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Cảnh thủy thủ đoàn tầu vận tài Hải Quân Mỹ USS Durham (LKA-114) 
truyền tay chuyển thuyền nhân tị nạn cộng sản từ ghe vượt biển hồi tháng tư 1975.

Ảnh: U.S. National Archives and Records Administration.
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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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NHẤT ĐỚI NHẤT LỘ
VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

TRONG TOÀN CẦU HÓA

Kim Bảng
 
NHẤT ĐỚI NHẤT LỘ 
Kế hoạch OBOR (One Belt, One Road=Yídài yílù = 

Nhất đới, nhất lộ = Một vành đai một con đường) đã 
được bàn đến từ lâu. Chỉ cần tham khảo những tài liệu 
đã viết cũng đủ rõ nội dung của kế hoạch “Nhất đới 
Nhất lộ” và ý đồ bá chủ thế giới của Tàu cũng như tính 
khả thi có nghi vấn của nó.

 Riêng bằng tiếng Việt đã có nhiều bài bình luận 
như: 

- “Những dữ kiện mơ hồ về một vành đai, một con đường” 
của Đại Dương trên Người Dân số 322 tháng 6.2017.

- “Con Đường Tơ Lụa và chính quyền Donald Trump” 
phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa của 
Chân Như đài RFA ngày 18.1.2017.

- “Con đường tơ lụa gập ghềnh của Trung Quốc”. 
2.2.2017.

- “Tham vọng chiến lược của Trung Quốc qua sáng kiến 
‘Nhất đới, nhất lộ’” của Ls Nguyễn Văn Thân, Dân làm báo. 
25.2.2017.

- “Sáng Kiến Đài Lộ và Bầy Ngỗng Trời”, phỏng vấn 
kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa của Nguyễn Lam, Ban Việt 
ngữ đài Á Châu Tự Do ngày 17.5.2017. 

- “Victoria mở cửa cho kế hoạch Silk Road” của tác giả 
Nguyen Thy. 19.5.2017.

- “Mộng Hán hóa hay cùng nhau phát triển theo “kế hoạch 
One belt, one road” (con đường tơ lụa XXI) của Tàu?” của 
tác giả lequangchac. 25.5.2017.

Và còn rất nhiều.  
Tàu mới tổ chức diễn đàn OBOR tại Bắc Kinh trong 

2 ngày 14 và 15.5.2017, do đó lại rộ lên một loạt tin tức 
và bình luận mới.

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, tr. 3 - 21

NHẤT ĐỚI NHẤT LỘ VÀ TRẬT TỰ 
THẾ GIỚI MỚI TRONG TOÀN CẦU HÓA

Kim Bảng

NƯỚC MỸ: CỘNG HÒA CHUỐI CHIÊN?
Vũ Linh

BẠO LỰC TRONG CHÍNH TRỊ

Vũ Linh

ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC RƠI 
VÀO  LƯỚI ĐÃ GIĂNG, KHÔNG LỐI THOÁT

Đại Dương

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, tr. 22 - 25

NGƯỜI MỸ CẤP TIẾN HAY CỰC ĐOAN?

THAM NHŨNG Ở TRUNG QUỐC
VÀ VIỆT NAM LÀM Ô NHIỄM THẾ GIỚI

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến, tr. 25 - 29 

Khúc Ruột Gần

Giữa Cơn Gió Bụi

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, tr. 29 - 32

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ TRIỆT HẠ 
ĐỊNH CHẾ CALIPHATE

CỦA ĐẾ QUỐC OTTOMAN

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, tr. 33 - 37

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)

Dân Với Dân 
tr. 38
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Trong số 20 nguyên thủ quốc gia tham dự cuộc họp 
thượng đỉnh G20 ngày 4 và 5.9.2016 tại Hàng Châu, 
Chiết Giang, chỉ có 6 vị tham dự diễn đàn OBOR là 
Argentina, Ý, Nga, Nam Dương, Thổ Nhĩ Kỳ và Tàu. 
Ngoài ra sẽ có thêm 22 vị nguyên thủ quốc gia tham dự 
OBOR. Các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức, Nhật, 
Ấn Độ, chỉ gửi các viên chức cấp thấp đến dự. Đại diện 
Hoa Kỳ là Matt Pottinger, phụ tá đặc biệt của TT, một 
viên chức cấp thấp. Đặc biệt là Phi Châu chỉ có 2 quốc 
gia là Ethiopia và Kenya là gửi đại diện đến tuy Tàu 
đã đổ công của nhiều vào Phi Châu nhưng chính vì có 
kinh nghiệm (đau thương) cộng tác “các bên cùng có 
lợi” (win-win) với Tàu mà Lục địa đen ngần ngại trước 
kế hoạch OBOR. 

“Cây cầu Vàng của Con đường Tơ Lụa” tại Bắc Kinh 
cho diễn đàn Đai và Lộ.

Trong một cuộc họp báo ngày 18.4, ngoại trưởng 
Vương Nghị khoe đến tham dự OBOR sẽ có truyền 
thông từ 110 quốc gia và 89 thủ trưởng và 1200 đại 
diện của 61 tổ chức. OBOR còn có vinh dự được tổng 
thư ký LHQ António Guterres, chủ tịch Ngân hàng Thế 
giới Jim Yong Kim và giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) Christine Lagarde tham dự. 

Ông quên không nhắc đến chủ tịch Việt Nam Trần Đại 
Quang sợ hết chỗ đã đến Bắc Kinh từ ngày 11.5.2017 
để chờ tham dự OBOR. Một tiểu nhược quốc khác là 
Slovenia cũng hăng hái cử bộ trưởng Kinh Tế Zdravko 
Počivalšek và bộ trưởng Hạ Tằng Cơ Sở Jure Leben đi 
Bắc Kinh “thảo luận Sáng kiến Đai và Lộ”. Počivalšek 
bảo điều tối quan trọng là Slovenia có cơ hội tham gia 
vào một trong những dự án lớn nhất thế giới của thế 
kỷ.

Trái lại thủ tướng Tân Gia Ba Lý Hiển Long không 
được mời. Bắc Hàn chỉ gửi một phái đoàn nhỏ tham dự 
OBOR và đúng vào ngày khai mạc OBOR lại phóng 
một hỏa tiễn đạn đạo coi như một lăng mạ cố ý gửi Tập 
Cận Bình. 

Vương Nghị cho biết dự trù sẽ ký các văn kiện hợp 

tác với gần 20 quốc gia và hơn 20 tổ chức quốc tế, cũng 
như gần 20 kế hoạch hoạt động với các đối tác chính 
quyền nhưng không cho biết nội dung. 

Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Vương Nghị xác 
định chủ đề của diễn đàn OBOR là “tăng cường hợp 
tác quốc tế và đồng xây dựng ‘Vành đai và Con đường’ 
để phát triển đôi bên cùng có lợi”. Nội dung của chủ 
đề gồm 4 mục tiêu làm đề tài cho các cuộc thảo luận, 
cụ thể là (1) các tham dự viên được khuyến khích thiết 
lập nhiều đồng thuận hơn về các mục đích và nguyên 
tắc của sự hợp tác OBOR giữa các bên tham dự; (2) 
xác định phương hướng hay các lãnh vực cộng tác; 
(3) hành động để tiến tới việc thể hiện các dự án; (4) 
tăng cường và giản dị hóa các chính sách và sáng kiến 
nhằm làm đễ dàng việc thể hiện và kết quả của dự án 
OBOR.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong bữa tiệc chào 
mừng lãnh đạo các nước tham dự Diễn đàn Vành Đai và 

Con Đường tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh
vào ngày 14.5.2017. 

Tàu khoe rằng OBOR có thể làm lợi cho toàn thể thế 
giới và cứu vớt hàng triệu người khỏi cảnh nghèo khó. 
Chắc chắn là phải làm lợi cho Tàu trước hết và nhiều 
nhất, và dĩ nhiên ưu tiên cho Tàu nghèo vì theo China 
Real Time ngày 15.10.2014, “hơn 82 triệu người Tàu 
sống với chưa đến $1 một ngày và Zheng Wenkai, thứ 
trưởng của cơ quan chính phủ đặc trách giảm nghèo và 
phát triển, nói với báo quốc doanh China Daily khoảng 
200 triệu người Tàu tức 15% dân số toàn quốc bị coi 
là nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế $1.25 một ngày, theo 
Ngân Hàng Thế Giới thì $1.25 một ngày là “nghèo cực 
kỳ” (extreme poverty) (ZGBriefs - The Week’s Top 
Picks, October 16 Issue. China Source Team).

Truyền thông quốc doanh Tàu nhắc đi nhắc lại lời 
Vương Nghi khẳng định rằng diễn đàn sẽ là một phát 
triển toàn cầu các bên cùng có lợi (win-win) nhưng từ 
ngữ này Tàu dùng quá nhiều thành nhàm và chẳng còn 
mấy ai tin nữa. 
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Trong diễn văn khai mạc, Tập Cận Bình kháng biện 
quan điểm cho rằng OBOR sẽ bị Bắc Kinh thống trị: 
“Những gì chúng tôi hy vọng tạo ra là một đại gia đình 
cùng tồn tại hài hòa” và nói thêm rằng tất cả các nước 
đều được hoan nghênh tham gia vào dự án. Ông loan 
báo một tài khoản bổ túc $124 tỷ cho OBOR gốm các 
trái khoản, các khoản trợ cấp và $8.7 tỷ để hỗ trợ các 
quốc gia đang phát triển. Theo truyền thông quốc do-
anh Tàu khoảng $1 tỷ đã được đầu tư vào OBOR với 
vài tỷ nữa sẽ được đầu tư trong thập niên tới. Tiếp lời 
Tập Cận Bình, Putin có vẻ nói kháy Trump: “Bảo vệ 
chủ nghĩa đã trở thành điều bình thường mới. Những ý 
kiến về sự cởi mở và tự do mậu dịch ngày càng bị bác 
bỏ bởi ngay cả những ai cho đến rất gần đậy còn đề 
cao chúng”. Ông cũng ca ngợi OBOR đã hoạt động 
từ 4 năm nay bao trùm hơn 68 quốc gia và  gồm 40% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Chính Tàu đã 
thúc đẩy để đặt nó vào vị trí lãnh đạo thề giới trong khi 
Hoa Kỳ dưới TT Donald Trump áp dụng một tiếp cận 
bảo vệ chủ nghĩa hơn và buông bỏ lớp vỏ toàn cầu hóa 
(globalization). 

Tham vọng thâu tóm kinh tế của Bắc Kinh.
Không hiểu động lực nào thúc đẩy Putin luồn cúi 

chấp nhận Tàu lãnh đạo thế giới và như thế đương 
nhiên Nga sẽ bị Tàu thống trị. Một điểm đáng chú ý 
nữa là Trump bị Putin “lên án” là bác bỏ chủ nghĩa 
“toàn cầu hóa”, mặc nhiên ca tụng Tập Cận Bình ôm 
lấy chủ nghĩa này.

TỒN TẠI HÀI HÒA KIỂU TÀU
Nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm đau thương với 

cái “đại gia đình cùng tồn tại hài hòa” mà Tập Cận 
Bình muốn tạo ra, nhất là các lân bang sát nách Tàu.

Một thí dụ điển hình gần đây nhất là vụ “Các nước 
chống lại lệnh cực kỳ nghiêm ngặt của Tàu ấn định thời 
gian cấm đánh cá (Moratorium dưới đây, gọi tắt là lệnh 
tạm cấm’) ở Biển Nam Hoa” do Ralph Jennings loan 
báo ngày 9.6.2017:

“Đài Loan, Việt Nam và Phi Luật Tân đòi chủ 
quyền trong khu tạm cấm và không đồng ý với Tàu tạm 
ngừng đánh cá.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố lệnh tạm cấm đánh 
cá trong 3 tháng từ ngày 1.5, dài hơn 30 ngày so với 
năm trước và hạn chế nhiều loại hoạt động đánh cá. 
Nó bao gồm biển Nam Hoa ở trên vĩ tuyến 12 song 
song đường xích đạo. 

Các nhà phân tích tin rằng Việt Nam đã lên án lệnh 
tạm cấm, trong khi Phi Luật Tân đang có các cuộc đàm 
phán tích cực với Tàu về các vụ tranh chấp hàng hải 
hồi tháng trước, đã tránh hợp pháp hóa lệnh cấm. Đài 
Loan trao giải cho các người điều hành ngư thuyền 
nào áp đặt lệnh cấm của chính họ và sẽ giúp những ai 
bị Tàu bắt.

Lệnh tạm cấm, sau khi tòa án thế giới năm ngoái 
phán quyết chống lại Bắc Kinh xác định chủ quyền 
trên hầu hết vùng biển, đã khiến Tàu lại bị miệt thị trên 
khắp Á Châu đồng thời nhắc nhở các nước khác về sức 
mạnh của Tàu thực tế (de facto) kiểm soát. Theo Ter-
mak Chalermpalanupap, thành viên của Viện ISEAS 
Yusof Ihsak ở Tân Gia Ba, “Phản đối (lệnh cấm) vô 
ích, bởi vì bạn thừa nhận rằng họ đang áp đặt lệnh 
cấm, nhưng trên mặt đất, ngư phủ biết phải tránh ở 
đâu”.

Douglas Guilfoyle, giáo sư luật quốc tế tại Đại học 
Monash, Úc, bảo: “Nhưng im lặng cũng như phản đối 
hàm ý việc chấp nhận quy tắc của một quốc gia duy 
nhất trên biển cả. Biển cả là những vùng nước bên 
ngoài các vùng đặc quyền kinh tế kéo dài từ bờ biển 
của các quốc gia duyên hải”.

Tàu dẫn các tài liệu lịch sử làm cơ sở để khẳng định 
chủ quyền trên phần lớn vùng biển rộng 3,5 triệu cây 
số vuông. Nó đã làm hoảng sợ những bên đòi quyền 
khác bằng cách cho phép tàu tuần duyên hoạt động 
trong vùng biển đang tranh chấp và bằng cách xây 
dựng các hòn đảo nhân tạo, một số cho các triển khai 
quân sự”.

Đó là cách “cùng tồn tại hài hòa” của hải tặc theo 
luật rừng chứ không phải của một siêu cường thượng 
tôn luật pháp quốc tế và mặt dày mày dạn không đếm 
xỉa gì đến công luận. 

Nhật là một nạn nhân khác. Đầu tháng 8.2016 tuần 
duyên hạm Tàu hộ tống 300 ngư thuyền vào hải phận 
quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) và trong 4 ngày có 15 
tuần duyên hạm xâm phạm hải phận Nhật nhiều lần. 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nghi rằng các ngư thuyền 
Tàu thuộc “du kích hải quân” (maritime militia). Vì thế 
có thể kết luận rằng lời kêu gọi cho một trật tự dựa trên 
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luật lệ, dưới hình thức “Sáng kiến Đai và Lộ”, chỉ đơn 
giản là ngụy trang cho sự tiếp nối quyền bá chủ khu 
vực của Mỹ. 

Phản ứng lại, Nhật đã trang bị khu trục hạm chở trực 
thăng tối tân loại Izumo và các bổ sung mới nhất cho 
hạm đội Kaijō Jieitai (JMSDF = Japan Maritime Self-
Defense Force). Tàu la hoảng rằng chỉ với một vài điều 
chỉnh nhỏ, khu trục hạm Izumo có thể mang chiến đấu 
cơ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, kể cả chiến đấu 
cơ tàng hình F-35. Các ngành kỹ nghệ quốc phòng 
của Nhật, vốn bị hiến pháp hòa bình Nhật cản trở, nay 
cảm thấy hưng phấn khi cạnh tranh cho các hợp đồng 
quốc phòng xa nhà. Cách đây hai năm máy bay tuần 
tra hàng hải Kawasaki P-1 của Nhật đã bay tới sân bay 
Farnborough để trình diễn tại Bộ Quốc phòng Anh và 
năm ngoái, Mitsubishi Mỹ nghệ Nặng đã vận động để 
cung cấp một thế hệ tiềm thủy đĩnh mới cho hải quân 
Úc. Việc triển khai rộng khắp và duy trì hiện diện của 
các tàu Nhật trên toàn khu vực do đó củng cố các yêu 
cầu nhất quán của Shinzo Abe đòi Tàu tuân thủ “trật tự 
quốc tế dựa trên luật lệ”, kể cả tự do hàng hải thông qua 
các hải phận quốc tế. 

Tàu coi các sự kiện này là biểu tượng cho một kỷ 
nguyên mới của sự bành trướng quân sự dưới thời 
chính quyền của thủ tướng Abe và là một sự nhắc nhở 
đau đớn về những đau khổ thời chiến của Tàu và sự tàn 
phá của đội hàng không mẫu hạm thế giới của Nhật 
trong Đệ Nhị Thế Chiến. Tàu có viễn kiến riêng về 
an ninh khu vực và một kế hoạch chiến lược địa lý 
mới đi kèm với nó dưới hình thức “Sáng kiến Đai và 
Lộ”, thay thế sự thống trị của Hoa Kỳ trong khu vực. 
Để thành công, nó cần phải bảo vệ biển theo các điều 
khoản của riêng nó, nhưng điều đó có nghĩa là tiềm 
năng cho sự leo thang không kiểm soát được giữa Nhật 
và Tàu tăng lên đáng kể.

Denny Roy, chuyên gia cao cấp của trí khố Đông-
Tây ở Honolulu, bảo: “Dường như Tàu nghĩ rằng làm 
cho khu vực tràn ngập chiến thuyền và phi cơ Tàu sẽ 
đe dọa Nhật không dám xâm chiếm, nhưng điều này 
đã không xảy ra sau nhiều năm nỗ lực của Tàu. Bắc 
Kinh vẫn bị kẹt trong một chính sách không có lợi vì 
việc chấm dứt chính sách đó sẽ giống như một thất bại 
đối với Tàu”.

Miến Điện, nay gọi là Myanmar, chẳng may nằm 
trên trục “Đói và Lộ”. Tháng 4.2017, TT Miến Điện 
Htin Kyaw ký với Tập Cận Bình 2 thỏa ước về ống 
dẫn dầu và hải cảng thuộc Đặc khu kinh tế Kyauk 
Pyu tại bang Rakhine miền tây bắc nghèo nhất nước 
bên bờ Vịnh Bengal, rộng hơn 4,200 acres (17 cây số 

vuông) gồm $7.3 tỷ cho hải cảng nước sâu và $2.3 tỷ 
cho khu kỹ nghệ với các kế hoạch thu hút kỹ nghệ dệt 
và lọc dầu. Chương trình này đã bị trì hoãn từ 2009, 
sẽ do Cty quốc doanh CITIC của Tàu phát triển để tạo 
thêm một đường tiếp tế nhiên liệu nhập cảng từ Trung 
Đông và bơm từ Miến Điện qua đường ống dài 770 km 
(480 miles). Như thường lệ, Tàu bảo dự án phát triển 
Kyauk Pyu “đôi bên cùng có lợi”. Nhưng dân chúng 
Miến vốn đã có kinh nghiệm lợi thế nào, vì họ biết các 
công ty Tàu đến đây sẽ thuê toàn nhân công Tàu, nên 
họ ác cảm với các dự án Tàu khiến Tàu phải hủy dự 
án con đập thủy điện vĩ đại Myitsone. Nay dự án mới 
này lại khiến lòng dân, nhất là ngư dân, phẫn nộ. Mấy 
ngày trước khi tàu cực lớn chở 140.000 tấn dầu cặp bến 
Kyauk Pyu, chính quyền địa phương đã tịch thu lưới 
đánh cá của dân chài. Tháng trước hơn 100 dân biểu 
tình đòi Petrochina bồi thường thiệt hại. Than Htut Oo, 
xã trưởng Kyauk Pyu, cho biết nếu dự án này thực hiện 
thì khoảng 20,000 dân làng sẽ bị dời đi nơi khác. 

Cựu đại sứ Mã Lai Á tại Bắc Kinh Dennis Ignatius, 
trong bài “Con đường tơ lụa mới: Con đường dẫn đến 
sự thịnh vượng hay cái dốc trơn trượt để chinh phục?”, 
ngày 29.5.2017, cũng nhắc đến việc Tàu phát triển Hồi 
Quốc và coi như đó là một mô hình để Tàu thực hiện 
tham vọng thực dân trên khắp thế giới:

“Tôi sống ở Bắc Kinh từ năm 1979 đến năm 1981 với 
tư cách một nhà ngoại giao và đã trở lại Tàu hồi đầu 
tháng này để tham dự một cuộc họp. Tốc độ thay đổi ở 
Tàu chỉ giản dị là đáng kinh ngạc. Khi tôi lần đầu tiên 
đến nước này, Tàu không có tầng lớp trung lưu. Theo 
một số kinh tế gia, mức lương của họ chỉ cao hơn ở các 
nước Phi Châu cận-Sahara… Năm 1985, Tàu sản xuất 
khoảng 6.000 xe mỗi năm; năm 2008, Tàu đã vượt qua 
sản xuất hàng năm của HK và Nhật cộng chung.

Tàu vừa kết thúc rất thành công một hội nghị quốc 
tế về sáng kiến có chữ ký của chủ tịch Tập Cận Bình 
Nhất Đới Nhất Lộ, một quy hoạch tổng thể hạ tằng cơ 
sở liên kết Tàu với các quốc gia và vùng then chốt trên 
thế giới qua các xa lộ, thiết lộ, hải cảng, ống dẫn dầu 
và hạ tằng cơ sở viễn thông. Khoảng 28 nguyên thủ và 
viên chức quốc gia và các nghiên cứu gia từ hơn 80 
quốc gia họp tại Bắc Kinh để nghe chú tịch Tập phác 
họa viễn kiến bạo dạn và tham lam của ông cho một 
trật tự thế giới mới với Tàu là trung tâm điểm.   

Chương trình cho vay và gói trợ cấp của OBOR trị 
giá gần US$1 nghìn tỷ chắc chắn có tiềm năng để biến 
đổi các khu vực trọng điểm của thế giới, tăng cường 
khả năng liên kết, mở cửa thị trường và kích thích các 
luồng đầu tư.
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Không phải là nói quá khi bảo rằng thế giới chưa 
từng thấy bất cứ cái gì nhiều tham vọng và được tài trợ 
kỹ đến thế. Cũng dễ hiểu thôi, không thiếu các nhà lãnh 
đạo thế giới, kể cả của chúng ta, sẵn sàng ca tụng (hát 
những lời khen ngợi) Tàu và ký vào OBOR.

Nhưng OBOR có phải là một chiến lược có lợi cho 
cả Tàu và các lân bang như các nhà lãnh đạo Tàu đã 
nhấn mạnh nhiều lần, hay nó là cái mặt nạ che giấu 
một nưu đồ tân thuộc địa?

Các tài liệu mới bị rò rỉ liên quan đến Kế hoạch 
Trường kỳ Hành lang Kinh tế Tàu-Pakistan (CPEC = 
China-Pakistan Economic Corridor) cung cấp một số 
thông tin chi tiết về chiến lược và kế hoạch của Tàu. 
CPEC, một phần của sáng kiến OBOR, đã được chính 
thức công nhận là kế hoạch tổng thể trị giá US$50 tỷ 
nhằm biến đổi nền kinh tế của Hồi Quốc bằng cách 
xây dựng hạ tằng cơ sở mới (xa lộ, thiết lộ, bến cảng, 
phi trường, đường ống), hiện đại hóa sản xuất nông 
nghiệp và thúc đẩy công nghiệp hóa trong các ngành 
then chốt. Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ được tiết lộ bởi Dawn 
(tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Hồi Quốc) cho thấy 
một việc đáng ngại hơn rất nhiều -- một kế hoạch chi 
tiết tinh xảo và đáng kinh ngạc để lồng ghép nền kinh 
tế Hồi Quốc vào đường dây cung cấp của Tàu nhằm 
mục đích thúc đẩy kỹ nghệ hóa Tân Cương… Kế hoạch 
đưa ra một chiến lược chi tiết cho việc khai thác nguồn 
tài nguyên của Hồi Quốc và thuê hàng ngàn mẫu đất 
nông nghiệp cho các công ty Tàu đem vốn, máy móc, 
kỹ thuật và nhân lực vào để nâng cấp sản xuất nhằm 
thúc đẩy tăng trưởng của Tân Cương. Trọng tâm của 
toàn bộ dự án là xây dựng một hành lang đường bộ và 
đường sắt từ Kashgar ở Tân Cương đến cảng Gawdar 
do Tàu xây dựng ở Hồi Quốc. Gawdar, đã hoạt động, 
cho Tàu thuê 43 năm. Hành lang sẽ khai thông Tân 
Cương (và các khu vực của Trung Á) ra phần còn lại 
của thế giới. Nó cũng sẽ bổ túc dự án đường ống dẫn 
dầu Iran-Hồi Quốc riêng biệt, cũng do Tàu tài trợ.

Như các nhà quan sát Hồi Quốc đã chỉ ra trong phản 
ứng với báo cáo Dawn, một hệ thống như vậy cùng với 
các hiệp định hợp tác an ninh song phương đã đưa ra 
sẽ cho phép Tàu kiểm soát chính trị chưa từng có đối 
với xã hội Hồi Quốc. Đây là một mô hình bắt đầu diễn 
ra tại các quốc gia khác, nơi mà Tàu có những lợi ích 
quan trọng. Nó cho thấy khi mà quyền lợi chính trị và 
kinh tế của Tàu tăng lên, nó sẽ bị cám dỗ để bảo vệ lợi 
ích của nó bằng cách tích cực tham gia vào việc giám 
sát trong nước và chính trị trong nước để bảo vệ các 
chế độ ngoan ngoãn và các chính sách thuận lợi và 
bất kỳ sự chống đối nào cũng được nhanh chóng ngăn 

chặn.
Ngay cả trước khi kế hoạch bị rò rỉ, CPEC đã bị phản 

đối, đặc biệt là ở Baluchistan, một trong bốn tỉnh của 
Hồi Quốc. Các nhà lãnh đạo chính trị và xã hội dân sự 
trong tỉnh này, một phần không thể tách rời của hành 
lang, phàn nàn rằng CPEC sẽ dẫn đến sự diệt vong 
của nền văn hóa của họ và các nguồn tài nguyên của 
họ sẽ bị cướp sạch, và họ cam đoan sẽ chống lại nó… 
Bất kể kết quả ra sao, kế hoạch tổng thể của CPEC 
cho thấy… nó là một sự khẳng định rằng OBOR là một 
chiến lược đa chiều được thiết kế để thúc đẩy lợi ích 
của Tàu trên hết mọi thứ khác”.

Cựu đại sứ Dennis Ignatius viết tiếp bài “Con đường 
tơ lụa mới: Có kế hoạch nào cho Mã Lai Á không?” 
(The new silk road: Is there a plan for Malaysia?) và 
chua chát kết luận:

“Các viên chức đại sứ quán Tàu đặt ra một vai trò 
cho họ trong chính trị nội bộ của chúng tôi trái với các 
nguyên tắc song phương được thành lập và các chỉ tiêu 
ngoại giao. Các viên chức đại sứ quán bây giờ thường 
xuyên đi cùng với các chính trị gia chính phủ thăm các 
cử tri và các cuộc họp của các hiệp hội thương mại và 
gia tộc địa phương, công khai ra lệnh cho các công 
dân Mã Lai Á gốc Tàu hỗ trợ Hiệp hội người Tàu Mã 
Lai Á (MCA) và ca ngợi các chính sách thân Tàu của 
chính quyền Najib. Chính đại sứ Tàu tỏ ra là một trong 
những người ủng hộ mạnh mẽ nhất MCA và đã đi khắp 
nước để tuyên truyền cho nó. Sự tham gia tích cực của 
ông vào nền chính trị nội bộ đã mang lại cho ông biệt 
danh “Kapitan Cina” [đại khái giống như “thái thú” 
Tàu]… Tàu sẽ bảo vệ lợi ích ngày càng tăng của họ ở 
Mã Lai Á đến đâu và đảm bảo rằng các nhân vật, các 
chính đảng và chính sách thân Tàu vẫn đứng vững còn 
là một vấn đề then chốt”.

TT Ấn Độ Narendra Modi tronguộc họp thường niên thứ 
52 của nhóm Ngân Hàng Phát triển Phi Châu

Ấn Độ, một lân bang khác của Tàu, cũng tẩy chay 
khi quyết định không gửi đại diện đến dự Diễn đàn 
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OBOR. Tàu và Ấn năm 1962 đã có những vụ đụng 
độ đẫm máu tại biên giới và đã có ba vụ tranh chấp 
Ấn Độ-Hồi Quốc từ khi độc lập. Bộ trưởng Tài chánh 
và Quốc phòng Arun Jaitley nói với các phóng viên 
rằng Delhi có “những dè dặt nghiêm trọng” về dự án 
OBOR.

Vài ngày sau khi Tàu tổ chức Diễn đàn OBOR, tại 
Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, Ấn Độ, cuộc họp 
thường niên thứ 52 của nhóm Ngân Hàng Phát triển 
Phi Châu lần đầu tiên được tổ chức.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố trước 
3.000 đại biểu đa số đến từ Phi Châu, gồm cả các 
nguyên thủ quốc gia và công chức cao cấp: 

“Sau khi đảm nhiệm chức vụ vào năm 2014, tôi đã 
đưa Châu Phi trở thành ưu tiên hàng đầu đối với chính 
sách đối ngoại và kinh tế của Ấn Độ.

Quan hệ đối tác của Ấn Độ với Phi Châu dựa trên 
mô hình hợp tác đáp ứng nhu cầu của các quốc gia 
Phi Châu. Trong chuyến thăm Nhật Bản của tôi và sau 
cuộc gặp với thủ tướng Shinto Abe, tôi vui mừng nhớ 
rằng trong bản tuyên bố chung của chúng tôi, chúng 
tôi đã đề cập đến hành lang tăng trưởng Á-Phi và đề 
xuất tiếp tục thảo luận với các anh chị em của chúng 
tôi ở Phi Châu.

Các viện nghiên cứu của Ấn Độ và Nhật Bản đã đưa 
ra các tài liệu về viễn tượng tham khảo ý kiến với các 
trí khố Phi Châu về cách làm sao tiến hành hành lang 
tăng trưởng này. Ý tưởng là Ấn Độ, Nhật Bản và các 
đối tác thiện chí khác tìm kiếm sáng kiến chung về phát 
triển các kỹ năng, hạ tằng cơ sở, sản xuất và kết nối.

Mậu dịch giữa Phi Châu và Ấn Độ đã tăng lên trong 
15 năm qua, trong 5 năm gần đây đã tăng gấp đôi lên 
tới gần $72 tỷ trong tài khóa 2014-2015”.

Zambia là đồng minh lâu đời nhất của Tàu ở Phi 
Châu, thế mà ngày Thứ Bảy 3 .6.2017 đã bắt 31 dân 
Tàu về tội khai  mỏ đồng lậu tại vùng Chingola. Nữ 
phát ngôn viên  Bộ Ngoại Giao Tàu Hoa Xuân Oánh 
(Hua Chunying) tuyên bố: “Chính phủ đã luôn luôn 
yêu cầu các công ty và công dân Tàu tôn trọng pháp 
luật của các quốc gia nơi họ hoạt động và không che 
chở hành động bất hợp pháp ... Nhưng Tàu phản đối 
các hành động thực thi pháp luật có chọn lọc chống lại 
các công dân của họ”, ý nói là dân của họ bị bắt oan. 
Zhou Xin loan tin Ngày Thứ Ba cả 31 người được thả 
và đưa lên máy bay về Tàu, và bình luận: “Tàu đói tài 
nguyên đầu tư mạnh vào Phi Châu, nơi cung cấp dầu 
và nguyên liệu thô như đồng và uranium, nhưng các 
nhà phê bình đã cảnh báo các công ty của nó mang 
theo họ những thành tích nghèo nàn về quyền của 

người lao động và bảo vệ môi trường. Trước đây đã có 
những tố cáo Tàu khai thác bất hợp pháp. Năm 2013, 
chính quyền Ghana đã bắt giữ và tống xuất 218 công 
dân Tàu sau một loạt các cuộc đột kích vào các mỏ 
vàng bất hợp pháp.

Các công ty Tàu đã đầu tư hơn US$1 tỷ vào Zambia 
có nhiều mỏ đồng nhưng đã có thù hận bởi có những 
công nhân Zambia cáo giác các hãng lạm dụng và trả 
lương quá thấp. Năm 2012, các thợ mỏ Zambia đã giết 
một giám thị Tàu và gây thương tích nghiêm trọng cho 
một người khác trong vụ tranh chấp về tiền lương tại 
một mỏ than. Hai năm trước cảnh sát Zambia đã buộc 
tội hai giám thị Tàu tại cũng mỏ than ấy vì tội có ý giết 
người khi họ bắn 13 thợ mỏ trong vụ tranh chấp về tiền 
lương”.

Đấy là cách hành xử “tồn tại hài hòa” kiểu Tàu không 
cứ tại Phi Châu mà tại khắp nơi.

Ấn Độ kỵ nhất là Tàu tài trợ phát triển vùng Kashmir 
do Hồi Quốc quản trị. 

Hồi Quốc (Pakistan) ăn phải bả Tàu lâu rồi.
Ngày 2.6.2017 Reuters loan tin “Hồi Quốc mở vùng 

Baluchistan giầu khoáng sản cho các hãng ‘Con đường 
tơ lụa’ của Tàu”. 

OBOR đầu tư $46 tỷ vào “Hành lang Kinh tế Tàu-Hồi 
Quốc (CPEC = China-Pakistan Economic Corridor) 
gồm thiết lộ Peshawar-Lahore-Karachi, phi trường và 
hải cảng Gwadar trên bờ Biến Ả Rập và các dự án năng 
lượng, xa lộ, nhưng gặp phải khủng bố của các phần 
tử quá khích Hồi Quốc. John Calabrese tại Học viện 
Trung Đông cho biết Hồi Quốc đã triển khai 15,000 
quân để bảo vệ nhân viên Tàu công tác trên CPEC. Các 
chuyên gia chính sách toàn cầu Shi Zhiqin và Lu Yang 
của Trung tâm Carnegie-Tsinghua tháng 12 năm ngoái 
viết một bài cảnh giác rằng “không chắc” Hồi Quốc có 
thể duy trì an ninh cho các lộ chuyên chở mới. 

Học giả Paul Coyer của IISS (International Institute 
of Strategic Studies=Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc 
tế) năm 2015 đã viết: “Bắc Kinh cam kết bỏ ra hàng 
chục tỷ đô la đầu tư và viện trợ và ký các thỏa thuận 
hợp tác lớn với tất cả mọi nơi từ Cộng hòa Georgia 
đến Lỗ Mã Ni đến Belarus, và đang trong quá trình gây 
ảnh hưởng chính trị và bắt đầu thay đổi định hướng 
địa chính trị của khu vực. Ảnh hưởng này sẽ đem lại 
thiệt hại cho cả Nga và Tây Phương”.

TỪ OBOR ĐẾN “GLOBALIZATION” 
Ana Swanson ghi nhận: “Tháng Giêng Tập Cận 

Bình đọc diễn văn tại Davos trước một cử tọa gồm các 
nhà tư bản mạnh nhất trên hành tinh, trình bầy một 
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học thuyết về “toàn cầu hóa bao hàm” (inclusive glo-
balization)”.

Andrew West phân tích lợi hại chủ nghĩa này:
“Vượt ra ngoài mánh khóe chính trị tả phái là một 

mối đe dọa đen tối, nguy hiểm: chủ nghĩa toàn cầu hóa, 
được một số các nhà cấp tiến [liberals, xin xem lại định 
nghĩa trên Người Dân số 321 trang 13] giàu có nhất 
thế giới tài trợ và cổ vũ. Ý niệm chủ nghĩa toàn cầu 
hóa rất đơn giản: Bằng cách tạo ra các vấn đề lớn đến 
nỗi không một quốc gia nào có thể đối phó một mình 
được, những người theo chủ nghĩa toàn cầu hoá, bí 
mật vận động đằng sau hậu trường, có thể hành động 
chống lại chủ quyền của các quốc gia riêng biệt trên 
thế giới. Điều này có lợi cho họ, vì sự giàu có to lớn 
của họ thường được quyết định bởi khả năng kiểm soát 
tài nguyên thiên nhiên của thế giới và kỹ thuật. Bằng 
cách khiến cho khả năng cai trị lấy của các quốc gia 
riêng biệt tệ đi bằng cách thiết lập quyền lực toàn thế 
giới, những người làm giàu này không phải vất vả khi 
kiếm các nguyên liệu quý giá. Một nhóm gồm 20 nhà 
thực thi chính sách quốc tế là một nhóm gây ảnh hưởng 
giản dị hơn cả một chính phủ của quốc gia nhiều... 

Bây giờ, khi Hung Gia Lợi tiếp tục kéo màn lên những 
người lo chuyện bao đồng (meddler) giàu có trên thế 
giới, họ đã công khai tuyên bố rằng George Soros, một 
nhà toàn cầu hóa cấp tiến nổi tiếng, không phải là bạn 
của họ, thậm chí họ còn tuyên chiến với hắn.

Thứ Năm tại Diễn đàn Kinh tế Brussels, khi nói về 
những thách thức mà Liên Âu phải đối phó, kể cả các 
xung đột pháp lý tại Ba Lan và Hung Gia Lợi, Soros 
cáo buộc thủ tướng Hung Viktor Orban điều hành một 
quốc gia mafia tham nhũng. 

Thứ Sáu Orban nói trên vô tuyến truyền thanh quốc 
doanh: “Lời chỉ trích gay gắt của tỷ phú George Soros 
là lời tuyên chiến. Chúng tôi đang đối diện với một nhà 
đầu cơ tài chính, người đã kiếm được rất nhiều tiền 
trong khi...đẩy nhiều người vào nghèo khó”. Orban 
quả quyết rằng nhà đầu tư Hung-Mỹ [Soros] trả tiền 
cho những ‘mạng lưới giống mật thám’ của các tổ chức 
phi chính phủ để thực thi các chính sách của hắn, kể cả 
việc thúc đẩy di cư, ở Âu Châu và Hung Gia Lợi. 

Soros là một người cấp tiến buôn vua bán chúa (lib-
eral kingmaker) nổi tiếng và sốt sắng theo chủ nghĩa 
toàn cầu hóa. Sự giàu có vô song của Soros được dùng 
để nâng đỡ các ứng cử viên Dân Chủ ở Mỹ và các 
nước, hy vọng khuynh loát các cuộc bầu cử và đặt để 
các nhà lãnh đạo. Giờ đây, quang cảnh truyền thông 
đã lớn rộng để bao gồm các nguồn tin không phải là 
dòng chính trong những thập kỷ gần đây, nhiều nhà 

lãnh đạo thế giới đang trở nên sành sõi về những mưu 
đồ của các nhà hoạt động chống chủ quyền này và bắt 
đầu đả kích. Tuyên bố của Hung Gia Lợi có thể là một 
trong những lời phỉ báng công khai đầu tiên của một 
nguyên thủ quốc gia nhưng chắc chắn nó không phải 
là cuối cùng”.

Trên Người Dân số 278, tháng 10.2013, Thi Sơn viết 
bài “Soros và Obama đồng quan điểm rồi rủ nhau làm 
Chúa Trời” trong đó có nhiều tài liệu cho thấy tay tài 
phiệt Do Thái này dùng tiền chi phối nhiều quốc gia 
nhược tiểu trên thế giới theo chủ trương toàn cầu hóa, 
thí dụ:

“George Soros là một tư bản, tài phiệt Do Thái nặng 
ký, sống nhờ khả năng tận dụng các hệ thống tài chánh 
đang toàn cầu hóa, từng khuynh đảo thị trường hối 
đoái thế giới, làm điên đảo kinh tế và đời sống các 
nước nhỏ, và từng bị thủ tướng Mã Lai Mahathir bin 
Mohamad gọi đích danh đả kích về hành vi này cũng 
như kết tội Soros góp phần gây khủng hoảng tài chánh 
Á Châu năm 1997”.

Xin lưu ý là Trump muốn rút ra khỏi chủ nghĩa toàn 
cầu hóa và Tập Cận Bình nhẩy ngay vào choán chỗ 
bằng “Sáng kiến Nhất Đới Nhất Lộ”, một mỹ từ chỉ 
“trật tự thế giới mới” do Tàu khuynh loát để khống 
chế toàn cầu, đương nhiên là một hiểm họa thế giới mà 
nhiều người chưa nhìn ra [1].

Michael Holtz, tác giả bài “Khua chiêng gióng trống 
‘Nhất Đới, Nhất Lộ’, Tàu đòi lãnh đạo ‘Toàn Cầu Hóa 
2.0’<*>” đề ngày 16.5.2017, bình luận:

“Thiết lộ tốc hành ở Nam Dương và Hung Gia Lợi. 
Cảng nước sâu ở Hồi Quốc và Tích Lan. Đường ống 
dẫn dầu xuyên Trung Á. Tất cả đều là một phần của cái 
được cho là giao ước phát triển ở nước ngoài lớn nhất 
từng được đưa ra bởi một quốc gia duy nhất… Mặc 
dù sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn đầu của 
nó, nó đến vào một thời điểm quan trọng ở Á Châu. 
Theo Ngân hàng Phát triển Á Châu, các nước đang 
phát triển trong khu vực cần đầu tư khoảng $1.7 nghìn 
tỷ mỗi năm cho hạ tằng cơ sở để duy trì tăng trưởng, 
giải quyết vấn đề nghèo khó và chống lại biến đổi khí 
hậu… Sáng kiến Đai và Lộ cho phép Tàu tạo ra một 
mạng lưới kinh tế và chính trị dựa trên các quy tắc 
của chính nó, với mục tiêu đầy tham vọng là thiết lập 
cái mà những phương tiện truyền thông nhà nước Tàu 
gọi là “toàn cầu hóa 2.0”. Ông Tập đã sử dụng diễn 
đàn trong tuần này để tự giới thiệu là một trong những 
nhà lãnh đạo của nó với tư cách là người ủng hộ tự 
do thương mại, ngược hẳn lại với TTHK Trump… Tuy 
nhiên, lời ông kêu gọi các chính phủ theo đuổi “sự cởi 
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mở lớn hơn” và “từ chối bảo hộ” đã làm người ta trợn 
mắt. Các đối tác thương mại phàn nàn rằng Tàu là 
nước có nền kinh tế lớn đóng cửa kỹ nhất đặt câu hỏi 
liệu Sáng kiến Đai và Lộ có sẽ cho phép các công ty 
nước ngoài vào hoạt động không. Mặc dù Bắc Kinh 
trong nhiều thập kỷ hỗ trợ chính sách không can thiệp 
vào các vấn đề nội bộ của các nước khác, các nhà phân 
tích chính sách đối ngoại hỏi liệu sự phát triển kinh tế 
của họ có cũng dẫn tới nhiều tham vọng chính trị hơn 
nữa không… Peter Cai của Viện Lowy ở Sydney và là 
tác giả của một báo cáo gần đây về Sáng kiến Đai và 
Lộ, bảo: “Tình hình ở Hoa Kỳ và Liên Âu với Brexit 
đã tạo ra một khoảng trống chính sách quốc tế. Tàu 
đánh bạo (emboldened) bước vào khoảng không và tự 
khẳng định là lãnh đạo kinh tế toàn cầu”. Cai bảo gần 
2/3 các quốc gia chấp nhận các dự án Đai và Lộ có xếp 
hạng tín dụng dưới mức đầu tư. Ở các quốc gia như 
Hồi Quốc, tham nhũng lan tràn và các đe dọa an ninh 
cũng gây ra những thách thức đáng kể”. 

Sara Hsu, phó GS của State University of New York, 
New Paltz, phân tích:

“Tàu chấp nhận toàn cầu hóa không chỉ trong các 
đề xuất thương mại, như RCEP (Regional Comprehen-
sive Economic Partnership), mà còn thông qua chính 
sách Nhất Đái Nhất Lộ nhằm xây dựng hạ tằng cơ sở 
ở Á Châu và các nơi khác. Những chính sách này thúc 
đẩy thương mại và kinh tế của Tàu, và hành động như 
một phương tiện để truyền bá “sức mạnh mềm” của 
Tàu… Phải chăng tất cả những điều này có nghĩa là 
Tàu đang hướng tới vị thế siêu cường? Không. Phải 
cần nhiều hơn một chân không quyền lực và tư thế kinh 
tế mới nổi lên để thiết lập một bá quyền toàn cầu”. 
(“China’s New Silk Road Project May Be Too Big To 
Succeed”, Huffington Post, 09.06.2017)

KHÔNG NGON SƠI ĐÂU
Michael Clarke là phó giáo sư tại trường Cao đẳng 

An ninh Quốc gia, Đại học Quốc gia Úc, tác giả cuốn 
“Tân Cương và Sự nổi lên của Tàu ở Trung Á: Một lịch 
sử và biên tập của các khu vực biên giới của Tàu: sắc 
tộc, hội nhập kinh tế và quan hệ đối ngoại”. Ông nhận 
định “Phương diện đáng ngạc nhiên nhất của Sáng 
kiến Đai và Lộ (Belt and Road Initiative viết tắt là BRI) 
mà Tập Cận Bình gọi là Mộng Tàu (“China Dream” 
= Zhongao meng) là làm thế nào nó đã khiến cho một 
quốc gia nổi tiếng không ưa rủi ro phải chấp nhận rủi 
ro gia tăng ở nước ngoài” và bình luận:

“Hành lang Kinh tế Tàu-Hồi Quốc (CPEC China-
Pakistan Economic Corridor) -- một sáng kiến dài 

3,000 cây số trị giá $46 tỷ để phát triển mạng lưới 
đường bộ, đường sắt và đường ống kết nối cảng nước 
sâu Gwadar ở tỉnh Balochistan của Hồi Quốc với 
Kashgar ở Tân Cương – là một thí dụ tuyệt vời về một 
số tinh trạng liên lụy của BRI. Mặc dù cả Bắc Kinh 
lẫn Islamabad đều hy vọng rằng CPEC sẽ củng cố 
tình hữu nghị tứ thời nồng ấm giữa Tàu và Hồi Quốc, 
nhưng nó cũng có tiềm năng như nhau tạo ra những 
hậu quả không mong muốn. Hiển nhiên nhất, CPEC 
hứa hẹn sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ Ấn Độ-
Hồi Quốc và Tàu-Ấn vì New Delhi xem xét hành lang 
này trong các điều kiện gần như thuần túy địa chính trị 
và việc CPEC đi qua lãnh thổ tranh chấp ở Kashmir 
và Gilgit-Baltistan.

Trong nội bộ Hồi Quốc có tình trạng chính trị bất 
ổn gia tăng về việc định vị các dự án trọng điểm của 
CPEC ở Punjab và Sindh, cho thấy hành lang này sẽ 
mang lại lợi ích chính cho giới tinh hoa chính trị và 
kinh tế ở những tỉnh này làm thiệt hại cho phần còn lại 
của đất nước.

CPEC cũng có thể khiến cho nhân sự và các vụ đầu 
tư của Tàu tại Hồi Quốc dễ bị tấn công bởi người Duy 
Ngô Nhĩ hoặc các dân quân Hồi giáo khác đóng dọc 
theo biên giới A Phú Hãn-Hồi Quốc. Mối đe dọa của 
tình huống này rõ rệt với việc hai giáo viên dạy tiếng 
Tàu ở Quetta bị bắt làm con tin vào ngày 24. 5, và mối 
đe dọa đó tồn tại bất chấp cam kết của Hồi Quốc thiết 
lập một đội an ninh đặc biệt để bảo vệ hạ tằng cơ sở và 
nhân viên của CPEC.

Xa hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng chứng về mối 
liên hệ giữa quân nổi dậy Duy Ngô Nhĩ với Syria và 
Iraq – và liên hệ trong các vụ tấn công khủng bố như 
vụ đánh bom tự sát đại sứ quán Tàu tại Kyrgyzstan vào 
ngày 30.8.2016 -- nhấn mạnh rằng sự kết nối theo viễn 
kiến của BRI có thể thực tế trở thành một con dao hai 
lưỡi cho lợi ích của Tàu”.

Khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của BRI là làm thế 
nào để một quốc gia nổi tiếng không ưa rủi ro, dưới 
sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đã chấp nhận rủi ro gia 
tăng ở nước ngoài để phục vụ cho “Giấc mơ Tàu” của 
“sự cải lão hoàn đồng vĩ đại của quốc gia” ở nhà .

Agatha Kratz của Hội đồng Đối ngoại của Âu Châu, 
nói với CNBC rằng một số dự án thiết lộ cao tốc 
OBOR “đã được thỏa thuận nhưng có ít hoặc không 
có sự phát triển cụ thể”. Một trong những dự án này 
là kế hoạch Tàu phát triển một mạng lưới thiết lộ nối 
liền khu vực Đông Nam Á, qua Cao Miên, Lào, Việt 
Nam, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai Á và Tân Gia Ba. 
Các thỏa thuận về tuyến đường sắt ở Thái Lan được 
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thực hiện năm 2010 nhưng các cuộc đàm phán vẫn 
còn đang tiếp diễn . Kratz cho biết: “Dự án này đã 
chứng kiến nhiều thăng trầm vì do Tàu tài trợ và do 
các công ty Tàu xây dựng, nhưng cuối cùng chính phủ 
Thái Lan quyết định tự tài trợ trong khi vẫn sử dụng kỹ 
thuật Tàu. Theo tin chính thức thì dự án sẽ bắt đầu xây 
dựng vào năm 2017, nhưng tôi chắc chắn rằng có thể 
sẽ có thêm chậm trễ”. Nhiều dự án thiết lộ tại các quốc 
gia Đông Nam Á khác cũng trong tình trạng tương tự. 
Dự án ở Lào khởi sự năm 2016 nhưng vẫn ỳ ạch. Con 
đường Bandung-Jakarta ở Nam Dương dự trù hoàn 
thành năm 2019 vẫn chưa khởi công.

Ja Ian Chong, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Tân 
Gia Ba nhận định: “Xét vì các dự án hạ tằng cơ sở đòi 
hỏi phải có thời gian trước có lợi tức, các giai đoạn 
sau của dự án có thể gặp rủi ro, đặc biệt nếu các liên 
minh thương mại và chính trị hỗ trợ một hợp đồng ... 
thay đổi”.

Alicia Garcia-Herreror là thành viên cao cấp của 
Bruegel và là một nghiên cứu viên không thường trú 
tại Real Instituto El Cano, cũng là kinh tế gia trưởng 
của khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại NATIXIS, 
hiện là phó giáo sư Đại học City of Hong Kong và Đại 
học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông (HKUST) và 
là giáo sư thỉnh giảng  tại Trường Kinh doanh Quốc tế 
Tàu-Âu Châu (CEIBS). Bà đặt nghi vấn “Tàu không 
thể một mình tài trợ “Đai và Lộ” và bình luận với nhiều 
biểu đồ:

“Các nhà chức trách Tàu đưa ra ước tính riêng của 
họ về các dự án sẽ được tài trợ. Con số này bắt đầu 
ở mức US$1,000 tỷ và lên tuốt US$5,000 tỷ trong 5 
năm….Nhưng có một hạn chế Tàu có thể tài trợ đến 
đâu…Ngay cả Ngân hàng Đầu tư Hạ tằng Cơ sở Á 
Châu (AIIB), được lập ra cho mục đích này, cho đến 
nay chỉ đầu tư US$1.7 tỷ cho các dự án Đai và Lộ. 
Chưa hết, Tàu đã mất gần US$1,000 tỷ dự trữ ngoại tệ 
do số tiền khổng lồ tuồn ra ngoài. Mặc dù US$3,000 tỷ 
dự trữ có thể vẫn còn dư dật, nhưng chính quyền Tàu 
dường như đã thiết lập mức đó như là thấp nhất mà 
dự trữ không nên giảm để sự tin tưởng được phục hồi. 
Điều này hiển nhiên làm giảm mức độ soay sở (leeway) 
cho các dự án Đai và Lộ Tàu tài trợ, ít nhất bằng ngoại 
tệ mạnh (hard currency). Trong bối cảnh này, chúng tôi 
xem xét các lựa chọn tài chính khác nhau cho Đại Kế 
hoạch của Tập và những ý nghĩa của chúng…”

Tiếc là không có chỗ để dịch hết những điều bà trình 
bầy.  

Một độc giả bài này bình luận: “Các dự án hạ tằng 
cơ sở duy nhất Tàu nên xét đến là nước sạch, không 

khí trong lành, sữa bột nhi đồng an toàn, vv… Nghĩa 
là, làm sao cho sống ở Tàu an toàn hơn, chứ không 
phải để xuất cảng nhiều thứ để tích lũy thêm nhiều đô 
la, (nếu họ có thể lên tới vị thế của nhà phát hành độc 
quyền kế tiếp tiền định danh (fiat currency) dự trữ toàn 
cầu không bị hạn chế bởi vàng hay bạc, để chinh phục 
thế giới bằng cách làm nó phụ thuộc vào Tàu”.

Tàu đã cố vận động thay thế đồng Mỹ kim bằng đồng 
Nguyên (yuan, nhân dân tệ) nhưng cho đến nay chưa 
có kết quả. 

George Magnus tỏ ra hoài nghi liệu diễn đàn OBOR 
có thể thực hiện được các tham vọng quá cao của nó 
hay không. Các nhà phân tích khác mô tả diễn đàn như 
là một cơ hội để Tàu dẫn đầu trong việc đối mặt với 
luận điệu bảo hộ chủ nghĩa của chính quyền Trump, 
đồng thời hạn chế hậu quả nếu chính quyền Trump làm 
đúng những đe dọa đối với Tàu, như khởi sự một cuộc 
chiến tranh thương mại. Tàu đem nhân tài lực trải rộng 
ra nước ngoài để thực hiện tham vọng bá chủ toàn cầu, 
không còn đủ lực lượng để duy trì trật tự trong nước. 

Jörg Wuttke, chủ tịch Phòng thương mại Liên Âu tại 
Tàu, cảnh báo rằng “Sáng kiến này ngày càng bị các 
công ty Tàu lũng đoạn, sử dụng nó như là một cái cớ 
để trốn tránh việc kiểm soát vốn, buôn lậu tiền ra khỏi 
nước bằng cách ngụy trang nó như là đầu tư và quan 
hệ đối tác quốc tế”. 

Ông và các nhà phê bình khác đã chỉ ra những hạn 
chế và những trở ngại cho các công ty nước ngoài kinh 
doanh ở Tàu như là bằng chứng của tính đạo đức giả 
của viễn tượng đại thống nhất của Bắc Kinh. 

Horgos là thí dụ điển hình. Đó là một thị trấn ở biên 
giới Tân Cương- Kazakhstan trên Con Đường Tơ Lụa 
mới nối Tàu với Trung Á, tuy đã hiện hữu từ đời Nhà 
Tùy (581-618) nhưng mới chưa đầy 1 năm được Tàu 
đặc biệt cấp cho quy chế miễn thuế trong 5 năm, sau 
đó thêm 5 năm giảm 50% thuế. Năm ngoái đã có 2,411 
công ty đăng ký tại Horgos. Ít nhất một nửa số công 
ty này đã đăng ký tại Horgos chỉ vì mục đích giảm 
thuế. Theo Guan Xuemei công ty tư vấn thuế Shen-
zhou Shunliban, những người nổi tiếng Tàu đang chọn 
đăng ký các công ty sản xuất ở Horgos và ngày càng 
nhiều dịch vụ tài chính và các công ty IT cũng đăng ký 
tại đó.

Giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh Christopher 
Balding nêu lên một quan ngại nữa. Ông bảo mối quan 
tâm đặc biệt đối với nhiều người là điều gì sẽ xảy ra nếu 
các dự án do Tàu tài trợ thất bại. Trước đây, điều này 
có nghĩa là các công ty hoặc ngân hàng Tàu “chủ yếu 
tiếp nhận” cho phép họ kiểm soát hoàn toàn các dự án 
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chiến lược ở nước ngoài. Một số cũng đã cảnh báo rằng 
các dự án trở thành những con voi trắng đắt tiền với ít 
lợi tức cho những người hậu thuẫn hoặc người dân địa 
phương. Trong một thông cáo tuyên bố một thỏa thuận 
thương mại mới với Tàu, HK nói rằng “nhận biết tầm 
quan trọng của Sáng kiến OBOR”, nhưng Hoa Thịnh 
Đốn [1] phần lớn không liên quan đến OBOR hoặc 
các dự án có liên quan như Ngân hàng Đầu tư Hạ tằng 
Cơ sở Châu Á (AIIB = Asian Infrastructure Investment 
Bank) do Tàu lãnh đạo. 

Phát biểu với CNN, chủ tịch AIIB Jin Liqun bảo cảnh 
báo ấy “cần thiết” và trong quá khứ “đã có những con 
voi trắng, có những sai lầm”. 

Balding nói thêm: “Trong khi nhiều quốc gia có thể 
đã tham gia vào OBOR với “cái nhìn nhuộm hồng hơn 
về ý định của Tàu”, vảy mắt của họ ngày càng rơi đi”, 
ý nói là họ ngày càng sáng mắt ra nhận định rõ hơn âm 
mưu Đại Hán Tàu.

TÀU LÃNH ĐẠO TỪ KINH TẾ
QUA CHÍNH TRỊ ĐẾN QUÂN SỰ
Phải công nhận Tàu nay là một cường quốc kinh tế 

đáng sợ.

 Dân chúng trầm trồ đứng xem tàu chở container CSCL 
Globe lớn nhất thế giới (dài 400m ngang 59m, trọng tải 

187541 tấn), trong chuyến khánh thành cặp bến 
Felixstowe, Anh, ngày 7.1.2015. 

(CSCL = China Shipping Container Lines).
Peter Dutton, giám đốc Viện nghiên cứu Hàng hải 

Tàu thuộc Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nhận định: 
“Cả trên lý thuyết và thực tế, quân lực theo sau quyền 

lợi thương mại… Tàu nói nó không bao giờ là một thế 
lực thuộc địa bố trí quân đội ở nước ngoài. Điều này 
chính xác theo nghĩa hẹp vì nó chưa bao giờ sử dụng 
hải quân để phát triển các thuộc địa. Nhưng nếu bạn 
là người Duy Ngô Nhĩ hay người Tây Tạng -- hai dân 
tộc sát cạnh đất Hán tộc bị đàn áp tàn bạo -- thì bạn có 
thể không đồng ý với khẳng định rằng Tàu không hề cố 

gắng thuộc địa hóa các quốc gia khác”. 
Nhà báo Patrick Winn, phóng viên chính của Global 

Post ở Đông Nam Á, bình luận:
“Hãy xem tiền đồn hải ngoại đầu tiên của Tàu ở Dji-

bouti, một quốc gia Phi Châu nhỏ gần Ethiopia. Căn 
cứ hải quân nhỏ này có kích thước bằng Công viên 
Disneyland của California. Nó tọa lạc trên một dải sa 
mạc ngoài vịnh Aden, ngay sát Biển Ả Rập. Chưa bao 
giờ Tàu thiết lập một vị trí quân sự xa đến thế. Nó ở 
cuối phía tây Ấn Độ Dương, một vùng biển mà Tàu 
đang muốn thống trị thương mại. Điều này đang được 
tiến hành. Các thương thuyền Tàu đã vận chuyển hàng 
hóa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và theo Finan-
cial Times, 2/3 tổng số container vận chuyển qua các 
cảng là của các công ty Tàu sở hữu một phần hay toàn 
bộ. Tấn công mậu dịch này và nền kinh tế tập trung 
vào xuất cảng của Tàu sẽ sụp đổ. Bắc Kinh có ý định 
bảo vệ các tuyến đường này - đặc biệt là ở vùng biển 
ngoài khơi Djibouti. Tất cả tàu bè đi từ Á Châu đến 
Âu Châu (và ngược lại) phải đi qua biển này. Djibouti 
— một nền thiểu số trị (oligarchy) nhộn nhịp có diện 
tích tương đương với New Jersey  – được Tàu o bế với 
khoản đầu tư $14 tỷ, gồm 2 cảng chính… Tàu mở căn 
cứ đầu tiên ở Djibouti trên bờ biển Thái Bình Dương 
bao quanh bởi các căn cứ khổng lồ của Mỹ. Nhiệm vụ 
hiện tại của nó là xây dựng các tiền đồn nhỏ ở Biển 
Đông - mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi sai 
là “pháo đài khổng lồ” - đã bị hải quân Mỹ đe dọa 
nhiều lần. 

Nhưng Bắc Kinh lại khéo tỏ ra là một lực lượng 
thương mại hiền lành không có tham vọng thực 
dân.”Con đường tơ lụa trên biển” chủ yếu là để bán 
hàng Tàu cho các thị trường bị bỏ quên từ lâu ở tiểu 
lục địa Ấn Độ và Phi Châu -- và điều đó không có gi là 
nham hiểm. Nếu bạn muốn mua giày thể thao giá hời ở 
Addis Ababa hoặc kem đánh răng giá rẻ ở Karachi, đã 
có Tàu ở đó giúp bạn.

Quân đội Hoa Kỳ ngốn một ngân khoản kinh khủng 
là $622 tỷ mỗi năm - gấp bốn lần ngân sách quân sự 
Tàu. Hầu hết quân lực của HK được triển khai trên 
các đại dương trên thế giới để phục vụ, như Hải quân 
Hoa Kỳ thích nói, như một “người bảo lãnh” các vùng 
biển mở, ngăn chặn không cho các đại dương phân tán 
thành nhiều mảng do các thế lực địa phương hoặc, tệ 
hơn nữa là cướp biển, điều hành.

Hải quân Tàu phát triển nhanh nhất trên thế giới, và 
trong vài thập kỷ, đã chứng tỏ khả năng đẩy lui các mối 
đe dọa của Mỹ ở vùng biển gần nhà. Ở các vùng biển 
xa hơn, nó ngày càng trông đợi Hoa Kỳ né và tôn trọng 
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quyền nó bảo vệ các thủy lộ chính đã bơm sinh khí vào 
sinh hoạt kinh tế của nó. 

Thẩm Đinh Lập (Shen Dingli), giáo sư của Đại học 
Phúc Đán (Fudan) ở Thượng Hải, một chuyên gia về vũ 
khí nổi tiếng thường xuyên viết cho các tờ báo của nhà 
nước Tàu, mô tả quân đội như sau: “Tàu giờ đây có 
thể hủy diệt Hoa Kỳ nhiều lần. Mười lần hơn. Các đầu 
đạn hạt nhân của Tàu mạnh gấp 300 lần so với bom 
Hiroshima và Nagasaki. Có lẽ Rex Tillerson không biết 
điều này. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho ông ấy biết”. Đây là 
một thông điệp chuyển qua PRI (Public Radio Interna-
tional) vào tháng 2 đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thời kỳ 
Trump sau khi Mỹ liên tục đe dọa phong tỏa các đảo 
căn cứ ở Biển Hoa Nam”.

Tuy Tàu có tiến bộ nhưng giáo sư Thẩm Đinh Lập 
có vẻ “đại ngôn”. Một mình Tàu dám thách thức Hoa 
Kỳ làm “trò hề”.  Theo Robert Farley, quân đội HK 
sợ nhất là chiến tranh chống Nga VÀ Tàu (“The U.S. 
Military’s Greatest Fear: A War Against Russia AND 
China”), nghĩa là một chọi một với Nga hay Tàu thì 
HK coi như “pha”. Ông bảo:  “Hoa Kỳ vẫn có thể 
chiến đấu và thắng hai cuộc chiến tranh lớn cùng một 
lúc, hoặc ít nhất là tiến đến đủ gần để chiến thắng mà 
Nga hay Tàu không thấy có nhiều hy vọng trong cuộc 
chơi. Hoa Kỳ có thể làm thế vì nó tiếp tục duy trì quân 
đội đáng sợ nhất thế giới, và bởi vì nó đứng ở đầu một 
liên minh quân sự mạnh vô cùng. Hơn nữa, Nga và 
Tàu đặt ra nhiều vấn đề quân sự rất khác nhau, cho 
phép Hoa Kỳ phân bố một phần tích sản [quân lực?] 
cho một bên, và phần còn lại cho bên kia”.

Một yếu tố tiêu biểu cho tương quan lực lượng Mỹ-
Tàu: Ngân sách quốc phòng Tàu năm 2017 là $148.3 
tỷ, Hoa Kỳ $611 tỷ, gấp quá 4 lần.

Tham vọng Tàu thiết lập “Trật tự thế giới mới” bằng 
“sáng kiến Nhất đới Nhất lộ” để mưu đồ bá chủ hoàn 
cầu rất bao la, cần bàn thêm.

 Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Eric X. Li, chủ tịch tổng giám đốc Chengwei 

Capital ở Thượng Hải, công ty sở hữu YouKu, phiên 
bản Tàu của YouTube, định nghĩa: “Toàn cầu hóa 
2,0 có nghĩa là sự phụ thuộc lẫn nhau của các bản 
sắc số nhiều (plural identities) thay vì Toàn cầu hóa 
1.0 vốn  được Tây phương thao túng giả định tính 
phổ quát của một nền văn hóa toàn cầu”. Ni Lex-
iong, giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học Chính 
trị và Pháp Luật của Đại học Thượng Hải giải thích: 
“Tây và Đông đang đổi chỗ. Tàu đang thức giấc”.
Chú Thích của Người Dân
[1]. Đáng chú ý là sự kiện TT Obama, được sưng 

tụng là TT Mỹ trí thức, cùng phần lớn đảng Dân Chủ 
Mỹ và những người tự nhận là cấp tiến, tiếng là yêu 
dân, đều không hề bình luận hay đả động - khoan nói 
đến báo động - về tham vọng “Mộng Tàu”, “Sáng 
kiến Nhất Đới Nhất Lộ”, “Đai và Lộ (Belt and Road 
Initiative, BRI)”. Hiển nhiên câu hỏi là tại sao họ 
không lên tiếng bình phẩm trước một diễn tiến quan 
trọng như thế? Đã có người phê bình là Dân chủ 
Cấp Tiến, Dân chủ Xã Hội, vv... tự bản chất theo chủ 
nghĩa toàn cầu, muốn xóa bỏ mọi lằn ranh phân biệt 
quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, văn hoá, vv...để trật 
tự thế giới dần trở thành một “Thế Giới Đại Đồng 
Mới”. Nếu đúng vậy, thời chả trách dần ra tất phải 
có phản ứng dội lại chủ nghĩa toàn cầu hóa, không 
nhất thiết riêng gì ở Mỹ, Pháp, Anh, vv...

    Nước Mỹ: 
Cộng Hòa Chuối Chiên?

Vũ Linh

Tiếp theo cuộc đình công bãi thị trên cả nước để ủng 
hộ di dân, tuần qua, trên cả nước, cũng lại tổ chức những 
cuộc biểu tình chống TT Trump trong ngày President Day 

– Lễ Các Tổng Thống –  bị biến thành
ngày “Not My President Day”.

Tiếp theo cuộc đình công bãi thị trên cả nước để ủng 
hộ di dân, tuần qua, trên cả nước, cũng lại tổ chức những 
cuộc biểu tình chống TT Trump trong ngày President 
Day – Lễ Các Tổng Thống –  bị biến thành ngày “Not 
My President Day”.

Nước Mỹ theo thể chế dân chủ, nghĩa là lãnh đạo 
chính trị do dân bầu sau khi họ bỏ thời giờ, công sức đi 
vận động tranh cử, giải thích cho dân biết họ muốn làm 
gì, sẽ làm gì. Người dân dựa theo đó lựa chọn người 
lãnh đạo. Đa số thắng thiểu số, và thiểu số phải chấp 
nhận ý đa số. Đó là nguyên tắc nền tảng. Nước Mỹ 
hiện nay có theo đúng thể thức dân chủ này không? 

Bài viết này sẽ xét lại.
Để mở đầu, tác giả xin cống hiến quý độc giả câu 

chuyện xứ Miến Điện, một bài học về dân chủ đáng 
để ý.

Xứ Miến bị mấy ông tướng nắm quyền tuyệt đối hơn 
nửa thế kỷ, cả thế giới cấm vận, cô lập. Thế rồi có một 
bà nữ lưu oai phong như Hai Bà Trưng của ta, đứng lên 
phất cờ khởi nghĩa, dằng dai chống mấy ông tướng đến 
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cùng, được sự hậu thuẫn tuyệt đối của dân cả nước, và 
cả thế giới luôn.

Trong cuộc bầu cử quốc hội 8 tháng 11 năm 2015 
[đúng một năm trước cuộc bầu tổng thống Mỹ], đảng 
của bà đại thắng với 86% phiếu. Theo luật Miến, quốc 
hội bầu tổng thống, bà bảo đảm sẽ đắc cử tổng thống. 
Nhưng bà không làm tổng thống được vì Hiến Pháp 
không cho người có chồng và con quốc tịch nước ngoài 
làm quốc trưởng [chồng và con bà có quốc tịch Anh]. 
Bà đưa một đảng viên kỳ cựu lên làm tổng thống, ông 
này bổ nhiệm bà làm Cố Vấn Quốc Gia Tối Cao, State 
Supreme Counsellor, kiêm ngoại trưởng, trao hết quyền 
thực tế cho bà. Ông tướng tổng thống Miến chấp nhận 
kết quả bầu cử, ra lệnh toàn thể quân đội phục tòng bà. 
Quân đội chấp nhận sự xắp xếp của bà, ba ông tướng 
ngồi lại trong nội các của bà, hợp tác chặt chẽ với bà. 
Dân Miến hả hê vì có được bầu cử tự do và kết quả 
được tôn trọng. Báo chí hoan ngênh bà và ca tụng quân 
đội đã chấp nhận dân chủ. Cả nước vui vẻ, thanh bình.

Đây là lần thứ hai đảng của bà đại thắng trong cuộc 
bầu quốc hội. Lần trước, năm 1990, bà cũng thắng 
81% nhưng bị các ông tướng hủy kết quả bầu cử, nhốt 
bà gần 20 năm.

Lần thứ hai bà đắc cử, các tướng bị áp lực quốc tế 
mạnh, nhất là từ phía Mỹ, từ TT Obama và bà Ngoại 
Trưởng Hillary Clinton. Miến Điện trong suốt thời 
gian bị cô lập đã phải dựa vào anh hàng xóm khổng lồ 
Trung Cộng. Sau mấy chục năm bị ức hiếp, bóc lột đủ 
kiểu, đành phải ngậm bổ hòn, bỏ TC, theo Mỹ để thoát 
cấm vận. Và cái giá phải trả do Mỹ đòi hỏi là tổ chức 
bầu cử tự do và chấp nhận kết quả bầu cử.

Nước Mỹ quá tốt, quá hay, người anh cả của thế giới 
tự do dân chủ, đại ân nhân của Miến Điện, công đức của 
TT Obama và bà Hillary phải ghi vào lịch sử Miến.

Bầu cử tự do và tôn trọng kết quả bầu cử là rường cột 
của chế độ dân chủ. Không có bầu cử hay không tôn 
trọng kết quả bầu cử thì biến ngay thành loại độc tài 
cộng hòa chuối chiên [dịch nôm na từ Banana Repub-
lic, là danh từ truyền thông Mỹ trước đây dùng để miệt 
thị các nước độc tài quân phiệt Nam Mỹ, là những xứ 
chuyên xuất cảng chuối] và chắc chắn sẽ không được 
Đại Cường Cờ Hoa yểm trợ hay viện trợ gì hết.

Đó là điều tất cả các chính khách, nhà ngoại giao, 
nhà báo Mỹ đi rao giảng cho cả thế giới. Tất cả những 
xứ đồng minh nhược tiểu, độc tài, đều bị giảng bài học 
này đến bùng đầu thôi. Có khi không nghe lời còn mất 
mạng nữa. Ngay cả VNCH chúng ta cũng không thoát, 
cứ hỏi hồn thiêng TT Diệm và TT Thiệu thì biết Mỹ đã 
áp lực hai vị này phải chấp nhận đối lập và bầu cử tự 

do như thế nào.
Câu chuyện đến đây nghe thật quá tuyệt. Đáng tiếc 

thay, chưa hết. Chẳng may là nước Mỹ cũng có tổ chức 
bầu cử chứ không phải chỉ là đi xúi dại các nước khác.

Cuộc bầu vừa qua, bà Hillary thua và ông Trump 
đắc cử như mọi người đều biết. Ông Trump lên làm 
tổng thống. Dân Mỹ có hả hê mừng rỡ vì có bầu bán 
tự do và kết quả được tôn trọng, tất cả phục tòng ý 
dân, không khác gì tại Miến không? Làm gương cho 
tất cả các nước độc tài nhược tiểu chăng? TT Obama 
đã không hủy kết quả bầu cử và bắt nhốt ông Trump 
mà, phải không?

Đáng tiếc thay, câu chuyện thần tiên của Miến hình 
như chỉ được áp dụng tại Miến thôi. Sự thật tại Mỹ hơi 
khác. Sự thật của chính trị Mỹ là... hãy nghe những gì 
tôi nói, đừng nhìn những gì tôi làm!

Ông Trump lên làm tổng thống thật. Nhưng trầy da 
tróc vẩy. Hết bị đếm phiếu lại, tới áp lực cử tri đoàn, 
rồi tố giác Nga giúp gian lận bầu cử, thông đồng với 
FBI,... Chưa hết. Bà ứng viên thất cử và cả tổng thống 
mãn nhiệm cổ võ cử tri chống đối, xuống đường biểu 
tình, đốt phá, tố cáo tổng thống không chính danh, “Not 
My President”,...

Nhớ lại, thời còn tranh cử, ông Trump tuyên bố nếu 
bị thua ông sẽ xét lại kết quả bầu cử trước khi chấp 
nhận. Cả thế giới cấp tiến, dẫn đầu bởi bà Hillary và TT 
Obama, phùng mang trợn mắt, lên cơn sốc nặng. Trời 
đất! Tay Trump này láo, dám chà đạp lên nền tảng của 
thể chế dân chủ, dám có ý đồ không chấp nhận kết quả 
bầu cử, dám phủ nhận lá phiếu của dân?! Phải chu di 
tam tộc! Chắc chắn là do Putin cài vào để phá thể chế 
dân chủ Mỹ!

Khi tất cả mọi nỗ lực cấm cửa Nhà Trắng thất bại, 
phe ta quay qua huy động tiêu thổ kháng chiến ngay từ 
lúc tân tổng thống còn đang tuyên thệ nhậm chức.

Thượng Viện chống đối, câu giờ việc phê chuẩn nội 
các, đến giờ này vẫn còn hơn nửa tá chưa được phê 
chuẩn. Cố tình ngăn cản. Nhưng mặt khác, lại hô hoán 
Trump không làm việc gì hết, vẫn còn cả ngàn chức 
vụ chưa được thay thế hay bổ xung, so sánh giờ này 
năm xưa TT Obama đã có đầy đủ nội các rồi. Đúng 
là chuyện vừa ăn cướp vừa la làng! Nếu phe Dân Chủ 
(DC) cũng tôn trọng kết quả bầu cử, đối xử với tân 
TT Trump như Cộng Hòa (CH) đã đối xử với tân TT 
Obama năm xưa thì nội các Trump đã có từ lâu rồi.

Phe ta ngụy biện cho rằng CH đang nắm 52 phiếu, 
nếu muốn, có thể phê chuẩn hết cả nội các trong hai 
ngày. Nói vậy là không hiểu gì về thủ tục quốc hội. 
Thượng Viện Mỹ có thủ tục nghiêm chỉnh, đặc biệt 
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là phải tôn trọng khối thiểu số, cho phép họ có tiếng 
nói, không phải nắm đa số là có quyền xé hết thủ tục. 
Thượng Viện Mỹ có “hơi khác” quốc hội của mấy xứ 
“đỉnh cao”.

Phe ta bây giờ mới phát minh ra cách phá mới. Khi 
các dân biểu CH về địa phương mình nói chuyện trong 
các buổi họp, gọi là town hall meeting với cử tri, thì 
phe DC cho cử tri của mình đổ xô đến phá, không cho 
các dân biểu nói chuyện, rồi chất vấn, rồi hò hét, hô 
khẩu hiệu, trương biểu ngữ trong khi CNN quay phim 
cho lên TV ngay, làm bằng chứng cả nước đang chống 
CH.

Rồi căn bệnh chống phá lan qua cả các tòa án luôn. 
Quan tòa bác bỏ lệnh của TT Trump cấm cửa tỵ nạn 
Trung Đông [1] dựa trên lý luận “pháp lệnh này không 
chứng minh là sẽ bảo vệ được nước Mỹ chống khủng 
bố, và cho đến nay, chưa thấy có triệu chứng gì là nước 
Mỹ sẽ bị khủng bố từ mấy nước bị cấm cửa này tấn 
công”. Chưa thấy 9/11, chưa đổ lệ. Lý luận của ông 
tòa không che mắt được dân Mỹ. Một thăm dò của đai 
học cấp tiến số một Harvard cho biết 53% dân Mỹ ủng 
hộ pháp lệnh của TT Trump. Hiển nhiên là TT Trump 
đang có hậu thuẫn của... đa số thầm lặng!

Xác định có nguy cơ khủng bố hay không và phòng 
ngừa bằng cách nào là trách nhiệm và quyền hạn của 
Hành Pháp. Bây giờ Tư Pháp xía vào việc Hành Pháp, 
bác bỏ sự phán xét và quyết định của Hành Pháp. Mai 
này khủng bố đánh thật thì sao? Tổng thống phải xin 
tòa cho phép phản ứng như thế nào? Người ta có thể tin 
chắc nếu có khủng bố đánh, TT Trump sẽ nhắc lại tên 
của TP Robart ngay.

Cột báo này có đề cập chuyện nhân viên Tòa Bạch 
Ốc xì tin TT Trump cãi nhau với thủ tướng Úc. Bây giờ 
lại có tin tướng Michael Flynn, người được đề cử làm 
Cố Vấn An Ninh Quốc Gia đã bị áp lực phải từ chức 
cũng vì nhân viên an ninh còn sót lại của TT Obama 
phá, xì ra tin ông đã điện thoại nói chuyện gì đó với đại 
sứ Nga về vụ TT Obama trục xuất 35 viên chức ngoại 
giao Nga để trừng phạt việc Nga xía vào bầu cử Mỹ. 
Phe DC thì tố tướng Flynn đã điều đình gì đó với Nga, 
do đó phạm luật vì khi đó ông chưa được chính thức bổ 
nhiệm. Phải điều tra trước khi Thượng Viện phê chuẩn. 
TT Trump thì cho biết ông “yêu cầu” tướng Flynn từ 
chức vì đã báo cáo cuộc điện đàm cho PTT Pence một 
cách “không đầy đủ”.

Trong vụ Flynn này, nhà báo kỳ cựu Bob Woodward, 
người đã khui vụ Watergate đánh rớt đài TT Nixon, đã 
nhận xét: “chúng ta chưa thấy hết toàn bộ câu chuyện”. 
Có nghĩa đây là vụ đấu đô vật chính trị giữa TT Trump 

và những người chống như phe DC, và các viên chức 
an ninh tình báo còn lại từ thời TT Obama. Cũng có 
thể là một cuộc đấu tranh nội bộ trong khối người của 
TT Trump. Chúng ta chỉ thấy mỏm đá mà không thấy 
cả khối đá chìm dưới nước, tốt hơn hết không nên bàn 
thêm.

TT Trump đề cử tướng McMaster thay thế tướng 
Flynn. Chuyện lạ bốn phương, CNN viết bài tán dương 
tướng McMaster nức nở. Người đầu tiên trong nội 
các Trump được CNN ca tụng. Cả Washington Post 
(WaPo) cũng khen. Tướng McMaster là người được 
nhìn nhận như một trong các tướng lãnh trí thức và tài 
giỏi nhất quân lực Mỹ hiện nay. Nhưng đó không phải 
là lý do CNN và WaPo ca tụng. Thật ra, cái này gọi 
là TTDC chơi trò... móc giò lái, tặng viên thuốc độc 
bọc đường. Tướng McMaster cách đây 20 năm khi đó 
mới là thiếu tá, viết luận án tiến sĩ, dùng cuộc chiến 
VN làm đề tài. Quan điểm của ông trong luận án là đả 
kích cấp lãnh đạo Ngũ Giác Đài khi đó đã không chu 
toàn trách nhiệm, không dám nói khác ý, chống TT 
Johnson, để ông này lấy nhiều quyết định sai lầm. Một 
nửa bài viết của CNN là kể lại chuyện này. Thâm ý của 
CNN và WaPo chẳng tốt lành gì, chỉ là nhắc nhở tướng 
McMaster nên có can đảm chống lại TT Trump thôi. 
[Luận án của tướng McMaster được in thành sách tựa 
là Dereliction of Duty]

Tất cả những hô hào dân chủ, bầu cử tự do, tôn trọng 
ý dân, thượng tôn pháp luật... mà các chính quyền 
Mỹ, nhất là các chính quyền của đảng Dân Chủ, vỗ 
ngực hô hào, quảng bá cho cả thế giới, chỉ là những 
điều đại cường Mỹ thấy cần thiết và quan trọng, cần 
áp dụng cho các anh chậm tiến như Miến Điện thôi. 
Không áp dụng cho Mỹ. Ở Mỹ, tổng thống đắc cử là 
một chuyện, ta chấp nhận kết quả bầu cử hay không là 
chuyện khác.

Bây giờ ta nhìn qua truyền thông dòng chính, 
(TTDC).

Toàn thể làng báo hầu như hăng hái đăng ký gia nhập 
đảng đối lập, đả kích, chống phá tất cả mọi quyết định 
lớn nhỏ của tổng thống mới, bôi bác tất cả mọi người 
trong nội các và ban tham mưu. Tới cả tài tử ca sĩ già 
cũng tham gia nhẩy vào chửi hôi để tên tuổi và hình 
ảnh lại được lên trang nhất của các báo.

Nhà báo cấp tiến kỳ cựu, trước đây làm cho CNN, 
ông Piers Morgan, đã kể lại mới đây, ông thử đọc tất cả 
11 trang bàn về thời sự chính trị Mỹ trên một tờ New 
York Times, không bỏ một dòng nào. Ông nhận thấy 
tất cả bài viết về tất cả mọi chuyện, không chừa một 
chuyện nào, một nhận định nào, tất cả đều công kích 
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TT Trump hết. Ông Morgan xác nhận đó chính là định 
nghĩa của thành kiến phe đảng. Mặc dù ngay sau khi 
ông Trump đắc cử, NYT đã công khai xin lỗi độc giả là 
đã quá phe đảng nên không nhìn thấy trước chiến thắng 
của ông Trump, không nhìn thấy khối cử tri của ông 
Trump. Hứa sẽ sửa sai. Xin lỗi để lừa độc giả, xong rồi 
thì đường ta, ta vẫn cứ đi thôi.

Truyền thông dòng chính chưa khi nào say sóng 
đánh tổng thống như ta đang thấy. Năm xưa, một dân 
biểu CH tố TT Obama “nói láo”. Cả truyền thông dòng 
chính nhẩy dựng, đòi ông này xin lỗi vì phạm thượng, 
dám nói tổng thống là nói láo. Bây giờ thì...tất cả những 
danh từ kinh khủng nhất đều được mang ra sử dụng: 
khùng điên, bệnh tâm thần, độc tài, kỳ thị, ngu dốt, lừa 
đảo, dối trá, gian manh, vô tài bất tướng,...

Nhiều anh nhà báo lên giọng hỏi tại sao TT Trump 
hung hăng coi truyền thông như “kẻ thù” vậy? Họ quên 
không tự hỏi tại sao chính họ lại đánh TT Trump tàn 
bạo vậy? Quý độc giả muốn thử? Xin vào mạng, đọc 
CNN hay New York Times từ nửa năm nay xem. Quý 
độc giả nào may mắn tìm ra được một bài nào không 
đánh Trump, xin phổ biến để mọi người có dịp cùng 
đọc cho vui. Sẵn dịp, xin đố quý độc giả tìm được một 
bài đả kích TT Obama. Như vậy tại sao TT Trump lại 
phải coi báo chí như bạn tâm giao?

Về phía cử tri của DC, câu chuyện còn lạ hơn nữa.
Phần lớn thành phần chống đối TT Trump là trí thức, 

sinh viên và giáo sư đại học. Họ đả kích TT Trump là 
độc tài, phát xít, nhưng nhìn vào các tin tức thời sự gần 
đây, có vẻ như giới trí thức này mới chính là khối có 
những hành động độc đoán, hung hãn nhất.

Tại đại học Berkeley, cấp tiến hàng đầu, khối sinh 
viên thiểu số CH tổ chức một buổi nói chuyện cho nhà 
báo cực hữu, Milo Yiannopoulos. Sinh viên Berkeley 
phản đối, biểu tình, vác gậy sắt đuổi đánh đám sinh viên 
CH, đập phá, đốt luôn một lớp học. Đại học Berkeley 
hủy bỏ cuộc nói chuyện. Bị đả kích mạnh ngay từ các 
báo cấp tiến nhất nên phải xin lỗi.

Cựu bộ trưởng Lao Động của TT Clinton, Robert 
Reich, biện luận những người đập phá bịt mặt, mặc áo 
đen, có thể không phải là sinh viên của trường, mập mờ 
ám chỉ đây có thể là đám côn đồ do CH thuê đến phá. 
Câu hỏi là sao ban an ninh trật tự của trường và cảnh 
sát đứng nhìn, không ngăn cản, cũng chẳng bắt một ai. 
Tại sao không bắt? Không bắt một tên nào hết thì sao 
biết chúng không phải là sinh viên của trường? Tại sao 
chúng lại phải bịt mặt nếu không phải sợ bị nhận diện 
là sinh viên của trường? Nếu chúng là thành phần du 
thủ du thực do CH mướn ở bến tàu đến đập phá thì ai 

biết chúng là ai, cần gì bịt mặt? Mà có tới khoảng 150 
tên. Du côn đâu ra nhiều thế?

Dù sao, ai muốn bênh vực sinh viên Berkeley thì 
bênh, nhưng không có kẻ này khi nhìn thấy các biểu 
ngữ hoan hô cộng sản của họ.

Những người theo khuynh hướng cấp tiến, tự cho là 
cởi mở, bao dung nhất, cuối cùng đã lộ mặt thật như 
những người với đầu óc chật hẹp nhất, chỉ dung túng 
được những gì nghe mát tai.

Ngay cả vài ông bà tỵ nạn cũng lây bệnh bạo miệng. 
Ai mà ủng hộ Trump thì được tặng ngay cái mũ “lão 
già VNCH đần độn”. Cũng tại mấy lão già đó lo đánh 
VC để giữ nước rồi bị nhốt cải tạo cả chục năm, không 
chịu học cao hiểu rộng nên đần độn thôi.

Chuyện hiển nhiên không cần bàn là chế độ dân chủ 
tự do của Mỹ chẳng những cho phép mà còn khuyến 
khích việc khác biệt quan điểm chính trị và quyền nói 
lên sự khác biệt đó, cũnh như quyền tranh đấu cho quan 
điểm khác biệt của mỗi người. Nhưng bất cứ trong chế 
độ tự do nào thì cũng có phải có những giới hạn. Khi 
mà một tổng thống được bầu lên, chưa kịp làm gì mà 
phe đối lập đã hô hào tiêu thổ kháng chiến, chống tất, 
chống hết, chống đến cùng bằng mọi cách, kể cả giả 
dối, gian dối, và bạo động thì những người chống đối 
đó quả là đã đi quá xa, không cần biết gì đến mấy chục 
triệu người đã bầu cho vị tổng thống này.

Cũng phải thưa với độc giả là kẻ này trước đây đã 
viết nhiều bài bình luận không nhất thiết là “có lợi” cho 
TT Trump, trái lại thì đúng hơn. Nhưng đó là khi còn 
tranh cử trước khi người dân chưa quyết định, tha hồ 
khen chê. Bây giờ thì đã có bầu cử, kết quả phải được 
tôn trọng. Cho dù không ưa, không cùng quan điểm, 
cũng phải tôn trọng ý dân, chấp nhận cho tổng thống 
mới có cơ hội làm việc. Rồi sau đó tha hồ khen chê 
tiếp. Chứ tổng thống chưa làm gì đã nhắm mắt đấm đá, 
e rằng quá mù quáng.

Nhìn xa, đây là những chuyển biến cực kỳ tai hại 
cho thể chế dân chủ của Mỹ. Khối cấp tiến đang vứt 
luật chơi dân chủ vào thùng rác để chơi luật rừng, mà 
không nghĩ đến tương lai nếu họ thắng và phe bảo thủ 
thua rồi cũng chơi luật rừng lại luôn thì sao.

Ra đến ngoài nước Mỹ, từ giờ về sau, mỗi lần ông 
Mỹ nào áp lực ông nhược tiểu độc tài tổ chức bầu cử, 
thì ông nhược tiểu sẽ có câu trả lời rất... vui tai:

“Xin quý ông vui lòng tổ chức bầu cử và tôn trọng 
kết quả bầu cử tại ngay quý quốc, trước khi quý ông 
dạy bảo chúng tôi nhé!”

Chú Thích của Người Dân:
[1]. Ngày 26 tháng 10, 2017, Tối Cao Pháp Viện phán 
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quyết cho TT Trump “cấm cửa” 6 nước Trung Đông trong 
khi chờ “đèn trời” xét xử vào tháng 10, 2017.

Bạo Lực Trong Chính Trị
Vũ Linh

...Bà ca sĩ Madonna công khai mơ tưởng “làm nổ tung 
Tòa Bạch Ốc”...

Tuần qua, một dân biểu liên bang và một phụ tá của 
một dân biểu khác đã bị bắn trong khi đang chơi bóng 
chầy –baseball- tại một công viên của thủ đô Washing-
ton. Sáu người đã bị bắn kể cả hai cảnh sát viên. Ngoại 
trừ hung thủ bị bắn chết tại trận, và ông dân biểu còn 
đang trong tình trạng nguy cấp khi bài này được viết, 
mọi người chỉ bị thương nhẹ.

Hai điều đáng ghi nhận: dân biểu và phụ tá dân biểu 
đều thuộc đảng Cộng Hòa (CH). Thủ phạm là một đảng 
viên Dân Chủ (DC,) từng tích cực vận động bầu cử cho 
cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đồng thời cũng luôn lên 
trang mạng sỉ vả TT Trump, đảng CH, và hô hào “tiêu 
diệt Trump và đồng đảng”.

Nạn nhân là những người đang tham dự cuộc tập dợt 
để chuẩn bị cho cuộc đấu bóng chầy giao hữu gây quỹ 
phước thiện hàng năm của các nghị sĩ, dân biểu của hai 
chính đảng. Thủ phạm vác súng đến, hỏi một nhân viên 
an ninh đám nào là DC, đám nào là CH, rồi bình tĩnh 
chĩa súng bắn vào đám CH! Sau khi thủ phạm bị bắn 
chết, cảnh sát khám thấy trong túi có danh sách nửa tá 
dân biểu CH.

Tin gây chấn động chính trường Mỹ, nhưng thật ra 
chẳng có gì ngạc nhiên. Chuyện phải đến đã đến.

Xứ Mỹ này ra đời trong bạo lực, qua một cuộc chiến 
đẫm máu dành độc lập. Rồi bành trướng qua cuộc tây 
tiến tàn bạo bắn chậm thì chết mà chúng ta đều được 
thưởng thức qua phim ảnh Hollywood. Ngay cả Hiến 
Pháp cũng cho phép người dân tự do sở hữu súng với 
lý do khá độc đáo là “để bảo đảm người dân có phương 
tiện nổi loạn chống độc tài của Nhà Nước”. Không phải 
để đi săn thỏ, săn nai đâu.

Trong lịch sử cận đại, các tổng thống Kennedy, Ford, 
Reagan, Bush con đều đã là nạn nhân. Mục sư Martin 
Luther King, thượng nghị sĩ Robert Kennedy, thống đốc 
George Wallace cũng chia sẻ số phân. Ngay cả nghị sĩ, 
dân biểu, cũng đã có vài người là nạn nhân. Mới nhất là 
bà dân biểu Gabrielle Giffords bị bắn trọng thương vào 
đầu, tuy không chết nhưng phải về hưu luôn.

Trong cái không khí nguy hiểm đó, phe cấp tiến đã 
hăng say thổi lửa hận thù không ngừng, từ sau ngày 
ông Trump giựt cái ghế của bà Hillary. Từ gần nửa 
năm qua, khối cấp tiến, đảng DC, và truyền thông dòng 
chính (TTDC) đã xúm lại đánh TT Trump như chưa 
từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. Từ không nhìn 
nhận chiến thắng, đến chỉ trích, nhục mạ cá nhân, đến 
xử dụng ngôn ngữ du đãng, thô tục, đến hăm he đe dọa 
tính mạng,...không có gì là giới hạn. Truyền thống dân 
chủ tôn trọng kết quả bầu cử đã bị lộng kiếng rồi liệng 
cống rồi.

Phe cấp tiến đã phơi bày ra cả lô mâu thuẫn vĩ đại, để 
lộ ra bộ mặt thật của họ.

Họ tự nhận “cấp tiến”, nghĩa là khối phản ảnh tư tưởng 
tiến bộ, văn minh, phóng khoáng, nhân ái, bao dung, 
tôn trọng tự do, dân chủ, nhìn nhận và hoan nghênh 
khác biệt chính kiến, màu da, tôn giáo, giới tính, văn 
hoá,... Một cái lều lớn đa dạng, nơi mà tất cả mọi người 
đều được hoan nghênh, tất cả đều có tiếng nói.

Và họ tranh đấu chống lại nhân sinh quan của đám 
bảo thủ Mỹ trắng già, hay Mỹ ruộng, hủ lậu, kỳ thị, 
độc đoán, bất nhân, bất nhẫn, vô cảm, vũ phu, hung 
hăng,...

Ta hãy nhìn vào những chỉ trích chống TT Trump 
của phe cấp tiến: đây là một tay kỳ thị, một Hitler tân 
thời, không khoan dung. Như vậy, cần phải chống bằng 
đủ cách, đối kháng đến cùng. Phải chống không khoan 
dung bằng cách không khoan dung mạnh hơn. Tất cả 
mọi người đều được hoan nghênh, có tiếng nói, nhưng 
với điều kiện tiếng nói hợp nhĩ, còn không thì phải bịt 
miệng chúng lại.

Họ không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy cái 
mâu thuẫn trong thái độ đó vì tự cao tự đại, tự cho mình 
là chân lý, là chính đạo, trong khi Trump là phường bá 
đạo. Bá đạo thì phải diệt. Ta là chính đạo, có độc tài 
đàn áp những người khác ý cũng không sao vì là độc 
tài cho chính đạo. Như Nhạc Bất Quần đứng ra chiêu 
mộ anh hùng võ lâm diệt ma giáo.

Cái giả dối lớn thứ nhì là miệng hô dân chủ, tự do, 
tôn trọng dân quyền, nhân quyền, nữ quyền, đồng tính 
quyền, đủ thứ quyền, nhưng lại chỉ nhìn nhận quyền 
của chính mình, còn những ai không hợp ý mình thì, 
xin lỗi, chẳng có quyền gì ráo. Dân quyền, giá trị của lá 
phiếu chỉ dành cho “phe ta” thôi.

Khi còn đang tranh cử, ứng viên Trump tuyên bố “tôi 
sẽ xét lại việc bầu bán trước khi công nhận kết quả 
nếu tôi thua”. Toàn thể khối phe ta, từ TT Obama tới 
bà Hillary, tới TTDC, tới các chính khách, tin chắc gà 
nhà sẽ thắng, nhất tề nhao nhao hô hoán tay Trump độc 
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tài, dám coi thường lá phiếu của người dân, đáng chu 
di tam tộc.

Đến khi gà nhà thất cử thì...không phải tổng thống 
của tôi, đếm phiếu lại, sửa đổi thủ tục bầu bán, Nga 
giúp, kháng chiến đến cùng, đàn hặc,...

Cái giả dối thô bạo thứ ba là cái khối người chủ 
trương nhân ái, tình thương, hòa bình đó cũng là cái 
khối sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đạt mục tiêu, 
kể cả bạo lực. Hay đúng hơn, lấy bạo lực làm phương 
tiện sở trường.

Trong lịch sử cận đại, tất cả các cuộc bạo động, xuống 
đường biểu tình đập phá đều do “phe ta” chủ động, với 
sự tham gia của các cử tri của đảng DC, kể cả những 
vụ xuống đường bạo động phản đối chiến tranh VN 
của sinh viên thiên tả, và những cuộc xuống đường của 
dân da đen, mỗi lần có một anh “đồng bào” nào bị giết, 
cho dù đó là một tay côn đồ, hay ăn cướp vặt bị cảnh 
sát bắn tại trận. Đố quý vị dẫn chứng ra được một cuộc 
biểu tình phá xe, đốt nhà nào của khối bảo thủ CH, hay 
của các cụ Mỹ trắng già, hay của mấy anh cao bồi Mỹ 
ruộng.

Một ngày sau bầu cử, khi biết gà nhà Hillary đã thua, 
cả ngàn người đã mau mắn xuống đường, không phải 
để biểu tình tuần hành trong trật tự và yên tĩnh để bày 
tỏ sự thất vọng, hay để chia buồn cùng gà nhà, hay 
để yêu cầu tổng thống tân cử lưu ý đến quyền lợi của 
phe thất bại. Mà để đập phá, cướp bóc, hôi của, đốt xe, 
đánh người.

Rồi trong ngày TT Trump tuyên thệ cũng vậy. Cả 
ngàn người biểu tình cách đó vài con đường. Cũng mô 
thức cũ: cướp phá, đốt xe.

Ngay trong ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng 
thống, cả vạn phụ nữ xuống đường, đội mũ “tai mèo 
màu hồng”, mang biểu ngữ thuộc loại “cấm trẻ em 
dưới 18 tuổi”, vênh váo nhục mạ tổng thống với những 
thậm từ thô bỉ nhất.

Ngay cả đám sinh viên trí thức cũng không khá hơn. 
Cứ nhìn vào cuộc biểu tình đốt phá trường của sinh 
viên đại học Berkeley, tự xưng là “thành đồng của tự 
do ngôn luận”, để ngăn cản cuộc nói chuyện của một 
nhà báo bảo thủ thì biết.

Biểu tình đập phá mãi cũng nhàm vì vô ích. Phong 
trào chống đối có vẻ xì hơi. Các vị lãnh đạo DC vội vã 
thổi ngọn lửa chống đối lại, với sự tiếp tay của TTDC.

TT Obama thay vì về hưu, đi Hawaii nghỉ ngơi, dẹp 
bỏ chính trị như tất cả các cựu tổng thống, ngồi viết 
hồi ký cho xứng đáng với hợp đồng 65 triệu vừa ký, 
đã mua dinh thự mới ở ngay thủ đô, gọi là để ở lại giúp 
đảng DC phát triển, nhưng thực tế là để cản TT Trump 

xóa gia tài của mình, như Obamacare chẳng hạn. Ở 
thủ đô vẫn dễ đi nói chuyện, vận động, hô hào hơn là 
ở tuốt Hawaii.

Rồi bà Hillary cũng không vừa. Trong lịch sử cận đại 
Mỹ từ sau thế chiến, đã có tới 18 lần bầu cử tổng thống. 
Tức là đã có 18 ứng viên thua cuộc. Không kể ông Nix-
on ra tranh cử và đắc cử lại, tất cả các ứng viên thất cử 
đều lẳng lặng rút vào bóng tối về hưu dưỡng già hay đi 
làm chuyện khác, quên việc thất cử. Nhìn vào các ông 
Gore, Kerry, McCain, Romney,... thì thấy, không ai lập 
tổ chức chống người đã hạ mình. Nhưng bà Hillary thì 
khác. Lòng vòng đi cả nước khóc lóc, than phiền, biện 
giải, đổ thừa, rồi thành lập một tổ chức chính trị với 
mục đích đánh phá tổng thống đắc cử để trả thù.

Bà Hillary lớn tiếng kêu gọi chống đối, kháng chiến 
– resist -. Kháng chiến chống cái gì? Chống kết quả của 
một cuộc bầu cử hợp pháp, hợp hiến và chính danh? 
Nhân danh một người thua cuộc? Cương quyết vứt bỏ 
lá phiếu của dân vào thùng rác, chống đối đến cùng.

TTDC thì khỏi bàn thêm. Theo một nghiên cứu của 
đại học Harvard, hơn 80% các bài báo và bản tin của 
TTDC đều có tính tiêu cực chống TT Trump, dẫn đầu 
bởi CNN và New York Times, với 93%.

Bị chỉ trích nặng, một bà nhà báo vội biện hộ trên báo 
Washington Post. Bà giải thích là đòi hỏi truyền thông 
phải công bằng là chuyện sai hoàn toàn vì truyền thông 
có trách nhiệm phải chống khi thấy có chuyện sai trái, 
khi tổng thống làm bậy,... Mà TT Trump này làm bậy 
gần 100% thì gần 100% chống là quá đúng rồi. Đó mới 
là chu toàn trách nhiệm nghiêm chỉnh của nhà báo, đó 
mới là yêu nước.

Nghe phớt qua có vẻ có lý. Xét kỹ lại thì thành ngụy 
biện. Thế nào là “chuyện sai trái”? Khi nào thì gọi là 
“tổng thống làm bậy”? Theo những tiêu chuẩn nào? 
Tiêu chuẩn của TTDC thiên tả đặt ra sao? TTDC bây 
giờ ngạo mạn, tự khoác cho mình cái áo của chính 
nghĩa, của chân lý tuyệt đối, của người hùng bảo vệ đất 
nước này? Tất cả ai làm khác ý TTDC đều là sai trái 
đáng bị chỉ trích hết?

Ví dụ cụ thể: TT Trump hủy bỏ Obamacare vì Obam-
acare đã đưa đến tình trạng chi phí bảo hiểm y tế tăng 
quá mạnh, trở thành một gánh nặng tài chánh quá lớn 
cho giới trung lưu, là giới không đủ giàu để mua bảo 
hiểm, mà lại không đủ nghèo để được Nhà Nước trợ 
cấp. TTDC tự nhận trách nhiệm chống Trump để bảo 
vệ Obamacare? Như vậy theo TTDC, TT Trump bảo 
vệ đám dân trung lưu không mua bảo hiểm nổi vì tăng 
giá quá cao là sai trái, cần phải đả kích?

Thế trách nhiệm bảo vệ đất nước này có bao gồm 
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luôn cả việc tung tin phịa để đánh tổng thống không? 
Nhìn vào cuộc điều trần của giám đốc FBI Comey thì 
thấy. Chưa điều tra chi tiết gì đã thấy ngay ba tin phịa 
của CNN, ABC và NYT.

Ví dụ tin phịa mới nhất: TT Trump muốn chống đỡ 
tấn công của TTDC bằng một thái độ tích cực hơn, 
không chửi thẳng lại, mà trả lời gián tiếp, chỉ thị nội 
các nên nhấn mạnh vào các thành quả của họ cho dân 
biết. Ông họp nội các, tóm lược vài thành quả, rồi yêu 
cầu các bộ trưởng bổ túc thêm thành quả mỗi bộ đã đạt 
được. Nghe cũng chẳng có gì đáng nói. Cho đến khi 
CNN bóp méo một cách trắng trợn nhất: “TT Trump 
họp nội các, tự khen rồi bắt mọi người phải khen ngợi 
những thành tựu và viễn kiến của ông”. Không ít báo 
tỵ nạn và những người chống Trump mau mắn chộp 
cơ hội bôi bác theo mà không cần suy nghĩ nửa giây về 
mẩu tin quái lạ này. Ông Trump hành xử ngớ ngẩn như 
Khaddafi của Libya sao thành tỷ phú rồi lại đắc cử tổng 
thống Mỹ được? Nội các của ông toàn là đại tướng, đại 
doanh gia, thống đốc, thượng nghị sĩ chứ có phải tài 
xế, phụ bếp và vú em đâu mà có thể bắt họ phải khúm 
núm ca tụng tổng thống được? Ông Rex Tillerson đang 
làm tổng giám đốc đại công ty EXXON lãnh lương vài 
chục triệu, đi làm ngoại trưởng lãnh hai trăm ngàn để 
có dịp khúm núm tung hô Trump sao?

Khi phần lớn các tin đều là phịa hay bóp méo với 
mục đích bôi bác, chống đối thì không ai có thể nghiêm 
chỉnh nói đây là chỉ trích lành mạnh, chu toàn trách 
nhiệm thông tin trung thực, cần thiết để xây dựng đất 
nước được.

Cuộc chiến tăng cường độ. Biến thái qua thô tục.
Lãnh đạo đảng DC tại Cali trong cuộc họp mặt với 

đảng viên, công khai lên diễn đàn chửi TT Trump 
“f**k you!”. Khỏi cần dịch. Hãy thử tưởng tượng một 
ông CH trước đây tặng cho TT Obama hai chữ này.

Ca sĩ, tài tử thì khỏi nói! Mở miệng là f**k him, 
motherf**ker,…

Chiến dịch xổ nho lan qua TTDC. Các anh chị nhà 
báo và TV công khai dùng những thậm từ thô bỉ nhất 
để đánh tổng thống. Một anh nhà báo CNN [1] –Hồi 
giáo, gốc Pakistan- công khai lên TV gọi TT Trump là 
“a piece of shit”. Cũng khỏi cần dịch.

Danh hài Stephen Colbert nói chuyện diễu dở trên 
đài CBS, công khai nói anh ta thấy cái miệng của TT 
Trump chỉ là cái bao đựng “của quý” của Putin. Câu 
chuyện thô bỉ này bị một đám cấp tiến phản đối. Đố 
quý độc giả biết vì sao? Phản đối vì xúc phạm tổng 
thống một cách thô tục quá đáng? Sai bét! Họ phản đối 
vì câu chuyện này xúc phạm... mấy anh đồng tính!

Rồi từ thô tục nhẩy qua thô bạo.
Thật ra, nói cuộc chống từ thô tục biến thái qua thô 

bạo không đúng về thời gian tính. Hô hào chống đối 
bằng bạo lực bắt đầu rất sớm, ngay hơn một tháng sau 
khi TT Trump tuyên thệ. Khi bà cựu bộ trưởng Tư Pháp 
da đen Loretta Lynch (cái bà mà giám đốc FBI Comey 
tố giác đã tìm cách bao che cho bà Hillary trong vụ 
điều tra emails), nhắc lại cuộc tranh đấu của dân da đen 
tại Mỹ, kể lại là họ đã phải tranh đấu đến đổ máu, đã có 
người chết, để rồi kết luận “We can do it again!”

Nếu đây không phải là lời hô hào đổ máu chống TT 
Trump thì là gì?

Bà ca sĩ Madonna công khai mơ tưởng “làm nổ tung 
Tòa Bạch Ốc” [2].

Khi hạ viện bỏ phiếu thu hồi Obamacare, TTDC hô 
hoán “Trumpcare sẽ giết con nít”, một cách vô tội vạ, 
không dẫn chứng cũng chẳng giải thích.

Bà danh hài chuyên diễu dở kiêm “nhà báo” của 
CNN, Kathy Griffin, chụp hình mình, tay cầm thủ cấp 
đỏ lòm máu mê của TT Trump, theo mô hình của khủng 
bố ISIS cầm đầu mấy nạn nhân vừa bị họ cắt cổ. Bỏ 
qua chuyện danh hài mà kiêm nhà báo là chuyện ngớ 
ngẩn chỉ có thể có trong cái xứ Mỹ quái chiêu này thôi, 
ta thấy ngay việc chống đối TT Trump trong TTDC đã 
đi quá xa, không còn giới hạn công tâm, đạo đức nghề 
nghiệp, thuần phong mỹ tục, hay văn hóa gì nữa.

Tại Nữu Ước hiện nay có trình diễn một vở kịch về 
câu chuyện hoàng đế La Mã Julius Caesar bị ám sát 
chết. Vở kịch kết thúc bằng màn Caesar bị đâm chết, 
ngã lăn ra sàn, máu mê đầm đìa. Khán giả vỗ tay hoan 
hô nhiệt liệt, tất cả đứng dậy vỗ tay tiếp tục cả chục 
phút.

Có gì lạ trong chuyện này? Có chứ! Thứ nhất, tất cả 
diễn viên đều ăn mặc theo âu phục ngày nay, áo vét, cà 
vạt đầy đủ, như chuyện xẩy ra ngày hôm nay tại Mỹ, 
chẳng liên quan gì đến La Mã cổ xưa. Thứ nhì, diễn 
viên Caesar được hóa trang giống y hệt...TT Trump, 
với mái tóc vàng chải bồng không sai một ly, áo vét 
xanh đậm với cà vạt đỏ quen thuộc. Thông điệp của 
đạo diễn không thể nào rõ ràng hơn. Thứ ba, khán giả 
nhất tề đứng lên hăng say vỗ tay hoan hô cảnh kết thúc 
khi Caesar bị đâm, ngã ra chết trong vũng máu. Có 
khán giả nắm tay đấm không khí, hét lớn “Yeah, kill 
him!”. Thông điệp của khán giả cũng rõ ràng không 
kém. Dân New York, 80% bỏ phiếu cho bà Hillary mà. 
Thứ tư, vở tuồng được bảo trợ bởi vài đại công ty trong 
đó có New York Times và Time Warner là công ty mẹ 
của CNN.

Qua những biến cố nêu trên, hiển nhiên là “phe ta” 
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đã lái cuộc chống đối chống TT Trump vào con đường 
cực kỳ nguy hiểm và phiêu lưu: chống đối bằng bạo 
lực chết người. Công khai kêu gọi giết tổng thống?

Tất cả những chống đối này không sớm thì muộn 
cũng phải đưa đến kết quả ta thấy tại sân bóng chầy 
ở thủ đô. Vụ bắn mới nhất là hậu quả tất yếu của một 
chuỗi biến cố chứ không phải chỉ là một hành động lẻ 
loi của một cá nhân bất bình thường như TTDC bào 
chữa.

Sau vụ bắn mới nhất, cả TT Obama lẫn bà Hillary 
đều im tiếng. TT Obama chỉ gọi điện thoại cho một 
nghị sĩ DC tham gia cuộc dợt bóng chầy, hỏi thăm xem 
ông có sao không thôi.

Biến cố gây chấn động thủ đô có thể sẽ làm giảm 
nhiệt độ cuộc chiến, và phe cấp tiến sẽ thức tỉnh, de lui 
lại không? Còn khuya. Bà cựu thẩm phán Sonia Gupta 
trấn an không có gì phải ăn năn hối hận hết vì cái tên 
dân biểu bị bắn chỉ là “một cục phân kỳ thị và một tên 
đầu óc đầy hận thù” (…he’s a racist piece of shit and 
hateful bigot). Một thẩm phán đấy nhé! Bà này mà xét 
xử vụ bắn thì sẽ tha bổng thủ phạm rồi tuyên án ông 
dân biểu vài chục năm tù vì tội đã kích thích cho thủ 
phạm nổi cơn điên bắn người.

Kẻ viết này không viết bậy đâu. Vài anh phe ta đã 
mau mắn đổ thừa, lỗi tại...Trump. Tay Trump này có 
biệt tài khơi dậy những cái xấu xa, tồi bại nhất trong 
con người. Một người hiền lành lương thiện gặp Trump 
sẽ bị tay này thôi miên mất hết lý trí, thành dã thú ngay. 
Trump phải chịu trách nhiệm cho tất cả các bạo động 
đang và sẽ xẩy ra. Một loại ngụy biện mà những đứa 
con nít lên ba cũng biết khi mếu máo giải thích cho bố 
mẹ tại sao nó đánh thằng em: “Tại nó chọc con trước 
mà”. Phe ta toàn là những dân hiền như bụt, nhân ái vô 
vàn, nhưng bị tay Trump xách động, chọc giận thôi.

Ngay sau vụ bắn, các chính khách cả hai phe lên 
tiếng kêu gọi hạ hỏa những chống đối, đã kích phe 
phái. Diễn đàn cấp tiến cực đoan Slate.com vội cảnh 
báo ngay “coi chừng âm mưu của CH tìm cách ngăn 
chặn những chống đối chống TT Trump”.

Thế là có lý do tiếp tục đánh tới cho ta.
Chính trị Mỹ càng ngày càng xuống cấp. Trong 

đại hội đảng DC năm ngoái, bà Michelle Obama cao 
giọng: “Chúng xuống thấp, ta lên cao!” (They go low, 
we go high!). Thực tế của phe cấp tiến bây giờ: “Chúng 
xuống thấp, ta xuống thấp hơn!”

Chú Thích của Người Dân:
Hai bài viết trên, trong những loạt bài tác giả Vũ Linh 

cố lý giải các tranh chấp ý thức hệ và khúc mắc trong 
chính trị và chính trường Hoa Kỳ, ngày càng gây phân 
hóa xã hội, đến cả tận trong gia đình người Mỹ, nguyên 

thủy đăng trên Việt Báo, số ra ngày 28 tháng 2  và 20 
tháng 6, 2017.

[1]. Nhân vật CNN này là Reza Aslan, sinh ở Ba Tư, 
một tác giả và học giả tôn giáo kiêm chức vụ điều khiển 
chương trình “Believer” trên đài CNN, rao giảng đức 
khoan dung, độ lượng của đạo giáo. Xem ra ông này 
là người có ăn có học trừ những lúc...ghét ông Trump, 
một người học lực ắt kém hơn nhiều! Nguyên văn câu 
nói bất hủ của học giả Aslan trên Tweeter: “This piece 
of shit [Trump] is not just an embarrassment to America 
and a stain on the presidency. He’s an embarrassment to 
humankind. https://t.co/Dl5tMQMhMO— Reza Aslan (@
rezaaslan) June 3, 2017”. Xin nghe thử lời lẽ khoan dung, 
“ăn năn cắt lọn” của học giả Aslan sau khi bị CNN đuổi 
cổ (chỉ) vì “hàng tôm hàng cá” với Trump:  “...[Chương 
trình truyền hình] ‘Believer’ means a great deal to me 
and to the countless viewers it’s reached. Its message 
of religious tolerance and exploration is extremely im-
portant right now...in these politically charged times, the 
tenor of our nation’s discourse has become complicated, 
and I recognize that CNN needs to protect its brand as 
an unbiased news outlet. Similarly, I need to honor my 
voice. I am not a journalist. I am a social commentator 
and scholar”.

[2]. Tài tử Mỹ nổi tiếng Johnny Depp tuyên bố ở Glas-
tonbury, Anh Quốc, ngày 22.6.2017: “When was the last 
time an actor assassinated a president?...I want to clarify, 
I am not an actor. I lie for a living. However, it has been a 
while and maybe it is time”, ám chỉ chuyện John Wilkes 
Booth ám sát  chết TT Abraham Lincoln năm 1865. Cấp 
tiến hiếu hòa đến thế là cùng!

ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC 
RƠI VÀO  LƯỚI ĐÃ GIĂNG, 

KHÔNG LỐI THOÁT
Đại-Dương

Sau cuộc bầu cử năm 2016, Đảng Dân Chủ tự nuôi 
ảo tưởng về sức mạnh vô địch của hệ thống Hành pháp, 
Tư pháp, Lập pháp và Truyền thông do Tổng thống 
Barack Obama xây dựng suốt 8 năm (2008-2016) nên 
phát động chiến dịch lật đổ Tổng thống đắc cử Donald 
Trump.

Phe thất cử tố cáo chức tổng thống của Trump không 
hợp hiến mà cố tình quên Hiến pháp của Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ tạo ra hệ thống song hành cử tri và Đại cử 
tri đoàn nhằm tránh thể chế chính trị độc tài, độc đoán, 
mạnh hiếp yếu. 

Thiếu hệ thống Đại cử tri đoàn thì một ứng viên chỉ 
cần thắng ở 11/50 tiểu bang đông dân nhất để trở thành 
Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà không 



Tháng 7 - 2017 Trang 21

cần phí sức đi vận động khắp nơi.   
Đảng Dân Chủ đòi kiểm phiếu, ngăn Tổng thống 

Donald Trump đến địa điểm nhậm chức đã hoàn toàn 
thất bại vì họ chỉ biết dùng tiền để mua phiếu nên không 
hiểu rõ sức mạnh tiềm tàng của người Mỹ được chứng 
minh hơn 240 năm qua.

Năm 2000, đương kim Phó tổng thống Al Gore đòi 
kiểm phiếu lại ở Florida khi tranh tài với Thống đốc 
tiểu bang Texas, George W. Bush (đắc cử năm 1994 và 
tái cử 1998). Vẫn thua.

Năm 2016, Đảng Dân Chủ không dám đích thân đòi 
kiểm phiếu (có thể sợ Đảng Cộng Hoà đòi kiểm phiếu 
ở nơi nghi ngờ có gian lận) nên sai ứng viên Jill Stein 
(chỉ được 1% phiếu phổ thông) khiếu nại tại ba tiểu 
bang Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Stein không 
tìm thấy sai phạm tại Wisconsin lại bị Pennsylvania đòi 
ký quỹ 1 triệu USD nên bỏ cuộc, dù sao bà cũng gây 
quỹ được 7 triệu USD.   

Tinh thần thượng võ của dân tộc Mỹ đã bị Đảng Dân 
Chủ thay thế bằng thái độ cay cú trước phe thắng trận. 
Mọi loại ngôn từ bóng bẫy, thô lỗ đều được Đảng Dân 
Chủ sử dụng để gán cho người thắng cuộc và đã không 
che dấu được tính ti tiện, thù vặt trong sinh hoạt chính 
trị. 

Xu hướng cực tả đang trở thành ngọn đuốc soi đường 
cho Đảng Dân Chủ buộc dư luận ở Mỹ khó chấp nhận 
vì Hoa Kỳ trở nên hùng cường nhất thế giới do không 
chỉ áp dụng các nguyên tắc và phương pháp thiên tả.   

Một số “tinh hoa” ở Hoa Kỳ đã ba hoa là sẽ bỏ xứ ra 
nước ngoài sinh sống nếu Donald Trump đắc cử mà tới 
nay vẫn chưa thấy ai đi! Đảng Dân Chủ đòi đóng thuế 
cao đám nhà giàu, Đảng Cộng Hoà chủ trương hạ thuế. 
Vậy các “tinh hoa” này chỉ đóng kịch? 

Giới truyền thông thiên tả và Đảng Dân Chủ cáo 
buộc Trump cùng các phụ tá trong chiến dịch tranh cử 
đã dính dáng với Nga để xây dựng kịch bản truất phế 
tổng thống với tội danh phản quốc.

Nhưng hơn 5 tháng rồi, xuyên qua nhiều cuộc điều 
trần trước Quốc hội đã không tìm thấy dấu hiệu Don-
ald Trump làm tay sai cho Nga. Trái lại, Tổng thống 
Trump tố cáo người tiền nhiệm Barack Obama thất bại 
trong việc bảo vệ Hoa Kỳ khi bị Nga tấn công bằng 
chiến tranh mạng.

Đảng Dân Chủ và Truyền thông thiên tả khắp thế giới 
tự cho đã được cử tri Mỹ ủng hộ (Clinton hơn Trump 2 
triệu phiếu phổ thông) nên quyết giành lại quyền kiểm 
soát Hạ viện sau năm 2018. 

Lại một lần nữa, sự tự cao và tự đại, ỷ nhiều tiền, 
được truyền thông thiên tả thổi ống đu đủ nên Đảng 

Dân Chủ tung tiền rất hào phóng trong các cuộc bầu cử 
bổ sung làm cho 2 bên phải tốn 50 triệu USD (nhiều 
nhất so với các kỳ bầu cử Dân biểu trong quá khứ). Đặc 
biệt, đã chi 25 triệu USD cho ứng viên Dân Chủ Jon 
Ossoff ở tb Georgia.

Dù theo phe Dân Chủ ôn hoà hoặc Cực tả đều tin 
sẽ đánh bại đối thủ thuộc Đảng Cộng Hoà ở Kansas, 
Montana, South Carolina, Georgia nhờ tài chính dồi 
dào và sự bất mãn của dân chúng đối với tân Tổng 
thống Trump. Ứng viên Hillary Clinton chi hơn 1 tỉ 
USD, gấp 3 lần Trump, vẫn bị thua vì đánh giá thấp trí 
thông minh của đa số công chúng Mỹ.

Họ đã bại do Đảng Dân Chủ chỉ vì quyền lợi riêng tư 
hơn sự khôi phục đất nước là điều người Mỹ nào cũng 
quan tâm hàng đầu. 

Tỉ lệ thất nghiệp 4.9%, nhiều công ty Mỹ hồi hương, 
chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng theo niềm tin của dân 
chúng và sự lãnh đạo kinh tế của Chính phủ Trump, 
nhiều hợp đồng hàng trăm tỉ USD đã đổ vào Mỹ. Cộng 
đồng quốc tế hướng niềm tin vào Hoa Kỳ không để 
chờ viện trợ mà mong sự hợp tác chân thành. An ninh 
và thịnh vượng của nước Mỹ được đặt lên hàng đầu 
chẳng phải là khát vọng chính đáng của mỗi công dân 
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hay sao?

Các hành vi chống đối mang tính chất cực đoan 
đối với vị Tổng thống hợp pháp thứ 45 của Hoa Kỳ 
lẽ ra chỉ có ở các nước lạc hậu đã làm cho lý tưởng 
mà Đảng Dân Chủ đang tuyên truyền thiếu tính cách 
thuyết phục.

Cựu Thị trưởng Nữu Ước, Michael Bloomberg 
thường chỉ trích Donald Trump đã phải thốt lên khi trả 
lời Đài Truyền hình ABC “chống đối một tổng thống 
chỉ vì mình ở trong một đảng phái khác là thái độ sai 
lầm ...Ông Trump là tổng thống của chúng ta, và chúng 
ta cần thấy đất nước này được điều hành tốt đẹp. Hãy 
hy vọng, Donald Trump là một tổng thống giỏi cho 
nước Mỹ”. 

Đáng tiếc, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu 
Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn ôm ảo tưởng vào vai 
trò cứu nhân độ thế mà không ai có thể thay được nên 
họ tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích mọi hành vi chống 
đối Tổng thống Donald Trump một cách mù quáng.

Như tân Tổng thống Donald Trump đã phát biểu 
trong lễ nhậm chức rằng đất nước của người Mỹ nên 
quyền quyết định vận mệnh thuộc về họ chứ không 
phải giới chính trị gia chuyên nghiệp. 

Đánh phá chỉ làm cho Hoa Kỳ mất cơ hội lãnh đạo 
thế giới nhờ sức mạnh quân sự, kinh tế và sự đoàn kết 
dân tộc.
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Đại-Dương

NGƯỜI MỸ CẤP TIẾN
HAY CỰC ĐOAN?

                 
Donald Trump đã trở thành tổng thống thứ 45 của 

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đúng theo Hiến pháp quy 
định và ít nhất cũng được phân nửa số cử tri bầu 
chọn. 

Chẳng quá cực đoan khi cho rằng Trump không 
phải là tổng thống Mỹ và tìm mọi cách lật đổ, kể cả 
dựa vào sức của nước ngoài?

Không lẽ chỉ có đảng viên Dân Chủ mới xứng 
đáng cho vị trí cao nhất của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ? Vậy thì có khác chi đảng cộng sản ở Trung 
Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên cứ duy nhất 
lãnh đạo? 

Chỉ có báo chí dòng chính ca tụng thành tích, 
công trạng của đảng cộng sản trái ngược với nhận 
thức của dân chúng bị trị.

Báo chí dòng chính của Mỹ cũng không ngớt ca 
tụng sự anh minh và sáng suốt của Tổng thống Ba-
rack Obama. Tuy nhiên, cử tri phản ứng trái ngược 
vì thành quả suốt 8 năm qua đối với Hoa Kỳ chỉ có 
bại và xụi!

Đảng Dân Chủ bị mất 1,030 ghế hành pháp, lập 
pháp trong 8 năm cầm quyền của Obama. Hiện tại, 
Đảng Dân Chủ chỉ còn nắm trọn hành pháp và tư 
pháp tại 5 tiểu bang so với 25 do Đảng Cộng Hoà 
kiểm soát.

Thay đổi đảng cầm quyền đã diễn ra suốt 240 năm 
mà sao Obama phải kêu gọi dân chúng ở Chicago 
đứng lên bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ?

Nợ công từ 10 ngàn tỉ USD vào năm 2009 đã vọt 
lên 20 ngàn. Suy trầm kinh tế toàn cầu đã chấm dứt 
từ giữa năm 2009 mà tăng trưởng kinh tế của Mỹ 
chỉ có 3% GDP không đủ sức vực nền kinh tế trỗi 

“

dậy. 
Tổng thống Trump phải chấm dứt kiểu chi tiêu 

vô-trách-nhiệm để cứu nền kinh tế Mỹ khỏi lao theo 
vết xe Obama?

Obamacare bị 60% người Mỹ phản đối vẫn được 
thông qua mà không có một phiếu nào của Đảng 
Cộng Hoà tại Hạ viện cũng như Thượng viện. 

Giáo sư Jonathan Gruber, thuộc Viện Công nghệ 
Massachusettes (MIT), được coi như một trong 
những kiến trúc sư Obamacare. Nhưng năm 2014, 
Gruber đã đi khắp nước Mỹ để thú nhận: Chính phủ 
đã lợi dụng sự “ngốc nghếch của cử tri Mỹ” để che 
dấu chi phí thực sự của Obamacare. 

Mỹ cùng với Anh, Pháp tham gia vào vụ lật đổ 
Lãnh tụ Muammar Gadaffi năm 2011 mà Obama 
hãnh diện được lãnh đạo ở ghế sau. Tuy nhiên, lúc 
gần kết thúc nhiệm kỳ 8 năm thì Obama buộc tội 
Anh, Pháp làm cho Libya trở thành quốc gia thất 
bại.

Tổng thống George W. Bush khởi đầu chiến tranh 
Iraq và kết thúc bằng Thỏa ước về Tình trạng Lực 
lượng Mỹ tại Iraq sẽ rút hết quân vào 31-12-2008.

Khi đó, tình trạng chính trị, quân sự Iraq ổn định, 
Tổ chức al-Qaeda tại Iraq chỉ còn 700 tay súng.

Ngoại trưởng Hillary Clinton được giao trách 
nhiệm trang bị và huấn luyện cho quân đội và cảnh 
sát Iraq. Nhưng năm 2014, ISIS, một nhánh của al-
Qeada, có hơn 10,000 tay súng đã làm tan rã 4 sư 
đoàn thiện chiến của Iraq và lực lượng cảnh sát khi 
chiếm thành phố Mosul, lớn thứ hai của nước này. 

ISIS cũng chiếm thành phố Falluja một cách dễ 
dàng và đe  dọa  trực tiếp tới Thủ đô Baghdad. 

Mùa Xuân Á Rập do Obama và Ngoại trưởng 
Clinton khuyến khích đã lật đổ 4 tổng thống, 7 thủ 
tướng thân Tây Phương.

Obama yểm trợ cho lực lượng chống chính phủ 
Damacus và đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải 
ra đi. Nhưng Obama đã hết nhiệm kỳ mà Assad 
vẫn còn đó và Nga đang làm chủ tình hình Trung 
Đông. 

Trump phải làm gì để khôi phục ảnh hưởng của 
Hoa Kỳ tại Trung Đông hay trơ mắt nhìn Nga, 
Trung Quốc, Iran quyết định số phận của kho dầu 
hoả lớn nhất thế giới? 

Tại Biển Đông Nam Á (Biển Đông, Biển Tây Phi 
Luật Tân, Biển Nam Trung Hoa), Bắc Kinh không 
những tuyên bố mà còn thực sự kiểm soát toàn bộ 
như chiếc ao nhà. Obama công bố chính sách xoay 
trục vào năm 2011 nhưng không ngăn được Tập Cận 
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Bình đe dọa, cưỡng bức các đồng minh và đối tác 
của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, kể cả cưỡng chiếm 
Scarborough Shoal năm 2012 do Phi luật Tân trấn 
giữ.

Năm 2015, Bắc Kinh tiến hành cải tạo 7 thực thể 
địa lý tại Trường Sa trái với quy định trong Công 
ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS. 
Obama chỉ phản đối cho có lệ. 

Tập Cận Bình hứa với Obama “không quân-sự-
hoá” Biển Nam Trung Hoa. Thực tế, Bắc Kinh đã 
biến 2 nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa thành các 
cứ điểm quân sự mạnh nhất, có khả năng đe dọa 
chủ quyền của các nước láng giềng và kiểm soát hệ 
thống hải lộ huyết mạch quốc tế. 

Phán quyết ngày 12-07-2016 của tòa án Trọng 
tài Thường trực về Luật Biển, PCA, minh định rõ 
ràng về “quyền chủ quyền” biển đảo trên Biển Nam 
Trung Hoa.

Nhưng Tổng thống Obama chỉ cho phép các chiến 
hạm Mỹ đi vào vùng biển 12 hải lý của các đảo 
nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa trong 
điều kiện “thông qua vô hại”. Mặc nhiên, Obama 
công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các nơi 
mà PCA bác bỏ.

Sau khi Trump nhậm chức, Khu trục hạm hoả tiễn 
dẫn đường USS Dewey thực hiện Chuyến tự do 
hàng hải đầu tiên đã áp dụng đúng quy định trong 
UNCLOS để nhắc Bắc Kinh phải tuân hành luật 
pháp quốc tế.  

Do mót di sản nên Obama cần Tập Cận Bình ủng 
hộ Thỏa ước Khí hậu Paris và Thỏa ước Nguyên tử 
Iran mà mồm nói, mắt nhắm để Trung Quốc chiếm 
ưu thế quân sự tại Biển Đông Nam Á. 

Bất chấp chiến đấu cơ của Trung Quốc quấy rầy 
trinh sát cơ Mỹ trên Biển Nam Trung Hoa, Tổng 
thống Trump vẫn bố trí thường trực 2 Hải đội Xung 
Kích Hàng không mẫu hạm tại Châu Á-Thái Bình 
Dương.

Khu trục hạm của Mỹ đã hoạt động phối hợp với 
các pháo đài bay trên Biển Nam Trung Hoa như một 
lời cảnh cáo nghiêm khắc cho Bắc Kinh.

Thỏa ước Nguyên tử Iran chỉ làm cho Chính phủ 
Tehran tạm hoãn chứ không loại bỏ chương trình vũ 
khí nguyên tử mà còn tạo áp lực lên các quốc gia 
Trung Đông.

Các quốc gia Châu Âu nhao nhao chống đối quyết 
định rút khỏi Thỏa ước Khí hậu Paris của Trump và 
sẽ không tái thương lượng với Hoa Kỳ. 

Trump nói thỏa ước đó không công bằng vì Hoa 

Kỳ thải 15% trong tổng số khí thải toàn cầu so với 
30% Trung Quốc, 7% Ấn Độ, 6% Nga. Nhưng Mỹ 
phải đóng vào Quỹ Năng lượng Xanh 1 tỉ USD 
trong khi Tàu, Nga, Ấn chẳng nộp đồng nào. 

Hoa Kỳ bỏ tiền túi làm sạch môi trường trong khi 
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, 
có dự trữ ngoại hối trên 3,000 tỉ USD mà sao tính 
chuyện bòn tiền của các nước khác?

Tổng quát, mỗi năm các quốc gia phát triển phải 
góp 100 tỉ USD để giải quyết tình trạng ô nhiễm 
địa cầu. 

Chắc chắn sau khi tận dụng nhiên liệu than được 
thỏa ước cho phép tới năm 2030 thì Bắc Kinh sẽ đòi 
các quốc gia phát triển phải cung cấp kỹ thuật làm 
sạch môi trường.

Hy vọng sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Khí 
hậu Paris thì Trung Quốc sẽ đổ tiền làm sạch môi 
trường toàn cầu chỉ là ảo tưởng.  

Khi tham gia WTO năm 2006 với tư cách quốc 
gia đang phát triển, Bắc Kinh cam kết sẽ cải cách 
nền kinh tế theo hướng thị trường tự do trong 10 
năm. Nhưng hoàn toàn không thực hiện điều hứa 
mà bây giờ vẫn đòi cộng đồng quốc tế phải công 
nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường!

Tổng thống Trump cho phép các quốc gia khác 
trục lợi từ lòng hào phóng của người Mỹ hay phải 
đòi lại sự công bằng tương đối trong các giao dịch 
quốc tế?

Tể tướng Angela Merkel của Đức cũng như các 
nước Châu Âu chỉ trích kịch liệt quyết định của 
Trump nên được Bắc Kinh tưởng thưởng bằng cách 
hợp tác chiến lược sản xuất xe hơi chạy điện. Trung 
Quốc cần kỹ thuật cao, Đức cần thị trường bao la 
mà bắt dân Mỹ gánh chi phí hay sao? 

Muốn duy trì vị trí siêu cường thì Hoa Kỳ phải 
giàu và mạnh thực sự chứ không do ngôn từ.

THAM NHŨNG Ở
TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM 
LÀM Ô NHIỄM THẾ GIỚI
                              
Số báo tháng 6 và tháng 7 năm 2017 của Tờ The 

Foreign Affairs có đi bài “Dirty Deeds” của Dali 
Yang tức Giáo sư Khoa học Chính trị thuộc Đại học 
Chicago bàn về nguyên nhân sự trỗi dậy và tàn lụi 
của Trung Cộng. 

Vị học giả này đã nêu lên một số ý kiến liên quan 
đến cuốn sách “China’ Crony Capitalism” mới nhất 
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của Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân), một chuyên gia nổi 
tiếng về vấn đề Trung Quốc. 

Dali Yang viết “Giai đoạn 1959-1961 đã có 10 
triệu người chết đói mà ngày nay Trung Quốc trở 
thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, xoá sạch 
đói rét, với giai cấp trung lưu phát đạt ở những 
thành phố lớn và hàng trăm công dân nằm trong 
danh sách tỉ phú đô la … Lịch sử nhân loại không 
có trường hợp chuyển đổi kinh tế xã hội nào với 
mức độ tương đương”. 

Vào thời điểm “mèo trắng, mèo đen miễn bắt 
được chuột” 1979, cộng đồng doanh nghiệp quốc 
tế tìm thấy một thị trường màu mỡ 1.3 tỉ người cần 
khai thác.

Cộng đồng người Hoa hải ngoại với tiền vốn dồi 
dào, đặc biệt nắm hầu hết huyết mạch kinh tế tại 
Đông Nam Á, và lợi thế ngôn ngữ đã dồn nỗ lực 
khai thác thị trường Hoa Lục. Đài Loan có 20 triệu 
người mà khoảng 2 triệu cũng như Hoa kiều khắp 
thế giới đã đầu tư vốn và kỹ thuật vào Hoa Lục 
trong tinh thần trở về dưới mái nhà xưa. 

Doanh nhân quốc tế đã đánh đổi việc chuyển giao 
kỹ thuật lấy thị trường bao la và đói tiêu thụ, dễ tính 
so với quy định sản xuất khắc khe tại Tây Phương.

Ngày ấy, xu hướng “phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy 
cải cách chính trị” rất thịnh hành nên đầu tư vào 
Hoa Lục còn mang tính chất chiến lược lâu dài của 
Tây Phương. 

Theo Bùi Mẫn Hân “Cải cách kinh tế theo hướng 
thị trường thực sự và chuyển đổi sang dân chủ tại 
Trung Quốc rất khó khăn vì giới tinh hoa không 
muốn bị mất lợi thế tuyệt đối nếu theo kiểu thay đổi 
như thế”. 

Đảng Cộng sản Trung Hoa lấy lại niềm tin của 
dân chúng về khả năng lãnh đạo trên phương diện 
đối nội lẫn đối ngoại nhờ kinh tế phát triển và uy tín 
quan hệ quốc tế. 

Do không kiểm soát trực tiếp hoạt động của các 
tỉnh phát triển nhanh chóng ở miền duyên hải nên 
Bắc Kinh tản quyền vào thập niên 1990.

Theo Bùi Mẫn Hân “Trung ương kiểm soát và tản 
quyền cho phép cán bộ toàn quyền phân phối vốn, 
đất đai, lao động nên tạo ra tình trạng tham nhũng 
thông đồng ngày càng tràn lan có hệ thống trong 
quân đội, ngành tư pháp, các cơ quan quản lý trung 
ương”. 

Tham nhũng thông đồng qua các hành vi biển thủ 
công quỹ, hối lộ trong đấu thầu và vay vốn khiến 
cho xã hội Trung Quốc rơi vào tình trạng bất-bình-

đẳng đáng giật mình. 
Dân chúng bất mãn buộc Chủ tịch Tập Cận Bình 

phải tung ra chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi, săn cáo” 
từ năm 2013 nhằm diệt trừ tham nhũng.

Năm 2016, đảng Cộng sản Trung Hoa đã kỷ luật 
450,000 người về tội tham nhũng, kể cả 76 viên 
chức cấp Bộ.

Chiến dịch chống tham nhũng nhằm gây lại niềm 
tin của dân chúng và tranh giành quyền lực tuyệt 
đối với các đối thủ chính trị làm cho vị trí của Tập 
Cận Bình tương đương với Mao Trạch Đông và 
Đặng Tiểu Bình. 

Tuy nhiên, chiến dịch cũng gây hại tới nền kinh 
tế khi ngày càng có nhiều người trong giới ưu tú ở 
Hoa Lục đã chuyển tiền ra nước ngoài, và giới kinh 
doanh quốc tế nản lòng do tình trạng kinh doanh 
bất-bình-đẳng tại Trung Quốc.

Vì thế, có hai luồng dư luận trong giới chuyên 
gia quốc tế đang lưu hành: (1) Sự sụp đổ của đảng 
Cộng sản Trung Hoa gần kề do sự ung thối từ tâm 
điểm. (2) Bắc Kinh đã trải qua nhiều sóng gió và 
học hỏi kinh nghiệm từ sự sụp đổ của các chế độ 
cộng sản để cân bằng được những mâu thuẫn mà 
duy trì sự lãnh đạo. 

Dù cho Trung Quốc đang rất ổn định do giới tinh 
hoa chỉ lo bảo vệ quyền lợi cá nhân trong khi dân 
chúng mải bương chải vì cuộc sống nên xu hướng 
nổi dậy vẫn mù khơi. 

Tốc độ thay đổi chóng mặt tại Trung Quốc khiến 
cho việc tiên đoán tương lai chính trị rất khó khăn. 

Nhưng lịch sử nhân loại cũng ghi nhận sự sụp đổ 
khó đoán trước của các chế độ có vẻ ổn định như tại 
Liên Xô và Đông Âu. 

Đảng Cộng sản Việt Nam như tấm bản sao của 
Trung Quốc nên cũng tràn ngập những căn bệnh 
trầm kha, dễ chẩn đoán mà khó chữa trị, vì tham 
nhũng bám chặt vào tư tưởng, lời nói và việc làm 
của giới tinh hoa. 

Tinh giản biên chế tuy được CSVN hô hào và 
thực hiện qua nhiều thập niên mà tới nay bộ máy 
nhà nước vẫn phình to, chi thường xuyên từ 60-
70% tổng số ngân sách nhà nước. 

Dù biết sai, Quốc hội CSVN vẫn bấm nút thông 
qua quyết toán Ngân sách Nhà nước khi nhiều 
khoản chi, kể cả chi thường xuyên để trả lương 
cho đội ngũ trong các cơ quan nhà nước. Điều này 
không phù hợp với tinh thần của Luật Ngân sách 
Nhà nước. 

Việt Nam hiện có 3 triệu công chức, viên chức 
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hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhiều nhất so 
với các quốc gia trong vùng Đông Á. 

Khoản chi thường xuyên lớn khiến chi cho đầu tư 
phát triển ngày càng co lại. Bản nghiên cứu “Chẩn 
đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam” mới nhất của 
Ban Kinh tế Trung ương viết “Bộ máy hành chính 
đang là một trong những điểm nghẽn đối với tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam”.  

Tham nhũng thông đồng và sự tùy tiện của cán bộ 
làm cho guồng máy hành chính, kinh tế Việt Nam 
bất lực.     

Nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương năm 
2015 cho biết 66% doanh nghiệp địa phương phải 
trả chi phí không chính thức so với 74,5% ở Hà Nội. 
Hành dân là chính thuộc về kiểu tham nhũng thông 
đồng từ trên xuống dưới. 

Bản điều tra năm 2015 của Ngân hàng Thế giới 
đã phát giác 57% doanh nghiệp phải lo lót mới có 
hợp đồng với cơ quan chính phủ và trên 90% doanh 
nghiệp phải tặng quà cho cán bộ.

Tùy tiện như một căn bệnh cố hữu của chủ nghĩa 
cộng sản nên lãng phí trong đầu tư công xuất phát 
từ khâu thiết kế, xây dựng chính sách, chương trình; 
phê duyệt dự án; bố trí vốn; thực hiện dự án.

Nhà cầm quyền của Việt Nam cũng như Trung 
Quốc đang đứng trước vực thẳm mà phải cần bàn 
tay của toàn dân mới giật sập được chế độ làm ô 
nhiễm môi sinh nhân loại.

Khúc Ruột Gần
Tôi quá khổ rồi, bên Miên quá khổ rồi nên mới về tới 

đây, không có gạo mà ăn. Mà cũng không có chỗ để ở 
nữa, không có giấy tờ gì cả. 

Nguyễn Thị Thô  (VOA 25/05/2017)

Cũng như người Thái, người Lào, người Miến, 
người Miên không biết ... uống cà phê. Cà phê đen 
họ pha rất dở, cà phê sữa còn dở hơn nữa. Và nếu 
lỡ miệng mà “xúi” cho thêm vài cục đá lạnh nữa là 
... kể như rồi. Không uống thì tiếc (tiền) đứt ruột 
mà uống vào thì ruột rà cũng gần muốn đứt ra từng 
khúc! 

Biết vậy nhưng bữa nào ở Phnom Penh tôi cũng tà 
tà vào quán kêu một ly xây chừng (cho có) rồi châm 
điếu thuốc – dù không nhớ nhà, và cũng chả nhớ cái 
con bà gì ráo. Chậm lắm, qua tới điếu thuốc thứ hai 
thì thế nào mấy cậu nhỏ bán báo cũng rà tới nài nỉ 
mua dùm một tờ mở hàng - sáng sớm - lấy hên.

Có bữa – xui – tôi vừa ngậm trong miệng một 
ngụm cà phê (dở ẹt) vừa liếc mắt vào bản tin của 
tờ Cambodia Daily, và mém sặc vì không nín được 
cười: “Nước Cam Bốt và nước Trung Hoa cùng uống 
nước chung một dòng sông nên chúng ta có cảm 
giác như người cùng một gia đình vậy.” (“Cambo-
dia and China have drunk the water from the same 
river. Our sensations are like one fa¬mil¬y,” said 
Zhao Jin, delegate of the Yunnan Provincial Party 
Com¬mittee’s publicity department). Ông Triệu 
Tấn –  đại biểu của ban tuyên huấn thuộc tỉnh đảng 
bộ Vân Nam nói vậy đó.  Thiệt nghe mà cảm động 
muốn ứa nước mắt luôn!

Chỉ tiếc là mối “hảo cảm” này không kéo dài lâu. 
Chỉ vài tháng sau, trang Freshnewsasia buồn rầu cho 
biết: “Thủ Tướng Chính Phủ Cambodia đã ký một 
bức thư hủy bỏ lễ nước năm nay vì mức nước cạn 
queo và Cambodia đang phải đối diện với nạn hạn 

Trung Úy HQ phản chiến John Kerry, điều trần trước 
Quốc Hội Mỹ ngày 22 tháng 4, 1971, tố cáo “các tội 
ác chiến tranh”, như hãm hiếp và tàn sát thường dân, 
của quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Kerry là cựu 
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ trong chính quyền TT Dân Chủ 
Obama, cựu TNS Dân Chủ tb Massachusetts và Ứng 

Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ đảng Dân Chủ, tranh cử 
với cựu TT Cộng Hòa George W. Bush năm 2004. 
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hán.” (According to Freshnewsasia, HE, the prime 
minister of Cambodia signed on a letter to cancel 
the celebration of this year water festival due to the 
low level of water and for the fact that Cambodia is 
facing with drought). 

 Uống chung một dòng sông với người Tầu hồi 
hộp thấy mẹ! Họ ở thượng nguồn, và xây đập tùm 
lum ở trển. Chỉ cần chận nước lại là mấy thằng khác 
đều khô mỏ ráo, nhứt là hai thằng (Miên/Việt) ở 
tuốt luốt phía dưới.

“Cư dân sống hai bên bờ sông Mekong luôn luôn 
bị chi phối bởi khí hậu Gió Mùa Tây-Nam thổi vào 
từ Vịnh Thái Lan. Mùa mưa bắt đầu từ tháng Năm 
đến tháng Chín, kết hợp với mùa tuyết tan từ rặng 
núi Hy Mã Lạp Sơn, nước sông Mekong dâng cao 
từ 2 tới 8 mét mênh mông tràn bờ làm ngập lụt một 
phần ba diện tích đất đai, phủ lớp phù sa màu mỡ 
mỗi năm lên khắp ruộng đồng. 

Đó cũng là thời gian con sông Tonlé Sap đổi chiều 
chảy ngược vào Biển Hồ, tăng diện tích mặt hồ tới 
10 ngàn cây số vuông, gấp bốn lần so với mùa khô 
và làm ngập hết các khu rừng lũ (flooded forest). 
Đây là Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Các 
đàn cá từ sông Mekong cũng lội ngược dòng sông 
Tonlé Sap tới các khu rừng lũ chọn nơi trú ngụ an 
toàn để sinh đẻ và tăng trưởng. Rồi mùa mưa qua 
đi để bước sang mùa khô từ tháng 1 tới tháng 5. 
Đây là thời gian mực nước bắt đầu ổn định và con 
sông Tonlé Sap lại chảy xuôi dòng với vô số tôm cá 
từ Biển Hồ đổ vào các nhánh sông Mekong và diện 
tích Biển Hồ bắt đầu co lại”. (Ngô Thế Vinh. Me-
kong Dòng Sông Nghẽn Mạch. 2nd ed. Văn Nghệ: 
USA, 2002).

Vì bị vô số những con đập chận ở thượng nguồn, 
những năm gần đây, con sông Tôn Lê Sáp không 
còn đủ sức “đổi chiều chảy ngược vào Biển Hồ” 
như trước nữa. Không có nước thì dân Xứ Chùa 
Tháp miễn có Water Festival, đã đành; họ buộc phải 
treo niêu kho cá luôn mới là chuyện khó. 

Theo Wikipedia: “Ngư nghiệp trên hồ nuôi sống 
3 triệu người và cung cấp 75% sản lượng cá nước 
ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho dân Campu-
chia.” Trong số ba triệu người này, tôi ước đoán, có 
ít nhất khoảng 10 phần trăm, nghĩa là khoảng 300 
ngàn dân Việt!

Theo tường trình  “The Situation of Stateless Eth-
nic Vietnamese in Cambodia” của MIRO (Minority 
Rights Organization), có khoảng năm phần trăm, 
hay 750.000 người gốc Việt, đang sinh sống ở đất 

Miên. Đây là số dân thiểu số đông nhất ở đất nước 
này. Hầu hết họ đều là dân ngụ cư, không khai sinh, 
không căn cước, không được quyền tiếp cận với 
bất cứ dịch vụ xã hội nào, và (tất nhiên) không có 
quyền sở hữu tài sản hay đất đai gì ráo trọi. Bởi vậy, 
phần lớn kiều bào ở Miên (theo như cách gọi rất 
lịch sự của Đại Sứ Quán Việt Nam ở Phnom Penh) 
đều sống lêu bêu – rầy đây mai đó – trên những túp 
lều nổi xung quanh Biển Hồ, hoặc dọc theo những 
nhánh sông phụ thuộc. 

Họ sống làm sao?
Cũng giản dị thôi. Chỉ cần một chiếc thuyền con, 

cùng một mái chèo, và hai ba người miệt mài quăng 
chài hay thả lưới suốt ngày – bất kể nắng mưa, bất 
chấp lệnh cấm – là có cá ăn, phần dư dôi cũng đủ 
để đổi lại một hai ký gạo, ít mắm muối, và vài ba 
xị đế. 

Y tế, giáo dục, thể thao, giải trí ... đều là những 
khái niệm mơ hồ – nếu chưa muốn nói là xa xỉ – và 
chả ai có bao giờ nghĩ đến. Đời sống giản dị, và 
giản lược, từ tay đến miệng thôi.

Cho đến khi mà Cửu Long Cạn Dòng thì cuộc 
sống giản dị và giản lược, từ tay đến miệng, cũng 
trở nên bất khả:

- Khmer Times: “Vietnamese Families Leave the 
Tonle Sap.”

- Người Lao Động: “Biển Hồ cạn cá, hàng ngàn 
Việt kiều hồi hương trong nghèo túng.”

- BBC: “Biển hồ Tonle Sap ... một thế giới bất 
ổn.”

- VOA: “Dưới những túp lều rách nát chen chúc 
rất nhiều số phận không căn cước, không có lấy 
mảnh đất cắm dùi. Họ từng bơ vơ, lạc lỏng trên 
Biển Hồ, Campuchia.” 

- RFA: “Người Việt ở Biển Hồ sẽ về đâu?”
Theo báo Dân Trí: “Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ 
thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campu-
chia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm 
giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh…”

Chỉ cần một cái “chỉ đạo” cũng đủ thấy cái tầm, 
chưa nói đến cái tâm, của người đứng đầu chính phủ 
hiện hành ở Việt Nam. Việt kiều về từ Campuchia 
đâu phải chỉ có một nhóm nhỏ ở đầu sông Sài Gòn 
– cha nội! Họ đang sống vất vưởng tại rất nhiều nơi 
khác nữa: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Đồng 
Nai, An Giang, và Kiên Giang. 

Cỡ Thủ Tướng mà bạ đâu nói đó, nói cho đã miệng 
(và cho qua chuyện) vậy sao?
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Tình trạng Biển Hồ cạn nước, và tình hữu nghị 
Việt/Miên cũng đang đang từng bước cạn theo thì 
số lượng người Việt buộc phải hồi hương sẽ mỗi lúc 
một tăng. Đây là một vấn đề lớn. Ở tầm mức quốc 
gia, có thể ảnh hưởng cả đến những thế hệ sau. 

Tuy hiện tại nhà nước VN có một ông Trợ Lý Bộ 
Trưởng, Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại Giao, Thứ 
Trưởng Bộ Ngoại Giao - Chủ Nhiệm Ủy Ban Nhà 
Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài (cùng ba 
vị Phó Chủ Nhiệm Thường Trực nữa) nhưng họ chỉ 
“chuyên trách” về những khúc ruột xa ngàn dặm và 
có “tiềm năng kiều hối” mà thôi. Chớ khúc ruột gần 
thì xin lỗi nha, tụi tui không rảnh. 

Không quốc tịch, không chứng minh thư, Việt kiều 
Nguyễn Văn Tửng không đi làm được nên ở nhà nuôi 
con. Ảnh & chú thích: Đoàn Như Phú (08/2016).
Đời vẫn vốn không nương người thất thế!
Chỉ cần nhìn vào những xóm liều, và những túp 

lều của dân oan – giữa lòng Hà Nội – cũng có thể 
đoán biết được hoàn cảnh và số phận của những 
khúc ruột gần (những kẻ khốn cùng) đang rẫy chết 
giữa lòng một quê hương vừa khốn khổ vừa khốn 
nạn! 

Giữa Cơn Gió Bụi
Lịch sử không có chữ NẾU. Nhưng, đôi khi tôi 

vẫn cứ không cầm lòng được, suy nghĩ vẩn vơ, Việt 
Nam sẽ ra sao, nếu từ tháng 8-1945 vẫn là “Chính 

phủ Trần Trọng Kim”... - Huy Đức

Tuần rồi, trên trang Dân Luận có một bài viết ngắn 
nhưng rất súc tích của tác giả Mạnh Kim.

Xin được ghi lại đôi dòng: 
“Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần 

này là ‘Một cơn gió bụi’ của học giả Trần Trọng 
Kim. Không chỉ là ‘một cơn gió bụi’, hồi ký của Lệ 

Thần Trần Trọng Kim, một tượng đài văn hóa Việt 
Nam thế kỷ 20, thật ra là một ‘cơn bão’ xét dưới 
góc độ kiểm duyệt hiện hành. Nó tiết lộ các chi tiết 
về ‘một góc đời thường’ Hồ Chí Minh, về vai trò rất 
ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày 
tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt 
Minh với các đảng phái đối thủ mà Việt Minh có khi 
không ngần ngại dùng ‘mền trùm đầu rồi bắt đi mất 
tích’. Việt Minh, theo miêu tả trong ‘Một cơn gió 
bụi’, là tổ chức có thủ đoạn chính trị quỷ quyệt bậc 
nhất giai đoạn lịch sử thập niên 1940.”

Cùng lúc, nhà báo Huy Đức cũng có góp đôi lời 
(nhỏ nhẹ) về sự kiện này:

“Lý do chính để Cục xuất bản ra lệnh thu hồi 
Một Cơn Gió Bụi của học giả Trần Trọng Kim là 
vì “cuốn sách có nhiều chi tiết, đánh giá không 
phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm 
chứng”. Một cơn gió bụi (Kiến văn lục) là cuốn hồi 
ký của học giả Trần Trọng Kim (1882-1953), từng 
được NXB Vĩnh Sơn phát hành năm 1969. Đầu năm 
2017 sách được NXB Hội nhà văn và Phương Nam 
Books phát hành.

Sự thật lịch sử là một khối đa diện, không ai có 
thể tiếp cận hết mọi tiết diện. Nếu sách có những 
chi tiết “không phù hợp, không khách quan hoặc 
chưa được kiểm chứng” thì hãy để các nhà sử học 
khác kiểm chứng, chỉ ra cái sai. Điều quan trọng 
là những gì cụ Trần Trọng Kim viết trong Một Cơn 
Gió Bụi đã phải là sự thật hay chưa. Nếu đã là sự 
thật thì nó luôn phù hợp ở mọi thời đại, chế độ nào 
thấy một sự thật không phù hợp với mình thì chế độ 
đó... không phù hợp với thời đại nào của loài người 
cả.

PS: Tôi cực lực phê phán việc biên tập sách nhưng 
tôi cũng khuyến cáo Cục Xuất bản rằng, lệnh cấm 
này sẽ khiến người đọc trẻ tìm tới bản in không bị 
kiểm duyệt của NXB Vĩnh Sơn, bản in mà trong đó 
có nhiều đoạn rất nhạy cảm đã bị NXB Hội Nhà 
Văn biên tập. 

Ví dụ: Trang 75 bản Vĩnh Sơn 1969 có đoạn 
“Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Đỗ 
Thị Lạc là người sau này có đứa con gái với Hồ Chí 
Minh. Về sau người ta nói khi về đến địa hạt Bắc 
Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì 
không chịu theo cộng sản”. Đoạn này đã bị cắt ở 
bản Phương Nam in 2017” (trang 80).

So với cái tâm, và cái tầm, của nhà xuất bản thì 
chuyện “cắt xén” vụn vặt kể trên không có chi đáng 
để phàn nàn; bởi ngoài hai ấn bản thượng dẫn, còn 
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có bản in năm 2015 – do tuần báo Sống phát hành 
từ California –  và hàng chục trang mạng với đường 
dẫn đến nguyên bản của tác phẩm này. Bức màn sắt 
đã rớt xuống từ lâu. Đâu có chuyện chi mà dấu được 
hoài bên trong đó nữa! 

 
Trần Trọng Kim (1883 – 1953)

Wikipedia tiếng Việt, giọng Hà Nội, có ghi lại 
những câu sau:

- Chính phủ Trần Trọng Kim thường được Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa mô tả trong các tài liệu 
nghiên cứu chuyên môn trước và sau năm 1975, một 
cách trực tiếp hay gián tiếp, là bù nhìn của Nhật.

- Việc đưa Trần Trọng Kim đứng ra lập nội các 
cho Bảo Đại trước sau đều do người Nhật đạo diễn 
để dẫn dụ ông, chứ bản thân ông tự ý thức bản thân 
mình bất lực, họ trao quyền cũng chỉ để biến ông 
thành bù nhìn.

Cái thời độc quyền thông tin đã qua nên cùng với 
“các tài liệu nghiên cứu chuyên môn” của nhà nước 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, còn có không ít ghi 
nhận của những vị thức giả khả tín. Xin đơn cử một 
vài để rộng đường dư luận:

Lê Xuân Khoa: “Trong phiên họp đầu tiên của 
Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu 
trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót hai triệu người 
thiệt mạng, Chính phủ Trần Trọng Kim đã ấn định 
một chương trình sáu điểm:

1. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chánh cho 
các viên chức Việt Nam.

2. Thâu hồi đất Nam kỳ và các nhượng địa đã 
dành cho Pháp.

3. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
4. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
5. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân 

nghèo.
6. Thiết lập các Uỷ ban Tư vấn Quốc gia để soạn 

thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành 

chánh và giáo dục [7].
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bốn tháng (17.4-

16.8) Chính phủ Kim đã thực hiện được gần hết 
chương trình này.” 

Trần Văn Chánh: “Về phần Nội các Trần Trọng 
Kim, mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian chưa đầy  4 
tháng (từ 17.4 đến 7.8.1945, nếu tính đến 23.8.1945 
khi quyết định xong Chiếu thoái vị thì được 4 tháng 
6 ngày, tổng cộng 126 ngày, tương đương 1/3 năm) 
và làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn, 
nhất là khi vẫn bị quân đội Nhật kiềm chế mọi mặt, 
Nội các đã tỏ ra năng nổ, nhiều thiện chí và cũng đã 
làm được một số việc đầy ý nghĩa, đáng ghi nhận:

- Tháng 6 năm 1945, đặt quốc hiệu là Đế quốc 
Việt Nam (bỏ tên Đại Nam, Annam); tạm duy trì bài 
quốc thiều “Đăng đàn cung“; đổi mới quốc kỳ, thay 
cờ Long tinh bằng cờ quẻ Ly có nền vàng hình chữ 
nhật, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm.

- Bộ Tiếp tế tập trung cao độ lo việc cứu đói nhưng 
kết quả rất hạn chế vì phương tiện, nhân lực đều do 
quân Nhật nắm giữ và nhất là giao thông đường bộ, 
đường sắt, đường biển từ Nam ra Bắc đều bị quân 
Đồng minh cắt đứt.

- Thanh trừng quan tham lại nhũng với kết quả 
hạn chế, vì thời gian ít và điều kiện khó khăn trước 
mắt về nhân sự chưa cho phép làm mạnh.

- Tha thuế thân cho người dân và cho những công 
chức có thu nhập thấp. Thực hiện sự công bằng về 
thuế khóa.

- Chủ trương tăng lương cho tiểu công chức, bỏ 
các món chi tiêu huy hoàng vô ích.

- Can thiệp với Nhật để từ ngày 9.8.1945 tổng ân 
xá các tù chính trị, kể cả những người cộng sản đã 
bị Pháp bắt giam tại các nhà lao và nhà ngục khổ 
sai. Chủ trương trừng thanh quan lại và bài trừ tệ 
hối lộ.

- Đấu tranh với Nhật đòi lại các công sở và lấy lại 
được ba thành phố nhượng địa Hà Nội, Hải Phòng 
và Ðà Nẵng kể từ ngày 20.7.1945.

- Ngày 1.8.1945, Đốc lý Hà Nội Trần Văn Lai 
cho phá các tượng Pháp ở Hà Nội vốn biểu trưng 
cho nền thống trị ngoại bang, như tượng Paul Bert, 
Jean Dupuis, Đầm Xòe ở Cửa Nam, Đài kỷ niệm 
Lính Khố xanh, Khố đỏ.

- Ngày 14.8.1945, tranh thủ lấy lại Nam Kỳ cho 
triều đình Huế, thống nhất (về mặt danh nghĩa) đất 
Nam Kỳ vào đất nước Việt Nam.

- Chủ trương cho phép thành lập các đảng phái 
chính trị.
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- Về tư pháp, thành lập Ủy ban Soạn thảo Hiến 
pháp trên cơ sở thống nhất xứ sở, các quyền tự 
do chính trị, tôn giáo và nghiệp đoàn. Đạo luật tổ 
chức nghiệp đoàn đầu tiên ở Việt Nam là do chính 
phủ Trần Trọng Kím soạn thảo và ban hành ngày 
5.7.1945.

- Đổi chương trình học tiếng Pháp ở bậc Tiểu học 
và Trung học sang chương trình tiếng Việt, do Bộ 
trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hãn chủ 
trì biên soạn.

- Hành chánh được cải tổ với việc dùng chữ Việt 
trong tất cả các giao dịch của chính phủ ngoại trừ 
lãnh vực y tế và các văn thư liên lạc với Pháp hoặc 
với các công ty người Hoa...”

Phạm Cao Dương: “Bốn tháng đầy rẫy những khó 
khăn nhưng những thành quả đạt được không phải 
là không đáng ghi nhận...Vượt qua tất cả mọi khó 
khăn, Trần Trọng Kim và các cộng sự viên của ông 
đã vạch ra những mục tiêu và chương trình hành 
động cụ thể và thực tế, từ những việc làm có tính 
các tương trưng như đổi quốc hiệu thành Việt Nam, 
đổi quốc kỳ, duyệt lại quốc ca... đến cứu đói, thu 
hồi toàn vẹn lãnh thổ, bắt các quan ở các tỉnh phải 
trực tiếp liên lạc với chính phủ Việt Nam và cấm họ 
liên lạc trực tiếp với người Nhật như họ vẫn liên lạc 
với người Pháp trước kia, Việt Nam hóa nền giáo 
dục, cải tổ thuế má, tư pháp, vận động thanh niên 
sinh viên và cả quần chúng nói chung tham gia sinh 
hoạt chánh trị, xã hội, lập các hội đồng tư vấn địa 
phương và vận dụng mọi khả năng để thực hiện.”

Nội Các Trần Trọng Kim. 
Ảnh: Chính Danh Văn Hoá Việt Nam 

Tổng cộng thời gian chấp chính của Thủ Tướng 
Trần Trọng Kim, có lẽ, vẫn chưa bằng số giờ mà các 
ông Thủ Tướng Cộng Sản bây giờ ngồi hội họp. Và 
có lẽ đám người này không họp bàn về chuyện gì 
khác ngoài việc bán nước hại dân nên chế độ hiện 
hành càng kéo dài thì quê hương càng lụn bại.

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ
TRIỆT HẠ ĐỊNH CHẾ

CALIPHATE CỦA
ĐẾ QUỐC OTTOMAN

Trong Đệ Nhất Thế Chiến 1914-18, Tam Quốc 
Đồng Minh (Triple Entente) gồm Pháp, Anh, Nga 
chống với Tam Quốc Liên Minh (Triple Alliance) 
gồm Đức, Ý, Áo-Hung. 

TAM ĐẦU CHẾ THỔ
Sau cuộc Cách Mạng Thanh Niên Thổ 1908 cho 

đến hết đệ nhất thế chiến 1914-1918, caliph Mehmed 
V (1909-1918) chỉ có hư vị, đế quốc Ottoman thực tế 
do Tam đầu chế (triumvirate) 3 pashas: Enver, Talaat 
và Diemal cai trị. 

Ismail Enver Pasha (1881-1922) thủ lãnh cuộc 
Cách Mạng Thanh Niên Thổ năm 1908, là bộ trưởng 
Bộ Chiến Tranh, lãnh đạo Chiến tranh Balkan (1912–
13) và Đệ Nhất Thế Chiến (1914–18). Ông và Mu-
stapha Kemal cùng phục vụ tại Bắc Phi trước Thế 
Chiến I, nhưng xung khắc với nhau. Enver là đàn 
anh, ghét thái độ thận trọng của Mustapha Kemal đối 
với chương trình nghị sự chính trị mà Ủy ban Liên 
minh và Tiến bộ của ông theo đuổi. Mustapha Kemal 
thì coi Enver là một nhân vật nguy hiểm có thể dẫn 
dắt đất nước đến hủy hoại, chỉ trích Enver và các 
đồng nghiệp của ông về các chính sách của họ, đưa 
Ottoman tham gia vào Thế chiến I.

Ngày 4.10.1918 Enver Pasha bị cách chức bộ 
trưởng Bộ Chiến Tranh. Ngày 14.10 chính phủ Ta-
laat Pasha từ chức, ngày 30.10, đế quốc Ottoman đầu 
hàng, ký Hòa ước Mudros. Hai ngày sau cả ba Pasha 
trốn đi lưu vong. Ngày 1.1.1919, Enver Pasha bị tân 
chính phủ sa thải khỏi quân đội và bị Tòa án Quân sự 
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Thổ xử tử vắng mặt về những tội “đưa quốc gia vào 
chiến tranh không có lý do hợp pháp, phát lưu người 
Armenia và xuất ngoại không được phép”. Trước hết 
Enver trốn sang Đức, cộng tác với những nhân vật 
cộng sản Đức như Karl Radek, tháng 4.1919 đi Mạc 
Tư Khoa với tư cách là phái viên bí mật cho người 
bạn là tướng Hans von Seeckt là người muốn lập liên 
minh Đức-Nga, được tiếp đón nồng hậu, gặp nhiều 
lãnh tụ Bolshevik kể cả Lenin và được bổ nhiệm làm 
giám đôc Cục Á Châu, giao dịch với các đại diện 
Trung Á. Tháng 8.1920 Enver gửi cho Seeckt một 
bức thư, nhân danh Liên Sô, đề nghị chia đôi Phần 
Lan đổi lấy vũ khí Đức. Enver Pasha đi Baku từ 1 
đến 8.9.1920 tham dự “Hội nghị các Dân tộc Đông 
phương” gồm các đại diện Libya, Tunisia, Algeria, 
and Morocco nhưng hội nghị thất bại. Ông quay về 
Bá Linh định thành lập một tổ chức bí mật chuyển 
viện trợ quân sự Nga cho Thổ nhưng thất bại.   

Mehmed Talaat Pasha (1874-1921) cũng là một 
thủ lãnh Cách Mạng, giữ chức đại tể tướng (thủ 
tướng) kiêm bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Tài Chánh; 
ngày 24.4.1915 ra lệnh bắt và phát lưu các người trí 
thức Armenia đi Constantinople, một số lớn bị giết; 
ngày 30.5.1915 ban hành lệnh Tehcir diệt chủng Ar-
menia giết từ 800,000 đến 1,800,000 người Armenia; 
năm 1917 lên làm đại tể tướng (thủ tướng). Ahmed 
Djemal Pasha (1872-1922) là bộ trưởng Hải Quân 
kiêm thị trưởng Istanbul; bị cho là có liên quan đến 
các vụ diệt chủng Aemenia, Hy Lạp vá Assayria.

Đêm 2 rạng 3.11.1918 Talaat Pasha và Enver Pa-
sha, hai thủ phạm chính của các cuộc diệt chủng, 
được tướng Ahmed Izzet Pasha (1864-1937), đại tể 
tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao, giúp trốn đi. Ta-
laat bị Soghomon Tehlirian, một thành viên của Liên 
đoàn Cách mạng Armenia ám sát tại Bá Linh, Đức, 
năm 1921 trong Chiến dịch Nemesis. Lúc đầu đế 
quốc Ottoman dè dặt nhưng đến tháng 10.1914 ngả 
theo Liên Minh, đến mùa thu 1918 bị đại bại, phải 
đầu hàng Đồng Minh. Tam đầu chế cầm quyền chạy 
trốn sang ẩn náu tại Đức. 

Một nhân vật vô danh tiểu tốt nhưng đa mưu túc trí 
từ từ nổi lên khuynh đảo thời cuộc thành anh hùng 
lập quốc: Mustapha Kemal mà Lord Kinross, tác giả 
cuồn “The Ottoman Centuries: The rise and fall of 
the Ottoman Empire” phê bình là tướng Thổ duy 
nhất không bao giờ bị đánh bại trong chiến tranh. 

MUSTAPHA KEMAL (1881-1958)
Sinh tại Salonika (nay là Thessaloníki, Hy Lạp), 

con Ali Riza, một trung úy dân quân, mất trong 
chiến tranh Nga-Thổ 1877-78, khi Mustafa mới 7 
tuổi, nhưng cha đã có chí cho con theo binh nghiệp, 
treo cái kiếm của ông trên nôi của con. Mustafa nên 
người không quên cái công ơn này. Cha chết, mẹ 
Zübeyde Hanım, một nông dân, đem con về trang 
trại của người em, Mustapha phải làm việc đồng áng 
rồi được mẹ cho học trường đạo, được ít lâu trái ý 
mẹ theo ý cha, ông bỏ sang học tư thục không dạy 
đạo, gần trại thiếu sinh quân nên Mustafa thèm được 
mặc đồng phục như họ, tuy mẹ muốn ông học lấy 
một nghề. Năm 1893, ông tự ý thi và được tuyển vào 
trường trung học quân sự Selanik Askeri Rüştiyesi. 
Nơi đây, đại úy Üsküplü Efendi dạy toán cho ông cái 
tên “Kemal”, nghĩa là “Kẻ toàn hảo”, để phân biệt 
một trò khác trùng tên. Cũng có thuyết nói là ông tự 
lấy tên này để vinh danh nhà thơ dân tộc chủ nghĩa 
Namık Kemal. Dù sao từ đó ông tự nhận và được 
gọi là Mustafa Kemal. Năm 1895, ông tốt nghiệp, 
lên trường trung học quân sự tại Monastir (nay là 
Bitola, Macedonia), gặp một số bạn, kể cả Ali Fethi 
(Okyar) sau cùng ông thành lập Cộng Hòa Thổ Nhĩ 
Kỳ. Tốt nghiệp, ông vào Học viện Quân sự Otto-
man tại Istanbul. Tại đây ông gặp bạn cùng lớp Ali 
Fuat (Cebesoy). Không khí Học Viện tưng bừng đối 
kháng sultan Abdülhamid II nhưng Mustafa Kemal 
không để ý cho đến khi lên năm thứ ba, ông liên 
quan đến việc ra tờ báo lậu và hoạt động bài quân 
chủ, bị bắt giam vài tháng, may được Riza Pasha, 
giám đốc trường cũ xin cho được học hết khóa, năm 
1902, tốt nghiệp, phái về Đệ ngũ Quân đoàn tại Da-
mascus, chức vụ đại úy (Kolağası) Bộ Tham Mưu, 
cùng đại đội với Ali Fuat (Cebesoy) và Lütfi Müfit 
(Özdeş), năm 1907 phục vụ Bộ Tham Mưu Đệ Tam 
Quân đòan tại Manastir, năm 1908 được bổ nhiệm 
làm thanh tra Hỏa Xa Ottoman tại Đông Rumelia, 
tham gia Pashas tổ chức CUP (Party of Union and 
Progress) nhưng sau lại chỉ trích tổ chức này.

Mustapha Kemal giữ một vai trò quan trọng trong 
Cách Mạng Thanh Niên Thổ tháng 7.1908, lật đổ 
sultan Abdülhamid II và tái lập nền quân chủ lập 
hiến. Ông đề nghị phi-chính trị hóa quân đội, một 
chủ trương mà CUP phàn đối nên vào cuối năm 1908 
ông bị thuyên chuyển đi Tripolitania (nay là Libya, 
lúc đó là một tỉnh của Ottoman) lấy cớ là để dẹp cuộc 
nổi loạn của một sắc tộc. Vào tháng 1.1909, xong 
việc ông quay về Istanbul, tại đây vào cuối tháng 3 
xẩy ra cuộc đảo chính phản cách mạng (gọi là Biến 
cố Tháng Tư) do một nhóm binh sĩ tổ chức. Mustafa 
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Kemal được giao nhiệm vụ dẹp loạn.
Năm 1910, có cuộc nổi loạn tại Albania do Isa Bo-

letini lãnh đạo. Mustapha Kemal lại được phái đến 
đây. Tại đây ông gập Eqerem Vlora, một lãnh chúa 
Albania, chính trị gia, văn sĩ và là một trong những 
người ký tên trên bản Tuyên ngôn Độc lập Albania. 
Mùa thu 1910 ông là một trong những quan sát viên 
quân sự Ottoman tại cuộc diễn hành của quân đội 
Picardie ở Pháp, năm 1911 được bổ nhiệm làm bộ 
trưởng Chiến tranh (Harbiye Nezareti) tại Istanbul 
trong một thời gian ngắn.

CHIẾN TRANH Ý-THỔ (1911–12).
Lợi dụng Ottoman đã suy nhược, Ý thực hiện ý 

đồ thôn tính các tỉnh ở Phi Châu của Ottoman, Trip-
olitana và Cyrenaica (nay là Libya), ngày 28.9.1911, 
gửi tối hậu thư cho Thổ, hôm sau tuyên chiến, 
chiếm ngay các thị trấn Tripoli, Darnah (Derna) và 
Banghāzī (Benghazi).

Mustapha Kemal được phái đi Tripolitana, chỉ 
huy 20,000 quân Bedouin và 8,000 quân Thổ chống 
150,000 quân Ý.  Anh Quốc kiểm soát các lãnh thổ 
Ottoman ở Ai Cập và Sudan, không cho quân cứu 
viện Ottoman đi qua Ai Cập. Mặc dù những khó 
khăn ấy Mustapha Kemal cũng đẩy lui được quân Ý 
trong nhiều trận, trận Tobruk ngày 22.12.1911, trận 
Derna ngày 16-17.1.1912. Tướng tổng tư lệnh Ý, 
Carlo Caneva, phải rút quân về vùng duyên hải.

Trong trận Derna, khi Kemal tấn công đồn Kasr-ı 
Harun, 2 phi cơ Ý thả bom, một mảnh đá bắn trúng 
mắt trái, phải điều trị cả tháng. Ngày 6.3.1912, ông 
thành tư lệnh quân đội Ottoman tại Derna, cố thủ 
được toàn vùng cho đến khi Chiến tranh kết thúc 
ngày 18.10.1912.

CHIẾN TRANH BALKANS (1911-1912)
Ngày 8.10.1912, Chiến tranh Balkans bùng nổ, các 

chỉ huy quân sự Ottoman kể cả Mustafa Kemal, En-
ver Bey, Fethi Bey đang ở Phi Châu phải kéo quân 
về. Ngày 1.12.1912, Mustafa Kemal về đến bản 
doanh mới tại bán đảo Gallipoli. Tháng 5.1912, hải 
quân Ý chiếm Rhodes và vài hải đảo vùng Dode-
canese của Thổ, từ tháng 7 đến tháng 10.1912, tấn 
công Bắc Phi, Thổ phải ký Hòa ước Lausanne (còn 
gọi là Hòa Ước Ouchy) ngày 18.10.1912, nhường 
các tỉnh ở Tripolitania, Fezzan và Cyrenaica (nay ở 
Libya) cho Ý. 

Trong chiến tranh Balkans thứ nhất (tháng 
10.1912-tháng 5.1913), Ottoman chống lại Liên 

Minh gồm Bảo Gia Lợi, Hy Lạp, Serbia và Mon-
tenegro. Mustapha Kemal tham dự cuộc đổ bộ tại 
Bulair trên bờ biển Thrace, do Binbaşı Fethi Bey chỉ 
huy, nhưng bị đẩy lui bởi Đệ Thất Sư Đoàn bộ binh 
của Georgi Todoro, tư lệnh Đệ Tứ Quân Đoàn Bảo 
Gia Lợi. Do đó Liên Minh chiếm và phân chia hầu 
hết lãnh thổ còn lại của Ottoman ở Âu Châu và lập 
ra quốc gia Albania độc lập.    

Chiến Tranh Balkans thứ hai bùng nổ vì Bảo Gia 
Lợi bất mãn với việc phân chia Macedonia. Ngày 
16.6.1913, Bảo Gia Lợi tấn công Serbia và Hy Lạp 
nhưng bị đẩy lui. Trước đó Lỗ đã có tranh chấp lãnh 
thổ với Bảo. Nay Lỗ cũng cất quân chống Bảo, cùng 
với Serbia và Hy Lạp tiến vào Bảo. Khi Lỗ tiến sát 
thủ đô Sofia, Bảo xin đình chiến, ký Hòa Ước Bu-
charest, nhường những phần đất được chia trong 
chiến tranh Balkans thứ nhất cho Serbia, Hy Lạp và 
Lỗ. Trong dịp này quân đội Ottoman, do Kaymakam 
Enver Bey chỉ huy, có Mustapha Kemal tham gia tái 
chiếm Dimetoka và Edirne. Bảo thua, phải ký Hòa 
Ước Constantinople công nhận chủ quyền của Otto-
man trên Edirne.  

Năm 1913, Mustapha Kemal được bổ nhiệm làm 
tùy viên quân sự cho toàn thể các nước vùng Bal-
kan, có văn phòng tại thủ đô Sofia của Bảo và ngày 
1.3.1914 được thăng quân hàm Kaymakam (trung 
tá/đại tá).

ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN (1914-1918)
Lúc đầu đế quốc Ottoman dè dặt nhưng đến tháng 

10.1914 Tam đầu chế cầm quyền Thổ ngả theo Liên 
Minh.

Trong khi đó Mustafa Kemal được giao nhiệm vụ 
tổ chức và chỉ huy Sư Đoàn 19 thuộc Đệ Ngũ Quân 
Đoàn. Trong trận Gallipoli, Mustafa Kemal thành 
tư lệnh tiền tuyến sau khi tiên liệu đúng quân Đồng 
Minh sẽ tấn công ở đâu và giữ vững vị trí cho đến 
khi họ rút quân. Sau đó Mustafa Kemal phục vụ ở 
Edirne cho đến ngày 14.1.1916 được bổ nhiệm làm 
tư lệnh Quân Đoàn XVI của Đệ Nhị Quân Khu và 
Chiến dịch Caucasus sau khi quân Nga ồ ạt tấn công 
các thành phố then chốt ở Anatolia. Ngày 7.8, ông 
tập hợp binh lính và phản công. Hai sư đoàn của ông 
chiếm Bitlis và Muş, đảo ngược sự tính toán của bộ 
Chỉ Huy Nga. Ngày 7.3.1917, Mustafa Kemal được 
thăng làm tư lệnh Đệ Nhị Quân Khu. Cách Mạng 
Nga bộc phát, quân Nga hoàng rút lui. Tháng 7.1917, 
ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Đệ Thất Quân Đoàn, 
ngày 7.8.1917, thay Fevzi Pasha, người bị đặt dưới 
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quyền tướng Đức Erich von Falkenhayn, tư lệnh 
Nhóm Quân Đoàn Yildirim.

Mustafa Kemal không thể hợp tác tốt với tướng 
Đức von Falkenhayn và, cùng với Miralay İsmet 
Bey, viết một báo cáo cho đại tể tướng Talaat Pasha 
về tình huống tồi tệ và thiếu nguồn lực thích hợp ở 
mặt trận Palestine; Nhưng Talaat Pasha bỏ qua nhận 
định của họ và từ chối đề xuất của họ, tạo lập một 
tuyến phòng thủ mạnh mẽ ở phía bắc Syria của Ot-
toman (trong các phần của Beirut Vilayet, Damascus 
Vilayet và Aleppo Vilayet), với Thổ thay vì Đức chỉ 
huy.

Sau khi bản báo cáo bị bác bỏ, Mustafa Kemal từ 
chức ở Đệ Thất Quân Đoàn và về Constantinople.  
Ở đó, ông được giao nhiệm vụ đi cùng thái tử Me-
hmed Vahideddin trong hành trình bằng xe lửa tới 
Áo-Hung và Đức. Trong khi ở Đức, Mustafa Kemal 
viếng thăm các chiến tuyến của Đức ở Tây Âu và đi 
đến kết luận rằng Tam quốc Liên Minh sẽ sớm thất 
trận. Ông không ngần ngại công khai bày tỏ quan 
điểm này với Kaiser (hoàng đế Đức) Wilhelm II và 
các tướng cao cấp của ngài. Trong chuyến đi trở về, 
ông đã ở lại một thời gian ngắn ở Karlsbad và Vi-
enna để trị bệnh. 

Tháng 7.1918, Mehmed VI thành sultan mới của 
Đế quốc Ottoman, gọi Mustafa Kemal đến Constan-
tinople, tháng 8 bổ nhiệm làm tư lệnh Đệ Thất Quân 
Đoàn ở Palestine. Mustafa Kemal đến Aleppo ngày 
26.8 rồi tiếp tục đi về phía nam đến đại bản doanh 
của ông ở Nablus. Đệ Thất Quân Đoàn đang giữ khu 
vực trung tâm tiền tuyến. Ngày 19.9, bắt đầu trận 
Megiddo, Đệ Thất Quân Đoàn đang cố thủ cánh ven 
biển, nhưng tan rã và Liman Pasha ra lệnh cho  Đệ 
Thất Quân Đoàn rút về phía bắc để ngăn chặn quân 
Anh lập một vòng vây Sông Jordan. Đệ Thất Quân 
Đoàn kéo về phía sông Jordan nhưng bị Anh không 
kích trên đường rút lui từ Nablus ngày 21. 9.1918. 
Tuy nhiên, Mustafa Kemal đã thành lập được một 
tuyến phòng thủ ở phía bắc Aleppo. 

Đình Chiến Mudros ký ngày 30.10.1918 chấm 
dứt chiến tranh nhưng không mang lại ổn định hoặc 
hòa bình cho khu vực. Người Thổ thất vọng và cực 
kỳ hoang mang. Hai quân đoàn Yıldırım của Otto-
man bị quân Anh đánh tan tành ở Palestine và Syr-
ia. Ngày 31.10, Kemal được bổ nhiệm làm tư lệnh 
Nhóm Quân Đoàn Yıldırım thay Liman von Sand-
ers. Ông phân phát vũ khí cho thường dân ở Antep 
trong trường hợp phải tự vệ chống lại quân Đồng 
Minh xâm lăng. Công tác cuối cùng của Mustafa 

Kemal Pasha trong quân đội Ottoman là tổ chức 
việc hồi hương của quân đội còn lại ở phía nam sau 
chiến tuyến này. Đầu tháng 11.1918 Nhóm Quân 
Đoàn Yıldırım chính thức giải tán. Ngày 16.5.1919, 
Mustafa Kemal quay về Constantinople, đang bị 
chiếm đóng và làm việc tại đại bản doanh của Bộ 
Chiến Tranh (Harbiye Nezareti) tại Constantinople 
cho đến ngày 16.5.1919. Anh kiểm soát Syria, Pal-
estine và Lưỡng Hà (Iraq); quân các quốc gia Đồng 
Minh (Anh, Ý, Pháp và Hy Lạp) tràn qua biên giới 
Bảo Gia Lợi chiếm cứ Constantinople và Izmir, hai 
thành phố lớn nhất của Ottoman, gây ra việc thành 
lập Phong Trào Dân Tôc Thổ và phát động Chiến 
Tranh Độc Lập Thổ Nhĩ Kỳ. 

CHIẾN TRANH ĐỘC LẬP THỔ NHĨ KỲ 
(19.5.1919-29.10.1923)

Mustafa Kemal Pasha trên bìa tờ Time magazine 
ngày 24.3.1923

Mustafa Kemal và các đại biểu của Phong Trào 
Dân Tộc Thổ (Kuva-yi Milliye) thành lập Đại Hội 
Đồng Quốc Gia. Sau khi Cách Mạng Thổ thắng lợi 
trong Chiến tranh Thổ-Armenia, Chiến tranh Pháp-
Thổ, Chiến tranh Hy-Thổ và sultan Ottoman bị quân 
đội Thổ dưới quyền Mustapha Kemal truất phế, Đại 
Hội Đồng Quốc Gia Thổ bác bỏ Hiệp ước Sèvres 
(10.8.1920) và các quốc gia Đồng Minh phải ký Hiệp 
ước Lausanne (24.7.1923) công nhận chủ quyền và 
ấn định biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại Thổ không 
đòi lại những phần lãnh thổ khác đã bị mất.

 Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thành lập ngày 
29.10.1923, caliph cuối cùng Nhà Ottoman lưu 
vong, đánh dấu cáo chung của định chế caliphate của 
Đế quốc Ottoman, đồng thời bắt đầu cuộc cải cách 
Atatürk hiện đại hóa đất nước. 
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Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(tiếp theo)

Lời nói đầu: Nguyễn Bính ra đời năm 1918, vừa kết 
thúc Đệ Nhị Thế Chiến, bắt đầu một thời “thái bình thịnh 
trị” dưới quyền “bảo hộ” của thực dân Pháp. Ông lăn 
lóc từ nhỏ đi phiêu lưu giang hồ từ bắc vào nam, rồi 
lại từ nam ra bắc, chứng kiến và có khi tham dự vào 
những cuộc “đổi đời”, nên có thể coi ông như là “trai 
thời loạn”. Và những dòng thơ tuyệt tác của ông ghi lại 
những “cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn 
lòng (Truyện Kiều) trong suốt nửa thế kỷ. Vì vậy bài viết 
về Nguyễn Bính không thể vắn tắt được và sẽ kéo dài làm 
nhiều kỳ. Xin nói trước để quý độc giả thông cảm.

NGUYỄN BÍNH
Tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh ngày 13.2.1918 

tại xóm Trạm, thôn Thiện Vinh, xã Đồng Đôi, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là con ông Nguyễn Đạo Bình 
làm nghề dạy học và bà Bùi Thị Miện, con gái một gia 
đình khá giả. Năm 1918 bà Miện mất mới 24 tuổi vì 
bị rắn độc cắn, để lại ba con thơ, Nguyễn Mạnh Phác 
6 tuổi, Nguyễn Ngọc Thụ 3 tuổi và Nguyễn Bính mới 
được ba tháng. 

 
Nguyễn Bính các thời kỳ khác nhau

và  hý hoạ của Tạ Tý

Thưở nhỏ Nguyễn Bính không được đi học ở nhà 
trường mà chỉ được học ở nhà với cha là ông đồ nho 
Nguyễn Đạo Bình và được người cậu ruột là Bùi Trinh 
Khiêm dạy kèm. Khi cha cưới bà Phạm Thị Duyên 
làm vợ kế, gia đình túng quẫn, Bính mới 10 tuổi phải 
theo anh Nguyễn Mạnh Phác lên Hà Nội sinh sống và 
được anh dạy học ở nhà. 

Khoảng năm 1932-1933, Nguyễn Mạnh Phác thi đỗ 
thành chung ở Hà Nội, sau đó đi dạy học tại trường tư 
Hà Văn ở Hà Đông. Ông chăm sóc Nguyễn Bính từ 
nhỏ, dạy Nguyễn Bính tiếng Pháp, lo liệu cho Nguyễn 
Bính đủ thứ, cưu mang em những khi khó khăn, hoạn 
nạn. Nguyễn Bính đã gắn bó mật thiết với anh, cả về 
vật chất lẫn tinh thần. Nguyễn Mạnh Phúc sau là nhà 
thơ Trúc Đường.

Theo Tô Hoài: “Hơn 40 năm về trước, khi ấy anh 
Trúc Đường dạy học ở một trường tư trong thị xã Hà 
Đông… với vốn kiến thức sâu rộng, dạy cả Văn và 
Sử được học trò rất yêu quý. Dạy ở đó một thời gian 
ngắn, anh Trúc Đường đưa Nguyễn Bính từ quê lên 
ở với anh. Anh muốn cho em mình có thời gian đọc 
thật nhiều sách vở. Nhưng Bính không thể ở yên, Bính 
theo nghiệp văn chương, chơi thân với Thâm Tâm, 
Trần Huyền Trân, rồi lại còn cả lũ đàn em chúng tôi... 
Chúng tôi cứ dông dài đâu đâu đến lúc không đào 
ra được một miếng tử tế lại kéo về báo hại anh Trúc 
Đường. Tất nhiên, thầy giáo trường tư hay ông ký 
công nhật Trúc Đường cũng chỉ có thể đãi được bữa 
cơm rau dưa hay mỗi người bát phở trộn cơm nguội 
chẳng hạn (“Anh Trúc Đường”).

TỪ XÓM TRẠM ĐÉN THÔN VÂN
Chị ruột bà Miện là bà cả Giần giàu có, cùng vời em 

là ông Bùi Trình Khiêm, cha của nhà văn Bùi Hạnh 
Cẩn đón ba anh em Nguyễn Bính về thôn Vân cách 
xóm Trạm độ 1 cây số nuôi cho ăn học. Nguyễn Bính 
làm thơ từ thuở bé, được cậu Khiêm khen hay và được 
cưng. 

Năm 1931 Nguyễn Bính 13 tuổi được giải nhất trong 
cuộc thi hát trống quân đầu xuân ở hội làng với sáng 
tác: “Anh đố em này”:

Làng ta chưa vợ mấy người?
Chưa chồng mấy ả, em thời biết không
Đố ai đi khắp tây đông,
Làm sao kiếm nổi tấm chồng
như chúng anh đây?
Làm sao như rượu mới say,
Như giăng mới mọc, như cây mới trồng?
Làm sao như vợ như chồng?
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Làm sao cho thỏa má hồng răng đen
Làm sao cho tỏ hơi đèn?
Làm sao cho bút gần nghiên suốt đời?
Làm sao? Anh khen em tài?
Làm sao? Em đáp một lời làm sao...?
Tuy còn ít tuổi ông đã biết than thở cho cái nho học 

bị tàn tạ: 
Mực tàu giấy bản là đây 
Nước non đi hết những người áo xanh 
Lỡ duyên búi tóc củ hành 
Trường thi Nam Ðịnh biến thành trường bay. 
Ngày trước áo cài khuy tết, “tân thời” mới cài khuy 

bấm. Nguyễn Bính là người hoài cổ. “Em” mới chỉ 
“Áo cài khuy bấm” mà đã “làm khổ tôi”:

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thày u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều 
(“Chân Quê”, 1936).
Tuy ông cổ thế nhưng vẫn đa tình, mơ mộng theo 

kiểu chất phác quê mùa nhưng yêu rất sớm, từ khi mới 
học “Trường Huyện”:

Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ.
Lớn hơn chút nữa ông bạo hơn:
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau
(“Chờ Nhau”, 1937)
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng!
(“Nhớ”)
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng

(“Người hàng xóm”)
Yêu thế, tất nhiên ông phải biết “Ghen”: 
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Bạo lắm và khá lớn rồi ông mới dám “Hôn Nhau 

Một Lần Cuối”: 
Cầm tay, anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.

BƯỚC GIANG HỒ ĐẦU ĐỜI
Năm 1932 hay1933, Nguyễn Bính theo người bạn 

học ở thôn Vân lên Đồng Hỷ, Thái Nguyên dạy học. 
Nguyễn Bính ghi lại kỷ niệm này:

Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh
Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm 
Da trời ai nhuộm mà lam
Tình ta ai nhuộm ai làm cho phai
Áo em nhuộm chàm thì hẳn em là Mường hay Mán 

làm sao Bính tiếng họ mà tán tỉnh được. Vậy mà đã 
“tình ta”...

Cái tật của Nguyễn Bính là thế, yêu từ rất sớm và 
yêu rất nhiều, phần lớn là yêu những người không 
quen, không biết cả tên tuổi, như chính Nguyễn Bính 
than thở trong bài thơ “Nhặt Nắng”:

Cô chẳng bao giờ biết đến tôi
Mà tôi dan díu mấy đêm rồi
Mấy đêm dan díu người trong mộng
Mộng tỉnh, canh tàn, lệ ướt rơi…
Tình có cho đi chẳng có về,
Lòng kêu gọi mãi chẳng ai nghe.
Cho nên từ đấy tôi ngơ ngẩn,
Làm những bài thơ lạc cả đề.  
Chính những mối tình một chiều gây tương tư ấy lại 

cho Nguyễn Bính nguồn cảm hứng để ông sáng tác 
những bài thơ tình bất hủ.

Thí dụ bài thơ “Cô Hái Mơ” được sáng tác nhân 
một chuyến đi Chùa Hương. Theo tác giả Ngọc Giao  
(1911-1997) thì Nguyễn Bính thai nghén bài thơ này 
trong lần đi thăm chùa Hương vào năm 1939 cùng với 
nhóm bạn văn nghệ thành phố Nam Định, trong đó có 
Ngọc Giao. Cả bọn thuê một chiếc thuyền lớn, khởi 
hành từ Phủ Lý vào Bến Đục. Trên thuyền, ngoài bạn 
văn nghệ ra còn có một đào hát ca trù và một kép đờn 
lớn tuổi. Thức nhắm thì mua hẳn một con dê sống để 
lên thuyền làm thịt. Ngoài rượu thịt ra, theo đề nghị 
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của Nguyễn Bính, cả bọn còn mang theo bàn đèn để 
vui cùng nàng tiên nâu. Đến chùa Hương, Nguyễn 
Bính tách hẳn mọi người ra, lội vào rừng mơ cho đến 
chiều tối mới về quán trọ. Ngọc Giao cho biết trong 
bữa cơm tối hôm ấy Nguyễn Bính uống rượu nhiều 
hơn, miệng luôn lẩm nhẩm và có lúc rút sổ tay ra ghi 
vội vài câu. Về sau mới biết ông bắt đầu thai nghén 
bài thơ “Cô hái mơ”. Điều khiến Ngọc Giao lấy làm lạ 
là Nguyễn Bính thường làm thơ rất dễ dàng, chưa bao 
giờ vò đầu bứt tai với một thi phẩm dù ngắn dù dài, thế 
nhưng với bài thơ này ông lại có vẻ vất vả lắm. 

Bài thơ này mở đầu sự nghiệp văn chương của 
Nguyễn Bính. Họa sĩ Nguyệt Hồ (1905-1992) tên 
khai sinh là Vũ Tiến Đa, quê ở Vị Xuyên, thành phố 
Nam Định, nguyên là họa sĩ của tờ Tiểu thuyết Thứ 
bảy, nhớ lại: “Tôi quen Nguyễn Bính từ khi anh chưa 
có tiếng tăm gì, ngày ngày ôm tập thơ đến làm quen 
với các tòa soạn báo. Tôi thích thơ anh và đã giới 
thiệu anh với Lê Tràng Kiều, chủ bút Tiểu thuyết Thứ 
Năm, đã đăng bài “Cô hái mơ”, bài thơ đầu tiên của 
anh đăng báo. Tôi khuyên anh gửi thơ dự thi, và anh 
đã chiếm giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn... chúng 
tôi thân nhau từ đó, khoảng 1936-1940, quãng đầu 
đời thơ của anh”.

Bài thơ Nguyễn Bính được giải thưởng TLVĐ là bài 
“Tâm Hồn Tôi”, có nơi nói là sáng tác năm 1937, chỗ 
khác lại nói là 1940. Nguyễn Bính đề tặng bài thơ này 
cho cô Oanh - một người đẹp đất Hà Đông: 

Tâm hồn tôi là một bình rượu nhỏ
Rót dần dần, rót mãi xuống nàng Oanh.
Không say sưa, nàng vẫn vô tình,
Hắt ly rượu hồn tôi qua cửa sổ.
Ba năm trở lại Hà Đông
Người cũ cô Oanh má vẫn hồng
Tóc vẫn bỏ lơi răng vẫn trắng 
Vẫn ngồi bên cửa liếc qua song
Mà vẫn vô tình với khách thơ…
Tô Hoài tả lại cuộc tái ngộ “Nàng Oanh”: “Một 

hôm, vào lúc chập tối đương đi ở phố Hàng Bông. 
Nguyễn Bính bấm tôi: “Oanh đấy! Oanh đấy!” Trời 
ơi! Oanh! Thiên tình sử Ngậm Miệng của Nguyễn 
Bính đương đăng từng kỳ trên Tuần báo thứ Năm: 
Tâm hồn tôi chỉ là bình rượu nhỏ…Rót lần rót mãi 
xuống nàng Oanh…Bây giờ gặp lại Oanh đây… Một 
cô gái mặt tròn như chiếc bánh đúc chít khăn sa tanh 
đen kiểu các cô gái bán cau khô, cô hàng xén chợ tỉnh 
mà cái thằng “khách thơ” Nguyễn Bính nào có quen 
biết gì người ta cho cam! Thế mà cứ rối rít anh em” 
(op.cit.)

Năm 1941, Nguyễn Bính sáng tác tập thơ “Hương 
Cố Nhân” lại để tặng cho một cô khác là nữ sĩ Anh 
Thơ (tên thật là Vương Kiều Ân, do đó Nguyễn Bính 
còn lấy bút hiệu là Vương Kiều Mộc. Về sau Nguyễn 
Bính định lấy tên Anh Thơ đặt tên cho con gái đầu 
lòng, bị vợ cự). Nàng Anh Thơ cũng làm thơ, có 
tập thơ “Bức tranh quê” cũng được TLVĐ trao giải 
khuyến khích.

Nhưng vẫn là mối tình tuyệt vọng:
Em tôi be bé làm thơ
Tôi lo tiền cưới bao giờ cho xong…
Ai thề như mới hôm qua
Lấy nhau không được chẳng thà chết đi.
Mà thôi nhắc lại làm gì.
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao!
Nguyễn Bính làm thơ tặng nàng:
Anh đi không hẹn ngày về 
Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn? 
Muốn gì anh muốn gì hơn 
Hôn hoàng nay, lại hoàng hôn mai ngày 
Môi khô vóc liễu thêm gầy 
Anh xa, em kẻ lông mày với ai 
Thơ không làm trọn một bài 
Đàn không gảy trọn một vài khúc ngâm 
Ông tơ già quá nên nhầm 
Ai làm sum họp, ai làm chia phôi 
Chẳng thà đừng kết duyên đôi 
Có cho sum họp để rồi xa nhau 
Tính năm tính tháng thêm sầu 
Ấy hai con én ngang lầu bay bay... 
Nếu chỉ láy những chữ đầu câu thì sẽ đọc là: “Anh 

chỉ muốn hôn môi Anh Thơ. Đàn ông ai chẳng có tính 
ấy”.  Một câu giản dị như thế mà ông làm sao đủ can 
đảm nói ra nên mới để lại một bài thơ hay.

THA HƯƠNG NƠI ĐẤT THẦN KINH <*> 
Từ năm 1940 Nguyễn Bính bắt đầu nổi tiếng với 

số thơ khá nhiều, nhất là bài “Lỡ bước sang ngang”. 
Cũng trong năm này Trúc Đường chuyển ra Hà Nội 
ở và đang viết truyện dài “Nhan sắc”. Nguyễn Bính 
tỏ ý muốn đi Huế tìm đề tài sáng tác. Trúc Đường 
tán thành nhưng không có tiền, ông đã cho Nguyễn 
Bính chiếc máy ảnh và về quê bán dãy thềm đá xanh 
(vật báu duy nhất của gia đình) đưa tất cả số tiền cho 
Nguyễn Bính.

Nguyễn Bính thuật lại:
Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày. 
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh,
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Để rồi nằm mốc ở nơi đây.
Thuốc lào hút mãi người ra khói, 
Thơ đọc suông tình hết cả say.
Túi rỗng nợ nần hơn chúa Chổm, 
Áo quần trộm mượn, túng đồ thay
(“Giời mưa ở Huế”, 1941)
“Hai đứa” là Nguyễn Bính và Vũ Trọng Can.
Tô Hoài lại khẳng định là “ba đứa”: 
“Quãng những năm 1940  đói rách quá, ở Hà Nội, 

cứ ăn bám anh em mãi không còn được, đành phải đi 
kiếm ăn nơi xa xôi. Lúc đầu, đi ba người, Nguyễn Bính, 
Vũ Trọng Can và tôi. Bạn bè lại phải làm một cuộc 
đưa Kinh Kha Sang Tần ở Ga Hàng cỏ lần nữa. Anh 
Trúc Đường cũng đi tiễn chúng tôi. Lần này những 
ba Kinh Kha quyết “đi không bao giờ về”. Chúng tôi 
ghé xuống Thanh Hóa trước tiên. Ở Thanh lại ăn vạ 
anh em, đến nỗi bạn bè chán chê không kham nổi phải 
tống đi. Chúng tôi vào Huế. Vào Huế cũng sống vật vờ 
như ở Thanh. Chúng tôi ở yên chùa Trúc Lâm (Huế) 
có đến hàng tháng” (“Những gương mặt” nxb Tác 
phẩm mới, 1988, trang 110). 

Nhà thơ Yến Lan (tên thật là Lâm Thanh Lang: 
1916-1998) viết: “Một hôm tôi nhận được thư của Vũ 
Trọng Can...Thư này viết từ Huế...Tôi đến Huế vào 
khoảng hơn 8 giờ tối. Cả “ban kịch” đều ra đón, gồm 
có Nguyễn Bính, Vũ Trọng Can và một chàng thanh 
niên...Nguyễn Bính tả và kể ra những em Đào, em Lý, 
cô Mừng, cô Thương với khá nhiều thiếu nữ, thiếu phụ 
mà anh gặp và quen trên các nẻo đường phố của Huế”. 
“Chàng thanh niên” ấy là nhà thơ Tế Hanh. Nguyễn 
Bính, Vũ Trọng Can và Tế Hanh trình diễn vở kịch thơ 
“Bóng giai nhân” ở Hội trường Acceuil, Dòng Chúa 
Cứu Thế. Đã không có mặt hoàng đế Bảo Đại, hoàng 
hậu Nam Phương và Khâm sứ Pháp như dự kiến, buổi 
diễn còn bị thất thu về tài chính, và Nguyễn Bính nằm 
lại cố đô.

Cảnh đất thần kinh khiến hồn thơ Nguyễn Bính dạt 
dào và thơ ông khiến Huế thêm thơ mộng:

Cầu cong như chiếc lược ngà
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ
Đôi bờ đôi cánh tay vua
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.
Ở đây có nước sông Hương
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh
Thâm u một dải hoàng thành
Đình suông con én không đành bay đi...
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói

Giời mờ ngao ngán một loài mây
Tràng Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầy
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may...
Nguyễn Bính tả cảnh và không quên tả người
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn, môi hường là son
Tựu trường, san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường
Và cũng không quên được cô gái giang hồ trên
Sông Hương: 
Rồi có một đêm màn rủ thấp
Ngã vào tay một khách làng chơi
Em có nghĩ rằng trong hắt hủi
Con mình trằn trọc cánh tay ai?
Em có nghĩ rằng trong quán trọ
Đầu tôi lại gối cánh tay tôi?
Ở Huế Nguyễn Bính lại yêu một cô gái hoàng tộc: 

Tôn Nữ Hoàng Trân. Nàng cũng làm thơ, cho nên ít 
lâu sau trên tờ Đàn Bà của Thụy An (xuất bản ở Hà 
Nội) xuất hiện nhiều bài thơ đối đáp giữa Nguyễn 
Bính và Tôn Nữ Hoàng Trân. Tuy nhiên, mối tình này 
chỉ được một thời gian ngắn, rồi thì: 

Nào ngờ duyên số vốn chia phôi
Quạt ước còn đây, hẹn lỡ rồi
Ai biết tình anh khi khép lại
Cũng là mảnh quạt cuối thu thôi... 
Trong thời gian ở Huế, Nguyễn Bính sáng tác bài 

“Cô lái đò” được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc (1919-
2001) phổ nhạc ngay năm 1942.

Trong thời gian ở Huế, Nguyễn Bính làm một số thơ 
tuyệt tác gửi ra cho Trúc Đường đăng báo, sau tập hợp 
lại trong tập “Mười hai bến nước” gồm các bài như:

Chị Nhi thường nói với u tôi:
“Hai đứa, thưa bà, đến đẹp đôi!”
U tôi cười đáp ngay như thật:
“Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!”… 
Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi,
Hoa thừa rượu ế, ấy tình tôi .
Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng ,
Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi 
(“Hoa với rượu”, Huế 1941).
Hôm nay bắt được thư Hà Nội
Cho biết tin Dung đã đẻ rồi

  .
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Giờ Sửu, tháng ngâu, ngày nguyệt tận
Bao giờ tôi biết mặt con tôi?...
Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm, con ơi! Bạc lắm con!
Ở đây, cha khóc mà thương nhớ
Đất Huế dầm mưa mấy tháng tròn
(“Oan nghiệt”, Huế 1941)
Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 
Ôi, chị một em, em một chị 
Trời làm xa cách mấy con song…
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở: 
Xa nhà, rượu uống có say không? 
(“Xuân tha hương” * Huế, tháng chạp năm Nhâm 

Ngọ 1942).
Ở đây có nước sông Hương 
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao…
Đầu xanh tay trắng hồn nhiên 
Nên quà cho chị đành quên gửi về 
Bồi hồi em lắng mà nghe 
Tiếng ca ngoài nội vọng về hồn si 
“Nước non ngàn dặm ra đi”
(“Một chiều say” *, Huế 1941
Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra suốt mấy ngày…
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành lạnh ngón tay
(“Giời mưa ở Huế”, Huế 1941).
Tô Hoài xác nhận:
“Thỉnh thoảng Nguyễn Bính gửi thơ về Hà Nội. 

Những bài thơ Xuân tha hương và Xuân lại tha hương 
Nguyễn Bính viết hồi ấy, Trúc Đường đem đăng báo 
Đàn bà rồi gửi tiền nhuận bút cho, được tiền nhiều 
nhất vì bài thơ dài “Lỡ bước sang ngang” của Nguyễn 
Bính...Nhưng thơ làm sao nuôi nổi người huống chi 
lại những ba người. Lang chạ, nhờ vả các bạn yêu 
thơ,... Rồi gặp may, có anh Nguyễn Đức Nùng đương 
dạy vẽ ở Huế. Thời ấy, ai đi làm cho nhà nước, đem 
so sánh với những nghề còm cõi khác, thì cũng gọi 
là ung dung hoặc tạm có máu mặt một chút. Chúng 
tôi đến “báo cô” nhà anh Nguyễn Đức Nùng được ít 
lâu…Lúc mới vào Huế, vị mạnh thường quân sắp xếp 
cho ba người ở ngôi nhà trọ ngay xóm Ngự Viên” (op.
cit.).  

Do đó mới có bài “Xóm Ngự Viên”, một trong 
những bài thơ hay nhất của Nguyễn Bính vốn là người 
hoài cổ:

Đức vua một sớm đầu xuân ấy
Lòng đẹp theo giời, dạo Ngự viên

Cung tần mỹ nữ ngời son phấn 
Theo gót nhà vua nở gót sen
Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm
Cung nữ đa tình vua thiếu niên
Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ
Ngựa bạch buông chùng áo trạng nguyên 
Đường hoa, má phấn tranh nhau ngó
 Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên
Lòng Trạng lâng lâng màu phú quí
Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên
Tay ai ấy nhỉ gieo cầu đấy?
Nghiêng cả mùa xuân Trạng ngước nhìn 
Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo 
Có người đêm ấy khóc giăng lên
Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc
Chẳng Tống Trân ư cũng Nguyễn Hiền?
Ngự viên ngày trước không còn nữa
Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên.
Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!
Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên
Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo
Dân thường qua lại lối đi quen
Giậu đổ dây leo suồng sã quá 
Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng 
Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá 
Xóm vắng rêu xanh những lối hèn
Nhà cửa xúm nhau thành một xóm 
Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men
Mụ vợ bắc nam người tứ xứ 
Anh chồng tay trắng lẫn tay đen
Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa
Khúc “Hậu đình hoa” hát tự nhiên
Nhọc nhằn tiếng cú trong canh vắng
Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn…
Ở Huế Nguyễn Bính còn sáng tác bài “Một con sông 

lạnh” nổi tiếng, với mấy câu cuối cùng:
Em ơi, Hà Nội là phương hướng nào.
Đêm tàn chẳng có chiêm bao,
Đêm tàn có mấy chòm sao cũng tàn,
Chén sầu đổ ướt trường giang,
Canh gà bên nớ giằng sang bên này.
Lạy giời, đừng sáng đêm nay,
Đò quên cập bến, tôi say suốt đời,
Chiêu Quân lên ngựa mất rồi... 

(còn tiếp)
Chú Thích của Tác Giả:
<*> Vua Thiệu Trị, cháu của Nguyễn Hoàng đã từng 

có một chùm 20 bài thơ, gọi là Thần kinh nhị thập cảnh, 
để tả những cảnh đẹp của kinh thành Huế.
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Dân Với Dân
 Lê Văn Long, Lilburn, GA: 
Tôi gửi money order đến quý báo để được đọc tiếp thêm 12 

số nữa (từ số 321 đến 332) sau khi nhận được số 320 tháng 
4, 2017. Tạp chí NgD đã đăng nhiều tư liệu quý báu của Việt 
Nam và thế giới, rất hữu ích cho kiến thức của tôi, hàng tháng 
cứ mong nhận được số báo mới để đọc và lưu trữ trong văn 
khố gia đình.

Kính chúc quý báo trường tồn để tôi được đọc mãi tạp chí 
này hàng tháng, dù năm nay tôi đã 81 tuổi rồi.

Ban Phụ Trách Người Dân (BPT NgD):
Chắc chắn các tác giả của Người Dân rất phấn khởi 

được Bác khuyến khích, nhất là biết Bác chờ đợi đọc báo 
Người Dân như vậy.

Ninh Xuân Đức, Garden Grove, CA:
Đã đến hạn kỳ, theo chu kỳ một năm mua báo Người Dân. 

Những tháng gần đây tạp chí Người Dân có nhiều bài của ký 
giả Vũ Linh viết về thời sự của Hoa Kỳ thật là độc đáo. Tôi 
đã dành nhiều thì giờ để đọc lại nhiều lần. Xin cám ơn BPT 
tạp chí NgD và qua quý báo làm ơn chuyển lời của tôi “chân 
thành cám ơn ký giả Vũ Linh chân cứng đá mềm, nói ngay 
nói thẳng, đứng thẳng làm người Việt Nam tị nạn.”

Hoa kỳ là đất nước tự do, chưa phải là tuyệt đối, còn nhiều 
vấn đề và ký giả Vũ Linh còn phải viết nhiều hơn nữa, như 
vấn đề báo chí, đảng phái, truyền thông báo chí dòng chính 
chưa được ông Vũ Linh phân tích tỉ mỉ rõ ràng hơn nữa, để

 đi đến một kết luận. Năm tháng còn dài, người Việt tị nạn 
ở Hoa Kỳ mới được 41 năm, còn rất nhiều điều tôi phải nhờ 
ký giả Vũ Linh nói tiếng nói ngay vì thời gian đối với tôi còn 
rất ngắn.

Năm nay tôi đã 85 rồi. Xin lỗi vì tôi quá thật thà nói nhiều 
về tôi. 

Chúc toàn thể quý vị tạp chí NgD vui mạnh, dũng tiến trên 
đường ngôn luận. Chào đoàn kết.

BPT NgD:
Là bỉnh bút của Việt Báo, tác giả Vũ Linh đã cho phép Người 

Dân đăng lại các bài viết của ông để độc giả có dịp đọc ông lý 
giải về các khúc mắc cũng như tranh chấp ý thức hệ sâu 
sắc trong chính trị và chính trường Hoa Kỳ.

Ban Phụ Trách Người Dân cáo lỗi Độc Giả:
Do lỗi nhà in nhầm lẫn, bìa NgD số 322 đã in sai thành số 

276. Vì nhà in đã...lỡ in, giao báo và số báo NgD 322 lại hoàn 
tất trễ nên BPT bấm bụng quyết định gửi đi với lời thành thực 
nhận lỗi và mong được các thân hữu, độc giả ban chữ đại xá.

Kỷ niệm 25 năm, Người Dân Tặng Sách
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 $5.00 cho mỗi cuốn đề giá 20$ và 
$2.50 mỗi cuốn đề giá 10$.

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 số 320,  PO Box 277625, Miramar, FL, 33027-7625; Hiệp Hội số 320, PO 22, 
Chidori Tokyo, 146-8691,

Phạm Văn Long Westminster CA, 1 năm 20.00
Ninh Xuân Đức, Garden grove CA, 1 năm 20.00
Nguyễn Hữu Thoại, Chamblee GA, 1 năm 30.00
Nguyen B. Nghe, Santa Ana CVA, 1 năm 20.00
Nghiem K. Ho, East Hanover, 1 năm 50.00
Tran Tuan Son, Kodiak AK, 1 năm 25.00

Do Sao, Raleigh NC, 1 năm 20.00
Nguyen Thi Lien, Orlando FL, 1 năm 18.00
Lê Van Long, Lilburn GA, 1 năm 20.00
Hoàng Hôn, Santa Ana CA, yểm trợ 100.00
Lã Hoàng Trung, Westminster CA, yểm trợ 100.00
Trần Thế Kiệt, Los Angeles CA, yểm trợ 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


