Tôi thực quý mến thái độ phục thiện của viên sĩ 
quan công an trưởng nhóm, và cách ứng xử đúng đắn 
của những giáo dân ở Thái Hà, vào đêm 11 tháng 
2 năm 2014. Tôi cũng thành thực tin rằng không 
riêng gì nhóm giáo dân nhỏ bé này mà nhiều người 
Việt cũng sẽ rộng lượng để chấp nhận lời xin lỗi 
của những người cộng sản Việt Nam, nếu họ chân 
thành. Tôi còn hy vọng rằng dân tộc chúng ta đủ 
bao dung để (có thể) cho phép họ rút lui bằng “cổng 
trước,” qua một cuộc trưng câu dân ý đàng hoàng.

Đã bị thời thế đẩy lùi, đến độ phải “chập choạng 
lùi mà vẫn còn có đường để lùi là một trường hợp 
may mắn hiếm hoi”.

Lịch sử nhân loại đã để lại vô số những tấm gương 
(thê thảm) của những kẻ không biết, hay không kịp, 
lùi đúng lúc.

 

Cái Đêm Hôm Ấy 
Và Ngày Hôm Nay

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn 
Quân gian dậy đất tựa đàn ong 

Phan Đình Phùng

Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành 
nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán 
(thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau 
vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng, 
vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt), thế 
nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do 
cũng chợt nhớ đến giọng ca...thiên phú của mình:

- Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” 
để riêng tặng...Tiến nha!

Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:
- Như rứa tội chết, anh Thành à. Em nỏ biết Hà 

Tĩnh ở nơi mô đâu nà?
- Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết 

thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ 
nào có phải của riêng ai đâu...

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Đà Lạt, và sống 
(sắp) tàn đời ở California. Cả ba vùng đất này đều là 
nơi tập trung của dân tứ xứ nên không thể coi là bản 
quán của bất cứ ai. Nhận (đại) nơi chôn nhau cắt 
rốn của anh em bạn bè làm quê (mình) luôn cũng... 
khoẻ, nhất là khi bằng hữu đã mở rộng lòng.

Với tâm cảm này, và sau khi nghe anh Trần Ngọc 
Thành hát (cỡ) trăm lần thì Hà Tĩnh “thấm” vô hồn 
tôi (rồi biến luôn thành “quê mình”) hồi nào không 
biết. Chỉ biết, từ đó, tôi...đi mô cũng nhớ về Hà 
Tĩnh. Thị xã này – qua ảnh – trông cứ y như một 
thành phố xinh xắn ở trời Âu. Ngó an bình và phú 
túc thấy rõ.

 

Hà Tĩnh nhìn từ khách sạn BMC Plaza. 
Ảnh: panoramio
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Nhưng ngó vậy, chớ không phải vậy đâu. Phần lớn 
những tin tức về Hà Tĩnh đều mang lại cho người 
đọc cái cảm giác (rất) bất an. Coi:

- Tân chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh dùng bằng 
giả từ Mỹ?

- Hà Tĩnh: Người dân bao vây đập phá trụ sở xã, hành 
hung cán bộ 

- Thương binh Hà Tĩnh biểu tình, hô đả đảo tham 
nhũng, yêu cầu Thủ tướng từ chức!

- Thuế nặng, hàng loạt nông dân bỏ ruộng hoang 
- Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc
- Vụ 4 công an bị dân bắt trói: Xung đột ở Hà Tĩnh đã 

được báo trước
- Chính quyền cưỡng chế, đập nát nhà thờ giáo xứ 

Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Danh Sách 10 Quan Chức Ở Hà Tĩnh Dùng Bằng 

Dỏm, Bằng Giả, Bằng Không Có Chất Lượng
Quan chức ở tỉnh mô cũng rứa thôi, chuyện ni 

không có chi quan trọng nhưng loạt bài về chuyện 
lạm thu (thuế má) ở Hà Tĩnh trong tháng 7 vừa qua 
– trên báo Nông Nghiệp Việt Nam – mới thực sự 
khiến cho thiên hạ phải bàng hoàng và sửng sốt:

 - “Thu Như Ở Hà Tĩnh Thì Nông Dân Chịu Sao Nổi”
- “Có Thứ Quỹ Gọi Là Nuôi Cán Bộ” 
- “Đừng Đẩy Nông Dân Vào Đường Cùng”
- “Sức Tàn Lực Kiệt”
- “Ròng Rã Hơn 10 Năm Gánh Các Khoản Thu Phi 

Lý”
- “Những Giọt Nước Mắt Trong Chiến Dịch Thu Ngân 

Sách”
Sau đây là vài đoạn ngắn, trích từ  Báo Nông 

Nghiệp Việt Nam (số ra ngày 6 tháng 7 năm 2015) 
về cách thu thuế, và sự cùng quẫn của một gia đình 
nông dân, ở Hà Tĩnh:

“Giữa mùa hạ ở Thường Nga, một xã nghèo miền 
thượng Can Lộc, trời xanh ngằn ngặt, nắng như 
thiêu như đốt. Nắng chết cỏ chết cây, đất đai, ruộng 
đồng đanh lại, cảm giác như bị cả một lò lửa khổng 
lồ nung đốt.

 Vạn vật cỏ cây, con người im lìm chịu trận. Duy 
chỉ có tiếng loa truyền thanh từ trụ sở UBND xã vẫn 
cứ đều đặn hoạt động hết công suất. Giọng cán bộ 
truyền thanh giục giã, vang vọng, đanh thép len lỏi 
khắp trong làng, ngoài xóm, ra đến tận ngoài đồng 
vẫn còn nghe rõ: UBND xã yêu cầu nhân dân hoàn 
thành nghĩa vụ đóng nộp trong 3 ngày chiến dịch... 

Hạn chỉ trong vòng 3 ngày nhân dân phải đóng 
nộp đầy đủ, nhà nào thiếu, dù chỉ một cân thôi cũng 
phải chịu nộp phạt thêm 5%. Thực hiện chiến dịch 
thu nộp, mỗi hộ dân Thường Nga phải gánh hai 
phần đóng góp. Phần thu của xóm và phần thu của 

xã. 
Ở xóm bao gồm các khoản thu nội đồng, thu bê 

tông, thu hội quán.
Phần thu tại xã gồm: Thu quỹ giao thông thủy lợi 

phục vụ sản xuất, thu thầu hợp đồng, thu phí vườn 
đồi, phí kinh doanh chưa đến mức thu thuế tháng, 
thu HTX môi trường, quỹ khuyến học, hai loại quỹ, 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ QPAN, phạt quân sự, kế 
hoạch hóa, thuế đất phi nông nghiệp… 

Gia đình ông Ngụ bà Hương có 8 sào ruộng, 6 
nhân khẩu. Để có đủ cái ăn, mỗi vụ, ngoài phần 
ruộng được chia ông bà còn phải đấu thêm 3 sào 
của những gia đình chán ruộng. Quần quật đến nỗi, 
mùa gặt, nửa đêm bà Hương phải đeo ắc quy gắn 
bóng đèn để ra đồng. Vậy mà thóc lúa cũng không 
đủ chi phí đầu tư và nộp sản. 

 Bà Lê Thị Hương. Ảnh: báo Nông Nghiệp Việt Nam
Suốt cuộc trò chuyện, bà Hương liên tục khóc. 

Nhất là khi chúng tôi nhìn vào phương án thu của 
gia đình họ. Phần thu của xóm hết 558 nghìn đồng, 
phần thu của xã hết 928 nghìn đồng. Chưa phải 
thuộc diện nhiều so với các hộ khác, nhưng để có 
tiền đóng nộp,¬¬¬ họ phải bán hết những hạt thóc 
cuối cùng. 

Trong nhà bà Hương hiện còn 5 tạ thóc. Ngoài 
hai tạ trừ ăn, ba tạ bán không đủ tiền trả nợ. Tiền 
lồng, tiền tuốt nợ từ vụ trước, gặt về, chủ nợ lăm le 
đến đòi mấy lần rồi nhưng lần nào bà cũng khóc 
xin khất để “ưu tiên” nộp sản cho xã trước “không 
người ta réo tên trên loa, người ta phạt 5%, người 
ta cắt giao dịch giấy tờ, quá tội”. 

Hai tạ thóc “qui hoạch” cất ăn xem chừng cũng 
phải bán luôn vì nợ đòi gắt quá. Tiếng là 6 khẩu, 
nhưng hầu như chỉ có ông bà lao động. 4 đứa con, 
ngoại trừ đứa con gái thứ đã lấy chồng vào Quảng 
Bình, ba đứa còn lại không tật này cũng bệnh khác. 
Người con gái đầu tên Phan Thị Thích (35 tuổi), 
tính ẩm ương, mỗi lần lên cơn đều vác gậy rượt 
bà Hương đánh. Bệnh tình ngày một nặng nhưng 
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không có tiền chữa trị. Thằng con út, hết đau gan 
lại gặp tai nạn giao thông, của nả trong nhà vốn 
không mấy thứ có giá trị lần lượt phải đem bán hết. 
Bây giờ nó bỏ nhà đi biệt xứ, không rõ ở đâu. Căn 
nhà trống tơ hơ, gần như không còn lấy một thứ gì 
khả dĩ bán thêm được nữa. 

Tiếng loa và “giọng cán bộ truyền thanh giục 
giã, vang vọng, đanh thép len lỏi khắp trong làng, 
ngoài xóm” ở Hà Tĩnh – trưa hôm nay – khiến tôi 
nhớ đến bài ký sự (“Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì”) 
của Phùng Gia Lộc, viết về cảnh thu thuế nơi một 
vùng quê (thuộc tỉnh Thanh Hoá) vào năm 1987:

“Bỗng tiếng kẻng gõ giục giã liên hồi. Kẻng khắp 
xã: từ đội 1 đến đội 15, như một sự bùng nổ dây 
chuyền. Tiếng loa phóng thanh mở hết cỡ đọc bản 
tin, kế hoạch huy động lương thực của tỉnh và chỉ 
thị của tỉnh ủy về công tác lương thực. 

Hoàng Văn Nhân, đội trưởng đội 12, đọc trên loa 
danh sách những nhà thiếu thóc chưa giao nộp cho 
hợp tác xã. Đèn đóm soi rừng rực ở các ngã đường. 
Chó sủa ơi là chó sủa. Cũng cái loa phóng thanh 
ấy, có tiếng ông chủ tịch xã gọi cán bộ về đội 12 hội 
ý. Ông trưởng công an xã Nguyễn Đình Định gào 
rát cổ trên loa, giọng giật giội gọi lực lượng dân 
quân, công an tăng cường về chi viện cho đội 12, 
tạo đà cho đội hoàn thành chỉ tiêu huy động. 

Tôi rùng mình nghĩ đội tôi là đội trọng điểm, nên 
cán bộ xã, hợp tác xã, vón cục cả về đây. Họ sẽ gõ 
cho ra chục tấn thóc còn tồn sổ. 

Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến 
các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu 
èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm 
thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng 
Thức cũng im thin thít, nằm co trong lòng tôi không 
dám cựa. 

Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi 
một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. 
Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe 
rõ mồn một. - Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt 
ráo!

 Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con 
chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử. Cạch cạch 
cạch. Chị cò Lộc, mở cửa ra! Tiếng thằng bé trong 
buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em 
khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học 12 tuổi đã 
học lớp tám rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. 

Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy 
lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa 
mắt, phải lấy tay che. - Có chuyện gì đấy, các bạn 

trẻ ơi? - Thu thóc, thu thóc chứ còn gì, ông đừng 
hỏi vờ. Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé 
ngất lịm...”

Phóng ảnh từ báo Nông Nghiệp Việt Nam
 Nhà văn Phùng Quang Lộc đã qua đời từ lâu 

nhưng cảnh tượng hãi hùng của “cái đêm hôm ấy” 
thì vẫn còn ám ảnh những người dân quê Việt Nam 
– ở khắp mọi nơi – cho mãi đến bây giờ, dù gần 30 
năm đã qua rồi.

Giữa khoảng thời gian này còn có một biến động 
lớn mà muốn quên cũng khó: “Cuộc Nổi Dậy 
CủaNông Dân Thái Bình,” vào năm 1997. Khi 
viết về tình trạng “lạm phát đầy tớ” ở “một xã rất 
nghèo, nơi có 2.000 hộ, với gần 1 vạn dân mà có 
tới…500 cán bộ” – thi sĩ  Bùi Hoàng Tám đã nhắc 
đến lời cảnh báo (từ lâu) của nhà báo Hữu Thọ: 
“Nếu như sau Cái đêm hôm ấy... chúng ta biết lắng 
nghe, biết tôn trọng nguyện vọng của người dân thì 
chắc chắn, sau này, đã không để xảy ra hiện tượng 
như ở Thái Bình.”

Tiện miệng, tôi xin được nói thêm: “Nếu như sau 
vụ nổi dậy ở Thái Bình, chúng ta biết lắng nghe, 
biết tôn trọng nguyện vọng của người dân thì chắc 
chắn, sau này, đã không để xảy ra hiện tượng như 
tiếng súng hoa cải của anh em Đoàn Văn Vươn như 
ở Hải Phòng.”

Điều phiền là “chúng ta” không bao giờ “biết 
lắng nghe,” và cũng chả bao giờ “biết tôn trọng 
nguyện vọng của người dân” cả nên – tất nhiên – sẽ 
còn nhiều “Đoàn Văn Vươn” cũng như nhiều “Thái 
Bình” (khác nữa) sẽ tới và sắp tới!
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HỒI GIÁO
 Trong số các Abraham giáo, Hồi giáo xuất hiện 

trễ nhất nhưng phát triển và bành trướng với tốc 
độ vũ bão. Từ một nhóm người du mục sống trong 
một ốc đảo heo hút giữa sa mạc đã mau chóng biến 
thành những con người đầy quyền lực, tung hoành 
từ Cận Đông đến Âu Châu và từ Bắc Phi đến tận các 
nước Châu Á, ngăn chặn bước tiến của Kitô giáo 
Tây phương, khiến hai tôn giáo lớn nhất thế giới này 
luôn luôn xung khắc với nhau, gây ra chiến tranh 
triền miên, cướp đi sinh mạng của nhiều triệu con 
người và có khi phá hủy những phần quý giá của 
văn minh nhân loại.

Cuộc tranh chấp này tiếp diễn cho đến ngày nay 
và chưa thấy có triển vọng đình chỉ, ngược lại ngày 
càng khốc liệt, có thể đưa đến thế chiến thứ III.  

TỪ QURAYSH ĐẾN MUHAMMAD
Trên sa mạc Syro-Ả Rập ở miền bắc bán đảo Ả 

Rập rộng hơn 500,000 cây số vuông gần bằng diện 
tích nước Pháp (552,000 Km2), bao gồm một phần 
Syria, Iraq, Jordan và Ả Rập Saudi, những bộ lạc 

Bedouin và Quraysh (tổ tiên của ngôn sứ Muham-
mad) sống nghề du mục, nhưng cây cỏ ngày càng 
cằn cỗi. Sang đến tk VI, bộ lạc Quraysh bỏ nghề du 
mục để tổ chức những đoàn lữ hành (caravan) buôn 
đường xa, thu hút hàng trăm người và rất nhiều ngựa, 
lạc đà để chở hàng hóa lương thực, lều vải, vũ khí. 
Về sau có những đoàn lữ hành tăng lên đến nhiều 
ngàn người. Để tự vệ, họ phải luyện tập võ nghệ, 
sử dụng gươm giáo cung tên. Ngoài ra, do nhu cầu 
buôn bán, họ học địa lý và phong tục tập quán, ngôn 
ngữ của các nước lân cận, do đó trở thành những 
người đa tài, đa năng và đa hiệu.

Chỉ nội 1 thế kỷ, người Quraysh đã khiến thủ phủ 
Mecca của họ thành một trung tâm thương mại lớn 
nhất Trung Đông, được bảo vệ chống chuyện cướp 
bóc bởi các quốc gia lân cận như Yemen, Syria, Per-
sia (Ba Tư), Abyssinia (sau thành Ethiopia). Chính 
người Quraysh cũng đã trút bỏ được lốt dân du mục 
quê mùa để thành những người văn minh giàu có. 
Bộ lạc Bedouin có tiếng hung dữ thấy thế cũng bắt 
chước bỏ nghề du mục đi buôn. 

Vào thời kỳ này, năm 570, Muhammad (có nghĩa 
là rất được ca ngợi), không biết tên thật của ông là 
gì, sinh ra trong thị tộc nghèo Hashemite thuộc bộ 
lạc Quraysh giầu có. Một thị tộc khác của Quraysh 
là bộ tộc quý phái Umayyad cai trị và phú quý nhất 
Mecca. Cha Muhammad là Abdullah, chết trong 
một chuyến lữ hành từ Mecca đi Damascus trước 
khi ông ra đời. Mẹ ông, Amina, rất ốm yếu, gửi ông 
cho vợ một người Bedouinn chăn cừu. Khi lên 6, 
ông quay về với mẹ trước khi bà chết, ở với ông nội 
Abd al-Muttahib cùng với 16 người con của ông nội 
và các con của họ, được ông nội yêu nhất nhưng rồi 
ông nội cũng chết, may được chú Abu Tahih, một lái 
buôn kiêm người thu thuế nên có ít nhiều thế lực, đỡ 
đầu cho đi theo và thành trưởng đoàn lữ hành của 
chú và được tín nhiệm vì tính thật thà nên được gọi 
là El-Amin. Một lần đi Syria, ông gặp và được tu 
sĩ Kitô giáo Bahira truyền cho khái niệm độc thần 
giáo. Ông còn đến tham vấn Bahira nhiều lần nữa. 
Ông cũng tiếp xúc với bộ lạc Do Thái Himyarite 
lúc ấy cai trị Yemen. Năm 25 tuổi (595) ông nhận 
đưa hàng lên miền bắc cho Khadija bint Khuwaylid, 
một góa phụ giàu có già hơn ông 15 tuổi. Khadija 
cảm phục ông và đề nghị kết hôn. Ông nhận lời, 
nhờ thế được nhận vào thượng lưu xã hội. Họ sinh 
được 2 trai nhưng đều chết yểu và 4 gái: Zaynab, 
Ruqayyah, Umm Kulthūm, và Fāṭimah. Khadija có 
người anh em họ Waraqa là Kitô giáo Coptic sùng 
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đạo. Chịu ảnh hưởng Kitô giáo và Do Thái giáo, 
ông có khuynh hướng độc thần giáo, trái với các 
tôn giáo đa thần địa phương và có ý niệm về một 
thánh kinh mà hai tôn giáo này đều có nhưng người 
Ả Rập không có. Khoảng năm 40 tuổi, ông lên một 
hang trên núi Hira, ngoại ô Mecca, ngồi tĩnh tâm. 
Thiên thần Gabriel hiện xuống bảo ông là ngôn sứ 
của Chúa (hình dưới đây). 

Ông hoảng sợ, không tin vào tai mình, rét run, 
chạy về nhà bảo vợ đắp thêm chăn. Khadija đưa 
ông đến gặp Waraqa. Waraqa xác nhận là đúng. 
Muhammad gọi đạo của ông là Islam thường hiểu 
lầm là “hòa bình” do từ ngữ salam, thực ra có nghĩa 
là tuân phục, thần phục, hàng phục, liên tưởng đến 
việc Abraham tuân lời Chúa hy sinh con Isaac trên 
giàn hỏa, những người theo ông là Muslim, nghĩa là 
người tuân phục Chúa. 

Ông được một số người theo. Vợ Khadija và chú 
Abu Talib cùng mất năm 619. Ông một chồng một 
vợ với Khadija suốt 25 năm là hiếm thấy thời bấy 
giờ ở thế giới Ả Rập, nhất là đối với người có địa vị 
như ông. Nhưng khi bà chết rồi, liền năm sau ông 
cưới Aisha bint Abi Bakr, con gái của bạn ông, phú 
gia Abu Bakr, mới 6 tuổi, được ông cưng nhất. Tiếp 
theo ông cưới thêm 10 bà nữa từ năm 620 đến 629. 

Theo Anas ibn Malik, đêm nào ông cũng phục vụ 
đủ 11 bà vì ông có năng lực tình dục của 13 người 
đàn ông. Vì thế ông còn thêm 3 nô lệ tình dục tuyển 
vào những năm 627, 629 và 1 người không rõ năm. 
Ngoài ra ông còn 4 bà nữa cưới vào những năm 630-
631 nhưng về sau ly dị. Hậu cung (harem) của Mu-
hammed có một phụ nữ Kitô giáo Copte, tên Mary, 
do cộng đồng Kitô giáo Ai Cập gửi làm quà. Cũng 
như mọi người nhiều vợ, Muhammed trải qua cảnh 
đa thê đa…mệt. Sau một cuộc hành quân, người ta 

không thấy vợ cưng của ông Aisha đâu. Hóa ra bà 
bỏ lều đi tìm cái dây chuyền quý giá bị mất. Khi 
bà về thì đoàn quân đã nhổ trại, ngồi chờ qua đêm 
không thấy ai đến, mãi sáng mới có Safwan ở lại thu 
dọn đón bà lên ngồi lưng lạc đà, còn hắn đi đất tháp 
tùng. Những địch thủ của Hồi ở Medina biết chuyện 
này bày đặt thêm đồn thành vụ tai tiếng. Mohammad 
tin Aisha vô tội nhưng tức giận vụ tai tiếng, lập luật 
Hồi đòi hỏi khi lên án thông dâm phải có 4 người 
làm chứng và phạt vu cáo người vô tội 70 hèo.

Tục đa thê (polygamy) Hồi hợp pháp có lẽ theo 
gương “anh dũng” của ngôn sứ, được kinh Kor’an 
cho phép, nhưng hạn chế đến 4 vợ thôi. Dù sao 
cường dục cũng là một đặc tính Hồi. Cho đến nay, 
các nạn nhân của khủng bố Hồi không mấy ai thoát 
cảnh hãm hiếp. Jannah, thiên đàng Hồi, nơi có tất cả 
những gì mà phàm nhân có thể tưởng tượng và thèm 
khát, đặc biệt phái nam ngoan đạo được thưởng 72 
trinh nữ (hur, tiếng Anh là houri) mắt to. Không thấy 
nói phái nữ được thưởng cái gì vì Hồi giáo không 
chấp thuận đa phu (polyandry). 

Đấy là mặt tiêu cực của định chế đa thê Hồi. Nó 
cũng có mặt tích cực, có lẽ để giải quyết một cách 
nhân đạo vấn đề số vợ góa con côi quá nhiều vì 
chiến tranh. Muhammad cũng dùng hôn nhân cho 
mục đích chính trị. Trong 4 caliph Hồi đầu tiên thì 2 
là nhạc phụ của Muhammad và 2 là con rể của ông. 

Ngoài ra còn mục đích kinh tế. Các vợ của Mu-
hammad, mỗi người một nhà và phải làm việc, ai 
không muốn làm việc ông chu cấp đầy đủ và cho về 
với gia đình. Như một chính trị gia, Muhammad có 
óc thực tiễn cao độ.

Muhammad công nhận Jesus là vị tiên tri đứng 
hàng thứ hai sau chính ông, nhưng phủ nhận tính 
cách thiêng liêng và cái chết trên thập giá của Je-
sus, khẳng định người Do Thái không giết và không 
đóng đinh Jesus. Muhammad ác cảm với Công giáo 
vì đạo này thờ ảnh tượng, vi phạm điều răn thứ hai 
của Moise và theo đa thần giáo, như thuyết Thiên 
Chúa ba ngôi, đi ngược lại chủ thuyết độc thần của 
tổ phụ Abraham. Muhammad cũng ghét đạo Do 
Thái vì Do Thái gọi Thiên Chúa bằng số nhiều Elo-
him (số nhiều của El), đạo Hồi gọi Thiên Chúa bằng 
số ít. Danh từ El trong tiếng Ả-rập là Il. Đi liền với Il 
có chữ “ah” là một mạo tự (article) trong ngôn ngữ 
Ả-rập. Il-ah, khi chuyển sang Anh ngữ, các chữ I 
thành A, vì thế Il-ah thành Allah (cũng như Ibrahim 
trong tiếng Ả-rập đổi thành Abraham trong tiếng 
Anh). Ngày nay, các giáo sĩ Hồi (muezzin) trên tháp 
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ở majsid (mosque=giáo đường) hát (gọi đọc kinh) 
“La ilaha illa Allah! Muhammadun rasulu Allah!” 
(Không có thần nào trừ Chúa. Muhammad là ngôn 
sứ của ngài). Chiến sĩ Hồi khi chặt đầu đối thủ thì la 
lớn “Allahu akbar!” (Chúa vĩ đại).

Dĩ nhiên người Ả Rập theo Hồi giáo đọc kinh Ko-
ran và các Hadith bằng tiếng Ả Rập, nhưng cả những 
người phi-Ả Rập theo Hồi giáo cũng phải học tiếng 
Ả Rập để đọc kinh bằng nguyên ngữ. Muhammad đã 
khéo dùng toàn cầu hóa Hồi (Hồi hóa=Islamization) 
để toàn cầu hóa Ả Rập (Ả Rập hóa=Arabization). 
Đọc Koran bằng tiếng Ả Rập lên bổng xuống trầm 
là cả một nghệ thuật và người nghe dễ bị quyến rũ. 
Tôi đã từng nghe và bị hấp dẫn bởi âm thanh rung 
động.

Các thương gia Quraysh giàu có và thế lực ở Mec-
ca, vốn thờ các ngẫu tượng, hôn tảng đá đen, có lẽ 
là một vẫn thạch, ở đền Kaaba và múc nước ở giếng 
Zamzam, được quản trị bởi chú của Mohammad là 
Al-Abbas, sau theo Hồi giáo và thành lập dòng ca-
liph Abbasid. Vì Mohammad đả phá đa thần giáo 
và việc thờ ngẫu tượng, họ mất quyền lợi trong việc 
khai thác hành hương và ý thức được sự cạnh tranh 
của Hồi giáo. Họ hùa nhau tống xuất Muhammad 
và những người theo ông ra khỏi Mecca. Năm 622, 
các tín đồ kéo nhau đi định cư ở ốc đảo Yathrib, quê 
ngoại Muhammad, 250 dặm về phía bắc Mecca.

Ở Yathrib có 3 bộ tộc Do Thái Himyarite tranh 
chấp vũ trang. Mohammad đứng ra hòa giải được 
hai bộ tộc và theo lời ông, họ đồng ý, các tranh chấp 
sẽ được “Chúa và Mohammad” giải quyết trong 
hòa bình. Cách xử sự trung gian này tỏ rõ tính cách 
của một hoàng đế, chứ không phải của người theo 
chủ nghĩa đế quốc chia để trị bằng cách gây chiến 
tranh.

Tác phong của Mohammad ảnh hưởng lớn đến 
việc bành trướng Hồi. Cũng trong chiều hướng ấy, 
ông đổi tên Yathrib thành Medina, có nghĩa là “đô 
thị”, ngụ ý kinh đô của đế quốc Hồi, và gọi năm 622 
là Hegira nghĩa là “Năm Di Cư”, đánh dấu năm đầu 
của âm lịch Hồi (anno Hegirae) của một kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên Hồi, giống Kitô giáo lập ra lịch mới 
anno domini đánh dấu kỷ nguyên Kitô. Cũng tại đây 
ông thành lập Ummah, nghĩa là cộng đồng hay quốc 
gia Hồi, cái nôi của đế quốc Hồi vĩ đại sau này. 

Ông đặt ra “năm trụ cột của Hồi giáo” (5 pil-
lars):1) Tuyên xưng đúc tin, 2) Mỗi ngày đọc kinh 
ở nhà hay nơi công  cộng ít nhất 5 lần, hướng về 
Kaaba ở Mecca, 3) Bố thí, 4) Ăn chay trong suốt 

tháng Ramadan, 5) Hajj tức hành hương Mecca, ít 
nhất một lần trong đời nếu có phương tiện.

Có người cho Jihah là cột trụ thứ 6. Jihad nghĩa 
là “tranh đấu”, “thánh chiến” chống kẻ ngoại đạo 
chứ không chống “dân của Thánh Thư” (Do Thái 
và Kitô giáo). Nhiều người Hồi tin rằng jihad là một 
tình trạng thường trực của Hồi nhắm chuyển hóa 
hoàn cầu theo Hồi giáo, không nhất thiết bằng vũ 
lực.

Ngày càng nhiều người theo Mohammad ở Medi-
na. Họ sống bằng nghề cướp (ghazu=piratical raid) 
những đoàn lữ hành của người Quraysh ở Mecca, 
để có tiền đồng thời trả thù vì bị người Mecca cướp 
hết tài sản. Nhóm Do Thái thứ ba, gọi là Qurayzah, 
cộng tác với Mecca chống Hồi bị Muhammad thanh 
toán nốt sau 25 ngày bao vây. Từ 6 đến 7 trăm đàn 
ông Do Thái bị giết, đàn bà bị bán và tài sản của 
họ phân phát cho các chiến sĩ Hồi. Hận thù hai bên 
không hòa giải được.

Công tố viên trưởng Mecca, Abu Jahl (cha những 
xảo ngôn), dẫn một đạo binh 1000 người Mecca tiến 
về Medina. Mohammad tiến thối lưỡng nan, vì ông 
chủ trương tránh chiến tranh, nhưng vì phải bảo vệ 
Hồi giáo và tín đồ, ông phải dấy binh, chỉ tụ tập 
được khoảng 300 quân hỗn tạp, thiếu khí giới. Ngày 
13.3.624, ông dẫn quân đến Badr, một đồng bằng 
cát cắt ngang bởi một con suối nên có lợi thế là kiểm 
soát được nguồn nước. Khi địch quân tiến tới với 
quân số áp đảo, ông vốc một vốc cát và ném vào 
quân của Abu Jahl. Một cơn bão cát nổi lên, địch 
quân tan hàng. Abu Jahl ngã ngựa và đập đầu vào 
chính cây đại đao của mình. Abu Sofian lên thay, 
đầu hàng Muhammad và được tha mạng. Muham-
mad tỏ ra là một tướng cầm quân tài ba và nhân từ.

Trận Badr 
 Trận Badr là một trong số rất ít được ghi trong kinh 

Kor’an và được thuật lại trong Hadith (có nghĩa là 
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truyền ngôn, những chuyện do thân nhân của ngôn 
sứ, như Aisha, nhớ và kể lại), ghi sự can thiệp của 
Chúa hay tài thao lược của “tướng” Muhammad. Từ 
năm 623 đến 632, ông chỉ huy 100 trận.

Muhammad dẫn quân từ Medina về Mecca, dọc 
đường nhiều người Bedouin theo, quân số lên đến 
10,000, năm 630 chiếm Mecca. Ông chỉ bắt dân 
Mecca phá hủy các ngẫu tượng. Tính độ lượng với 
tôn giáo khác của Mohammad cũng là một yếu tố 
cho việc bành trướng Hồi. Con gái cả của Muham-
mad là Zainab và con gái thứ Khadijad có cùng 
chồng là Abu al-Aas ibn al-Rabee, không theo Hồi 
giáo còn chiến đấu chống Muhammad trong chiến 
tranh Badr thế mà Muhammad không bắt ly dị. Thế 
tại sao ngày nay người ta thấy đạo của ông cố chấp, 
cuồng tín, hung dữ, độc ác, dã man? Vấn đề quan 
trọng này sẽ được bàn tới sau.

Các bộ lạc Ả Rập, nhất là Quraysh và Bedouin, lợi 
dụng tình thế, dùng tôn giáo làm phương tiện bành 
trướng lãnh thổ để thay đổi môi trường sống tại bán 
đảo Ả Rập quá cằn cỗi. 

Mohammad đương nhiên thành nguyên thủ Ả Rập, 
sứ đoàn các nước Ả Rập đến xin quy phục. Ông gửi 
sứ thần đi La Mã, Ai Cập, Ba Tư, Abyssinia <*> để 
bành trướng thế lực <**>.

Tên Muhammad viết bằng chữ triện luôn luôn với hàng 
chữ “sallAllahu `alayhi wa sallam” (Peace be upon him)
Muhammad mất ngày 8.6.632, thọ khoảng 62-63 

tuổi. Chỉ sau một thời gian ngắn, đồng thời đã diễn 
ra hai biến cố trọng đại có vẻ mâu thuẫn nhau, thay 
đổi không những thế giới Hồi mà gián tiếp cả cục 
diện toàn cầu, trực tiếp vùng Trung Đông: 

- Tranh chấp ý thức hệ khiến Hồi phân lập thành 
nhiều giáo phái. 

- Việc này không hoàn toàn làm đình trệ việc bành 
trướng thần tốc của Hồi, bắt đầu bằng thời kỳ bành 
trướng của Đế quốc Ả Rập: Thời kỳ Caliph.

ĐẾ QUỐC Ả RẬP - THỜI KỲ CALIPH 
Những lãnh tụ kế nghiệp Muhammad tự xưng là 

caliph. Caliph (tiếng Ả Rập là khalīfah) nghĩa là đại 
diện của Muhammad cai trị caliphate (tiếng Ả Rập 
là khilāfa) với nhiệm vụ quan trọng nhất là chỉ huy 
quân đội, đồng thời cũng là imam, lãnh đạo tinh 
thần, nhưng không thể là người kế vị tinh thần của 
Muhammad, vì Muhammad là ngôn sứ cuối cùng. 

Trong lịch sử, caliph cai trị ở Baghdad đến năm 
1258 và rồi ở Ai Cập đến năm 1517 thì caliphate bị 
Ottoman xâm chiếm. Các quân vương (sultan) Otto-
man giữ tước vị caliph cho đến 1924 khi Ataturk bãi 
bỏ. Hai danh từ caliph và caliphate có nghĩa đặc biệt 
như thế nên thường khó dịch ra các ngôn ngữ khác.

Muhammad mất, được 4 caliph liên tiếp kế vị. Họ 
được coi là Rashidun, “vị được hướng dẫn đúng”. 
Trong 30 năm, họ phát huy đạo của Muhammad ra 
một vùng rộng lớn:

 1. Abu Bakr (632-634) là một thương gia giàu có 
và có uy tín bậc nhất ở Mecca. Ông là cánh tay mặt 
của Muhammad và gả con gái ông là Aisha cho Mo-
hammad. Trước tình trạng hỗn loạn vì không một ai 
được đa số tín đồ Hồi tín nhiệm bầu lên làm nguời 
kế vị Muhammad, tự động đứng lên dành quyền 
lãnh đạo, ra lệnh khẩn cấp tuyệt đối cấm không một 
tín đồ nào được rời bỏ cộng đồng Hồi và không ai 
được tự xưng là ngôn sứ vì Muhammad là vị ngôn 
sứ cuối cùng của Thiên Chúa trên thế gian này. Do 
đó ông đánh tan được các âm mưu chia rẽ cộng 
đồng Hồi và chỉ sau 2 năm, toàn bán đảo Ả Rập gồm 
Ả Rập Saudi, Yemen, Quatar, Omar và Emerite đã 
theo đạo Hồi. Qua đời ngày 23.8.634, ông là caliph 
duy nhất trong 4 caliph khai quốc công thần không 
bị ám sát.

2. Umar ibn al-Khattab (634-644), nhạc phụ của 
Mohamad, tức thân phụ của Hafsa bint Umar (605-
665), góa chồng đến năm 624, năm sau được cha 
gả cho Muhammad. Khi Abu Bakr chết, Umar được 
bầu làm caliph. Ông là một thiên tài quân sự kiệt 
xuất trong lịch sử Hồi, đã ban hành trên toàn lãnh 
thổ Ả Rập những biện pháp sau đây: Để bảo toàn 
lực lượng Hồi, các bộ lạc trong Cộng đồng Hồi tuyệt 
đối không được đánh nhau; nam giới trong các bộ 
lạc trên lãnh thổ bán đảo Ả Rập đều là binh sĩ, tất cả 
đều được huấn luyện quân sự và được tổ chức thành 
các đơn vị quân đội. Umar tự xưng là “tư lệnh của 
các tín đồ” (một tước vị các lãnh tụ Hồi đến nay vẫn 
còn tranh nhau). Sau hai năm huấn luyện các binh 
sĩ và trang bị cho họ vũ khí đầy đủ, Umar bắt đầu 

.



Tháng 9 - 2015 Trang 37

.

mở mang nước Chúa bằng sức mạnh quân sự: năm 
636, chiếm Iraq và Syria; năm 637, chiếm đế quốc 
Sasanian (Ba Tư) và thành phố lớn nhất của đế quốc 
Byzantine là Anatolia; năm 638, chiếm Palestine và 
thánh địa Jerusalem; năm 641, chiếm Ai Cập, Alge-
ria, Tunisia và Maroc. Ngày tháng 11.644, trong khi 
đang cầu nguyện trong đền thờ tại Medina, Umar bị 
một tù binh người Ba Tư đâm chết. 

3. Uthman (644-656) là một trong những người 
giầu nhất Medina, cưới liên tiếp hai con gái của 
Muhammad, Ruqayyah, và sau khi Ruqayyah chết, 
Umm Kulthum, nên được gọi là Dhul Nurayn, nghĩa 
là “người có hai nguồn sáng”. Ông là cánh tay mặt 
và phục vụ dưới trướng của Umar 10 năm, học 
được nhiều kinh nghiệm về tài thao lược quân sự 
của người tiền nhiệm. Vào lúc nầy, Hồi đã tịch thu 
được rất nhiều chiến lợi phẩm quân sự và tích lũy 
được rất nhiều tài nguyên kinh tế dự trữ tại các vùng 
chiếm đóng. Trong 12 năm, dưới sự lãnh đạo tài ba 
của Uthman, quân Hồi chiếm Hy Lạp và nhiều nước 
phía đông Địa Trung Hải, chiếm Libya, chiếm Ar-
menia, tiến vào miền Caucase của Nga, tràn xuống 
chiếm Bắc Ấn Độ (tức A Phú Hãn và Hồi Quốc ngày 
nay). Quân lính Ả Rập Hồi chiến đấu lâu năm, bất 
mãn. Năm 656, một nhóm bất thần trở về Medina 
vây bắt và giết chết Uthman tại chỗ. Nhóm này đưa 
Ali Talib lên làm vị Caliph thứ tư của Hồi. 

4. Ali Talib (656-662) là em họ đồng thời là con 
rể của Muhammad và Khadija (lấy Fatimah, con gái 
cả và người con duy nhất còn sống khi Muhammad 
mất) gặp phải sự chống đối của Muawiyah, người 
nhà của Uthman, lúc đó là toàn quyền Hồi cai trị 
Syria. Ali Talib mang quân đánh Muawiyah, không 
phân thắng bại khá lâu nên phải ngưng chiến. Năm 
662, Ali bị phe Muawiyah chém trọng thương trong 
khi cầu nguyện ở Kufa, 2 ngày sau mới chết. 

Những người Hồi thân Ali gọi chung là shiatu ali, 
“đảng Ali”, sau thành Shiite. Số tín đồ Hồi Giáo 
còn lại tin rằng Hồi giáo phải dựa trên sunnah nghĩa 
là “gương mẫu, tác phong” của Ngôn sứ, nên được 
gọi là Sunni, còn có nghĩa là “đa số”. Hồi giáo chia 
làm hai phái chính từ đây. Giáo phái Sunni màu lục 
chiếm từ 87 đến 89% tín đồ; giáo phái Shiite màu 
đỏ chiếm từ 11 đến12% tín đồ. Trải qua trên 13 thế 
kỷ, hai giáo phái thường xuyên xung đột nhau nhiều 
trận khốc liệt. Số người tử trận cả hai bên có thể lên 
tới nhiều chục triệu. Đây là một thảm họa lớn nhất 
trong lịch sử thế giới Hồi.

Sở dĩ có cuộc tranh chấp thù oán vì năm 660 hai 

- 

phe tổ chức bắt quân đội thề trung thành. Quân ở 
Mecca, Medina và Somalia kéo về thề trung thành 
với Muawiya trong khi quân ở trại lính Kufa chỉ thề 
trước Ali. 

Muawiyah (662-680) tự xưng là caliph lãnh đạo 
cộng đồng Hồi, năm 660 thiên đô từ Medina về Da-
mascus, thủ đô Syria. Muawiyah cai trị cộng đồng 
Hồi rộng lớn trong 19 năm bằng sức mạnh quân sự, 
biến những người theo ông thành một giai cấp binh 
gia quí tộc (military aristocracy). Muawiyah bị Amr 
giết ở Damascus để trả thù, để lại một triều đại Hồi 
kéo dài đến 6 thế kỷ. Đó là triều đại Umayyad (661-
1250), còn gọi là Omayyad, là triều đại Hồi đầu tiên, 
khi cực thịnh cai trị 15 triệu km2, là đế quốc có diện 
tích lớn nhất lịch sử loài người. 

Bốn trong 5 caliph đầu tiên bị ám sát. Sự kiện này 
biểu hiện tính bạo động của Hồi, thể hiện bằng các 
thể hình quy định trong kinh Kor’an.gọi là Hudud, 
số nhiều là Hadd, theo nghĩa thông thường là khoảng 
cách, trở ngại, cực, kết thúc, điểm, cạnh, giới hạn, 
ranh giới, như ném đá kẻ ngoại tình, đánh bằng roi 
người cáo gian ngoại tình, người uống rượu, chặt 
tay kẻ trộm cắp, chặt tay và chân kẻ cướp đường 
hay đóng đinh trên thập ác. Hudud là “phần đòi hỏi 
của Thượng Đế” nên bất khả xâm phạm, bất di bất 
dịch, không thể xin ân xá, mua chuộc. Có một giai 
thoại về việc thi hành Hudud. Có người tố giác kẻ 
cắp nhưng thương tình nó bị chặt tay, xin Moham-
med tha. Ngài nổi giận mắng rằng không ai, kể cả 
chính ngài, được can thiệp vào “phần của Thượng 
Đế”. “Pháp bất vị thân”. Mohammad đúng là minh 
quân.

Tuy nhiên, về sau một số luật gia Hồi thấy luật 
pháp tàn nhẫn quá, nghĩ cách đi vòng để giảm khinh 
Hudud bằng phương pháp Shubba nghĩa là “tương 
tự”, không sai nhưng không đúng hẳn, có thể dùng 
tiếng Nhà Phật, “phương tiện thiện xảo” để dịch. 
<***>

Luật Hồi tuy nghiêm nhưng lại bình đẳng, tự do 
và thân ái, hấp dẫn người nghèo, nô lệ, thợ thủ công, 
một số người Quraysh trẻ và các bộ lạc nhược tiểu. 

Vì thế đạo Hồi thành mối đe dọa cho đa thần giáo 
cổ truyền và sinh lực của thế giới Hồi hùng hậu đến 
độ việc phân hóa trầm trọng và những nhược điểm 
nội tại nghiêm trọng vẫn không cản được việc bành 
trướng vũ bão của đạo Hồi.  

Chú thích của Tác Giả:
<*> Abyssinia thời đó gồm những phần lãnh thổ của 

Ethiopia, Érythrea, Soudan, Somalia, Djibouti và Yemen.

H
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<**> Một số công hàm giữa Hồi và Tây phương chứng 
minh là nghi thức ngoại giao (protocole) ngày xưa giống ở 
chợ cá ngày nay:

1/ Sultan thứ 19 Thổ Nhĩ Kỳ Mehmed IV (1648-1687) 
gửi Hoàng đế đế quốc La Mã Thần thánh (Holy Roman 
Empire), là Leopold I:

“Ta tuyên bố với ngươi rằng ta sẽ là ông chủ của ngươi. 
Ta quyết định không để mất thời gian, làm với đế quốc 
La Mã Thần thánh những gì ta muốn, và để lại trong đế 
quốc này một ký ức về thanh kiếm khủng khiếp của ta. Ta 
sẽ truyền tôn giáo của ta và tróc nã vị Thiên Chúa bị đóng 
đinh câu rút của ngươi. Tương xứng với ý chí và khoái lạc 
của mình ta sẽ vùi lấp những tên linh mục của ngươi và lột 
trần bộ ngực những người đàn bà của ngươi cho những cái 
mõm chó và những con thú khác. Đủ để nói cho ngươi hiểu 
những gì ta sẽ làm với ngươi - nếu ngươi có đủ thông minh 
để hiểu tất cả những điều này”.

2/ Thư của Sultan Mehmed IV gửi những người Kazak: 
“Trẫm, Sultan và chủ nhân của Cổng Huy hoàng, con trai 
của Muhammad, người anh em của thần Mặt Trời và Mặt 
Trăng, cháu và sứ giả của Chân chủ trên mặt đất, chúa 
tể của các vương quốc Macedonia, Babylon, Jerusalem, 
Đại và Tiểu Ai Cập, hoàng đế của các hoàng đế, chúa tể 
của các chúa tể, hiệp sĩ không có đối thủ, chiến binh bất 
khả chiến bại, chủ nhân của cây sinh mệnh, người bảo vệ 
kiên định mộ của Giê-su Ki-tô, người giám hộ được chính 
Thượng đế chọn, niềm hy vọng và an ủi của người Hồi 
giáo, người gieo rắc nỗi kinh hoàng và người bảo vệ vĩ đại 
của người Ki-tô giáo, ra lệnh cho các ngươi, những người 
Kazak Zaporozhe, phải đầu hàng trẫm tự nguyện và không 
có bất kỳ kháng cự nào, và ngừng quấy rầy trẫm bằng các 
cuộc tấn công của các ngươi”. 

3/ Trả lời của những người Zaporozhe gửi Mehmed IV: 
“Những người Kazak Zhaporozhe gửi sultan Thổ Nhĩ 

Kỳ! Ngươi - con quỷ satan Thổ Nhĩ Kỳ, anh em và  bạn bè 
của quỷ sứ đáng nguyền rủa, và tên thư lại của chính quỷ 
Lucifer! 

Ngươi là hiệp sĩ cái quái quỷ gì mà cái mông trần của 
ngươi ngay cả một con nhím cũng không chọc được? Con 
quỷ bậy ra cho quân đội của ngươi xực hết. Đồ chó đẻ, 
ngươi sẽ không thu phục được những người con Ki-tô, 
chúng ta không sợ cái đạo quân của ngươi, trên bộ và trên 
biển chúng ta sẽ đánh nhau với các ngươi, đâm thủng mông 
của quỷ.

Ngươi là kẻ bồi bếp ở Babylon, kẻ đóng xe ở Macedonia, 
kẻ nấu bia ở Jerusalem, kẻ thiến dê ở Alexandria, kẻ chăn 
lợn của Đại và Tiểu Ai Cập, con lợn Armenia, kẻ trộm tại 
Podolia, kẻ đồng tính luyến ái Tartary, tên đao phủ Kamya-
nets, và thằng hề của khắp trần gian và địa ngục, và đối 
với Chúa của bọn ta ngươi chỉ là một thằng ngốc, cháu 
của con rắn độc và là bộ hạ của chúng ta. Đồ mặt lợn, đồ 
mông ngựa, súc sinh của lò mổ, đứa trẻ không được rửa 
tội, nguyền rủa!

Những người Zhaporozhe trả lời ngươi như vậy, hỡi đồ 
vô tích sự! Ngươi không xứng đáng với những con lợn trong 
đàn súc vật của người Ki-tô! Bây giờ bọn ta kết thúc, vì bọn 
ta không biết ngày tháng và không có lịch, tháng ở trên trời, 
năm ở trong sách, còn ngày thì chỗ bọn ta thế nào thì chỗ 
các ngươi cũng vậy, và vì điều đó hãy hôn mông bọn ta !

Đã ký: Tổng chỉ huy Ivan Sirko cùng toàn quân Zhaporo-
zhe.

<***> Aristotle dùng một ẩn dụ có thể mô tả cách áp 
dụng luật tùy tiện này: con ong hút nhị hoa nhưng cái hoa 
vẫn nguyên vẹn không suy suyển.

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

(Giá sách bao gồm bưu phí nội địa Hoa Kỳ)

Duyên Anh
TUỔI MƯỜI BA, truyện tuổi thơ, 110 trang, 10$00
Hồng Vũ Lan Nhi
HOẢI NIỆM, thơ, 300 trang, 15$00
Ngô Minh Hằng
GỌI ĐÀN, thơ, 150 trang, 10$00
CÓ NHỮNG VÙNG TRỜI, thơ, 250 trang, 15$00
NHỮNG CHẶNG ĐỜI, truyện ngắn, 220 trang, 10$00
Nguyễn Văn Tín
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN HIẾU, sưu khảo, 546 trang, khổ 8-1/2x11, hình 4 màu, 40$00 
Phạm Lễ
TRẢ LẠI CHỖ ĐỨNG CHO VŨ TRỌNG PHỤNG, sưu khảo, 210 trang, 10$00
Quý Linh
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM, sưu khảo, 400 trang, khổ 8-1/2x11, hình 4 màu 30$00
Tha Hương
THƠ THA HƯƠNG, thơ tranh đấu, 120 trang, 10$00
Tha Nhân
NHƯ MỘT GIỌT NƯỚC, thơ tranh đấu, 320 trang, 12$00
Thích Thiện Nguyệt
PHẬT TÍCH DI TRUYỀN, sưu khảo, 200 trang, 10$00
Vinh Sơn Duy Việt
ANH HÙNG TRONG BÓNG TỐI, hồi ký tập thể, 320 trang, 10$00

Nhiều Tác Giả
NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG, bút ký chiến trường, 300 trang, 10$00
MỞ TUNG CÁNH CỬA HUYỀN VI, Sống Mới, 280 trang, 16$00
CHÌA KHÓA TỬ VI, Quản Xuân Thịnh, 140 trang, 10$00



Người Dân Số 301
PRESORTED STANDARD

U.S. POSTAGE PAID
SANTA ANA, CA

PERMIT NO. 4085

ẢO VỌNG MÙA THU, Hoàng Thị, 160 trang, $7.00
DĨ VÃNG, Sĩ Quốc, 310 trang, $10.00
LŨY TRE XƯA, Hoàng Thị, 330 trang, $10.00
MÙA THU CUỐI LỐI, Hoàng Hôn, 370 trang, $12.00
ĐỜI VÀO THU, Hồng Vân, 310 trang, $10.00
40 NĂM VIỆT NAM, Hoàng Hôn, 562 trang $20.00
ĂN ỐC NÓI MÒ, Hoàng Hôn, 640 trang, $20.00
NGHĨ QUẨN VIẾT QUANH, Hoàng Hôn, 610 tr $20.00
DÂN NGHĨ, VIẾT, ĐỌC VÀ NÓI, Hoàng Hôn, 610 tr, $20.00
DÂN Ý, Hoàng Hôn, 690 trang, $22.00
DÂN LUẬN, Hoàng Hôn, 670 trang $22.00
DÂN BÀN, Hoàng Hôn, 532 trang $20.00
DÂN THẮC MẮC, Hoàng Hôn, 560 trang $20.00
CHUYỆN GẪU, Hoàng Hôn, 466 trang, $20.00
CỘNG SẢN ĐANG LỪNG LỮNG TRỞ LẠI, Đại Dương, 660 tr, $20.00
BÊN LỀ PHẬt GIÁO I (Darsana), Nguyễn Trần Ai, sưu khảo, 
600 trang 20$00
BÊN LỀ PHẬT GIÁO II (Yoga, Tantra), Nguyễn Trần Ai, sưu 
khảo, sưu  khảo, 840 trang 30$00
AUTUMN, Mai Phương, 300 trang, $10.00 
STORIES OF A TIME, Mai Phương, 340 tr, $10.00
VIETNAMESE COMMUNISTS, Việt Thường, 450 tr, $20.00

Tủ Sách Người Dân Xuất Bản 

Tạp chí Người Dân
PO Box 2674
Costa Mesa, CA 92628  USA
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Mua sách cộng chung trên $100.00 
chỉ phải trả 50% giá đề


