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Mộ Bên Đường
Nấm mồ của một người lính Việt Nam Cộng Hòa vô danh, cạnh quốc lộ 13, 
khoảng 14 km phía Bắc thành phố An Lộc. Áo người lính này thành mộ bia.

Trên mộ là vài kỷ vật: Mũ sắt, ba lô, chùm đạn đại liên,... 
Ảnh của Bettmann/CORBIS, chụp ngày 5 tháng 8, 1972, Mùa Hè Đỏ Lửa.
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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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NSTC k/ OBOR
Kim Bảng

NSTC (Hành lang Vận tải Bắc-Nam = North-South 
Transport Corridor) là kế hoạch hành lang thương 
mại 7.200 cây số xuyên-lục địa của Ấn Độ, từ Ấn 
sang Nga, nối Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư với 
Biển Caspian và nối Iran, Nga, Caucasus và Trung 
Á.  Có thể tạm gọi là “Con Đường Tơ Lụa Ấn”.

Còn OBOR (One Belt, One Road, Nhất đới, nhất 
lộ, Một vành đai một con đường), là kế hoạch Tàu.

NSTC kháng OBOR có thể đồng nghĩa với Ấn Độ 
k/ Tàu, hay thủ tướng Narendra Modi k/ chủ tịch 
Tập Cận Bình, hay muốn dùng biểu tượng thì cà ri k/ 
xì dầu, dĩ nhiên ít ai trộn hai thứ gia vị này với nhau. 
Dưới đây là các dữ kiện so sánh 2 nước:

So Sánh Tàu             Ấn Độ
Diện tích 9 , 5 9 6 , 9 6 1 

km2
3 , 2 8 7 , 2 6 3 

km2
Dân số 1,388 tỷ 1,342 tỷ
GDP $11,800 tỷ   $2,450 tỷ   
G D P / đ ầ u 

người
$8,481 (thứ 

73/thế giới)
$1,850 (thứ 

122/thế giới) 

CÀ RI KỴ XÌ DẦU
Rõ ràng Ấn Độ thua Tàu xa về mọi mặt. trừ dân 

số. Hai lân bang chung một biên giới dài trên 3,550 
cây số, được phân cách bởi dãy núi Hy Mã Lạp Sơn 
hiểm trở và vùng cao nguyên Tây Tạng, có một lịch 
sử tranh chấp lâu năm do Tàu có truyền thống “mua 
anh em xa, chiếm láng giềng gần”. 

Ngay khi mới đuổi được Tưởng Giới Thạch sang 
Đài Loan, Mao Trạch Đông đã để lộ tham vọng 

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, tr. 3 - 18

NSTC k/ OBOR
Kim Bảng

CUỘC ĐẠI CHIẾN
TRUMP – TRUYỀN THÔNG?

Vũ Linh

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, tr. 18 - 22

VIỆT NAM CẢI TỔ KINH TẾ
QUỐC PHÒNG ĐỘNG CHẠM TỚI

QUYỀN LỢI CÁ NHÂN?

TẢ PHÁI ĐÃ DẪN NHÂN LOẠI
VÀO THẾ GIỚI ẢO TƯỞNG

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ĐỐI PHÓ VỚI
THAM VỌNG QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến, tr. 22 - 26 

Tiền/Vàng và Nước Mắt

Đất Nước Nhìn Từ Quán Nhậu
“Ba O Hà Tĩnh”

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, tr. 26 - 31

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, tr. 32 - 38

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)

Dân Với Dân 
tr. 38
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bành trướng Tàu: “Tây Tạng là lòng bàn tay Tàu 
và Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan và Sở Biên giới 
Đông Bắc <*> là ngón tay”. Ấy là hắn mới kể một 
bàn tay, còn để dành một bàn tay và hai bàn chân 
nữa chưa nói đến. Chắc chắn Mao và những kẻ kế 
nghiệp không quên.

Để thực hiện ý đồ này, Tàu đem quân tấn công 
Tây Tạng. Ngày 2.1.1951, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải 
di tản sang nước Xích Kim. Tây Tạng là quốc gia 
Phật giáo không chủ chiến nên không có lực lượng 
chống lại, cầu cứu quồc tế không được đáp ứng, 
ngày 23.5.1951 đành đầu hàng, mất nước. Do đó 
lãnh thổ Tàu tăng 26% và Tây Tạng thành tháp nước 
của Tàu. Tân Cương và Nội Mông bị thôn tính để 
làm vùng đệm. Tàu còn nhòm ngó những vùng trên 
biên giới Ấn Độ.

Ngày 20.10.1962, đúng ngày diễn ra sự kiện Vịnh 
Con Heo ở Cuba, Tàu bất ưng tấn công Ấn Độ trong 
khi Ấn Dộ không ngờ và không đề phòng, quân biên 
phòng Ấn chỉ có 10,000 đến 20,000, bị 80,000 quân 
Tàu áp đảo ngay từ đầu. Tàu có 2 mục tiêu: 

1/ Aksai Chin vùng đông bắc thuộc quận Ladakh 
vùng Jammu và Kashmir. 

2/ NEFA (North East Frontier Agency  = Sở Biên 
giới Bắc Đông) là vùng đồi núi rộng 83,743 cây số 
vuông, ở phía đông bắc Ấn, tây giáp Bhutan, bắc 
giáp Tây Tạng, nam giáp Miến Điện và bang Na-
galand của Ấn Độ, là một phần của Assam thời Ấn 
là thuộc địa Anh, năm 1987 trở thành bang Arunach-
al Pradesh của Ấn nhưng vẫn bị Tàu tranh chấp.

Ấn thua, ngày 19.11, kêu cứu.  Đã giải quyết xong 
vụ Vịnh Con Heo, Mỹ đáp ứng, ra lệnh cho các hàng 
không mẫu hạm áp sát vùng duyên hải Ấn. Tàu sợ, 
ngày 20.11 đơn phương tuyên bố ngưng bắn và rút 
khỏi phần lớn các khu vực chiếm được, tuy vẫn 
cướp được 38.000 cây số vuông của vùng Jammu 
và Kashmir của Ấn.

Ấn Độ còn sợ Tàu bao vây bằng Hành lang Kinh tế 
Tàu –Hồi Quốc (CPEC = China-Pakistan Economic 
Corridor) dài 3,000 cây số, nối Kashgar , một thành 
phố cực tây Tàu thuộc Tân Cương gần biên giới 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan và Hồi Quốc, 
đến Gwadar, một thành phố cảng trên bờ biển tây 
nam thuộc tỉnh Balochistan, cách Karachi khoảng 
700 cây số. Tàu tài trợ toàn bộ dự án này ($46 tỷ 
gồm $11 tỷ của chính phủ và $46 tỷ của tư nhân) kể 
cả xa lộ từ Karachi đến Gwadar và thực hiện trong 
thời gian kỷ lục. Cảng Gwadar do lính Tàu canh giữ, 
người Hồi Quốc không được vào nếu không có thẻ 

căn cước đặc biệt. Hồi Quốc chịu trách nhiệm và đài 
thọ việc giữ an ninh cho CPEC. Về mặt kinh tế vận 
chuyển hàng hóa bằng đường biển ngay cả đến và đi 
từ Tàu rẻ 11 lần hơn là đi qua CPEC, mặc dù cuộc 
hành trình trên biển dài. Tuy nhiên, CPEC cho Tàu 
có lối thay thế thủy lộ Malacca khi eo biển này bị 
kẹt. Nhưng chính tham vọng và tính hiếu chiến của 
Tàu là nguyên nhân cho tiềm năng eo biển Malacca 
và các eo biển khác bị kẹt. Thủ tướng Nawaz Sharif 
và tướng Raheel Sharif của Hồi Quốc, được Tàu “lót 
tay” và giữ ghế, không cần biết điều này, hy sinh chủ 
quyền Hồi Quốc cho Tàu chiếm Gwadar lập CPEC 
mở con đường chiến lược ra Ấn Độ Dương. 

Ấn Độ có lý do để lo ngại. Gwadar không chỉ có 
mục đích kinh tế mà sẽ là căn cứ tiềm thủy đĩnh hỏa 
tiễn đạn đạo (SSBN) Tàu, cộng với các căn cứ Hải 
quân Karachi và Omari của Hồi Quốc, mà Tàu được 
phép sử dụng, là một đe dọa lớn cho Ấn Độ.

Cựu trung tướng Ấn Prakash Katoch quan ngại về 
một phương diện khác:

“Chiến lược của Tàu là để cung cấp “chiều sâu” 
cho CPEC chạy qua Pakistan (từ Bắc xuống Nam)… 
Hơn nữa, CPEC chạy qua Gilgit-Baltistan đang bị 
ảnh hưởng bởi sự không hài lòng của công chúng và 
chuyển sang Tây phương vì không ổn định khu vực 
FATA. Nhưng hầu như CPEC không thể tránh được 
Balochistan, nơi đang âm ỉ cuộc nổi dậy vì nạn diệt 
chủng ở Hồi Quốc. Trong những trường hợp này, 
CPEC có thể trở thành mục tiêu tấn công khủng bố. 
Vậy chiến lược nào tốt hơn để cung cấp độ sâu cho 
CPEC trừ việc thông qua các cuộc hành quân bán-
quy ước (xin hiểu là các cuộc tấn công khủng bố)? 
Và chính điều này có vẻ như đã được vận hành. Tàu 
liên kết mật thiết với Taliban, thậm chí các thành 
viên có căn cứ tại Qatar, trong khi Hồi Quốc chế 
ngự cả hai lực lượng Taliban (qua thủ lãnh Sirajud-
din Haqqani của mạng lưới Haqqani). IS ở A Phú 
Hãn-Hồi Quốc là một tạo phẩm của Hồi Quốc, và 
quan trọng nhất, tất cả các tay sai (proxies) của Hồi 
Quốc cũng đều là tay sai của Tàu. Đó là lý do vì sao, 
với việc Quân đội Giải phóng Nhân dân [Tàu] đồn 
trú -- còn đang giữ bí mật vì chiến thuật -- tại PoK 
[Pakistan occupied Kashmir = Kashmir bị Hồi Quốc 
chiếm đóng] và Hồi Quốc, các cuộc tấn công khủng 
bố ở A Phú Hãn và bạo hành ở Jammu và Kashmir 
(kể cả những vụ Hồi Quốc vi phạm ngừng bắn) đã 
tăng vọt theo cấp số nhân. Mục tiêu của Hồi Quốc 
nhằm đẽo thêm nhiều phần lãnh thổ của A Phú Hãn 
cho chiều sâu chiến lược [ngụ ý ảnh hưởng ở mức 
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độ bán-quy ước] đồng bộ với các hoặch định chiến 
lược của Tàu. Hồi Quốc tăng thù địch với Ấn Độ 
cũng tương hợp với Tàu. Các cuộc tấn công khủng 
bố lặp đi lặp lại ở Balochistan hỗ trợ các hoạch 
định của Hồi Quốc nhằm trấn áp dân Balochistan 
và loại trừ càng nhiều người không phải là người 
Sunni càng tốt. Các cuộc tấn công khủng bố chống 
lại người Balochistan cũng rất thích hợp với Tàu vì  
làm nản trí các phần tử nổi dậy người Balochistan 
không còn nỗ lực phá vỡ CPEC được quân đội Hồi 
Quốc bảo vệ. Đổi lại, CPEC vì khiếm khuyết hoặc 
cố ý đã trở thành “Tuyến đường của Khủng bố” - 
xuất khẩu khủng bố - nhiều hơn là làm đối tượng 
cho những cuộc tấn công khủng bố” (“China-Paki-
stan Economic Corridor: ‘Highway of Terror’ turns 
operational at last”. 16.11.2016).

Muốn thành cái gì thì thành nhưng CPEC hứa hẹn 
lợi ích to lớn cho Tàu và Hồi Quốc.

 Fahad Shah, ký giả người Kashmir, biên tập viên 
tuyển tập “Of Occupation and Resistance: Writings 
from Kashmir” (Tranquebar, 2013), tác giả cuốn 
“The Kashmir Walla”, cho biết: “Theo một báo cáo 
của PricewaterhouseCoopers, vào năm 2050, Tàu 
dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới với 
GDP đạt US$58.5 nghìn tỷ, so với US$5.7 nghìn tỷ 
năm 2010. PricewaterhouseCoopers dự đoán rằng 
GDP của Hồi Quốc sẽ đạt US$4.2 nghìn tỷ vào năm 
2050 từ US$ 988 tỷ hiện tại” và cũng phân tích quan 
ngại của Ấn Độ về CPEC:

“Tháng 6.2015, chỉ 2 tháng sau khi Tập Cận Bình 
tuyên bố kế hoạch CPEC, thủ tướng Ấn Độ Naren-
dra Modi nói với Tàu rằng “không thể chấp nhận 
được”… Ngày 17.1.2017, phát biểu tại một hội thảo 
ở New Delhi, thủ tướng Narendra Modi bảo: “Chỉ 
tôn trọng chủ quyền của các quốc gia liên quan, các 
hành lang nối kết khu vực có thể thực hiện lời hứa 
của họ và tránh những tương khắc và bất đồng”. 
Hai ngày sau ngoại trưởng Subrahmanyam Jais-
hankar bảo: “Chúng tôi trông chờ họ tôn trọng chủ 
quyền của các quôc gia khác. CPEC đi qua một 
lãnh thổ mà chúng tôi coi là lãnh thổ của chúng tôi. 
Chắc chắn mọi người sẽ hiểu phản ứng của Ấn Độ 
thế nào. Cần phải có một ít suy nghĩ và tôi tiếc rằng 
chúng tôi phải nói rằng chúng tôi chưa thấy dấu 
hiệu ấy”. Bác bỏ quan ngại của New Delhi, Nafees 
Zakaria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồi Quốc 
nói với Al Jazeera rằng hành lang kinh tế là “dự án 
hợp tác kinh tế toàn diện và rộng khắp… Nó có thể 
là một chất xúc tác cho sự kết nối và hội nhập kinh tế 

ở Trung Á, Nam Á và Tây Á. Do đó, không thể hiểu 
được Ấn Độ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác phản đối 
những dự án kinh tế như thế”. Hành lang dài 3.200 
km này nhằm kết nối Tàu,nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới, với Trung Đông và Trung Á, giảm khoảng cách 
đường biển qua Eo biển Malacca khoảng 10.000 
cây số. 

Tuyến đường này đi qua khu vực Kashmir đang 
tranh chấp, nơi Ấn Độ có khoảng nửa triệu quân 
đồn trú để dập tắt hơn hai thập kỷ nổi dậy vũ trang. 
Seshadri Chari, thành viên điều hành quốc gia của 
đảng Bharatiya Janata, đảng cầm quyền người Hin-
du, nói: “Tàu đang sử dụng đất đai Ấn Độ bị Hồi 
Quốc chiếm đóng bất hợp pháp . Theo một báo cáo 
của Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm 
- một trí khố có trụ sở tại Thụy Điển – ở Ấn Độ có 
một quan tâm đáng kể rằng Tàu, nước đã giữ trung 
lập về Kashmir kể từ năm 1963, nay không còn thế 
nữa vì các lợi ích kinh tế và an ninh ngày càng tăng 
của nó trong các lãnh thổ này. Sau chiến tranh Ấn 
–Tàu năm 1962, Bắc Kinh tìm cách phát triển quan 
hệ tốt đẹp với Hồi Quốc là nước mua thiết bị phòng 
thủ lớn nhất của Tàu trong những năm gần đây. New 
Delhi nhìn Gwadar - một cảng biển sâu nằm ở tỉnh 
Balochistan - là một trong những căn cứ “Chuỗi 
ngọc trai” của Tàu kéo dài từ bờ biển phía đông 
đến biển Ả rập. Tàu cũng đang phát triển các cảng 
ở Tích Lan và Bangladesh được coi là một thách 
thức quân sự tiềm năng cho Ấn Độ. Cảng Gwadar, 
nhìn ra một trong những tuyến đường vận chuyển 
bận rộn nhất trên thế giới ở biển Ả rập, đã cho Bắc 
Kinh thuê trong 40 năm. New Delhi lo ngại rằng 
cảng có thể trở thành tiền đồn Hải quân Tàu, do đó 
đe doạ năng lượng và an ninh kinh tế của Ấn Độ, vì 
hơn hai phần ba lượng dầu mỏ nhập cảng của Ấn 
Độ đi qua khu vực này” (“Does the China-Pakistan 
economic corridor worry India?”. Al Jazeera News. 
22.2.2017).

Bị Tàu trắng trợn cướp đất, Ấn Độ tất nhiên phải 
đề phòng.

ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN HÀNH LANG
HẢI CẢNG HÀNH LANG VẬN TẢI BẮC 

NAM
Trước hiểm họa Tàu, nhất là sau khi Tập Cận Bình 

khoa trương kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ, Ấn Độ đối 
phó ngay bằng một “Con Đường Tơ Lụa Ấn”.  

Cộng tác viên của tờ Forbes, Wade Shepard, cảnh 
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báo “Tàu coi chừng: Ấn Độ đang xây dựng một 
‘Con Đường Tơ Lụa Mới’ của nó” và bình luận:

“Trong khi Tàu bao vây Ấn Độ với Sáng kiến Đới 
và Lộ (BRI), Ấn Độ có một kế hoạch xuyên-lục địa, 
Hành lang Vận tải Bắc-Nam (NSTC=North-South 
Transport Corridor) nhắm kết nối Ấn Độ với Iran, 
Nga, Cáp Ca [Kavkaz tiếng Anh là Caucasus] và 
Trung Á.

NSTC là một hành lang thương mại đa phương 
thức dài 7.200 cây số từ Ấn Độ kéo dài sang Nga, 
nối liền Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư với Biển Cas-
pian. Hàng hóa đi bằng đường biển từ các cảng 
Jawaharlal Nehru và Kandla ở phía tây Ấn Độ đến 
cảng Bandar Abbas ở Iran, sau đó đi bằng đường 
bộ và đường sắt bắc qua Baku đến Mặc Tư Khoa và 
xa hơn, St. Petersburg. Một tuyến thứ hai tương lai 
đi dọc theo phía đông của Biển Caspian, gập tuyến 
đường sắt mới Kazakhstan-Turkmenistan-Iran và 
kết hợp với Hành lang Xuyên quốc gia Bắc-Nam.

Quan niệm là hành lang quốc tế xây dựng này 
sẽ làm giảm chi phí và thời gian cần thiết để vận 
chuyển hàng hóa giữa các thành phố như Mumbai, 
Bandar Abbas, Tehran, Baku, Aktau, Mạc Tư Khoa 
và St. Petersburg, được coi là một hướng đạo tăng 
cường mậu dịch trong một vùng đang nhanh chóng 
hội nhập và phát triển… Hiện nay, chuyển vận sản 
phẩm giữa Ấn Độ và Nga đòi hỏi một hành trình 
kéo dài và phức tạp bằng tàu thủy qua biển Ả Rập, 
kênh đào Suez, Địa Trung Hải, Bắc Hải và biển Bal-
tic, tối thiểu 45 ngày. NSTC là để khắc phục cho 
điều này. Hai cuộc trắc nghiệm năm 2014 cho thấy 
chuyển vận bằng NSTC rẻ hơn 30% vả ngắn hơn 
40% so với con đường toàn bằng đường biển như 
ngày trước.

Như Bipul Chatterjee và Surendar Singh đã chỉ ra 
với The Diplomat, một động lực cho những nỗ lực 
của Ấn Độ để kết nối tốt hơn với khu vực Trung Á 
vượt xa địa-chính trị và vận chuyển hàng hóa hiệu 
quả hơn. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ năng lượng 
lớn thứ tư trên thế giới, với nhu cầu ngày càng tăng 
lên nhanh chóng từng ngày - và việc cung cấp các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên như vậy chỉ là vấn đề 
của Trung Á. NSTC và các dự án liên quan cung 
cấp cho Ấn Độ khả năng tiếp cận tốt hơn đến trung 
tâm của Âu-Á trong khi hoàn toàn bỏ qua Hồi Quốc, 
điều này rất hấp dẫn đối với New Delhi - đặc biệt là 
khi Tàu tiến vào Hành lang Kinh tế Tàu –Hồi Quốc” 
(“Watch Out, China: India Is Building A ‘New Silk 
Road’ Of Its Own”. 28.6.2017)

HẢI CẢNG CHABAHAR
Fahad Shah nhận định tiếp:
“Tháng 5 năm ngoái, thủ tướng Ấn Độ Modi đã 

tới Iran và tuyên bố thỏa thuận phát triển hải cảng 
Chabahar, chỉ cách Gwadar 75 cây số. Ấn Độ thông 
báo đầu tư $500 triệu nhưng dự án đã bị trì hoãn 
nhiều lần. Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng hợp 
đồng cảng Chabahar, bao gồm cả A Phú Hãn, có thể 
là một dự án song song để kết nối với Trung Á và Âu 
Châu, bỏ qua Hồi Quốc. Ấn Độ cam kết gần $2 tỷ 
viện trợ phát triển cho A Phú Hãn và duy trì hợp tác 
quân sự mật thiết với Kabul để tìm cách củng cố lợi 
ích địa-chiến lược trong khu vực. Chabahar sẽ cho 
Ấn Độ tiếp cận A Phú Hãn bằng đường bộ - điều mà 
Hồi Quốc đã từ chối Ấn Độ trong nhiều năm.

Iran có thể sử dụng Chabahar - khoảng 843 hải lý 
từ Mumbai, trung tâm thương mại của Ấn Độ - để 
xuất cảng hàng hóa nhiều hơn đến Ấn Độ và khu 
vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều này sẽ mở ra 
nhiều cơ hội đầu tư hơn cho các hãng Ấn Độ, có thể 
giành được chỗ đứng ở Iran đang nổi lên từ những 
năm trừng phạt. Sẽ có những lợi ích cho A Phú Hãn, 
không có đường thông ra biển, có thể kết nối với 
Vịnh, Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Cảng Chabahar 
sẽ nối liền với thành phố Zaranj, thuộc tỉnh Nim-
ruz, A Phú Hãn, được kết nối với một xa lộ do Ấn 
Độ xây năm 2009. Andrew Small, tác giả của cuốn 
“The China - Pakistan Axis: Asia’s New Geopoli-
tics” (Trục Tàu - Hồi Quốc: các Địa-Chính trị Mới 
của Á Châu), nói rằng Chabahar thường được coi là 
một sự lựa chọn và là một cảng đối thủ của Gwadar 
và là một đối thủ của CPEC, nhưng ông chỉ ra rằng: 
“Vẫn hoàn toàn có thể Chabahar và Gwadar cuối 
cùng rồi hoạt động như một mạng lưới” (op.cit).

E rằng ông quá lạc quan và không xét đến tham 
vọng bành trướng của Tàu và do đó tình hình căng 
thẳng giữa Tàu và Ấn Độ. 

Sarah Watson, cộng sự tại viện Nghiên cứu chính 
sách Mỹ-Ấn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược 
và Quốc tế (CSIS=Center for Strategic and Interna-
tional Studies), có ý kiến khác:

“Tháng 5.2017 đánh dấu một năm kỷ niệm chuyến 
thăm Iran đầu tiên của thủ tướng Ấn Độ Narendra 
Modi, nơi ông hoan nghênh việc ký kết một hiệp định 
kết nối khu vực tập trung xung quanh cảng Chaba-
har của Iran là “việc tạo ra lịch sử”. Khi Ấn Độ, 
Iran và A Phú Hãn ký hiệp định ba bên để phát triển 
một hành lang vận tải từ Chabahar qua A Phú Hãn, 
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nó đánh dấu sự kết thúc của hơn một thập kỷ hy vọng 
của Ấn Độ cho một tuyến đường bộ thay thế đến 
Trung Á. Hợp đồng này phụ thuộc vào đầu tư của 
nhà nước Ấn Độ: Công ty quốc doanh Ấn Độ Ports 
Global Private Limited (IPGPL) có trách nhiệm mở 
rộng cảng để nâng công suất lên 12 triệu tấn một 
năm; ngân hàng EXIM của Ấn Độ đã đề nghị một 
khoản tín dụng trị giá $500 triệu để tài trợ cho các 
hoạt động nối đường sắt với cảng; và Ircon Inter-
national, một cơ sở quốc doanh khác, sẽ xây dựng 
tuyến đường sắt trị giá $1.6 tỷ từ bắc Chabahar đến 
Zahedan trên biên giới Iran/A Phú Hãn. Đến lượt 
Zahedan là một nút trên mạng lưới đường sắt Iran, 
kết nối với Turkmenistan và cuối cùng là bờ biển 
Caspian của Kazakhstan. Nó cũng cung cấp việc 
thông thương thuận tiện cho đầu tuyến xa lộ Zaranj-
Delaram do Ấn Độ xây dựng, giao với đường vành 
đai A Phú Hãn. Mặc dù thỉnh thoảng có trục trặc, 
công việc phát triển Chabahar có vẻ đang tiến triển: 
IPGPL đang chọn một nhà thầu tư nhân để thi công. 
Kế hoạch bỏ neo các tuyến mậu dịch mới đến Trung 
Á với một cảng nước sâu tại Chabahar thường được 
mô tả như là một đòn phản công Hành lang Kinh tế 
Tàu-Hồi Quốc (CPEC) và cảng do Tàu tài trợ tại 
Gwada. 

Tuy nhiên, không đáng ngạc nhiên, chính phủ Ấn 
Độ đã bán kế hoạch này không như là một mạo hiểm 
chiến lược nhưng là một mạo hiểm kinh tế để thúc 
đẩy “dòng chảy thương mại không bị cản trở” giữa 
Ấn Độ và Trung Á.

Các số liệu thống kê về xuất cảng của Tàu và Ấn 
Độ sang Trung Á (Afghanistan, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) 
làm rõ lời hứa và những hạn chế của dự án. Năm 
2001, Tàu xuất cảng nửa tỷ đô la hàng hóa sang 
Trung Á, trong khi Ấn Độ xuất cảng $100 triệu. Đến 
năm 2015, Tàu xuất cảng gần US$18 tỷ cho khu vực, 
trong khi Ấn Độ chỉ xuất cảng US$950 triệu. Tàu 
hiện xuất cảng gần gấp đôi sang Tajikistan nhỏ bé 
so với Ấn Độ cho toàn thể khu vực. Sự bất quân bình 
này cho thấy một lý do rõ ràng để tăng cường khả 
năng kết nối của Ấn Độ với Trung Á. Delhi chỉ cách 
Almaty [cựu thủ đô Kazakhstan] khoảng 1.000 dặm 
theo đường chim bay, so với 2.500 dặm từ các trung 
tâm sản xuất miền đông của Tàu. Tuy nhiên, hàng 
hóa của Tàu có thể đi bằng đường sắt đến Kazakh-
stan và sau đó lợi dụng đường bộ đến hầu hết khu 
vực, trong khi tuyến đường bộ của Ấn Độ đến Trung 
Á bị chặn lại bởi thông thương không đáng tin cậy 

qua Hồi Quốc. Không kể những trở ngại mà Ấn Độ 
phải đối mặt khi xuất cảng sang khu vực, thương 
mại với Trung Á tăng đều đặn; đặc biệt xuất cảng 
sang A Phú Hãn đã tăng hơn 25 lần kể từ năm 2001. 
Những dữ liệu này cho thấy rằng với kết nối được 
cải thiện, Ấn Độ có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. 
Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là xuất cảng của 
Ấn Độ vẫn còn rất nhỏ so với Tàu, ngay cả ở các 
khu vực nó kết nối tốt hơn rất nhiều. Mặc dù có sự 
gần gũi tương đối với Đông Phi, ví dụ, xuất khẩu 
phi nhiên liệu của Ấn Độ sang bốn nền kinh tế lớn 
nhất của khu vực này là chưa đầy một phần tư của 
Tàu vào năm 2015”  (“Does India’s Chabahar Deal 
Make Sense?” 24.5.2017). 

Sau khi vạch ra vô vàn khó khăn cho Ấn Độ, dẫn 
chứng bằng các đồ biểu, bà Sarah Watson đưa ra một 
viễn tượng bi quan cho nước này:

“Hơn hai năm kể từ khi Modi tuyên bố rằng chính 
phủ của ông đã chuyển chính sách “Nhìn Sang Phía 
Đông” (Look East) trước đó thành chính sách “Làm 
Ở Phía Đông” (Act East), chương trình kết nối khu 
vực của ông ở phía đông Ấn Độ bị đình trệ khá lâu. 
Mong muốn của Ấn Độ để kết nối tốt hơn với sân sau 
Trung Á thì dễ hiểu. Nhưng Chabahar sẽ lôi kéo Ấn 
Độ sâu hơn vào những vùng nước ngầm của chính 
trị lục địa Á Châu. Không có lý do kinh tế rõ ràng, 
nó có thể chứng minh một sự phân tâm nguy hiểm từ 
những nỗ lực quan trọng hơn”(op.cit).

Tờ The Economic Times cũng có bài bình luận về 
những trở ngại của dự án Ấn Độ:

“Nằm trên vịnh Oman dọc theo các tuyến đường 
đến eo biển Hormuz, cảng Chabahar là trung tâm 
của những hy vọng của Ấn Độ để mở một hành lang 
vận tải tới Trung Á và A Phú Hãn vượt qua đối thủ 
là Hồi Quốc. Ấn Độ chịu chi US$500 triệu để đẩy 
nhanh tốc độ phát triển cảng sau khi các biện pháp 
chế tài đối với Iran được giải tỏa sau khi có thỏa 
thuận giữa các cường quốc và Tehran nhằm hạn chế 
chương trình hạt nhân vào năm 2015.

Tổng thống Donald Trump lên án thỏa thuận hạt 
nhân trong cuộc vận động tranh cử, và kể từ khi nhậm 
chức vào tháng Giêng đã cáo buộc Iran là một mối 
đe dọa đối với các quốc gia ở Trung Đông. Trump 
đã gọi thoả thuận giữa Iran và sáu cường quốc thế 
giới hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để 
đổi lấy việc giải tỏa chế tài là “thương lượng tồi 
tệ nhất từng được đàm phán”… Tập đoàn kỹ thuật 
của Thụy Sỹ Liebherr và Konecranes and Cargotec 
của Phần Lan đã nói với India Ports Global Pvt Ltd 
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là công ty đang phát triển cảng nước sâu, rằng họ 
không thể tham gia đấu thầu vì các ngân hàng của 
họ không sẵn sàng để tạo điều kiện cho các giao 
dịch liên quan đến Iran do sự không chắc chắn của 
chính sách Hoa Kỳ… Đại sứ Ấn Độ tại Iran nói rằng 
quá trình mua sắm thiết bị cho cảng Chabahar đang 
được tiến hành và một số cần cẩu được tùy chỉnh 
(customized) cần tới 20 tháng để xây dựng. Tình 
hình ngân hàng đã được cải thiện chậm chạp…

 Bị sự phát triển của cảng Gwadar của Tàu nằm 
cách Chabahar 100 km trên bờ biển Hồi Quốc  thúc 
đẩy, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế 
hoạch đầu tư khổng lồ tập trung quanh cảng Iran, 
đề nghị giúp xây dựng đường sắt, đường xá và các 
nhà máy phân bón lâm thời có thể lên đến $15 tỷ… 
Meena Singh Roy, thủ trưởng Trung tâm Tây Á tại 
Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, một trí 
khố ở New Delhi, cho biết căng thẳng ngày càng 
gia tăng giữa Washington và Tehran sẽ có tác động 
đến dự án cảng. Bà bảo: “Dự án Chabahar có ý 
nghĩa chiến lược đối với Ấn Độ. Tuy nhiên dường 
như không có gì nhúc nhích do những bất trắc mới 
trong khu vực” (“India’s plan to develop key Iranian 
port faces US headwinds”.  9.6.2017).

NGOẠI GIAO MODI
Tình hình Ấn Độ có vẻ tuyệt vọng trước các thành 

công Tàu. Nhưng thủ tướng Modi bắt đầu ra tay cứu 
vãn tình thế.  

Uday Mahurkar, biên tập viên tạp chí India To-
day và là một nhà phân tích chính trị, tác giả cuốn 
“Marching with a Billion: Analysing Narendra Mo-
di’s Government at Midterm”, trong bài “Kế hoạch 
của Modi đối phó với Tàu thế nào?”, bình luận:

“Ngoại giao Trung Quốc của Modi đã cho thấy 
một sự thay đổi lớn trong thái độ của Ấn Độ đối với 
quốc gia đó - từ một tư thế phòng thủ duy trì trong 
nhiều thập kỷ đổi sang tư thế bình đẳng, chống lại 
xâm lăng.  

Tất nhiên Tàu ngăn chặn việc Ấn Độ gia nhập vào 
Nhóm các Nhà cung cấp Hạt nhân (NSG = Nucle-
ar Suppliers Group) bằng cách sử dụng quyền phủ 
quyết … Cơ hội Ấn Độ gia nhập NSG trong tương 
lai gần có vẻ yếu ớt mặc dù Hoa Kỳ đã công khai 
cam kết làm cho Ấn Độ trở thành một thành viên. Do 
đó Ấn Độ lớn tiếng chống lại Tàu về nhiều vấn đề. 
Nước Cộng sản này bực bội với Ấn Độ và sẽ không 
dễ gì nhượng bộ trong việc Ấn Độ xin vào NSG… 
Daniel Twining, chuyên gia về chính sách đối ngoại 

và là giám đốc Á Châu sự vụ tại Quỹ German Mar-
shall của Mỹ, bảo: “Modi đang chứng minh tầm nhìn 
đúng trong bối cảnh bá quyền Tàu đang nổi lên, lập 
trường của Nga và mối đe dọa khủng bố ngày càng 
tăng... Walter Anderson, chuyên gia về Ấn Độ tại 
Đại học Johns Hopkins, nhận định: “Yếu tố quan 
trọng nhất trong ngoại giao của Modi là ông công 
nhận [tầm quan trọng] đối với thương mại, được thể 
hiện trong FDI cao nhất từ trước tới nay mà ông tạo 
cho Ấn Độ. Ông đã có cách tiếp cận đúng đắn với 
Mỹ, nhưng ông phải ý thức được rằng việc tiến gần 
hơn với Hoa Kỳ và ký kết thỏa thuận truyền thông có 
thể khiến ông xa Tàu không gỡ lại được… 

 
(trái) Modi và TT Tích Lan Mathripala Sirisena (đang 

qùy lạy) kính bái cây bồ đề ngày 14.3.2015 tại Anurad-
hapura. Cây này do công chúa Arahath Sanghamitra, 
con hoàng đế A Dục (Ashoka) trồng năm 288 trước Tây 
lịch, (phải) Modi cùng với TT Nguyển Xuân Phúc cho cá 
ăn tại “ao Bác Hồ” Hà Nội ngày 3.9.2016. 

Cách tiếp cận của Ấn Độ với Tàu cho đến nay 
được coi như một thứ ngoại giao nhu mì, anh lớn 
có thể bắt nạt em sao cũng được vì em không có khả 
năng chống lại… Nhưng Modi đang dần dần thay 
đổi luật chơi, không chỉ bằng cách tỏ ra là một nhà 
đàm phán cứng cỏi mà còn đưa ra một khía cạnh 
ngoại giao văn hóa mạnh bằng cách tham gia một 
cách khéo léo với dân chúng các quốc gia Phật giáo 
có ảnh hưởng đến Tàu… 

Bây giờ Modi đang sử dụng chiến lược riêng để 
chống lại gian kế của Tàu trên các điểm chiến lược 
radar ở Hồi Quốc, Tích Lan và Miến Điện, và các 
điểm duyên hải ở Thái Lan và Nam Dương. Năm 
2016, chính phủ của ông đã tổ chức Hội nghị Phật 
giáo Thế giới với sự tham dự của các vị lãnh đạo 
tôn giáo của các quốc gia Phật giáo từ Đông và 
Đông Nam Á, ngoài Tóch Lan và Bhutan… Niềm tự 
tin mới của Ấn Độ trong việc giải quyết con rồng rõ 
ràng trong chuyến Modi tới thăm Việt Nam, đối thủ 
của Tàu tại Biển Hoa Nam và việc ký kết các hiệp 
ước hợp tác quốc phòng với Hà Nội khi ông đang 
trên đường đến Tàu để tham dự cuộc họp thượng 
đỉnh Nhóm 20 năm 2016 tại Hàng Châu. Đây có 
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lẽ là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho Tàu rằng Ấn Độ sẽ 
không chịu để bị Tàu bắt nạt nữa. 

 
(trái) Modi và TT Nhật Shinzo Abe trong lễ trà đạo 

tại Đại Sảnh Omotesenke Tokyo, 2.9.2014.
(phải) Modi và TT Bangladesh Sheikh Hasina tại phi 

trường Palam, 7.4.2017.
Về phán quyết của Tòa án Quốc tế tại The Hague 

trao tặng cho Phi Luật Tân, Modi rõ ràng kêu gọi 
chấp nhận và tôn trọng quyết định trong văn tự và 
tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển. Chuyện Phi Luật Tân sáp lại gần Tàu là một 
vấn đề khác. Bộ Phát triển Nhân lực (Human Re-
sources Develpment) cũng đã khởi động một cuộc 
thi gọi là Shodh Yatri, những người thắng cuộc được 
gửi đi Cao Miên, Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan, 
Miến Điện và các quốc gia Phật giáo khác, trong nỗ 
lực tăng gia tiếp xúc giữa dân tộc với dân tộc. Modi 
đã không bỏ qua tầm quan trọng của ngay cả một 
quốc gia nhỏ như Seychelles trong kế hoạch trò chơi 
Tàu. Ông đã viếng thăm đảo quốc này để đề phòng 
sự xâm nhập của Tàu ở Ấn Độ Dương. Năm 2015, 
ông là thủ tướng đầu tiên đến thăm Seychelles từ hai 
thập kỷ và nhân dịp này Ấn Độ tặng một chiếc ra-
dar có năng lực cao cho Seychelles. Miến Điện, một 
quốc gia được xem là thuộc phạm vi ảnh hưởng của 
Tàu, cũng đang được ngoại giao khéo léo tán tỉnh, 
mang lại kết quả tốt… Với Ấn Độ, Nhật là một trong 
những chỗ dựa vững chắc nhất trong các lĩnh vực 
kinh tế và kỹ thuật, nhờ vào mối quan hệ cá nhân mà 
Modi đã tạo với thủ tướng Shinzo Abe kể từ những 
ngày ông làm thống đốc bang Gujarat. Sự hợp tác 
chặt chẽ giữa hai nước đang giúp Ấn Độ chống lại 
Tàu, nước mà Nhật có những tương khắc lớn trong 
Biển Hoa Đông. Tàu công khai bảo rằng với mức độ 
hợp tác với Nhật ấy, Ấn Độ đang cố gắng bao vây 
Tàu với sự giúp đỡ của Nhật và Mỹ.

Một thách thức mới xuất hiện dưới hình thức mối 
quan hệ mới giữa Tàu và đồng minh chủ chốt của Ấn 
Độ, Bangladesh. Tập Cận Bình, trong chuyến thăm 
năm 2016 của ông tới Dhaka [thủ đô Bangladesh], 
chủ tịch Tàu đầu tiên đến Bangladesh trong ba thập 
niên qua, cam kết viện trợ $10 tỷ, gấp 10 lần Ấn 

Độ cho Bangladesh trong chuyến thăm của Modi 
năm 2015. Bangladesh còn nhận một tiềm thủy đĩnh 
Tàu, gây ra xáo trộn tại Ấn Độ và cho thấy thách 
thức to lớn mà Modi phải đối phó với Tập Cận Bình. 
Modi đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng ngoại 
giao đầm ấm. Khi Thủ tướng Bangladesh Sheikh 
Hasina Wazed viếng thăm Ấn Độ vào tháng 3.2017, 
Modi đã phá vỡ nghi thức ngoại giao, ra tận phi 
trường đón bà và sau đó đã có một sáng kiến đặc 
biệt để giải quyết vấn đề chia nước sông Teesta với 
Bangladesh, một mâu thuẫn cốt tủy giữa hai quốc 
gia” (“How Modi plans to deal with China”. Rediff 
News. 6.7.2017).

Ngày 7.7.2017 TT Ấn Độ Pranab Mukherjee tiếp 
đoàn đại biểu các viên chức Ngoại giao Bangladesh 
sang tu nghiệp, tỏ ý hoan hỷ tiếp đón “những đại 
diện khả kính của một quốc gia vĩ đại” và tuyên 
bố: “Bangladesh là bạn thân nhất của Ấn Độ và 
mối quan hệ của chúng ta là gương mẫu trên nhiều 
phương diện. Ấn Độ và Bangladesh chia sẻ mối liên 
kết chung về lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và những 
mối quan hệ cá nhân chặt chẽ. Lịch sử chia sẻ này 
kết hợp chúng ta một cách độc đáo và đặc biệt… 
Thật phấn khởi khi thấy được những bước tiến đáng 
kể của Bangladesh về phát triển con người, chăm 
sóc sức khoẻ, giáo dục, tăng quyền cho phụ nữ và 
các mặt trận kinh tế xã hội khác (“Pranab Mukher-
jee: Bangladesh is India’s closest friend”. Tribune 
Desk. 8.7.2017).

Ấn Độ có biên giới chung với Hồi Quốc ở phía tây, 
Tàu, Nepal và Boutan ở phía đông bắc, Miến Điện 
và Bangladesh ở phía đông. Tích Lan và Maldives 
là 2 đảo quốc Ấn Độ Dương gần mỏm phía nam bán 
lục địa Ấn Độ. Trong số các lân bang, Hồi Quốc là 
địch thủ, Tàu là đối thủ. Modi cố mua chuộc các lân 
bang còn lại và có vẻ thành công.   

Ông mô tả Hồi Quốc là “mẹ đẻ” chủ nghĩa khủng 
bố và quy tụ được 4 nước thành viên BRICS trừ Tàu 
và 7 quốc gia BIMSTEC có lập trường chống khủng 
bố mạnh mẽ. 

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS-
BIMSTEC đầu tiên của Modi chặn trước những nỗ 
lực của Hồi Quốc trong việc tổ chức một hội nghị 
thượng đỉnh lớn hơn của SAARC để chế ngự các 
nước Trung Á và Iran với hỗ trợ của Tàu, 

Cần giải thích những tổ chức được gọi bằng những 
tên viết tắt (acronym):

- BRICS là tổ chức gồm có India, China, Brazil, 
Russia và South Africa.
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- BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation) là tổ 
chức gồm có India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, 
Nepal, Sri Lanka và Thailand.

- SAARC (South Asian Association for Regional 
Cooperation) là tổ chức gồm có India, Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Nepal, the Maldives, Pakistan 
và Sri Lanka.

Cuộc họp thượng đỉnh SAARC lần thứ 19 dự trù 
diễn ra tại Islamabad, thủ đô Hồi Quốc vào ngày 15 
và 16.11.2016. Thủ tướng Hồi Quốc Nawaz Sharif 
tuyên bố cuộc họp có mục đích giải quyết vấn đề an 
ninh giữa Ấn Độ (India) và Hồi Quốc (Pakistan). 
Vài giờ sau xẩy ra vụ tấn công Uri ở vùng Ham-
mu và Kashmir của Ấn Độ, do Jaish-e-Mohammed 
(Quân đội của Muhammad) là nhóm khủng bố chủ 
trương tách Kashmir khỏi Ấn Độ để nhập vào Hồi 
Quốc. Narendra Modi tẩy chay cuộc họp SAARC. 
A Phú Hãn, Tích Lan, Bhutan, Bangladesh và Mal-
dives cũng rút lui. Hồi Quốc tuyên bố hoãn cuộc họp 
thượng đỉnh vào một ngày khác nhưng không bao 
giờ có ngày ấy. SAARC bị vô hiệu hóa.

A Phú Hãn tuyên bố: “Do mức độ bạo lực gia tăng, 
chiến đấu do cuộc khủng bố áp đặt lên A Phú Hãn, 
tổng thống A Phú Hãn với nhiệm vụ là tổng tư lệnh 
sẽ bận và sẽ không thể tham dự Hội nghị thượng 
đỉnh SAARC”. Bangladesh nói rằng họ vẫn kiên định 
trong cam kết hợp tác khu vực nhưng tin rằng những 
điều này chỉ có thể tiến triển trong một bầu không 
khí thân hữu hơn. Bhutan cũng chia sẻ quan tâm của 
một số nước SAARC về khủng bố  làm tình hình hòa 
bình và an ninh khu vực tệ đi. Ngày 30.9.2016 Tích 
Lan tuyên bố “lên án khủng bố dưới mọi hình thức 
và biểu hiện, và nhấn mạnh cần phải giải quyết vấn 
đề khủng bố ở khu vực một cách quyết liệt”. Ngày 
1.10.2016 Maldives đồng tình với 5 quốc gia kia, 
tẩy chay hội nghị thượng đỉnh, trở thành quốc gia 
thứ sáu làm như vậy. Nepal là quốc gia đương nhiệm 
chủ tịch SAARC nên không thể rút ra khỏi Hội nghị 
thượng đỉnh SAARC, nhưng phát biểu: “Một môi 
trường thuận lợi phải được tạo ra sớm để đảm bảo 
việc tham gia của toàn thể các quốc gia thành viên 
trong hội nghị thượng đỉnh SAARC lần thứ 19 phù 
hợp với tinh thần của điều lệ SAARC”.

Như thế, trừ 2 nước thù nghịch, Hồi Quốc và Tàu, 
Modi đã kết thân với 6 lân bang còn lại. Trên chính 
trường quốc tế, Modi cũng hành động tích cực.

Cũng năm 2016, Ấn Độ là chủ tịch BRICS, chủ 
tọa cuộc họp thượng đỉnh ngày 15 và 16.10.2016 

tại Goa. Sau đó các quốc gia thành viên BRICS và 
BIMSTEC thảo luận trong nửa tiếng, thỏa thuận họp 
chung bên lề cuộc họp thượng đỉnh BRICS 2016 tại 
Cavelossim, cách Panaji 50 cây số.

 
(trái) Modi và các lãnh đạo BIMSTEC tại Goa, 17.10. 

2016. (pha3i) Modi và Putin bắt tay sau khi ký kết bên 
lề SPIEF ngày 1.6. 2017.

Sau khi SAARC bị phá vỡ, Hội nghị thượng đỉnh 
BRICS-BIMSTEC tiếp theo là một tuyệt chiêu của 
Modi, bảo đảm những lợi ích của Ấn Độ và đạt được 
hai mục tiêu cùng một lúc: cô lập Hồi Quốc (không 
phải là thành viên của BIMSTEC) và giải quyết 
chính sách của Tàu bao vây Ấn Độ.

Để làm đối trọng với NATO, Tàu thành lập và thao 
túng Tổ chức Cộng tác Thượng Hải (SCO = Shang-
hai Cooperation Organisation) ngày 15.6.2001 gồm 
Tàu, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uz-
bekistan. Ngày 9.6.2017, Ấn Độ và Hồi Quốc gia 
nhập. Tàu cho 2 quốc gia tử thù này gia nhập có thể 
là nguyên nhân phá tan SCO như SAARC.

Nga Tàu thân thiện nhưng vẫn thủ con dao sau lưng. 
Một trường hợp điển hình: Theo Tân Hoa xã dẫn lại 
tin của hãng Nga RIA Novosti, ngày 17.7.2012, Nga 
bắt giữ 36 ngư dân Tàu và hai ngư thuyền vì đi vào 
vùng đặc quyền kinh tế ở vùng viễn đông Primorsky 
săn mực và tịch thu  khoảng 22,5 tấn mực.

Vì vậy Nga mừng khi SCO có thêm Ấn Độ để 
giảm bớt ảnh hưởng của Tàu, nhất là đối với các 
quốc trước kia là thành phần của Liên Sô mà Putin 
vẫn coi là sân sau của Nga. Ấn Độ gia nhập SCO có 
lợi là tiếp cận với các quốc gia Trung Á dễ hơn. 

Ngày 29.5.2017 thủ tướng Narendra Modi bắt đầu 
chuyến Âu du 4 nước trong 6 ngày.

1. Đức là đối tác mậu dịch quan trọng nhất của 
Ấn Độ ở Âu Châu. Năm 2016 trị giá mậu dịch lên 
đến gần $17.42 tỷ, chủ yếu là hóa chất, máy công 
cụ, hàng điện và hàng dệt. Đến Đức, Modi được thủ 
tướng Angela Merkel và TT Frank-Walter Stein-
meier tiếp kiến. Hai nước có tổ chức IGC (India-
Germany Intergovernmental Consultations = Tham 
vấn Liên Chính phủ Ấn-Đức). Tờ The Indian Ex-
press cho biết Modi tuyên bố rằng ông và Merkel sẽ 
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phát triển một kế hoạch chi tiết về “thương mại và 
đầu tư, an ninh và chống khủng bố, đổi mới và khoa 
học và kỹ thuật, phát triển kỹ năng, hạ tằng cơ sở đô 
thị, đường sắt và hàng không dân dụng, năng lượng 
sạch, hợp tác phát triển, y tế và y học chước cách 
(alternative)”. 

2. Modi là thủ tướng Ấn đầu tiên đến thăm Tây 
Ban Nha từ 30 năm qua. Tại đây, ông gặp vua Felipe 
VI và hội đàm với TT Mariano Rajoy về các biện 
pháp tăng cường hợp tác song phương, nhất là trong 
lĩnh vực kinh tế và hợp tác trong các vấn đề quốc tế 
cùng quan tâm, đặc biệt là chống khủng bố. Theo tờ 
Thời báo Ấn Độ, Modi khuyến khích các giám đốc 
điều hành Tây Ban Nha hợp tác với sáng kiến kinh 
doanh Ấn nhằm thúc đẩy “Sản xuất ở Ấn Độ”.

3. Modi thăm Nga, viếng Nghĩa trang  Piskarovskoye 
vinh danh tử sĩ trận Leningrad (1941-1944) rồi dự 
cuộc họp thượng đỉnh Ấn-Nga thứ 18 tại St. Peters-
burg. Modi và Putin đọc diễn văn tại Diễn đàn Kinh 
tế Quốc tế St Petersburg (SPIEF). Tại đây Ấn Độ là 
“quốc gia khách”. Cuộc thăm viếng này cũng để kỷ 
niệm năm thứ 70 quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. 

4. TT tân cử Pháp Emmanuel Macron gặp Modi 
ngày 2 và 3.6.2017. Theo tờ The Indian Express, 2 
bên thảo luận các chủ đề “Cải cách Hội đồng Bảo 
an LHQ và thành viên thường trực của Ấn Độ trong 
Hội đồng Bảo an LHQ, thành viên của Ấn Độ trong 
các chế độ kiểm soát xuất khẩu đa phương, hợp tác 
chống khủng bố, hợp tác về biến đổi khí hậu và tổ 
chức quốc tế International Solar Alliance”.

Mark Landler và Gardiner Harris tường thuật cuộc 
gặp gỡ thân mật:

“TT Trump và thủ tướng Narendra Modi của Ấn 
Độ, đã gặp nhau vào thứ hai…

Ông Trump hết lời ca tụng ông Modi, gọi ông là 
“người bạn thật sự” với các kế hoạch đầy tham vọng 
chống tham nhũng và cắt giảm thuế. Hai người cũng 
chia sẻ sự say mê Twitter và Facebook, không cần 
các phương tiện truyền thông và trực tiếp tiếp cận 
công chúng… Một viên chức cao cấp Tòa Bạch Ốc 
cho biết sự biểu lộ đằm thắm ít nhất cũng một phần 
nhằm vào chủ tịch Tập Cận Bình… Ông Trump lưu ý 
rằng Ấn Độ đã giúp Hoa Kỳ thực thi trừng phạt Bắc 
Hàn. Ông bảo:“Chế độ Bắc Hàn đang gây ra những 
vấn đề to lớn và đó là điều cần phải giải quyết - 
và có lẽ phải giải quyết nhanh chóng”. Ông Modi 
đáp lễ, ca ngợi kinh nghiệm kinh doanh “rộng lớn 
và thành công” của ông Trump mà ông dự đoán sẽ 
củng cố quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ông cũng 

mời Ivanka, con gái của ông Trump, tham dự một 
hội nghị các doanh nhân ở Ấn Độ…

 
(trái) Modi và Trump tay bắt mặt mừng,

(phải) Modi ôm hôn thắm thiết Trump tại Vườn 
Hồng sau bữa tối tại Bạch Ốc ngày 26.6.2017.

Hiện tại, Hoa Kỳ và Ấn Độ đang tìm kiếm sự đồng 
lòng để đẩy lui các tham vọng hải quân của Tàu. 
Trước chuyến thăm của ông Modi, chính quyền 
Trump đã thông qua việc bán cho Ấn Độ 22 máy 
bay không người lái mà New Delhi có thể sử dụng 
để rình các động tác hải quân Tàu ở Ấn Độ Dương. 
Ông Trump cũng đã nói về một cuộc tập trận hải 
quân khổng lồ ở Ấn Độ Dương gồm chiến hạm Nhật, 
Ấn và Mỹ…” (“Trump Meets India’s Leader, a Fel-
low Nationalist Battling China for His Favor”. The 
New York Times. 26.6.2017 )

Hoa Kỳ bán những chiếc máy bay không người lái 
Guardian là hệ quả của nhiều năm hợp tác sâu rộng 
giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ về an ninh hàng hải, khi Ấn 
Độ tìm cách theo dõi tiềm thủy đĩnh Tàu len lỏi vào 
Ấn Độ Dương.

Vijay Prashad, trưởng biên tập của Left Word 
Books, không có thiện cảm với Modi và cả Trump, 
bình luận:

“Cả Obama và Trump đều rất háo hức chào đón 
Modi. Họ đã nhận ra rằng trong khí hậu chính trị 
hiện nay ở Ấn Độ, ông và chính đảng của ông -- 
Đảng Bharatiya Janata (BJP) -- sẽ còn loanh quanh 
ở đây một lúc và cũng có thể thắng cuộc bầu cử 
2019. Từ quan điểm của Hoa Kỳ, Modi phải liên hệ, 
để các cáo buộc về sự đồng lõa của ông trong các 
cuộc bạo loạn ở Gujarat không có ý nghĩa gì. Chủ 
nghĩa thực dụng có nghĩa là đạo đức có thể được đặt 
sang một bên”. (“Modi and Trump: When the titans 
of hate politics meet”. Al Jazeera. 28.06.2017)

HỆ QUẢ MỚI NHẤT CỦA NGOẠI GIAO 
MODI

Ngoại giao Modi không ngừng tạo ra những hệ 
quả mỹ mãn.

Steve George và Huizhong Wu của CNN loan tin 
“Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản tập trận Hải quân, 
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Tàu ngó”:
“Cuộc tập trận Malabar năm nay lớn nhất kể từ 

năm 1992 và lần đầu tiên có hàng không mẫu hạm 
tham dự. Theo Constantino Xavier, một chuyên gia 
chính sách đối ngoại tại Carnegie India, các cuộc 
tập trận được chính thức bắt đầu vào ngày thứ hai 
[10.7.2017] nhằm mục đích cung cấp một “trấn an 
biểu tượng rằng Hoa Kỳ cam kết làm việc với Ấn Độ 
để tiếp tục định hình môi trường an ninh châu Á”. 
Hàng loạt các trò chơi chiến trận kéo dài một tuần 
lễ của tổng cộng 16 chiến hạm -- gồm hàng không 
mẫu hạm nguyên tử USS Nimitz, hàng không mẫu 
hạm Nga chế tạo INS Vikramanditya của Ấn Độ và 
hàng không mẫu hạm trực thăng JS Izumo của Nhật 
Bản, nhấn mạnh chiến tranh tiềm thủy đĩnh – cùng 
hai tiềm thủy đĩnh và 95 phi cơ. Delhi từ lâu đã coi 
Ấn Độ Dương là một phần của tầm ảnh hưởng trực 
tiếp của Ấn. Việc mở rộng lực lượng hải quân Tàu 
-- và đặc biệt là đội tiềm thủy đĩnh  -- đã buộc các 
nhà lãnh đạo Ấn Độ phải đánh giá lại chính sách 
quốc phòng của họ. Hải quân Ấn Độ báo cáo ít nhất 
một tá các tuần dương hạm Tàu xuất hiện trong khu 
vực từ tháng 5, kể cả tiềm thủy đĩnh. Theo Hải quân 
Hoa Kỳ, cuộc tập trận Malabar năm nay lần đầu 
tiên bao gồm các cuộc trao đổi về chiến tranh chống 
tiềm thủy đĩnh, tuần tra và trinh sát…

Vịnh Bengal, nơi tập trận Malabar đang diễn ra, 
là một thủy lộ quan trọng về mặt chiến lược đối với 
Tàu, vì gần eo biển Malacca. Constantino Xavier, 
chuyên gia chính sách đối ngoại tại Carnegie India 
bảo: “Tàu phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Mal-
acca (tuyến vận tải chính nối liền Ấn Độ Dương và 
Biển Đông) cho thương mại, mậu dịch, xuất cảng và 
cung cấp dầu ở Trung Đông.  Ấn Độ cai trị quần đảo 
Andaman và Nicobar, vài trăm dặm về phía tây bắc 
của eo biển Malacca, cho Ấn Độ một mức độ đòn 
bẩy lãnh thổ và chiến lược trên Tàu… Nếu họ (Tàu) 
bị chặn họng, không được phép sử dụng hải lộ này, 
nếu Ấn Độ và Nhật bắt đầu đẩy mạnh kiểm soát eo 
biển Malacca, Tàu sẽ phải tìm các đường thay thế, 
và đó là những gì họ đang làm, với toàn bộ sáng 
kiến vành đai và đường bộ [OBOR]”.

Chuyến công du của thủ tướng Ấn Độ Narendra 
Modi đến Mỹ vào tháng 6 cùng với việc Mỹ bán  trực 
thăng cho Hải quân Ấn Độ đã khẳng định lại mối 
quan hệ giữa hai nước. Và tháng 6, tập đoàn quốc 
phòng vĩ đại Lockheed Martin của Mỹ cho biết họ sẽ 
chế tạo các phi cơ tiêm kích F-16 ở Ấn Độ nếu Delhi 
đặt mua khoảng 150 phi cơ chiến đấu một động cơ” 

(“India snubs China’s offer to play ‘constructive 
role’ in Kashmir”. 13.7.2017).

Nhân lễ kỷ niện 25 năm quan hệ Ấn Độ-ASEAN 
tại Tân Gia Ba ngày 28.1.207, tiến sĩ Subrahman-
yam Jaishankar, ngoại trưởng Ấn Độ đọc diễn văn: 

“ASEAN có mối quan tâm tự nhiên trong mối quan 
hệ ngày càng tăng giữa Ấn và Nhật, là hai quốc gia 
cùng chia sẻ chương trình nghị sự toàn cầu. Sự hiệp 
lực (synergy) giữa Ấn Độ và Nhật Bản về tính liên 
kết (connectivity) là tích cực đối với các quốc gia 
ASEAN.  Nhật Bản đã trở thành một đối tác chiến 
lược đặc biệt của Ấn Độ và cam kết hiện đại hóa 
hạ tằng cơ sở của Ấn mà dự án đường sắt cao tốc 
Shinkansen là biểu tượng” (“India sees Japan as 
strategic partner for infra upgrade: Jaishankar”. 
ANI. 11.7.2017).

Tiến sĩ giáo sư Panos Mourdoukoutas -- tác giả 
nhiều tác phẩm, cuốn mới nhất là cuốn  “The Ten 
Golden Rules Of Leadership”, AMACOM xuất bản 
– nhận định: 

“Ấn Độ đã có mặt trên màn radar của các hãng 
quốc tế khác nhau trong những ngày gần đây và đã 
được các điểm cao cho những cải cách và triển vọng 
tăng trưởng, đánh bại Tàu… Cho đến năm 2017, 
Ấn Độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ tư thế 
giới trên thế giới, theo ấn bản mới nhất của “Triển 
vọng Kinh tế Toàn cầu” của Ngân hàng Thế giới. 
Trong năm 2017, nền kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 
trưởng 7.2%, trước mức 6.9% của Tàu” (“Modi’s 
India Beats Xi’s China”. Forbes 11.7.2017).

“Năm nay lần đầu tiên Ấn Độ triển khai quân ra 
một đệ tam quốc để thách thức Tàu”. Đó là lời của 
tiến sĩ Taylor Fravel, chuyên gia các vấn đề biên giới 
Tàu, trong cuộc phỏng vấn do P Rajendran thực hiện 
(Rediff.com News.13.7.2017). Dưới đây là một số 
câu hỏi (Rajendran) và đáp (ts Fravel).

Hỏi: Ông nghĩ sao về tình hình hiện tại liên quan 
đến Ấn Độ và Tàu tại Dokalam? Ông có thể so sánh 
giá trị tương đối của các biện luận của hai bên ở 
đây?

Đáp: Tranh chấp này xoay quanh hai vấn đề. Thứ 
nhất, vị trí của tam biên (trijunction) hoặc là nơi mà 
biên giới của Ấn Độ, Tàu và Bhutan [gặp nhau]. Bởi 
vì mỗi quốc gia đặt tam biên ở một vị trí khác nhau, 
và do vị trí của các ranh giới, các dị biệt về tam biên 
tạo ra tranh chấp giữa Tàu và Bhutan. Thứ hai, lần 
đầu tiên, Ấn Độ đã triển khai quân đội ở một nước 
thứ ba (Bhutan) để thách thức các hành động của 
Tàu trên biên giới. Việc này có khả năng leo thang, 
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vì Tàu không tin rằng Ấn Độ có cơ sở để can thiệp 
vào một cuộc tranh chấp song phương giữa Tàu và 
một trong những lân bang của nó. Tàu khẳng định 
Ấn Độ không nên tham gia vào vấn đề biên giới với 
Bhutan”.

Ranjit Singh Kalha, cựu đại sứ và thành viên 
NHRC, tác giả cuốn “Các vấn đề biên thùy Ấn-Tàu”, 
trong bài “Không bên nào có vẻ lùi trong tình trạng 
đứng tại chỗ ở biên giới của Tàu-Ấn” (Neither Side 
Is Likely To Back Down From China-India Border 
Standoff) trên tờ Forbes, 14.7.2017, nhận định: 

“Không có dấu hiệu giảm tranh chấp giữa Ấn Độ 
và Tàu ở tam biên Ấn Độ, Bhutan và Tàu - được 
gọi là cao nguyên Doklam - dường như đang tăng 
lên, bắt đầu từ hơn ba tuần trước khi Quân Giải 
phóng Nhân dân (PLA) cố gắng xây dựng một con 
đường trong một khu vực biên giới tranh chấp, khiến 
cho quân đội Ấn Độ can thiệp. Đối với Tàu, Ấn Độ 
không còn là hàng xóm nợ như chúa chổm nữa để 
có thể dễ dàng phải khấu đầu. Hai quốc gia này 
bình đẳng hơn bao giờ từ trước và giờ đây đang 
gặp rắc rối ở khu vực biên giới - cả hai bên đều 
không có dấu hiệu nào lùi bước… Tàu nhấn mạnh 
rằng vì quân đội Ấn Độ vượt qua biên giới Sikkim-
Tây Tạng, họ phải rút lui trước khi có cuộc đàm 
phán nghiêm chỉnh. Tàu cũng đòi chủ quyền tại cao 
nguyên Doklam ở Bhutan. Nhưng họ lờ đi sự kiện là 
trong năm 2012, họ đã đồng ý với Ấn Độ rằng vị trí 
của tam biên sẽ được giải quyết bởi tất cả các bên 
liên quan, tức là Ấn Độ, Bhutan và Tàu. Họ cũng 
đồng ý rằng hiện trạng sẽ được duy trì cho đến khi 
tiến trình đàm phán giải quyết ranh giới kết thúc. 
Bằng cách cố gắng đơn phương xây dựng một con 
đường qua cao nguyên Doklam, Tàu  rõ ràng đã bội 
ước. Để hiểu được tư thế Tàu, có lẽ nên nhớ là Phó 
Oánh (Fu Ying) <**>, đã nói với một khán giả Mỹ 
một năm trước về thái độ của Tàu đối với những 
tranh chấp biên giới: “Tàu đã vấp vào tk XX với thủ 
đô [Bắc Kinh] bị các quân đội đế quốc chiếm đóng 
và trong hơn một thế kỷ Tàu đau khổ chịu sự sỉ nhục 
của nhiều lần bị ngoại bang xâm lược và bắt nạt.  
Đó là lý do tại sao dân Tàu rất nhạy cảm về bất cứ 
điều gì có liên quan đến sự mất mát lãnh thổ và sẽ 
không bao giờ cho phép nó tái phát, dù là một thước 
đất. Đây là điều mà thế giới bên ngoài cần lưu ý khi 
cố gắng hiểu tác phong Tàu”.

Đã “đau khổ chịu sự sỉ nhục” của một nước nhược 
tiểu “bị ngoại bang xâm lược và bắt nạt”, nếu đủ 
“nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” như Khổng Tử dạy, đáng 

lẽ Tàu không bao giờ bắt một nhược tiểu quốc nào 
khác chịu số phận như thế. Ngược lại, Tàu mãi mãi 
theo chủ nghĩa bành trướng (expansionism) và chủ 
nghĩa bắt nạt (nullyingism) <***>, độc ác hơn nhiều 
các đế quốc đã từng hành hạ Tàu, thí dụ cuộc hủy 
hoại văn hóa và diệt chủng đang diễn ra tại Tây Tạng 
và một số quốc gia khác, tuy không rõ rệt bằng.

Tàu xâm lăng Kashmir thế mà còn vô liêm sỉ đòi 
đóng “vai trò xây dựng” cho Kashmir.

Taboola phổ biến tin này trên New Delhi TV và 
cho biết:

“Ấn Độ chủ trương rằng vấn đề Kashmir là một 
vấn đề song phương với Hồi Quốc và không có cơ 
hội hòa giải nào cho bên thứ ba. Các bình luận của 
Tàu nhằm vào việc can thiệp vào các căng thẳng 
Ấn Độ-Hồi Quốc xảy ra vào thời điểm quân đội Ấn 
Độ và Tàu bị kẹt trong vụ dặm chân tại chỗ ở vùng 
Doklam trong khu vực Sikkim. Geng Shuang, phát 
ngôn viện Bộ Ngoại Giao Tàu nói với các phóng 
viên: “Cuộc xung đột xảy ra gần Lằn Kiểm soát của 
Kashmir. Điều này không chỉ làm hại hòa bình và 
ổn định của hai nước mà còn là hòa bình và an bình 
của khu vực. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có 
thể làm nhiều điều hơn nữa để tạo thuận lợi cho hòa 
bình và ổn định trong khu vực và tránh leo thang 
căng thẳng và Tàu sẵn sàng đóng vai trò xây dựng 
trong việc cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ và Hồi 
Quốc” (“China Says Willing To Play ‘Constructive 
Role’ Over Kashmir”. 12.7.2017).

  

 
(trái) Modi chỉ vào mặt Tập Cận Bình bảo “không 

việc gì đến nị”, (phải) Tàu cho thấy sẽ đóng vai trò xây 
dựng tại Kashmir như thế nào.

Hôm thứ Năm 12.7.2017 Ấn Độ khẳng định chủ 
nghĩa khủng bố xuyên biên giới ở Jammu và Kash-
mir là “trái tim” của vấn đề đang đe doạ hòa bình 
khu vực và hạ nhục Tàu vì Tàu đề nghị hòa giải để 
giải quyết vấn đề Kashmir, nhấn mạnh rằng đó là 
một vấn đề song phương giữa Ấn Độ và Hồi Quốc 
(Nikhil Agarwal. “India snubs China’s offer to play 
‘constructive role’ in Kashmir”. India Today.in. 
13.7.2017).
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CON ĐƯỜNG THOÁT TÀU CHO CSVN?
Ralph Jennings bình luận về quan hệ Ấn-Việt trong 

sách lược kiềm tỏa Bắc Kinh :
“Các nhà lãnh đạo ở Hà Nội không chắc chắn liệu 

TT Mỹ Donald Trump có giúp quân đội Việt Nam 
như người tiền nhiệm Barack Obama đã giúp. Bây 
giờ Việt Nam đang đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ. 
Hai quốc gia này cùng nhau tìm dầu ở Biển Nam 
Hoa - mà Bắc Kinh tin rằng phần lớn là của nó - ít 
nhất là từ năm 2014 khi hãng quốc doanh Ấn Độ 
ONGC [Oil and Natural Gas Corporation Limited] 
và Nghiệp hội Thăm dò Sản Xuất Dầu khí Việt Nam 
(PetroVietnam Exploration Production Corp) ký một 
thỏa thuận cho việc thăm dò ba khối dầu khí mặc dù 
đã bị Bắc Kinh gây sự. Năm ngoái hợp tác này đã 
được mở rộng và một lần nữa trong năm nay… Giao 
du với Ấn Độ có nghĩa là ngoại giao thông minh đối 
với Việt Nam. Ấn Độ có lực lượng vũ trang mạnh thứ 
tư thế giới, cung ứng một biện pháp ngăn chặn ảnh 
hưởng của Tàu đối với Việt Nam. Theo ông Trung 
Nguyên, khoa trưởng quan hệ quốc tế của Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ 
Chí Minh, Ấn Độ cung cấp tín dụng cho Việt Nam 
để mua vũ khí và đào tạo thủy thủ Việt Nam. Hai 
bên đã đồng ý sớm đẩy nhanh sản xuất tàu tuần tra 
cho Việt Nam và Ấn Độ. Một trong những lãnh vực 
hiệu quả nhất mà Việt Nam đang được hưởng lợi từ 
quan hệ với Ấn Độ là hợp tác quốc phòng. Ấn Độ 
sở hữu một số chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất 
vũ khí từ Nga cũng là điều mà Việt Nam đang tìm 
kiếm để nâng cấp kho dự trữ của mình.Việt Nam, 
cũng ký kết một tuyên bố quan hệ đối tác 33 điểm 
với Ấn Độ trong năm 2007, thúc đẩy quan hệ với 
nước này cũng như với Nhật và Nga “để tránh bị 
mắc kẹt giữa tranh chấp chiến lược Tàu-Mỹ “ như 
Carl Thayer, giáo sư danh dự chính trị tại Đại học 
New South Wales ở Úc, lập luận trong một bài báo 
năm 2016… Ấn Độ cảm thấy sức ép từ ảnh hưởng 
quân sự và kinh tế đang tăng lên của Tàu, trân trọng 
mối quan hệ Việt Nam như là một cách để kiềm tỏa 
Bắc Kinh… Ấn Độ gọi mối quan hệ mật thiết với Việt 
Nam là một phần của chính sách Đông Nam Á của 
Ấn. Một học giả của một Viện chuyên về Chính Sách 
Tàu tại Anh bảo: “Modi đã tìm kiếm mối quan hệ 
mạnh mẽ hơn với các quốc gia có tranh chấp đang 
diễn ra với Tàu trên nhiều mặt trận. Rõ ràng, Việt 
Nam đã nổi lên như một quốc gia quan trọng ... như 
một đối tác chiến lược để chống lại sự quyết đoán 

của Tàu ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương” 
(“Vietnam Is Chasing India To Escape The Grip Of 
China”. 10.7.2017).

Ngoại giao Modi mở ra cho CSVN một con đường 
tự cứu và cứu quốc gia dân tộc khỏi nanh vuốt Tàu. 

Cầu mong hồn thiêng tổ quốc mở mắt những nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam để họ ý thức được 
điều này và có can đảm nắm lấy cơ hội hy hữu này.

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Sở Biên giới Đông Bắc (NEFA = North-East 

Frontier Agency) là một trong những đơn vị chính trị ở 
Ấn Độ thuộc Anh và sau đó của Cộng Hòa Ấn Độ cho 
đến năm 1972, khi nó trở thành Lãnh thổ Liên minh của 
Arunachal Pradesh. Trụ sở hành chính ở Shillong cho 
đến năm 1974 thì chuyển đến Itanagar.

<**> Fu Ying (Phó Oánh) là người dân tộc thiểu số 
Mông Cổ, từng là đại sứ Tàu tại Anh và Úc, hiện là thứ 
trưởng thứ hai Bộ Ngoại Giao Tàu. Trước bà cũng đã có 
phụ nữ khác là Vương Hải Dung (Wang Hai-rong), cháu 
gọi Mao Trạch Đông là ông chú, giữ chức vụ này.

 <***> Có một tôn giáo tên là No Bullyingism

    Cuộc Đại Chiến 
Trump – Truyền Thông

Vũ Linh

...thông qua hơn 36 luật lớn nhỏ, từng bước xóa bỏ 
gia tài cấp tiến của Obama...

Chính trường Mỹ đang trải qua một thời cực lạ 
lùng, chưa từng thấy trong lịch sử cái xứ này. TT 
Trump đang thực sự đánh đô vật với truyền thông 
dòng chính (TTDC).

Bình thường thì truyền thông đóng vai trò đệ tứ 
quyền, sau Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Họ 
nhận nhiều trách nhiệm như chuyển đạt tin tức cho 
cả dân chúng lẫn nhà cầm quyền, làm cầu nối giữa 
hai khối này, cho giới cầm quyền biết ý dân và ngược 
lại thông báo và diễn giải cho dân biết chính quyền 
đang làm gì. Rồi cũng đóng vai trò canh chừng cả 
ba khối hành pháp, lập pháp và tư pháp để tránh lạm 
quyền, và vạch sai lầm. Tất cả trong tinh thần xây 
dựng và tương kính, không nhiều thì ít.

Về chính trị, truyền thông không đội mũ xanh 
hay đỏ gì hết, không thiên tả cũng chẳng thiên hữu, 
trung lập giữa hai chính đảng.

Đó là nói chuyện bình thường. Nhưng tình trạng 
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hiện nay đã trở thành bất bình thường đến độ… 
cuồng dại luôn.

Nhìn vào lịch sử cận đại, TTDC bắt đầu công khai 
đánh CH từ thời TT Nixon. Vụ ăn trộm vặt Water-
gate mà TT Nixon không hay biết gì, bị khai thác, 
đào bới dưới đủ khía cạnh ròng rã hai năm trời, cho 
đến khi TT Nixon phải từ chức.

Từ đó về sau, các tổng thống CH đều được TTDC 
đãi ngộ, tặng cho những cái mũ đẹp nhất, từ anh 
“kép phim cao bồi hạng bét” Reagan, tới ông “cà 
đụt không thể vừa đi vừa nhai kẹo cao xu” Ford, 
đến ông “công chức già” Bush cha, rồi “thằng đụt 
của làng” Bush con.

Nhưng tất cả những đấm đá đó so với cuộc chiến 
của TTDC đang tặng cho TT Trump, chỉ là chuyện… 
muỗi đốt.

Thật ra, thái độ của TTDC đối với TT Trump thay 
đổi nhiều chứ không phải chống ngay từ ngày đầu.

Những ngày đầu, TTDC nhìn ông này như một 
nhân vật tiếng tăm – celebrity - mà thiên hạ tò mò 
muốn biết những chuyện riêng tư. TTDC bắt đầu 
đăng những tin vớ vẩn kiểu “tin từ thành đến tỉnh” 
liên quan đến ông Trump và gia đình. Bất ngờ, họ 
khám phá thấy cái chiêu này ăn khách. Mỗi lần có 
tin về ông Trump và gia đình là y như rằng báo bán 
nhiều hơn, TV nhiều người coi hơn. Nhất là khi có 
hình bà Melania ăn mặc mát mẻ.

TTDC trúng mối, khai thác tối đa.
Thế rồi TTDC khám phá ra là ông Trump này 

được đám cao bồi ruộng da trắng ủng hộ mạnh, có 
thể hạ được những ông CH nặng ký như Jeb Bush, 
Kasich, Rubio, Cruz,… Rồi họ tính toán. Tay Trump 
này thắng thì sẽ là miếng mồi ngon nhất cho bà gà 
nhà của mình.

Tất cả xúm lại công kênh ông Trump. Ngày nào 
báo và TV cũng tìm ra được chuyện để đưa ông 
Trump lên hàng đầu tin tức. Nhất cử lưỡng tiện, 
vừa có tiền vào, vừa giúp bà gà nhà. Sau này, các 
chuyên gia ước tính TTDC đã tặng cho ông Trump 
quảng cáo miễn phí đáng giá 2 tỷ đô.

Kết quả chiến dịch của TTDC thành công. Ông 
Trump hạ được tất cả đối thủ CH. Trở thành miếng 
mồi ngon cho bà Hillary đúng như phe ta mong 
mỏi. Quá vui!

Chỉ tiếc là mưu sự tại truyền thông, thành sự tại 
cử tri. Vào chung kết, ông Trump đại thắng. Cả thế 
giới chưng hững! TTDC vò đầu bứt tai. Làm gì bây 
giờ?

Bị hố to, TTDC “nhất trí” trả thù. Sau khi thất bại 

không lật ngược kết quả bầu cử được thì đổi qua 
chiêu tố TT Trump không có khả năng, không có 
tư cách,… Quyết hạ gục tay Trump này cho bằng 
được, cũng để chứng minh cho đám cử tri đã bầu 
cho ông là họ sai lầm hoàn toàn. TTDC công khai 
ôm vai bá cổ đảng Dân Chủ, quyết chí không đội 
trời chung với TT Trump.

Cải tổ y tế? TTDC xúm lại chỉ trích cái mà họ 
gọi là Trumpcare cho dù...chưa có Trumpcare. Một 
mặt, TTDC chê Trump vô tài, mấy tháng vẫn chưa 
đẻ ra được luật mới, mà quên mất hơn một năm sau 
khi nhậm chức Đấng Tiên Tri mới ký được Obama-
care.

Mặt khác, lo đánh phủ đầu trước. Bàn chưa xong 
chuyện giả tưởng 22 triệu người “bị lấy mất bảo 
hiểm”, nhẩy qua tố Trumpcare chỉ là cách “tái phối 
trí, mang tài sản những người nghèo nhất hiến cho 
những người giàu nhất”. Chứng minh rất khoa học 
là hiện nay có 20 triệu người nghèo mạt, mỗi người 
có được 5.000 đô Medicaid của TT Obama tặng, 
tổng cộng đâu 100 tỷ. Bây giờ CH lấy hết, chia lại 
cho mấy ông tỷ phú giàu nhất Mỹ.

Nếu có vị độc giả nào đọc cái “fake news” này mà 
không lăn ra cười thì kẻ này bái phục sát đất.

Nếu các ông Trump và dân biểu, nghị sĩ CH, tìm 
cách lấy tiền của 10% dân nghèo nhất tặng lại cho 
1% giầu nhất, thì bảo đảm họ sẽ bị đuổi về nhà chăn 
gà vịt hết vào kỳ bầu tới. Ta có thể đả kích, sỉ vả 
họ rất nhiều chuyện, nhưng nếu họ ngu như vậy thì 
ngay từ đầu đã không thể nào được bầu làm dân 
biểu, nghị sĩ hay tổng thống được.

Thật ra, kẻ này viết về chuyện bầu cử cho vui chứ 
nếu 20 triệu người này mất hết Medicaid thì chỉ 
trong một hai năm, họ ốm đau bệnh hoạn chết sạch 
hết rồi, chỉ còn các tỷ phú bạn của Trump còn sống 
thôi. Medicaid của mấy anh khố rách áo ôm này 
sẽ được TT Trump chuyển qua cho các tỷ phú, bảo 
đảm mấy ông tỷ phú sẽ không còn phải sợ ốm đau 
bị bỏ chết ngoài đường.

Loại tin ấu trĩ này chỉ xác nhận thái độ cố hữu của 
các “trí thức” thiên tả mục hạ vô nhân, coi thiên hạ 
là ngu xuẩn hết, đúng như một tác giả của Obama-
care, GS Gruber, đã thú nhận. Vậy chứ vẫn không 
thiếu gì người tin, phổ biến tin này ào ào trên mạng, 
kèm theo đủ kiểu bàn Mao Tôn Cương.

Trong con mắt của phe cấp tiến, chỉ có họ là thông 
minh tuyệt thế, nhân ái, yêu nước thương dân; một 
nửa nước Mỹ còn lại là đảng của một đám chính 
khách cướp của hại dân. Điều họ quên mất là trong 
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8 năm qua, dân Mỹ đã mời hơn 1.000 chính khách 
“nhân ái” về quê câu cá để trao cả tòa Bạch Ốc lẫn 
hai viện quốc hội và 30 tiểu bang cho cái đảng bóc 
lột dân.

Còn chuyện gì khác để đánh? TTDC tố TT Trump 
“kỳ thị dân Hồi giáo” thì lại bị Tối Cao Pháp Viện 
xối nguyên thùng nước lạnh lên đầu khi tất cả 9 vị 
thẩm phán, kể cả 2 vị cấp tiến nặng do TT Obama bổ 
nhiệm, biểu quyết phục hồi lại lệnh của TT Trump 
nhất thời hoãn nhận dân tỵ nạn từ Trung Đông. 9-0! 
Mấy vị thông thái chửi TT Trump dốt luật, bây giờ 
đâu hết rồi nhỉ? Chắc đang bận viết bài chê TCPV 
cũng không biết luật?

Chuyện thông đồng với Nga càng ngày càng nguội 
lạnh và nhạt hơn cơm nguội. Ngay cả anh cựu đảng 
viên Đảng CS Mỹ, Van Jones, nhà bình luận cột trụ 
của CNN hiện nay, cũng phải nhìn nhận tất cả chỉ là 
“a nothingburger”, một cái hăm-bơ-ghơ rỗng tếch 
không có thịt.

Chuyện TT Trump đang mất hậu thuẫn mạnh thì 
bị hụt giò sau khi CH thắng cử 4 keo liền trong dịp 
bầu dân biểu bổ túc.

Chuyện kinh tế thì cái chỉ số chứng khoán cứ leo 
thang không ngừng, tăng 20% trong 8 tháng từ ngày 
ông Trump đắc cử (so với 2% trong 10 tháng của 
Obama, trước bầu cử), phản ảnh giới kinh doanh có 
vẻ tin vào chính sách kinh tế của tổng thống. Giá 
xăng thì đang ở mức thấp nhất từ 12 năm qua.

Thế thì đánh chuyện gì bây giờ? Mà không lôi ông 
Trump ra đánh thì vừa không tiền vào, vừa tức chết. 
Ông Trump này, dù sao cũng là gà cồ chẳng những 
tóc vàng mà còn đẻ trứng vàng “rating” cho TTDC 
từ cả năm nay mà. Thôi thì lôi cá nhân ra đánh.

Chuyện bé xé ra to. Chuyện ruồi bu biến thành 
chuyện quốc sự.

Sôi nổi nhất mới đây là cuộc chiến “máu me đầm 
đìa” giữa TT Trump và vợ chồng Scarborough-
Brzezinski.

Cặp này trụ trì chương trình Morning Joe trên đài 
MSNBC, phát hình mỗi sáng từ 6 đến 9 giờ. Điểm 
đặc biệt là chương trình này từ nửa năm nay, không 
có gì khác ngoài việc mỗi sáng lôi TT Trump ra sỉ 
vả, nhục mạ, bằng đủ loại danh từ “văn hoa” nhất 
như ngu đần, bệnh tâm thần, gian manh, du côn, 
dâm tặc,... Coi như bữa ăn sáng “bồi dưỡng” của 
dân cấp tiến, để lấy sức chịu đựng Trump thêm một 
ngày nữa. Trong suốt thời gian đó, TT Trump không 
trả lời.

Gần đây, nước tràn ly, TT Trump chịu hết nổi, 

phản pháo. Ông “tweet” vài câu, gọi ông chồng là 
khùng, bà vợ là ngu. Lại còn thòng theo chuyện bà 
này ba lần xin gặp ông tại Miami, khi mặt mày máu 
me vì mới căng da mặt, bị ông không tiếp.

Nghe thoáng qua thấy mắc cười, đúng là... ông 
thần Trump! Ấy vậy mà TTDC hô hoán còn hơn 
là tsunami nhận chìm cả tiểu bang Cali. Tất cả ban 
hợp ca ầm ầm tố Trump phịa chuyện, chẳng có máu 
me gì, cũng chẳng có căng da mặt, mà chỉ là... kéo 
da cằm chút thôi. Đố quý độc giả biết căng da mặt 
khác “kéo da cằm” ở điểm nào?

Tất cả hô hoán tổng thống thiếu tư cách, mất uy 
tín đại cường Cờ Hoa. Thật ra cũng không sai lắm. 
Tổng thống mà ăn nói nham nhở hơn cả kẻ viết này 
thì thiếu tư cách thật, không oan đâu bác Trump ơi! 
Nhưng mà kẻ này không biết TTDC lo lắng cho tư 
cách và uy tín của tổng thống từ hồi nào nhỉ? Có 
phải từ hồi ông Clinton ôm điện thoại bàn chuyện 
quốc sự trong Phòng Bầu Dục trong khi cô Monica 
ngồi dưới gầm bàn không?

Câu chuyện đang hồi hấp dẫn thì ông thần Trump 
lại ra chiêu mới. Ông tung ra trên tweet một khúc 
phim diễu ông đang đánh đô vật với một người mà 
mặt bị che bởi cái bảng hiệu CNN, cái đài TV mà 
một ông bạn bên Tây gọi là “Canard News Net-
work”, vì mấy ông Tây gọi vịt là canard!

Đúng là tiếu lâm kiểu Mỹ? Không, đó cũng chỉ là 
cách suy nghĩ của kẻ viết nông cạn này thôi. TTDC 
nghĩ xâu xa hơn nhiều. Khua chiêng trống rùm 
beng “TT Trump đang xúi dục thiên hạ dùng bạo 
lực đánh CNN”. Một bà nhà báo la ầm là bà đang 
run lẩy bẩy, sợ có người bị Trump xúi, sắp sửa đến 
giết bà! Nghe toát mồ hôi, khiến kẻ này mau mau 
tìm đọc lại những bài viết cũ xem có đụng chạm 
ông Trump gì không.

Cái đoạn phim này thật sự đã được ông Trump 
tung ra từ 10 năm trước rồi. Để chọc chơi một 
ông bạn là ông bầu đô vật. Ông bầu này chính là 
chồng của bà Linda McMahon mới được TT Trump 
bổ nhiệm làm Giám Đốc Cơ Quan Quản Trị Tiểu 
Thương – Small Business Administration. Bây giờ 
mặt ông bầu đó bị thay thế bởi cái bảng CNN. Chỉ 
là kiểu chọc quê CNN. Thế nhưng TTDC bóp méo 
thành một loại “hiệu triệu của tổng thống, kêu gọi 
dân chúng dùng bạo lực thanh toán CNN nói riêng, 
truyền thông nói chung”.

Khúc phim như vậy thì bị hô hoán là xúi dục 
việc dùng bạo lực, nhưng khi cả ngàn người xuống 
đường đốt xe, phá nhà, cướp của chống tổng thống 
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thì ô-kê, hay khi một ông DC vác súng bắn một ông 
dân biểu CH thật thì là chuyện chính đáng, đáng đời. 
Thế vụ bà nhà báo CNN chụp hình với cái thủ cấp 
máu me của Trump, hay vụ New York diễn tuồng 
giết Caesar Trump, với khán giả đứng lên hoan hô, 
la hét “Yeah, kill him!” thì có phải là xúi dục bạo 
lực không nhỉ? 

Hay khi bà cựu bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch 
hô hào dân da đen đổ máu để tranh đấu chống Trump 
thì đó là gì?

Khúc phim này được TT Trump tung ra trên tweet 
của ông, nhưng không phải do ông lấy phim cũ, cạo 
sửa rồi tung ra lại, mà do ai đó đã làm. CNN điều 
tra, khám phá ra tác giả, ép tác giả công khai xin lỗi 
dưới một bí danh và “hứa không tái phạm”. CNN 
công khai đe dọa nếu xúc phạm CNN nữa, CNN sẽ 
công bố tên tuổi tác giả ra ngay để cả triệu người 
xúm vào chửi cho bõ ghét. CNN bị bắt quả tang 
đang chơi trò bắt chẹt, tìm cách bịt miệng anh này. 
Câu chuyện đang là một bối rối cho TT Trump, bất 
ngờ thành cái họa cho CNN!

CNN bào chữa, cho rằng không ai có quyền ẩn 
danh để tung ra những luận điệu chống phá, kỳ 
thị. Nghe có vẻ có lý đấy. Thế thì sao mấy chục 
anh công chức “nằm vùng” xì tin mật ra để phá TT 
Trump cả mấy tháng qua lại được TTDC bảo vệ dấu 
tên dùm?

Cuộc công du Âu Châu của TT Trump có vui 
nhiều (cả trăm ngàn dân Ba Lan đón chào nồng 
nhiệt), vui ít (Âu Châu không đồng ý quan điểm 
của TT Trump về hâm nóng địa cầu). Nhưng TTDC 
chỉ nhìn thấy thất bại và đáng chửi, như bài diễn văn 
tại Warsaw bị tố là sặc mùi kỳ thị, cổ võ thiên chúa 
giáo của dân da trắng, bài bác Hồi giáo của dân Ả 
Rập (ISIS cũng cùng quan điểm với TTDC!), bà TT 
Ba Lan không thèm bắt tay Trump (TT Ba Lan gọi 
là “fake news”), TT Trump tính chen vào giữa để 
chụp hình nhưng bị xô ra ngoài bià (TTDC biết cả 
TT Trump “tính” làm gì!), chính quyền Ba Lan bắt 
dân bỏ lên xe tải (“trucked”) để đi hoan hô Trump 
(cả trăm ngàn dân Bá Linh đi đón TT Obama trước 
đây thì được chở bằng Mẹc-xe-đì chắc?), TT Trump 
cho con gái họp với lãnh đạo thế giới (TT Trump có 
họp khác, xin phép cáo từ sớm vài phút, cho con gái 
ngồi ghế mình để bế mạc cuộc họp).

Kẻ này có cảm tưởng TTDC bây giờ toàn dùng 
nhà báo loại cấp tiến cực đoan nhưng trẻ măng, chưa 
đủ trưởng thành để bàn chuyện một cách nghiêm 
chỉnh.

Tình hình mỗi ngày mỗi xuống cấp. Đánh cá nhân 
tổng thống chưa đủ, TTDC quay qua đánh cả gia 
đình ông luôn. Ngay cả cậu con mới 11 tuổi cũng 
bị lôi ra bôi bác. Trong 8 năm qua, có anh nào dám 
đụng đến ngón chân hai “công chúa” của Obama 
không? Truyền thông ở cái xứ này chưa khi nào hèn 
kém hạ cấp như bây giờ.

Có người đặt câu hỏi tại sao TTDC lại thích đánh 
Trump như vậy?

Có một anh nhà báo lén thu thanh một cuộc nói 
chuyện nội bộ của một giám đốc chương trình của 
CNN. Ông này thẳng thừng nói với nhân viên “Câu 
chuyện Trump thông đồng với Nga chỉ là bố láo 
–danh từ ông ta dùng là... bullsh*t.-, nhưng vẫn 
phải khai thác vì thu hút được khán giả”. Đúng như 
đã viết ở đoạn trên, tất cả mọi chương trình đều tùy 
thuộc sự thu hút khán giả, gọi là “rating”, tức là 
chấm điểm theo số lượng khán giả.

Thế thì tại sao một số lớn khán giả, độc giả lại 
hoan hô TTDC đánh TT Trump? Tại vì TTDC phục 
vụ cho thị trường các thành phố lớn như New York, 
San Francisco, Los Angeles, Chicago, Washington 
DC,..., gồm trí thức cấp tiến và dân da màu, là khối 
cử tri của DC, của bà Hillary, thù ghét ông Trump. 
Trong khi cử tri của CH và của ông Trump là dân 
các tỉnh nhỏ, các tiểu bang miền nam và miền núi 
tây bắc, hay dân tỉnh lớn nhưng thuộc loại trung lưu 
hay lao động, đi làm cật lực, không bao giờ đọc NYT 
hay WaPo, cũng không coi CNN hay MSNBC.

Muốn thu hút khối độc giả và khán giả thành phố 
lớn, bắt buộc TTDC phải ôm quan điểm cấp tiến, 
đánh Trump tới bến. Một số lớn khán giả và độc giả 
sung sướng và hăng say theo dõi tin chống Trump 
vì những tin này giúp họ bớt ấm ức, đỡ cay cú vì 
thua quá đau.

Càng đánh Trump, càng nhiều khách hàng, càng 
ăn tiền. Bằng chứng cụ thể, số lượng khán giả của 
các đài TV chuyên chửi Trump như CNN, MSNBC 
đã tăng vọt từ mấy tháng nay, tiền vào đếm không 
xuể.

Công bằng mà nói, tuy TTDC chưa khi nào mạnh 
tay đánh tổng thống như bây giờ thật, nhưng ngược 
lại, cũng chưa có một tổng thống nào trả đòn nặng 
tay như TT Trump này. TTDC dường như bị sốc, 
không ngờ có người dám trả đòn mình như vậy. Từ 
trước đến giờ, các chính trị gia đều sợ truyền thông 
hơn sợ cọp. TT Trump là người đầu tiên muốn bẻ 
răng cọp.

Một thăm dò của The Drudge Report cho thấy 
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trong 10 độc giả đã có 8 hoan nghênh việc TT 
Trump dùng tweet đánh TTDC. Cho thấy khối cử 
tri nồng cốt của ông Trump càng ngày càng ủng hộ 
ông trong cuộc chiến chống TTDC mà họ cho là 
quá thiên vị, quá đáng. Nói cách khác, tweet là cách 
TT Trump củng cố hậu thuẫn trong khối cử tri của 
ông.

Để thấy rằng TT Trump có thể cố tình dùng ngôn 
từ quá khích, bất cần phải đạo chính trị, bất kể lễ 
nghi phép tắc, khi trả đòn TTDC, để khích động 
khối cử tri của ông, cũng như để triệt hạ uy tín của 
TTDC, in sâu vào đầu thiên hạ hình ảnh một truyền 
thông càng ngày càng quá khích, phe đảng, chống 
đối tổng thống một cách cuồng điên. Đây chính là 
chiến thuật triệt hạ TTDC của TT Trump, mà kết 
quả lâu dài khó đoán.

Cho đến nay, ai thắng, ai thua? Theo một thăm dò 
mới nhất của đại học Marist, 37% dân Mỹ tin TT 
Trump, một tỷ lệ không đáng hãnh diện lắm, nhưng 
vẫn hơn xa 30% tin tưởng vào truyền thông.

Một điều ít người để ý. Trong khi ông Trump và 
TTDC ồn ào chửi bới nhau, thì TT Trump và quốc 
hội CH lẳng lặng thông qua hơn 36 luật lớn nhỏ, 
từng bước xóa bỏ gia tài cấp tiến của Obama. 

Ai biết được là TT Trump có đang cố tình điệu hổ 
ly sơn hay không, lôi cả khối cấp tiến, từ đảng DC 
đến TTDC vào tròng, xúm lại đánh chuyện bá láp 
trong khi ông kín đáo làm chuyện đổi đời?

Đừng ai coi thường ông này. Chính vì các đồng 
chí đảng CH, rồi đối thủ đảng DC, bà Hillary và 
TTDC coi thường ông mà bây giờ ông ta đang ngồi 
trong Tòa Bạch Ốc đấy.

Có người trích dẫn câu của TT Roosevelt: “Nói 
rằng không ai được chỉ trích tổng thống, hoặc là 
chúng ta phải sát cánh với tổng thống, bất kể ông 
ta làm sai hay đúng, thì không những chỉ là người 
không yêu nước và luồn cúi, mà còn là kẻ phản bội 
dân tộc.”

Không sai. Nhưng kẻ này xin bổ túc “Nói rằng 
ai cũng bắt buộc phải chỉ trích tổng thống, hoặc là 
chúng ta phải chống phá tổng thống đến cùng, bất 
kể ông ta làm sai hay đúng, thì không những chỉ là 
người không yêu nước và phá hoại, mà cũng là kẻ 
phản bội dân tộc luôn.”

Chú Thích của Người Dân:
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 11 tháng 7, 2017. 

Đại-Dương

VIỆT NAM CẢI TỔ 
KINH TẾ QUỐC PHÒNG 

ĐỘNG CHẠM TỚI
QUYỀN LỢI CÁ NHÂN

                
Từ năm 2007, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (1997-

2001) của Đảng Cộng sản Việt Nam nói “Quân đội, 
Công an tham gia làm kinh tế, thương mại không 
còn phù hợp nên phải làm những khâu cơ bản để 
chuyển sang cho Nhà nước”. 

Năm 2017, dư luận tại Việt Nam lại bàn tán xôn 
xao về chủ trương “Kinh tế quốc phòng hay Quốc 
phòng làm kinh tế” đã thể hiện tình trạng không tiêu 
hóa được các biến chuyển trên thế giới của “giới tinh 
hoa” ở trong nước. 

Thứ nhất, tuy cùng phát biểu đúng cương lĩnh của 
đảng CSVN, nhưng, Bộ trưởng Quốc phòng, Ngô 
Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương được 
báo Thanh Niên trích lời “Phấn đấu làm sao có nhiều 
Viettel nữa để chứng minh chủ trương xây dựng các 
doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn”.

Hai tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Chiêm 
phát biểu “Quân đội Việt Nam không làm kinh tế nữa 
mà tập trung xây dựng chính quy hiện đại để bảo vệ 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. 

Được phỏng vấn hôm 7 tháng 7, Cục trưởng Kinh 
tế của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng 
sửa lưng “Tướng Chiêm chưa nói hết ý. Thực sự, quân 
đội làm kinh tế phải gắn liền với quốc phòng”. 

Cựu Thiếu tướng Lê Mã Lương, đương kim Chủ 
tịch Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và 
người khuyết tật có hàng ngàn doanh nghiệp hoạt 
động khắp nước, nhận xét “Lợi thế đặc thù của do-
anh nghiệp quân đội rất lớn nên tạo ra một thế mạnh 
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mà không có bất cứ doanh nghiệp Nhà nước hay tư 
nhân nào cạnh tranh nổi”.

Tướng Võ Hồng Thắng thách “Các doanh nghiệp 
khác muốn không thua kém các doanh nghiệp quân 
đội thì phải sản xuất tốt, giá cả hợp lý, bán ra thị 
trường được dân tin”.

Nhìn chung, mỗi nhân vật đều biện bạch cho 
chủ trương “ngụ binh ư nông = gửi binh lính vào 
nông nghiệp” có từ thời Nhà Đinh (968-980), được 
ĐCSVN làm sống lại vì mục đích chính trị độc tôn. 

Thứ hai, câu hỏi là Quân đội kinh doanh có lợi hay 
hại cho nền kinh tế Việt Nam?

Xu hướng I: Nguyên Phó thủ tướng cộng sản Vũ 
Khoan phát biểu hôm 11 tháng 7: “Khi làm kinh tế, 
quân đội sẽ phải gánh vác những nhiệm vụ chính 
trị xã hội mà không ai có thể làm được, thậm chí cả 
doanh nghiệp nhà nước cũng khó đảm đương”.

Với đầu óc đặc sệt chất độc tài và tư lợi nên các 
đảng viên cộng sản cao cấp không tin có ai đó trong 
xã hội làm tốt hơn họ. Có thế, họ mới mãi mãi ăn 
trên ngồi trốc mà không hề biết đến tội lỗi đối với 
đất nước và dân tộc. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng trả lời phỏng vấn: “ Khi thành lập Quân 
đội, Bác Hồ đã dạy và giao nhiệm vụ rất rõ cho Quân 
đội là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và 
đội quân lao động sản xuất”.

Binh lính thời xa xưa chiến đấu bằng sức mạnh cơ 
bắp nên việc đồng áng có thể làm tăng cường sức 
mạnh và dẽo dai khi lâm trận mà không cần tri thức 
vì chỉ sử dụng gậy gộc, giáo mác, cơ bắp. Chuyện 
luyện tập võ nghệ chỉ dành các đội cấm vệ có nhiệm 
vụ bảo vệ vua quan.

Hồ Chí Minh quá lạc hậu nên mới tin “với sức 
người sỏi đá cũng thành cơm”. Dân tộc Việt Nam 
bị thảm họa đói khát, nghèo hèn do giới tinh hoa của 
ĐCS áp đặt. 

Các số liệu về khối doanh nghiệp quốc phòng được 
nhiều cơ quan truyền thông hoặc giới chức quân sự 
cao cấp trích dẫn đều khác nhau vì chẳng ai, kể cả 
giới truyền thông quốc nội, biết rõ về ngân sách quốc 
phòng Việt Nam cũng như hoạt động thực sự của 
doanh nghiệp quân đội. 

Điều 6 trong Nghị định của Chính phủ Việt Nam 
ngày 15-10-2015 ghi: “Doanh nghiệp quốc phòng 
được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và 
thuế sử dụng đất đối với diện tích đất phục vụ nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh được giao quản lý và sử 
dụng”. Cứ 3 năm lại duyệt xét về các ưu đãi cho 

doanh nghiệp quốc phòng.
Việt Nam có 200 (hay 300?) doanh nghiệp quốc 

phòng nay chỉ còn 88 và tương lai xuống 17, đang 
chờ Thủ tướng Chính phủ ký để Quân đội thi hành.

Doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất như Tập đoàn 
Viễn thông Viettel có tài sản trị giá 10-20 triệu USD, 
kể cả hoạt động ở nước ngoài. Ngân hàng Quân đội 
với chủ tịch, phó chủ tịch mang cấp tướng. Tổng 
công ty Tân cảng Sài Gòn chiếm 25% thị phần hải 
vận nội địa và 50% thị phần container nhập cảng của 
Việt Nam. 

Xu hướng II: Văn ôn võ luyện nên Hoàng đế 
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792) không noi 
gương người xưa mà chú tâm huấn luyện binh lính 
thường xuyên về kỹ năng tác chiến thành Quân đội 
tinh nhuệ, hùng mạnh nhằm phục vụ cho Nghệ thuật 
Chiến tranh Thần tốc. 

Vai trò của Quân đội tại hầu hết các nước trên thế 
giới đều lo bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh để dân 
chúng an tâm và an toàn góp sức xây dựng đất thịnh 
vượng. Các quốc gia hùng mạnh và giàu có, hiện đại 
nhất trong cộng đồng nhân loại đều áp dụng mô hình 
này.

Việt Nam cam kết đi theo hướng kinh tế thị trường 
tự do kể từ lúc ký Hiệp ước Thương mại Việt-Mỹ 
năm 1994 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới, WTO năm 2006. Nhưng cho tới nay Việt Nam 
chưa được công nhận có nền kinh tế thị trường đúng 
nghĩa.

Do đó, khi làm ăn với quốc tế đều gặp quá nhiều 
trở ngại, kiềm chế sự phát triển của đất nước, hạn chế 
niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam. 

Giới “tinh hoa” tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đều biết và thường bị các đồng nghiệp trên thế 
giới chỉ trích gay gắt khi xin người ngoại quốc công 
nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Nhưng chế 
độ chính trị cộng sản đem lại đặc quyền, đặc lợi quá 
đồ sộ cho đảng viên nên họ giết chết lương tri mà 
ngậm miệng ăn tiền.

TẢ PHÁI 
ĐÃ DẪN NHÂN LOẠI VÀO 
THẾ GIỚI ẢO TƯỞNG

                             
Giấc mơ của con người bao giờ cũng tương đồng 

với cuộc sống nếu không nó sẽ trở thành ảo tưởng.
Tả và hữu như âm với dương mà nếu như tiến tới 

cực tả hoặc cực hữu sẽ làm cho thế giới mất quân 
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bình nên đòi hỏi một chiến lược tái-cân-bằng.
Cực hữu đã tạo ra chủ nghĩa tư bản man dại dẫn 

tới tình trạng “người bóc lột người”, “cá lớn nuốt cá 
bé” khiến đại đa số loài người rơi vào cảnh lầm than, 
cơ cực. 

Cách mạng đã bùng nổ ở Châu Âu buộc chủ nghĩa 
tư bản man dại biến đổi thành chủ nghĩa tư bản tự 
do. Nhờ đặt trên nền tảng “quyền tư hữu” được luật 
pháp bảo vệ nên các quốc gia theo chủ nghĩa tư bản 
tự do đã nâng cao đời sống của dân chúng, làm cho 
đất nước phát triển mọi mặt. 

Ngược lại, chủ nghĩa cộng sản lấy sở hữu nhà nước 
làm nền tảng phát triển xã hội, đã giết chết động lực 
cá nhân và sức sáng tạo dẫn tới nghèo đói, lạc hậu.

Sự sụp đổ của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản và Liên 
Xô làm cho bàn cờ thế giới thay đổi nhanh chóng. 
Nhưng cộng sản cuồng tín vẫn còn bám trụ tại Trung 
Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên. 

Các kế hoạch cải tổ kinh tế, siết chặt chính trị đã 
biến Trung Quốc và Việt Nam thành nền kinh tế tư 
bản thân hữu khi Cuba lơ lửng, Bắc Triều Tiên vẫn 
kín cổng cao tường.

Khát vọng của con người khắp thế giới chỉ mong 
được sống an bình, không có chiến tranh, việc làm 
ổn định, xã hội an ninh, bình đẳng tương đối, tôn 
trọng lẫn nhau. 

Cực tả và thiên tả chẳng làm được gì cho dân 
chúng, ngoại trừ những hứa hẹn “hái sao trên trời” 
nhằm mục đích duy nhất: duy trì quyền lãnh đạo 
quốc gia. Vì thế, họ sẵn sàng kích động nổi loạn nếu 
bị thất cử.

Ứng viên Barack Obama tự xác nhận chưa hề có 
thành tích cụ thể để được Uỷ ban Giải thưởng Nobel 
Hòa bình trao vương miện năm 2009. Sau 8 năm cầm 
quyền, Tổng thống Barack Obama để lại cho dân Mỹ 
món nợ công gần 10,000 tỉ USD, tương đương với 
tổng số mà tất cả các vị tiền nhiệm lưu lại!

Xã hội Mỹ trở thành chia rẽ chủng tộc, giới tính, 
giàu nghèo, chính trị, tôn giáo, mất truyền thống 
thượng võ, không tin vào giá trị Hiến pháp, khiến 
cho thế giới nghi ngờ về sức mạnh tiềm tàng của 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Liên Âu với 
nền kinh tế trì trệ, xã hội bất ổn, tỉ lệ thất nghiệp cao 
triền miên, chia rẽ trong Khối cũng như trong mỗi 
quốc gia dưới sự quản trị của các chính phủ phái tả 
hoặc cực tả.

Vì thế, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Chủ 
tịch Tập Cận Bình cố phô trương khả năng thay thế 

Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo nền kinh tế toàn cầu.
Tiếp theo, Tể tướng Angela Merkel bắn tiếng sẽ cô 

lập Tổng thống Donald Trump tại Thượng đỉnh G20 
họp ở thành phố Hamburg của Cộng hòa Liên bang 
Đức từ 6 đến 8 tháng 7 năm 2017, nhằm đánh bóng 
vai trò đỡ đầu cho chính sách toàn-cầu-hoá. 

Merkel hô hào mở rộng biên cương cho hơn 1 triệu 
di dân và tị nạn làm cho nhiều đàn bà Đức bị tấn công 
tình dục tập thể tại thành phố Cologne và 4 thành phố 
khác trước thềm năm 2016. Quyết định này cũng gây 
sự chia rẽ gay gắt giữa quốc gia thiếu nhân công và 
các nước thừa lao động trong Liên Âu.

Vụ khủng bố tại Chợ Giáng sinh ở Berlin vào tháng 
12-2016 đã tô đậm sai lầm về biện pháp đối phó với 
chủ nghĩa khủng bố quốc tế. 

Vụ bạo loạn ở Hamburg 2017 quy tụ 12,000 người 
biểu tình chống vì G20, kể cả 1,000 người thuộc 
Black Bloc, trang phục và che mặt màu đen. 

Báo Spiegel ngày 14-07-2017 ghi nhận dư luận 
nước Đức tự hỏi liệu chính phủ Merkel có khả năng 
và giải pháp hữu hiệu để bảo vệ công dân không?

Tờ Spiegel cũng tố cáo Thống đốc Olaf Scholz, 
thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung-tả, đã thất 
bại trong việc bảo vệ người dân Đức nhân Hội nghị 
G20, bộc lộ sự lúng túng của tả phái.  

TĐ Scholz bác bỏ lời cáo buộc cảnh sát Hamburg 
chỉ quan tâm bảo vệ Putin và Trump chứ không phải 
cư dân. Nhưng Kế hoạch Hành quân 40 trang của 
cảnh sát ban hành một tháng trước Hội nghị G20 viết 
rõ ràng là “Bảo vệ và an ninh cho các khách mời là 
có ưu tiên cao nhất”.  

Tả phái quốc tế muốn tập trung lực lượng hợp pháp 
(các nguyên thủ quốc gia), bất-hợp-pháp (cực tả) 
nhằm ủng hộ hai chủ trương toàn-cầu-hoá và chống 
biến đổi khí hậu của Tể tướng Angela Merkel nên đã 
bố trí 20,000 cảnh sát tại Hamburg. Nhưng bạo động 
và hôi của vẫn xảy ra.

Hội nghị G20 không đủ khả năng giải quyết những 
vấn đề quốc tế do quyền lợi khác biệt sâu xa giữa các 
thành viên nên chủ đề chính “phát triển Châu Phi” 
gần như bị lãng quên trước những vấn nạn khủng 
bố quốc tế, tranh chấp ngoại giao, nguy cơ xung đột 
quân sự, làn sóng di dân và tị nạn.

Tuyên bố G20 Hamburg viết “chống chủ nghĩa 
bảo hộ thương mại, bao gồm cả các hành vi mậu 
dịch bất công và công nhận vai trò của của các công 
cụ bảo vệ thương mại hợp pháp ... Mỹ sẽ nỗ lực hợp 
tác chặt chẽ với các nước khác để giúp họ tiếp cận 
và sử dụng nhiên liệu hóa thạch sạch và có hiệu quả 
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hơn”.
Như thế, phần lớn trong Hội nghị G20 ở Đức đã 

chia sẻ quan điểm của TT Trump về thương mại toàn 
cầu và sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ về giảm 
khí thải trên thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ thân 
thiện với Donald Trump, mời tham dự Quốc khánh 
Pháp, tiếp đãi thân tình như bạn bè, do cả hai đều 
muốn trao quyền lãnh đạo đất nước cho dân chúng 
thay vì nằm trong tay các chính trị gia chuyên 
nghiệp.

Có thể Merkel thất vọng nhưng Macron biết rõ 
cộng đồng quốc tế khó thiếu Hoa Kỳ cả trên phương 
diện kinh tế lẫn quân sự. 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng như ở Hội nghị 
G20, các quốc gia đang tìm cách thích ứng với cách 
điều hành của Tổng thống Trump trong lĩnh vực 
quốc nội cũng như quốc tế.

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ
ĐỐI PHÓ VỚI

THAM VỌNG QUÂN SỰ 
CỦA TRUNG QUỐC

                                 
Trung Quốc có bờ biển dài và không bị băng đá 

nên đã hải hành đi khắp nơi, ít nhất cũng từ đầu thế 
kỷ thứ 20.

Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn đối diện với sự khó 
khăn do thiếu hải cảng tiếp cận các đại dương và 
nhiều quyền tự do căn bản hơn. Đặc biệt, khi ra tới 
biển cả, họ bị cô lập rõ ràng ở một chừng mực nào 
đó. Trung Quốc phải đi qua hai eo biển Malacca 
và Sunda quá xa lãnh hải thì mới tiếp cận được các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và thị trường tiêu thụ 
cần thiết cho vận mệnh phát triển kinh tế.

Hai eo biển Sunda và Malacca thành cơn ác mộng 
cho các chiến lược gia Trung Quốc tuy họ vẫn phải sử 
dụng 2 eo biển này để đến mỏ dầu Trung Đông, các 
ngư trường dọc bờ biển Châu Phi và những nguồn 
tài nguyên trong lòng Châu Phi, chưa kể tới các thị 
trường ở Châu Âu.

Tham vọng chiếm hữu của Bắc Kinh lớn theo tốc 
độ phát triển kinh tế nên họ muốn kiểm soát chứ 
không thoả mãn với điều kiện hải vận tự do.

Vì thế, hơn 30 năm qua Bắc Kinh tiến hành kế 
hoạch tăng cường nới rộng khu vực hàng hải bền 
vững.

Bước đầu, kiểm soát khu vực biển tiếp giáp với 
Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunei; xây các 
đảo nhân tạo bất-hợp-pháp ở Trường Sa và quân-sự-
hoá Biển Nam Trung Hoa với các pháo đài trên hai 
nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa; áp đặt quyền chủ 
quyền và quyền tài phán tuyệt đối bên trong Đường 
9 Đoạn, chiếm trên 80% Biển Nam Trung Hoa.

Kế tiếp, Bắc Kinh phát triển 2 căn cứ hải vận thân 
thiện ở Sri Lanka và Pakistan vào mục đích kinh tế. 
Tuy không làm chủ nhưng với nguồn vốn dồi dào 
Bắc Kinh rót vào sẽ tạo điều kiện cho Hải Quân 
Trung Quốc hành quân cách xa hai eo biển giới hạn.

Mới nhất, Trung Quốc đã đưa một hạm đội nhỏ 
đồn trú tại căn cứ Hải quân đầu tiên ở Djibouti trong 
Sừng Châu Phi, cách căn cứ của Mỹ vài dặm. Trên 
danh nghĩa căn cứ này yểm trợ tiếp liệu cho các chiến 
hạm Trung Quốc chịu trách nhiệm hộ tống thương 
thuyền đi qua vùng ảnh hưởng hải tặc tại Biển Á Rập 
và Vịnh Aden. Nếu đặt hoả tiễn chống hạm tối tân tại 
đó có thể kiểm soát các hải lộ từ Đông sang Châu Âu 
và ngược lại.

Bắc Kinh không hề tuân thủ triệt để luật pháp và 
quy định quốc tế dù đã ký hoặc cam kết nhưng ôm 
giấc mơ viết lại luật pháp nhằm phục vụ cho quyền 
hạn và lợi ích vô bờ của Hán tộc.

Cộng đồng quốc tế từ nghi ngờ đã chuyển sang 
phản ứng có-điều-kiện đối với những hành vi của 
Bắc Kinh.

Bắc Kinh hiểu rất rõ bản tính của TT Barack 
Obama ưa khoa trương, thích nịnh hót, hèn nhát và 
do dự, nên tương kế tựu kế nhanh chóng biến Biển 
Nam Trung Hoa thành chiếc ao nhà để đẩy Hải quân 
Hoa Kỳ ngày càng xa Vùng chống tiếp cận/chống 
xâm nhập (A2/AD).

Dù cố nghe ngóng suốt 6 tháng trường, Chủ tịch 
Tập Cận Bình cũng không hiểu rõ Chính sách Châu 
Á của Tổng thống Donlad Trump nên thường bị 
động trước các quyết định bất ngờ của ông chủ Toà 
Bạch Ốc.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở 
Hoa Thịnh Đốn tổ chức Hội thảo về Châu Á hôm 
18 tháng 7 năm 2017 đã mời Thượng nghị sĩ Cộng 
Hòa, Cory Gardner, Trưởng tiểu ban phụ trách vấn 
đề Châu Á-Thái Bình Dương của Uỷ ban Đối ngoại 
Thượng viện Mỹ làm diễn giả chính.

Tns Gardner tập trung bài phát biểu vào 3 điểm 
chính: (1) Bắc Kinh chưa gây áp lực đủ để Bắc Triều 
Tiên từ bỏ tham vọng vũ khí nguyên tử và hoả tiễn 
liên lục địa. (2) Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển 
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Nam Trung Hoa làm phương hại tới lợi ích của Hoa 
Kỳ. Các quốc gia duyên hải Đông Nam Á phải dựa 
vào Phán quyết ngày 12-07-2016 của Tòa án Trọng 
tài Thường trực về Luật Biển để đàm phán, tham vấn 
về bản Quy tắc Ứng xử trên Biển Nam Trung Hoa, 
COC, nhằm vô-hiệu-hoá Đường 9 Đoạn. (3) Mỹ và 
đồng minh nên chống Bắc Kinh áp đặt vùng báo 
động quân sự ở Trường Sa. Úc Đại Lợi và Nhật Bản 
có thể kiện Trung Quốc tại Toà án Trọng tài Thường 
trực về Luật Biển nếu bị ngăn cản “tự do hải hành” 
vì đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc, 
UNCLOS về Luật Biển 1982.

Kiểu “nói nhiều làm ít” của TT Obama đã đẩy 
ASEAN vào vòng tay Trung Quốc bị TT Trump đảo 
ngược bằng “làm nhiều nói ít”.

Thượng nghị sĩ Gardner cho biết đang đệ trình Đạo 
luật Sáng kiến Tái Bảo đảm Châu Á (Asia Reassur-
ance Initiative Act) gồm có: (1) tăng cường cam kết 
an ninh với các đồng minh. (2) thúc đẩy sự tham gia 
kinh tế và bảo đảm sự tiếp cận thị trường của Hoa Kỳ 
tại Châu Á-Thái Bình Dương. (3) thúc đẩy dân chủ, 
nhân quyền và minh bạch.

Việt Nam, Phi Luật Tân đang “xoay trục” sang 
phía Hoa Kỳ để tránh bị Trung Quốc bắt nạt và mua 
chuộc.

Tự bản thân của các quốc gia duyên hải Đông Nam 
Á cũng phải nghiêm chỉnh thi hành UNCLOS trong 
các lĩnh vực đánh cá, khai thác dầu khí và quân-sự-
hoá các thực thể địa lý tại Trường Sa.

Cuộc tập trận phối hợp giữa 3 hàng không mẫu 
hạm của Mỹ-Ấn-Nhật trùng hợp với mối căng thẳng 
Ấn-Trung đang diễn ra tại vùng biên giới.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế sợ chiến tranh 
Ấn-Trung xảy ra như năm 1962.

Tuy nhiên, họ cho rằng hai bên có thể phải tìm 
biện pháp tương nhượng vì nếu chiến tranh khốc liệt 
xảy ra dù ngắn hay dài, hậu quả rất tai hại tới 2 nền 
kinh tế. Trung Quốc phải nhập cảng 87% dầu hoả từ 
Trung Đông và Châu Phi trong khi dự trữ chỉ đủ 77 
ngày.

Hải Quân Ấn Độ có khả năng phong tỏa khiến cho 
các tàu chở hàng của Trung Quốc phải chuyển hướng 
sang Tây Thái Bình Dương, lại có thể chạm mặt với 
Mỹ, Úc, Nhật.

Như thế, bất cứ tình huống nào thì Trung Quốc vẫn 
ở thế hạ phong trên biển, đặc biệt trong thời chiến.

Chọn lựa nào đúng cho các nước nhược tiểu sống 
bên cạnh một kẻ láng giềng đầy ắp tham vọng và 
mưu đồ đen tối?

“

Tiền/Vàng và Nước Mắt
 

Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ 
dùng hết tiền của người khác.  Margaret Thatcher

Chừng 10 năm trước, tôi tình cờ đọc một bài báo 
ngắn (“Tuần Lễ Vàng 1945”) của Trà Phương – trên 
trang Vnexpress, số ra ngày 13 tháng 10 năm 2010 
– mà cứ cảm động và bâng khuâng mãi. Xin ghi lại 
nguyên văn, cùng hình ảnh, chia sẻ với mọi người:

“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó 
khăn về tài chính, 4/9/1945 Bác Hồ đã phát động 
Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách 
quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có 
đóng góp nhiều nhất.

Một số bức ảnh về Tuần lễ Vàng đã được Nhà sử 
học Dương Trung Quốc sưu tầm trong một chuyến 
công tác tại Pháp mới đây. Theo ông Dương Trung 
Quốc, ngay sau khi từ chiến khu lần đầu tiên về Hà 
Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc 
tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang. Đây là nơi ở của 
nhà tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hạng 
giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Bác chọn nhà một tư sản giàu có vì tin vào nhân 
dân của mình. Không chỉ người nghèo mà cả người 
giàu cũng khao khát độc lập, tự do. Và cách mạng 
cần đến sự ủng hộ và tham gia của cả người giàu lẫn 
người nghèo.”

Chỉ có điều đáng tiếc (nho nhỏ) là nhà báo Trà 
Phương cho biết quá ít  về gia đình nhà tư sản Trịnh 
Văn Bô. Đang lúc rảnh nên tôi xin phép được chép lại 
(đôi trang) của một nhà báo khác, để rộng đường dư 
luận: “Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một doanh 
nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông, 
ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông, ông Hoàng 
Đạo Phương, đều là những nhà nho cùng thời với cụ 
Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong 
trào Đông Kinh Nghĩa Thục.
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Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ, bà Hoàng Thị Minh 
Hồ, trong 10 năm, kinh doanh thành công, đưa tài 
sản hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với 
ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc 
Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái 
Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ 
Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm.

Một cụ già tám mươi tuổi mang tới một gói lụa 
điều, bên trong là nén vàng gia bảo nặng mười 

bảy lạng. Ảnh & chú thích: Vnexpress 
Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý 

của những người cộng sản. Ngày 14-11-1944, hai vợ 
chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham 
gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang một 
vạn đồng Đông Dương ra ủng hộ Mặt trận Việt Minh 
và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một 
nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người 
cộng sản. Đến trước Cách mạng tháng Tám, gia đình 
ông đã ủng hộ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, 
tương đương 212,5 cây vàng. Khi những người cộng 
sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được 
đưa vào Ban vận động Quỹ Độc lập.

Ngày 24-8-1945, khi Chính phủ lâm thời về Hà 
Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, 
Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã 
ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm 
đầu Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh 
Văn Bô, sau đó, ông xuống tầng hai, ngủ trên chiếc 
giường bạt còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da 
hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt 
động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh 
cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc 
ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo, thực khách hàng 
ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ.

Trong suốt từ 24-8 cho đến ngày 2-9-1945 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. 
Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà 
Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. 

Bà nhớ, có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: 
“Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?”. 
Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn 
xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27-
9-1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường 
xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và 
gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh 
đã ngồi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tiếp các sĩ 
quan OSS như Archimedes Patti và Allison Thomas. 
Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày 
lễ Độc lập, đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông 
Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của 
ông Trịnh Văn Bô còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thì may bằng vải Phúc Lợi.

Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn 
Bô theo Chính phủ Kháng chiến lên Việt Bắc còn vợ 
ông thì mang 5 người con, trong đó có một đứa con 
nhỏ, cùng với mẹ chồng lên “vùng tự do” Phú Thọ. 
Những năm ở đó, từ một bậc trâm anh, thế phiệt, bà 
đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi 
con. Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở về Hà 
Nội. Ông bà tiếp tục xoay xở và bắt đầu phải bán dần 
đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình. Lúc này, toàn bộ 
biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước 
sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu, 
Nhà nước “mượn” sau tự làm giấy nói gia đình xin 
hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo: “Tôi không 
ký”.

Bà quả phụ Trịnh Văn Bô: Ảnh: giadinh.net
Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành 

“cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các 
nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở 
kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được 
kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào 
“công tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản 
được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được 
là do bóc lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm 
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phó giám đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. 
Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt 
Minh như chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt 
Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó.

Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các 
con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần 
giai cấp là “tư sản dân tộc”, và rất ít khi hai chữ 
“dân tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn 
Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy 
giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như 
những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị 
vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều. 
Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ 
thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hoá… 
những người xếp sinh viên Hải Phòng, Hà Nội vào 
thứ hạng chót. Chị tôi vào Đại học Bách Khoa, năm 
1959, phải đi lao động rèn luyện một năm trên công 
trường Cổ Ngư, con đường về sau Cụ Hồ đổi thành 
đường Thanh Niên, và sau đó là lao động trên công 
trường Hồ Bảy Mẫu”. 

Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội 
đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng 
Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng 
Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi 
ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không 
đòi lại được”. (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. 
OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Câu chuyện thượng dẫn tuy hơi cay đắng nhưng kết 
cục (không ngờ) lại  vô cùng có hậu, theo như bản tin 
của Vnexpress” (“Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền 
vay dân trong 2 cuộc kháng chiến”) số ra ngày 19 
tháng 7 năm 2017:

“Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng 
chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 
1951, 1952; công trái quốc gia, phát hành năm 1951; 
công trái Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; công 
phiếu nuôi quân phát hành năm 1964

Nguồn ảnh: taichinhdientu.vn
và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) 

do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên 

vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi 
quân.”

Thiệt là tử tế và qúi hóa quá xá Trời. Tôi rất tâm 
đắc với hai chữ “đôn đốc” trong tiêu đề của bản tin 
thượng dẫn: “Bộ Tài Chính Đôn Đốc Trả Nợ Tiền 
Vay Dân Trong Hai Cuộc Kháng Chiến.” Nghe sao 
có tình, có nghĩa hết biết luôn.

Nhà nước sòng phẳng, đàng hoàng, và tử tế đến 
như thế nên khi quốc khố trống rỗng và nợ công ngập 
đầu – như hiện nay – thì chuyện huy động vàng trong 
dân chắc ... cũng dễ (ợt) thôi.

Good bye and good luck! 

Đất Nước
Nhìn Từ Quán Nhậu 

“Ba O Hà Tĩnh”
 Sao các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không về Hà 

Tĩnh mà nghe dân chửi? Luật sư Trần Đình Triển

Cuối cùng, Miến Điện cũng đã mở cửa với thế 
giới bên ngoài. Họ hơi bị chậm nên thực đơn trong 
hàng quán ở đất nước này – phần lớn – vẫn chỉ cứ in 
những dòng chữ Miến (ngoằn nghoèo, bí hiểm) và 
tuyệt nhiên không hề có hình ảnh gì minh hoạ đi kèm 
ráo trọi.

Thực khách, bởi thế, thường rất cô đơn (và vô cùng 
hồi hộp) khi phải đối diện với những lựa chọn khó 
khăn. Gọi lầm thức ăn là chuyện tự nhiên, và cũng 
thường xuyên, y như...cơm bữa. 

Dĩ thực vi tiên!  
Và (chắc) vì vậy nên sân bay Mandalay và Yan-

gon trông đìu hiu thấy rõ, so với sự tấp nập và ồn ào 
của phi trường Don Mueang hay Suvarnabhumi của 
Thái.

Thực phẩm của Thái Lan thì khó ai có thể phàn nàn, 
nhất là người Việt. Gừng, nghệ, sả, riềng, tiêu tỏi, ớt 
hành, mắm muối...đều là những gia vị thân thuộc đối 
với khẩu vị của cả hai dân tộc này. 

Nhiều tiệm ăn bình dân ở thủ đô Bangkok còn thuê 
người Việt nữa. Loanh quanh Vọng Các, tôi thử óc 
quan sát (cùng trực giác) của mình nhiều lần, và rất 
ít khi bị trật: 

- O là dân Hà Tĩnh, đúng không?
- Dạ!
Tiếng “dạ” rụt rè, với nụ cười hiền lành và niềm vui 



Tháng 8 - 2017 Trang 25

(không dấu) trên nét mặt người đối diện khiến cho kẻ 
tha hương chợt cảm thấy có cảm giác ấm lòng. Đôi 
khi, tôi cũng trật nhưng chưa bao giờ xa quá:

- Dạ không, con ở Diễn Châu mà.
Hoặc:
- Cháu người Quảng Bình, chú à.
Hay: 
- Không phải mô, quê con ở Huế tề.
Theo Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Lan (Học Viện Nghiên 

Cứu Đông Nam Á – The Institute of Southeast Asian 
Studies) có hơn năm trăm ngàn lao động Việt Nam ở 
nước ngoài, trong số này khoảng 50 ngàn người đang 
làm việc tại Thái Lan. Tất nhiên,  chưa kể số người 
“làm chui” được gọi một cách lịch sự là những công 
nhân không có giấy tờ – undocumented workers.

Tuy là một lực lượng lao động đáng kể và cần thiết 
cho nước Thái, người Việt đến xứ sở này chưa bao giờ 
được đón nhận một cách đàng hoàng tử tế.  Không 
những thế “nhiều kẻ còn bị giới chủ nhân bạc đãi, 
với đồng lương bóc lột, đến mức gần như phải làm 
việc trong môi trường nô lệ, và thường bị giới chức 
có thẩm quyền bắt bớ” (many workers are underpaid, 
even to the point of almost slave labour conditions, 
mistreated by employers and often arrested by au-
thorities), theo như nhận xét (“Vietnamese workers in 
Thailand: lesser known but valuable labour source”) 
của Christopher F. Bruton –  Executive Director of 
Dataconsult Ltd – đọc được trên Bangkok Post hôm 
21 tháng 7 năm 2016.

Mặt tiền quán Ba O Hà Tĩnh. Ảnh chụp 02/2017
Ở ngoại ô Vọng Các, trong khu Yung Chalearn, có 

một cái quán (không biết tên gì) mà cả ba cô giúp 
việc đều là người Hà Tĩnh nên tôi gọi là “Quán Ba 
O.” Chúng tôi hay đến đây vì gần chỗ trọ, vì giá cả 
vừa phải, và vì được “cố vấn” về những món nhậu 
(ngon rẻ) cùng với thái độ thân thiện của những o 
đồng hương rất hiền ngoan và vô cùng chân chất.

Cứ nhìn thấy Ba O Hà Tĩnh, cùng nụ cười rất tươi 

tuy hơi bẽn lẽn là tôi lại nhớ đến bốn câu thơ của Hồ 
Dzếnh:

Cô gái Việt Nam ơi 
Nếu chữ hy sinh có ở đời 
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực 
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
Quán mở cửa từ 11 giờ sáng đến tận khuya. Nhiều 

đêm không làm việc được, tà tà ra quán uống vài ly, 
chúng tôi vẫn thấy “Ba O Hà Tĩnh” đang tất bật với 
những công việc chả nhẹ nhàng gì: lau dọn, rửa chén, 
chạy bàn...Hỏi thăm mới biết là dù làm việc đủ bẩy 
ngày một tuần, mỗi ngày trên 12 tiếng, hàng tháng cả 
ba chỉ được trả số tiền vô cùng khiêm tốn (200 Mỹ 
Kim) chỉ bằng nửa số lương tối thiểu – theo qui định 
hiện thời của Bộ Lao Động Thái. 

Điều an ủi là chủ quán cho ở trọ không phải trả tiền 
nhà, và chuyện ăn uống tại chỗ – tất nhiên – cũng 
hoàn toàn miễn phí.  Nhờ vậy, tiền công của cả ba o 
đều gửi hết về quê để nuôi mấy đứa em và bố mẹ già. 
Ở Hà Tĩnh, theo lời của họ: “Biết làm chi cho ra tiền 
được!”  

 Hà Tĩnh Không chỉ nổi tiếng về đói nghèo, và 
“hầu như năm nào chính quyền cũng than thở là phải 
‘còng lưng’ xin gạo.” Địa phương này còn được cả 
thế giới biết đến “về sự cố môi trường biển” và là nơi 
chôn lấp chất phế thải của công ty Formosa.

Tuy thế,  Báo Hà Tĩnh (số ra ngày 24 tháng 10 năm 
2016) vẫn hớn hở cho hay: 

“Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, những 
nhân sự đứng đầu Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam… đều là người Hà Tĩnh.

Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ 
trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến 
là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 
16 người.”

Giới tinh hoa của Hà Tĩnh, rõ ràng, hơi đông. Số 
người dân lưu lạc của tỉnh này cũng thế, cũng đông 
hơn rất nhiều nơi khác. Dường như có tỉ lệ thuận giữa 
con số “bộ trưởng, tư lệnh ngành, và ủy viên Trung 
ương trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng” của 
Hà Tĩnh với đám con dân của địa phương này đang 
phải sống đời lưu lạc.

Thảo nào mà dịch giả Phạm Nguyên Trường đã rất 
cẩn thận với hạn từ “tinh hoa” khi chuyển ngữ:

“Nghĩa của từ ELITE: the richest, most power-
ful, best-educated, or best-trained group in a society 
cho nên nếu luôn luôn dịch là TINH HOA thì e rằng 
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không đúng. Ví dụ, người nước ngoài khi nói về giới 
viết lách ở VN có thể sẽ coi Đoàn Hương, Hữu Thỉnh, 
Hồng Thanh Quang, Tạ Bích Loan ...là nhóm elite 
trong văn giới, hay Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng 
là nhóm elite trong chính trị..., nhưng nếu mình dịch 
lại thì mình chỉ viết “thuộc giới ăn trên ngồi trốc” 
mà thôi”. 

Dịch thuật như thế e  hơi thiếu phần “thanh lịch” 
nhưng thực khó mà gọi đám người hiện đang cầm 
quyền ở Việt Nam (nói chung) và mười mấy  vị Ủy 
Viên Trung Ương Đảng của Hà Tĩnh (nói riêng) bằng 
một hạn từ khác được. Tiểu luận (“Những Cơ Hội 
& Thách Đố Cho Lao Động Di Dân Việt Nam Tại 
Thái Lan”) của Linh Mục Antôn Lê Ngọc Đức, SVD, 
còn cho thấy rằng họ không chỉ là “bọn ăn trên ngồi 
trốc” mà còn là “đám ăn không ngồi rồi” nữa: “...
hầu hết đến từ các tỉnh miền bắc và miền trung, trong 
đó Hà Tĩnh và Nghệ An chiếm phần đa số. Ngoại trừ 
một số trường hợp, hầu hết xuất thân từ những gia 
đình nông thôn... 

Tính chất của một số công việc mà các lao động 
di dân Việt Nam làm tại Thái Lan lệ thuộc phần nào 
về tuổi tác và giới tính. Những công việc như xây 
dựng (cọ xang), trông bãi xe (rắp rốt), tẩm quất trong 
phòng vệ sinh nam (nuad hong nám) chỉ dành cho lao 
động nam. Các công việc giúp việc nhà (mae ban), 
chăm sóc người già trẻ con trong gia đình chủ thuê, 
bán hoa hồng dạo…thường dành cho lao động nữ. 

Ngoài ra những công việc như may quần áo (yep 
pha), bán dạo (kem, trái cây, nước giải khát), mở 
quầy hàng (áo quần, thức ăn, hoa quả…), bán hàng 
trong các cửa tiệm bán lẻ… thì cả lao động nam và 
nữ đều tham gia...

Đối với lao động từ các nước như Lào và Miến 
Điện được đăng ký hợp pháp, mỗi người được cấp 
một thẻ bảo hiểm sức khỏe để được điều trị tại bệnh 
viện chính phủ với những quyền lợi tương đương với 
công dân Thái. Tuy nhiên đối với công nhân Việt Nam 
thì mỗi khi lâm bệnh hoặc gặp tai nạn và đi điều trị 
tại bệnh viện thì phải tự túc hoàn toàn.”

 Hà Tĩnh có nhân sự đứng đầu Bộ Y Tế, Bộ Kế 
Hoạch/ Đầu Tư, Bộ Tài Nguyên/ Môi Trường, Ngân 
Hàng Nhà nước và cả đống Ủy Viên Trung Ương 
Đảng mà năm nào cũng ngửa tay đi xin gạo, và con 
dân địa phương thì phải tha phương cầu thực khắp 
nơi (làm việc như nô lệ ở xứ người) để có tiền gửi 
về nhà cứu đói thì có hãnh diện chi mà khoe khoang 
về cái “bọn ăn trên ngồi trốc” và cái “đám ăn không 
ngồi rồi” này! 

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ
KHAI  QUỐC CÔNG THẦN 
MUSTAPHA KEMAL 
Trong Đệ Nhất Thế Chiến 1914-18, Tam đầu chế 

Thổ trên thực tê cai trị đế quốc Ottoman, theo Tam 
Quốc Liên Minh (Triple Alliance) gồm Đức, Ý, Áo-
Hung bị Tam Quốc Đồng Minh (Triple Entente) gồm 
Pháp, Anh, Nga đánh bại. Chiếu Hiệp Ước Sèvres 
ngày 10.8.1920, quân Đồng Minh tước hết các lãnh 
thổ Ả Rập của Đế quốc Ottoman, đặt Hy Lạp phụ 
trách vùng xung quanh Smyrna (nay là Izmir). 

Mustafa Kemal tổ chức phong trào độc lập tại An-
kara với mục đích chấm dứt ngoại quốc chiếm đóng 
tại những vùng nói tiếng Thổ và ngăn cản Đồng Minh 
phân chia Thổ. Sultanate tại Istanbul lên án tử hình 
vắng mặt Mustapha Kemal nhưng không cản được 
nhà binh và dân chúng ủng hộ ông. 

Được Liên Sô viện trợ tài chánh và vũ khí, quân đội 
của ông đè bẹp quân Armenia ở phía đông và đuổi 
quân Pháp, Ý phải rút khỏi miền nam, rồi quay về đối 
phó với quân Hy Lạp đã tiến đến còn cách Ankara có 
50 dặm. Trong tháng 8 và 9.1921, ông chỉ huy quân 
Thổ chặn quân Hy Lạp tại trận Sakarya, phá vỡ phòng 
tuyến của họ. Hy Lạp thảm bại phải rút về Smyrna trên 
bờ Địa Trung Hải. Tại Smyrna có trận đụng độ, quân 
Thổ hôi của và phá phách khiến hàng ngàn người Hy 
Lạp và Armenia thiệt mạng và thêm 200,000 phải di 
tản đến các chiến hạm Đồng Minh bỏ neo gần đấy.

Mustafa Kemal quay về uy hiếp Istanbul đang bị 
quân Anh và Đồng Minh chiếm đóng. 

Anh xin thương lượng và ký Hòa Ước tháng 7.1923 
thừa nhận quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ độc lập. Hy Lạp trả 
380,000 người Thổ đổi lấy hơn 1 triệu tín đồ Chính 
Thống giáo. Người Armenia vẫn bị tiếp tục tống 
xuất.  
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QUỐC PHỤ ATATURK
Nhớ công ơn của anh hùng dân tộc Mustafa Kemal, 

mãi đến ngày 24.11.1934 Đại Hội Đồng Quốc Gia 
biểu quyết tặng ông danh hiệu là Atatürk, nghĩa là cha 
của người Thổ. 

Ông tỏ ra xứng đáng với danh hiệu này.
Ông chỉ đạo ba cải cách chính trị lớn nhất:
1. Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ có thẩm quyền cai trị thực 

tế (de facto), không có thẩm quyền pháp lý (de jure) 
để sự tồn tại được hợp pháp và không bị tranh chấp. 
Chính quyền tại Constantinople dựa trên sự kiện là 
quyền cai trị của Sultanate Ottoman thực tế đã chấm 
dứt khi quân Anh vào chiếm đóng nhưng trên nguyên 
tắc và đứng về phương diện pháp lý quyền  cai trị 
của sultan vẫn tồn tại. Để có một căn bản pháp lý, 
Đại Hội Đồng Quốc Gia biểu quyết Hiến Pháp ngày 
20.1.1921, rồi ngày 1.11. 1922 biểu quyết luật hủy 
bỏ định chế Sultanate Ottoman, đương nhiên chuyển 
quyền cai trị cho nhà cầm quyền mới. Việc này cũng 
tách định chế Sultanate ra khỏi Caliphate.

2. Ngày 29.10.1923, Đại Hội Đồng Quốc Gia tuyên 
bố thành lập Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ và bầu Mustafa 
Kemal làm tổng thống đầu tiên. Thổ lấy ngày này là 
ngày quốc khánh. Theo Hiến pháp, 4 năm một lần có 
cuộc bầu cử tổng thống. Những năm 1927, 1931 và 
1935, Atatürk đều được tái đắc cử.

3. Caliph là người thừa kế của ngôn sứ Mohammad, 
lãnh đạo cả thế giới Hồi. Trên lý thuyết, Sultan cũng 
kiêm chức Caliph. Tuy có toàn quyền, Mustafa Kemal 
chỉ dám hủy bỏ Sultanate, chưa dám bãi bỏ Caliphate, 
sợ phản ứng bất lợi của Hồi giáo thế giới. Quả nhiên 
có 2 anh em người Ấn Độ, Maulana Mohammad Ali 
và Maulana Shaukat Ali, lãnh đạo phong trào Khila-
fat, đặt căn cứ tại Ấn Độ, phát truyền đơn kêu gọi 
dân Thổ bảo vệ Caliphate Ottoman cho Hồi giáo. Lấy 
cớ này, ngày 3.3.1924,  Đại Hội Đồng Quốc Gia biểu 
quyết hủy bỏ Caliphate, trục xuất Caliph Abdülmecid 
II và hoàng gia.

Định chế Caliphate Ottoman chính thức kết thúc.
Có đủ căn bản pháp lý, Atatürk khởi sự công cuộc 

cải cách toàn diện Thổ Nhĩ Ký, chủ yếu là lột bỏ tất cả 
những gì có tính chất Ả Rập. Có thuyết cho rằng lý do 
là vì ông có máu Do Thái.

Ông quê ở hải cảng Salonika (nay là Thesalonika, 
Hy Lạp), vào tk XVII và XIX dưới quyền đô hộ Thổ, 
là thủ phủ không chính thức của Do Thái Sephardim 
(do chữ Hy lạp có nghĩa là Tây Ban Nha) từ Tây Ban 
Nga và Bồ Đào Nha di cư đến khi bị trục xuất năm 
1492. Tại đây có 3 nhóm dân, dân Do Thái đông hơn 

dân Chính Thồng giáo Hy Lạp và Hồi cộng chung. 
Họ thao túng thương mại và kiểm soát các bến tàu, 

xây nhiều đền thờ và có nhiều trường dạy đạo. Sau 
nhiều biến cố, có một nhóm di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ 
gọi là Doenmeh nghĩa là “chuyển giáo”  vì họ ngoài 
mặt đã theo Hồi giáo. Người Do Thái gọi họ là Minim 
nghĩa là “dị giáo”. Họ tự nhận là Ma’aminim nghĩa là 
“tín đồ”. Họ không được người Thổ cũng như người 
Do Thái nhận. 

  

Atatürk  & Đảng kỳ Đảng Cộng Hòa Nhân Dân Thổ
Joseph Hantman thuật lại:  “Năm 1911 tại khách 

sạn Kamenetz ở Jerusalem, Itamar Ben Avi, nhà báo 
và tác giả, con của Eleazer Ben Yehudah (được công 
nhận là người đề xướng chính về việc thành lập tiếng 
Hy Lạp hiện đại) gặp một sĩ quan Thổ trẻ, đại tá 
Mustafa Kemal. Sau khi thưởng thức khá nhiều rượu 
Arak, đại tá quay sang bạn nhậu và đọc kinh Shema 
thông thạo bằng tiếng Hy Lạp và cho biết ông xuất 
thân từ một gia đình Doenmeh (“The Turkish - Israeli 
Connection and Its Jewish Roots”. Kulanu quarterly 
newsletter, Summer 1999, Volume 6 Number 2). 

Có người lại suy luận là vì ông da sáng, tóc vàng, 
mắt xanh nên có thể có tổ tiên là người Slave.

Dù sao Mustafa Kemal cũng minh bạch chủ trương 
độc lập hoàn toàn và ông nhất quán hành động như 
vậy. Ông tuyên bố: “Chúng tôi hiểu độc lập hoàn toàn 
là độc lập hoàn toàn về kinh tế, tài chánh, pháp lý, 
quân sự, văn hóa và độc lập trên mọi vấn đề. Thiếu 
độc lập về bất cứ phương diện nào cũng tương đương 
như quốc gia và đất nước bị mất tất cả độc lập”.

Có thể hiểu là ông muốn độc lập không những đối 
với ngoại bang mà còn độc lập cả với truyền thống Ả 
Rập và ngay cả Hồi giáo.  Ngày 3.3.1924 là ngày hủy 
bỏ định chế caliphate. Cùng ngày ấy bộ Şer’iye, phụ 
trách thi hành Luật Hồi Sharia, cũng bị bãi bỏ. Do đó 
phân lập giáo quyền và thế quyền. 

Ông chế ra lá cờ đảng của ông, Đảng Cộng Hòa 
Nhân Dân (CHP = Cumhuriyeti Halk Partisi)  có 6 
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mũi tên (xem hình trên đây, trang 27) -- tượng trưng 
cho 6 mục tiêu: chủ nghĩa dân tộc (nationalism), chủ 
nghĩa cộng hòa (republicanism), chủ nghĩa dân túy 
(populism), chủ nghĩa thế tục (laicism), chủ nghĩa 
chuyển biến (transformationism), chủ nghĩa nhà nước 
hay chủ quyền quốc gia (statism), đánh dấu việc giã từ 
cái cũ và mở ra vận hội mới. 

Chủ nghĩa thế tục được ghi vào Hiến Pháp ngày 
5.2.1937. Tổng thống và các dân biểu tuyên thệ khi 
nhậm chức là dấu hiệu cụ thể của việc áp dụng chủ 
nghĩa thế tục.

CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC
Việc hoán chuyển từ Đế quốc Ottoman sang Cộng 

Hòa Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc cải cách chính trị vĩ đại và 
căn bản dẫn đến những cải cách khác.

CẢI CÁCH PHÁP LÝ
Hệ thống luật Hồi cổ điển şeriat (tiếng Anh gọi 

là Sharia) tuy đã được Abdiilmejid I (1839-61) và 
Abdülaziz (1861-76) tu chỉnh vào những thời kỳ 
Tanẓīmāt (Cải cách: 1839-76), Meşrutiyet I (thời Hiến 
pháp 1875-1876) và Meşrutiyet II (1908-1918) thành 
bộ luật Mejelleh (bộ Dân Luật theo şeriat) không còn 
thích hợp với trào lưu mới nên ngày 8.4.1924 bị bãi 
bỏ bởi luật “Mehakim-i Şer’iyenin İlgasına ve Me-
hakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun”. 
Ngày 4.10.1926, các tòa án Hồi bị đóng cửa. Ngày 
4.10.1926 Bộ Hình Luật theo Hình Luật Ý được ban 
hành. Bộ Dân Luật  phải mãi đến ngày 5.2.1937 mới 
hoàn tất vì vấn đề thế tục hóa.

CẢI CÁCH VĂN HÓA
Điều đáng ngạc nhiên là một quân nhân nhà nghề 

như ông lại chú ý nhiều nhất đến văn hóa.
Nghệ thuật thị giác và tạo hình -- mà sự phát triển 

đã bị một số viên chức Ottoman ngăn cản vì họ khẳng 
định rằng tạo hình dáng con người là thờ ngẫu tượng 
– thăng hoa trong suốt thời kỳ Atatürk. Nhiều viện bảo 
tàng được thành lập; kiến trúc bắt đầu theo những xu 
hướng hiện đại hơn; nhạc cổ điển Tây phương, nhạc 
kịch, vũ ba lê và sân khấu cũng phát triển mạnh. Hàng 
trăm “Nhà Nhân dân” và “Phòng Nhân dân” trên toàn 
quốc cho phép tham gia nhiều hơn vào các hoạt động 
nghệ thuật, thể thao và các sự kiện văn hóa khác. Sách 
và tạp chí xuất bản cũng tăng lên, và kỹ nghệ điện ảnh 
bắt đầu phát triển.

Quan điểm của Atatürks về văn hóa bao gồm di sản 
sáng tạo của cả nước ông và những gì ông coi là những 

giá trị đáng ngưỡng mộ của nền văn minh thế giới và 
ông nhấn mạnh đến chủ nghĩa nhân đạo trên hết. Ông 
đã từng mô tả động lực tư tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện 
đại như là “một sáng tạo của chủ nghĩa yêu nước kết 
hợp với một lý tưởng nhân văn cao thượng”.

Để hỗ trợ cho việc tạo ra một tổng hợp như vậy, 
Atatürk nhấn mạnh đến nhu cầu sử dụng các yếu tố 
của di sản quốc gia Thổ và Anatolia - gồm những nền 
văn hóa bản địa cổ đại - cũng như nghệ thuật và kỹ 
thuật của các nền văn minh thế giới khác, cả quá khứ 
và hiện tại. Ông nhấn mạnh việc nghiên cứu các nền 
văn minh Anatolia trước kia, chẳng hạn như của người 
Hittite, Phrygia và Lydia. Văn hóa tiền-Hồi giáo của 
người Thổ đã trở thành đề tài nghiên cứu sâu rộng, và 
nhấn mạnh đặc biệt vào sự kiện rằng – lâu trước các 
nền văn minh của Seljuk và Ottoman – người Thổ đã 
có một nền văn hóa phong phú. Atatürk cũng nhấn 
mạnh nghệ thuật dân gian của vùng nông thôn như là 
nguồn suối của sự sáng tạo Thổ. Ông bảo: “Các thành 
tựu mỹ thuật là bằng chứng tuyệt đối rằng mọi cuộc 
cách mạng đều thành công”.

Thổ có một nền văn hóa cổ bị Seljuk và Ottoman 
bỏ quên, nay Atatürk muốn phục hồi. Ngày 15.4.1935 
ông thành lập tại Ankara Türk Tarih Kurumu (TTK = 
Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Thổ) gồm 16 thành viên. 
Viện này đưa ra giả thuyết là dân tộc Thổ từ thời tiền 
sử, từ vùng Trung Á đã đến định cư tại vùng Lưỡng 
Hà, Ai Cập, Âu Châu và Anatolia, do đó là cái nôi của 
văn minh nhân loại! 

CẢI CÁCH GIÁO DỤC 
Atatürk chú trọng đến văn hóa tất nhiên đặt cải cách 

giáo dục lên hàng đầu. Darülfünun (trú sở của giáo 
dục) phải được cải tổ triệt để theo phương thức Tây 
phương.

Cuối thời Ottoman tuy đã có những trường chuyên 
nghiệp như Harbiye (Quân sự), Mülkiye (Chính trị), 
Tıbbiye (Y khoa) và Mühendishane (Kỹ thuật) nhưng 
vẫn còn các Madrasa (trường đạo). 

Bộ “Luật Thống Nhất Giáo Dục” được ban hành rất 
sớm, ngay từ ngày 3.3.1924, có hiệu quả là đóng cửa 
các Madrasa và áp dụng học trình thống nhất trên toàn 
quốc. Mùa hè 1925, Atatürk mời nhà cải cách giáo 
dục Mỹ John Dewey đến Ankara để cố vấn ông cải tổ 
giáo dục Thổ.

Các loại học đường, kể cả cá các trường ngoại quốc, 
đều đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Giáo Dục. Giáo 
dục tiểu và trung học cho cả nam và nữ cưỡng bách và 
miễn phí. Trên toàn quốc hàng ngàn ngôi trường mới 
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được xây cất. 
Ngày 31.5.1933 các trường đại học được cải tổ. Hiện 

nay Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 trường đại học, trong 
số đó khoảng 120 công lập không thu học phí hoặc 
học phí nhẹ từ $500 đến $2000 một niên khoá. Nhiều 
trường đại học tư nổi tiếng trên thế giới như Đại học 
Bilkent, Đại học Sabanci, Đại học Koc. 

Trước kia ngôn ngữ Thổ bị ngôn ngữ Ả Rập và Ba 
Tư ảnh hưởng nặng nề và văn tự Thổ viết bằng chữ Ả 
Rập. Ngày 1.11.1928 chữ và số Ả Rập được thay thế 
bằng chữ và số La Mã. Đích thân Mustafa Kemal đi 
đến các vùng quê tay cầm phấn viết trên bảng đen mẫu 
tự mới và dạy cách đọc (xem hình dưới đây).

Tỷ lệ người Thổ biết chữ cao nhất Trung Đông. 

 
Kemal cầm phấn viết mẫu tự mới và mặc âu phục

 Để thống nhất ngôn ngữ, ngày 12.7.1932, Atatürk 
thành lập tại Ankara Türk Dil Kurumu (TDK=Viện 
Ngôn ngữ Thổ).

CẢI CÁCH XÃ HỘI
Các trang phục cổ của Thổ gồm có mũ fes (fez là 

thứ mũ đã được sultan cải cách), kalpak (mũ lông thú), 
külah (mũ hình chóp nón), takke (mũ ngủ), sank (khăn) 
và các áo như cübbe (áo dài của imams, và cadis…), 
ceket (áo khoác), şalvar (quần rộng thùng thình), potur 
(quần cụt bắp chân quấn xà cạp) và pantolon Madrasa 
(Pháp đổi pantolon thành pantalon là cái quần). 

Ngày 25.11.1925 Quốc Hội thông qua đạo Luật Mũ 
(điều 301 của bộ Hình Luật), bắt dân đội mũ phải đội 
mũ Tây phương nơi công cộng, công chức bằt buộc 
phải đội mũ này, ai bất tuân bị trừng phạt từ 2 đến 6 
tháng tù, trong trường hợp gia trọng có thể bị tử hình.

Trước đó Atatürk đã đến thành phố Inebolu đọc 
“bài giảng mũ” (“The Hat Sermon”), đặt cho cử tọa 2 
câu hỏi: “Trang phục của chúng ta có theo tinh thần 
dân tộc (nationalistic) không? Có văn minh và phổ 
quát không?” Ông được đám đông nồng nhiệt trả lời: 

“Không! Không!” Ông nói tiếp: “Quấn một viên ngọc 
quý với bùn có ý nghĩa gì không? Nếu có một viên 
ngọc trong bùn thì chúng ta cần lau bùn để tiết lộ viên 
ngọc; tự nhiên và cần thiết phải thế… Từ nay chúng 
ta sẽ mang giày Oxford hoặc giày đến mắt cá chân; và 
quần tây, áo gi lê, áo sơ mi, cà vạt, cổ cồn, áo vét và 
tất nhiên, mũ”.

Một ngày trước khi Quốc Hội thông qua Luật Mũ, 
một nhóm người biểu tình ở thành phố miền đông Er-
zurum vây và ném đá vào dinh thống đốc. Lính bắn 
vào đám đông để bảo vệ dinh, 3 người chết. Ngay sau 
đó, thiết quân luật và quân đội được triển khai đến 
thành phố. Các đối thủ của cuộc cách mạng mũ bị bắt, 
ít nhất 13 người bị tử hình, trong đó có một phụ nữ. 
Biểu tình lan ra các thành phố Rize, Sivas, Maraş và 
Kayseri, 20 người bị tử hình. Học giả İskilipli Mehmed 
Âtıf Hodja trường Thần Học Darü’l-fünun, ở Istanbul, 
phát truyền đơn phản đối, tháng 12.1925, bị xử treo 
cổ. Nhà báo người Thổ lai Armenia Hrant Dink bị ám 
sát vì tội phỉ báng “Cách Mạng Mũ”.

Dân chúng sợ, sắp hàng ngay từ nửa đêm trước các 
cửa hàng bán mũ. Mũ không đủ bán, nhiều người đành 
mua cả mũ phụ nữ để đội. Tháng 11.1962, trên bến 
tàu Kabataş ở Istanbul, một ông già bị bắt vì đội mũ 
nồi (skullcap). Ông cãi vì ông không biết dội mũ Tây. 
Năm 1934, Vitali Hakko mở tiệm Şen Şapka (The 
Merry Hat = Mũ Vui Vẻ) tại Istanbul, sản xuất mũ và 
khăn quàng, 80 năm sau (nay đổi tên là Vakko) thành 
một trong những tiệm thời trang hàng đầu trên toàn 
quốc. Luật Mũ vẫn có hiệu lực cho đến bây giờ.

   

    Fes            cübbe          şalvar        Y phục Thổ thời cổ       
Các việc cải cách xã hội khác không có hậu quả 

nghiêm trọng bằng. 
Thay nhật lịch (Rumî) và nguyệt lịch (Hicrî) Hồi 

bằng Tây lịch, lấy ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ thay 
vì Thứ Sáu. Giờ cũng tính theo giờ quốc tế. Mẫu tự 
và con số La Mã thay mẫu tự và con số Ả Rập và Ba 
Tư. Đọc kinh bắt buộc bằng tiếng Thổ thay vì tiếng 
Ả Rập. Đơn vị đo lường cũ arşın (khoảng 28 inch-
es), endaze (khoảng 26 inches), okka (2.8 pounds) và 
dirhem (1/400 okka) được thay thế bằng hệ thống mét 
(metric system).

Ngày 21.6.1934 Đại Hội Đồng Quốc Gia thông qua 
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Luật Tên Họ (Law on family names) bắt dân phải lấy 
tên họ tức tên gia đình và ban cho Mustafa Kemal tên 
họ là Atatürk. Việc này tránh nhầm lẫn căn cước của 
người dân khiến thủ tục hành chính dễ dàng và minh 
bạch hơn.

Luật ngày 26.11.1934 bãi bỏ các lâkap (biệt hiệu) và 
unvan (tước hiệu) như Efendi, Bey, Paşa (Pasha), Ağa 
(Agha), Hacı (Hadji), Hoca (Hodja), Hafız, Molla, 
Hazretleri… 

Nữ quyền không được Hồi giáo tôn trọng. Nhà 
người Thổ chia làm hai phần -- selâmlık cho nam giới 
ở phiá trước và haremlik cho nữ giới ở phiá sau. Phụ 
nữ không nhìn ra ngoài, không có khăn phủ mặt bị coi 
là thiếu đoan trang. Họ an phận và chính họ phản đối 
mọi cố gắng cải tiến thân phận họ. Atatürk bất mãn 
với tình trạng này, chủ trương nam nữ bình quyền. 
Ông phát biểu “Sử dụng quyền xã hội và chính trị của 
phụ nữ là cần thiết cho hạnh phúc và tính khả kính 
của nhân loại”. Ông muốn “Phụ nữ Thổ giúp một tay 
cho phụ nữ toàn cầu và cùng nhau phát huy hòa bình 
và an ninh thế giới”.  

Năm 1923, Mustafa Kemal cưới Latife Hanım, một 
phụ nữ có Tây học, và ban hành một số luật gia đình, 
bãi bỏ đa thê, hôn nhân làm bằng khế ước dân sự, ly dị 
được coi là một tố quyền dân sự. Chính ông năm 1925 
cũng ly dị vợ mới cưới được 2 năm. Tháng 12.1934 
phụ nữ được quyền đi bầu và ứng cử vào Quốc Hội, 
một tiến bộ mà thời đó nhiều nước Tây phương cũng 
chưa có.

Các hội Huynh Đệ tôn giáo, thành trì của chủ nghĩa 
bảo thủ, bị cấm. Các trường đạo và các tòa án đạo bị 
đóng cửa. Các tekke (tu viện dòng khổ tu dervish Sufi), 
các zaviye (tiểu tu viện) và các türbedarlık (văn phòng 
của türbedar, giám hộ của tiirbe, lăng mộ) không được 
phép hoạt động nữa theo luật ngày 30.11.1925.

CẢI CÁCH KINH TẾ 
Dưới thời Ottoman, nông dân gọi là mültezim (tá 

điền) không có ruộng phải nộp iltizam (tô), theo luật 
şeriat, phải chịu thuế aşar (tithes + thuế thập phân), 
phải nộp 1/10 thu hoạch cho nhà nước ấn định trước 
dù thực tế họ không thu hoạch được đến mức ấy. Họ 
không thể ngóc đầu lên được. Năm 1925 định chế aşar 
bị hủy bỏ, nông dân được giải phóng và được hỗ trợ 
về phương diện pháp lý, tài chánh và kỹ thuật, nâng 
cao năng suất, phẩm chất sản phẩm và mức sống nông 
dân. 

Atatürk bày tỏ quan điểm: “Đặc biệt là các nguyên 
tắc dựa trên đó các hoạt động kinh tế sẽ được đặt ra 

sẽ được xác định trên căn bản mọi kiến thức, bằng 
cách trực tiếp có mùi vị đất của tổ quốc chúng ta và 
lắng nghe những cuộc trò chuyện của những người 
tích cực tham gia trong công việc đồng áng. Cũng 
quan điểm này sẽ được áp dụng trong các lĩnh vực kỹ 
nghệ và mậu dịch”.

Ông thể hiện quan điểm này bằng 2 kế hoạch ngũ 
niên liên tiếp  năm 1933 và 1937 phát triển đồng đều 
nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp hỗ trợ 
lẫn nhau. Năm  1927 đã có Luật Phát Huy Kỹ Nghệ 
(Law on the Stimulation of Industrie). Tiểu kỹ nghệ 
và tiểu thương được vay vốn dễ dàng với lãi suất nhẹ. 
Nhà nước đầu tư vào những lãnh vực cần nhiều vốn 
và kỹ thuật  như khai mỏ, khai thác rừng, các công 
trình công chánh và thủy nông, mở mang hải cảng, 
phi cảng và nhất là công binh xưởng sản xuất vũ khí 
cho quân đội.  

Atatürk bảo: “Cần phải làm cho đất nước rộng lớn 
này thịnh vượng. Dân tộc này có nghĩa vụ trở nên 
giàu có. Nếu đất nước này không trở nên thịnh vượng 
hay người dân không giàu có, và nếu họ nói với bạn 
rằng vẫn có thể tồn tại, đừng bao giờ tin họ!... Nhiệm 
vụ lớn nhất của chúng ta là nâng cao giống nòi của 
chúng ta để trở thành một quốc gia văn minh và thịnh 
vượng nhất”.

VĂN MINH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA 
Trong nhiểu diễn văn, Atatürk nhắc đến văn minh 

và hiện đại hóa. 
Trong một diễn văn đọc năm 1925, ông nhấn mạnh: 

“Đừng tự lừa dối mình. Thế giới văn minh đi trước 
từ xa. Chúng ta phải bắt kịp nó và bước vào cảnh 
giới văn minh”.

Trong những dịp khác, ông tuyên bố: “Các quốc 
gia không giống nhau nhưng chỉ có một nền văn 
minh, và để tiến bộ được, một quớc gia phải tham dự 
vào nền văn minh duy nhất ấy… Chúng ta sẽ nâng 
văn hóa quốc gia lên trên mức độ văn minh đương 
thời… Những quốc gia nào không có khả năng tạo ra 
các sản phẩm văn minh đành cam chịu bị tước mất 
tự do và độc lập”, [trong trường hợp đó] điều quan 
trọng là phải thành công trên hành trình  văn minh… 
Chúng ta muốn hiện đại hóa đất nước chúng ta. Tất 
cả những nỗ lực của chúng ta đều hướng tới việc 
thiết lập một chính phủ đương đại và Tây phương. 
Liệu có một quốc gia nào đó - với mong muốn bước 
vào lĩnh vực văn minh mà không quay sang phương 
Tây?... Chúng ta không thể nhắm mắt và giả định 
rằng chúng ta sống cô lập. Chúng ta không thể rào 
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dậu và sống mà không liên lạc với thế giới. Trái lại, 
chúng ta phải sống trên sân khấu văn minh như một 
quốc gia tiến bộ và văn minh. Sống như thế chỉ có thể 
qua khoa học và kỹ thuật. Chúng ta sẽ lấy khoa học 
và kỹ thuật từ bất cứ từ quốc gia nào mà chúng ta 
có thể tìm được và đặt chúng vào đầu của tất cả mọi 
người trong nước. Không có điều kiện hoặc ngoại 
lệ nào liên quan đến việc áp dụng khoa học và kỹ 
thuật… Khoa học là một ngọn đuốc giữ trong tay và 
tâm trí của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình 
của nó trên con đường tiến bộ và văn minh… Mục 
đích cơ bản của những cuộc cách mạng trong quá 
khứ và hiện tại mà chúng ta đã đạt được là để biến 
đổi dân tộc của Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ thành một xã 
hội văn minh về mọi phương diện. Đây là nguyên tắc 
cơ bản của các cuộc cách mạng của chúng ta”…. 
Chúng ta không lấy nền văn minh Tây phương để 
bắt chước. Chúng ta lấy từ nền văn minh đó và chấp 
nhận những điểm hữu ích mà chúng ta cho là phù 
hợp và thích hợp với cấu trúc của chúng ta trong giới 
hạn của nền văn minh thế giới… Không bao giờ tôi 
nghi ngờ rằng phẩm chất văn minh tuyệt vời bị lãng 
quên và năng lực văn minh vĩ đại của quốc gia Thổ 
sẽ tăng lên nhờ những tiến bộ của nó từ đó như một 
mặt trời mới trong thiên nhai cao vời vợi của nền văn 
minh tương lai”.

Về đối ngoại Atatürk không đòi lại những lãnh thổ 
đã mất trừ có vùng Alexandretta mà ông cho là nằm 
trong biên giới Thổ. Ngày 5.6.1926 ông ký một hiệp 
ước với Anh để giải quyết vấn đế này. Ông cũng từ 
bỏ chủ quyền trên Mosul nhưng được hưởng 10% 
lợi tức dầu hỏa sản xuất tại đây. Ngày 30.12.1930 
ông ký hiệp ước thân hữu với Hy Lạp, trao đổi các 
dân thiểu số, ấn định biên giới và giải quyết các vấn 
đề quân sự như quyền bình đẳng hải quân trên miền 
đông Địa Trung Hải.

Chính quyền của ông theo thể chế độc tài, đóng 
cửa các báo đối lập, đàn áp các công đoàn tả khuynh, 
trừng trị các đòi hỏi tự trị của dân Kurd. Chế độ độc

đảng của ông được mặc nhiên công  nhận từ 1925 
sau khi Hiến Pháp 1924 được áp dụng. Chính đảng 
duy nhất lúc đó là Đảng Nhân Dân do  Mustapha Ke-
mal thành lập ngày 9.9.1923, ngày 10.11.1924 cải danh 
là Cumhuriyet Halk Fırkası (Đảng Cộng), năm 1935 
chữ fırka đổi thành Partisi và tên đảng thành Cumhuri-
yeti Halk Partisi (CHP, Đảng Cộng Hòa Nhân Dân).

Vì tính cách độc tài, độc đảng, chế độ của ông gặp  
nhiều phản kháng. Tháng 2.1925 người Kurd ở tây nam 
Anatolia lấy danh nghĩa Hồi giáo nổi lên, phải mất 2 
tháng mới dẹp được. Thủ lãnh Şeyh Said của họ bị treo 
cổ. Tháng 6.1926 cuộc mưu sát Atatürk bị khám phá; 
13 người chủ mưu bị đem ra xử và treo cổ. Năm 1930, 
Ali Fethi Okyar, 1 cộng tác viên lâu năm, được Atatürk 
yêu cầu lập 1 chính đảng đối lập Serbest Cumhuriyet 
Fırkası (Liberal Republican Party), cho có vẻ dân chủ, 
nhưng khi đảng này được tối đại đa số tức khắc ủng hộ, 
Atatürk liền đàn áp, đóng cửa tiệm đảng này ngay.

KẾT LUẬN
Dù là anh hùng dân tộc, lập quốc công thần, quốc 

phụ, Atatürk cũng không thoát khỏi luật vô thường, 
vòng sinh, lão, bệnh, tử. 

Về cuối đời ông sống ẩn dật tại lâu đài Dolmabahçe 
ở Istanbul là dinh thự của các sultan ngày trước. Ông 
nghiện rượu nặng, ăn ít, sức khỏe suy sút dần. Ông bị 
bệnh xơ gan, không kịp thời khám phá biến thành chai 
gan (cirrhosis). Ông mất ngày 10.11.1938. Hôm sau, 
Quốc Hội bầu İsmet İnönü làm tân tổng thống.

Thi thể được tẩm liệm và đặt trong quan tài lót kẽm, 
đặt trong linh cữu. Sau lễ phủ cờ, dân chúng được vào 
bái biệt 3 ngày. Em gái ông, Makbule Atadan, yêu 
cầu làm tang lễ theo nghi thức tôn giáo tại một giáo 
đường trước khi chuyển thi thể về Ankara. Lễ cầu kinh 
do giáo sư Şerafettin Yaltkaya, giám đốc Viện Nghiên 
Cứu Hồi, cử hành. Sau đó là lễ quốc tang cực kỳ trọng 
thể ngày 21.11.1938 tại Ankara có quan chức từ 17 
quốc gia tham dự. Linh cữu để tại Bảo tàng Dân tộc 
học Ankara đến ngày giỗ thứ 15 mới chuyển về nơi an 
nghỉ vĩnh viễn tại lăng Anıtkabir, Ankara.

    

Lăng Anıtkabir, Ankara.
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Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(tiếp theo)

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

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

NGUYỄN BÍNH
(tiếp theo)

LƯU LẠC NAM KỲ TỰ TRỊ
Nguyễn Bính Hồng Cầu, con gái Nguyễn Bính, 

thuật lại: 
“Vào năm 22 tuổi, cha tôi đã có mặt ở phương 

Nam và làm nhiều công việc khác nhau để kiếm 
sống. Tháng 9.1943, ở tuổi 26, ông “hành phương 
Nam” lần thứ ba và cũng là lần sau cuối. Thuận 
theo lời mời của ông Hoàng Tấn (người bạn cố tri 
của ông) hăm hở bay vào Sài Gòn để cùng làm báo 
Hạnh Phúc (bộ mới) do ông Lê Tràng Kiều làm chủ 
bút, ông Võ Tuấn Khanh làm chủ nhiệm. Cha tôi vào 
đến Sài Gòn được cả Ban biên tập báo mừng rỡ mở 
tiệc đón tiếp long trọng mà theo như lời ông Hoàng 
Tấn nói với nghi thức Quốc trưởng. Những tưởng 
mọi việc trơn tru, bộ mới tờ Hạnh Phúc sẽ được ra 
mắt sốt dẻo nhưng không ngờ trong công việc bàn 
giao gặp trục trặc mãi lâu vẫn chưa xong, bộ sậu 
biên tập tòa soạn báo cứ ngồi chờ.

Bài thơ Nam Kỳ cũng gió cũng mưa là bài thơ đầu 
tiên cha tôi cho ra mắt độc giả Sài Gòn được đăng 
trên tờ Dân Báo có những câu: ... 

Há rằng uổng một đời trai
chẳng ban áo gấm cũng mài trăng khuya hay
Hỡi người đi gió về mưa
có xây dựng nổi cơ đồ gì không?... 
Vẫn còn trong tâm trạng bế tắc buồn chán nhưng 

hơi thở cuộc sống của thời cuộc, chí khí của người 
trai thời loạn đã ít nhiều bộc lộ.

Lúc mới vào Sài Gòn, cha tôi tá túc nhà ông chủ 
tiệm giày Gà Nam ở Tân Định. Theo như trong hồi 
ký Nguyễn Bính một vì sao sáng của ông Hoàng Tấn 
thì ông chủ tiệm giày Gà Nam có họ hàng gì đó với 
cha tôi, điều này tôi không được rõ lắm.

Thấy cha tôi sống ở nhà ông Gà Nam có nhiều điều 
bất tiện, ông Hoàng Tấn mời cha tôi về sống với ông 
ở Nancy (gần đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM 
ngày nay), cha tôi rất thích chỗ ở mới này nên đã thi 
vị hóa gọi đó là “Lan Chi Viên”, gọi “trại” tiếng 
Nancy mà ra, bởi ở đây có mảnh vườn con con trồng 
một vài cây ăn quả. Bạn bè thi hữu, những người 
ái mộ ông lui tới luận bàn thế cuộc, đàm luận văn 
chương ngâm vịnh xướng ca… khiến vườn nhỏ Lan 
Chi không khác gì câu lạc bộ thơ ca. Chính nơi đây, 
nhiều bài thơ nổi tiếng của cha tôi ra đời: Xuân vẫn 
tha hương, Sao chẳng về đây, Mắt nhung, Đi giữa 
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kinh thành, Trải bao nhiêu núi sông rồi… Giai đoạn 
này cha tôi còn viết những vở kịch thơ, truyện thơ… 
Tập thơ Tỳ bà truyện dài 1.550 câu đạt giải nhất 
văn học Nam Xuyên - Sài Gòn (1944), truyện ngắn 
Không đất cắm dùi giải nhất cuộc thi truyện ngắn 
của tờ Thanh niên Đông pháp” (“Cha tôi - nhà thơ 
Nguyễn Bính: Giày cỏ gươm cùn ta đi đây”).

Không biết Nguyễn Bính ở Lan Chi Viên được 
bao lâu và vì sao khoảng năm 1943 đã lang thang 
xuống Mỹ Tho ở trọ tại khách sạn nghèo Tân Hưng, 
gặp Bảo Định Giang, về sau là “nhà thơ ca dao cung 
đình”, tiếp đãi ông tận tình và giới thiệu ông với bác 
sĩ Trần Hữu Nghiệp và bác sĩ Dương Tấn Tươi là 
những người yêu thơ Nguyễn Bính. Đặc biệt bác sĩ 
Dương tấn Tươi giúp ông 700 đồng, trong khi tiền 
cơm tháng thuở đó chỉ tốn 3-4 đồng và lươmg một 
ông thông phán “tối rượu sâm banh sáng sữa bò” 
(thơ Tú Xương) chỉ có 40 đồng một tháng. 

Vẫn Nguyễn Bính Hồng Cầu viết:
“Khi ấy nhà thơ Bảo Định Giang còn rất trẻ, vừa 

đi học vừa dạy trường tư, đồng lương quá ít, đời 
sống rất khó khăn nên ông không đủ sức đùm bọc 
nhà thơ mình yêu quý. Nhiều đêm trăn trở, để lưu 
cha tôi  lại, ông Bảo Định Giang nghĩ ra cách vận 
động các nhà trí thức sẵn tiền “tài trợ” để cha tôi 
có điều kiện ở lại Mỹ Tho lâu hơn. Nghĩ sao làm vậy, 
một sáng, khi phòng mạch bác sĩ Trần Hữu Nghiệp 
vừa mở cửa, ông Bảo Định Giang liền vào nói ngay 
yêu cầu của mình. Bác sĩ Nghiệp sốt sắng móc ví 
tặng cha tôi mấy chục đồng. 

“Bổn cũ soạn lại”, lần này ông Giang giới thiệu 
cha tôi với bác sĩ Dương Tấn Tươi - một người mê 
văn chương, có thú chơi sách nhưng lại là dân nghiện 
á phiện. Bác sĩ Tươi khi nghe qua sự tình, liền cho 
mời cha tôi đến gặp. Hai người nằm đối diện nhau 
chuyện trò vui vẻ, cha tôi đọc cho bác sĩ Tươi nghe 
bài thơ mới sáng tác và một đoạn trong Lỡ bước 
sang ngang. Buổi tương ngộ ấy kéo dài đến ba bốn 
giờ sáng. Trước khi chia tay, bác sĩ Tươi chậm rãi 
nói: “Tôi nghe xừ Danh (tên thật nhà thơ Bảo Định 
Giang) nói, Nguyễn Bính rất túng tôi tặng Nguyễn 

Bính một số tiền để sống mà tiếp tục làm thơ”. 
Khi cha tôi và nhà thơ Bảo Định Giang về tới 

khách sạn, mở túi ra xem, cả hai đều bất ngờ trước 
số tiền quá lớn, cả thảy bảy tờ giấy “xăng”, vị chi 
là 700 đồng. Với số tiền ấy có thể sống thoải mái 
ít nhất là hai năm. Cảm động trước tấm lòng hào 
hiệp của bác sĩ Tươi, cha tôi lại nắn nót viết bài thơ 
tứ tuyệt liên hoàn lên tờ giấy khổ rộng cao khoảng 
một mét hai với lối chữ thảo bay bướm tặng bác sĩ. 
Thích nội dung và cả hình thức bài thơ do chính 
tay tác giả Lỡ bước sang ngang chép tặng, bác sĩ 
Dương Tấn Tươi vô cùng sung sướng, cảm động siết 
chặt tay cha tôi hồi lâu. Rất tiếc cho đến nay tôi vẫn 
không có chút dấu tích gì về bài thơ này cũng như về 
bác sĩ Dương Tấn Tươi để được một lần cúi đầu nói 
lời cảm ơn ông, cùng rất nhiều ân nhân trên bước 
đường xê dịch của cha tôi, tôi muốn được nói lời 
cảm ơn chân thành. Về sau nghe nói bài thơ cha tôi 
chép tặng bác sĩ Tươi cũng được ông trân trọng cất 
giữ như vật báu” (“Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính: 
Nhập cuộc”).

Năm 1944, thời gian ở Sài Gòn, Nguyễn Bính có 
truyện ngắn “Không đất cắm dùi” in ở tờ báo Thanh 
niên Đông Pháp, được báo này tặng giải nhất trong 
một cuộc thi. Từ Mỹ Tho, ông xuống Cần Thơ, ở 
lại nhà của Đoàn Trọng Khang. Từ Cần Thơ ông 
qua Rạch Giá, gặp nhà thơ Kiên Giang. Kiên Gi-
ang tên thật là Trương Khương Trinh (1929-2014) 
sinh tại xóm Xẻo Đước, làng Đông Thái <*>, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh Kiên Giang, vì nạn cướp biển lộng 
hành nên phải tản cư về Rạch Giá, khoảng năm 1946 
đang học bậc trung học. Một hôm có người bạn học 
tên Nguyễn Phi Long khoe: “Nhà thơ Nguyễn Bính 
đang ở xóm biển, sau đình Nguyễn Trung Trực gần 
nhà tao”.

Vốn mê thơ văn, mà Nguyễn Bính lại là thần 
tượng của mình nên Trương Khương Trinh quyết đi 
tìm. Đến xóm biển, người ta chỉ cậu đến nhà ông 
quản thủ địa bộ tên N.Đ. Lý. Ông này vốn người 
gốc miền Bắc, thấy “đồng hương” lưu lạc đến tận 
cái xứ chót biển phương Nam này nên đón về, cho 
ở nhờ. Hỏi người nhà ông Lý thì họ bảo “Ông Bắc 
Kỳ đang ngủ ngoài đình”. Trinh ra đình thờ Nguyễn 
Trung Trực, lúc ấy đã hơn 9 giờ sáng mà thấy cảnh 
vật vắng hoe. 

Ông hỏi thăm một bà hàng nước xem có người nào 
dáng vẻ nho nhã như mình đã mường tượng không. 
Bà hàng nước chép miệng bảo: “Chẳng thấy nhà 
thơ nhà thẩn nào cả, chỉ có một anh hàn sĩ giống 
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hệt “Trần Minh khố chuối” ngày nào cũng lật nóp 
nằm ngủ sau cửa đình. Chắc là ổng muốn xin Ngài 
báo mộng chi đó?”  Ông nhìn kỹ, thấy một người 
vẫn còn nằm ngủ trong chiếc nóp (chằm bằng lá, 
giống như áo tơi). Ông đánh bạo đập dậy “Ông ơi, 
tui nghe nói ông vừa tới đây, tui cũng là người làm 
thơ. Xin chào mừng ông!”.  Nguyễn Bính dậy, dụi 
mắt nhìn cậu học trò. Câu đầu tiên ông hỏi là “Có 
thuốc không?”. May mà Trinh cũng mới tập tành 
hút thuốc, trong túi có bao Cotab còn hai điếu. Sau 
khi “phê” hết cả hai điếu thuốc, Nguyễn Bính xé vỏ 
bao thuốc lá và ghi liền vào đó 4 câu thơ tặng người 
bạn mới: 

Có những dòng sông chảy rất mau
Nhớ chi nghĩa bến với duyên cầu
Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp
Lưu lạc ai ngờ lại gặp nhau… 

Trinh mời nhà thơ đi thưởng thức cà phê Quảng 
Phát, ngay chợ Rạch Giá, gần tiệm thuốc tây Nguyễn 
Khoa Dai. Khi Trinh hỏi Nguyễn Bính sao không ở 
nhà ông Ng. Đ. Lý nữa? Nguyễn Bính cười buồn 
bảo rằng tại bà vợ ông này đẹp quá, mái tóc xõa dài 
cứ nằm trên võng ngâm thơ…Nguyễn Bính! Ông 
chồng phát ghen, có cử chỉ sao đó nên Nguyễn Bính 
buồn, bỏ ra ngoài đình ngủ. Trinh sực nhớ cách đó 
không xa có căn nhà bỏ trống của một người coi sân 
banh, nên cùng Nguyễn Bính đi tìm người này điều 
đình để nhà thơ có chỗ trú thân.

Nguyễn Bính đặt tên “giang sơn” của mình là 
“Mộc Kiều Trang” và mô tả:

Ở chòi hẹp, nhưng hồn trùm vũ trụ.
Trái tim đau nhưng thương cả loài người.
. . . . . Mắt quần lại, đêm đêm ròng rã thức.
Da xanh xao vì muỗi thật nhiều.
Nầy của riêng, soát lại có bao nhiêu.
Chiếc khăn tắm, bộ áo quần trong nóp.
Ba năm rồi chưa xỏ chân vào guốc,
Ăn cơm thiu vì ẩm ướt mưa đêm.
Mẹ Trinh bán mắm cá đồng trong nhà lồng chợ 

Cầu Cất, Rạch Giá. Trinh còn là học trò làm gì có 
tiền, muốn giúp ông thầy thơ chỉ có cách “chà đồ 
nhôm (chôm đồ nhà), rình mẹ quay đi là thọc tay vào 
quầy tiền thó mấy đồng mua thức ăn, gạo thì xúc ở 
nhà để “tiếp tế” cho ông thầy. 

Khi chỗ ở đã tạm ổn định, Nguyễn Bính viết mấy 
câu thơ dán trước cửa: 

Từ dạo về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những phường phú quý xin đừng đến

Hãy để thềm ta xanh sắc rêu. 
Nguyễn Bính viết chữ rất đẹp, thường chép lại 

những bài thơ cũ của mình dán đầy lên vách: 
Ở đây ngày lại qua ngày
Nhà không mở cửa mưa đầy tuần trăng
Quê các anh ở miền Bắc xa xôi
Bước chân đi đã biết mấy năm rồi
Xa chiếc cầu ao, xa mái rạ
Cô gái làng gội tóc nước hương nhu…
Quê anh ở miền Trung bát ngát
Bãi cát vàng bờ biển uốn quanh co…. 

 

  (trái) Kiên Giang,
(phải) Kiên Giang bên bàn thờ Nguyễn Bính

Dưới mái Kiều Mộc Trang chỉ có hai thầy trò 
nhưng mỗi bữa ăn thường kéo dài hai, ba tiếng. Vừa 
ăn vừa đàm đạo chuyện văn chương, chuyện kháng 
chiến…Trương Khương Trinh nay đã lấy bút hiệu 
là Kiên Giang và bắt đấu làm thơ. Bài thơ “Tiền và 
Lá” của Kiên Giang được sáng tác trong dịp này. 
Trò đọc cho thầy nghe, thầy khen nhưng sửa lại vài 
chỗ, như ở câu “Tiền không là lá em ơi, Tiền là giấy 
bạc của đời phồn hoa”, thầy sửa lại: “Tiền là giấy 
bạc của đời in ra”, rồi ở câu cuối “Chợ đời họp một 
mình tôi. Phiên chiều” được sửa là “Chợ đời họp 
một mình tôi vui gì”. Kiên Giang về sau là tác giả 
tập thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” và là soạn 
giả cải lương nổi tiếng. 

 Tình nghĩa thầy trò ở Mộc Kiều Trang chỉ kéo 
dài mấy tháng, khi Kiên Giang trở về xóm Xẻo 
Đước chở lúa gạo cho gia đình cũng là lúc phong 
trào “Nam kỳ tự trị” của Nguyễn Văn Thinh đang 
lúc cao trào, họ tuyên truyền “Đả đảo Bắc kỳ” một 
cách quá khích. Mấy ngày sau, khi Kiên Giang trở 
lại Rạch Giá thì hay tin Nguyễn Bính bị bắt giam ở 
bót Giếng Nước, Kiên Giang mua xôi và gói thuốc 
lá hiệu Mélia tiếp tế cho thầy. Khoảng nửa tháng sau  
Nguyễn Bính được thả. Đầu mùa hạ năm 1944 ông 
buồn rầu nói với Kiên Giang: “Chắc là anh phải xa 
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em thôi”. 
Rồi Nguyễn Bính âm thầm vào chiến khu. Ít lâu 

sau, Kiên Giang nghe nói Nguyễn Bính đang là Chủ 
tịch Hội Văn nghệ Cứu quốc tỉnh Rạch Giá. Lần gặp 
cuối cùng giữa hai thầy trò là ở xóm Nước Trong 
(Khu 9), Kiên Giang đãi thầy một bữa thịt gà, do 
mình “cải thiện” được!

Thời này Nguyễn Bính sáng tác những bài “Tặng 
Kiên Giang”, “Từ Độ Về Đây” và nhất là bài “Hành 
Phương Nam”: 

Hai ta lưu lạc phương Nam này 
Đã mấy mùa qua én nhạn bay 
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở 
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay!
Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu 
Mà không uống cạn mà không say! 
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã 
Mà áo khinh cừu chưa ai may ! 
Ngươi giam chi khí vòng cơm áo 
Ta trói thân vào lụy nước mây 
Ai biết thương nhau từ buổi trước 
Bây giờ gặp nhau trong phút giây
Nợ thế, trả chưa tròn một món 
Sòng đời, thua đến trắng hai tay 
Quê nhà xa lắc xa lơ đó 
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay 
Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc 
Ly tán vì cơn gió bụi này 
Người ơi ! Buồn lắm mà không khóc 
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy 
Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết 
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay 
Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ? 
Cốt nhất cười vui trọn tối nay 
Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn 
Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay. 
Hỡi ơi! Nhiếp Chính mà băm mặt 
Giữa chợ ai người khóc nhận thây? 
Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén 
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay? 
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự 
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây 
Ta đi nhưng biết về đâu chứ? 
Đã dấy phong yên khắp bốn trời 
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ 
Uống say mà gọi thế nhân ơi! 
Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ 
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười 
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại 

Hát rằng phương Nam ta với ngươi 
Ngươi ơi ! Ngươi ơi ! Hề ngươi ơi! 
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh 
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi! 
(Nguyễn Bính - Đa Kao 1943) 
Bài “Hành Phương Nam” được sư ông Thích 

Nhất Hạnh bình tại Làng Mai vào đêm giao thừa 
ngày 12.02.2002 <**>. Sư ông không hề nhắc đến 
chuyện thơ của Nguyễn Bính có nói về chùa nhưng 
nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu muội, trong tùy bút 
“Dưới mái trăng non”,  ghi lại:

“Với Nguyễn Bính thì trong khung cảnh thiên 
nhiên với nhịp sống hài hòa tinh tế, tiếng chuông 
chùa ấm áp đã hiện hữu và gắn liền với con người, 
với quê hương dân tộc. Tiếng chuông hiện hữu trong 
tâm thức mỗi người dân như những hiện tượng thiên 
nhiên bình thường nhất:

Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm
Chuông hôm, gió sớm, trăng Rằm
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi
Mai này tôi bỏ quê tôi, 
Bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa.
Nguyễn Bính đã phác họa nên một bức tranh thủy 

mặc làng quê thật đẹp đẽ nên đi xa ai cũng nhớ 
cũng thương về chốn cũ:

Mấy chiều vắng bặt hơi chuông
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về.”
Vào Nam Nguyễn Bính nhận Kiên Giang làm em, 

nhận nữ sĩ Mộng Tuyết là chị. 
   

 

(trái) Đông Hồ và Mộng Tuyết, 
(phải) Nguyễn Bính (mặc đồ lớn thắt cà vạt) đến 

thăm gia đình Đông Hồ tại Hà Tiên năm 1943.
Đầu mùa hạ năm 1944, Nguyễn Bính chia tay với 

Kiên Giang, xuống Rạch Giá vào tiệm Công Yên ở 
hút suốt một đêm, rồi đi Hà Tiên, gặp Đông Hồ và 
Mộng Tuyết. 

Đối với Nguyễn Bính, Mộng Tuyết âu yếm, 
thương yêu và đùm bọc như người chị hiền đối với 
chú em nhỏ.  Bà thuật lại “buổi ban đầu gặp gỡ ấy” 
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trong bài “Để Nhớ Nguyễn Bính Những Ngày Ghé 
Bến Hà Tiên”:

“Một buổi xế chiều, ngày đầu mùa hạ năm 1944, 
tôi đang ngồi trên máy may ở Yiễm Yiễm thương 
điếm, cũng vừa là Yiễm Yiễm thư trang, tại chợ Hà 
Tiên. Một người khách lạ bước vào, với chiếc va li 
nhẹ xách tay. Người khách thâm thấp. Phong trần 
hiện trên mái tóc đen rậm rối bồng dài tới mang tai. 
Bộ âu phục cũ nhầu nát làm tăng thêm phần tiều tụy. 
Khách đăm đăm nhìn vào người đang ngồi trên máy 
may. Không có vẻ muốn mua chát món gì trong hiệu. 
Tôi nghĩ có lẽ là một người khách đi chào hàng. Với 
chiếc vali nhẹ như vậy, chỉ có thể đựng một vài món 
hàng mẫu mà thôi. Khách đang ngập ngừng:

- Có phải chị Tuyết không? Bính đây!”
Nhưng rồi tình chị em nẩy nở. Mộng Tuyết kể 

tiếp:
“Bính thường quấn quít bên tôi như một chú em 

ngoan ngoãn. Quãng này, tôi còn đang tang cha, 
luôn luôn mặc chiếc áo dài ai trắng, thứ vải thô xấu, 
may dối dối theo tang phục. Bính thường ngắm tôi 
và nói: “Người con gái Việt Nam, mặc áo tang sô 
gai có một vẻ đẹp não nùng, khả ái như một bài thơ 
buồn”. Có những lúc tôi bận suy nghĩ một điều gì, 
Bính nói chuyện, tôi lơ đảng, không trả lời, thì Bính 
gắt gỏng: “Trông chị nghiêm như một bà Hoàng, 
ghét quá!”. Cứ buổi sáng ăn xong ở nhà riêng của 
anh Đông Hồ ở cạnh Hồ Đông, thì Bính ra tiệm với 
tôi. Tôi ra chợ trước tiệm, mua thêm bánh ngọt cho 
Bính uống trà. Bính thích hơn hết là thứ bánh qui. 
Bính nói: “Bánh chi mà đẹp như chiếc ấn son”. 

Bính ra cửa hàng. Để trông cửa hàng cho chị. Để 
xem chị may áo. Để đi gửi thư cho chị. 

Mỗi khi tôi viết thư xong, thế nào Bính cũng dành 
đi bỏ thùng cho được. Bính học thuộc các địa chỉ 
trên phong bì. Có bận nhìn địa chỉ một người, Bính 
làm vẻ hờn dỗi: “Sao mà chị viết nhiều cho người 
này lắm thế, làm cho Bính phát ghen”. 

Bính thường hay kể chuyện giang hồ, kể chuyện 
gia đình. Kể chuyện “Chị Trúc”, người chị tinh thần 
đã an ủi Bính trong những khi Bính chán nản. Bính 
hứa xem tôi như một người chị tinh thần thứ hai của 
Bính (trang 405). 

Mỗi đêm, dưới ánh hồng lạp, Bính viết bốn năm 
trang thơ lục bát. Thời kỳ bấy giờ không dầu lửa. Ở 
tỉnh nhỏ, ai cũng đốt bằng dầu dừa, dầu cá. Duy với 
Bính thì anh Đông Hồ phải dành trên Nam Phong 
Tiểu Các cho Bính những ngọn hồng lạp để đêm 
hôm Bính làm thơ. Mỗi sáng ra, Bính đem đọc cho 

chúng tôi nghe, bàn lại, cùng thưởng thức. 
Giữa lúc đó, vào tiết Đoan Ngọ, theo tục lệ ở Hà 

Tiên, tôi nấu nước lá thạch xương bồ để tắm gội. 
Bính thích ba chữ “thạch xương bồ”, và lấy ba chữ 
đó đặt tên cho tác phẩm đang khởi thảo của mình. 

Trong lúc sáng tác, Bính thường bảo viết truyện 
thơ, tả cảnh tả tình không khó. Tự sự mới thiệt khó 
khăn. Bính nói: “Mình có làm rồi mới biết văn tự 
bằng lục bát của Nguyễn Du quả là tài tình. Người 
sau đố mà theo cho kịp”. 

Bính sáng tác truyện “Thạch Xương Bồ” 
<***>được gần hai ba trăm trang. Tới lúc rời đi, 
thì chuyện mới chỉ xong được một phần. Nếu Bính 
còn nằm ở Hà Tiên ít lâu nữa thì chắc chắn đã hoàn 
tất được một quyển truyện diễn ca khá độc đáo. Bởi 
chúng tôi thấy khi đó Nguyễn Bính viết rất hào hứng, 
rất dồi dào. Bính viết lục bát nhanh như văn xuôi. 

Anh Đông Hồ và tôi tiếc vì tác phẩm chưa hoàn 
thành mà Bính bỏ đi, bỏ dở dang thi uổng. Chúng 
tôi cố lưu Bính ở lại thêm một thời gian nữa mà Bính 
nhất quyết ra đi. Bịnh giang hồ đã nổi dậy lên trong 
lòng người nghệ sĩ”( trang 407 và 408).

Nguyễn Bính cũng có thơ ghi lại những ngày đẹp 
ấy:

Nhớ ngày tôi vào chơi Hà Tiên
Chiều chiều cùng Chị vào trong rẫy
Đường mòn, nắng nhạt soi tà tà
Biển khơi, gió mặn thổi hây hẩy...
Dần dà nói đến chuyện nhân duyên
Chị có cô cháu tuổi mười bảy
Tóc dài chấm gót, má hồng tươi
Mi vòng cánh cung, mắt đen láy
Chị ơi, trôi nổi là thân tôi
Cánh buồm bạt gió thân hồ hải...
Chừng nào mới lại vào Hà Tiên
Chiều chiều cùng Chị về trong rẫy
Chắc chẳng bao giờ nữa, Chị ơi!…” 
(Theo Hà Đình Nguyên, Núi Mộng về với Gương 

Hồ, Thanh Niên Online)
Mộng Tuyết kể tiếp:
“Những ngày ở Hà Tiên, Bính rất yêu đời, lành 

mạnh vui vẻ sống đời mẫu mực. Tôi không biết là với 
anh Đông Hồ, Bính có kể gì về cuộc sống bất thường 
vô định của nhà thơ trác táng đến vong khước hình 
hài hay chăng. Mới đây, đọc Sơn Nam, tôi mới biết 
đó là những ngày Nguyễn Bính ép mình để xa lánh ả 
phù dung. Bởi là sự ép mình, cho nên chỉ có một giới 
hạn nào đó. Vì thế mà khi Bính từ giả chúng tôi ra đi, 
nài nỉ mấy Bính cũng không ở lại… 

Rồi thì phong yên nổi dậy. Cuộc kháng chiến bắt 

  .
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đầu. Chúng tôi cũng trôi nổi mỗi người một phương. 
“Yiễm Yiễm thương điếm” đã tan tành hết còn “Yễm 
Yễm thư trang” mở lại ở phố Nguyễn Thái Học 
Sài Gòn. Tôi lại bận bịu chuyện buôn bán, bận bịu 
chuyện phát hành, để anh Đông Hồ thung dung làm 
nhà đại ẩn... Một buổi chiều có người con gái quê 
đến, giao cho tôi một mảnh giấy nhàu nát. Trong 
giấy, xin cây bút máy tốt và chiếc đồng hồ đeo tay, 
lội nước. Dưới ký “Người yêu Ngọc”, đó là Bính ký 
ẩn danh... Sau ngày tập kết 1954, cũng người thiếu 
phụ quê áo cánh, chiếc áo mà tôi đã chia cho nàng 
dạo trước, tay bồng đứa con, về ghé nhắn tôi: “Anh 
Bính bảo là ngày trước chị Tuyết đã thương Bính 
như em, thì nay Bính mong là vợ con Bính cũng còn 
giữ được tấm lòng thương đó của chị”. Tôi còn gặp 
vợ Bính đôi lần nữa, rồi ít lâu sau thì biệt tin. Mới 
đây, lại nghe tin Bính mất ở đất Bắc. Than ôi, nhớ 
người bạn ghé bến Hà Tiên năm xưa mà ngậm ngùi. 
Mùa này, trời miền Nam mưa đang rơi nặng hạt. 
Cố nhân còn đâu! (Và bây giờ vợ Bính, con Bính ở 
đâu? Có đọc thấy những dòng thăm hỏi này không 
nhỉ?)...”.

Thụy Khuê, trong bài “Nguyễn Bính, đời và thơ 
bạc mệnh” đề ngày 20.12.2008, cũng trích dẫn 
Mộng Tuyết:

 “Nữ sĩ Mộng Tuyết kể lại khi Nguyễn Bính đến tá 
túc nhà ông bà ở Hà Tiên (tuy bà viết là năm 1944, 
nhưng có lẽ đây là năm 41 hoặc 42): “Người khách 
thâm thấp. Phong trần hiện trên mớ tóc đen rậm, 
rối bồng, dài tới mang tai. Bộ âu phục cũ nhầu nát 
làm cho người tăng thêm phần tiều tụy (...) Trong 
khi nghe anh Đông Hồ và tôi bàn chuyện Tam Quốc 
Chí, Bính không góp chuyện được, vì Bính chưa 
từng đọc Tam Quốc bao giờ. Bính thấy xấu hổ, cũng 
như đã xấu hổ vì chưa biết đi xe đạp. Càng xấu hổ, 
khi thấy tôi và Đông Hồ tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao mà 
Nguyễn Bính lại có thể chưa đọc Tam Quốc Chí. Thế 
rồi, Bính về tìm trong Vạn Vạn Quyển Lầu, đọc ngấu 
nghiến, suốt mấy đêm liền, hết bộ truyện” (trích Để 
nhớ Nguyễn Bính những ngày ghé bến Hà Tiên, Văn 
số 60, ra ngày 15/6/66 tại Sài Gòn, trang 52 và 55). 

Tác giả Tường Duy, trong bài “Nhà thơ Nguyễn 
Bính: Người cài đặt nhiều “mật mã” trong thơ” đề 
ngày 20.2.2009 nói về liên hệ giữa nữ sĩ Mộng Tuyết 
và Nguyễn Bính:

“Nữ sĩ Mộng Tuyết, trong hồi ký “Dưới mái trăng 
non” có nhắc tới chuyện tình của Nguyễn Bính với 
“một người con gái quê” có tên là Ngọc. Bà kể, một 
buổi chiều, cô gái này đã trao cho bà một mảnh 

giấy nhàu nát, nội dung là “xin một cây bút máy 
tốt và chiếc đồng hồ đeo tay”. Cuối tờ giấy là dòng 
chữ “Người yêu Ngọc” (mà bà gọi là “Bính ký ẩn 
danh”) và hai câu thơ của Nguyễn Bính: “Than ôi, 
không có giá liên thành/ Để đổi cho tròn viên ngọc 
ấy”. Cùng là người làm thơ, chẳng khó khăn gì mà 
nữ sĩ Mộng Tuyết không nhận ra tâm sự của Nguyễn 
Bính với người con gái tên Ngọc trong câu thơ có 
nhắc tới chữ “ngọc” ấy”.

Nhưng tác giả Phạm Duy Trưởng, trong bài 
“Những điều cần hiểu lại về thi sĩ Nguyễn Bính” đề 
ngày 23.1.2013, lại cải chính:

“Viết như vậy là tác giả Tường Duy đã nhầm 
người vợ thứ hai của Nguyễn Bính là bà Mai Thị 
Mới với người Nguyễn Bính thầm yêu là cô cháu gái 
của nữ sĩ Mộng Tuyết có tên là Tú Ngọc. Bài thơ có 
đoạn tả người cháu gái này như sau:

...Chị có cô cháu tuổi mười bảy
Tóc dài chấm gót má hồng tươi
Mi vòng cánh cung mắt đen láy......
Trong tập hồi ký “Dưới mái trăng non” của nữ sĩ 

Mộng Tuyết có mục “Để nhớ Nguyễn Bính những 
ngày ghé bến Hà Tiên” có nói đến cô cháu gái Tú 
Ngọc, đọc truyện Tam Quốc cho bà nghe và Nguyễn 
Bính cũng vào nghe ké. Và còn có đoạn viết khi nữ sĩ 
Mộng Tuyết may cho Nguyễn Bính bộ quần áo bằng 
lụa Hà Đông, Nguyễn Bính rất thích. Một hôm, Bính 
lật bên trong lá đính vạt trước mà khoe với tôi: “Đố 
chị mấy chữ này là nghĩa gì?”. Tôi cầm vạt áo lên 
nhìn thấy bốn chữ “KHẢ THỦY SƠN NHƠN” thêu 
Hán tự. Tôi không đoán ra. Bính nói “anh Đông Hồ 
thấy thì biết”. Hôm sau, tôi kể lại cho anh Đông Hồ 
nghe, anh Đông Hồ bảo Bính đã chiết tự hai chữ 
Hà Tiên đó. Bốn chữ Bính kẻ vào đính áo và nhờ tụi 
trẻ thêu bằng nét chữ màu son. Rồi Bính lại cười bí 
mật: “Đây là của Ngọc thêu cho “chú Bính” đấy!”. 
Những ngày ở Hà Tiên, Nguyễn Bính đã thầm yêu 
Tú Ngọc! Nhưng chỉ khi xa Hà Tiên, nhà thơ mới 
dám thổ lộ. 

Thời gian qua đi, năm 1951, Nguyễn Bính đã 
kết hôn với bà Nguyễn Lục Hà (tức Nguyễn Hồng 
Châu) rồi năm 1952, ông lại bỏ bà này và yêu một 
cô gái quê tên là Mai Thị Mới. “Người con gái quê” 
Mai Thị Mới hồi ấy mới mười chín tuổi, đã đi vào 
thơ của Nguyễn Bính qua bài “Gửi người vợ miền 
Nam” có đoạn:

...Nhớ lại buổi chúng mình gặp gỡ
Xanh bóng dừa bỡ ngỡ nhìn nhau.
Cắn môi chẳng nói lên câu
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Ai hồng đôi má nghiêng đầu làm thinh......
Hương Mai tên xóm quê nhà
Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai!
Cô con gái Hương Mai sau này làm giáo viên. Bà 

từng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, rồi 
Trưởng ban Văn hóa-Xã hội tỉnh Bến Tre, hiện đã 
nghỉ hưu và sinh sống tại địa phương. 

(còn tiếp)

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Làng Đông Thái cũng là quê của nhà văn Sơn 

Nam, được ông mô tả “hiu hắt như ngọn đèn dầu mù 
u, quanh năm bọn cướp biển hoành hành”. Sơn Nam 
và Kiên Giang được coi là những cây bút “rặc ròng” 
Nam Bộ.

<**> Ghi lại đoạn này tôi cũng nhận là lạc đề nhưng 
nó tiết lộ khía cạnh tình cảm của sư ông Làng Mai 
ít người biết. Bài tường thuật của sư ông về “Hành 
Phương Nam” dài đến 20 trang nhưng chỉ qua loa  
tới Nguyễn Bính khoảng 5 trang đầu rối mất hút luôn, 
nhường chỗ cho các tác phẩm và suy tư của sư ông và 
công đức của sư cô Chân Không.  

<***> “Tỳ bà truyện” được viết theo thể thơ lục 
bát dài 1548 câu, mô phỏng vở tuồng nam hí Tỳ Bà Ký 
của Cao Minh thời cuối Nguyên đầu Minh của Tàu tk 
XIV. Theo nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu muội, “Tỳ bà 
truyện” khởi thủy có tên là “Thạch xương bồ” (tên 
một loại lá cây mà người dân Hà Tiên xưa hay dùng 
để tắm gội vào ngày Tết Đoan ngọ). Trong truyện thơ 
này, Nguyễn Bính đã sử dụng ngôn ngữ khoa học như: 
“Má hồng là đá nam châm, Tu mi là sắt để nằm cạnh 
nhau”. Ở ngoài bắc tôi thấy ông tôi và bố tôi chỉ cấy 
thạch xương bồ vào nùi thôi. Nó không cần đất và là 
dài nhất cũng chỉ độ mươi, mười lăm phân. Vò lá có 
mùi thơm dễ chịu.

Dân Với Dân

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: “Đại Tướng Dương Văn Minh Công Và Tội”, Góp Gió, Lynnwood WA; Florida Việt Báo số 321,  
PO Box 277625, Miramar, FL, 33027-7625; Hiệp Hội số 321-328, PO 22, Chidori Tokyo, 146-8691,

Le Dac, Fountain Valley CA, 1 năm 50.00
Pham Thien Arlington TX, 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.

Chạy trốn cộng sản từ các tỉnh phía Bắc Trung 
phần, đồng bào tị nạn ngừng chân ăn trưa ở Đà Nẵng 
trong khi chờ chỗ tạm cư. Ảnh chụp ngày 28 tháng 3, 

1975. Ảnh: AP Photo/Phuoc
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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


