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Trong nỗ lực tuyệt vọng vào giờ chót nhằm thương thuyết với lực lượng Việt 
Cộng nhất quyết tiến chiếm Sài gòn, Ngày Chúa Nhật, 28 tháng 4, 1975, Lưỡng 
Viện Quốc Việt Nam Cộng Hòa họp biểu quyết việc yêu cầu tổng thống Trần Văn 

Hương chuyển giao quyền hành cho tướng Dương Văn Minh.
(AP Photo/Errington).
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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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ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ

Kim Bảng
 

Cả thế giới chờ xem cuộc hội ngộ của nguyên thủ 
hai siêu cường Mỹ Tàu, Donald Trump và Tập Cận 
Bình. Tôi đặt tên cho cuộc gặp gỡ lịch sử này là 
cuộc “anh hùng tương ngộ”, một tích hay được làm 
đề tài cho các tác phẩm nghệ thuật, thường là cuộc 
gặp gỡ diều hâu và hổ, nhưng đây là đại bàng (Mỹ) 
và rồng (Tàu).

Nhân ngày 12.7.2015 Mỹ điều động máy bay trinh 
sát săn ngầm P8 Poseidon tối tân nhất của quân đội 
Mỹ tới Singapore, tác giả Hoàng Thanh Trúc phổ 
biến bài “Đại bàng Mỹ sải cánh - Rồng Bắc Kinh 
nghiến răng” trên tờ Nam Úc Tuần Báo.

Cuộc tương ngộ này có nhiều đặc điểm.

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI ĐIỂM
Nghi lễ quốc gia HK quy định cách tiếp thượng 

khách chính thức của tổng thống (TT), tóm tắt như 
sau:

- Nguyên thủ quốc gia (head of state) đến thăm 
với tư cách là quốc khách (state visit) thường kéo 
dài 4 ngày, được TT tiếp ở Tòa Bạch Ốc, khi đến có 
đôi quân danh dự dàn chào, dự quốc yến, vân vân 
và được mời ngụ tại nhà khách của TT gọi là Blair 
House, có 119 phòng tọa lạc bên kia đường đối diện 
với Tòa Bạch Ốc. 

- Thủ tướng (chief of government) được tiếp đón 

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, tr. 3 - 17

ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ
Kim Bảng

30-4-1975 NHÌN LẠI: TRÁCH NHIỆM VỀ AI?
Vũ Linh

QUÂN TỬ NHẤT NGÔN
Kim Bảng

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, tr. 18 - 23

NHỮNG CHIẾC MÃ TẤU BĂM NÁT
NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

NHỮNG DỮ KIỆN MƠ HỒ 
VỀ MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG

CHỌN LỰA NÀO CHO CÁC NƯỚC ASEAN?

KHỦNG HOẢNG Ở VIỆT NAM TRỞ THÀNH 
MIẾNG MỒI NGON CHO TRUNG QUỐC

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến, tr. 23 - 28 

Tường Thành Và Lăng Mộ 
Chuyện Hậu Lê Mỹ Hạnh

Và Nguyễn Hữu Tấn

Hậu Đồng Tâm Trong Bóng Đêm
Và Rắn Rết

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, tr. 29 - 33

OANH LIỆT MỘT THỜI, ĐẾ QUỐC OTTOMAN 
KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG

 
QUÊ TÔI THUỞ ẤY

Mỹ Lộc, tr. 33 - 37
ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)

THIÊN HẠ SỰ 
Quế Đố, tr. 37 - 38

  TRÉO CẲNG NGỖNG

Dân Với Dân 
tr. 38
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tương tự nhưng bớt long trọng hơn, thí dụ nguyên 
thủ thì được 21 phát súng đại bác nghênh đón, còn 
thủ tướng chỉ có 19 phát. 

Đã có nhiều tiền lệ các TT Mỹ tiếp các vị nguyên 
thủ quốc gia ở ngoài Tòa Bạch Ốc: Ngày 25.10.2002, 
TT George W. Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush 
đón tiếp Chủ tịch Giang Trạch Dân và vợ tại trang 
trại Prairie Chapel Ranch của gia đình ông ở Craw-
ford, bang Texas; năm 2013, TT Barack Obama tiếp 
Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát cao cấp, Annenberg 
Retreat, ở Sunnylands, bang California. 

Nhưng khi Trump cho biết sẽ tiếp Tập Cận Bình 
tại tư dinh Mar-a-Lago lộng lẫy của ông ở Manala-
pan, Florida thì ngay trong nước, việc lựa chọn địa 
điểm cũng gây ra những dư luận trái ngược. Dĩ 
nhiên Jake Tapper của đài CNN chẳng bỏ lỡ cơ hội 
để mỉa mai: “…một cuộc thăm viếng ở câu lạc bộ 
tư của ông ấy, Mar-a-Lago. Vụng về, có lẽ, để gợi 
ý một trận đấu côn cầu với một người của quốc gia 
mà ông vừa tố cáo là hiếp dâm Mỹ”. Tns John Mc-
Cain, (Cộng hòa, Arizona), nói với Politico ý nghĩ 
của ông về Mar-a-Lago: “Tôi quá có biết trong 
quá khứ một sắp đặt lý tưởng cho những thương 
thuyết nghiêm trọng là Camp David”. (Christopher 
Wallace. “Trump China talks: Why Mar-a-Lago? 
Experts weigh in on host site”. FoxNews.com. 
6.4.2017).

 Tuy rằng tháng 2 Trump đã tiếp và thân mật vỗ 
vai thủ tướng Nhật Shinzo Abe rồi cùng nhau đi 
đánh côn cầu tại đây, ban đầu Tàu ngần ngại cho 
địa điểm này không đủ ý nghĩa tượng trưng nhưng 
sau phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Tàu, Hoa Xuân 
Oánh (Hua Chunying), giải thích: “TT Trump sau 
khi nhậm chức loan báo rằng Mar-a-Lago sẽ là Tòa 
Bạch Ốc mùa đông. Tôi nghĩ là HK đề nghị nguyên 
thủ HK-Tàu gặp nhau ở đấy tiêu biểu cho tầm quan 
trọng mà phía HK dành cho cuộc hội ngộ. Tàu tôn 
trọng cách sắp đặt của phía HK…Bất kể các vị 
nguyên thủ gặp nhau ở đâu, điều quan trọng nhất là 
phát triển quan hệ Tàu-HK và những đóng góp cho 
cả hai quốc gia và thế giới ”. Một nhân viên cao cấp 
Tòa Bạch Ốc bảo: “Đó là một nơi ông [Trump] cảm 
thấy thoải mái như ở nhà và có thể đánh tan băng 
giá với Tập Cận Bình không có nghi thức, thực thế, 
của cuộc gặp gỡ ở Hoa Thịnh Đốn”. 

Trump đã đạt được một thắng lợi nhỏ. Dù sao đá 
banh ở sân nhà vẫn dễ chịu hơn. 

Mặc dù cực lực chỉ trích Tàu là đề tài chính trong 
cuộc vận động tranh cử của Trump bảo Tàu ăn cắp 

công việc của công nhân Mỹ, là một mối đe dọa an 
ninh, và gần đây còn thêm tội không giúp giải quyết 
vấn đề Bắc Hàn…, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Tàu 
diễn ra trong 2 ngày, 6 và 7.4.2017, chưa đầy 2 
tháng sau khi Trump làm chủ Tòa Bạch Ốc và ngày 
2.12.2016, Trump điện đàm thân mật trong 10 phút 
với bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), TT Đài Loan, 
trao đổi quan điểm và quan niệm về các điểm chính 
trị quan trọng, đặc biệt là phát huy kinh tế nội địa và 
củng cố quốc phòng, và cũng nói qua về tình hình 
vùng Á Châu. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa 
TT HK và TT Đài Loan từ năm 1979 sau khi 2 quốc 
gia không còn quan hệ ngoại giao chính thức và sự 
kiện này bỉ mặt Tàu nặng nề. Chỉ vài tiếng đồng 
hồ sau bộ Ngoại Giao Tàu gởi một công hàm “cực 
lực phản đối” hành động “của một bên liên quan 
từ phía Mỹ”, ý muốn nói đến Trump Tổng Thống 
(TTT). Trump tỉnh bơ, đại ý nói, “Đừng quen thói 
chơi cha. Chẳng lẽ ngộ nói chuyện với ai phải xin 
phép các nị à?” Thế mà Tập Cận Bình vẫn xí xóa 
làm ngơ không thèm chấp, cứ Mỹ du, trước sau cũng 
chỉ gặp được Trump chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. 
Ngày 6.4.2017, cặp Tập Cận Bình-Bành Lệ Viện và 
cặp Trump-Melania dùng bữa ăn tối. Thứ Sáu 7.4, 
Trump và Tập có những buổi gặp gỡ riêng.  Đây 
có vẻ là một cuộc thăm viếng ra mắt chứ làm gì có 
thì giờ giải quyết vấn đề gì quan trọng. Có lẽ quan 
trọng hơn là để hai đệ nhất phu nhân nổi tiếng sắc 
nước hương trời thi sắc đẹp mệnh phụ phu nhân.

CHUẨN BỊ
Ngày 18.3.2017, ngoại trưởng Rex Tillerson, 64 

tuổi, cựu CEO của Exxon-Mobil, đi Bắc Kinh dọn 
đường cuộc hội kiến thượng đỉnh, gặp đối tác Tàu 
Vương Nghi (Wang Yi) tại nhà khách quốc gia Điếu 
Ngư Đài (Diaoyutai), ngày 19.3, được Tập Cận 
Bình tiếp kiến nồng hậu trong 30 phút tại Đại sảnh 
đưởng Nhân dân. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại 
Giao Mark Toner, “hai người đồng ý có nhiều cơ 
hội để cộng tác to tát hơn giữa Tàu và HK nhưng 
công nhận có và sẽ có trong tương lai những dị biệt 
giữa hai quốc gia”. Tillerson cũng nói rằng TTT 
“dự liệu hai người sẽ sớm có thể gặp nhau trực diện 
để thảo luận vạch ra đường hướng cho các quan hệ 
HK-Tàu trong tương lai”.

Tillerson bị chê là quá nhún nhường với Tàu.
 Emily Cadei trong bài “Tại sao Tàu và Tập Cận 

Bình có thể coi Donald Trump là con cọp giấy” 
(Why China and Xi Jinping May See Donald Trump 
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as a Paper Tiger) đề ngày 6.4.2017, phê bình: 
“Trong chuyến chạy đua đặc biệt vào Tòa Bạch 

Ốc năm ngoái, Donald Trump đã nói rất nhiều về 
“chiến thắng”. Tuy nhiên, trong những mối quan 
hệ ban đầu của chính quyền với Tàu, Bắc Kinh 
dường như đã giành được chiến thắng lớn nhất khi 
ngoại trưởng Rex Tillerson nhắc lại một điểm nói 
chuyện người Tàu từ lâu đã gìn giữ. Trong chuyến 
công du khai mạc sang Tàu tháng trước, tân ngoại 
trưởng đã mô tả nền tảng của mối quan hệ Mỹ-Tàu 
là “hợp tác cùng có lợi”. Hơn ba tuần sau khi Til-
lerson phát biểu câu này, nó vẫn tiếp tục vang vọng 
trong các cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại 
cấp cao trong và ngoài nước, như các nhà phân tích 
đấu tranh để tiên đoán phương hướng của cái có 
thể được gọi một cách hợp lý là mối quan hệ quan 
trọng nhất của thế giới… 

Tình tiết này đã làm tăng thêm sự nghi ngại về 
chính sách đối Tàu của Trump đang chỉ đạo hội 
nghị thượng đỉnh Trump-Tập. Đại sứ Derek Mitch-
ell, người phụ trách chính sách an ninh của Bộ Quốc 
phòng tại Châu Á trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng 
thống Barack Obama, nói: “Tôi không thể nghĩ đến 
một cuộc gặp gỡ gây ra nhiều lo lắng cho các nhà 
quan sát và các đồng minh Châu Á vì sự mập mờ 
rối loạn. Sự quan tâm ngày càng tăng giữa các nhà 
quan sát và các nhà ngoại giao: Bất kể TT nói cứng 
và cảnh báo gần đây của ông về cuộc thảo luận 
“rất khó khăn” với Tàu, chính quyền của ông ngây 
ngô về việc Bắc Kinh hoạt động như thế nào và ông 
mong muốn điều đình của ông có thể khiến Mỹ yếu 
hơn ở châu Á.

Trong khi hầu hết các phân tích ban đầu về chính 
sách đối-Tàu của Trump tập trung vào cách tiếp cận 
đối đầu -- được các cố vấn như Steve Bannon và 
Giám đốc Hội đồng Mậu dịch Quốc gia Peter Na-
varro ưa chuộng -- con rể Trump, Jared Kushner, và 
Tillerson là những công cụ đắc lực nhất trong việc 
thu xếp các cuộc đàm phán ban đầu giữa hai chính 
phủ và làm dịu căng thẳng ban đầu..

Evan Medeiros, cố vấn cao cấp của Obama về 
châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia, nói: “Vì đủ 
thứ lý do, Tàu muốn tham gia vào cuộc chơi. Họ 
muốn hiểu tất cả những gì [về Trump] và cố và sử 
dụng mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo 
để cố gắng làm mềm bớt đi những điều nghi ngại”. 
Theo các nguồn tin và báo cáo khác, cho đến nay, 
Kushner, người cũng đã giúp sắp xếp các cuộc gặp 
gỡ ban đầu của Trump với thủ tướng Nhật Shinzo 

Abe, là giao dịch chính của Đại sứ Tàu.
Tòa Bạch Ốc khẳng định rằng mậu dịch và chương 

trình hạt nhân đang phát triển của Bắc Hàn sẽ là hai 
mục tiêu hàng đầu trong cuộc họp Mar-a-Lago… 
Tuy nhiên, các phụ tá mơ hồ về cách cụ thể Trump 
tìm cách giải quyết những vấn đề đó, hoặc ông sẽ 
áp lực Tập mạnh đến thế nào về cả hai mặt”.

Dĩ nhiên các cựu cố vấn của Obama thì nhìn đâu 
chả thấy sơ hở của chính quyền Trump nhưng để 
xem khi vào việc Trump có ra được chiêu nào ngoạn 
mục không.

NGHÊNH ĐÓN QUỐC KHÁCH
9g10 ngày 6.4.2017, phi cơ đưa chủ tịch Tập Cận 

Bình và đoàn tùy tùng đáp xuống phi trường quốc 
tế Palm Beach, Florida, được ngoại trưởng Rex Til-
lerson và phu nhân nghênh đón. Khi Tập đến dinh 
cơ Mar-O-Lago Trump tay bắt mặt mừng rồi hai 
cặp nguyên thủ chụp chung bức hình lưu niệm ở 
cửa trước. 

 

 
(trái) Đàm đạo thân mật trong phòng khách
(phải) Buồng ăn giát vàng 
   

(từ trái sang) Chủ khách ngồi vào bàn: Ivanka, Jared Kush-
ner, Bành Lệ Viện, Tập Cận Bình, TTT và Melania Trump.

SỨ GIẢ HÒA BÌNH NHÍ
Trump quen tổ chức những sự kiện giải trí như 

thi hoa hậu nên phần trình diễn coi như “nghề của 
chàng”. Cuộc hội ngộ thành công như trên không cò 
gì đáng ngạc nhiên. Cái đáng ngạc nhiên là ông còn 
vận dụng cả con cháu trong giao tế nhân sự. 
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Tết Nguyên Đán Đinh Dậu vừa rồi, Tòa Bạch 
Ốc quên không gửi lời chúc Tết đến Bắc Kinh như 
thường lệ. Sơ xuất này khiến Tàu coi như bị bỉ mặt.  
Để sửa sai, Ivanka, con gái Trump, dắt con Arabella, 
5 tuổi, đến đại sứ quán Tàu tại Hoa Thịnh Đốn chúc 
Tết, được đại sứ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) tiếp 
đón nồng hậu, tặng quà, xem tuồng Tàu rồi thân mật 
tiễn chân ra về. Hôm sau, để công khai cám ơn đại 
sứ, Ivanka phổ biến một video chiếu cảnh Arabella 
biểu diễn ngâm thơ cung chúc tân niên bằng tiếng 
quan thoại, tay điều khiển con lân bằng giấy đỏ. 
Video này làm mê hoặc dân Tàu và được truyền 
thông Tàu phát đi rộng rãi cho hàng triệu người xem 
và tán thưởng. Arabella được xẩm nuôi từ bé, dạy 
tiếng Tàu từ khi mới có 16 tháng.

Cô bé lại giúp ông ngoại làm sứ giả hòa bình thêm 
một lần nữa khi cùng với ông và cha mẹ tiếp quốc 
khách Tập-Bành. Theo Tân Hoa Xã, Arabella và em 
Joseph song ca bài dân ca Tàu Mo Li Hua (Mạt Lợi 
Hoa = hoa nhài), đọc “Tam tự kinh” và ngâm thơ Lý 
Bạch đời Đường cho hai vị nguyên thủ siêu cường 
và các đệ nhất phu nhân cùng quan khách.

 

Ngày 7.4.2017, Katie Hunt và Nanlin Fang đài 
CNN đặt câu hỏi, “Phải chăng Ivanka là vũ khí bí 
mật của Trump với Tàu?” (Ivanka: Trump’s secret 
weapon with China?).  Theo Javier C. Hernández, 
dân Tàu gọi Ivanka Trump là Yi Wan Ka và coi là 
thần tượng, là nữ thần, đủ công dung ngôn hạnh 
theo Khổng học, “xuất giá tòng phu” lấy chồng Do 
Thái cũng theo Do Thái giáo. Họ còn cho cô mới là 
TT, có đầu óc hơn cha. (The ‘Goddess’ Yi Wan Ka: 
Ivanka Trump Is a Hit in China”. 5.4.2017). Liệu có 
thề Ivanka sẽ là nữ TTHK đầu tiên, mở ra “Triều đại 
Trump cha truyền con nối”?

Ivanka là một nội tướng chu đáo săn sóc chồng và 
con, còn là một phụ nữ đảm đang kinh doanh. Susan 
Wright nhận định “Nhãn hiệu Ivanka Trump bành 
trướng ờ Tàu sau dạ tiệc ở Mar-a-Lago”:

“Ba nhãn hiệu có cầu chứng nữ trang, ví và dịch 
vụ spa mới của Ivanka được Tàu chấp thuận tháng 
này đúng vào ngày Ivanka và Jared Kushner ăn tối 

với chủ tịch Tàu Tập Cận Bình và vợ tại Mar-a-
Lago…Ivanka giao doanh nghiệp thời trang của cô 
cho một hãng tín thác trước khi nhận một chức vụ 
cố vấn không lương cho cha tại Tòa Bạch Ốc…Ảnh 
hưởng của cô trên chính trường Mỹ tăng, số lượng 
hàng nhãn hiệu của cô bán ra tăng 34%?”. (“Ivan-
ka Trump’s Brand Expands In China After Dinner 
At Mar-a-Lago”. 18.4.2017).

Chắc chắn phe đối lập Trump sẽ nại luật tương 
khắc quyền lợi (conflict-of-interest law) để chỉ trích 
cha con Trump. Như đã biết trước, Tàu đã đề phòng. 
Theo The Associated Press, “Tàu bảo những đơn 
xin nhãn hiệu có cầu chứng của Ivanka Trump được 
xử lý nghiêm chỉnh”: 

“Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lục Khảng (Lu 
Kang) bảo Tàu theo luật khi cấp nhãn hiệu có cầu 
chứng và “nguyên tắc bảo vệ bình đẳng cho những 
ai được cấp nhãn hiệu có bảo chứng…Có lẽ có vài 
truyền thông làm to chuyện lời ngồi lê đối mách 
ngụ ý có điều gì không được tiết lộ. Tôi có thể nói 
với quý vị rằng họ sẽ chẳng bao giờ thành công”. 
Theo Sở Dữ liệu của Cơ quan Nhãn hiệu có Cầu 
Chứng Tàu, nhãn hiệu LLC của Ivanka Trump có 
16 nhãn hiệu có cầu chứng đã đăng ký ở Tàu và 
hơn 30 đơn xin đang chờ giải quyết, gồm một loạt 
các hàng hóa và dịch vụ, mỹ phẩm, đồ trang sức, 
túi xách da, hành lý, trang phục, giày dép, bán lẻ, 
dịch vụ spa và làm đẹp. Các quốc gia khác nơi công 
ty có nhãn hiệu có cầu chứng đã đăng ký và đang 
chờ xét xử  gồm có Nhật, Mễ Tây Cơ, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Israel, Gia Nã Đại và Ả Rập Saudi. Doanh thu của 
thương hiệu Ivanka Trump, mà bà không còn quản 
lý nhưng vẫn sở hữu, đạt được mức kỷ lục trong 
năm 2017 bằng một số biện pháp mặc dù có sự tẩy 
chay và một số cửa hàng hạn chế hàng hóa của bà. 
Hàng hóa HK nhập cảng, hầu hết từ Tàu, đã tăng 
lên khoảng 166% trong năm ngoái, theo Panjiva 
Inc., công ty chuyên theo dõi hàng hoá quốc tế nhập 
cảng vào Hoa Kỳ…Được hỏi về vai trò của Ivanka 
Trump trong quan hệ HK-Tàu, Lục bảo, “Chúng tôi 
luôn luôn đề cao những ai tham gia phát huy tình 
hữu nghị và hợp tác Tàu-HK, dù họ là người trong 
chính phủ hay ngoài xã hội và chúng tôi tán thưởng 
nỗ lực của họ”. (“China says Ivanka Trump trade-
mark requests handled properly”. 19.4.2017.

HẬU ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ
Tương truyền vợ chồng nhà chẫu chuộc (còn có 

tên là chẫu chàng, chàng hiu, tên khoa học Hylarana 
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guentheri, họ hàng ếch nhái) cầm của anh nông dân 
viên ngọc thần. Anh đem tiền đến xin chuộc lại. Vợ 
đồng ý, bảo “chuộc thì chuộc”, chồng khăng khăng 
không chịu, lải nhải “chẳng chuộc”. Cứ thế suốt 
ngày đêm cãi nhau không đi đến đâu, dân gian nghe 
mãi rát tai đặt cho cái tên “ông chẳng, bà chuộc”. 

 Chính sự Mỹ bây giờ cũng thế, nhất là từ khi có 
TTT. Sau vụ “Anh hùng tương ngộ” ở Mar-O-Lago, 
“ông chẳng bà chuộc” còn inh ỏi dữ, phần nhiều là 
luận điệu phe cánh, định kiến, cố chấp, tư lợi, ít khi 
trung thực và thuyết phục. “Ông chẳng bà chuộc” 
nhiều lắm, chỉ xin kể 2 trường hợp điển hình.

ÔNG CHẲNG 
Hàng trăm dân Tàu thân cộng chống Mỹ ở Florida 

ngày 7.4.2017, tổ chức biểu tình phản đối bên ngoài 
Eau Palm Beach Resort ở Manalapan, Florida, nơi 
Tập Cận Bình ở khi đến thăm Trump. Họ mặc áo đỏ 
và vẫy những lá cờ ĐCS Tàu lớn, hát bài ca tuyên 
truyền chống Mỹ “Tổ Quốc Tôi” trong phim Trận 
chiến trên Núi Shangganling, mô tả chiến tranh 
Triều Tiên (1950-1953) với 300,000 quân Mỹ tham 
chiến, trong đó có những lời chửi Mỹ là “chó”: 
“Bạn bè thì ta dọn rượu vang quý, Chó sói đến thì 
ta đón bằng khẩu súng săn”. Nhân tiện xin nhắc 
lại sự tích Obama bị Tàu hạ nhục mà không biết. 
Năm 2011, gần cuối bữa quốc yến tại Toà Bạch Ốc 
Obama khoản đãi Hồ cẩm Đào, Lang Lang, gốc 
Tàu, đến Mỹ từ năm 14 tuổi, ăn học ở Mỹ, sinh 
sống ở New York 14 năm, là nhạc sĩ dương cầm 
nổi tiếng, được giới thiệu lên trình diễn bản nhạc 
“Tổ Quốc Tôi”, vừa dứt thì Obama và Hồ Cẩm Đào 
cùng tất cả thực khách long trọng đứng lên vỗ tay 
nồng nhiệt tán thưởng. Obama và Chủ Hồ cẩm Đào 
còn ôm hôn Lang Lang thấm thiết. 

  
BÀ CHUỘC
Mặt khác, báo Pháp ca tụng thành tựu của TTT. 

Ban biên tập L’Asie du Nord-Est dans la presse 
bình luận: “Ăn tối với chủ tịch Tàu Tập Cận Bình 
trong khi vẫn đập Syria: đó là thành tựu xuất sắc 
(tour de force) Donald Trump đạt được hôm qua 
Thứ Năm 6.4. Trong khi hai vị nguyên thủ quốc 
gia chúc mừng nhau về cuộc họp đầu tiên của họ, 
thưởng thức một thịt bò “contre-filet de bœuf “ và 
món cá “sole poêlée” tại dinh thự của cựu trùm bất 
động sản Florida, 59 hỏa tiễn Mỹ nã xuống căn cứ 
không quân, nơi mà Washington cáo buộc là từ đó 
Damascus đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ 

khí hóa học chống lại thường dân ở Khan Cheik-
houn. Ngẫu nhiên ư? Chắc chắn là không, theo 
nhiều chuyên gia CNBC thỉnh ý. Thực tế, TT Mỹ đã 
rất có thể lợi dụng lịch trình để áp lực lên hồ sơ Bắc 
Hàn. Đó là một trong những chủ đề nóng bỏng mà 
Tập và Trump không thể tránh né: Bình Nhưỡng thử 
hỏa tiễn nhiều lần, lần cuối cùng vào Thứ Tư 5.4. 
Reuters báo cáo, Hoa Thịnh Đốn muốn  ngăn chặn 
chế độ Bắc Hàn phát triển khả năng đánh vào đất 
Mỹ trong khi Bắc Kinh chứng tỏ sẵn sàng đàm phán 
về vấn đề này ngõ hầu xoa dịu căng thẳng trong 
khu vực, tờ Nam Hoa Tảo Báo (South China Morn-
ing Post) nhấn mạnh. Tuy nhiên, vào đầu tháng tư, 
Donald Trump đã tuyên bố với tờ Financial Times 
rằng HK đã chuẩn bị “đơn phương” giải quyết vấn 
đề nếu Tàu không vào việc. Đó chắc chắn là lý do 
tại sao TT Mỹ không đợi đến cuối cuộc họp của 
ông với người đồng cấp Tàu để đánh Syria. Ông 
đã biết tận dụng các biến cố để gửi một tín hiệu 
mạnh mẽ cho Tập Cận Bình. Reva Goujon, phó chủ 
tịch ban phân tích tổng thể tại trí khố Stratfor, kết 
luận, “Bây giờ Trump có thể bảo rằng ông là một 
người giữ lời, rằng ông áp dụng những hăm dọa đã 
phát biểu, và đó là những gì Tàu và Bắc Hàn từ nay 
tâm niệm”. Về phía họ, tờ báo chính thức, Thời báo 
Hoàn cầu (Global Times) gọi thủ đoạn của “tuyệt 
chiêu” (coup de force) phóng ra để xóa đi hình ảnh 
của một “chủ tịch-doanh gia” tầm thường và cũng 
để chặt đứt chứng động kinh (fébrilité) của chính 
quyền Obama. Để xem liệu điều này có làm các 
biện pháp cụ thể được dễ dàng và Thứ Sáu 7.4 tại 
Mar-a-Lago, trong khi hai nhà lãnh đạo phải tiến 
hành các cuộc họp về vấn đề an ninh. Để làm điều 
này, Donald Trump cũng muốn huy động biện luận 
kinh tế: “Chúng tôi đã bị đối xử bất công và đã 
thông qua những thoả thuận tai hại – những hiệp 
định thương mại - với Tàu trong nhiều, nhiều năm - 
vì vậy đó là những gì chúng ta sẽ nói. Hồ sơ kia, đó 
là Bắc Hàn. Và bằng cách nào đó, cả hai đi cùng 
nhau. Chúng cùng đi với nhau là thực sự tốt”.

Reuters báo cáo, cụ thể, điều này có nghĩa là mối 
đe dọa “những chế tài phụ” nhắm vào các ngân 
hàng và các doanh nghiệp kinh doanh với Bình 
Nhưỡng. Theo tờ New York Times, trước mắt không 
có “chiến tranh kinh tế”, vì Donald Trump không 
nên gợi lên việc đánh thuế các sản phẩm Tàu đến 
45% hoặc viiệc “thao túng đồng nhân dân tệ”. Tờ 
The Straits Times [xuất bản ở Tân Gia Ba] báo cáo 
bởi vì kể từ khi họ gặp nhau bằng xương bằng thịt, 
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TT Mỹ đã tỏ ra nồng ấm với đồng nhiệm Tàu. Thậm 
chí Donald Trump còn thúc giục thiết lập một “mối 
quan hệ rất, rất tốt” và một “tình bạn” mới nẩy 
nở giữa hai người. Theo truyền thông Tàu, được 
chuyển bằng tờ Nam Hoa Tảo Báo chuyển tiếp, ông 
còn nhận tôn trọng lời mời của Tập Cận Bình đến 
thăm Tàu” (“Donald Trump dîne avec Xi Jinping et 
frappe la Syrie, message reçu?”. 8.4.2017).

Trump thay đổi 180 độ trong lập trường đối với 
Tàu bị nhiều người đả kích là không thủy chung, 
tiền hậu nhất. Nhưng đây là một tật xấu hay một độc 
chiêu hư thực <*> của Trump? 

 Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Trong Binh Pháp Tôn Tử, thiên thứ 6 bàn về 

“Hư thực” kết luận như sau: “Dụng binh tác chiến 
không có hình thế cố định, không có phương thức nhất 
định. Dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì 
gọi là dụng binh như thần. Ngũ hành tương sinh tương 
khắc, không có hành nào luôn thắng, bốn mùa nối tiếp 
nhau thay đổi, không có mùa nào cố định mãi, bóng 
mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có khi tròn khi 
khuyết”.

30-4-1975 Nhìn Lại:
Trách Nhiệm Về Ai?

Vũ Linh

Chẳng những đảng Dân Chủ ép chính quyền Nixon/
Ford phải tháo chạy mà còn....

Nhân dịp 42 năm ngày đau buồn của đất nước, ta 
thử xem lại một góc cạnh của chuyện cũ.

Trong lịch sử nhân loại, có lẽ chưa có cuộc chiến 
nào gây tranh cãi như cuộc chiến VN, từ nguyên 
nhân, đến diễn tiến, hậu quả,... Đọc cả trăm cuốn 
sách thì sẽ thấy cả trăm luận cứ, chẳng ai đồng ý với 
ai. Mà tranh cãi mạnh nhất dĩ nhiên là vấn đề trách 
nhiệm. Ai chịu trách nhiệm khơi mào, ai chịu trách 
nhiệm chấm dứt chiến tranh?

Ở đây, ta chỉ nói từ phiá “ta”, tức là từ phiá VNCH 
và đồng minh thôi. Chứ dưới góc nhìn của CSVN 
thì mọi chuyện rõ như ban ngày: tất cả là lỗi “đế 
quốc Mỹ và đám tay sai ngụy quyền”, nói chuyện 
với đầu gối có ý nghiã hơn.

Nói về khơi mào chiến tranh thì có vẻ quá bao 
quát. Ta đang nói về chiến tranh nào? Nhìn gần thì 

cuộc chiến bắt đầu tháng Chạp năm 1960 khi CSBV 
đẻ ra cái quái thai Mặt Trận Giải Phóng để thôn tính 
Miền Nam. Nhìn xa hơn một chút thì cuộc chiến bắt 
đầu tháng Chạp năm 1946 khi Pháp đánh Việt Minh 
(VM) tại Hải Phòng đưa đến cuộc chiến dành độc 
lập của VM. Hội nghị Geneve và vĩ tuyến 17 chỉ 
là cuộc hưu chiến ngắn. Nhìn xa hơn nữa thì phải 
nói cuộc chiến bắt đầu thời Phan Thanh Giản khi 
Pháp khởi quân chiếm VN, nẩy sinh ra các phong 
trào kháng chiến chống Pháp bằng vũ lực, liên tục 
cho đến thời Đề Thám, Phan Đình Phùng,... rồi các 
phong trào Việt Quốc, Việt Cách và Việt Minh.

Thực tế lịch sử là cả ba khởi điểm trên đều khó 
tách riêng ra được. Nếu Pháp không xâm chiếm VN 
thì đã không có các cuộc kháng chiến, có thể đã 
không có phong trào VM, đã không có chia đôi đất 
nước, đã không có cuộc chiến 60, và đã không có 
ngày 30-4.

Điều đáng suy gẫm là cho dù Pháp không đô hộ 
VN thì cũng chưa chắc là đã không có hiện tượng 
CSVN, và đã không có cuộc chiến quốc-cộng. 
Phong trào quốc tế CS với chủ trương sơn đỏ cả 
thế giới, chắc chắn đã không bỏ qua nước VN ta. 
Và nếu chúng đến VN, ai biết được phản ứng của 
dân VN đã như thế nào? Có sẵn sàng chấp nhận chế 
độ CS không hay cũng đã có một cuộc chiến huynh 
đệ tương tàn giữa phe CS và phe không chấp nhận 
CS?

Bàn đến đây thì ta lại thấy lộ ra một vấn đề khác: 
cuộc chiến dai dẳng hiển nhiên là khởi đi từ tinh 
thần ái quốc dành độc lập, đã biến thể thành cuộc 
chiến ý thức hệ quốc-cộng. Như vậy thì biến thể từ 
lúc nào?

Hồ bắt đầu ra tay bắt cóc và thủ tiêu các lãnh tụ 
Việt Quốc và Việt Cách cuối 1945, chỉ vài tháng sau 
khi chính phủ liên hiệp được thành lập. Nhưng khi 
đó hệ thống thông tin còn cực kỳ thô sơ, không có 
TV, báo chí, internet như ngày nay, trong khi VM 
ém nhẹm nên tuyệt đại đa số dân ta không hay biết 
gì về việc VM tráo trở. Cái gian ý của Hồ là dụ 
dỗ Chu Bá Phượng ở lại nội các để thiên hạ tưởng 
VNQDĐ vẫn hợp tác với VM. Do đó, khi Pháp đánh 
VM và VM hô hào tiêu thổ kháng chiến thì cả nước 
hưởng ứng ngay.

Do đó, ta có thể nói cuộc chiến năm 46 khởi đi 
như là cuộc chiến dành độc lập, có khá nhiều người 
không CS tham gia để đánh Pháp. Cuộc chiến này 
chuyển hướng hẳn qua cuộc chiến quốc-cộng từ 
những năm 49-50, sau khi Mao chiếm được cả lục 
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địa Trung Hoa, tràn qua VN, một mặt giúp Hồ đánh 
Pháp, mặt khác cũng giúp Hồ tung ra nhiều chính 
sách (cải cách ruộng đất, thuế má,...) nhằm cộng sản 
hoá những vùng do VM chiếm giữ khiến rất nhiều 
người không CS bỏ chiến khu, “về thành”, trong khi 
Pháp bắt đầu trả độc lập cho VN và tướng De Lat-
tre thành lập quân đội quốc gia VN, từng bước trao 
quyền cho sĩ quan VN.

Một cách tóm gọn, có thể nói trách nhiệm xa gây 
ra cuộc chiến tại VN chính là thực dân Pháp, trong 
khi trách nhiệm gần hơn là cộng sản quốc tế. Cả hai 
thế lực đều mang mộng thôn tính nước ta và gặp 
phải sự chống đối của dân ta, đưa đến chiến tranh 
triền miên trên đất nước ta.

Có một cách khác để bàn về trách nhiệm: đó là 
nhìn lại những cơ hội tránh chiến tranh.

VN đã có một cơ hội rất lớn có được độc lập 
và vẹn toàn lãnh thổ trong hòa bình ngay sau Thế 
Chiến II, khi TT Roosevelt đòi hỏi các cường quốc 
Âu Châu trao trả độc lập cho các thuộc địa.

Ý kiến trên đáng tiếc thay đã không thành hình sau 
khi TT Roosevelt qua đời và khi tướng De Gaulle 
ngoan cố không chấp nhận nhả Đông Dương, ép TT 
Truman phải giúp Pháp trở lại Đông Dương, như 
cái giá phải trả để Pháp tham gia vào khối liên minh 
Mỹ-Tây Âu (NATO) chống sự bành trướng của CS 
Liên Xô tại Âu Châu. TT Truman đánh giá đồng 
minh với Âu Châu để cản CS Liên Xô quan trọng 
hơn độc lập của các thuộc địa. Mỹ quyết định giúp 
Pháp trở lại Đông Dương. Làm mất đi một cơ hội 
lớn để VN được độc lập và tránh chiến tranh.

Dĩ nhiên nếu trường hợp đó xẩy ra thì khi đó, 
1945-46, cũng là lúc VM với Hồ Chí Minh đang 
nắm quyền, và cả nước VN đã được “độc lập” dưới 
chế độ CS rồi, cho dù dưới danh nghiã chính phủ 
liên hiệp với sự hiện diện của Việt Cách, Việt Quốc, 
và vài nhân vật độc lập không đảng phái trong nội 
các. Câu hỏi là trong trường hợp đó, Hồ có cộng 
sản hoá VN không, có còn chấp nhận chính phủ liên 
hiệp không, và người quốc gia có tiếp tục chấp nhận 
Hồ không? Hay là sẽ có ngay nội chiến quốc-cộng? 
Nhìn vào việc Hồ thanh toán chính phủ liên hiệp 
cuối năm 45 thì câu trả lời quá rõ.

Dù sao thì trách nhiệm của tướng De Gaulle cũng 
thật lớn khi ông nhất quyết không chịu nhả Đông 
Dương khi đó.

Một cơ hội tránh chiến tranh, bảo toàn lãnh thổ, 
và đạt được độc lập nữa là trận chiến Điện Biên 
Phủ. Khi đó VM đánh ván bài xả láng, tung gần hết 

lực lượng ra để hạ Pháp ngay khi Hội Nghị Geneve 
đang diễn tiến để tìm giải pháp cho Đông Dương, 
với sự giúp đỡ mạnh của Mao. Khi VM đe dọa Điện 
Biên Phủ, Pháp đã yêu cầu Mỹ giúp, trải thảm bom 
tiêu diệt lực lượng CS khi đó đang tập trung quanh 
thung lũng Điện Biên, nhưng TT Eisenhower từ 
chối can dự nếu không có vài “đồng minh” tham 
gia cùng, chủ yếu là Anh Quốc. Nhưng Anh là bạn 
thực dân của Pháp, sợ Mỹ nhẩy vào sẽ diệt cả CS 
lẫn Pháp và tóm thâu VN vào ảnh hưởng của Mỹ, 
và vẫn bực mình vì bị Mỹ ép làm mất các thuộc điạ 
lớn như Ấn Độ, Miến Điện, và vài nước Phi Châu, 
không chịu can thiệp cùng với Mỹ.

Việc Mỹ-Anh không can thiệp đưa đến chiến thắng 
cho VM tại Điện Biên Phủ rồi tại Geneve luôn, tặng 
cho CSVN cái tiếng chính danh đuổi được thực 
dân Pháp, ít nhất trên một nửa nước và củng cố sức 
mạnh của CSVN cho đến khi họ trở thành đối thủ 
tay đôi của Mỹ ít năm sau.

Nếu như Mỹ nhẩy vào cuộc khi đó, biết đâu 
CSVN đã bị tiêu diệt ngay tại Điện Biên Phủ và 
giải pháp Bảo Đại với Quốc Gia VN đã trường tồn? 
Tức là VN đã được độc lập mà không có cuộc chiến 
quốc-cộng luôn.

Trách nhiệm này phải nói là của chính TT Eisen-
hower, một ông tướng giỏi về quân sự, nhưng không 
có viễn kiến chính trị [trong Thế Chiến II, đã từng 
dừng quân sau khi vượt biên giới Pháp-Đức, nhường 
cho Liên Xô chiếm Ba Lan, Tiệp, Đông Đức và Bá 
Linh, đưa đến tình trạng CS hóa một nửa Âu Châu 
sau đó].

Bây giờ ta nhìn qua giai đoạn cuối của cuộc chiến, 
ai chịu trách nhiệm để VNCH lọt vào tay CSBV?

Cho đến nay, ngay cả trong khối người Việt tỵ 
nạn, đã có không ít người vẫn mạnh miệng tố cáo 
TT Nixon cùng với Ngoại Trưởng Kissinger, thông 
đồng bán đứng Nam VN cho Trung Cộng, để tập 
trung nỗ lực cứu Do Thái.

Lập luận này chỉ là cái lý chạy tội của đảng Dân 
Chủ Mỹ, không hơn không kém, mà nhiều người vô 
tình hay cố tình đã chấp nhận và lập lại.

Hiển nhiên là đảng DC lúc đầu rất hăng say trong 
lý tưởng bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền, thích 
can thiệp vào chuyện thiên hạ, làm người hùng cứu 
nhân độ thế. TT Kennedy trong diễn văn nhậm chức 
để đời đã nói rất hùng hồn là nước Mỹ “sẽ trả bất cứ 
giá nào, chịu bất cứ gánh nặng nào, nhận bất cứ khó 
khăn nào, để hỗ trợ tất cả các nước bạn, chống lại 
tất cả kẻ thù, để bảo đảm sự sinh tồn và thành công 
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của tự do”. Nổ lớn hơn kho đạn Biên Hòa.
TT Johnson đã tiếp nối con đường đó sau khi TT 

Kennedy bị ám sát. Cho đến tháng Tám 1964, TT 
Johnson vẫn còn được hậu thuẫn rất mạnh khi nghị 
quyết Vịnh Bắc Việt, Tonkin Gulf Resolution, gần 
như khoán trắng cho TT Johnson đánh Bắc Việt, đã 
được biểu quyết với tỷ lệ phiếu 416-0 tại Hạ Viện 
và 88-2 tại Thượng Viện.

Nhưng cái nhìn của dân Mỹ về chiến tranh VN bắt 
đầu chuyển hướng khi cuộc chiến kéo dài quá lâu vì 
những sai lầm và thất bại chính trị và quân sự của 
Mỹ, và khi các phong trào chống sự tham chiến của 
Mỹ nổi lên mạnh từ những năm 67-68. Dân Mỹ mất 
kiên nhẫn, kinh hãi trước những cảnh máu lửa chết 
chóc của chiến tranh được thấy trong mỗi bữa ăn 
gia đình trên TV, đau buồn khi nhìn thấy con số cả 
chục ngàn thanh niên về Mỹ trong quan tài phủ cờ, 
và hàng trăm ngàn thanh niên khác giải ngủ trong 
tình trạng què cụt trong khi viễn ảnh hòa bình mù 
tịt, cũng như bị lay chuyển bởi các xách động gọi là 
“phản chiến” của truyền thông và giới trí thức cấp 
tiến thiên tả, được cổ võ và điều khiển thẳng từ Mạc 
Tư Khoa và Hà Nội.

Trong khi đảng CH còn cầm cự, muốn giúp VNCH 
thì đảng DC bắt đầu tháo chạy, khi trong cuộc bầu 
tổng thống năm 1968, các ứng viên “phản chiến” đe 
dọa nặng nề TT Johnson, đến độ ông phải bỏ cuộc, 
không ra tranh cử nữa. Phe “phản chiến” thất bại, 
cựu PTT Nixon vào Tòa Bạch Ốc, nhưng đảng DC 
chiếm đa số tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, với 
sự đắc cử của hàng loạt dân biểu và nghị sĩ “phản 
chiến”.

TT Nixon thuộc loại diều hâu, nhưng bị áp lực 
nặng phải rút ra khỏi Nam VN. Dù vậy, ông không 
chấp nhận rút ra theo kiểu phe DC đòi hỏi, tức là 
rút ra chỉ với một điều kiện duy nhất là mang các tù 
binh Mỹ về nước, còn số phận Nam VN ra sao thì 
tuyệt đối không thắc mắc.

Trong suốt thời gian nắm quyền, ông đã gặp phải 
chống đối tuyệt đối của phe đối lập DC và TTDC 
thiên tả suốt ngày bôi bác miền Nam và ca tụng 
VC, chưa kể hàng vạn người xuống đường biểu tình 
liên tục cả mấy năm trời. Chỉ trong nhiệm kỳ đầu, 
TT Nixon đã bị Hạ Viện DC biểu quyết hơn 80 lần, 
trung bình 3 tuần một lần trong suốt bốn năm, đòi 
Mỹ chấm dứt can dự vào cuộc chiến.

Tháng Chạp 1969, Thượng Viện DC thông qua 
luật Church-Cooper cấm triệt mọi hoạt động quân 
sự trên lãnh thổ Lào. Đường mòn Hồ Chí Minh 

được các nghị sĩ DC Mỹ bảo đảm an toàn tuyệt 
đối. Trong chiến dịch Lam Sơn 719 năm 1971, khi 
CSBV phản công với ít nhất 5 sư đoàn [binh đoàn 
70, sư đoàn 304, 308, 320, và 2], trọng pháo và thiết 
giáp, chống lại vài tiểu đoàn dù VNCH bảo vệ cuộc 
triệt thoái về nước, quân Mỹ án binh bất động bên 
này biên giới, chỉ hỗ trợ pháo binh lai rai vì bị trói 
tay bởi luật Church-Cooper. Năm 1974, VNCH 
bất lực nhìn CSBV chuyển quân và súng đạn ào 
ạt vào Nam VN qua đường mòn HCM. TT Nixon 
muốn đánh bom, nhưng bị vướng xình lầy Water-
gate, không đủ hậu thuẫn chính trị để vượt qua luật 
Church-Cooper. “Đương mòn” đã thành xa lộ nhờ 
các nghị sĩ DC Mỹ.

Tháng 6, 1970, Thượng Viện DC thông qua một 
tu chính Church-Cooper cấm chính quyền Nixon 
không được chi một đồng nào cho cuộc chiến tại 
Căm-Pu-Chia, cấm đánh bom xứ này luôn. Đến 
phiên các mật khu VC trên đất Căm-Pu-Chia được 
Thượng Viện DC Mỹ bảo đảm an toàn tuyệt đối. VC 
di chuyển bộ tư lệnh từ “R” qua Căm–Pu-Chia.

Năm 1972, vẫn nghị sĩ DC Frank Church ra dự 
luật cấm mọi chi tiêu liên quan đến chiến tranh tại 
cả vùng Đông Nam Á, ngoại trừ trong mục đích 
rút quân. Nhưng may mắn cho VNCH, quốc hội 
không đạt được đồng thuận, nên dự luật này không 
thi hành được.

Một năm sau, 1973, lấy cớ Hiệp Định Paris đã ký, 
cũng TNS Church lại cho thông qua luật mới xác 
nhận cắt hết mọi viện trợ quân sự cho Đông Nam Á. 
Lần này được Hạ Viện DC thông qua luôn. Và được 
thi hành. Cũng năm 1973, quốc hội thông qua War 
Power Act, Quyền Tham Chiến, bắt tổng thống phải 
xin phép quốc hội nếu tham gia bất cứ cuộc chiến 
nào quá ba tháng.

Ông Frank Church, nghị sĩ DC của Idaho, là người 
có trách nhiệm lớn nhất trong việc giết Nam VN.

Tháng Ba năm 1975, khi VC bắt đầu ào ào đổ quân 
dọc miền Trung, tiến về Sàigòn, quốc hội DC bác 
đơn của TT Ford xin tháo khoán khẩn cấp 700 triệu 
viện trợ quân sự đã được phê chuẩn từ lâu nhưng 
chưa xuất quỹ. Tháng Tư năm đó, khi VC gõ cửa 
Sàigòn, quốc hội DC cũng bác luôn đơn xin viện trợ 
khẩn cấp 300 triệu để tăng cường bảo vệ thủ đô.

Nhìn vào diễn tiến trên, với các nỗ lực không 
ngừng nghỉ của khối dân cử DC để ép từ TT John-
son đến TT Nixon rồi TT Ford phải chấm dứt sự can 
dự của Mỹ vào cuộc chiến tại Nam VN bằng cách 
cắt tiền, ra luật cấm đoán đủ chuyện, làm sao có 
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thể nói TT Nixon là người chịu trách nhiệm về việc 
mất VNCH? Điều ngạc nhiên đáng nói là việc ông 
đã cầm cự dai dẳng được 4 năm, vớt vát đến cùng, 
trước khi ký Hiệp Định Paris.

Trên phương diện ngoại giao, sách lược của ông 
là làm sao tạo được chia rẽ trong khối CS quốc tế 
giữa Liên Xô và Trung Cộng, để giảm hậu thuẫn 
của họ đối với CSBV, hậu thuẫn tinh thần cũng 
như tiền bạc và súng đạn, rồi đích thân ông đi nói 
chuyện trực tiếp với cả hai đối thủ để tìm giải pháp 
cho cuộc chiến.

Có nghiã là những nỗ lực của Kissinger-Nixon 
khi móc nối với Mạc Tư Khoa và nhất là Bắc Kinh, 
phải nói là để tìm cách vớt vát, gỡ gạc được bao 
nhiêu hay bấy nhiêu trước áp lực của khối phản 
chiến và quốc hội DC, chứ không phải là chuyện đi 
đêm để bán đứng Nam VN cho TC.

Khi VNCH rơi vào tay CSBV, hàng triệu người 
dân miền Nam bỏ phiếu bằng chân trốn chạy CS, 
cản trở và gây rối loạn các cuộc điều quân của các 
tướng Phú và Trưởng, trong khi VC thẳng tay bắn 
đại bác vào cả dân lẫn quân ta, đưa đến hàng trăm 
ngàn người chết trong các cuộc trốn chạy quân 
CSBV từ Cao Nguyên và miền Trung. Ta thua. Sau 
30-4, hàng trăm ngàn người bị đi tù cải tạo, hàng 
trăm ngàn người khác chết trên Biển Đông. Phe cấp 
tiến DC và TTDC trắng mắt, tìm cách chạy tội, thả 
lập luận Nixon bán đứng miền Nam cho TC. Thực 
tế là cánh cấp tiến thiên tả trong đảng DC đã tập 
trung mọi nỗ lực chống phá việc Mỹ tham chiến 
ngay từ những năm TT Johnson vừa đổ quân vào 
miền Nam, 1964-65. Tất cả những tiếng nói chống 
đối ồn ào nhất như vợ chồng Jane Fonda/Tom 
Hayden, hay Frank Church, hay Robert Kennedy, 
Eugene McCarthy, và sau đó George McGovern,... 
đều thuộc đảng DC hết.

Ngay cả đến khi VC đe dọa chiếm hết miền Nam, 
khối DC cũng vẫn là khối chống đối mọi biện pháp 
cứu nguy, thà chống mắt nhìn Miền Nam rơi vào 
tay CSBV chứ không chịu chi thêm một xu viện 
trợ quân sự khẩn cấp do TT Ford xin. Ngay cả việc 
nhận những người Việt nạn nhân CS vào tỵ nạn khi 
đó cũng bị khối DC chống, trong đó nổi bật nhất có 
TNS Biden, TNS Kerry, thống đốc Brown, tất cả 
đều thuộc đảng DC hết.

Công bằng mà nói, để mất nước là trách nhiệm 
của chính chúng ta trước tiên, trước khi chúng ta 
xỉa tay đổ thừa người khác. Ta thua vì lãnh đạo dở, 
lệ thuộc quá nhiều vào viện trợ Mỹ, vì hậu phương 

thiếu đoàn kết, vì chính sách “dân chủ” nửa chừng 
xuân dung túng cho những phá rối của đám chính 
khách thời cơ lực lượng cẳng giữa, hay đám nhạc 
sĩ, sinh viên phản chiến ngây ngô, linh mục và sư 
sãi ôm mộng hão làm giáo chủ,... Tất cả chỉ khiến 
cho sự hy sinh của người lính Cộng Hòa trở thành 
công dã tràng.

Hồ sơ VN còn quá nhiều bí ẩn chưa giải toả hết 
mà cũng có thể không bao giờ có câu trả lời cuối 
cùng. Nhưng nhìn vào những diễn biến trên, trách 
nhiệm của khối cấp tiến DC không thể chối cãi. 
Chẳng những đảng DC ép chính quyền Nixon/Ford 
phải tháo chạy mà còn không cho chúng ta cơ hội 
chống đỡ khi cắt hết tiền bạc và súng đạn để có thể 
tiếp tục cuộc chiến, rồi còn muốn đóng cửa không 
cho chúng ta vào tỵ nạn.

TT Nixon đã từng thẳng tay thả bom Bắc Việt, 
tung quân qua đánh mật khu VC bên Căm-Pu-Chia, 
bí mật thả bom xứ này mấy tháng ròng rã mà cả VC 
lẫn Sihanouk đều không dám lên tiếng phản đối vì 
há họng mắc quai. Nếu không bị quốc hội DC khoá 
tay, ai biết được ông sẽ đi xa tới đâu. Đổ bộ Vinh 
hay Hải Phòng?

Các ông Nguyễn Tiến Hưng và Hoàng Đức Nhã đã 
nhiều lần kết án Kissinger và Nixon đã ma-nớp đủ 
kiểu kể cả áp lực và lừa gạt TT Thiệu để rút ra khỏi 
Nam VN, không sai. Nhưng có lẽ họ ở trong cuộc 
quá gần, quan hệ trực tiếp với Kissinger và Nixon 
quá nhiều, chỉ nhìn thấy hai ông này mà không nhìn 
thấy cả quốc hội và phong trào “phản chiến” bên 
Mỹ, nên không đánh giá đúng mức áp lực trên đầu 
TT Nixon. Theo ông Nhã, TT Thiệu trách TT Nixon 
không giữ lời hứa sẽ cứu VNCH, chỉ chứng tỏ lãnh 
đạo VNCH quả không hiểu gì hay không muốn hiểu 
chính trị Mỹ, nhất là sau gần cả trăm biểu quyết của 
quốc hội và sau vụ Watergate.

CSVN huyênh hoang đấm ngực khoe công, thật 
ra chỉ thắng nhờ... ù lỳ, coi rẻ mạng sống dân và bộ 
đội, chết bao nhiêu cũng bất cần để đám lãnh đạo 
chiếm quyền. Tướng Westmoreland đã từng nói, 
trong quân đội Mỹ, nướng quân như Giáp thì ông ta 
chưa lên được đại úy đã bị ra toà án quân sự rồi.

Từ phiá Mỹ, truyền thông mỵ dân, trí thức cấp 
tiến thiên tả, đảng DC yếu đuối, đó chính là những 
thành phần chịu trách nhiệm lớn nhất cho cơn ác 
mộng 30 tháng 4 của chúng ta.

Chú Thích của Người Dân:
Bài viết trên nguyên thủy đăng trên Việt Báo, số 

ra ngày 9 tháng 5, 2017.
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QUÂN TỬ NHẤT NGÔN
Kim Bảng

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại,
Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn

   

 

Nếu đúng thế thì Trump Tổng Thống (TTT) quả 
là quân tử khôn nhất trần đời. Ông không hề ngần 
ngại, ngượng ngùng khi đổi giọng đến nỗi có người 
ví ông với người làm ảo thuật.

Bài báo “Trump hôm nay không còn là Trump 
của ngày hôm qua” đề ngày 14.4.2017, xuất hiện 
trên ít nhất 5 tờ báo trong nước: Dân Việt, Thế Giới, 
Báo Mới, Thời Báo, DVO, vài điểm chính trong nội 
dung tóm tắt như sau:

“Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra 
nhiều quyết định và phát ngôn quan trọng. Trong 
đó, nhiều phát ngôn của ông được nhận định là 
hoàn toàn trái ngược với những gì ông tuyên bố 
trước đó… Hồi còn tranh cử, Trump từng cáo buộc 
Trung Quốc “ăn hiếp” nước Mỹ và thao túng tiền 
tệ. Nhưng đến thứ tư này, ông nói với tờ Wall Street 
Journal rằng “họ không phải là những người thao 
túng tiền tệ”…Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 
2016, Trump luôn mong muốn cải thiện quan hệ 
với Nga, khen ngợi Tổng thống Nga Putin “mạnh 
mẽ” và “rất thông minh”. Ông cũng hoan nghênh 
sự tham gia của Nga tại Syria. Nhưng đến thứ tư, 
sau khi nghi ngờ Nga tham gia vào cuộc tấn công 
hóa học ở Syria, Trump nói rằng quan hệ với Nga 
đã xuống mức “thấp nhất mọi thời đại”…Trong 
suốt năm 2015 và 2016, Trump hứa sẽ xây một bức 
tường biên giới giữa Mỹ và Mexico và khiến Mexico 
phải trả tiền để xây.

Nhưng đến thứ ba, bộ trưởng tư pháp của Trump 
nói rằng Trump hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ trả tiền xây 
dựng bức tường”.

Tất cả những cáo buộc trên đây đều chính xác. 

Nhưng một tác giả Việt Nam khác, Phan Nguyên 
Luân, lại có ý kiến đối nghịch:

“Hôm qua nhận được một video clip quay hình 
buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc, tổng thống Donald 
Trump mời tổng giám đốc hãng Intel, ông Brandee 
Krzanich đã chia xẻ: “Tôi rất hãnh diện đến tòa 
Bạch Ốc. Và hôm nay đứng bên cạnh tổng thống 
và nội các của ông, tôi tuyên bố công ty Intel của 
chúng tôi sẽ đầu tư 7 tỷ Mỹ kim xây dựng một số 
nhà máy semiconductor tại tiểu bang Arizona. Và sẽ 
tạo hàng ngàn việc làm đáng kể cho người dân tại 
tiểu bang này. Với sự lãnh đạo của tân tổng thống, 
tôi nghĩ rồi đây những công ty của Hoa Kỳ sẽ lần 
lượt đem về Hoa Kỳ. Vì không ai khác hơn là chính 
chúng tôi học bài học phải nghĩ về dân tộc Hoa 
kỳ trước tiên từ tổng thống Donald Trump”. Thật 
vậy, nói như nhà bỉnh bút thời sự Tuyết Lan qua bài 
viết Càng Cựa Quậy, Càng Bộc Lộ Sự Mất Quyền 
Lực: “Donald Trump vừa mới vào Bạch Cung, thế 
giới đã chấn động, chứng tỏ là nước Mỹ đang hùng 
cường trở lại, không còn xìu xìu ển ển, ai cũng bắt 
nạt được như thời Obama”. 

Đa số truyền thông dòng chính của đảng Dân Chủ 
đã không mấy ưa Donald Trump trong giai đoạn 
tranh cử, nay cũng đã có những nhận định khá độc 
đáo. Báo Wall  Street Journal cho rằng “Tổng Thống 
Trump điều hành đất nước không cần kịch bản”. 
CNBC nói “Ông Trump đã thay đổi di sản 8 năm 
của Obama chỉ trong một tuần”.  Báo New Yorker 
nhận thấy “đây là một tuần đáng báo động của ông 
Trump”. CNN bình luận “Hãy quên kế hoạch 100 
ngày đi, với Donald Trump thì chỉ cần một tuần là 
đủ để sáng lập một chế độ Tổng Thống mới”.

Chỉ trong một tuần đầu tiên làm Tổng Thống, ông 
Trump đã ban hành một loạt sắc lệnh từ thương mại, 
đối ngoại đến nhập cư. Tất cả là 14 sắc lệnh đã ký:

1/ Chỉ thị các hãng phải hủy bỏ hết các quy định 
mới đặt ra;

2/ Bản ghi nhớ (memorandum) về tái cơ cấu Hội 
Đồng An Ninh Quốc gia và Nội An;

3/ Bản ghi nhớ chỉ đạo Bộ Quốc Phòng thiết lập 
một kế hoạch đánh bại ISIS trong vòng 30 ngày;

4/ Sắc lệnh cấm các nhân vật hoạt động môi giới 
hành lang chính phủ (lobbyists);

5/ Sắc lệnh ấn định 120 ngày đình chỉ chương 
trình định cư người tỵ nạn và 90 ngày cấm du lịch 
vào Hoa Kỳ đối với công dân từ 7 quốc gia điểm 
nóng của khủng bố, gồm: Iraq, Iran, Syria, Lybia, 
Yemen, Somalia và Sudan;
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6/ Hai sắc lệnh về an ninh biên giới và thi hành 
luật di trú, bao gồm thẩm quyền xây tường thành 
biên giới Mỹ – Mexico, cắt hết tiền tài trợ từ liên 
bang đến các thành phố bí mật chứa chấp di dân 
bất hợp pháp; tuyển mộ hơn 5,000 nhân viên tuần 
tra biên giới; chấm dứt chính sách “bắt-rồi-thả” 
(catch-and-release) đối với di dân bất hợp pháp; tái 
lập các cơ quan thi hành luật di trú địa phương và 
tiểu bang;

7/ Bản ghi nhớ yêu cầu 30 ngày duyệt xét sự sẵn 
sàng quân sự;

8/ Hai sắc lệnh tái lập đường ống dẫn dầu Key-
stone XL và Dakota Access; ba sắc lệnh liên quan 
đến môi trường, các dự án hạ tầng cơ sở liên quan 
đến đường ống dẫn dầu; chỉ thị Bộ Thương Mãi tạo 
dòng sản xuất hỗ trợ quá trình; cho Bộ Thương Mãi 
180 ngày để sử dụng tối đa thép Mỹ trong đường 
ống;

9/ Sắc lệnh phục hồi điều gọi là “Mexico City Pol-
icy” – cấm các khoản tài trợ liên bang cho các nhóm 
quốc tế thực hiện phá thai hoặc vận động hành lang 
cho việc hợp pháp hóa hoặc cổ võ phá thai;

10/ Một thông cáo cho biết Hoa Kỳ sẽ rút khỏi 
thỏa hiệp thương mãi TPP (Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương);

11/ Lệnh phong tỏa việc thuê một số nhân viên cho 
chính phủ liên bang nhằm giảm bớt hình thể chính 
phủ, ngoại trừ lãnh vực quân sự;

12/ Sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang nới 
lỏng các “quy định nặng nề” của ObamaCare.

13/ Sắc lệnh “Tầm nã tội phạm xuyên quốc gia” 
nghĩa là các quốc gia khác không được chấp chứa 
tội phạm của Hoa Kỳ.

14/ Tăng ngân sách quốc phòng, và tân trang hóa 
vũ khí tối tân và xây dựng lại một quân đội hùng 
mạnh nhất thế giới.

Ông Trump đã thực hiện ngay những lời hứa 
trong khi tranh cử. Có điều là dường như ông ra tay 
nhanh quá, khiến cho phe Dân Chủ khiếp sợ, phải ra 
sức vẫy vùng chống phá. Cuộc chống đối “dữ dằn” 
nhất hiện nay là sắc lệnh cấm du lịch vào Mỹ trong 
vòng 90 ngày đối với công dân từ 7 quốc gia điểm 
nóng của khủng bố, gồm: Iraq, Iran, Syria, Lybia, 
Yemen, Somalia và Sudan…Sắc lệnh này được ban 
hành và các cơ quan công lực đã thực hiện ngay 
một cách máy móc làm dấy lên các cuộc biểu tình 
phản đối tại nhiều phi trường và thành phố. Đảng 
Dân Chủ xem như là cơ hội tốt để thêm dầu vào 
lửa, nhiều nghị sĩ, dân biểu đảng Dân Chủ đã tham 

gia đi biểu tình. Và cựu Tổng Thống Obama cũng 
đăng đàn chỉ trích đương kim Tổng Thống và tuyên 
bố: các cuộc biểu tình này là cần thiết. Báo chí ghi 
nhận, Obama là cựu Tổng Thống đầu tiên trong 
lịch sử Mỹ Quốc đã can thiệp vào chính sách của 
người kế nhiệm. Kể ra thì Obama đã tỏ ra “thiếu 
tự trọng” trong hành động cổ võ biểu tình (trước 
kia và bây giờ), bảo sao không được báo giới gọi 
là tổng thống yếu kém và tồi tệ nhất lịch sử! Theo 
CNN, các đảng viên Dân Chủ đã dành thời gian từ 
tuần mở đầu của chính phủ Trump để tìm cách gồng 
bắp thịt theo cách mà họ có thể làm. Chẳng hạn như 
tẩy chay các cuộc điếu trần để xác quyết thành phần 
nội các của Tổng Thống Trump. Từ chối không hợp 
tác với đảng Cộng Hòa để điều chỉnh ObamaCare.  
Và hiện nay là gây nhiễu cản trở việc Trump chỉ 
định thẩm phán cho Tối Cao Pháp Viện, chống việc 
đề cử Quan Tòa Gorsuch, một quan tòa nhiều năng 
lực và trung lập.

Thế nhưng, đảng Dân Chủ càng tung ra nhiều đòn 
cản mũi mà họ nghĩ là có thể ngăn cản được Trump, 
thì họ càng bộc lộ sự nhỏ nhen, bất lực. Và phải đối 
diện với một thực tế phũ phàng, đó là họ không còn 
quyền lực ở Washington nữa. Từ Bạch Cung tới hai 
viện Quốc Hội cũng như về tổng số Thống Đốc tiểu 
bang! Nhiều đảng viên Dân Chủ đã bắt đầu thấy 
xấu hổ đối với hành động phá hoại, quấy rối của 
đảng mình và đã có mầm bất mãn và chán đảng. 
Theo Maeve Reston, CNN, hiện nay, đảng Dân Chủ 
không thấy rõ ai là người kế vị Barack Obama hoặc 
Hillary Clinton. Ai là người có thể nói tiếng nói 
thống nhất của đảng. Hiện không có sự đồng thuận 
trong chiến lược làm cản trở lịch hành pháp của 
Tổng Thống Trump, hoặc ngay cả phương thức ưu 
tiên về vấn đề lập kế hoạch cạnh tranh với Trump. 
Không biết ông Obama và đảng Dân Chủ của ông 
có nhận ra điều này không? Chứ cứ vì quyền lợi bè 
đảng, tự ái và thù vặt cá nhân, mà tiếp tục quấy rối 
Tổng Thống Trump, thì toàn dân Mỹ sẽ sớm nhìn 
thấy bộ mặt thực của đảng Dân Chủ. Họ sẽ chán 
ghét và hậu quả sẽ rất thảm hại. Nhà cháy và mặt 
chuột đã và đang lòi ra ai là yêu nuớc Mỹ, ai phá 
nước Mỹ, bạn ạ! 

Quốc dân Hoa Kỳ nói riêng, và Thế Giới nói chung 
đang để ý và theo dõi từng ngày về cung cách làm 
việc không ngừng nghỉ của tân tổng thống Donald 
Trump. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là 
ông quyết tâm thực hiện lời hứa, những gì ông tuyên 
bố trong lúc tranh cử, thì ngày nay chưa tới 30 ngày 
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sau khi nhậm chức vào tòa bạch ốc làm việc, ông 
đã thực hiện gần như trọn vẹn những gì ông đã hứa 
với cử tri. Dĩ nhiên rất nhiều người không thích 
ông, những người đó không ai khác hơn là những 
người của đảng Dân Chủ, trong đó có ông Barrack 
Obama và bà Hillary Clinton cùng với giới truyền 
thông báo chí khuynh tả luôn dòm ngó và tìm mọi 
cách hạ uy tín của ông qua sức mạnh truyền thông 
mà họ nắm giữ gần như tuyệt đối.

Tổng thống Trump đang bị Thù Trong Giặc Ngoài! 
Nhưng với ông, chuyện họ phá họ cứ phá, chuyện 
tân tổng thống làm, ông cứ làm! Không ai cản ông 
được, vì những việc tổng thống Donald Trump đang 
thực hành không làm lợi cho cá nhân ông, hay cho 
đảng cộng hòa, mà là đem quyền lợi, bảo vệ và phục 
vụ cho quốc dân Hoa Kỳ. Ông không màu mè với 
những luận điệu ngôn ngữ mị dân như giới chính trị 
xôi thịt, ông cũng không sắt máu đem quân đội tham 
chiến khắp nơi. Tất cả ông dồn nổ lực làm sao cho 
Dân Giàu Nước Mạnh, đơn giản thế thôi!

Vậy, bạn muốn chống một tổng thống, một chính 
quyền yêu bạn, đem quyền lợi cho bạn và cho dân 
tộc không? Hỏi là tự trả lời!” (Trump vào Bạch 
cung thế giới chấn động, Hoa Kỳ hùng cường!”, 
www.cuuhocsinh phuyen.com.13.2.2017)

John Porter cũng có luận điệu ủng hộ Trump khi 
phổ biến bài “Trump Is Not a Liberal or Conserva-
tive…He’s A Pragmatist!”, đề ngày 16.5.2016.

Trước hết ông định nghĩa các danh từ Pragmatism; 
Pragmatic; Pragmastist:

Webster’s College Dictionary: (1) Có kỹ năng kinh 
doanh hoặc luật pháp (Skilled in business or law); 
(2) Liên quan đến thực tiễn thực tế, công việc hàng 
ngày; không phải với lý thuyết hoặc suy luận; thiết 
thực (concerned with actual practice, everyday af-
fairs; not with theory or speculation; practical) (3) 
Một phương pháp hoặc khuynh hướng trong triết 
học của người quyết định ý nghĩa và chân lý của 
tất cả các khái niệm bằng những hậu quả thực tế (A 
method or tendency in philosophy of one who deter-
mines the meaning and truth of all concepts by their 
practical consequences)”. 

Rồi ông biện luận:
“Tôi không coi và cũng không tin rằng Donald 

Trump tự coi mình là một người bảo thủ theo nghĩa 
của chủ nghĩa bảo thủ truyền thống. Chính ông 
Trump gọi đó là “Chủ nghĩa Bảo thủ theo Lương 
tri” (Common Sense Conservatism). Tôi nghĩ rằng 
Trump là một nhà thực dụng (a pragmatist). Ông 

thấy một vấn đề và hiểu nó phải được giải quyết. 
Ông không thấy vấn đề này là chủ nghĩa cấp tiến 
(liberal) hay bảo thủ (conservative)...ông chỉ thấy 
nó là một vấn đề. Đó là một phẩm chất cần được 
ngưỡng mộ và hoan nghênh, không bị lên án.  

Xem xét các vấn đề từ quan điểm chủ nghĩa cấp 
tiến đã dẫn đến việc tạo ra nhiều vấn đề hơn, nhiều 
chương trình hưởng quyền hơn, nhiều nạn nhân 
hơn, nhiều quy định của chính phủ hơn, nhiều nợ 
công hơn, nhiều “phải đạo chính trị” (chữ của tác 
giả Vũ Linh dịch “political correctness”) hơn và 
nhiều cuộc tấn công vào tầng lớp lao động ở mọi 
cấp độ kinh tế hơn.

Xem xét các việc theo cái gọi là quan điểm Bảo 
thủ của Đảng Cộng Hòa (CH - Republican Conser-
vative) đã mang lại chi tiêu triền miên, chủ nghĩa 
toàn cầu hoá gây tổn hại cho lợi ích và phúc lợi Mỹ, 
từ chối những vấn đề thực tế là gì và sự lãnh đạo 
yếu kém, không hiệu quả, nhút nhát và thu hẹp tổng 
kết lại là một phó quận trưởng Barney Fife... <*> 
chuyên làm lành và sợ chính bóng vía của mình. Nói 
tóm lại, nó đã mang lại ý thức hệ tự do với Con Voi 
của Đảng CH và Con Lừa của Đảng Dân Chủ (DC) 
đứng bên nhau cho [chờ] một linh vật (mascot = 
thần hay vật đem phước đến).

Nhập cư, đặc biệt là Nhập cư Bất hợp pháp, không 
phải là vấn đề bảo thủ; nó không phải là một vấn đề 
chủ nghĩa cấp tiến; đó là một vấn đề đe dọa ngay 
chính sợi ngang sợi dọc và cơ cấu của Mỹ. Nó đòi 
hỏi một cách tiếp cận thực tiễn, chứ không phải là 
cách tiếp cận nhằm xoa dịu nhóm này hay nhóm 
khác.

Sự sụp đổ kế cận của nền kinh tế không phải là 
một vấn đề chủ nghĩa cấp tiến hay bảo thủ; đó là 
một vấn đề của Mỹ. Đã nói thế rồi, nó sẽ không bao 
giờ được giải quyết cho đến khi nó được xem xét 
như là một vấn đề đòi hỏi một cách tiếp cận theo 
lương tri để giải quyết, bởi vì các đảng viên DC và 
CH chỉ biết một cách để sửa chữa các việc, phần 
nhiều vẫn như vậy. Các doanh nhân thành công như 
Donald Trump tìm cách để làm cho mọi thứ được 
việc (work); họ không hứa sẽ thích nghi.

Chỉ độc một mình Trump hiểu rằng việc Tàu thao 
túng tiền tệ không phải là vấn đề của CH hay DC. 
Đó là một vấn đề đe dọa sự ổn định tài chính của 
chúng ta, và ông hiểu thế cân bằng hợp lý cần thiết 
để khắc phục nó. Ở đây một lần nữa các doanh nhân 
thành công như Trump đã phải chịu đựng những 
thủy triều lên xuống của thực tế kinh tế, hiểu những 
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gì cần thiết để khiến cho việc kinh doanh chạy, và 
họ, không giống như hai bên lối đi của hành lang 
chính trị, biết rằng nếu cái gì đó không hiệu quả, 
bạn không tiếp tục cố gắng để làm cho nó chạy việc 
hy vọng rằng lúc nào đó nó sẽ được việc...

Tôi lập luận rằng Mỹ cần các nhà thực dụng vì 
những người theo chủ nghĩa thực dụng thấy một vấn 
đề và tìm cách khắc phục nó. Họ không thấy một 
vấn đề và kết hợp nó bằng cách tiếp tục làm những 
điều như cũ, tạo ra nhiều vấn đề hơn. 

 Bạn có thể không thích Donald Trump, nhưng tôi 
nghi rằng lý do người ta không thích ông ấy là bởi 
vì: 1) ông ấy hoàn toàn đối nghịch với phương pháp 
“anh trai tốt” [ good big brother] của các điều đình 
trong hậu trường để vỗ béo thùng phước sương của 
các chính trị gia; 2) họ không quen với việc nghe 
một ứng cử viên nói ai không bị cản trở bởi xiềng 
xích tài chánh của những người làm chủ họ thông 
qua các khoản tặng dữ; 3) ông ấy là một người 
không có ý thức hệ chính trị đặc thù; và 4) ông ấy 
là người hiểu rằng phải cần nhiều hơn là những lời 
hứa rỗng tuếch và phải đạo chính trị để Mỹ trở lại 
với sự vĩ đại của nó…

Chúng ta nay có khá hơn hay tệ hơn? Nó xảy ra 
mới đêm qua hay suy giảm đều đặn do cả hai bên 
đem lại? Trong số những việc khác, biên giới mở, 
dòng người tị nạn Hồi giáo Trung Đông chảy tự do 
vào Mỹ, quân lực rất suy nhược, nợ công áp đảo 
chịu không nổi, chi tiêu liên bang mất kiểm soát, 
các hợp đồng mậu dịch nước ngoài bất công và giết 
chết công việc, kiểm soát các trường công lập địa 
phương của liên bang thậm chí không được Hillary 
Clinton và Bernie Sanders công nhận là những vấn 
đề, trong khi Donald Trump công nhận. 

Tôi xin trình rằng một nhà thực dụng có thể đúng 
là cái mà nước Mỹ cần ngay bây giờ. Và như tôi đã 
nói, một nhà thực dụng nhìn thấy một vấn đề và hiểu 
rằng giải pháp khắc phục nó không phải là về một 
đảng chính trị mà là về sự thiện chí và dũng cảm để 
thực hiện nó. Tôi thành thật tin rằng Donald John 
Trump là người thực dụng “Common Sense conser-
vative” hiểu rõ những vấn đề của chúng ta và sẽ 
làm mọi thứ bằng quyền lực của mình để khắc phục 
chúng. Chúng ta đừng quá vội vã để nhầm lẫn niềm 
tin của ông với sự kiêu ngạo.

Xin chuyển cho khắp nước Mỹ, xin dấn thân.
John Porter, 118 Approach Drive, Harrison, Ar-

kansas, 870-741-4119”.
Một nhân vật khác cũng trình bầy một lập trường 

tương tự: Mychal S. Massie là một mục sư đã được 
phong chức, đã dành 13 năm làm việc toàn thời gian 
trong Bộ Giáo sĩ Cơ Đốc. Nay ông là người sáng 
lập và Chủ tịch của Trung tâm Chính sách Chủng 
tộc (RPC), một trí khố mà ông chính thức thành lập 
vào tháng 9 .2015. RPC ủng hộ một xã hội mù màu 
(loạn sắc giác). Ông là người sáng lập và là chủ tịch 
tổ chức bất vụ lợi “In His Name Ministries”. Ông là 
cựu Chủ tịch Quốc gia của trí khố bảo thủ da đen, 
Dự án 21-Mạng Lãnh đạo Quốc gia của Bảo thủ Da 
Đen và là cựu thành viên của trí khố liên hệ, Trung 
tâm Nghiên cứu Chính sách công Quốc gia. 

Ông Massie kết luận: “Mọi người mau mắn lẫn 
lộn và coi thường sự tự tin như là kiêu ngạo, nhưng 
điều đó phổ biến trong số những người chưa bao giờ 
đạt được bất cứ điều gì trong đời (hoặc các chính 
trị gia chưa bao giờ thực sự giải quyết một vấn đề), 
bởi vì tốt hơn là vẫn có “vấn đề cần giải quyết , vậy 
tái bầu cho tôi để giải quyết nó, (việc không bao 
giờ xảy ra) và những người đã luôn luôn chơi ăn 
chắc (một lần nữa, tất cả các chính trị gia) không 
muốn nhận nguy cơ thất bại, để cố gắng và đạt được 
thành công. Donald Trump đem cả đế chế tài chính 
của ông vào chỗ rủi ro để tranh cử tổng thống; điều 
này nói lên tất cả. “Thành công cho Hoa Kỳ!”

Stephen Gregory khẳng định: “Trump không phải 
là theo chủ nghĩa cô lập cũng chẳng phải là một tay 
phiêu lưu. Chính sách đối ngoại mới nổi lên của 
ông giúp giữ trật tự trong một thế giới hỗn loạn”, 

và nhận định: 
“Sen đầm quốc tế đang quay trở lại. Đó là thông 

điệp quan trọng được gửi bởi 59 hỏa tiễn đạn đạo 
Tomahawk đánh xuống căn cứ không quân Shay-
rat của Syria, căn cứ xuất phát cuộc tấn công bằng 
khí sarin vào thị trấn Khan Sheikhoun ngày 6. 4. 
Trước khi TTT thực sự được trắc nghiệm trên sân 
khấu quốc tế, nhiều nhà phê bình đã giải thích chính 
sách ngoại giao “nước Mỹ đã” (America first) của 
ông như là theo cô lập chủ nghĩa. Nhưng Trump 
chưa bao giờ tự mô tả chính sách của mình như 
vậy. Trong bài phát biểu khai mạc, Trump nói: “Từ 
giây phút này, nó sẽ là nước Mỹ đã. Mọi quyết định 
về mậu dịch, về thuế, về nhập cư, về ngoại giao, sẽ 
được thực hiện để mang lại lợi ích cho công nhân 
Mỹ và gia đình Mỹ”. Chủ yếu của Trump là làm thế 
nào tốt nhất để phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ, chứ 
không phải là vấn đề tham gia hoặc tách rời với thế 
giới. Trump đã từng gợi ý tham gia vào Syria là một 
sai lầm. Những tuyên bố này phản ánh sự thiếu xu 
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hướng để Mỹ lâm vào cuộc chiến tranh nước ngoài, 
và tương tự như những lời chỉ trích trước đó của 
Trump về sự thay đổi chế độ và các cuộc chiến xây 
dựng quốc gia của TT  George W. Bush.

Trump cũng đã chỉ trích chính sách đối ngoại của 
TT Barack Obama không hiệu quả, đặt ưu tiên làm 
việc thông qua các mối quan hệ và các tổ chức đa 
phương. Về ý thức hệ, Trump ở giữa Bush và Obama. 
Ông tin rằng HK là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, và 
ông thú nhận yêu nó say đắm. Một mặt, Trump bác 
bỏ mọi nhu cầu xin lỗi cho HK trên sân khấu thế 
giới, như Obama đã làm. Mặt khác, ông không tin, 
như Bush đã làm, rằng sự vĩ đại của Mỹ bao gồm 
việc sửa đổi lại các quốc gia khác theo hình ảnh 
của chúng ta. Trong bài diễn văn nhậm chức, Trump 
nói, “Chúng tôi không tìm cách áp đặt lối sống của 
chúng tôi với bất cứ ai, mà để cho nó tỏa sáng như 
một tấm gương cho mọi người theo”. Trong diễn từ 
ấy, Trump bảo rằng HK sẽ “củng cố các liên minh 
cũ và thành lập các liên minh mới”. Các liên minh 
này sẽ có cơ sở nhẹ nhàng (sober) hơn so với sự 
phiêu lưu của Bush và đánh giá cao hơn về phong 
cách cơ bản của Mỹ so với Obama. Victor Davis 
Hanson, viết cho National Review, mô tả Trump là 
“Hobbesian” <**>. Theo Hanson, Trump coi thế 
giới là một nơi khó khăn, nơi luôn có những diễn 
viên chơi xấu. Người ta không thể loại trừ được điều 
ác, nhưng có thể đánh bại nó và làm cho nó ít nguy 
hiểm hơn, nếu không thì nó nguy hiểm thật. Hanson 
viết: “Các giáo sĩ thần trị Iran và cộng sản Tàu làm 
tương tự như cách con chó pit bull <***> không 
thể ngừng cắn. Đúng thời, bằng cảnh giác và ngăn 
cản, bạn có thể ngăn chặn những vết bầm kinh niên 
này, nhưng bạn sẽ không phải mất máu và của cải 
để nỗ lực biến con pit bull thành con chó con”.

Trump đã nói rằng ông muốn, theo cách của Teddy 
Roosevelt, một “cây gậy to” -- một quân đội mạnh 
mẽ đến mức HK có thể làm theo ý mình chỉ bằng 
đe dọa tấn công. Hành động quân sự sẽ không cần 
thiết nếu các đối thủ rút lui khi có dấu hiệu phản 
đối của HK. Việc ném bom căn cứ không quân Syria 
giúp tái khẳng định rằng HK có một cây gậy lớn và 
sẵn sàng sử dụng nó.

Độ đáng tin của các đe dọa của HK đã giảm đi 
trong suốt nhiệm kỳ của TT Obama không tin tưởng 
vào quyền lực của Mỹ, nhưng thời điểm then chốt 
trong sự suy giảm đó là vào tháng 8.2013. Obama 
đã vạch một đường màu đỏ vào ngày 20.8.2012, nói 
rằng các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học sẽ không 

được tha thứ. Một năm và một ngày sau đó, Assad 
đã phát động một cuộc tấn công bằng hơi sarin vào 
một khu ngoại ô của Damascus được cho là đã giết 
chết hàng trăm người. Sau khi cứu xét một phản ứng 
quân sự, chính quyền Obama đã thương lượng với 
Nga về việc loại bỏ tất cả vũ khí hóa học của Syria, 
một thỏa thuận mà cuộc tấn công gần đây cho thấy 
không được tôn trọng. Việc không trừng phạt Assad 
vì vụ tấn công bằng khí độc đã để lại một nguyên 
tắc quan trọng của hệ thống quốc tế không được 
áp dụng: không thể chấp nhận vũ khí hóa học. Việc 
Trump bỏ bom Syria đã bị một số chỉ trích là một 
động tác không hiệu quả, tái lập các tiêu chuẩn cơ 
bản về đạo đức và chính trị... Anne-Marie Slaugh-
ter, nhà hoạch định chính sách thuộc Bộ Ngoại giao 
của Obama, đã viết: “Donald Trump đã làm đúng 
ở Syria. Rồi! Sau nhiều năm khắc khoải (hand-
wringing) vô ích khi đối mặt với những hành động 
khủng khiếp đáng ghê tởm”. Chính sách đối ngoại 
của Trump hãy còn đang được tiến hành, nhưng ông 
đã thông báo rằng ông có ý định HK phải ra lại 
tiền tuyến, theo cách phù hợp với các quyền lợi của 
HK”. (“Trump: Neither an Isolationist nor an Ad-
venturer”. Epoch Times. 13.4.2017). 

Marcus Noland và Kent Boydston bình luận:
“Tính linh hoạt, hay còn gọi là “flip-flopping” 

<****> đang nổi lên như là một nhãn hiệu chính 
sách của chính quyền Trump. Những lập trường 
biến chuyển nhanh chóng của chính quyền đối với 
Tàu, Syria và Bắc Hàn là một ví dụ. (Và để được rõ 
ràng, flip-flopping không phải là một phân loại tiêu 
cực).

Hãy bắt đầu với Syria…Trump nói, “Không có 
tranh cãi rằng Syria đã sử dụng vũ khí hóa học bị 
cấm, đã vi phạm nghĩa vụ của nó theo Công ước 
Vũ khí Hoá Học  và không đếm xỉa đến yêu cầu 
của Hội đồng Bảo an LHQ. Sau đó, ông kêu gọi tất 
cả các quốc gia văn minh “chấm dứt khủng bố các 
loại”… Bắc Hàn và Syria có lịch sử lâu dài về hợp 
tác kéo dài nhiều thập kỷ. Họ đã chia sẻ kỹ thuật, vũ 
khí, thậm chí có những báo cáo rằng binh lính Bắc 
Hàn đang chiến đấu cùng lực lượng Assad ở Syria. 
Bắc Hàn chuyển giao kỹ thuật hạch tâm cho Syria 
đã bị phá hủy trong một cuộc Israel không kích năm 
2007 và cha của Bashar al-Assad là Hafez al-Assad 
và Kim Nhật Thành  có mối quan hệ hợp tác lâu 
dài…Đáng chú ý là trong tuyên bố sau cuộc pháo 
kích, Trump ghép Assad vào với bọn khủng bố…Tuy 
nhiên, những nghi ngờ về bất kỳ sự thay đổi cơ bản 
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nào của tâm khảm đã được nêu ra khi TT chỉ trích 
trong tweet sáng sớm Chủ Nhật rằng ông không gắn 
nhãn cho Tàu là thao túng tiền tệ - một lời hứa vững 
như đá tảng trong cuộc vận động tranh cử - ngõ hầu 
bảo đảm được hỗ trợ của Bắc Kinh giải quyết vấn 
đề Bắc Hàn…

Trong cuộc phỏng vấn của Fox Business News, 
Trump đã nói xa rằng khi thông báo cho Tập ở Mar-
a-Lago rằng ông đã ra lệnh tấn công hỏa tiễn vào 
Syria, Tập đã cho thấy sự chấp thuận mặc nhiên 
hành động này. Đây không phải là thông điệp chính 
xác của MOFA Tàu, nhưng như Julian Ku chỉ ra, 
việc Tàu không chỉ trích rõ ràng hơn cuộc tấn công 
là một sự xuống nước (stand-down) đáng kinh ngạc. 
Sự xuống nước này được củng cố vào tuần sau bởi 
việc Tàu miễn bỏ phiếu về nghị quyết của Hội đồng 
Bảo an LHQ lên án cuộc tấn công hóa chất của 
Assad, buộc Nga phải bỏ phiếu phủ quyết duy nhất 
trong số 5 siêu cường (P5). Vậy, có thể có cái gì đó 
cho ý tưởng hợp tác Mỹ-Tàu.

Và nghĩ xem, người ta đang bàn tán về một “học 
thuyết Trump”. (“China, Syria, North Korea, and 
the Trump Doctrine - A return of the axis of evil?” 
18.4.2017).

Có những người dân bình thường dãi lòng tâm sự 
một cách chân thành, giản dị, cảm động, như Mi-
chael Reeb, một cựu phi công chiến đấu không quân 
HK, quê ở Pittsburgh: “Tôi cả đời là một đảng viên 
DC. Đây là 3 lý do tôi kéo cần [bầu] cho Trump”:

1/ Tủi nhục quê nhà (Hometown Humiliation)
2/ Ngụy tạo công việc (Job Fabrication)
3/ Một đột biến văn hóa (A Cultural Mutation).
Tuy ý kiến của ông rất thâm thúy, tiếc rằng không 

có chỗ trình bầy hết, chỉ xin ghi lại một câu: “Trump 
đã lầm? Chuyện hằng ngày! Nhưng sự đền bù cuối 
cùng của ông là ông tỏ ra yêu mến người Mỹ và là 
một người yêu nước” (“I’m a Lifelong Democrat. 
Here Are 3 Reasons I Pulled the Lever for Trump”. 
3.1.2017).

Sau khi tham khảo những ý kiến trên, có thể rút ra 
mấy nhận định.

Một vị minh quân không cần làm gì khác hơn là 
khiến cho nước giầu dân mạnh. Muốn giầu thì “phi 
thương bất phú”. Trump là một kinh doanh thành 
công đầy kinh nghiệm, có khả năng chuyển từ kinh 
doanh sang “kinh bang tế thế” (trị nước giúp đời). 
Ông không có đảng phái. Nếu có thì đảng phái của 
ông là “Đảng Mỹ”, như ông đã năm lần bảy lượt 
khẳng định “Mỹ đã” (America first). Vì thế ông 

không theo một ý thức hệ nào, rất thực tiễn, cái gì 
phải thì theo, cái gì được việc (work) thì làm, không 
thành kiến, không định kiến, không cuồng tín.  Ông 
bị trách là lật lọng, tiến hậu bất nhất. Đúng. Nhưng 
đó chính là ưu điểm của một người đa mưu túc trí. 
Nhà Phật có câu “tuỳ duyên bất biến”. Bất biến ở 
chỗ bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc, tùy duyên là 
linh động theo hoàn cảnh biến chuyển mà thay đổi. 
Như thế là không đạo đức sao? Hay chỉ có những 
chính trị gia đạo đức giả mới đáng khâm phục?  

TTT thay đổi nhanh như chớp, không e dè gì cả, 
đến nỗi có người ví ông như nhà ảo thuật. Ông dương 
đông kích tây, đối phương không biết đường nào mà 
lần. Ông thả con săn sắt bắt con cá rô, dử họ thả mồi 
bắt bóng. Toàn là những mưu lược, thủ đoạn – mà 
tiếng Nhà Phật gọi là “phương tiện thiện xảo, Phạn 
ngữ là upaya hay rõ hơn là upaya-kaushaly (skill 
in means) -- của nhà kinh doanh lão thành, lăn lóc 
trên thương trường đầy gai góc, có lẽ không thiếu 
thương tích nhưng chính vì thế mà là một lãnh tụ 
từng trải ngoài đời không chỉ ru rú trong văn phòng. 
Ông đem những từng trải ấy ra kinh bang tế thế 
<*****>, hy vọng chấn chỉnh được tình hình Hoa 
Kỳ để thế giới tránh được đầy dẫy những hiểm họa 
nhãn tiền, Tàu hung hăng bành trướng, Hồi khủng 
bố tàn ác, di dân lan tràn…nhân loại bị đầy ải trong 
tuyệt vọng.

Nhưng TTT không thiếu kẻ thù, trong và ngoài 
nước. Kẻ thù ngoài nước còn dễ đối phó. Nếu ông 
thất bại là thất bại trước kẻ thù trong nước.

Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Barney Fife là vai hề trong loạt hài kịch TV 

The Andy Griffith Show rất được hâm mộ những năm 
1960–65 do Don Knotts (1915-2006) thủ diễn.

<**> Thomas Hobbes (05/04/1588-04/12/1679) là 
triết gia người Anh chủ trương trước khi Thượng đế 
làm gì thì lý trí đã làm trước rồi.

<***> Pit bull là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, 
gan lỳ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn 
được gọi là chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu.

<****> Flip-flop là dép lê kiểu Nhật xỏ ngón chân 
cái, nghĩa bóng là tráo trở, lật lọng. 

<*****> Từ ngữ “kinh bang tế thế” (trị nước giúp 
đời) do Minh Trị Thiên Hoàng (1852-1912)  của Nhật 
yêu cầu dịch ra từ tiếng Latinh, để lôi kéo tầng lớp tri 
thức Nho giáo kinh doanh, buôn bán và làm giầu, đảo 
ngược thứ tự giá trị xã hội Đông phương cổ truyền 
“sĩ nông công thương”, khiến cho Nhật thành cường 
quốc, một đảo quốc tí hon mà đã từng chiến thắng, uy 
hiếp hai đế quốc khổng lồ Nga, Tàu.
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Đại-Dương

NHỮNG CHIẾC MÃ TẤU
BĂM NÁT

NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục 

tuyên truyền về nền kinh tế hoang tưởng đang bùng 
nổ nhằm chiêu dụ các nhà đầu tư sản xuất hàng hóa 
giá trị cao lao vào để xuất cảng bằng công nhân 
giá rẻ và nhắm tới sự phát triển nhanh của giai cấp 
trung lưu trong quốc gia có 90 triệu dân. 

Tờ Forbes ngày 11-05-2017 nhận định “30 năm 
sau khi tàn cuộc chiến, kinh tế Việt Nam đang đối 
diện với sự kết thúc lạnh gáy nếu các công ty nước 
này tiếp tục vay mạo hiểm để phát triển kinh do-
anh”. 

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa tại Việt Nam đang bị các thế lực bên ngoài 
lẫn trong nước băm vằm chẳng nương tay.

Mã tấu trong tay Trung Quốc
Gần 90% dự án công trình quốc gia Việt Nam đều 

lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc do được chỉ 
định thầu, không cần qua đấu thầu công khai, hoặc 
được “tay trong” tiết lộ mức thầu của các đối tác. 

Sau khi trúng thầu, các dự án lập tức đội giá, hoặc 
thi công kéo dài, hoặc ngưng dài hạn, hoặc trục trặc 
vì hỏng hóc triền miên khi vận hành.  

Công trình không vận hành đúng theo tính toán 
ban đầu làm cho nhà máy, đường sá do nhà thầu 
Trung Quốc xây cất gây hao tốn ngân sách, trở nên 
lỗi thời nên khó tạo lợi ích cho nền kinh tế quốc 
dân. 

Hà Nội quy hoạch phân khu hai bờ sông Hồng 
suốt 3 năm đã trao cho 3 công ty Sun Group, Gelex-

imco, Tập đoàn Vin Group lập lại quy hoạch hồi 
tháng 1-2017.

Nhưng ngày 4 tháng 2 năm 2017, Geleximco đã 
cùng Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng 
Châu (Trung Quốc) đi khảo sát thực địa, được Sở 
Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội giao cho toàn bộ tài 
liệu liên quan.

Họ ngang nhiên vi phạm Luật Đấu thầu và Luật 
Quy hoạch Đô thị của Việt Nam.

Những cửa hiệu bán hàng cho du khách Trung 
Quốc tại Việt Nam do người Việt đứng tên nhưng 
tiền thu qua thẻ tín dụng thì lọt vào túi của người 
Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế đều gọi Việt Nam là chiếc 
bãi phế thải công nghệ của Trung Quốc. 

Bắc Kinh gia tăng đầu tư để tuồn công nghệ phế 
thải, đưa công nhân các loại vào Việt Nam, lập khu 
phố và làng Tàu khắp nơi. Tương lai, người Việt 
Nam chỉ làm công cho người Trung Quốc trên đất 
nước của mình!

Mã tấu trong tay đảng cộng sản Việt Nam
Với Hiến pháp giành độc quyền cai trị cho Đảng 

Cộng sản nên Hà Nội xây dựng và thi hành luật 
pháp nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của đảng 
viên, đặc biệt ưu đãi giới lãnh đạo từ trung ương 
tới địa phương.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa trở thành công cụ vơ vét của giới lãnh 
đạo.

Bất cứ công trình, quy hoạch nào cũng đều mang 
ý nghĩa chính trị hoặc xin-cho để khỏi chệch hướng 
xã hội chủ nghĩa mà vẫn phục vụ đắc lực cho lợi 
ích của cán bộ, đảng viên các cấp.

Những tượng đài, công viên Hồ Chí Minh và liệt 
sĩ nhan nhản, làm ngân sách phát triển kinh tế, phục 
vụ dân sinh teo tóp đến mức tận cùng.

Tỉnh Thái Bình đang tạo ra một mô hình moi tiền 
mới khi tung ra kế hoạch xây tháp tốn 13 triệu USD 
như một công trình tiêu biểu cho tỉnh mà không 
dùng tiền từ ngân sách Nhà nước. Thái Bình đã 
huy động được 1.5 triệu USD từ con em của tỉnh đã 
thành đạt. Liệu những nhân vật có máu mặt đang 
làm ăn với tỉnh Thái Bình có dám từ chối mà yên 
thân hay sao?

Dựa theo phương châm “cơ sở hạ tầng đi trước 
một bước” mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam 
thi nhau vay tiền, phần lớn từ Trung Quốc, để xây 
đường cao tốc bất chấp hậu quả.  
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Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng dài 100 km với 
chi phí lên tới 20 triệu USD/km nhưng lưu lượng 
xe quá ít nên có ngày chỉ thu phí khoảng 250,000 
USD mà phải trả lãi ngân hàng 350,000 USD. Nhà 
cầm quyền tăng giá phí trên đường cũ để buộc dân 
đi vào cao tốc. 

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông vay vốn của 
Trung Quốc đang tiếp tục đội giá mà chưa thấy triển 
vọng ngừng. Bất chấp kinh nghiệm tiêu cực xảy ra 
thường xuyên, Bộ Giao Vận tải đã đề nghị Chính 
phủ cho phép Cao Bằng và Lạng Sơn vay 300 triệu 
USD để làm Đường Cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng 
Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Hai tỉnh 
sẽ chịu trách nhiệm và đủ khả năng trả nợ, trả lãi, 
tỉnh hay Nhà nước phải gánh chưa thấy quy định 
rõ ràng. 

Cao tốc này có hiệu quả hay không nếu số hành 
khách và hàng hóa luân chuyển quá ít trong khi 
vốn vay quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc 
dân.

Nghị quyết 35 của Thủ tướng cộng sản Nguyễn 
Xuân Phúc ban hành đã một năm liên quan đến hỗ 
trợ và phát triển doanh nghiệp tới năm 2020 mà 
tình trạng doanh nghiệp vẫn mù mịt.

Các doanh nghiệp thứ cấp rất khó tiếp cận nguồn 
tài chính của ngân hàng. Doanh nghiệp phải đóng 
thuế 39% lợi nhuận, gấp đôi Tân Gia Ba. Chi phí 
kinh doanh cao nhất Đông Nam Á. Chuyển một 
container từ Hải Phòng đến Hà Nội (dài 100 km) 
đắt gấp 3 lần từ Trung Quốc hoặc Đại Hàn đến Việt 
Nam. Chi phí tiếp cận điện năng của doanh nghiệp 
Việt Nam cao gấp 49 lần Phi Luật Tân. 

Doanh nghiệp Việt Nam phải tiếp từ 5-10 đoàn 
thanh tra, chưa kể các đợt kiểm tra không chính 
thức. Hai phần 3 doanh nghiệp thừa nhận có hối 
lộ, tiền chiếm 10% tổng doanh thu. Phần lớn doanh 
nghiệp thừa nhận phải trả chi phí không chính thức. 
Doanh nghiệp nhỏ ngày càng thu hẹp lại còn có 30 
lao động so với quy định 50.

Việt Nam chỉ có các Tập đoàn kinh tế Nhà nước 
đồ sộ nhưng nổi tiếng biếng nhác và bất lực nên chỉ 
gây thêm đống nợ cho nhà nước. 

Doanh nghiệp Việt Nam tệ nhất trong 10 quốc gia 
Đông Nam Á vì phải trả góp, lãi cao do vay ngắn 
hạn mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng rất nghiêm 
trọng.

Dân Việt Nam muốn độc lập, tự chủ và phát triển 
đất nước không có con đường nào khác là phải dẹp 
2 chiếc mã tấu đang đe dọa  từng giờ, từng phút.

NHỮNG DỮ KIỆN MƠ HỒ 
VỀ MỘT VÀNH ĐAI, 
MỘT CON ĐƯỜNG

Diễn đàn về “Sáng kiến Một Vành đai, Một Con 
đường” được Tổ chức tại Trung Quốc trong 2 ngày 14 
và 15-05-2017 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Tập Cận 
Bình đã quy tụ 15,000 đại biểu của hơn 70 tổ chức 
quốc tế và 130 quốc gia tham dự, kể cả 28 nguyên thủ 
quốc gia.

Báo chí của Trung Quốc ít nói tới sinh hoạt của diễn 
đàn mà ra sức đánh bóng Tập Cận Bình “đã đưa ra 
sáng kiến, hiểu rõ, và lập kế hoạch” cho sáng kiến về 
Một Vành đai, Một Con đường”.  

Tài liệu từ Cơ quan Văn hóa và Khoa học, Giáo 
dục Liên Hiệp Quốc, UNESCO, cho thấy có rất nhiều 
tuyến đường giao thông nối liền Châu Âu, Châu Á, 
Châu Phi. Giới thương nhân tùy theo nhu cầu hàng 
hóa và chọn đường giao thông. Theo BBC ngày 14-
05-2017 trong bài “Con đường tơ lụa trên bộ và trên 
biển không của riêng ai”. 

Lụa tuy xuất xứ từ Trung Hoa nhưng nghề tơ tầm 
cũng lan tràn khắp Châu Á và Châu Âu từ năm 550. 

Các nhà truyền giáo, thương nhân, hàng hải Châu 
Âu đã thám hiểm và khám phá nhiều vùng đất, tuyến 
đường mới.

Mãi đến đời Nhà Nguyên (1271-1368), Trung Hoa 
mới vươn ra biển khi Đô đốc Trịnh Hòa chỉ huy một 
đội tàu 62 chiếc và gần 28,000 quân đến Quy Nhơn 
(Champa), qua Eo biển Malacca tới Sri-Lanka trên Ấn 
Độ Dương. 

Britannica nhận xét về các chuyến đi của Trịnh Hòa 
chỉ làm tăng tầm chính trị của Trung Hoa tại Châu Á 
trong nửa thế kỷ và tạo ra làn sóng thực-dân-hóa ở 
Đông Nam Á. 

Vì thế, Nhà Minh (1368-1644) cho đốt các tàu biển 
đi xa, buộc dân duyên hải lùi sâu vào bờ và cấm dùng 
thuyền lớn đánh cá.

Khi Nhà Minh bị Nhà Thanh thôn tính thì lính thủy 
và thường dân dùng thuyền chạy sang Việt Nam, Mã 
Lai Á và Indonesia tạo ra cộng đồng Minh Hương. 

Các con đường giao thông quốc tế đã phổ biến văn 
hóa, kiến thức, thương mại cũng như tạo ra vụ gián 
điệp kinh tế, quốc phòng và di dân lẫn xâm lược. 

Đàng sau chủ trương hấp dẫn và ngôn ngữ trau chuốt 
đều che đậy ý đồ đen tối. 

Tại lễ khai mạc Diễn đàn, Tập Cận Bình nói: “Chúng 
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tôi không quay trở lại lối chơi cũ giữa những kẻ thù 
mà sẽ tạo ra một mô hình hợp tác mới, các bên cùng 
có lợi ... Chúng ta nên xây dựng một nền tảng hợp tác 
mở, duy trì và phát triển nền kinh tế thế giới mở”. Tập 
tiếp: “đã đến lúc xây dựng hệ thống các quy tắc về 
thương mại và đầu tư toàn cầu công bằng, hợp lý và 
minh bạch...sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển 
mà không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước 
khác”.

Diễn đàn này thiếu tiếng nói của nguyên thủ các 
cường quốc kinh tế thế giới như Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, 
Anh, Ấn, Úc, Gia Nã Đại...nên tham vọng xây dựng 
một hệ thống quy tắc phục vụ quyền lợi của Trung 
Quốc sẽ có thể dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh về 
Kinh tế như từng xảy ra thời Liên Xô.

Hội đồng Tương trợ Kinh tế do Liên Xô thành lập từ 
tháng 1-1949 gồm có 11 quốc gia, kể cả Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (Bắc Việt), đã không giúp các thành viên 
phát triển kinh tế do tính chất giáo điều và bao cấp nên 
tan rã sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã đầu 
tư khoảng 1,000 tỉ USD vào sáng kiến “Một Vành đai, 
Một Con đường” sau 4 năm thực hiện trải dài trên 68 
quốc gia, chiếm 40% GDP toàn cầu và 60% dân số thế 
giới. Bắc Kinh hy vọng số thành viên sẽ tăng lên 78 
quốc gia vào cuối năm 2017.

Tại Diễn đàn, Tập Cận Bình cam kết sẽ chi 124 tỉ 
USD cho “Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường”. 
Bắc Kinh tuyên bố duy trì chính sách “ba không: 
không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia 
khác, không tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu, không 
giành quyền bá chủ” khi thực hiện chính sách Một 
vành đai, Một con đường. 

Dư luận quốc tế phấn khởi nhiều và chỉ trích cũng 
chẳng ít.

Về chính trị: Sáng kiến Một Vành đai, Một Con 
đường không đơn thuần liên kết và hội nhập mà nhằm 
bành trướng”sức mạnh mềm” của Trung Quốc. Mô 
hình Bắc Kinh muốn quảng bá “xây dựng Trung Quốc 
thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, 
dân chủ, văn minh hài hòa vào năm 2049” trái với 
nguyên tắc nhân quyền phổ cập. Liên Xô đã thất bại.

Về kinh tế: thông qua các gói viện trợ, Bắc Kinh sẽ 
tuồn công nghệ lạc hậu tới các nước. Các cộng đồng 
người Hoa được Bắc Kinh hỗ trợ tích cực sẽ khống 
chế nền kinh tế của các quốc gia khác đúng chủ trương 
của Trung Quốc “không chiếm lãnh thổ mà chỉ khai 
thác đất đai của nước khác”. Nô lệ kinh tế với Trung 
Quốc khó tránh khỏi. Điều này thể hiện rõ nhất tại 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về quân sự: Trung Quốc xây dựng một hệ thống 

hải cảng tại nhiều quốc gia duyên hải dưới sự kiểm 
soát, thậm chí điều hành của giới thân-Bắc Kinh. Các 
hạm đội của Trung Quốc có thể được tiếp tế, sửa chữa 
khi hoạt động xa nhà.

Về chiến lược: Trung Quốc khó bị bao vây về quân 
sự lẫn kinh tế, đặc biệt khi xảy ra chiến tranh. Bắc Kinh 
lấn dần vai trò siêu cường duy nhất của Hoa Kỳ.

Ai lợi ai hại trong Sáng kiến Một Vành đai, Một 
Con đường? 

Các nước nhỏ, nghèo loá mắt trước số tiền viện 
trợ khổng lồ, hàng loạt máy móc, hàng hóa rẻ tiền từ 
Trung Quốc sẽ bị tham nhũng, quản trị yếu kém khiến 
khối nợ ngày càng phình to và khó tránh tương lai đi 
làm thuê. 

Ngược lại, Trung Quốc sẽ thu lợi từ các hoạt động 
đầu tư thiếu minh bạch để yểm trợ cho các hoạt động 
kinh tế ở quốc nội và toàn cầu nhờ khối người tiêu thụ 
60% dân số thế giới. 

Các quốc gia công nghệ tiên tiến sẽ dễ dàng tiếp cận 
với mọi loại thị trường cần hàng hóa cao cấp.

Chủ tịch Tập Cận Bình đang áp dụng chính sách của 
Nhà Nguyên nên vừa phát triển kinh tế, vừa đe doạ 
quân sự để đặt ách thống trị mềm cấp vùng rồi lan 
khắp toàn cầu.

CHỌN LỰA NÀO
CHO CÁC NƯỚC ASEAN

                               
Các nước trong Cộng đồng ASEAN đang đứng 

trước một sự chọn lựa liên quan đến chủ quyền quốc 
gia và phát triển kinh tế.

Chọn lựa khó hay dễ tuỳ thuộc vào giới lãnh đạo 
có đủ kiến thức, ý chí chính trị, kinh nghiệm quản trị 
quốc gia dân tộc. 

Trung Quốc đang chuẩn bị mọi biện pháp để tuần 
tự giành quyền thống trị trong vùng “biển lịch sử” 
trên Biển Nam Trung Hoa. 

Bắc Kinh dồn nỗ lực xây dựng lực lượng Hải quân 
và lực lượng Cảnh sát biển, ngoài ra còn có thêm lực 
lượng “dân quân biển” nhằm bảo vệ quyền lợi cốt lỏi 
của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa. 

Hải quân Trung Quốc chịu trách nhiệm giám sát 
mọi hoạt động hàng hải thông qua Biển Nam Trung 
Hoa khi Vùng Nhận dạng Phòng không chưa thành 
hình.
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Cảnh sát biển chịu trách nhiệm áp dụng luật pháp 
của Bắc Kinh trên Biển Nam Trung Hoa bên trong 
Đường 9 Đoạn.

Dân quân biển ngoài nhiệm vụ khai thác hải sản, 
lấn áp tàu đánh cá của các quốc gia khác trên Biển 
Nam Trung Hoa còn chịu sự điều động trực tiếp của 
Hải quân Trung Quốc và Cảnh sát biển để quấy rối 
chiến hạm Mỹ khi được lệnh. 

Hai năm qua, Bắc Kinh đã mở rộng nhiều cơ sở 
quân sự và bố trí vũ khí trên Nhóm đảo Hoàng Sa, kể 
cả hệ thống chống hoả tiễn HQ-9 phỏng theo S-300 
của Nga.

Bắc Kinh sắp hoàn tất việc quân-sự-hoá trên 3 đảo 
nhân tạo Xu Bi, Vành Khăn, Chữ Thập với cầu tàu 
quân sự, phi đạo. Đồng thời, cũng bố trí hệ thống 
HQ-9.

Trung Quốc đang lăm le xây đảo nhân tạo tại Scar-
borough Shoal do Phi Luật Tân kiểm soát trước khi 
bị Bắc Kinh cưỡng đoạt năm 2012.

Tam giác chiến lược này sẽ giúp cho Bắc Kinh 
kiểm soát toàn bộ hoạt động trên Biển Nam Trung 
Hoa, đồng thời, đe doạ tới an ninh và chủ quyền của 
các quốc gia duyên hải Đông Nam Á, kể cả Indone-
sia và Tân Gia Ba.

Quân-sự-hoá Biển Nam Trung Hoa cũng tạo điều 
kiện cho Bắc Kinh nới rộng Vùng Chống Xâm nhập 
và Chống Tiếp cận, 2A/AD. 

Căn cứ Hải quân Ngọc Lâm trên đảo Hải Nam 
được bố trí các giàn hoả tiễn đạn đạo chống chiến 
hạm có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu trong 2A/
AD cùng một lúc.

Trong tháng 5-2017, Hạm đội Nam Hải đã nhận 4 
chiếc khu trục hạm được trang bị hệ thống tác chiến 
tương tự Aegis của Hoa Kỳ làm gia tăng khả năng 
Chống tiếp cận, Chống xâm nhập và đe doạ trực tiếp 
tới Hải quân Hoa Kỳ.

Bắc Kinh thường xuyên phái chiến đấu cơ ngăn 
chặn máy bay trinh thám Mỹ trên Biển Đông dù cho 
Mỹ-Trung đã ký thoả thuận quản trị các vụ chạm trán 
trên không trung giữa các máy bay quân sự. 

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan bắt đầu 
chuyến tuần tiễu Châu Á-Thái Bình Dương từ căn cứ 
Yokosuka ở Nhật Bản hôm 16-05-2017 được tuần 
dương hạm Shiloh và 5 khu trục hạm tháp tùng.

Hải đội HKMH Xung kích USS Reagan sẽ cùng 
với các Hải quân đồng minh tập trận mang tên Val-
iant Shield phối hợp với Không quân, Thuỷ quân lục 
chiến Mỹ diễn ra tại Hawaii. 

Cuộc tập trận Keen Sword nhằm phối hợp tác 

chiến Nhật-Mỹ. Tập trận Invincible Spirit phối hợp 
Hoa Kỳ và Đại Hàn nhằm đối phó với vũ khí nguyên 
tử của Bình Nhưỡng. 

Hải đội Xung kích HKMH USS Carl Vinson đang 
hoạt động trong vùng biển Bán đảo Triều Tiên. 

Phải chăng sẽ có trận thư hùng giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc tại Châu Á-Thái Bình Dương làm cho 
các quốc gia duyên hải ở Biển Đông Trung Hoa và 
Biển Nam Trung Hoa lo sợ bị cuốn vào trận cuồng 
phong. 

Nhật Bản và Đại Hàn luôn luôn đứng cùng chiến 
tuyến với Hoa Kỳ nên các bất đồng đều bị đặt sau 
mối quan tâm về an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Cách 
chọn lựa của hai dân tộc Nhật Bản và Đại Hàn đã 
tạo ra kỳ tích kinh tế khiến thế giới thán phục mà đất 
nước không có chiến tranh.

Ngược lại, các quốc gia Đông Nam Á đã nghèo, tụt 
hậu vẫn tiếp tục tự hào hảo nên thường bị chiến tranh 
tàn phá, kinh tế làm thuê, khoa học kỹ thuật sao chép 
hơn sáng tạo. 

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thường gán tội Hoa 
Kỳ bỏ rơi làm cho Trung Quốc có dịp lớn mạnh và 
hiếp đáp các láng giềng yếu đuối.

Hoa Kỳ trợ giúp Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ra 
Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển, PCA, hồi 
tháng 1-2013, nhưng chẳng có quốc gia Đông Nam 
Á nào tham gia.

Ngày 12-07-2016, PCA phán Trung Quốc thua 
triệt để và toàn diện mà không quốc gia Đông Nam 
Á nào đòi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết đó, ngoại 
trừ Tân Gia Ba.

Tệ hơn, một số nguyên thủ quốc gia Đông Nam 
Á vội vã chạy sang Bắc Kinh để nhận viện trợ hoặc 
vay ODA.

Tân Gia Ba tuy có 74% cư dân gốc Hoa, Trung 
Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Tân Gia Ba, 
trái lại, Tân Gia Ba là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Hoa 
Lục. Nhưng Tân Gia Ba không theo mô hình kinh 
tế của Trung Quốc, tin tưởng sự hiện diện của Hoa 
Kỳ là cần thiết cho Đông Nam Á, lên án Bắc Kinh 
không tôn trọng luật pháp quốc tế, cho phép hải đội 
Tác chiến Cận duyên đồn trú thường trực tại hải cảng 
Changi để tuần tiễu trên Biển Đông, đặc biệt gần Eo 
biển Malacca, tham gia các cuộc tập trận Hải quân 
quốc tế. 

Các quốc gia Đông Nam Á chưa thoát khỏi nền 
kinh tế tư bản thân hữu, chìm đắm trong tham nhũng, 
vẫn trong nền kinh tế làm thuê, khoa học kỹ thuật chỉ 
có danh hảo. 
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KHỦNG HOẢNG Ở VIỆT NAM 
TRỞ THÀNH MIẾNG MỒI NGON

CHO TRUNG QUỐC 
Chưa bao giờ, khối người mang dòng máu Việt 

Nam ở trong nước cũng như hải ngoại quan tâm và 
lo sợ mất chủ quyền quốc gia, mất nước cho Trung 
Quốc như ngày nay, ngoại trừ đảng Cộng sản Việt 
Nam.

Việt Nam đang lún sâu vào nhiều vụ khủng hoảng 
làm cho dân tộc suy yếu sức đối kháng với chính 
sách đồng hóa, bành trướng bá quyền. 

Chủ nghĩa Marx đã bị nhân loại ném vào sọt rác 
lịch sử từ năm 1991, chỉ còn sót lại ở Trung Quốc, 
Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên.

Nhưng chủ nghĩa Mác vẫn chễm chệ trong Hiến 
pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thoát 
ra từ miệng đảng viên cộng sản, phơi mình trên 
báo chí quốc doanh.

Điều 4 Hiến pháp quy định ĐCS độc quyền cai 
trị tạo điều kiện cho giới cầm quyền tha hồ thao 
túng sinh hoạt quốc dân chỉ nhằm phục vụ lợi ích 
của đảng.  

Tác giả Gareth Stedman Jones của cuốn sách “Ti-
tled Karl Marx: Greatness and Illusion” đã trả lời 
phỏng vấn hôm 18-04-2017: “Marx đã mắc nhiều 
sai lầm khi phê phán chủ nghĩa tư bản và bản chất 
con người. Chủ nghĩa cộng sản đã không thay thế 
chủ nghĩa tư bản như Marx cổ xúy qua khẩu hiệu 
chủ nghĩa tư bản ắt phải giãy chết và các cuộc 
cách mạng sẽ đẩy nhanh tiến trình này”. 

Khủng hoảng về chủ nghĩa đã làm cho giới lãnh 
đạo Việt Nam bị giam hãm vào quá khứ lạc hậu 
của nhân loại.

Trả lời phóng viên quốc tế hôm 28-01-2016, Tiến 
sĩ chính trị học, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói 
“Việt Nam có tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách. 
Ở một số nước nói dân chủ nhưng người đứng đầu 
quyết định hết thì ai dân chủ hơn ai”. 

Việt Nam xếp hạng 131/167 quốc gia trong danh 
sách tình trạng dân chủ trên thế giới. 

CSVN với chủ trương xây dựng “con người mới 
xã hội chủ nghĩa” gây ra vụ khủng hoảng giáo dục 
kéo dài từ sau khi thống nhất mà chẳng thấy ngọn 
đèn cuối đường hầm dù nhân loại đã bước vào thời 
đại tri thức. 

Trí tuệ của mỗi cá nhân là một đại lượng có thể 

“

phát triển vô hạn, thậm chí không thể lường trước, 
nó tự do phát triển, và cần phải được tự do phát 
triển. Giáo dục độc quyền chỉ dẫn tới thảm hoạ.

CSVN áp đặt triết lý và phương pháp giáo dục 
qua các “chương trình khung” hoặc “chương trình 
tổng thể”, “độc quyền sách giáo khoa” đã bóp chết 
tinh thần khai phóng. 

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy 
chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam được 
công bố ngày 04-04-2017 đã bước vào lối mòn 
“đại học tại chức”.

Tiến sĩ Ngô Tứ Thành, Phó giáo sư tại Đại học 
Bách khoa Hà Nội đã vạch ra 4 điểm nghịch lý 
của Thông tư số 8 đi ngược với quá trình hội nhập 
quốc tế.

Thông tư đòi hỏi: (1) Trình độ Anh văn của 
nghiên cứu sinh chỉ cần chứng chỉ IELTS từ 5.0 
trong khi muốn du học cấp 3 tại Anh, Úc, Mỹ phải 
được 5.5-6.0. (2) Để bảo vệ luận án chỉ cần có 2 
báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế thay vì được 
đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp 
chí ISI-Scopus theo thông lệ quốc tế. (3) Quy định 
người hướng dẫn chỉ cần có số báo cáo như nghiên 
cứu sinh. (4) Các thành viên trong Hội đồng Phản 
biện chỉ cần 1 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc 
tế.

Thông tư này tạo điều kiện cho những người tốt 
nghiệp Đại học tại chức (mà đa số thuộc giới cầm 
quyền) dễ dàng có tấm bằng tiến sĩ. 

Sau 31 năm đổi mới, 20 năm gia nhập vào ASE-
AN, 16 năm được các chuyên gia hải ngoại “Đánh 
thức con Rồng ngủ quên” mà Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam vẫn ở trong nhóm 4 quốc gia lạc 
hậu hơn trong ASEAN. 

Cùng một quãng thời gian tương tự, Đại Hàn 
nghèo hơn Việt Nam đã trở thành quốc gia công 
nghiệp hàng đầu với lợi tức ròng (nominal) bình 
quân đầu người 28,000 USD so với 2,100 của Việt 
Nam.

Thừa biết, không một quốc gia nào áp dụng chính 
sách kinh tế Mác-Lê mà trở nên giàu có, ngoại trừ 
đi cướp giật của người khác hoặc làm báo cáo 
láo. Nhưng Hà Nội vẫn xây dựng “nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội”. 

Ba Tây, Venezuela xây dựng nền kinh tế theo mô 
hình cực tả đã bị đẩy vào tình cảnh khốn cùng trong 
vòng 15 năm dù rất giàu tài nguyên thiên nhiên.

Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế 
giới, WTO năm 2001 và trở thành hội viên chính 
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thức từ 2006 đã cam kết sẽ xây dựng nền kinh tế 
thị trường trong 10 năm. Bây giờ, Bắc Kinh đòi 
quốc tế công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị 
trường mà chẳng ai đồng ý.

Việt Nam cũng bắt chước Trung Quốc rồi sẽ 
gánh hậu quả.

Nhóm chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” giúp 
Hà Nội quy định “doanh nghiệp nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo trong nền kinh tế đa thành phần”. 

Doanh nghiệp nhà nước là chiếc máy in tiền công 
suất cao cho giới lãnh đạo. Ngược lại, giới lãnh 
đạo phải cung cấp mọi phương tiện của đất nước 
để các Tập đoàn Nhà nước hoạt động bất chấp luật 
pháp.

Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình 
Dương, TPP, quy định phải sử dụng máy móc, 
nguyên liệu sản xuất từ 12 thành viên.

Hà Nội bèn mua thành phẩm của Trung Quốc rồi 
gắn mác Made in Việt Nam, nhập những máy móc 
lạc hậu, phế thải của Trung Quốc để nhập nhằng 
với quy định của TPP. Nay, TPP không còn mà 
Việt Nam vẫn nằm trong số 16 quốc gia bị Chính 
quyền Trump điều tra về gian lận thương mại.

Nông dân, doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam điêu 
đứng vì các thủ đoạn lừa đảo của thương gia Trung 
Quốc trong khi những phong bì dày cộm cứ chui 
vào túi cán bộ nhờ cho phép hàng tiểu ngạch từ 
Trung Quốc tràn sang giết chết nền sản xuất Việt 
Nam. 

Chuyên gia Phạm Chi Lan cho biết “ở Việt Nam 
cứ 1 đồng lợi nhuận thì mất 1.02 bôi trơn”. Cơ 
quan theo dõi nạn hối lộ, Trace International, ghi 
nhận năm 2014, Việt Nam xếp hạng 188/197 quốc 
gia được khảo sát.

Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia đã bán công ty cho 
người Nhật vào đầu tháng 4-2017, và 7 cổ đông 
lớn đã nhận được 80 triệu USD. 

Nhiều tập đoàn nước ngoài như Nhật Bản, Trung 
Quốc, Đại Hàn, Ấn Độ, Thái Lan…đã thu mua các 
thương hiệu hàng đầu và chiếm thị phần lớn tại 
Việt Nam. 

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS Trần 
Đình Thiên  cho rằng “doanh nghiệp Việt Nam 
hiện nay có xu hướng li ti hóa, tức là nhỏ đi so với 
trước”.

Bắc Kinh chỉ cần đảng Cộng sản Việt Nam làm 
tay sai để bắt dân Việt phục vụ cho lợi ích Trung 
Quốc và lần lần bị đồng hóa mà chẳng cần sử dụng 
tới súng ống. 

Tường Thành
Và Lăng Mộ

Tôi nghĩ một ngày nào đó, khi chúng ta vượt qua nỗi 
khiếp sợ của cái ngu và ác, tôi đề nghị một phương 
pháp xử lý lăng Hồ Chí Minh như vầy: chôn ông ta 

thật sâu dưới lòng đất, ngay nơi xác ông ta đang quàn, 
rồi dán lên bên trong, bên ngoài của tất cả những bức 
tường, trần và các lối đi trong lăng những đầu lâu của 
những nạn nhân, ưu tiên là những nạn nhân trong cải 

cách ruộng đất, và đổi tên thành: LĂNG NHỮNG NẠN 
NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VIỆT NAM. 

Nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh

So với Vạn Lý Trường Thành thì Bức Tường Bá 
Linh chỉ như một thứ mô hình để trưng bầy, coi chơi 
cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin 
Wall (cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của 
nó) cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong 
lịch sử cận đại.

Thông tin của Bộ An Ninh Quốc gia (CS Đông 
Đức) cho hay: “Lực lượng biên phòng của khu vực 
biên giới với Tây Berlin bao gồm 11.500 quân nhân 
và 500 nhân viên dân sự. Ngoài bộ tham mưu đóng 
ở Berlin-Karlshorst, lực lượng này bao gồm 9 trung 
đoàn ... với 567 xe bọc thép chở quân, 48 súng cối, 
48 đại bác chống tăng, 114 súng phóng lửa cũng 
như là 156 xe bọc thép hay xe công binh và 2.295 xe 
cơ giới khác. Ngoài ra là 992 chó đặc nhiệm. Vào 
một ngày bình thường có khoảng 2.300 quân nhân 
nhận nhiệm vụ canh phòng trực tiếp tại biên giới và 
vùng cận biên.”

Trang sử nào rồi cũng phải lật qua, và thời gian 
cũng sẽ làm phai nhoà mọi chuyện. Di sản của Chủ 
Nghĩa Cộng Sản, còn chăng, chỉ là những thành tích 
(nổi trội) của vài ba Người Cầm Lái Vỹ Đại mà 
thôi.
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Nhân loại chắc còn lâu mới quên được đồng chí 
Stalin với quần đảo ngục tù Gulag, đồng chí Mao 
Trạch Đông với Những Bước Nhẩy Vọt (Great 
Leaps Forward) cùng 36 triệu người dân Trung 
Hoa chết đói, đồng chí Fidel Castro với những bài 
diễn văn dài mười tiếng đồng hồ, đồng chí Pol Pot 
với vài Cánh Đồng Chết và “một lương tâm trong 
sạch”, đồng chí Kim Chính Ân với cả chục hoả tiễn 
phát nổ ngay sau khi vừa rời dàn phóng, đồng chí  
Walter Ernst Paul Ulbricht với bức tường Berlin, 
đồng chí Nguyễn Tất Thành với Ho Chi Minh City 
(rực rỡ tên vàng) và quần thể lăng Bác giữa lòng thủ 
đô của một quốc gia lạc hậu... 

Khác với Bức Tường Ô Nhục Bá Linh (Wall of 
Shame of Berlin) Lăng Bác Hồ chưa làm ai chết. 
Tuy thế, số người dân Việt Nam dở sống (và dở 
chết) lại hơi nhiều chỉ vì chi phí cho việc bảo vệ (và 
bảo trì) cái lăng tốn kém quá Trời! 

Hồi năm 2000, G.S. Trần Khuê đề nghị: 
 “Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính thử tính sổ 

xem 30 năm qua ta đã tiêu tốn vào lăng Người tổng 
số là bao nhiêu tiền của… Và thử xem riêng ngân 
sách dự chi cho năm 2000 xem có thể xây được bao 
nhiêu trường học cho một ngàn xã hãy còn vắng về 
giáo dục ở miền cao. Có thể xây bao nhiêu căn nhà 
để nuôi trẻ mồ côi… Có thể xây bao căn nhà dưỡng 
lão cho người già lão cô đơn, không nơi nương tựa. 
Có thể xây bao nhiêu nhà thương làm phúc chữa 
bệnh cho người nghèo…”

Đến năm 2009, một thành viên của trang x-cafevn  
tính toán:

“Để thấy con số có thực khổng lồ không, ta tạm 
tính chi phí mỗi tháng như sau:

- Bảo trì công trình, điện nước tốn mỗi tháng 20 
triệu,
- Tiền lương của 100 người (2 ca sáng tối) x 4 
triệu = 400 triệu/tháng,
- Chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư, tư lệnh: 10 người x 
10 triệu = 100 triệu
- Tổng cộng 520 triệu, chưa thèm tính máy bay 

vận chuyển sang Nga hàng năm, bỏ luôn tiền mua 
hóa chất không tính. Tiền xây lăng, mua thiết bị coi 
như được Liên Xô tặng toàn bộ đi.”

Qua năm sau nữa, trong một cuộc phỏng vấn 
dành cho T.B.T Mạc Việt Hồng (Đàn Chim Việt) 
vào hôm 19 tháng 5 năm 2010, nhà sử học Hà Văn 
Thịnh phát biểu: 

“Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho 
việc bảo quản thi hài ông bằng diện dùng cho một 

thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải 
chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng 
rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã 
khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không 
ổn. Điều này tôi không tán thành đâu...” 

Tôi viết những dòng chữ này trong một ngày 
mưa, vào tháng 5 năm 2017. Bẩy năm đã trôi qua. 
Đến hôm nay thì tôi trộm nghĩ (chắc) G.S. Hà Văn 
Thịnh cũng sẽ đành phải “tán thành” thôi, nếu ông 
biết thêm đôi chút thông tin về khối nhân sự của Bộ 
Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh:

“Tiền thân là Đoàn 69 được thành lập ngày 
14/5/1976 theo Quyết định số 109/QĐ-QP của Bộ 
Quốc phòng với nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là ‘giữ 
gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa 
của Công trình Lăng trong giai đoạn mới’.

Về thành phần của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường bao gồm như 
sau:

1. Bí thư: Chính ủy
2. Phó Bí thư: Tư lệnh
Ban Thường vụ:
1. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu 

trưởng
2. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh
3. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh
Ban Chấp hành Đảng bộ:
1. Đảng ủy viên: Phó Chính ủy
2. Đảng ủy viên: Chánh Văn phòng
3. Đảng ủy viên: Chủ nhiệm Chính trị
4. Đảng ủy viên: Phó Tham mưu trưởng kỹ thuật
5. Đảng ủy viên: Chủ nhiệm Hậu cần hoặc Chủ nhiệm 

Kỹ thuật
6. Đảng ủy viên: Trưởng ban Tài chính
7. Đảng ủy viên: Viện trưởng Viện 69
8. Đảng ủy viên: Đoàn trưởng Đoàn 195
9. Đảng ủy viên: Đoàn trưởng Đoàn 595
10. Đảng ủy viên: Đoàn trưởng Đoàn 275
Lãnh đạo hiện nay:
Tư lệnh: Tướng Nguyễn Văn Cương, đảm nhiệm
từ 2008
Chính ủy: Tướng Cao Đình Kiếm, đảm nhiệm
từ 2016
Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng:Tướng Nguyễn Trọng 
Khánh, đảm nhiệm từ 2010
Phó Chính ủy: Dương Hoàng Toán, đảm nhiệm
từ 2016
Cơ quan trực thuộc: Văn phòng, Thanh tra,Ủy 

ban kiểm tra Đảng, Phòng Tham mưu, Phòng Chính 
trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Ban Tài chính, 
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Ban Khoa học Quân sự, Ban Điều tra hình sự,Ban 
Công nghệ thông tin, Ban Thông tin KHQS

Đơn vị cơ sở trực thuộc: Đoàn 195, Đoàn 275, 
Đoàn 285, Đoàn 595, Viện 69 ...”

 Để “canh giấc ngủ cho người” mà cần tới ba ông 
tướng, với vài chục ban ngành trực thuộc, và hàng 
vạn binh sĩ cùng nhân viên (lận) sao - Trời?

Sao mà khó ngủ dữ vậy, cha nội?
Khi Người còn sống thì chỉ vì đi theo (hay đi 

ngược hướng) con đường Bác kính yêu đã chọn mà 
hàng bao nhiêu triệu con dân Việt Nam chết thảm. 
Nay, dù Bác đã chuyển qua từ trần nhưng số kẻ chết 
dở (và sống dở) cũng không phải ít vì đất nước quá 
nghèo mà tiền bảo trì (và bảo vệ) lăng của Người thì 
quá là tốn kém.

Theo (nguyên văn) thông tin từ cuộc hội thảo 
Xây Dựng Chương Trình Hành Động Phòng Chống 
Mua Bán Người Giai Đoạn 2016-2020 (tổ chức 
ngày 21.4 tại Sài Gòn) thì “hằng năm có 5000 phụ 
nữ Việt Nam bị đưa sang Malaysia, Singapore bán 
dâm.” Nói là “bị đưa” nghe cho nó sang, chớ thiệt 
tình thì những người này đều chỉ có nỗi lo chung 
là...đi không lọt mà thôi. Con số người Việt sang 
hai quốc gia kể trên bán thân, thực ra, đông đảo 
hơn nhiều nên thiên hạ phải tìm cách chận họ bớt 
lại thôi. Đi làm điếm chớ bộ đi trẩy hội hay sao mà 
mườm nượp, vậy cà?

Câu hỏi đặt ra không phải là mấy ngàn, hay mấy 
chục ngàn người mà là cần phải bao nhiêu phụ nữ 
Việt Nam (bán dâm) thì mới đủ tiền chi cho ngân 
sách thường niên dành riêng cho Bộ Tư Lệnh Bảo 
Vệ Lăng Bác?

 

Chuyện Hậu
Lê Mỹ Hạnh Và

 Nguyễn Hữu Tấn 
 
Chính quyền nên biết xấu hổ khi có loại người du côn 
vô học hành xử lưu manh vi phạm luật pháp để ra vẻ 

bảo vệ chính quyền! - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu

Trong tác phẩm Đèn Cù, tập II, Trần Đĩnh nhắc 
đi nhắc lại đôi ba lần đến mối âu lo ra mặt (và ra 
miệng) của Nguyễn Văn Linh:  “Có ngày thức dậy 
thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng nào khác mất 
rồi.” 

Có lẽ cũng vì nỗi lo sợ này nên ông Tổng Bí Thư 
bèn dẫn đầu phái đoàn VN đi dự Hội Nghị Thành 
Đô, rồi hớn hở mang về “Mười Sáu Chữ Vàng” 
(“ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng 
hữu hảo, hợp tác toàn diện”) và soạn lại hiến pháp 
để...biến thù thành bạn!

Tuy có “sự hợp tác toàn diện” của “láng giềng 
hữu hảo” nhưng Việt Nam – tiếc thay – đã không 
hề  tìm được chút “ổn định lâu dài” nào để “hướng 
tới tương lai” cả. Thù trong, giặc ngoài. Tương lai, 
cũng như hiện tại, của Đảng CSVN đều rất bấp bênh. 
Nỗi lo sợ và ám ảnh của ông Nguyễn Văn Linh (“có 
ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng 
nào khác mất rồi”) vẫn còn nguyên vẹn:

- Ngày 2 tháng 5 năm 2017, một công dân Việt 
Nam, ông Nguyễn Hữu Tấn đã bị lực lượng an ninh 
tỉnh Vĩnh Long đến lục nhà bắt giữ vì tình nghi 
có lưu giữ cờ Vàng. Qua ngày sau, cơ quan công 
quyền đã chở xác nạn nhân về trao trả lại cho gia 
đình cùng lời giải thích là đương sự “đã dùng dao 
cắt liên tiếp vào cổ để tự sát” tại đồn công an.

- Cũng trong 2 tháng 5 năm 2017, một công dân 
Việt Nam khác, bà Lê Mỹ Hạnh đã bị “đánh dã 
man” tại nhà vì thuộc thành phần “phản động” và 
là “thành viên cờ vàng ba sọc đỏ.”

Trước sự kiện này, dư luận có nhiều phản ánh hơi 
(bị) bất thường:

 Ngô Nhật Đăng:  “Tôi xin ủng hộ một số tiền cho 
bất kỳ ai ra tay trừng trị tên Hùng người đã hành 
hung phụ nữ và đang thách thức xã hội, vì tôi không 
thấy bóng dáng công lý trong vụ này...” 

 Song Tran: “Nếu pháp luật không nghiêm chúng 
tôi sẵn sàng ủng hộ tiền bằng mọi giá thuê mướn 
sát thủ để tiêu diệt những kẻ hung tàn này.”

Phạm Văn Thành cũng cho hay rằng ông nhận 
được rất nhiều lời gợi ý của mọi giới người, trong 
cũng như ngoài nước, sẵn sàng đóng góp tài chính 
(và “sức lực”) vào việc “lấy đầu” kẻ đã hành hung 
bà Lê Mỹ Hạnh.

May mắn là cùng lúc cũng có những đề nghị ôn 
hoà và...“hợp pháp” hơn:

- Trương Huy San: “Chị Lê Mỹ Hạnh đã chính 
thức trình báo công an. Báo chí nhà nước không 
thể bỏ qua sự kiện này. Đừng đợi tới ngày bọn côn 
đồ xông vào nhà các bạn. Công an nên ngay lập tức 
khởi tố vụ án và các bị can về hành vi “xâm phạm 
chỗ ở của người khác” theo Điều 158 Bộ luật hình 
sự”.

- Lê Công Định: “Rất mong các cơ quan tiến 
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hành tố tụng theo luật định lắng nghe ý kiến của 
nhân dân, thực hiện một công việc cần thiết nhằm 
ngăn chặn sự leo thang của tội ác và, quan trọng 
hơn, để chứng minh rằng xã hội Việt Nam là một xã 
hội có luật pháp. Chúng ta hãy chờ xem nhà chức 
trách sẽ hành xử ra sao. Trân trọng,”

Chưa biết “nhà chức trách sẽ hành xử ra sao” 
nhưng cách nhận định vấn đề của họ thì đã rõ: 

-  Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham 
Mưu, Công An TP.HCM, cho biết nguyên nhân ban 
đầu của vụ việc là mâu thuẫn cá nhân.

- Trung Tướng Lê Đông Phong, Giám Đốc Công 
An TP HCM, cho biết : “Đây chỉ là một vụ tố giác 
tội phạm. Qua lời khai của bảo vệ chung cư ở quận 
2, TP HCM, thời điểm lúc đó có một người phụ nữ 
trong nhóm chạy ra hô “nó giật chồng em.”

Tôi không coi thường cấp bực cũng như chức vụ 
(khiêm tốn) của ông Nguyễn Sỹ Quan. Tôi cũng đã 
nghe quen tai nên không phiền hà gì lắm về những 
lời lẽ (“đầu đường xó chợ”) của ông Lê Đông 
Phong. Tuy thế, vì vấn đề không chỉ giới hạn ở một 
địa phương nên những giòng chữ còn lại (của trang 
sổ tay hôm nay) xin được dành cho ông Thượng 
Tướng Tô Lâm, Tiến Sỹ Luật Khoa, đương kim Bộ 
Trưởng Bộ Công An Việt Nam.

Hơn ai hết ông Lâm biết rất rõ rằng đã có hằng 
trăm vụ “tự sát trong đồn công an” và hằng trăm 
vụ “côn đồ” ném gạch đá, mắm tôm, cứt đái, rác 
rưởi vào nhà những người bất đồng chính kiến (hay 
hoạt động xã hội dân sự) mà không hề có bất cứ 
một cuộc điều tra minh bạch nào của nhà nước Việt 
Nam. Những người lãnh đạo chính phủ hiện nay, rõ 
ràng, đang chủ trương xử dụng, bảo trợ, và bao che 
cho những hành vi bạo lực và phi pháp!

Bọn côn đồ, vì thế, mỗi lúc một tiến thêm xa. Cho 
đến ngày 25 tháng 4 năm 2014 thì chúng đi hơi xa 
quá. Hôm đó, bà Trần Thị Nga đã bị những kẻ bịt 
mặt dùng cây sắt đánh vỡ xương.

Mặc dù hung thủ đã bị nhận diện, và bà Nga cũng 
đã gửi đơn trình báo đến văn phòng công an huyện 
Thanh Trì (Hà Nội) nhưng chung cuộc thì người 
vào tù chính là nạn nhân thay vì thủ phạm! 

Sự kiện này lý giải được nỗi hoang mang của 
nhà báo Huy Đức (“Tôi không làm sao tin được 
một hành động như thế lại có thể xảy ra trong một 
thành phố có chính quyền”) về sự lộng hành của 
Phan Hùng và đồng bọn - những kẻ đã ngang nhiên 
vào nhà bà Lê Mỹ Hạnh vừa đánh đâp nạn nhân, 
vừa thản nhiên thu hình rồi cho phổ biến trên mạng, 

cùng những lời lẽ thách thức hỗn xược khiến nhiều 
người công phẫn.

Thách thức công luận là một cách hành sử rất 
thiếu khôn ngoan, nếu không muốn nói là ngu xuẩn, 
nhất là trong hoà̉n cảnh (“thập tử nhất sinh”) hiện 
nay của nhà nước CSVN. Về tuổi đời, học vấn, 
cũng như địa vị xã hội thì ông Tô Lâm đều vượt xa 
ông Phan Hùng. Hy vọng tầm nhìn của ông Thượng 
Tướng cũng sẽ cao hơn (và xa hơn) của một tên côn 
đồ vô học. 

Luật sư Lê Công Định bầy tỏ sự quan ngại rằng: 
“Ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân nếu 
hôm nay chúng ta im lặng trước sự bạo hành vô 
pháp như thế. ” Tôi thì có mối quan ngại khác: 
“Ngày mai sẽ đến lượt các ông là nạn nhân nếu 
hôm nay các ông im lặng trước sự bạo hành vô 
pháp như thế.”

Mà cái “ngày mai” này (xem ra) cũng không còn 
xa lắm - theo lời cảnh báo của nhà văn Phạm Thành, 
từ Hà Nội:

“Các chú an ninh hãy biết rằng, 90 triệu người 
Việt Nam đã căm thù cộng sản cầm quyền đến ngút 
trời ngập đất; ngân khố nhà nước rỗng không, nợ 
nước ngoài ngập đầu, tới 410 tỷ đô la, bằng 210 % 
GDP thì chế độ cộng sản cầm quyền sụp đổ, thời 
gian chỉ còn tính trên đầu ngón tay...Các chú an 
ninh, khôn hồn thì hãy tỉnh ngộ...Muộn còn hơn 
không.”

Cũng có thể vẫn còn “vài chú an ninh” chưa “tỉnh 
ngộ” nhưng ông Bộ Trưởng Công An thì chắc chắn 
là không đến nỗi ngù ngờ như thế. Cũng hơn ai hết, 
ông biết rõ rằng mối lo sợ của Nguyễn Văn Linh 
(“có ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ 
thằng nào khác mất rồi”) không không phải là hoàn 
toàn vô cớ.

Muốn hay không muốn, sớm hay muộn, đất nước 
rồi sẽ phải trải qua một giai đoạn giao thời với ít 
nhiều xáo trộn thôi. Tuy nhiên, dù ở tình thế nào, 
dưới lá cờ nào chăng nữa thì an ninh và trật tự 
quốc gia vẫn phải được duy trì và bảo đảm bởi luật 
pháp. 

Không riêng chi cá nhân tôi mà mọi người đang 
cổ súy (hay đấu tranh) cho một đất nước Việt Nam 
tự do và dân chủ, chắc chắn, sẽ phản đối đến cùng 
- nếu mai hậu có kẻ nào ngang nhiên xâm phạm gia 
cư, bắt bớ, đánh đập, sát hại tha nhân chỉ vì họ lưu 
giữ những lá cờ đỏ sao vàng của chế độ hiện hành. 

Tương tự, chúng tôi cũng sẽ cương quyết không 
để cho bất cứ ai bị sách nhiễu chỉ vì họ (hay thân 
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nhân) đã từng là công an, cảnh sát, hay viên chức 
...của chính phủ hiện nay. Mọi người dân Việt Nam 
- bất kể tuổi tác, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, chính 
kiến, hay quá khứ - đều bình đẳng trước pháp luật, 
và luật pháp không phải là công cụ cho mục đích 
oán thù.

Cách hành sử của Thượng Tướng Tô Lâm hôm 
nay, trước vụ án Nguyễn Hữu Tấn và Lê Mỹ Hạnh, 
sẽ có ảnh hưởng không ít đến sự an toàn của chính 
ông và thân nhân (cùng vô số thuộc cấp) trong tương 
lai rất gần. Như tất cả những người dân yêu chuộng 
hoà bình và công lý khác, tôi hy vọng ông Bộ 
Trưởng Công An Tô Lâm cũng nhận thức được như 
thế để đất nước mai sau có thể tránh được những đổ 
vỡ, hay đổ máu, không cần thiết. Việt Nam đã tang 
thương, và tan hoang, đến tận cùng rồi!  

Hậu Đồng Tâm
Trong Bóng Đêm

Và Rắn Rết 
 

 Sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo ở Đồng Tâm.
G.S. Tương Lai 

Ngay sau biến động Đồng Tâm, vài trang mạng 
(Đàn Chim Việt, Vấn Đề,...) đã đăng lại “Báo Cáo 
Về Vụ Nổi Dậy Ở Thái Bình” của G.S. Tương Lai - 
khi ông còn đảm nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện 
Xã Hội Học Việt Nam. Đây là một tập tài liệu khả 
tín, khách quan - dài 53 trang - với phần kết luận hơi 
(bị) lạc quan:

“Sự kiện Thái Bình, nếu với cái nhìn tỉnh táo, sẽ 
là một cơ hội để chúng ta có thể nhìn rõ thực trạng 
chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của nông thôn 
nước ta, do vậy mà có những chủ trương đúng sách 
lược đúng, đưa nông nghiệp và nông thôn đi vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.”

Hai mươi năm sau, trong một cuộc phỏng vấn 
dành cho Khánh An (VOA ) vào hôm 17 tháng 4 
năm 2017, G.S. Tương Lai - tiếc thay - đã còn giữ 
được sự lạc quan và niềm hy vọng (“có những chủ 
trương đúng sách lược đúng”) như hai thập niên 
trước nữa. Ông buông thõng: “Sẽ còn nhiều ‘lươn 
lẹo,’ ‘mưu mẹo’ ở Đồng Tâm.”

Mọi sự “lươn lẹo”, cũng như “mưu mẹo” sắp 
tới - tất nhiên -  không đến từ phía những người 
nông dân Việt Nam chân chất. Nỗi bi quan của G.S. 
Tương Lai khiến tôi chợt nhớ đến lời tuyên bố của 
ông, đúng hai năm trước - vào hôm 29/04/2015 - 
khi trả lời Thụy Mi (RFI) về một câu hỏi có liên 
quan đến vấn đề thời cuộc:

“Chúng tôi khẳng định rằng khả năng tốt nhất, có 
ý nghĩa lớn nhất là tự những người lãnh đạo trong 
giới cầm quyền hiện nay tự chuyển biến, để họ biết 
đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của dân tộc lên trên 
hết. Từ sự chuyển biến đó, dần dần từng bước thay 
đổi thể chế chính trị, thay đổi cơ cấu kinh tế, thay 
đổi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu 
làm được như thế, họ sẽ lấy lại uy tín.”

Làm thế nào để người dân Việt có thể đặt lại niềm 
tin vào “giới cầm quyền mưu mẹo” và “lươn lẹo” 
(rõ ràng) là một nan đề, nhất là riêng với nông dân 
- giới người vừa lên tiếng kêu than rằng “chúng tôi 
đã bị lừa quá nhiều rồi.”

Giữa tình cảnh hoang mang, căng thẳng, và lo sợ 
của hàng vạn con dân chân lấm tay bùn này - tuyệt 
nhiên - không thấy một vị “lãnh đạo cấp cao” nào 
“vào cuộc” cả. Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc 
Hội, Thủ Tướng...đều câm như hến! 

Kẻ lên tiếng, mỉa mai thay, chỉ là một thường dân 
- theo tường thuật của Viễn Đông (VOA) nghe được 
vào hôm 19 tháng 4 năm 2017:

 “Người nông dân nổi dậy” ở Hải Phòng, từng 
đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, cho biết rằng 
ông “sẵn sàng đứng ra làm trung gian” giữa người 
dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với 
chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng 
hiện nay...

Người nông dân, từng được hàng xóm láng giềng 
và người thân ở Hải Phòng đón chào như người 
hùng sau khi được đặc xá trở về, nhận định tiếp:

“Theo ý kiến cá nhân tôi, chính phủ phải vào cuộc, 
phải thành lập đoàn thanh tra để làm rõ. Chính phủ 
phải có kết luận rõ ràng, công bố công khai và xử 
lý tất cả các quan chức từ xã, huyện, thậm chí cả 
thành phố Hà Nội. Nếu có dấu hiệu sai phạm phải 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau đó, 
phải thả khẩn cấp những người mà chính quyền bắt. 
Cái sai về chính quyền phải xử lý trước”.

Tôi vô cùng trân trọng thiện ý, cũng như thiện chí, 
của kỹ sư Đoàn Văn Vươn; tuy thế, vẫn không khỏi 
cảm thấy ái ngại khi đọc lại những sự kiện đã xẩy ra 
tại quê hương ông - theo tường trình của Gia Minh 
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(RFA) vào hôm 2 tháng 10 năm 2012:
“Tin cho biết cuộc làm việc của Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng tại Hải Phòng bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều, 
và đến 5 giờ Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ 
Đức Đam có cuộc họp báo thông tin về kết luận của 
Thủ tướng tại Trung tâm hội nghị quốc tế.

Theo ông Vũ Đức Đam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng kết luận hai quyết định giao đất QĐ447 và 
QĐ220 của huyện Tiên Lãng đều không đúng pháp 
luật. Đến hai quyết định thu hồi 460 và 461 cũng 
trái pháp luật. Vì quyết định thu hồi không đúng 
nên việc cưỡng chế cũng không đúng. 

Còn về việc hủy hoại tài sản của gia đình ông 
Đoàn Văn Vươn, thủ tướng yêu cầu xử lý theo đúng 
qui định của pháp luật.” 

Dù Thủ Tướng “kết luận rõ ràng” như trên nhưng 
rồi anh em ông Đoàn Văn Vươn vẫn cứ phải đi tù, 
còn người chỉ huy vụ “trận đánh đẹp” (phá hủy nhà 
cửa của nạn nhân) Đại Tá Đỗ Hữu Ca - Giám Đốc 
Công An Hải Phòng thì được thăng cấp [hàm Thiếu 
tướng, theo báo Pháp Luật]!  

Dù vậy, xét cho cùng, quí ông Đoàn Văn Vươn 
và Đoàn Văn Quí vẫn còn được coi là những người 
may mắn vì đã được công luận biết đến tên tuổi nên 
không thể tự nhiên mà “mất hút” trong hệ thống lao 
tù được.

Rất nhiều người dân Việt đã không có được sự 
“may mắn” tương tự: 

“Cách đây chừng một thập kỷ đã xảy ra vụ nổi 
loạn của nông dân Thái Bình. Những người dân cày 
đói ăn biểu tình yêu cầu bọn quan chức địa phương 
hoàn lại những món tiền bị cưỡng đoạt trái phép. 
Cuộc khởi loạn thoạt tiên xảy ra trên bảy huyện 
trong tỉnh, trước hết là Quỳnh Phụ, sau đó lan ra 
các tỉnh lân cận như Hải Hưng, Vĩnh Phú, Quảng 
Ninh…

 Phóng viên nước ngoài rầm rộ đổ đến Hà Nội... 
Họ đón tiếp niềm nở, nụ cười thường trực gắn trên 
môi: trà ngon, gà vườn, quà tặng rẻ tiền nhưng 
lạ mắt…Kèm theo đó là sự hứa hẹn mềm mỏng: 
‘Chúng tôi sẽ để các ông các bà xuống tỉnh Thái 
Bình trong thời gian ngắn nhất, với điều kiện đảm 
bảo được sự an toàn của quý vị’. 

Sự trì hoãn đó có hiệu lực. Một tuần, hai tuần, ba 
tuần trôi qua. Các ông tây bà đầm không còn đủ 
kiên nhẫn để chờ đợi. Quỹ thời gian có hạn. Hà Nội 
chỉ là một quán trọ xoàng. Hành tinh mênh mông 
còn có biết bao nơi chốn mời gọi…Họ lần lượt ra 
đi.

 Khi phóng viên nước ngoài cuối cùng lên máy 
bay và các ống kính đã chĩa về hướng khác là lúc 
cuộc đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, hàng nghìn 
cựu chiến binh đã bị bắt...

 Cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. Hoàn toàn trong 
bóng đêm. Sót lại là tiếng kêu khóc của đám dân 
quê đói khổ, thất học, thân nhân của những người 
bị cùm trói và tống vào xe thùng sắt.

 Các cựu chiến binh Thái Bình, những người đã 
hiến dâng toàn bộ tuổi thanh xuân trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ, những thương bệnh binh nạn nhân 
của chất độc da cam, những người thường được ca 
ngợi véo von là anh hùng cứu nước. Họ sẽ được 
đảng Cộng sản thân yêu đối xử ra sao?

Họ bị phân tán vào khắp các trại tù, sống trà trộn 
giữa đám tội phạm thật sự. Ở đó, họ sẽ chết trong 
một thời gian rất ngắn bởi chính các bạn tù này. 
Bọn tội phạm được lệnh thủ tiêu họ. Đương nhiên, 
‘lệnh mồm’ và ban bố một cách thì thầm đến tận 
từng cá nhân. 

Đây chính là ‘phương thức châu Á’, nhóm danh 
từ tôi tạm mượn ông Karl Marx tôn kính ở phương 
Tây. Bọn tội phạm được hứa hẹn giảm án theo thành 
tích: giết 1 người án 20 năm giảm xuống 18 năm. 
Giết 2 người, 18 năm còn 16…Cứ thế mà thực thi.

Khởi sự là các cuộc khiêu khích, gây hấn. Sau 
đấy là cuộc tàn sát bằng các hình thức khác biệt, 
trong đó một hình thức đặc biệt hiệu nghiệm và rất 
ấn tượng: giết người bằng đũa ăn. Người châu Á ăn 
cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm thực biến thành vũ khí 
sát nhân là sự ứng biến tuyệt vời. 

Người ta vót những chiếc đũa bằng gốc tre đực, 
thứ tre cứng như sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn 
như kim đan. Khi các cựu chiến binh Thái Bình 
đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc 
đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa 
xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức 
khắc không kịp bật một tiếng kêu.

Như thế, trong bóng đêm và trong sự im lặng, 
những người cầm đầu cuộc biểu tình của dân 
cày Thái Bình đã chết theo kiểu ấy.” (Dương Thu 
Hương - “Bóng Đêm Rắn Rết & Nước Mắt.” Paris, 
tháng 4/2007)

Mai hậu, liệu có cách nào để tránh cho những 
người dân cầy ở Đồng Tâm khỏi phải “chết theo 
kiểu ấy,” trong “bóng đêm” đang bao phủ Việt 
Nam không? 
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OANH LIỆT MỘT THỜI 
ĐẾ QUỐC OTTOMAN

KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG

Sultan thứ 33,  Mehmed Murad V (30.5-31.8.1876) 
làm sultan được mấy tháng rồi bị truất phế vì cho là 
có bệnh tâm thần, sống đến 1904 mới mất trước khi đế 
quốc Ottoman sụp đổ.

Sultan thứ 34, Abdul Hamid II (1876-1909) năm 
1909 bị truất phế, sống lưu vong, mất năm 1918.

Sultan thứ 35,  Mehmed V (1909-1918) mất năm 
1918.

Sultan thứ 36, Mehmed VI (1918-1922) lên ngôi 
trong tình thế tuyệt vọng. Hòa ước 31.10.1918 chấm 
dứt chiến tranh giữa Ottoman và Đồng Minh nhưng 
không đem lại hòa bình và ổn định trong vùng. Anh 
chiếm Syria, Palestine và Lưỡng Hà (Iraq). Anh, Pháp, 
Hy Lạp sẵn sàng vượt qua biên giới Bảo Gia Lợi để xâm 
lăng Thrace và Constantinople. Sultan Mehmed VI sợ 
bị truất phế nhưng Đồng Minh tuy biết rằng ông chỉ là 
sultan bù nhìn, hy vọng ông giúp duy trì ổn định. Vẫn 
không yên tâm, năm 1922 Mehmed VI  trốn thoát sang 
Malta rồi sống tại Riviera, Ý, mất năm 1926. 

Cũng vì nhu cầu một sultan bù nhìn để ổn định thời 
hậu chiến nên sau khi Mehmed VI lưu vong, ngai 
vàng bỏ trống, em họ Mehmed VI là thái tử Abdülme-
cid Efendi (1868-1944), con sultan thứ 32 Abdülaziz I 
(1861-1876), theo truyền thống bị giam lỏng trong “cái 
lồng” cung điện cho đến năm 40 tuổi, năm 1922 được 
Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara bầu  làm caliph, sau 
khi chế độ sultanate bị hủy bỏ. Ông lên ngôi tại Istan-
bul, lấy hiệu là Abdülmecid II. Ông và gia đình ngụ 
tại cung điện Dolmabahçe, trên bờ biển Âu Châu của 
Istanbul.  

Abdülmecid II (1922-1924)
Là một học giả hòa nhã, có 3 vợ và 4 con. Ông sang 

Pháp học hội họa và thành một họa sĩ trứ danh, họa phẩm 
của ông được triển lãm tại Paris và Vienna năm 1918 và 
ông được bầu làm chủ tịch danh dự Hội Nghệ sĩ Otto-
man. Ông không tha thiết làm vua bằng hội họa. Có lẽ 
vì thế Cách mạng tạm để ông yên trên ngai vàng, được 
triều thần quy phục (hình 1 dưới đây) và hùng dũng ra 
đi lưu vong (hình 2). 

 

KẾT THÚC ĐẾ QUỐC OTTOMAN
Ngày 29.10.1923, Mustafa Kemal tuyên bố thành lập 

Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Sáu tháng sau, Đại Hội Đồng 
Quốc Gia hủy bỏ caliphate. Ngày 4.3.1924, cung điện 
Dolmabahçe bị quân đội bao vây và Adnan Adivar, cố 
vấn của Ataturk, đến báo cho caliph Abdülmecid II biết 
là Đại Hội Đồng Quốc Gia truất phế ông, ông và gia 
đình phải ra đi.  Ông cùng gia quyến được cấp 2000 
bảng Anh, đưa nhau đến ga xép ở làng Çatalca, thay vì 
đến nhà ga chính Sirkeci ở Istanbul, vì chính quyền sợ 
dân chúng biểu tình, đáp chuyến xe lửa Orient Express 
đi Thụy Sĩ. Xếp ga người Do Thái là người cuối cùng 
kính biệt ông. Từ Thụy Sĩ, ông và gia đình tiếp tục đến 
định cư tại Paris. Ở đấy, ông tiếp tục hoạt động văn nghệ 
và 20 năm cuối đời say mê sưu tầm bươm bướm. Sống 
ở Pháp không bị gò bó gì nhưng giấy rách giữ lấy lề, 
mà ông không có nguồn lợi tức nào cả. Tình trạng cùng 
quẫn của cựu caliph khiến thế giới Hồi băn khoăn. 

Trong đế quốc Mughal Ấn Độ có vùng Hyderabad, do 
triều đại Asaf Jah, trị vì bởi những Nizam-ul-Mulk, viết 
tắt là Nizam (nghĩa là người trị vì vương quốc). Triều 
đại này do Mir Qamar-ud-Din Siddiqi (1724-1748), 
phó vương Deccan, thành lập. Năm 1905, Herdrabad 
bị Công ty Đông Ấn của Anh đô hộ. Từ ngày lập quốc 
năm 1724 đến năm 1947, triều đại có 7 Nizam đều là 
những nhà bảo trợ văn chương, nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa và thực phẩm phong phú.

Mir Osman Ali Khan (1886-1967), tức Asaf Jah VII, 
Nizam cuối cùng, lên ngôi năm 1911, bị truất phế năm 
1948, là người giầu nhất thế giới vào thời điểm ấy, 
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theo Forbes, có tài sản tương đương với US$210.8 tỷ 
ngày nay. Ông được toàn quyền Ấn Độ cho phép trợ 
cấp cho Abdülmecid II mỗi năm 4,000 bảng Anh. Asaf 
Jah VII có 28 trai, trong đó con có Azam Jah (1907-
1970). Năm 1931, Nizam Asaf Jah VII hỏi công chúa 
Hadice Dürrühsehvar, con gái Abdulmecid II và bà ba 
Mehisti Kadın, cho Azam Jah. Đúng lúc ấy hoàng đế 
Ba Tư Reza Shah Pahlavi và vua Ai Cập Fuad I cũng 
muốn kết thông gia với Abdülmecid II nhưng Azam Jah 
thắng. Abdülmecid II có lâu đài Hilafat ở Nice. Tại bờ 
biển Côte d’Azur này bên bờ Địa Trung Hải, năm 1931, 
Abdülmecid II chủ tọa hai hôn lễ: Công chúa Dürrüh-
sehvar với Azam Jar và công chúa Niloufer Sahiba, con 
Adile Sultan, em gái của Abdülmecid II,  được cho là 1 
trong 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới, kết hôn với em của 
Azam Jah là Moazzam Jah. Đúng ngày Kinh thành ánh 
sáng Paris được giải phóng khỏi tay Phát xít Đức năm 
1944, Abdülmecid II mất tại tư gia ở Paris thọ 76 tuổi, 
được đem về an táng tại Medina, Ả Rập Saudi, theo 
lệnh vua Saud của Ả Rập Saudi. 

Không phải thành viên hoàng tộc Ottoman nào cũng 
may mắn như ông. Họ bị đầy ải khốn khổ. 

Ngày 3.3.1924 các lãnh đạo của Cộng Hòa Thổ Nhĩ 
Kỳ tân lập ra lệnh trục xuất 156 thành viên hoàng tộc 
Ottoman, không chỉ có nghĩa là họ không còn là công 
dân Thổ và không được ở trong nước nữa mà còn phải 
sống lay lứt điêu linh nhiều nơi trên thế giới.  Những 
người không phải là đối tượng của lệnh này nhưng 
không muốn bỏ họ nên số người chịu cảnh lưu vong 
gấp mấy lần con số 156. Không một triều đại nào của 
các đế quốc Âu Châu khi thất thế bị đối xử tàn tệ như 
thế (trừ có sa hoàng Nga và hoàng hậu cùng các con bị 
cộng sản Nga tàn sát vì lúc đó Bạch Nga đang tiến gần 
để giải cứu họ). 

Hoàng tộc Ottoman được lệnh phải thanh toán tài sản 
nội trong 1 năm, sau đó sẽ bị tịch thu. Có người bán 
được nhà, đồ cổ, các tác phẩm nghệ thuật giá trị rẻ như 
cho. Không bán được họ gửi bạn bè, coi như mất vì bạn 
bè nay tráo trở rồi. Còn bao nhiêu nhà nước tịch thu và 
trước khi họ bỏ nước ra đi, bọn côn đồ vào nhà họ hôi 
của trước sự chứng kiến của cảnh sát. Họ được cấp sổ 
thông hành một chiều. Họ muốn đi Ai Cập, một tỉnh của 
đế quốc Ottoman trước kía ở sát biên giới nhưng người 
Anh nay cai trị và vua Fuad <*>, vốn ghen tỵ với Otto-
man, không cho họ vào. Họ muốn đi Syria, Cộng Hòa 
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Do đó một số định cư ở Beirut, 
thủ đô Lebanon, dưới quyền bảo hộ của Pháp. Số còn 
lại phân tán khắp Âu Châu. Nhiều người tin rằng họ bị 
tống xuất tạm thời, rồi họ sẽ quay về nước, ai có ngờ 

cuộc lưu vong kéo dài cả nửa thế kỷ. Trước kia các ông 
hoàng được huấn luyện binh nghiệp, nay ở nước ngoài 
không có chỗ dùng, sau khi bán hết nữ trang, họ đi rửa 
bát ở các khách sạn, có khi đi khất thực và lục thức ăn ở 
thùng rác, có người chết đói.

Người Hồi có địa vị ở nhiều nơi trên thế giới, như 
Asaf Jah VII, trị vì Hyderabad (nói đến trên đây), ông 
hoàng Ömer Tosun ở Ai Cập, Husain ibn Ali vua He-
jaz…muốn giúp hoàng tộc Ottoman nhưng họ ở tản 
mác không biết đâu mà tìm. Hơn nữa, chế độ mới ở 
Ankara (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ) theo dõi ngăn cản những 
ai muốn giúp họ và còn chống đối việc người ngoại 
quốc kết hôn với các thành viên hoàng tộc Ottoman. 
Do đó Pháp không cấp quốc tịch cho các hậu duệ của 
Süleyman I (1520-1566), người đã cứu vua Pháp Fran-
çois 1er (1515-1547), chỉ cho họ giấy thông hành để đi 
lại tự do. Những người nào chết được an táng tại nghĩa 
trang là may mắn, thường họ chết mất xác hay xác thả 
xuống biển. 

Khốn đốn cùng cực đến như vậy nhưng không một 
ai trong hoàng tộc Ottoman sống mất phẩm giá, không 
phản lại tổ quốc đã ngược đãi họ. Năm 1952, chính 
phủ Adnan Menderes (1899-1961) <**> ra lệnh ân xá 
phụ nữ hoàng tộc. Năm 1974 có lệnh tổng ân xá, cho 
phép hoàng tộc Ottoman về nước. Những người trẻ đã 
lập gia đình và ổn định đời sống ở ngoại quốc. Vả lại 
những người về không được cấp quyền công dân ngay 
và bị mật vụ theo dõi nên chẳng mấy muốn về. “Thời 
lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận 
đa”, người xưa nói chẳng bỏ được câu nào. Đế chế Ot-
toman oai hùng, có một bề dầy lịch sử 600 năm (1258-
1922), bị một tay võ biền nhà quê Mustafa Kemal có 
tài, nhưng có lẽ thiếu đức, tiêu diệt. Thân thế sự nghiệp 
của Mustafa Kemal sẽ nói đến sau. Tại đây chỉ bàn đến 
các quyết định của Mustafa Kemal liên quan đến việc 
bế mạc caliphate Ottoman.

MUSTAFA KEMAL CHẤM DỨT ĐỊNH CHẾ 
CALIPHATE, CỐT LÕI CỦA HỒI SUNNI

Theo sự tương thuận của đa số người Hồi trong những 
thế kỷ trước, caliphate là ý niệm chính trị cốt lõi của Hồi 
Sunni. Mustafa Kemal thấy hủy bỏ sultanate năm 1922 
và bầu Abdülmecid II lên làm caliph có lợi hơn. Ông 
tin rằng caliph Abdülmecid II sẽ theo vết chân của các 
sultan trong việc đối nội và đối ngoại: chấp nhận và 
giao ứng các đại diện ngoại quốc và các sĩ quan trừ bị 
và tham dự các các buổi lễ chính thức. Kemal muốn 
sáp nhập quyền lực của caliphate với quyền lực của 
Đại Hội Đồng Quốc Gia (ĐHĐQG). Ngày 1.1.1924, 
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khi İnönü, Çakmak và Özalp đồng ý giải tán caliphate, 
ông bắt đầu hành động. Caliph ra tuyên ngôn sẽ không 
can thiệp vào các công việc ngoại giao. Ngày 1.3.1924, 
Mustafa Kemal bảo: “Hồi giáo sẽ thăng tiến nếu không 
còn là một công cụ chính trị nữa như trong quá khứ”. 
Ngày 3.3.1924, caliphate bị chính thức hủy bỏ và quyền 
hành trong Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho ĐHĐQG.  Ngày 
8.4.1924, luật “Mehakim-i Şer’iyenin İlgasına ve Me-
hakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun” bãi bỏ 
các tòa án sharia.

Các quốc gia Hồi khác thảo luận về giá trị của việc 
Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương hủy bỏ caliphate và quyết 
định hoặc công nhận hành động của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc 
bổ nhiệm một caliph mới. Tháng 5.1926, có “Hội nghị 
Caliphate” tại Cairo, thông qua một nghị quyết tuyên 
bố “caliphate là một nhu cầu trong Hồi giáo”, nhưng 
không thi hành được nghị quyết.   

Hai hội nghị Hồi nữa diễn ra tại Mecca năm 1926 và 
tại Jerusalem năm 1931 nhưng không đạt được đồng 
thuận. Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận tái lập caliphate, 
coi đó là một tấn công vào sự tồn tại căn bản của tân 
chế độ, trong khi Mustafa Kemal và các nhà cải cách cứ 
theo đường lối của họ. 

KHỦNG BỐ CÓ PHẢI LÀ HẬU QUẢ CỦA SỰ 
SỤP ĐỔ ĐẾ QUỐC OTTOMAN? 

Có giả thuyết cho rằng thế giới hiện nay đang bị nạn 
khủng bố tung hoành khắp nơi là hậu quả của sự sụp đổ 
của đế quốc Ottoman.

James A. Warren trình bầy:
“[Thế Chiến I ] TCI chỉ là một cuộc xung đột toàn 

cầu khi đế chế Ottoman tham gia cuộc chiến. Những 
hậu quả này - từ diệt chủng đến các biên giới mới - vẫn 
còn được cảm thấy ngày nay…

Với cuộc bại trận cuối cùng của Ottoman và Đức năm 
1918, chủ nghĩa đế quốc Châu Âu thay thế sự trị vì của 
Thổ khắp Trung Đông. Sau bốn thế kỷ thống nhất trong 
một đế chế đa quốc gia dưới sự cai trị của Ottoman Hồi 
giáo, người Ả rập thấy họ bị chia thành các quốc gia 
mới dưới sự kiểm soát của Anh và Pháp. Cuộc rút lui 
200 năm của quyền lực Hồi trước Tây phương đã diễn 
ra. Các biên giới mới được thiết lập cho phù hợp với 
mưu đồ bành trướng của những người chinh phục và 
như Rogan đã chỉ ra trong kết luận xuất sắc của ông:

‘Biên giới của việc định đoạt hậu chiến đã chứng 
minh khả năng phục hồi đáng kể -- cũng như những 
xung đột biên giới hậu chiến đã nảy sinh. Người Kurd, 
bị phân chia giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria, đã 
bị lôi kéo vào cuộc xung đột với các chính phủ chủ nhà 

của họ trong thế kỷ qua trong việc theo đuổi các quyền 
văn hóa và chính trị của họ. Lebanon, do Pháp thành 
lập vào năm 1920, như là một quốc gia Kitô giáo, bị 
đánh gục bởi hàng loạt nội chiến vì các định chế chính 
trị của họ đã không theo kịp những thay đổi về nhân 
khẩu và dân số người Hồi đã bị dân số người Kitô giáo 
vượt qua. Syria, không thỏa thuận với việc tạo ra Leba-
non từ những gì mà nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc 
Syria tin tưởng là một phần không thể tách rời của đất 
nước họ, đã đưa quân đội chiếm Lebanon năm 1976 và 
vẫn chiếm đóng đất nước này trong gần ba mươi năm. 
Mặc dù các tài nguyên thiên nhiên và nhân lực, Iraq 
không bao giờ biết đến hòa bình ổn định lâu dài trong 
biên giới hậu chiến của nó, trải qua một cuộc đảo chính 
và xung đột với Anh Quốc trong TCII, cuộc cách mạng 
năm 1958, chiến tranh với Iran giữa 1980 và 1988, và 
dường như không bao giờ kết thúc chu kỳ chiến tranh kể 
từ cuộc xâm lăng Kuwait năm 1991 của Saddam Hus-
sein và cuộc xâm lăng của Mỹ năm 2003 để lật đổ Hus-
sein”. (“How the Ottomans Ruined the 20th Century”. 
14.4.2015).

 John Haltiwanger khai triển thêm ý niệm này:
“Thế Chiến I (TCI) khởi sự ngày 28.7.1914 khi Đế 

quốc Áo-Hung tuyên chiến với Serbia và chấm dứt ngày 
11.11.1918. Hậu quả là gần 17 triêu ngưới mất mạng... 
Sau khi TCI kết thúc, tk XX tiếp tục gây ra đổ máu. 
Ngoài TCI, trong vòng 100 năm, thế giới đã chứng kiến 
Thế Chiến II, cuộc tàn sát người Do Thái (Holocaust), 
Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh ở Việt Nam, Chiến 
tranh Lạnh, trong số những cuộc tang thương đẫm máu 
khác. Có thể cho rằng TCI đã tạo ra sân khấu cho hầu 
hết, nếu không phải là tất cả, những xung đột này.

Trước Đại chiến, một trong những đế chế lớn nhất 
trong lịch sử nhân loại, đế chế Ottoman, cai trị trên một 
lãnh thổ rộng lớn bao gồm phần lớn vùng mà chúng ta 
ngày nay gọi là Trung Đông.

Tuy nhiên, cuối cùng TCI đã đánh dấu sự chấm dứt 
của đế chế Ottoman. Nó đã dần dần thu hẹp về quy 
mô, phạm vi và ảnh hưởng qua nhiều thế kỷ. Bốn năm 
sau khi cuộc xung đột chấm dứt, đế quốc Ottoman cuối 
cùng cũng sụp đổ và được thay thế bởi cái mà bây giờ 
là Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại… Về bản chất, tiếp theo sự sụp 
đổ của Đế chế Ottoman, Trung Đông rơi vào tay các 
cường quốc Châu Âu như Anh và Pháp. Những quyết 
định mà họ đưa ra xung quanh khu vực chỉ làm tăng 
khả năng xảy ra xung đột bạo lực chứ không làm giảm 
bớt.

Ottoman đã quản trị Ả Rập thông qua một hệ thống 
tản quyền cho các tỉnh…Mâu thuẫn giữa các bộ lạc, 
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tôn giáo và lãnh thổ đã làm cho nó trở thành một nơi 
hỗn loạn liên tục, bất chấp cái búa của chính quyền Ot-
toman ...Khi TCI kết thúc, Đế chế Ottoman sụp đổ, các 
nhà Đông phương học (người Tây phương) thấy một 
cơ hội để đem lại sự kết hợp hiện đại cho sa mạc bằng 
cách áp đặt những vương quốc mới mà họ tạo ra, miễn 
là các vua tùy thuận với các lợi ích chiến lược của đế 
quốc Anh… Rất giống như ngày nay, tài nguyên thiên 
nhiên (dầu hỏa) là trung tâm của các mối quan ngại 
của quốc gia mạnh nhất vào lúc kết thúc TCI… 

Tuy nhiên, khi Tây phương bắt đầu phân chia khu 
vực, họ đã tuyệt đối không quan tâm đến các chia rẽ 
phức tạp sắc tộc và tôn giáo đã đánh dấu Trung Đông 
trong nhiều thế kỷ. Nói cách giản dị, họ chỉ quan tâm 
đến việc duy trì lợi ích riêng của họ, bất kể hậu quả… 
Phải chi họ quan tâm hơn và ít ích kỷ hơn, họ đã có thể 
tự cứu, và cứu Trung Đông, khỏi rất nhiều xung đột 
trong trường kỳ.

Như Clive Irving đã khéo nhận định: ‘Thực tế, các 
biên giới của Iraq đã được vạch ra một cách độc đoán 
và không đếm xỉa tới việc chiếm cứ bộ tộc, tôn giáo, 
và du mục trong 2.000 năm ... Iraq là một công trình 
Tây phương thách thức hàng ngàn năm lịch sử’. Ngày 
nay, chúng ta vẫn thấy những hậu quả của những hành 
động này, và khu vực không bao giờ đạt được sự ổn 
định thực sự trong những thập kỷ kế tiếp. Tây phương 
tiếp tục tiếp cận Trung Đông một cách rất thiển cận, 
chọn các đồng minh dựa trên lợi ích, chứ không phải là 
trên cái gì là đúng.

Không đáng ngạc nhiên, hiện nay, Iraq và Syria đã bị 
tiêu diệt bởi hỗn loạn. Syria đang ở giữa một cuộc nội 
chiến đẫm máu và tàn phá. Đồng thời, Nhà nước Hồi 
giáo của Iraq và al Sham (ISIS hoặc IS) đã chiếm một 
vùng lãnh thổ rộng khắp Lưỡng Hà.

Họ cũng tuyên bố một Caliphate, tuyên cáo mong 
muốn thiết lập quyền bá chủ chính trị và tôn giáo trên 
toàn bộ khu vực. Hiện tại, họ tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ  về mặt quân sự và tài chính, và họ đang bắt đầu đe 
doạ các quốc gia ngoài Iraq và Syria, như Jordan.

Hiện tại, người Kurd đã lợi dụng sự hỗn loạn này 
bằng cách chiếm thêm lãnh thổ trong khu vực, bao gồm 
các mỏ dầu ở Iraq. Người Kurd đã bị chia rẽ qua nhiều 
quốc gia khi các cường quốc Tây phương phân chia 
khu vực cách đây một thế kỷ, và chưa bao giờ có một 
quốc gia riêng. Tương ứng [với tình thế], chủ tịch chính 
phủ khu vực Kurdistan gần đây đã yêu cầu quốc hội của 
ông chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu về tự quyết, có thể 
dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý và có lẽ là độc lập. 
Chính quyền Obama đã phản đối động thái này, chủ 

yếu là vì một Iraq thống nhất sẽ có lợi hơn cho Mỹ về lợi 
ích kinh tế và chiến lược. Về cơ bản, chính phủ Mỹ quan 
tâm đến việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Thật là giả đạo đức khi tự nhận là ngọn đuốc của sự tự 
quyết, Hoa Kỳ, không ủng hộ quyền của một dân tộc 
riêng biệt về sắc tộc quyết định tương lai của họ…TCI 
cách đây một thế kỷ, và nó có thể liên quan trực tiếp đến 
sự hỗn loạn ở Trung Đông ngày nay…Trong hàng ngàn 
năm, con người đã cố gắng tìm hiểu tại sao chúng ta đi 
đến chiến tranh với nhau. Không ai trả lời thỏa đáng. 
Một số trong những tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử 
đã dành phần lớn công việc của họ cho câu hỏi này và 
vẫn không đưa ra một lời giải thích toàn diện: Thucy-
dides, Augustine Hippo, Thomas Aquinas, Clausewitz, 
E.H. Carr, Morgenthau ...Danh sách còn dài mãi ra. 
Thực tế là, không có câu trả lời rõ ràng.

Có lẽ bản chất to lớn nhất của con người là có tiềm 
năng. Tiềm năng cho cái tốt, tiềm năng thay đổi và thích 
ứng. Hiện tại, chúng ta cần sử dụng tiềm năng đó để giải 
quyết sự hợp lưu của các lực lượng tập trung vào thế 
giới năng động của chúng ta… Trung Đông sẽ là một 
nơi tuyệt vời để bắt đầu quá trình này, nhưng thực tế là 
có rất nhiều tình huống trên toàn cầu cũng cần khẩn 
cấp chú ý đến…Sự sống còn của chúng ta tùy thuộc vào 
sự hợp tác và tình đoàn kết, vậy mà chúng ta vẫn nhấn 
mạnh vào việc giết nhau. Đó là một tình trạng nghịch lý 
và bi thảm. Do đó, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách 
học hỏi từ quá khứ của chúng ta, để hình thành một 
tương lai tươi sáng hơn”. (“Why The Collapse Of The 
Ottoman Empire Explains The Middle East Today, 100 
Years Later. 1.8.2014”.

ÔN CỐ TRI TÂN
Một ý niệm cổ nhân gọi là “ôn cố tri tân” tuy thường 

thì ôn cố có nhưng tri tân không vì những người nắm 
quyền hành trong tay thường bị quáng gà bởi tham 
vọng, ích kỷ, đưa đến những hậu quả khiến dân chúng 
luôn luôn là nạn nhân. Nhưng chính vì thế mà những 
thể chế dù hùng cường đến mấy nhưng không coi “dân 
vi quý”, rồi cũng có ngày diệt vong. 

Đế quốc Ottoman là một thí dụ điển hình nhưng nào 
đã ai học được bài học đau thương ấy.

Chú Thích của Tác Giả:  
<*> Fuad là sultan Ai Cập từ năm 1917, đến năm 1922 

xưng vương Fouad I khi Ai Cập độc lập khỏi đế quốc 
Anh.

<**> Adnan Menderes (1899-1961) là thủ tướng Thổ 
Nhĩ Ký từ 1950 cho đến cuộc đảo chánh quân sự ngày 
27.3.1960, bị tòa án xử tử. Cố tự tử nhưng không được, bị 
treo cổ chết. 
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Mỹ  Lộc

Lời giới thiệu của Tác giả về loạt bài “Quê 
tôi thuở ấy”: Quê tôi ở nhiều địa phương Bắc Việt. Quê nội 
tôi ở làng Đanh Xá, theo gia phả từ cụ cố tổ đến chúng tôi 14 đời. 
Làng tôi nổi tiếng vì có cái chùa “vắng như Chùa Bà Đanh”, tổng 
Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách huyện lỵ và bến 
đò Quế Quyển vài trăm thước, nằm trên bờ con Sông Đáy nước 
trong xanh mơ mộng, lững lờ trôi đến địa phận huyện Mỹ Đức thì 
có lối rẽ vào Suối Yến để lên Chùa Hương. (Hoàng Quý: “Chùa 
Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm? Phút mơ màng quên hết 
ưu phiền”). Bên kia Sông Đáy, cách Đanh Xá khoảng 2 km, nhà 
tôi có cái ấp Bút Phong, từ xa đã nhìn thấy cái nhà gác cao quét 
vôi trắng. Ông ngoại tôi quê làng Bát Tràng (nổi tiếng với câu ca 
dao “Ước gì anh lấy được nàng, Để anh mua gạch Bát Tràng về 
xây”) nhưng nhiều đời đã xuống lập nghiệp tại Nam Định. Bố tôi 
xuống Nam Định học, do hai họ đã sẵn có liên hệ thông gia, mai 
mối thành hôn với mẹ tôi, rồi định cư luôn ở Nam Định. Các anh 
chị em tôi đều sinh trưởng ở Nam Định nên chúng tôi có thể nhận 
là dân Nam Định, gốc Hà Nam. Bà ngoại tôi quê ở làng Thổ Hà, 
huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh nhưng không còn liên lạc gì với quê 
gốc, có lẽ các cụ tổ di cư lập nghiệp tại Lò Chum, Thanh Hóa, nơi 
bà ngoại còn nhiều họ hàng trong số ấy có người em họ giầu thứ 
nhì tỉnh Thanh Hóa, và anh mẹ tôi trước kia là giáo viên sau cũng 
ở lại lập nghiệp tại đấy, ông bà ngoại về già cũng vào ở cùng với 
bác tại một cái nhà rộng mênh mông, có một dãy chum làm nước 
mắm để nhà ăn.

Thế là anh em chúng tôi có nhiều kỷ niệm thuở niên thiếu tại ba 
nơi: Hà Nam, Thanh Hóa và nhất là Nam Định. Có khi chúng tôi 
về nghỉ hè tại nhà ông nội ở Đanh Xá, có khi vào Thanh Hóa với 
bà ngoại. Cái ấp Bút Phong thì chỉ khi tản cư về ở mấy năm sau 
khi chiến tranh Pháp-Việt Minh bùng nổ tháng 12.1946. Chỉ có 
Nam Định là chúng tôi ở từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành nên 
biết nhiều hơn cả, nay “chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng” ghi lại được 
đến đâu hay đến đấy..

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(tiếp theo)

CHU THIÊN (1913-1992)
Tên thật Hoàng Minh Giám sinh tại thôn Đô 

Hoàng, xã Yên Thành, huyện Ý Yên, Nam Định có 
anh họ là Hoàng Nhượng Tống. Ông sáng tác 10 tiểu 
thuyết lịch sử, xuất sắc nhất là 2 cuốn Bút Nghiên 

(1942) và Nhà nho (1943), 9 cuốn nghiên cứu văn 
học và lịch sử, 17 bài báo khoa học trong đó có 3 bài 
về Nam Định: “Khóc Bảo Long Trần Chí Thiện” 
là một bài thơ viết về thực dân Pháp đánh chiếm 
thành Nam Định lần thứ nhất (12-12-1873),  “Đề 
đốc Tạ Hiền và phong trào chống Pháp ở Nam Định 
và Thái Bình cuối thế kỉ XIX” và “Một lãnh tụ Cần 
Vương miền sông Đáy: Thủ khoa Hoàng Văn Tuấn 
(Nam Hà)”.

  

 
Chu Thiên                      Nhượng Tống  

NHƯỢNG TỐNG (1904-1949)
Tên thật là Hoàng Phạm Trân <*>, là nhà văn, 

nhà báo, dịch giả và là nhà cách mạng. Cũng như 
Chu Thiên, ông là người làng Đô Hoàng, xã Yên 
Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thân sinh 
ông là Hoàng Hồ, đỗ tú tài đời nhà Nguyễn, nổi 
tiếng chống Pháp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến 
hoạt động chính trị của Nhượng Tống sau này. Ông 
còn là con nuôi ông Phạm Bùi Cẩm ở phủ Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam. Sinh ra trong một gia đình Nho học, 
rất thành đạt về học vấn suốt nhiều thế hệ, có vị tiền 
bối từng là thầy dạy hai nhân vật lớn của “thành 
Nam” là Nguyễn Khuyến và Trần Bích San. Chính 
ông tâm sự: “Nối dõi cái mạch thư hương của 
nhà tôi, truyền từ đời Lê cho đến bấy giờ”. Vì thế 
Nhượng Tống được học chữ Hán ngay từ nhỏ, sau 
mới tự học thêm chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp. Mặc 
dù học lực rất uyên bác nhưng ông không có một 
văn bằng nào cả.

Năm 1921, ông đã có bài đăng trên báo Khai Hóa 
(tờ báo của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi), mới ra, 
sau đó lần lượt viết cho các báo: Nam thành, Thực 
nghiệp dân báo, Hồn cách mạng, Hà Nội tân văn... 
Năm 1924, ông làm trợ bút cho tờ Thực nghiệp dân 
báo ở Hà Nội. 

Cuối năm 1926 ông tham gia và trở thành một 
thành viên nòng cốt cho Nam Đồng thư xã trên 
đường Ngũ Xã (Hà Nội) do hai anh em nhà giáo là 
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Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài thành lập, chuyên 
dịch và xuất bản các sách tuyên truyền chủ nghĩa 
yêu nước như sách của Lương Khải Siêu, Tôn Văn, 
(Hồn Cách Mạng, Tam Dân chủ nghĩa)…và thành 
lập chi bộ để tiến tới thành một đảng cách mạng 
song khác với Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm... 
Nhượng Tống chủ trương “hòa bình cách mạng”, 
tức không ủng hộ tư tưởng “bạo lực cách mạng”, 
dùng “sắt và máu để giành lại độc lập dân tộc”.

Thành lập Việt Nam Quốc Dân Ðảng
Ngày 25 tháng 12, 1927, tại làng Thể Giao, Hà 

Nội, Nhượng Tống cùng sinh viên Sư Phạm Nguyễn 
Thái Học (1907-1930), Phó Ðức Chính (1907-1930), 
Ðoàn Trần Nghiệp (tức Ký Con) (1908-1930)… 
thành lập Việt Nam Quốc Dân Ðảng. Chương trình 
hoạt động là công khai ủng hộ thợ thuyền trong các 
cuộc biểu tình và tổ chức các lớp dạy Quốc ngữ, 
liên kết với giới tư sản, sinh viên học sinh, và cả 
nông dân trong vùng đồng bằng sông Hồng, sông 
Mã; chẳng bao lâu thanh thế lên như sóng triều, nên 
bị thực dân Pháp và tay sai chú trọng diệt trừ. 

Nhượng Tống là ủy viên trong Trung ương Đảng 
bộ với vai trò trọng yếu trong việc biên soạn văn thư 
tuyên truyền và huấn luyện đảng viên. 

Năm 1929, theo kế hoạch của Nguyễn Thái Học, 
Nhượng Tống vào Huế gặp Phan Bội Châu nhưng 
khi trở ra Hà Nội thì bị Pháp đón bắt. Hội đồng đề 
hình tuyên án ông 6 năm tù, rồi đày ra Côn Đảo, mãi 
đến năm 1936 <*> mới được tha. Khi ông đang ở 
nhà lao Côn Đảo, thì các đồng chí của ông tổ chức 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) nhưng bị thực dân 
Pháp đàn áp và khủng bố. Nhờ thế ông không chịu 
chung số phận với các đồng chí lên đoạn đầu đài. 

Ra tù, bị quản thúc tại quê nhà, ông làm nghề 
thăm bệnh, bốc thuốc. Năm 1940, ông xuất bản 
tiểu thuyết Lan Hữu, Nguyễn Thái Học (Hồi Ký 
1945). Từ năm 1947, hết thời gian bị quản thúc, 
Nhượng Tống trở lại chính trường tại Hà Nội, rồi 
cùng với một số đồng chí tái tổ chức lại hoạt động 
của VNQDĐ tại một số vùng do quân Pháp kiểm 
soát. Ngày 17.2.1947, VNQDĐ tham gia Mặt trận 
Quốc gia Thống nhất Toàn quốc, chống lại chính 
quyền Việt Minh và ủng hộ giải pháp Bảo Đại, 
thành lập chính quyền Quốc gia Việt Nam. Ông làm 
cố vấn cho tổng trấn Bắc phần Nghiêm Xuân Thiện. 
Nhưng vì những mâu thuẫn trong giới chính khách 
Hà Nội, trong nội bộ VNQDĐ, nên đầu năm 1949, 
ông lặng lẽ trở về hành nghề thầy thuốc Bắc tại 128 
phố Chợ Hôm, Hà Nội. Ngày 20.8.1949 (tức 26.7 

âm lịch năm Kỷ Sửu), tin Nhượng Tống bị ám sát 
chết khiến dư luận rúng động và dư luận chia rẽ.

Theo tác giả Hoàng Văn Ðào, người gia nhập VN-
QDÐ từ năm 1927, sáng lập chi bộ Thanh Hóa từ 
đó, và là tác giả cuốn “VNQDÐ – Lịch sử Ðấu tranh 
Cận đại,” thì thủ phạm hạ sát nhà thơ Nhượng Tống 
tên là Nguyễn Văn Kịch, biệt động nội thành của 
Việt Minh. Kịch cùng Bùi Tiến Mai, Ðội Dương, 
Thị Nhu, Thị Uyển, tay sai của Pháp và cộng sản, 
được gài vào VNQDÐ để phá hoại. Kịch thu thập bí 
mật trong đảng báo cho mật thám Pháp, Mai đánh 
cắp danh sách các cấp lãnh đạo, Ðội Dương dắt mật 
thám về bao vây làng Võng La khi các đảng viên 
cao cấp VNQDÐ đang họp, Thị Nhu, Thị Uyển theo 
dõi báo cáo tông tích của đảng trưởng Nguyễn Thái 
Học. Kịch đã đền tội khi Ký Con, trưởng ban đặc vụ 
đã cho thi hành lệnh tổng bộ, bắn y chết tại Sở Thú 
Hà Nội. Hơn 60 năm đã trôi qua, vụ ám sát tác giả 
bài thơ “Cảm Ðề Lịch Sử” vẫn còn là nghi án. 

Theo tác giả Viên Linh, nhà văn Nguyễn Thạch 
Kiên, một đảng viên VNQDÐ, từng là tổng bí thư 
VNQDÐ Nam Cali, viết thuật lại như sau trong 
cuốn “Về những kỷ niệm quê hương”:

“Nhượng Tống vẫn sống bằng nghề thầy lang và 
có cửa hiệu thuốc Bắc tại số 128 phố Chợ Hôm, Hà 
Nội. Ngày định mệnh xảy ra khi khoảng 8 giờ sáng, 
Nhượng Tống vừa chơi tổ tôm về, đã định đi nghỉ 
thì có một đứa trẻ đến xin đi thăm bệnh cho người 
bố. Ông cùng đứa trẻ đi bộ chỉ mới cách nhà hơn 
300 thước thì có một người cỡi xe đạp lại gần, bắn 
qua gáy chết. Cũng Nguyễn Thạch Kiên viết thì các 
đảng viên VNQDÐ sẽ bị tử hình nếu cộng tác với 
Pháp, hay tay sai của Pháp, mà Nhượng Tống lại 
đã cộng tác với Tổng trấn Bắc Hà là ông Nghiêm 
Xuân Thiện, và do đó đã bị khai trừ khỏi đảng trong 
một phiên họp tại nhà ông Ngô Thúc Ðịch, bí thư 
trưởng, có mặt các đảng viên trong Thị Bộ Hà Nội. 
Từ đó, nội bộ Quốc Dân Ðảng trở nên mâu thuẫn, 
phân cực.” (Nguyễn Tà Cúc (1996), Nhượng Tống, 
Khởi Hành số 1).

Ông được xem là một thi sĩ tài hoa, một dịch giả 
có tài, (trong Lục Tài Tử của nền văn hóa Tàu, ông 
đã dịch hết 5). Thi sĩ Lưu Trọng Lư đã viết, “Lời 
tựa của Lý Trác Ngô có lẽ không nên có, cả lời phê 
Thánh Thán có lẽ cũng thừa… Duy có lời dịch của 
Nhượng Tống thực là nên có”.

Về sự nghiệp văn chương của Nhượng Tống chia 
làm 2 phần, phần dịch thuật và phần sáng tác.

Phần dịch thuật: 
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- Dưới Hoa (tức Ngọc Lê Hồn), 1928, nhà in Long 
Quang, nxb “Vạn quyển thư lâu”, (in lần 2)

- Bả Phồn Hoa, 1928, nxb Vạn quyển thư lâu, 
- Chị Cùng Em, 1928, nxb Vạn quyển thư lâu, (trước 

đó đã đăng nhiều kỳ trên Thực nghiệp dân báo).
- Trang tử, Nam Hoa kinh, Hà Nội: Tân Việt, 1945 

(in lần 2: Sài Gòn: Tân Việt, 1962; tái bản sau 1975: 
Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ 
Đông Tây, 2001)

- Khuất Nguyên, Ly tao, 1944 (in lại trong: Khuất 
Nguyên, Sở từ, Đào Duy Anh và Nguyễn Sĩ Lâm dịch, 
Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học, 1974)

- Thơ Đỗ Phủ, Hà Nội: Tân Việt, 1944 (tái bản sau 
1975: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996)

- Sử ký Tư Mã Thiên, Hà Nội: Tân Việt, 1944 (in lần 
2: Sài Gòn: Tân Việt, 1964)

- Vương Thực Phủ, Mái Tây (Tây sương ký), Hà Nội: 
Tân Việt, 1944 (in lần 2: Sài Gòn: Tân Việt; in lần 3: Sài 
Gòn: Tân Việt, 1963; tái bản sau 1975: Nhà xuất bản 
Văn học, 1992; Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999)

- Tào Tuyết Cần, Hồng lâu mộng, 1945
- Lão tử, Đạo đức kinh, 1945
- Khổng tử, Kinh Thư, Sài Gòn: Tân Việt, 1963 (tái 

bản sau 1975: Nhà xuất bản Văn học, 2002).
Các tác phẩm Nhượng Tống ký bút danh Mạc Bảo 

Thần:
- Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, Hà Nội: Tân 

Việt, 1945 (tái bản: Sài Gòn: Tân Việt, 1964)
- Nguyễn Trãi, Lam Sơn thực lục, Tân Việt, 1945 (in 

lần 2: Sài Gòn: Tân Việt, 1949; lần 3: Sài Gòn: Tân Việt, 
1956)

Phần sáng tác gồm có:
- Hai Bà Trưng, đệ nhất anh thư (?) (1926)
- Trưng Vương, Hà Nội: Nam Đồng thư xã, 1927
- Đời trong ngục, Nhà xuất bản Văn hóa mới, 1935
- Lan Hữu, Hà Nội: Nhà in Lê Cường, 1940, tiểu 

thuyết tình cảm lãng mạn, có tính tự truyện
- Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Tân Việt, 1945 (in lần 2: 

1949, lần 3, 1956, lần 4: 1973 đêu do Tân Việt tại Sài 
Gòn; tái bản sau 1975: Nhà xuất bản Hội nhà văn và 
Công ty Nhã Nam, 2014) (hồi ký)

- Tân Việt cách mệnh đảng, Việt Nam thư xã, 1945
- Hỗ trợ thảo luận, tác giả xuất bản, Tân Việt tổng phát 

hành, 1945
- Treo cổ Hoàng Diệu
- Phất cờ nương tử
- Hoa cành Nam, Sài Gòn: Khai Trí, 1964, tập hợp 

những bài viết của Nhượng Tống từ 1945 và bạn bè viết 
về ông sau khi ông mất

Ngoài ra Nhượng Tống còn những bài thơ đầy khí 
khái” “Cảm đề lịch sử”, “Khóc Nguyễn Thái Học”, 
“Cảnh nhà tù”.

Cảm Ðề Lịch Sử 
Ba xứ non sông một giải liền,
Máu đào xương trắng điểm tô nên.
Cơ trời dù đổi trò tang hải,
Mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên.
Có nước có dân đừng rẻ rúng;
Muốn còn muốn sống phải đua chen.
Giựt mình nhớ chuyện nghìn năm cũ;
Chiêm, Lạp xưa kia vốn chẳng hèn.

Khóc Nguyễn Thái Học
Nhục mấy trùng cao, ách mấy trùng.
Thương đời không lẽ đứng mà trông.
Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng,
Ðâu chịu râu mày thẹn núi sông.
Người dẫu chết đi, lòng vẫn sống,
Việc dù hỏng nữa, tội là công.
Nhớ anh nhớ lúc khi lâm biệt;
Cười khóc canh khuya chén rượu nồng.
Bàn về sự nghiệp văn chương của Nhượng Tống, 

nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan đã khen 
rằng:

“Nhượng Tống có tâm hồn thi sĩ, nên quyển 
“Lan Hữu” gần như là một tiểu thuyết tả một thứ 
ái tình lý tưởng. Còn thơ ông có cái đặc sắc là bao 
giờ cũng già giặn và thiên về tình cảm rất nhiều...
Ông quả là một nhà văn tài hoa, lãng mạn và rất 
sở trường về dịch thuật” (Nhà văn hiện đại (Tập 
2). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1989, 
tr. 1105).

  

Đặc biệt cuốn “Nguyễn Thái Học (1902-1930)” 
gồm 43 chương, xuất bản năm 1945 tại Hà Nội và 
trước 1975 có ba lần tái bản tại Sài Gòn, cho nhiều 
chi tiết rất riêng tư. Thí dụ:

“Có lần tôi hỏi anh Học: Tư tưởng cách mệnh 
của mày nẩy ra từ hồi nào?

Anh đáp: Từ năm tao lên mười tuổi! Hồi ấy tao 
còn học chữ Nho ở nhà quê. Xong buổi học lại đi 
chăn trâu, và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng 
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bên cạnh. Làng ấy là quê ông Đội Cấn. Ông Cấn 
chết đi, còn để lại mẹ già. Bà cụ thương con quá, 
hóa như kẻ dở người. Hễ gặp chúng tao là bà cụ lại 
ôm choàng lấy, vứa khóc vừa nói: “Các cậu! Các 
cậu! Làm thế nào báo được thù cho con tôi!”. Tao 
còn bé, mỗi khi gặp bà cụ là lòng lại bồi hồi! Rồi 
nghĩ, chỉ có đạp đổ chế độ thực dân mới trả hộ được 
thù cho con bà cụ! Ấy, tư tưởng cách mạng nẩy ra 
trong óc tao từ đấy!

Ông Đội Cấn (1881-1918) và cuộc binh biến Thái Nguyên.
Thì ra một bà cụ dở người mà đã đúc được hai 

đứa con anh hùng sắt máu! Một đứa con ruột thịt là 
nhà chỉ huy việc đánh Thái Nguyên! Một đứa con 
tinh thần là người tạo nhân cuộc khởi nghĩa Yên 
Báy. Trước sau hơn mười năm, hai đứa con bà đã 
làm vẻ vang cho cả một dân tộc! Nghĩ đến bà, lòng 
ta cảm khái bao nhiêu?”

Cậu tôi, trước là giáo viên ở Thái Bình, là chi bộ 
trưởng VNQDĐ chi bộ Thái Bình, bị bắt cùng thời 
với Nguyễn Thái Học và giam ở nhà lao Hỏa Lò, 
Hà Nội, sau khi được thả, về buôn bán ở Phố Khách 
rồi chuyển ra Phố Cửa Đông, Nam Định. Tôi nhớ 
không được đích xác lắm việc năm 1945 cậu thì 
thầm với bố tôi, tôi nghe được lõm bõm như sau: 
“Nhượng Tống đến rủ tôi hoạt động lại nhưng tôi 
bảo tình hình này không làm gì được nữa”. Có thể 
đúng vì khi đó Nhượng Tống đang bị quản thúc tại 
Nam Định. Có lẽ cậu tôi đã đổi lập trường và thần 
phục Việt Minh vì sau khi tản cư được mấy năm, 
cậu nhận chức trưởng ty Kinh Tế Nam Định nhưng 
cũng chỉ được ít lâu rồi cậu tôi bỏ về.  

 Chú Thích của Tác Giả:
<*> Có nghi vấn về năm sinh của Nhượng Tống và 

năm được thả từ Côn Đảo. Ta thường đọc ở tiểu sử 
Nhượng Tống hai chi tiết: 1). Sinh năm 1897 hay 1904 
và 2). Được thả từ Côn Đảo về năm 1936. Hai chi tiết 
này đều sai, vì 1). Nhượng Tống tuổi Bính Ngọ, sinh 
năm 1906 và 2). Sau các biến cố của VNQDĐ, Nhượng 
Tống được thả khỏi Côn Đảo trước 1936 nhiều, bởi 
trước đó mấy năm ông đã lấy vợ ở quê nhà Ý Yên.

Quế Đố

TRÉO CẲNG NGỖNG
Thường thì chỉ có cớm bắt người có tội, ở Việt 

Nam ngày nay thì cớm bắt cả người vô tội. Nhưng 
ngược đời là 36 cớm (công an và cảnh sát)  bị 
dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, cách Hà Nội 
khoảng 50 cây số, bắt giữ làm con tin từ ngày 
15.4.2017, sau khi công an bắt giữ bốn người dân 
làng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đồng 
thời dân làng tổ chức canh gác cẩn mật làng xóm 
trong khi bên ngoài một lực lượng lớn cảnh sát cơ 
động được điều đến để kiểm soát tình hình.

 
Cảnh tréo cẳng ngỗng: (trái) cớm CS ngồi dưới 
đất nghe dân ra lệnh, (phải) Cớm CS được dân 

phóng thích hớn hở ra về, 
Reuters, AP trích dẫn thông tin trong nước loan 

tin dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, đã thả 
15, trong số 36 công an, bị người dân giữ làm con 
tin sau khi công an và cảnh sát bắt giữ một số dân 
làng khi họ biểu tình chống việc cấp đất của xã cho 
công ty Viettel của quân đội. Chính quyền cũng trả 
tự do cho bốn người dân bị bắt ngày 15.4 với cáo 
buộc gây rối trật tự công cộng.

Thông tấn xã Việt Nam ngày 18 tháng tư loan 
tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội, 
mặc dù có đề cập đến sự buông lỏng trách nhiệm 
của chính quyền địa phương, dẫn tới việc lấn 

  .
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chiếm đất đai quốc phòng nhưng qui trách nhiệm 
vụ xung đột hiện nay là do dân chúng không chấp 
hành những phương cách giải quyết của chính 
quyền mà cứ tiếp tục biểu tình, khiếu kiện kéo 
dài. Thiếu tướng Bạch Thành Định, phó giám đốc 
công an thành phố (TP) Hà nội nói với báo chí 
rằng chính quyền sẽ giải quyết vụ việc Đồng Tâm 
Mỹ Đức theo đúng pháp luật, và chính quyền sẽ 
không nhân nhượng.

Báo chí Việt Nam cho hay là Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi giấy mời các 
cán bộ và nông dân xã Đồng Tâm đến trụ sở ủy 
ban nhân dân huyện Mỹ Đức vào chiều ngày 20.4, 
để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng giam giữ 
con tin từ ngày 15.4 đến nay.

Thành phố Hà Nội đã cho ba chiếc xe xuống xã 
Đồng Tâm để chở những người đại diện của dân 
lên gặp chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại huyện Mỹ 
Đức cách đó 20 cây số. Nhưng theo ghi nhận của 
các phóng viên trong nước thì người dân không 
chấp nhận mà yêu cầu các lãnh đạo thành phố 
xuống xã Đồng Tâm gặp họ. Đến 6h40 chiều thì 
một quan chức huyện Mỹ Đức xác nhận với báo 
chí rằng ba chiếc xe của chính quyền đã rời khỏi 
xã Đồng Tâm mang theo những người đại diện 
Đồng Tâm. Tuy nhiên trong số những người đến 
ủy ban huyện Mỹ Đức không có đại diện của nông 
dân mà chỉ là cán bộ xã mà thôi. Theo tin của báo 
Tuổi trẻ thì ông Chung và các cán bộ xã Đồng 
Tâm bắt đầu nói chuyện với nhau vào lúc 6h50 
chiều. Đến lúc 7:25 phút tối ngày 20.4, cuộc họp 
giữa Nguyễn Đức Chung và đại diện lãnh đạo ủy 
ban nhân dân xã Đồng Tâm kết thúc. Trong cuộc 
họp ông Chung nói sẽ mời người dân Đồng Tâm 
lên đối thoại trực tiếp với ông vào một lần sau. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 20.4 bị báo chí 
chất vấn về vụ Đồng Tâm. Phát ngôn viên của bộ 
Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng, cho biết là các 
cơ quan thẩm quyền ở Hà Nội đang giải quyết tình 
hình theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo 
quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Bà cũng 
nói rằng chính quyền sẽ “xử lý” nghiêm những 
hành động vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân vụ này như sau:
Một người dân sống ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ 

Đức, bà Hạnh, chia sẻ: “Chuyện chính quyền họ 
lấy đất, lấy ruộng của nông dân mà không trả đấy 
mà! Bây giờ dân người ta đang đòi đất từ chính 
quyền, chính quyền lấy đất của dân mà không trả 

đấy thôi. Chuyện này lằng nhằng lâu nay rồi...”. 
Bà Hạnh chia sẻ thêm, vấn đề thu hồi và đền bù 
đất ở Mỹ Đức dường như có sự bất minh ngay từ 
đầu. Nghĩa là nhiều năm trước thời điểm xảy ra 
biến cố Đồng Tâm, đã có một chương trình xây 
dựng sân bay Miếu Môn và dự án này thu hồi, 
đền bù đất ruộng của bà con nhân dân xã Mỹ Đức 
với giá rất thấp và người dân vui vẻ chấp nhận 
điều này vì sân bay Miếu Môn là công trình quốc 
phòng, có tính phúc lợi xã hội. Nhưng điều này 
không diễn ra đúng như lời hứa từ phía nhà nước, 
quĩ đất canh tác của người dân bị chặn đứng và bỏ 
hoang suốt một thời gian dài.

Trong khi không có đất để canh tác, nông dân 
xã Đồng Tâm phải đi làm thuê tứ xứ, các chợ lao 
động trên thành phố Hà Nội với hàng chục, có lúc 
đến hàng trăm người, xếp hàng chờ chủ thuê đến 
gọi đều là người của xã Đồng Tâm. Số tiền đền 
bù đất nông nghiệp lúc đó tính ra mỗi mét vuông 
đất mua không được một ổ bánh mì nhưng bà con 
nông dân vẫn chấp nhận để nhà nước xây sân bay. 
Thế rồi mọi chuyện thay đổi không theo dự tính, 
từ một công trình xây dựng quốc phòng là sân bay 
Miếu Môn, người ta hô biến nó thành một công 
trình thương mại, rồi bán nó cho tập đoàn Viettel 
và cả một quĩ đất khổng lồ hàng trăm ngàn mét 
vuông. Nơi vốn dĩ là mảnh đất sinh sống hằng 
trăm năm nay của người dân Đồng Tâm bị biến 
thành miếng mồi béo bở của tập đoàn Viettel. Và 
với giá bồi thường cho người dân mỗi mét vuông 
chưa mua được một ổ bánh mì, người ta biến thành 
đất xây dựng, bán ra thị trường với giá 30 triệu 
đồng một mét vuông. Điều này gây bức xúc trong 
nhân dân bởi vô hình trung, hành vi thổi đất quốc 
phòng thành đất thương mại bán trên thị trường 
của những người chức sắc trong bộ máy nhà nước 
đã mang tính lừa đảo nhân dân. Mượn danh quốc 
phòng, mượn danh phúc lợi xã hội để lấy đất của 
dân để bán. Và câu chuyện người dân Đồng Tâm 
nổi dậy, đấu tranh đòi đất là một hệ quả tất yếu sau 
quá trình dài bị nhà cầm quyền lừa đảo họ.

Để kết luận, luật sư Trần Vũ Hải có tiếp xúc với 
dân làng Đồng Tâm nói với RFA hôm 17.4 rằng 
dân làng hiện không còn tin ở chính quyền nữa. 

Đúng ra họ chẳng bao giờ tin ở chính quyền và 
không chỉ dân làng Đồng Tâm mà cả nước. Nhưng 
tiếc rằng trong số những địa phương bị hiếp đáp 
không có mấy nơi dám hành động như Đồng Tâm. 
Đồng Tâm chơi bạo được như thế có lẽ vì họ… 
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đồng tâm. Nếu ai cũng đồng tâm nhất trí thì bọn 
công an cảnh sát côn đồ cũng bó tay và dân sẽ thực 
sự làm chủ.

Một chi tiết về làng Đồng Tâm. Hội làng truyền 
thống của hai xã Thượng Lâm và Đồng Tâm 
(huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo thông lệ, cứ ba năm 
lại được tổ chức một lần. Đây là một lễ hội truyền 
thống đặc biệt nhất cả nước. Số lượng kiệu rước 
lên đến 16 chiếc, trong đó phần lớn là kiệu rước 
có tượng Phật, còn kiệu có tượng là các vị thần, 
những vị anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn 
đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lễ hội này diễn 
ra trong ba ngày từ 11 đến ngày 13 tháng 2 âm 
lịch.

 
Lễ hội rước kiệu hằng năm ở làng Đồng Tâm

Dân Với Dân
  Ban Phụ Trách Người Dân (BPT NgD):

Kỷ niệm 25 năm hoạt động (1-6-1992/1-
6-2017), Tủ Sách Người Dân kính biếu 
thân hữu/độc giả nào gửi quý danh, địa 
chỉ và danh sách các cuốn do Tủ Sách 
xuất bản (in ở phía ngoài bìa sau tạp chí 
Người Dân) về địa chỉ Người Dân PO 
Box 2674 Costa Mesa, CA 92628, kèm 
bưu phí 5.00 cho mỗi cuốn giá 20$ và 
2.50 mỗi cuốn giá 10$.
 
Tran Anh, Lauwrenceville, GA: BPT NgD Đã nhận 

được cả hai checks, xin được phép hủy đi một cái. Xin 
tri ân.

 
Griffith Ton, Houston, TX:  BPT NgD Đã nhận được chi 

phiếu và gửi báo đến địa chỉ yêu cầu. Xin tri ân.

C Ả M  Ơ N
BPT thành thật tri ân các thân hữu/độc giả nhiệt tình ủng hộ, hoặc tặng bạn bè dài hạn dưới đây: 

Tạp chí Người Dân sẽ hân hạnh gửi ba số báo biếu liên tiếp để quí vị đọc,
hay giới thiệu bạn bè đọc thử, sau khi nhận được quí danh và địa chỉ.

BPT cũng thành thật mang ơn các đồng nghiệp và thân hữu gửi cho NgD các tài liệu, bản tin, báo 
dưới đây: Florida Việt Báo 318,  PO Box 277625, Miramar, FL, 33027-7625; Hiệp Hội 318, PO 22, Chidori 
Tokyo, 146-8691,

Nguyen Van Thang, Westminster CA, 1 năm 20.00
Hoang Tan, San Jose CA, 1 năm 40.00
Nguyen Van Hoang, Anaheim CA, 1 năm 20.00
Tran Anh, Lawrenceville GA, 1 năm 20.00
Do Quang Dung, Arlington VA, 2 năm 60.00
Nguyen Dac, Gainesville FL, 1 năm 30.00
Ta Hoa, Orlando FL, 2 năm 50.00
Le Dinh Ky, Anaheim CA, 1 năm 40.00

Tran C. Luong, Santa Ana CA, 2 năm 40.00
Nguyen Man, Falls Church VA, 1 năm 20.00
Nguyen Man, Falls Church VA, 1 năm 20.00
Ho Van Tam, Tampa Fl, 1 năm 20.00\
Hoàng Hôn, Santa Ana, CA, 
April-May-June-2017, 300.00
Lã Hoàng Trung, Westminster, CA, 100.00
Trần Thế Kiệt, Los Angeles, CA, 100.00

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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BƯU VÀ ẤN PHÍ
 Tại Hoa Kỳ: cho 12 số:
        gửi Bulk Rate $US 18.00
       gửi First Class $US 30.00
       (xin vui lòng ghi rõ First Class)
 Tại Canada, Âu châu: $US 34.00
      (12 số, gửi Air Mail)
 Tại Úc, Á và Phi châu: $US 40.00 
                                   (12 số, gửi Air Mail)

Sau khi nhận được chi phiếu, Nguời Dân sẽ gửi số đầu tiên vào lần 
phát hành kế tiếp. Nếu không nhận được trong vòng một tháng, xin 
vui lòng liên lạc với Ban Phụ Trách Nguời Dân để tìm nguyên nhân. 
Khi đổi địa chỉ, xin vui lòng thông báo trước tối thiểu 30 ngày để kịp 
điều chỉnh danh sách cho lần phát hành kế tiếp. Nếu không nhận 
được sau khi đến địa chỉ mới, xin báo cho Nguời Dân được rõ. 

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

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

ISSN No. 1065 6871
       Chọn bài                 : Vương Đạo
       Thực hiện               : Đức & Mỹ
       Phân phối               : Mai Văn

THỂ LỆ CHUNG
Xin gửi bài đến Nguời Dân bằng Email (hoặc là floppy disk, đĩa CD để tránh 
hư hại dọc đường, và xin cho biết đã dùng loại tiếng Việt nào, cùng loại 
program nào). Tác giả có thể dùng nhiều bút hiệu, nhưng phải cho biết tên 
thật, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc khi cần.

Bài gửi cho Nguời Dân xin đừng gửi cho các báo khác và ngược lại. Nguời 
Dân không trả lại bản thảo, đĩa CD hay floppy disk.

Bài muốn đăng kịp số, xin gửi tới trước ngày 15 tháng trước.

Ngoại trừ những bài có ghi rõ là Lời Tòa Soạn (LTS), hoặc Ban Phụ Trách 
Người Dân (BPT NgD), mọi ý kiến là của người viết, không nhất thiết là của 
Nguời Dân hay phản ảnh quan điểm, chủ trương của Nguời Dân.

Bài trích đăng từ Nguời Dân, xin vui lòng nêu rõ xuất xứ.

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
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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

GIÁ SÁCH BAO GỒM CƯỚC PHÍ NỘI ĐỊA HOA KỲ

Mua sách cộng chung trên $100.00 
chỉ phải trả 50% giá đề


