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Thuyền Nhân
Cảnh thuyền nhân tị nạn Cộng sản, trong tổng số 10,353 vượt biển đến Hồng 

Kông trong mùa hè năm 1979, chen chúc chờ đợi ở bến tàu Yau Ma Tei.
Ảnh của báo South China Morning Post, Hồng Kông.
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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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MỘNG TÀU
Kim Bảng

Trước khi đi vào chủ đề, xin phép tản mạn về… 
con rồng Tàu. Rồng vốn là biểu tượng của Hoàng 
đế Tàu. Theo thần thoại Tàu, có 4 vị Long Vương 
cai quản Tứ Hải (hình trái dưới đây):

- Đông Hải Long vương – Ngao Quảng cai quản 
Đông Hải

- Tây Hải Long vương – Ngao Nhuận cai quản hồ 
Thanh Hải

- Nam Hải Long vương – Ngao Khâm cai quản 
Nam Hải

- Bắc Hải Long vương – Ngao Thuận cai quản hồ 
Balkan

 
Tứ Hải Long Vương               Hoàng Long Kỳ                      
Nhà Thanh (1644-1912) lấy Hoàng Long Kỳ 

(hình phải trên đây) làm quốc kỳ và Hoàng Thất 
Huy (hình trái trang 4 dưới đây) cũng vẽ hình con 
rồng.

Hoàng đế Tống Huy Tông (1082-1135) phong 
thánh cho 5 loài  rồng:

- Thanh Long (rồng xanh) ở phương Đông, loài 
từ bi nhất

- Xích Long (rồng đỏ) ở phương Nam, loài ban 
phước lành trên mặt biển

- Hoàng Long (rồng vàng) ở Trung tâm, loài biết 

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, tr. 3 - 16

MỘNG TÀU
Kim Bảng

NƯỚC MỸ KỲ THỊ

Vũ Linh

CHUYỆN XƯA, NAY
Lão Thực, tr. 17 - 19

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, tr. 19 - 22

VIẾT SỬ THEO KIỂU CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẪN CHƯA THOÁT KHỎI

TÂM LÝ CUỒNG TÍN

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến, tr. 22 - 25 

Những Kẻ Mở Đường

Dân Việt Phải Lo Tự Cứu Thôi

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, tr. 25 - 32

CALIPHATE HÓA SINH

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, tr. 33 - 38

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)

NGUYỄN BÍNH

Dân Với Dân 
tr. 38
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lắng nghe nhất
- Bạch Long (rồng trắng) ở phương Tây, loài đạo 

đức và tinh khiết nhất
- Hắc Long (rồng đen) ở phương Bắc, loài trú ngụ 

ở vùng nước tăm tối và huyền bí.
Tàu ở phương bắc là rồng đen vì bản chất nó “tăm 

tối và huyền bí” (xin hiểu là nham hiểm và hắc ám). 
Hơn nữa, nước (hình phải dưới đây) của Tàu cũng 
thuộc loại tăm tối. 

 
(trái) Hoàng Thất Huy, (phải) Nước Tàu ô nhiễm, cá 

chết, có giống tuyệt chủng luôn
Nay Tập Cận Bình (TCB) ôm rồng hẳn là có 

mộng đế vương mà ông mệnh danh là “Trung Quốc 
Mộng” (Zhōngguó mèng). Tôi không bao giờ chấp 
nhận danh xưng hỗn láo “Trung Quốc” nên gọi là 
“Mộng Tàu”. Ngày 17.3.2013 tại kỳ họp bế mạc 
Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc, Tập phát 
biểu: “Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Tàu là giấc 
mơ lớn nhất của Tàu… Chúng ta cần phải kiên trì 
nỗ lực, tiến tới phía trước với tinh thần bất khuất, 
tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Tàu và phấn đấu đạt được ước mơ hồi sinh dân tộc 
Tàu. Để thực hiện được giấc mơ Tàu, chúng ta phải 
cổ súy tinh thần Tàu, vốn lấy sự kết hợp tinh thần 
dân tộc với lòng yêu nước; tinh thần của thời đại 
với cải cách và sự sáng tạo làm gốc”. 

Nhưng nhạc sĩ Tàu Lý Lỗi trong bài ca “Thúc 
thúc áo đỏ” có đoạn mỉa mai rằng “Giấc mộng Tàu 
không phải là giấc mộng bị kiểm soát, giấc mộng 
Tàu không phải là giấc mộng về cưỡng chế đất đai, 
giấc mộng Tàu là giấc mộng được lựa chọn, là giấc 
mộng của tự do”....

TRUNG QUỐC MỘNG CỦA ĐẠI TÁ LƯU 
MINH PHÚC

Thực ra Tập  mượn ý của Đại tá Lưu Minh Phúc, 
giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, trực 
thuộc Giải phóng Quân Nhân dân (GPQND), trong 
cuốn “Trung Quốc mộng”, xuất bản năm 2010, do 
dịch giả Thùy Linh của Chương trình Nghiên cứu 
Biển Đông tóm tắt toàn bộ cuốn sách. Tuy đã “tóm 

tắt” nhưng còn dài lắm, rất tiếc là ở đây không thể 
chép lại hết, dù dịch giả có cho phép, chỉ có thể ghi 
lại cái mục lục cũng choán nhiều chỗ rồi. 

  

(trái) TCB ôm rồng đỏ, (giữa) Bìa cuốn sách Trung 
Quốc Mộng, (phải) đại tá Lưu Minh Phúc.

Cuốn “Trung Quốc mộng” chia làm 8 chương:
Chương I: Đứng đầu thế giới, giấc mộng trăm năm 

của Tàu
Chương II: Đối đầu thế kỷ: Cuộc chiến Tàu - Mỹ tranh 

giành địa vị “quốc gia đứng đầu”
Chương III: Thời đại Tàu: “Thời đại hoàng phúc” của 

thế giới
Chương IV: Xây dựng “Tàu vương đạo” bằng tính 

cách Tàu.
Chương V: Chiến lược lớn đòi hỏi phải có tư duy chiến 

lược
Chương VI: Không nên có ảo tưởng đối với Mỹ
Chương VII: Nước lớn trỗi dậy phải có đại quân
Chương VIII: Hô hào “Thuyết Tàu sụp đổ”.
Nhưng Chương VIII rất quan trọng nên xin mạn 

phép chép lại nguyên văn:
“Nước lớn trỗi dậy” và “nước lớn sụp đổ chỉ 

cách nhau một bước”, Tàu “ca khúc khải hoàn” 
càng phải “rung chuông cảnh tỉnh”

Hiện nay nói đến Tàu, người Tàu xúc động, người 
Mỹ kích động, nhân dân trên toàn thế giới cảm thấy 
chấn động. Sự phát triển của Tàu tạo nên kỳ tích 
trên thế giới. Trong thời khắc ca khúc khải hoàn 
thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của nhân dân 
Tàu, sự khiêm tốn, lý trí, bình tĩnh đều trở nên vô 
cùng quí giá. Ý thức lo hoạn nạn khó khăn của một 
dân tộc vĩ đại được thể hiện trong việc tự mình luôn 
phải rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Tàu hiện nay 
đang trong thời kỳ có cơ hội chiến lược, là nước có 
cơ hội lớn nhất trên thế giới, cũng là nước có thể 
gặp rủi ro nhất thế giới. Vận mệnh của một quốc 
gia lại thường được quyết định bởi một vài mắt xích 
yếu nhất của chính nước đó hay chỉ là một mắt xích 
trong đó. Bản thân người Mỹ thường cao giọng nói 
lớn “Mỹ suy vong”, người Mỹ 8 lần cất cao giọng về 
“Thuyết nước Mỹ sụp đổ” để ngăn ngừa suy vong; 
người Tàu trong quá trình đang trỗi dậy, nghe tiếng 
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kêu “Tàu sụp đổ” cũng có thể có ích cho việc ngăn 
ngừa sụp đổ, tiến hành trỗi dậy. Tàu có nhiều cái 
tốt đứng số 1 thế giới cần phải được duy trì, bảo vệ; 
những cái không tốt đứng số 1 thế giới của Tàu cần 
phải được nhìn nhận thẳng thắn, phải giải quyết.

“Khủng hoảng nhân tài”: nguy cơ chết người 
nhất và “ba sáng tạo” bảo đảm Tàu ổn định lâu 
dài

Trong các nguy cơ dẫn đến sự suy vong và sụp 
đổ của một quốc gia thì nguy cơ nguy hiểm nhất là 
“khủng hoảng nhân tài vì nước lớn trỗi dậy mấu 
chốt là “nhân tài trỗi dậy”. Có 3 mâu thuẫn lớn có 
thể dẫn đến việc Tàu “trỗi mà không dậy”đó là (i) 
mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên; (ii) mâu 
thuẫn giữa người với người; (iii) mâu thuẫn giữa 
Tàu và thế giới. Tuy nhiên, Tàu cũng có ba sáng 
tạo mới để ứng phó với mâu thuẫn đó là: (i) tạo ra 
kỳ tích “Dân chủ kiểu Tàu” tốt hơn “Dân chủ kiểu 
Mỹ”; (ii) tạo ra kỳ tích “phân phối của cải” cân 
bằng hơn “các quốc gia phúc lợi” và (iii) tạo ra kỳ 
tích “nắm quyền lâu dài, liêm khiết lâu dài” có hiệu 
quả hơn “cạnh tranh đa đảng”. Bởi vậy nên nước 
Mỹ không nên có ảo tưởng với Tàu, thế kỷ Tàu - Mỹ 
tranh chấp, hai bên đều không nên có ảo tưởng, đều 
không nên mắc bệnh ấu trĩ chính trị.

Đại tá Lưu Minh Phúc đã sáng suốt khi đề ra “3 
mâu thuẫn lớn có thể dẫn đến việc Tàu ‘trỗi mà 
không dậy’”. 

(i) Mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên; nạn 
ô nhiễm môi sinh là một quốc nạn Tàu. Muốn trình 
bầy vấn đề này phải cần nhiều cuốn sách. Ở đây chỉ 
xin liệt kê tựa đề của một số bài viết liên quan gần 
đây nhất:

- Isabelle Z. “Ô nhiễm “tàn phá” hệ sinh thái thiên 
nhiên của Tàu và gây ô nhiễm nguồn cung cấp lương 
thực” (Pollution is “devastating” China’s natural eco-
system and contaminating its food supply). 19.6.2017.

- Javier C. Hernández. “Không có cái gì như là Công 
lý trong việc Chống lại Ô nhiễm Hóa chất ở Tàu” (No 
Such Thing as Justice’ in Fight Over Chemical Pollution 
in China). 12.6.2017 

- Edward Wong. “Gần 14.000 Công ty ở Tàu Vi phạm 
Quy tắc Ô nhiễm” (Nearly 14,000 Companies in China 
Violate Pollution Rules). 13.6.2017.

- Natalie Thomas and David Stanway. “Tàu hứa chấm 
dứt ô nhiễm khiến các nhà hàng xóm của Khu Công 
viên Hóa chất hoài nghi” (China’s Promise to End Pol-
lution Leaves Chemical Park’s Neighbors Sceptical). 
29.5.2017. 

- Ban Biên tập Time. “Một nhóm người Nam Hàn kiện 
Tàu vì làm ô nhiễm không khí ở Seoul” (Group of South 

Koreans Is Suing China For Polluting the Air Over 
Seoul). 23.5.2017.

- Associated Press. “Bão cát phủ khu vực rộng lớn của 
Tàu trong ô nhiễm bụi” (Sandstorm blankets huge area 
of China in dusty pollution). 6.5.2017.

- Jack Phillips. “Một bi kịch cộng sản khác: Một trong 
những thảm họa sinh thái tồi tệ nhất trên thế giới” (An-
other Communist Tragedy: One of the World’s Worst 
Ecological Disasters). Epoch Times. 3.3.2017. 

(ii) Mâu thuẫn giữa người với người (hiểu là người 
Tàu với người Tàu):

- Để phản đối Tàu đàn áp dùng vũ lực đô hộ Tây Tạng 
biến thành dân tộc thiểu số Tàu, đến ngày 29.7.2017 Tây 
Tạng đã có 152 người tự thiêu.

- Ngày 26,8,2011 có tin người Duy Ngô Nhĩ, cũng 
giống trường hợp Tây Tạng, phẫn nộ nổi loạn khi bị 
cướp đất; ngày 19.9.2011, Tàu xử tử 4 người Duy Ngô 
Nhĩ liên quan đến 3 vụ tấn công vào tháng 7 tại vùng tự 
trị Tân Cương; ngày 21.7.2017 Michel Rohan báo cáo 
Tàu bắt người Duy Ngô Nhĩ tận ở Ai Cập.

- Đài Loan có TT mới, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-
wen) sinh ngày 31.8.1956 thuộc một gia đình nổi tiếng 
ở xã Phương Sơn, huyện Bình Đông, Đài Loan, ông nội 
là người Khách Gia (Hakka, ta gọi là người Hẹ), bà gốc 
thổ dân Đài Loan, cha có một doanh nghiệp sửa chữa xe. 
Thái Anh Văn hiện còn độc thân, là chủ tịch Đảng Dân 
Tiến (DPP), vốn chủ trương độc lập khỏi Tàu Cộng. Bà 
xác nhận lập trường này: “Hệ thống dân chủ, bản sắc 
dân tộc và không gian quốc tế của chúng tôi phải được 
tôn trọng, bất kỳ hình thức đàn áp nào cũng sẽ gây tổn 
hại mối quan hệ giữa hai bờ eo biển… Mối quan hệ 
xuyên eo biển chắc chắn là một thách thức với người 
dân Đài Loan và cho đất nước này. Nhưng đừng quên 
rằng chúng ta là một quốc gia, quốc gia độc lập và điều 
này được tập thể người dân chúng ta công nhận”.  Tuyệt 
chiêu của bà là gọi điện thoại mừng TT Trump trong 
10 phút. Một bình luận gia đánh giá: “Cú điện thoại 10 
phút thay đổi tình trạng 25 năm Ðài Loan bị Tàu Cộng 
cô lập hóa!”

Shelley Rigger, một nhà khoa học chính trị và là người 
quan sát lâu năm về chính trị Đài Loan tại Davidson 
College ở North Carolina, tóm tắt “mâu thuẫn giữa Tàu 
Cộng và Tàu Đài Loan”:  “Mọi người cần hiểu: Người 
Đài Loan đang sống dưới sự đe dọa [của Tàu Cộng] 
trong nhiều thập kỷ, tôi không nghĩ rằng bà Thái Anh 
Văn, TT Đài Loan, sẽ bị buộc phải nhượng bộ”. Gary 
Lin, một doanh nhân Đài Bắc, 78 tuổi, phản ảnh tình 
cảm đó: “Nếu bạn có một người hàng xóm chỉ nghĩ đến 
việc đánh bom bạn hoặc ăn sống nuốt tươi bạn, thì bạn 
không thể làm gì được. Và bạn muốn TT Thái Anh Văn 
quỳ lạy Tàu và cầu xin ư? Không thể được, tôi sẽ không 
đồng ý điều đó” (Johnson Lai và Christopher Bodeen. 
Taiwan’s Tsai keeps domestic focus amid China’s isola-
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tion”. 20.5.2017).
(iii) Mâu thuẫn giữa Tàu và thế giới: 
- Ngày 17.3.2017 đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết: 

“Tns Marco Rubio của đảng Cộng hòa và Ben Cardin 
của đảng Dân chủ hôm 16.3 đưa ra dự luật nhằm chế 
tài Tàu về các hành động trên Biển Đông và biển Hoa 
Đông”. 

- Thomas Maresca đưa tin: “Tham vọng ngày càng tăng 
của Tàu tại Mã Lai Á khiến có các câu hỏi được nêu ra 
về động cơ thực sự của Bắc Kinh” (China’s growing am-
bitions in Malaysia raise questions about Beijing’s true 
motive). (Tin đặc biệt của USA TODAY. 5.7.2017). 

- Ngày 31.7.2017 ngoại trưởng Nhật Kishida Fumio 
phản đối Tàu về việc triển khai giàn khoan gần đường 
trung tuyến phân cách khu kinh tế giữa hai nước ở Biển 
Hoa Đông. 

- Ngày 1.8,2017 Lính Tàu tiến sâu 1km vào lãnh thổ 
tranh chấp Tàu-Ấn.

- Ngày 4.8.2017 Mike Ivesaug loan tin: “Việt Nam, 
nhượng bộ Bắc Kinh, rút lui việc khoan dầu tại biển 
Nam Hoa” (Vietnam, Yielding to Beijing, Backs Off 
South China Sea Drilling). 

- Ngày 7.8.2917 có tin “Thỏa thuận nhập cảng 2.000 
xe bus trị giá hơn US$100 triệu từ Tàu đang gây ra một 
vết rạn nứt bất thường ở Myanmar”... 

- Ngày 6,8,2017 The Associated Press theo dõi cuộc 
họp các ngoại trưởng Đông Nam Á và các đối tác Hoa 
Kỳ, Tàu, Nga, Nhật, 2 nước Cao Ly và các quốc gia 
khác tại Manila, Phi Luật Tân, báo cáo từng giờ, hồi 
9g55 loan tin: “Trong một động thái bất ngờ, các nhà 
ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á đã thách thức 
lập trường kiên định của Tàu và đưa ra một thông cáo 
chung gián tiếp phê bình việc bồi đất và các công sự 
quân sự trong vùng biển tranh chấp ở Biển Nam Hoa… 
Một nhà ngoại giao Đông Nam Á nói với AP hôm Chủ 
nhật rằng Việt Nam đã thúc đẩy ngôn ngữ mạnh mẽ hơn 
bất chấp sự phản đối của nhiều bộ trưởng mà nước họ 
phụ thuộc nhiều vào Tàu về mậu dịch và đầu tư”(“The 
Latest: ASEAN hits China’s reclamations, militariza-
tion”).

Đây chỉ nêu lên những đich thủ (và nạn nhân) trực 
tiếp và rõ rệt của Tàu thôi, nếu kể những mâu thuẫn 
gián tiếp và không quan trọng lắm thì trên toàn cẩu 
hầu như ngày nào cũng có. 

 Đại tá Lưu Minh Phúc còn khẳng định: “Khủng 
hoảng nhân tài”: nguy cơ chết người nhất. Thế 
mà Tàu đang mắc bệnh mãn tính về xuất huyết tài 
chánh và nhân tài. Ỡ đây chi nói đến xuất huyết chất 
xám Tàu.

Naomi Rovnick nhận định, “Đa số giới ưu tú Tàu 
gửi con đi ngoại quốc học, mới chỉ là một dấu hiệu 
họ không tin chính phủ” (“China’s elite mostly send 

their kids to study abroad, just one indicator they 
distrust the government”. Quartz. 22.1.2013).

Bing giải thích “Tại sao các du học sinh Tàu 
không trở về Tàu”: 

“Quan điểm của Tân Hoa Xã: Hơn 1.5 triệu 
người ra nước ngoài để học và không trở về - Tính 
đến cuối năm ngoái, tổng số sinh viên Tàu du học 
lên đến 2.64 triệu người, trong khi số người du học 
trở về chỉ có 1.09 triệu người - “thiếu hụt quá 1.5 
triệu người... gần hoặc hơn 40,000 sinh viên mỗi 
năm, với mức cao nhất là gần 70,000. Tại sao nhiều 
sinh viên lại không trở lại?... Thống kê cho thấy 
trong năm 2008, du học sinh quay về chỉ có 69,300, 
bộc phát từ trên 100,000 đến 108,300 trong năm 
2009, sau đó tăng lên gần 40% trong những năm 
tiếp theo với 134,800 trong năm 2010, 186,200 vào 
năm 2011 và 272,900 vào năm 2012.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù 
du học sinh trở về tăng đáng kể nhưng khi nhìn vào 
dị biệt về “số lượng” và “phẩm chất” thì phần lớn 
là những người bình thường phụ thuộc vào sự hỗ 
trợ tài chính của cha mẹ để đi du học trong những 
năm gần đây. Họ khó có thể được coi là những 
chuyên gia trong lĩnh vực của họ, còn ít hơn nhiều 
là “tài năng thượng thặng”, trong khi các tài năng 
cao cấp thực sự chuyên môn trong lĩnh vực của họ 
hoặc ngay cả những người đã kiếm được những 
bằng sáng chế ở nước ngoài không thực sự nhiều, 
và thậm chí có thể có xu hướng tăng thất thoát chất 
xám ấy. Một đại diện của Văn phòng Trung ương 
Nhóm Công tác Tài năng bảo rằng mặc dù Tàu 
phát triển từ một quốc gia tương đối thiếu nhân tài 
sang một quốc gia có nguồn tài nguyên nhân lực, 
số lượng thất thoát chất xám hiện tại của Tàu cũng 
cao nhất, với tỷ lệ trung bình duy trì 87% cho mỗi 
lĩnh vực, khoa học và kỹ thuật… Ts Wang Huiyao, 
phó chủ tịch Hiệp hội Học giả Âu Châu và Hoa Kỳ 
kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hoá 
Tàu, bảo, “Tại Thung lũng Silicon, trung tâm cao 
kỹ thế giới, 35% trưởng phòng kỹ thuật và giám 
đốc phòng thí nghiệm là người Tàu… Tôi nghĩ rằng 
có rất nhiều động lực để chính phủ Tàu giải quyết 
vấn đề thất thoát chất xám” (“Why Are Overseas 
Chinese Students Not Returning to China?” Chi-
naSMACK 7.11.2013).

Tin ngày 19.9.2015 cho biết: “Phương pháp chỉnh 
sửa gene CRISPR vừa có thêm một bước cải tiến khi 
nhóm nghiên cứu của ts Trương Phượng ở Viện Kỹ 
Thuật Massachusetts (MIT) tìm ra một loại protein 
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vi khuẩn có thể mài sắc “con dao” cắt DNA của 
CRISPR để từ đó khiến việc chỉnh sửa gene trở nên 
dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn”. 

Theo KhoaHocTV ngày 8.1.2017, Trương Phượng 
là Feng Zhang sinh năm 1982 tại Tàu, năm 11 tuổi 
theo mẹ Shujun Zhou đến ở Des Moines, bang Iowa, 
theo học trường trung học Theodore Roosevelt và 
Học viện Trung ương ở Des Moines, tốt nghiệp năm 
2000. Feng Zhang cộng tác trong 2 phát minh khoa 
học lớn, cả hai đều có cơ hội giành giải thưởng No-
bel. Một là optogenetics (Opto = quang; genetic = di 
truyền). Với phương pháp này, Zhang có thể chứng 
minh rằng ánh sáng điều khiển được hoạt động thần 
kinh. Thứ hai là CRISPR-Cas9 có khả năng sửa đổi 
các gene trong trứng, tinh trùng và phôi người. Với 
nó, có thể tưởng tượng ra một tương lai khi mà cha 
mẹ có thể lựa chọn việc con cái họ sinh ra như thế 
nào, có cá tính một chút, cao hơn một chút, chơi thể 
thao giỏi và dĩ nhiên là trông thật xinh đẹp? Tất cả 
có thể được thực hiện dễ dàng với CRISPR-Cas9. 
Zhang gửi điện thư cho Le Cong, một đồng nghiệp 
cũng làm trong lĩnh vực kỹ thuât sinh học, “Chúng 
tôi muốn xem liệu có thể khiến CRISPR hoạt động 
trên tế bào con người? Điều này là một bước đột 
phá mà chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn”. Le 
Cong ngay lập tức nhận ra lý do tại sao Zhang lại 
vô cùng phấn khích với CRISPR. Các nhà khoa học 
khác đang chỉ tập trung vào nghiên cứu CRISPR 
trên vi khuẩn, Le Cong và Zhang có thể làm điều 
này trên tế bào chuột và người. Chỉ có vậy, khi mà 
CRISPR làm việc thành công trên tế bào bậc cao, 
nó mới trở thành một đột phá y học. CRISPR xuất 
hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông và 
được miêu tả là một kỹ thuật của tương lai, phát 
hiện sinh học phân tử vĩ đại nhất thế kỷ 21 (“Feng 
Zhang - một trong những nhà khoa học xuất sắc 
nhất thế giới đương thời”). 

Hai người Tàu tuổi trẻ tài cao Feng Zhang và Le 
Cong nếu cứ ở Tàu thì chưa chắc đã phát triển tài 
năng siêu việt như thế. Cùng một giống quýt, trồng ở 
Giang Nam thì chua, trồng ở Giang Ðông thì ngọt. 

Thành tài rồi không biết họ có về nước phục vụ 
không? <1>.

Cả 4 sự kiện đại tá Lưu Minh Phúc nêu lên trên đây là 
những vấn nạn ngày càng trầm trọng Tàu cố giải quyếr 
mà không nổi khiến Tàu “trỗi mà không dậy”.

“Để ứng phó với các mâu thuẫn” này, đại tá Lưu 
Minh Phúc đề ra “ba sáng tạo mới”:

(i). Tạo ra kỳ tích “Dân chủ kiểu Trung Quốc” tốt 

hơn “Dân chủ kiểu Mỹ”. 
Trước khi thi hành khuyến cáo này ĐCSTàu nên 

xét kinh nghiệm của tiền bối Mikhail Gorbachev.  
Theo Encyclopædia Britannica: “Những nỗ lực của 
ông để dân chủ hóa hệ thống chính trị nước ông và 
tản quyền nền kinh tế đột dẫn đến sự sụp đổ của chủ 
nghĩa cộng sản và sự tan rã của Liên bang Sô viết 
vào năm 1991” . Đấy là ông “Ba Chớp Ba Nháng” 
nhã nhặn, biết mình biết ta, chỉ lo cho Liên Sô dân 
chủ “bằng” dân chủ kiểu Mỹ thôi mà đã thế.

(ii) Tạo ra kỳ tích “phân phối của cải” cân bằng 
hơn “các quốc gia phúc lợi”.

Cân bằng hơn “các quốc gia phúc lợi”? Bằng thôi 
chứ đừng nói là hơn cũng đợi đến Tết Congo may 
ra! Cái hố ngăn cách giàu nghèo Tàu ngày càng 
rộng toác mãi ra.

Tin ngày 2.8.2017 cho biết một du khách Tàu đi 
qua khu nghỉ mát rất sang trọng St. Moritz, Thụy Sĩ, 
đến khách sạn Waldhaus được sách Guinness ghi là 
có bộ sưu tầm rưọu whiskey quý nhất thế giới, chi 
$ 9.999 franc Thụy Sĩ (8.730 euros) để nếm thử 2 
centi lít rượu Macallan cất từ năm 1878”.  2 centi lít 
chỉ bằng một ống máu phòng thí nghiệm rút từ bệnh 
nhân. Trước khi khui, chai rượu Ái Nhĩ Lan này trị 
giá gần 45.000 euros. Trong khi ấy thì nhiều dân 
Tàu sống như trong hai hình dưới đây. 

 
Theo Financial Times (Thời báo Tài chính) của 

Anh, khoảng cách giàu - nghèo ở Tàu đang ngày 
một gia tăng và được xếp vào hàng tệ nhất thế giới 
(Trí Thức Trẻ. 8.7.2016)

(iii). Tạo ra kỳ tích “nắm quyền lâu dài, liêm khiết 
lâu dài”: 

“Để nắm quyền lâu dài Tàu Cộng diệt hết các đối 
thủ chính trị kể cả những người có tiềm năng là đối 
thủ. TCB tung ra chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” nhằm 
mục đích này nói là để giữ “liêm khiết lâu dài”, cho 
đến nay khai trừ được hàng vạn tham quan nhưng 
đó mới chỉ là ngọn của tảng băng sơn. Nạn tham 
nhũng còn lặn sâu. Bây giờ thêm chiến dịch “săn 
sói tháo chạy” từ 2016 đã bắt giữ và dẫn độ về Tàu 
1,032 đối tượng lẩn trốn ở hơn 70 quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Nhưng việc dẫn độ gặp trở ngại ở nhiều 
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nơi. Hãng tin ABC của Úc cho biết thỏa thuận dẫn 
độ đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong Quốc 
hội, với các nghị sĩ của cả hai phe chính trị lập luận 
rằng Úc không nên dẫn độ người về Tàu vì những 
tai tiếng nhân quyền của nước này” (“Australia tạm 
hoãn hiệp ước dẫn độ với Tàu”. 28.3.2017).

Lưu Minh Phúc ra sức khoe tổ tiên mình:
“Đế quốc Tàu mạnh mà không xưng bá, lớn mà 

không ngang ngược, thiếu tài nguyên cũng không 
bành trướng xâm lược, thực hành vương đạo chứ 
không bá đạo, đối xử với các tiểu quốc như đại 
ca đối với tiểu đệ, lấy đức trị thiên hạ, lấy nhân 
đãi bốn phương, là một đế quốc kiểu đạo đức, mãi 
mãi không bắt nạt kẻ khác, một vạn năm nữa cũng 
không xâm lược ai, dân tộc Tàu có tính cách hòa 
bình, lương thiện, nhân nghĩa hữu ái, là dân tộc ưu 
tú nhất thế giới”.

Không thể nào biện luận với một lập luận thiếu 
tư cách, bất lương, vô liêm sỉ, trắng trợn như thế 
này. Chỉ có thể, xin lỗi quý độc giả, trả lời một cách 
rất giản dị và rất dân gian, các người trên cả thế 
giới bị Tàu hà hiếp từ xưa đến nay “ị vào mồm đứa 
nào nói láo!” Đại tá Lưu (manh) Vô Phúc “nhất trí” 
không?

Đại tá Lưu Minh Phúc khẳng định trong Chương 
VII cuốn “Trung Quốc mộng” : “Nước lớn trỗi dậy 
phải có đại quân”.  

Tập Cận Bình “nhất trí”. Ngày 30.7.2017 kỷ niệm 
năm thứ 90 ngày thành lập GPQND, “ngày Bát 
Nhất”, ông chủ trì cuộc diễu binh phô trương lực 
lượng quân sự Tàu.  

DIỄU BINH “HOÀNH TRÁNG” NGÀY BÁT 
NHẤT

Steven Jiang của đài CNN tường thuật:
“Không giống như các cuộc trình diễn trước công 

chúng về sức mạnh quân sự ngày càng tăng, Tàu tổ 
chức sự kiện ngày Chủ nhật tại căn cứ quân sự hẻo 
lánh Chu Nhật Hòa (Zhurihe) ở Nội Mông thay vì ở 
trung tâm Bắc Kinh. Một phát ngôn viên Bộ Quốc 
phòng cho biết Chu Nhật Hòa -- trung tâm huấn 
luyện quân sự lớn nhất châu Á ở giữa sa mạc và 
đầy đủ với mô hình các mục tiêu lớn và giống như 
thật như dinh TT Đài Loan -- được chọn để làm nổi 
bật sự sẵn sàng chiến đấu của Giải Phóng Quân 
Nhân Dân (GPQND), nhưng ông nhấn mạnh rằng 
các cuộc huấn luyện vùng chiến tranh đã được lên 
kế hoạch từ lâu… 

Mặc quân phục rằn ri, Tập – là lãnh đạo ĐCS cầm 

quyền và GPQND 2 triệu người, thêm chức chủ tịch 
nhà nước – từ chiếc xe Jeep bỏ mui, duyệt 12,000 
quân trong những đội hình khác nhau. Hơn 100 phi 
cơ bay trên đầu và gần 600 loại vũ khí được trình 
diễn vào dịp này, theo Bộ Quốc Phòng cho biết.

Trong một bài phát biểu ngắn gọn, Tập bày tỏ 
niềm tự hào về quân đội và yêu cầu quân đội tiếp 
tục “trung thành tuyệt đối” với đảng. Mặc dù ông 
không đề cập đến những tweet của Trump -- và Tàu 
đã luôn bác bỏ những lời chỉ trích tương tự trong 
quá khứ -- Tập ám chỉ vai trò ngày càng quan trọng 
của GPQND khi căng thẳng lan rộng khắp toàn 
cầu. Ông bảo: “Thế giới không hòa bình và hòa 
bình cần phải được bảo vệ. Quân đội anh hùng của 
chúng ta có sự tự tin và khả năng để bảo vệ chủ 
quyền, an ninh và lợi ích quốc gia ... và đóng góp 
nhiều hơn vào việc duy trì hòa bình thế giới.”

Trương Bạc Hối (Zhang Baohui), giáo sư khoa 
học chính trị tại Đại Học Lĩnh Nam (Hồng Kông), 
bảo: “Trump đã tự bó mình vào vấn đề Bắc Hàn. 
Bắc Hàn thách thức ông – biện pháp duy nhất mà 
ông có thể làm là với quan hệ Mỹ-Tàu. Tôi nghĩ 
chúng ta có thể thấy một thứ biện pháp đơn phương 
nào đó về mậu dịch, nhưng Tàu có thể sẵn sàng cho 
việc này”.

Các nhà phân tích như Zhang đã theo dõi chặt chẽ 
sự phát triển trong kho vũ khí của Tàu khi GPQND 
trở nên sẵn sàng lên gân trong khu vực, đặc biệt là 
trong các tranh chấp lãnh thổ của Tàu với các nước 
láng giềng. Thu hút sự chú ý nhất ngày Chủ Nhật là 
chiếc J-20, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới 
nhất của Tàu có khả năng cạnh tranh với F-22 hoặc 
F-35 trong quân đội Mỹ. Zhang bảo, “Đó là bằng 
chứng cho thấy nó sẵn sàng hoạt động - đó là một 
tuyên bố. Nó sẽ mang lại cho không lực Tàu một lợi 
thế trên không lực của các nước láng giềng”.. 

Có lẽ tình cờ, những vũ khí cuối cùng được tung 
ra trong cuộc diễu hành hôm Chủ Nhật là những 
chiếc ICBM (intercontinental ballistic missile = 
hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa) có khả năng mang 
đầu đạn hạt nhân của Tàu mà các nhà báo truyền 
hình đã tự hào gọi là “biểu tượng của một sức 
mạnh lớn”. Zhang cho biết Tàu đã trưng bày hỏa 
tiễn đạn đạo liên lục địa di động DF-31AG, một 
nâng cấp cho chiếc DF-31A được giới thiệu năm 
2009. Ông bảo, “Phiên bản AG có khả năng hoạt 
động nơi không có đường xá tốt hơn và được cho 
là mang nhiều đầu đạn. DF-31A được trang bị một 
đầu đạn. Việc triển khai nhiều đầu đạn vào các hỏa 



Tháng 9 - 2017 Trang 9

tiễn chiến lược của Tàu mang lại cho họ khả năng 
xâm nhập tốt hơn vào hỏa tiễn phòng thủ của Mỹ” 
(“China shows off newest weapons in huge military 
parade”. 30.7.2017).

 

Lực lượng diễu binh chia thành 36 khối gồm 1 
khối hộ kỳ, 27 khối phương tiện mặt đất và 9 khối 
bộ binh với các loại vũ khí, phương tiện tối tân như 
chiến xa loại 99A, pháo tự hành, xe thiết giáp chở 
quân loại 04, tên lửa hành trình 10A, hỏa tiễn tầm 
trung DF-26, DF-16 cải tiến và các loại hỏa tiễn 
phòng không, trọng pháo phản lực tầm xa 03… hơn 
100 phi cơ chia làm 1 khối nghi lễ (xếp hình thành 
số 1.8 và số 90), 1 khối đột kích trên không và 6 
khối diễu hành trên không.

Tôi xem chiếu cảnh Tập Cận Bình duyệt binh. Xe 
ông đến khối nào thì quân sĩ khối ấy đều tăm tắp 
chào nghiêm và gân cổ lên hô khẩu hiệu. Tập đứng 
trên xe có gắn máy phóng thanh hô lại câu gì tôi 
nghe loáng thoáng như là “Chúng ta ăn phở”, quân 
sĩ đồng thanh hét to đáp lại, Tập lại hô “Chúng ta 
uống khả khẩu khả lạc”. Tàu gọi Coca Cola là “khả 
khẩu khả lạc”. Xin độc giả nào rành tiếng Tàu nghe 
lại xem có đúng thế không.

HỆ QUẢ CỦA DIỄU BINH NHẤT BÁCH
Ông Collin Koh Swee Lean, nhà nghiên cứu 

thuộc Chương trình an ninh biển, Trường nghiên 
cứu quốc tế S. Rajaratnam, Tân Gia Ba, cho rằng, 
trong bối cảnh Tàu dính vào nhiều tranh chấp trên 
biển và trên đất liền với các nước láng giềng, việc 
Bắc Kinh phô trương hàng loạt vũ khí quân sự tối 
tân càng làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang ở khu 
vực. Ông bảo, “Cuộc diễu  binh này sẽ được hiểu 
là sự phô trương quân sự nhằm gửi đi tín hiệu rằng 
Bắc Kinh sẵn sàng dùng bạo lực nếu cần để bảo vệ 
những lợi ích chủ quyền và lãnh thổ của họ”. 

Ông Stephen Nagy, giáo sư ngành chính trị và 
quốc tế học tại ĐH Cơ đốc giáo quốc tế tại Tokyo, 
nói rằng, “Nhật coi đợt diễu binh lần này là “sự 
thể hiện rõ ràng những mối quan ngại an ninh đối 
với Tàu… Việc họ mở rộng quân đội nhanh chóng 
trong 20 năm qua và mua sắm nhiều loại hỏa tiễn 

và kỹ thuật có thể đe dọa những lợi ích an ninh của 
Nhật trên biển Đông và Hoa Đông càng cho thấy 
một cường quốc khu vực đang cố thay đổi nguyên 
trạng bằng phương tiện quân sự” (theo Bình Giang. 
“Thấy gì qua việc Tàu phô trương vũ khí”. Theo 
SCMP (Nam Hoa Tảo Báo). 2.8.2017).

Tàu biểu dương lực lượng quân sự được các nước 
có tranh chấp với Tàu coi là một răn đe. Tập Cận 
Bình không hề che giấu điều này khi tuyên bố ngày 
30.7: “GPQND tự tin đánh bại bất kỳ lực lượng 
xâm lược nào để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an 
ninh và các lợi ích phát triển… GPQND phải tập 
trung vào công tác chuẩn bị cho chiến tranh và xây 
dựng lực lượng tinh nhuệ, hùng mạnh để luôn luôn 
sẵn sàng chiến đấu, có năng lực chiến đấu, và bảo 
đảm chiến thắng”.

Hệ quả, theo ông Koh là các nước khác cũng phải 
tăng cường khả năng quân sự của họ, theo gs Ste-
phen Nagy là: “Nhiều quốc gia hoặc sẽ tranh đấu 
để thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, với nhau hoặc phụ 
thuộc nhiều vào các cường quốc như Nhật, nước đã 
đầu tư vào quan hệ đối tác chiến lược đa phương 
với các nước như Việt Nam, Ấn Độ và Úc”.

Ngày 1.8, trước cử tọa gồm các viên chức đảng 
và các sĩ quan cao cấp của GPQND ở Đại lễ đường 
Nhân dân, bên cạnh Quảng trường Thiên An Môn, 
Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã trút bỏ bộ quân phuc, 
phát biểu: “Người Tàu quý trọng hòa bình và chúng 
ta hoàn toàn không tiến hành xâm lược và bành 
trướng. Tuy nhiên, chúng ta tự tin có thể chế ngự 
tất cả các hình thức xâm lược. Chúng ta hoàn toàn 
không cho phép bất kỳ cá nhân, bất kỳ tổ chức, bất 
cứ đảng phái chính trị nào – vào mọi thời điểm, 
dưới mọi hình thức – chia cắt bất kỳ mẩu đất nào ra 
khỏi lãnh thổ Tàu”.

Lời phát biểu của Tập  kèm với việc Tàu phô trương 
vũ khí tác động mạnh nhất lên Ấn Độ là quốc gia 
đang có tranh chấp lãnh thổ với Tàu. Tờ India To-
day chất vấn “Có phải chủ tịch Tàu Tập Cận Bình 
vừa gọi Ấn Độ là kẻ thù xâm lược?” Hiện nay lực 
lượng của Ấn Độ và Tàu, khoảng hơn 3.000 binh sĩ 
mỗi bên, cách nhau khoảng 150m, đang gườm nhau 
ở các cứ điểm trên cao nguyên Doklam (Tàu gọi là 
Donglang), nhưng chưa có tiếng súng nổ - điều đã 
được duy trì trong nhiều thập kỷ qua. Theo tờ India 
Today, phát ngôn cứng rắn của Tập Cận Bình trên 
thực tế đã cho thấy sự lo lắng của Bắc Kinh trong vụ 
giằng co với Ấn Độ ở Doklam. Báo này cho rằng, 
đang có sức ép lớn trong nước khiến ban lãnh đạo 
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Tàu không thể ra lệnh cho GPQND rút quân trước 
khi Ấn Độ rút và Tập không muốn thể hiện dấu hiệu 
mềm yếu nào trước kỳ Đại hội toàn quốc khóa 19 
của ĐCS Tàu tổ chức vào mùa thu năm nay. 

Theo tờ Guardian, tình trạng căng thẳng giữa 
Ấn-Tàu bắt đầu từ ngày 16.6.2017, khi một nhóm 
quân Tàu đem phương tiện xây dựng và làm đường 
bắt đầu di chuyển về phía nam, nhằm thực hiện kế 
hoạch mở rộng một tuyến đường biên giới xuyên 
qua vùng tam biên (Ấn Độ, Bhutan và Tàu) mà 
Bhutan nhận chủ quyền và gọi là Doklam, trong khi 
Tàu nói khoảnh đất này thuộc vùng Động Lãng của 
họ. Bhutan nhờ Ấn giúp chặn kế hoạch xây đường 
của Tàu, Ấn liền cử quân đến chặn cuộc hành quân 
của binh lính Tàu, phản đối kế hoạch xây đường 
của Tàu là vi phạm một thỏa thuận năm 2012 buộc 
3 bên hỏi ý kiến nhau trước. 

Tháng 6, tướng Bipin Rawat, tổng tham mưu 
trưởng quân đội Ấn Đô, tuyên bố quân đội Ấn Độ 
“sẵn sàng chiến tranh trên hai mặt trận rưỡi”, ám 
chỉ New Delhi sẽ đối đầu Tàu, Hồi Quốc và rắc rối 
trong nước.

Trương Phong (Feng Zhang) là nghiên cứu viên 
tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Nghiên cứu 
châu Á và Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Úc, 
và là thỉnh giảng viên tại Viện Chiến lược Quốc tế 
Quảng Đông, Quảng Châu, ngày 18.9.2015 phổ 
biến trên tờ The National Interest bài “Xi Jinping’s 
Real Chinese Dream: An ‘Imperial’ China?”, được 
Trần Quốc Nam dịch và Lê Hồng Hiệp hiệu đính 
đăng trên tờ The Observer ngày 24.9.2015 dưới tựa 
đề “Trung Quốc mộng thực sự của ông Tập: Một 
Trung Quốc đế quốc?” xin trích một số đoạn:

“Ông Tập không hài lòng với việc biến Tàu thành 
một cường quốc khu vực mà xa hơn, ông còn muốn 
biến Tàu thành một thế lực hàng đầu và thậm chí 
chi phối các vùng trọng yếu của Châu Á-Thái Bình 
Dương… Quả thật, là một người thích tìm hiểu lịch 
sử, ông Tập có thể đang cố khôi phục vai trò Tàu 
trong hệ thống Đông Á đương đại ở tầm cao lịch sử 
như trong thời đại đế chế Tàu (221 TCN-1911). Liệu 
Tàu của ông Tập có sẵn sàng giành lại vinh quang 
của tiên đế? Chúng ta có thể so sánh Tàu hôm nay 
với Tàu sơ kỳ Minh triều (1368-1424) vốn thủ đắc 
bá quyền một phần khu vực Đông Á. Các lân bang 
của Tàu sơ kỳ Minh triều có bốn chiến lược chính 
trong phản ứng và ứng xử với triều Minh. Phân hạng 
theo mức độ hợp tác từ cao xuống thấp, bốn chiến 
lược đó là gắn chặt (identification), thần phục (def-

erence), tiếp cận (access) và thoát ly (exit). Hầu hết 
các lân bang của Tàu triều Minh thuận theo chiến 
lược thần phục, theo đó họ thần phục nhưng không 
nhất thiết phải chấp nhận tính chính đáng của hệ 
thống quan hệ quốc tế theo thứ bậc của đế quốc 
Tàu được biểu hiện qua hệ thống triều cống... Một 
tiêu chuẩn quan trọng để đo lường ảnh hưởng của 
Tàu ngày nay là dạng thức và bản chất các phản 
ứng trong khu vực trước sự nổi lên của Tàu. Không 
một lân bang nào của Tàu triển khai một chiến lược 
“gắn chặt”, cũng không mấy lân bang chấp nhận 
sự thần phục. Chiến lược chính được hầu hết các 
quốc gia hiện nay chấp nhận trên thực tế là “tiếp 
cận”, một nỗ lực mang tính phương tiện để duy trì 
quan hệ với Tàu nhằm thu được lợi ích kinh tế từ 
sự trỗi dậy của nước này. Một số nước cũng đang 
áp dụng chiến lược “thoát ly” bằng cách giảm các 
mối quan hệ với Tàu hoặc chuyển sang quan hệ gần 
gũi hơn với các nước khác, gồm cả đối thủ số một 
của Tàu là Mỹ. Vì vậy, sự tương phản với Tàu sơ 
kỳ Minh triều là rõ ràng và nổi bật. Trong khi Tàu 
triều Minh thành công trong việc biến sự thần phục 
thành một phản ứng chiến lược chủ yếu trong khu 
vực trước quyền lực của nó (bên cạnh sự “gắn chặt” 
đáng lưu ý của Triều Tiên), thì Tàu ngày nay chỉ đạt 
được mức độ chiến lược “tiếp cận”, và trên thực tế 
cả ở mức này thì họ cũng đang chật vật với một số 
nước. Hơn nữa, trong khi Tàu triều Minh chưa bao 
giờ phải đối mặt với một liên minh đối trọng từ các 
lân bang, thì một sự đối trọng như vậy đang là nỗi 
ám ảnh triền miên của Tàu hôm nay. Chính sách đối 
ngoại hiện nay của Tàu vẫn còn nhiều điều đáng 
mong muốn, và nước này vẫn còn một chặng đường 
dài phải đi trước khi đạt được vinh quang của tiên 
đế, nếu quả thật có khi nào đó nó có thể đạt đến tầm 
cao như vậy… Nếu giới lãnh đạo Tàu thực sự có ý 
thức lịch sử, mục tiêu chiến lược của chính sách 
Châu Á-Thái Bình Dương của Tàu phải bao gồm cả 
hai mục tiêu tích cực và tiêu cực. Mục tiêu tích cực 
là khuyến khích một dạng “thần phục” mới từ các 
quốc gia trong khu vực phù hợp với các chuẩn mực 
và điều kiện của chính trị thế giới thế kỷ 21. Và mục 
tiêu tiêu cực là ngăn ngừa việc hình thành một liên 
minh đối trọng tiềm tàng hay hiển hiện chống lại 
Tàu. Liệu họ có thể đạt được những mục tiêu đó hay 
không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn ngoan và 
tầm nhìn chiến lược của họ”.

Đấy là yếu tố chủ động, còn yếu tố thụ động. Liệu 
các nước trên thế giới, nhất là các cường quốc như 
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Hoa Kỳ của TT Trump (TTT) hay Ấn Độ của thủ 
tướng Modi có ngồi yên để xem Tàu hoành hành 
không dù “giới lãnh đạo Tàu có sự khôn ngoan 
và tầm nhìn chiến lược của họ”. Các tiểu nhược 
quốc cũng đang tích cực mua khí giới, để làm gì 
nếu không là đế tự vệ và đối phó với thổ phỉ cờ đỏ 
phương bắc?

Ngày 26.6.2014, trang nhà Lam Hồng đặt vấn đề 
“Giấc mộng Tàu hay ác mộng đại cường?”, bình 
luận: “Sự nôn nóng và táo bạo của giới lãnh đạo 
mới của Tàu trong tham vọng “đại cường” có thể 
biến “Giấc mơ Tàu” thành ác mộng... Theo một 
nhà phân tích tại China Market Research Group: 
“Giấc mơ Tàu khiến người dân đại lục tự hào 
hơn về những thành tựu quốc gia, một nước Tàu 
đang vươn lên trở thành cường quốc, tham gia vào 
những quyết định quan trọng của thế giới”… Tập 
Cận Bình với tham vọng muốn đẩy nhanh vị thế của 
Tàu, đặt mối quan hệ với Mỹ và các cường quốc 
khác ở trạng thái bình đẳng hơn. Thực tế cho thấy 
Tập đang đưa Tàu đi theo con đường này với hàng 
loạt động thái phô diễn sức mạnh quân sự, sẵn sàng 
khiêu khích chủ quyền của các nước láng giềng tại 
biển Đông, nhằm ngăn chặn sự “xoay trục Châu Á” 
của Mỹ. Cũng trên vị thế “đại cường”, Tàu đã hành 
xử để gửi thông điệp Nhật Bản phải đứng thấp hơn 
trong quan hệ song phương và trong địa - chính trị 
khu vực. Việc lập vùng nhận dạng phòng không trên 
biển Hoa Đông là một trong những biện pháp nhằm 
tạo sức ép liên tục và gây cảm giác cô lập Nhật. Tàu 
gia tăng gây rối các quốc gia khác như Philippines 
và Việt Nam cũng nhằm mục đích này, bất chấp sự 
chỉ trích của dư luận quốc tế cũng như hậu quả mà 
Tàu phải gánh chịu về mặt ngoại giao quốc tế. Giới 
lãnh đạo Bắc Kinh có vẻ quyết tâm duy trì ấn tượng 
khủng hoảng để biện minh cho quyền lực to lớn của 
cá nhân, cũng như sự táo bạo và quy mô chính sách 
ngoại giao nước lớn mà Tàu đang hướng tới. Trước 
xu hướng này, Chương trình Nghiên cứu Châu Á 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược 
(CSIS) cảnh báo cần xem xét hậu quả khi đối phó 
với một nhà lãnh đạo mà dường như nghĩ rằng 
rất cần duy trì “mức độ căng thẳng nhất định”, 
cả trong và ngoài nước, để đạt được các mục tiêu 
chính sách của mình. Với suy nghĩ này, giấc mơ Tàu 
có thể sớm trở thành ác mộng ngay cả đối với người 
dân Tàu”. 

 “Mộng Tàu” chủ yếu là mở đường cho Tàu “pán 
puôn làm giầu” khắp thế giới. Khốn nhưng “pán 

puôn” lại là sở trường của thương gia Donald Trump. 
Về lãnh vực này Tập chưa thể là đối thủ của TTT. 
Chỉ nội mấy ngày đầu tháng 8.2017 đã có những tin 
khiến Tàu không thể hồ hởi phấn khởi được:

- Tân Hoa Xã. “Ông Trump chớ đâm sau lưng Tàu”. 
1.8.2017.

- Eunice Yoon. “Trump đang báo hiệu ông sắp đả kích 
Tàu - đây là điều mà Bắc Kinh đang suy nghĩ” (Trump is 
signaling he’s about to lash out at China — here’s what 
Beijing is thinking). CNBC 3.8.2017.

- Gillian Wong và Jill Colvin. “Hoa Kỳ lên kế hoạch 
mậu dịch về việc Tàu yêu cầu chuyển giao kỹ thuật” (US 
plans trade probe over China’s demands for tech trans-
fers). Associated Press 3,8,2917.

- Tyler Durden. “Trump khởi động chiến tranh mậu 
dịch với Tàu hôm Thứ Sáu, Bắc Kinh nguyện sẽ trả thù” 
(Trump To Launch Trade War With China On Friday, 
Beijing Vows Retaliation). 3.8.2017.

- David Dollar và Ryan Hass. “Trump có thể đang trên 
bờ vực bắt đầu chiến tranh mậu dịch với Tàu” (Trump 
Could Be on the Brink of Starting a Trade War With 
China). 7.8.2017.

- Shawn Donnan. “Chiến tranh mậu dịch của Trump 
với Tàu có thể không sắp xảy ra - nhưng nó sắp đến” 
(Trump trade war with China may not be imminent — 
but it is coming”. Financial Times. 7.8. 2017. 

Như để biện minh lập trường cứng rắn của Trump 
với Tàu, trong bài “Trump thử nước theo hướng 
mới với Tàu”, Stephen Gregory phân tích những 
bất lợi của việc Hoa Kỳ giao thương với Tàu thời 
tiền-Trump:

“Chính quyền của Trump tỏ ra sẵn sàng từ bỏ 
chính sách cam kết đã hướng dẫn cách tiếp cận của 
Hoa Kỳ với Tàu trong hơn 40 năm... Trump viết 
trong một tweet ngày 29.7: “Tôi rất thất vọng với 
Tàu. Các nhà lãnh đạo trong quá khứ ngu xuẩn của 
chúng ta đã cho phép họ kiếm được hàng trăm tỷ 
đô la một năm trong mậu dịch, nhưng họ không làm 
gì cho chúng ta về việc Bắc Hàn, chỉ nói mồm, và 
chúng ta sẽ không cho phép điều này tiếp tục nữa. 
Tàu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này!” Tiếp 
theo là các chế tài đối với một ngân hàng Tàu về 
tội rửa tiền, cũng như thông báo việc bán vũ khí trị 
giá $1.42 tỷ cho Đài Loan. Ngoài ra, Hoa Kỳ để 
cho đối thoại kinh tế Mỹ-Tàu tan rã ngày 19.7 - mà 
không làm gì nhiều như một tuyên bố để gỡ sĩ diện 
cho mục đích bạch hóa sự thất bại. Trong cuộc hội 
đàm bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đổ lỗi cho 
thâm hụt mậu dịch $347 tỷ của Mỹ với Tàu là do 
chế độ Tàu can thiệp vào nền kinh tế Tàu. 

Trong một bài bình luận ngày 31 tháng 7 trên tạp 
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chí Wall Street, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross 
đã chỉ trích các hành xử mậu dịch bất công của Tàu 
và Liên Âu và khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ “sử dụng 
mọi công cụ sẵn có” để “khôi phục lại một sân chơi 
bình đẳng” trong mậu dịch…

Theo các báo cáo truyền thông, ngày 4.8 Trump 
đã sẵn sàng đọc một bài diễn văn báo tin ông đã ra 
lệnh cho đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ bắt đầu một 
cuộc điều tra về việc Tàu đánh cắp sở hữu trí tuệ từ 
các hãng Mỹ, điều này có thể dẫn đến các biện pháp 
chế tài đối với Tàu. Bài diễn văn đã được hủy bỏ mà 
không có lời giải thích. Tuy nhiên, tờ Washington 
Examiner sau đó trích dẫn các nguồn tin bên trong 
Nhà Trắng bảo rằng hành động này được hoãn lại 
để không can thiệp vào nghị quyết của Hội đồng 
Bảo an LHQ về việc trừng phạt Bắc Hàn vì chương 
trình vũ khí hạt nhân của nó. Cần phải có phiếu 
của Tàu để thông qua nghị quyết. Chính sách mậu 
dịch đối với Tàu không chỉ là mậu dịch mà thôi. 
Liên quan là các việc làm Mỹ, các doanh nghiệp và 
sự tráng kiện của nền kinh tế Mỹ - và trên quy mô 
rộng hơn, là việc bảo toàn hệ thống quốc tế do Hoa 
Kỳ thiết lập sau Đệ Nhị Thế Chiến, việc bảo vệ các 
đồng minh Hoa Kỳ và việc tránh một cuộc chiến có 
thể xẩy ra…

Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính 
Thượng viện năm 1992, tns đảng Cộng hòa Bob 
Packwood đã đưa ra một lập luận điển hình trong 
thời gian đó: “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không 
ban cho Tàu quy chế quốc gia ưu đãi nhất, những 
người mà chúng ta làm tổn thương nhất là những 
người đang làm việc tốt nhất trong khả năng của họ 
để mang lại cải cách tại Tàu. Chúng ta không đập 
đầu Bắc Kinh; chúng ta còng Thượng Hải”.

Tham dự với Tàu dẫn tới một thứ trạng thái tâm 
lý đổ xô đi tìm vàng (gold-rush mentality) trong các 
doanh nghiệp Mỹ. Trong cuốn sách “Giấc mơ Tàu”, 
xuất bản năm 2002, Joe Studwell viết về nỗi ám ảnh 
lâu đời của Tây phương với ý tưởng về “những của 
cải chưa từng nghe nói thu thập ở Tàu”. Studwell 
bảo ám ảnh này đã lên tới đỉnh điểm trong những 
năm 1990. Ám ảnh đó giúp củng cố niềm tin vào 
chính sách tham gia. Waldron bảo kết quả là Hoa 
Kỳ “cho phép Tàu tham gia vào các câu lạc bộ mà 
nó không đủ điều kiện để tham gia”. Một cột mốc 
quan trọng là việc Tàu gia nhập Tổ chức Mậu dịch 
Thế giới (WTO) năm 2001, một động thái do cựu 
Tổng thống Bill Clinton thiết kế.

Waldron liệt kê một số lý do tại sao Tàu không 

hội đủ điều kiện gia nhập WTO ngay cả cho đến 
ngày nay: “Họ không phải là một nền kinh tế tự do. 
Họ không phải là một nền kinh tế tự do mậu dịch 
– mậu dịch của họ bị kiểm soát và chiến lược hóa. 
Đối với tiền tệ của họ, tất nhiên tiền của họ bị thao 
túng”. Anders Corr, người sáng lập Corr Analytics, 
chuyên phân tích rủi ro chiến lược và chính trị quốc 
tế, bảo hỗ trợ cho sự tham gia được tăng cường bởi 
các doanh nghiệp Mỹ sử dụng tiền của họ ở nhà 
để giúp vận động cho các chính sách thân Tàu, tìm 
cách làm giàu ở Tàu… Thay vì là nồi vàng cho các 
doanh nghiệp Mỹ, Tàu thường chứng tỏ là một đầu 
tư tồi.

Corr bảo, “Trong nhiều thập kỷ, chúng ta đã rất 
mềm mại với Tàu. Chúng ta đã để cho họ thực sự 
thoát công lý với vụ giết người và không nói gì”. 
Peter Navarro, nay là người đứng đầu Hội đồng 
Mậu dịch Quốc gia của Trump, ước tính trong một 
cuộc phỏng vấn năm 2015 với The Epoch Times 
rằng các chính sách thương mại của Tàu đã khiến 
cho Hoa Kỳ mất khoảng 57,000 nhà máy và đẩy 
25 triệu người Mỹ vào các công việc có mức lương 
thấp.

Các hành xử mậu dịch của Tàu gồm trợ cấp các 
sản phẩm Tàu trên các thị trường nước ngoài khiến 
các đối thủ cạnh tranh thất nghiệp, hạn chế tiếp 
cận thị trường Tàu, thao túng tiền tệ để có lợi thế 
mậu dịch, vi phạm bản quyền và bằng sáng chế của 
Hoa Kỳ và đòi công ty kinh doanh ở Tàu phải có 
một hãng Tàu làm đối tác và phải nộp kỹ thuật độc 
quyền. Trong báo cáo năm 2013, Ủy ban Trộm cắp 
Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng Tàu 
chiếm tới 80% số vụ ăn cắp sở hữu trí tuệ từ các 
công ty Mỹ, mỗi năm thiệt hại $300 tỷ. Trộm cắp 
như vậy từ các nhà thầu quốc phòng và chính phủ 
Hoa Kỳ đã giúp nhà binh Tàu nhanh chóng hiện 
đại hóa.

Năm 2017, Rand báo cáo Hoa Kỳ và Tàu ngang 
hàng trong bốn loại, Tàu hơn trong 2 loại, và Hoa 
Kỳ hơn trong ba loại. Sức mạnh quân sự gia tăng 
khiến gia tăng xâm lược, như chế độ Tàu đã lấn vào 
Biển Hoa Đông, Biển Hoa Nam và Bhutan.

Theo Waldron, “khi người Mỹ truyền đi thông 
điệp hữu nghị, người Tàu giản dị cho rằng bạn cho 
thấy là bạn sợ và yếu và bị họ gây ấn tượng”. 

Gordon Chang bảo, “Sự mặc nhận của Mỹ với 
Tàu trong nhiều thập kỷ đã dạy người Tàu rằng 
hành vi tồi tệ đó tạo kết quả cho họ. Hoa Kỳ cần 
chứng minh ý chí chính trị để bắt đầu tiếp được sự 
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tôn trọng và răn đe chế độ Tàu. ĐCSTàu muốn làm 
tổn thương Hoa Kỳ, muốn hạ bệ hệ thống quốc tế 
và muốn làm lại nó theo cách phù hợp hơn với các 
quốc gia độc tài hoặc độc tài toàn trị. Nhưng cũng 
tùy chúng ta bảo vệ hệ thống quốc tế như hiện nay. 
Cách tiếp cận của Trump phạt Tàu vì hành vi sai 
trái có cơ hội thành công tốt nếu ông có ý chí thực 
thi các hiệp định mậu dịch. Chúng ta giữ hầu hết 
các lá bài cao. Hoa Kỳ thâm hụt mậu dịch $347 tỷ 
với Tàu, và vì vậy Tàu sẽ mất nhiều hơn nếu mậu 
dịch Mỹ-Tàu không trôi chảy. Kinh tế Tàu đang điều 
hành để bán vào Hoa Kỳ, nhưng kinh tế Mỹ không 
điều hành để bán sang Tàu. Kinh tế Tàu không ổn 
định, trong khi kinh tế Mỹ ổn định” (“Trump Tests 
the Water on New Direction With China”. Epoch 
Times, 10.8.2017).

Thay kết luận
Trên thế giới, hoặc tại một phần rộng lớn thế giới 

được coi là văn minh, phải có một lãnh đạo cầm 
trịch để duy trì trật tự và hòa bình (Pax). Trong lịch 
sử có Pax Romano (27 TK-180), Pax Mongolia thời 
Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan:1162–1227), 
Pax Britannica (1815-1914), Pax Americana (1945 
đến nay). Nhưng theo Stephen Gregory, “trong 
hơn 40 năm”, Anders Corr, “trong nhiều thập kỷ”, 
Pax Americana đã có những lãnh đạo làm yếu kém 
khiến cho mất dần vị thế siêu cường độc tôn để cho 
Pax Sinaca (từ Nhà Tây Chu: 440-256 TK đến Nhà 
Thanh: 1644-1912) có cơ trỗi dậy.

Hiện nay những cường quốc có khả năng lãnh 
đạo thế giới gồm có Hoa Kỳ, Tàu, Pháp, Đức, Nhật. 
Người Việt chúng ta thì đã cạch mặt với “một ngàn 
năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây” 
(bài “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn), và còn 
nhớ lò thiêu Holocaust Đức Quốc Xã (nazi) và Hiến 
Binh Nhật (Kempeitai). Vậy chỉ còn Mỹ là có vẻ 
“tử tế” hơn cả. 40 năm qua, Pax Americana nom 
chán mớ đời, nay được TTT cho uống thuốc hồi 
sinh, hy vọng sống lâu trăm tuổi nếu bọn phản quốc 
thôi đừng kỳ đà cản mũi mãi. 

Nhờ thế cái “Mộng Tàu” còn xa lắc xa lơ và “có 
thể sớm trở thành ác mộng ngay cả đối với người 
dân Tàu” như Lam Hồng tiên liệu. 

Chú Thích của Tác Giả: 
<1>. Cứ như cuộc đối thoại giữa lãnh đạo CS và 

một thanh niên muốn di cư sang Mỹ thì hẳn là không.
- Anh có thoả mãn với lương của anh không?
- Thoả mãn.

- Anh có thoả mãn với căn hộ của anh không?
- Thoả mãn.
- Anh có thoả mãn với môi trường inernet không?
- Thoả mãn.
- Anh có thoả mãn với săn sóc y tế, giáo dục, và mọi 

thứ không?
- Thoả mãn.
- Anh thỏa mãn đủ thứ sao còn muốn di cư?
- Vì ở đấy được phép không thoả mãn!
Một sinh viên Tàu mới tốt nghiệp đại học tán lãnh 

đạo:
- Cho tôi sang đó, tôi sẽ thuyết phục họ về,
- Rồi anh có thuyết phục được anh không?

    Nước Mỹ Kỳ Thị
Vũ Linh

...Phe Nam quân chủ trương duy trì nô lệ chính là 
“thủy tổ” của đảng DC...

Biến cố mới đây tại Charlottesville, tiểu bang Vir-
ginia, đang gây chấn động mạnh trên cả nước Mỹ. 

Nhờ Truyền Thông Dòng Chính (TTDC) khua 
chiêng trống tới đinh tai nhức óc luôn.

Cái này gọi là nghệ thuật xách động dư luận quần 
chúng, không khác gì kỹ thuật xách động quần chúng 
mà các chế độ độc tài phát xít và cộng sản chuyên 
trị nhưng thua xa kỹ thuật tân tiến của những CNN 
hay Washington Post (WaPo) ngày nay.

Trước hết, phải nói ngay, bài này bàn về biến cố 
xung đột tại Charlottesville nói chung, không bàn 
đến chuyện anh trắng lái xe đâm vào đám đông, là 
chuyện khùng điên cá nhân, chẳng có gì để bàn.

Dưới thời TT Obama, trục cấp tiến Đảng Dân Chủ 
(DC) - Truyền Thông Dòng Chính  (TTDC), trong 
mục đích huy động hậu thuẫn dân đa đen, đã khơi 
lại đống tro tàn của cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ, 
hô hào xóa hết những cái họ gọi là dấu vết của một 
thời ô nhục khi một nửa nước Mỹ chủ trương tiếp 
tục giam hãm dân da đen trong gông cùm nô lệ.

Đây là một diễn biến mới lạ. Ngay sau khi hạ được 
Nam quân, TT Abraham Lincoln chủ trương cái mà 
danh từ thời thượng ngày nay gọi là “đại đoàn kết 
dân tộc”, “xoá bỏ hận thù”. Không trả thù, không ai 
bị bắt đi “học tập cải tạo”. Chẳng ai bị giết. Thậm 
chí, lá cờ Nam quân vẫn không bị xé, ai muốn treo, 
vẫn được treo bất cứ đâu. Các anh hùng của Nam 
quân vẫn được tôn trọng, các tượng đài của họ vẫn 
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được dựng khắp nơi. Công viên, đường phố, ngay 
cả thành phố, vẫn có thể lấy tên các lãnh tụ Nam 
quân. Một trời một vực so với chính sách trả thù của 
đám “lãnh đạo đại tài” của Việt Nam ta sau 75.

Nội chiến Mỹ quả thực đã chấm dứt 150 năm rồi, 
chẳng ai nhớ, chẳng ai bênh ai chống ai nữa. Đi vào 
quên lãng lịch sử. Kiểu như ở VN ta, chẳng ai thắc 
mắc Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, bên nào đúng bên 
nào sai. Dân da đen đã dành được tự do và bình 
quyền quá lâu rồi. Ngay cả một ông da đen cũng 
đã được mấy chục triệu dân da trắng bầu làm tổng 
thống, không phải một lần, mà tới hai lần.

Chính sách “hòa hợp hòa giải dân tộc” đó được 
tôn trọng trong hơn 150 năm, để nước Mỹ sống 
trong hòa bình. Cho tới khi... một tổng thống da đen 
lên nắm quyền.

Gió đổi chiều. Phe Nam quân bây giờ bị coi như 
là những hình ảnh xấu xa, nhơ nhớp nhất của nhân 
loại, tất cả vết tích cần phải xoá cho sạch, cho phải 
đạo chính trị. Cờ của Nam quân đã là nạn nhân đầu 
tiên. Dưới áp lực của chính quyền Obama, cờ xí của 
Nam quân bắt đầu bị triệt hạ. Rồi các công viên, 
đường phố bị đổi tên, các tượng đài bị phá bỏ. Nhà 
Nước Obama bắt đầu theo gương sáng của đám 
“lãnh đạo đại tài” của ta. Cũng may là đám Nam 
quân chết hết từ lâu rồi, chứ không thì chắc cũng bị 
lôi đi học tập cải tạo để trở thành công dân cấp tiến 
gương mẫu hết.

Hiển nhiên là ngày nay kỳ thị trắng đen vẫn còn, 
không có cách nào xoá sạch được. Đã vậy, nạn kỳ 
thị cũng đã trở thành hai chiều, nghiã là dân da đen 
cũng kỳ thị dân da trắng không kém. Không biết 
bao nhiêu tổ chức, hiệp hội, báo chí, đài TV, chỉ 
dành riêng cho dân da đen, cấm dân da trắng hay da 
vàng, da nâu bén mảng tới, ra rả sỉ vả tất cả dân da 
trắng, mà không ai dám hó hé tố là kỳ thị hết.

Công bằng mà nói, kỳ thị màu da hay chủng tộc, 
là chuyện có trong máu của tất cả mọi người. Kể 
cả dân Việt ta giữa người kinh và người thượng, 
giữa người Việt và dân “Khờ-me” hay “Lèo” hay 
“Chệt”. Mấy cụ ra rả chửi “mấy thằng Mỹ trắng kỳ 
thị” hãy nghĩ lại xem trong câu chửi đó có ẩn ý kỳ 
thị không?

Vấn đề là kiểm soát hay tự kềm chế những xu 
hướng tự nhiên không tốt đó lại, và học sống 
bên nhau, chấp nhận những khác biệt giữa người 
và người. Đối với đại đa số thiên hạ, chuyện này 
không khó lắm, nhất là trong thời đại toàn cầu hoá 
ngày nay. Nhưng cũng vẫn có những người không 

thể chấp nhận hòa hợp, nghĩa là vẫn kỳ thị. Những 
người này có mặt trong dân Mỹ da trắng hay da đen, 
dân Việt, dân Tàu, dân Tây,... ở đâu cũng có.

Trở lại câu chuyện Charlottesville, chính quyền 
thị xã quyết định phá bỏ tượng của tướng Robert 
Lee, tư lệnh Nam quân, và đổi tên công viên Lee.

Một nhúm dân da trắng miền nam phản đối, tổ 
chức biểu tình. Ngay tức thời, một nhóm cấp tiến 
huy động quần chúng đến chống lại. Đưa đến xung 
đột bạo động. Điểm nổi bật nhất là cả hai nhóm 
đều thuộc loại quá khích, cực đoan, ồn ào, thiểu số 
“ngoài lề” xã hội, đầu óc có vấn đề như nhau.

Tháng Tư 2014, cảnh sát Ferguson, tiểu bang 
Missouri, bắn chết một tay du thủ du thực da đen. 
Dân da đen nổi loạn, biểu tình, đốt phá, cướp bóc. 
Cảnh sát đàn áp.

TT Obama bận chơi gôn, đến 4 ngày sau mới có 
thời giờ lên tiếng. Chỉ trích đám dân nổi loạn đã phá 
rối an ninh, nhưng cũng đả kích luôn cảnh sát đã 
mạnh tay đàn áp. Ông cho là cả hai bên đều sai như 
nhau, rồi kêu gọi cả hai bên hạ hỏa, bình tĩnh, đoàn 
kết. TTDC phủ phục xuống, tung hô TT Obama 
điềm tĩnh chờ 4 ngày cho câu chuyện nguội bớt, tìm 
hiểu cặn kẽ mới lên tiếng, qua bài diễn văn mang 
tiếng nói của một vị quốc trưởng công bằng, đứng 
trên mọi xung đột của quần chúng, xác nhận trách 
nhiệm của cả hai bên, tìm cách hòa giải, kêu gọi 
đoàn kết. Đấng Tiên Tri có khác.

Tháng Tám 2017, xung đột trắng đen xẩy ra tại 
Charlottesville. Hai ngày sau, TT Trump lên án cả 
hai bên đã dùng bạo lực, kêu gọi bình tĩnh và đoàn 
kết. Chẳng khác gì TT Obama đã làm.

Ấy thế mà TTDC và phe ta nhẩy dựng lên chu 
tréo vỡ nhà, phản đối TT Trump đã không có phản 
ứng tức thời, chần chờ tới…2 ngày, rồi lại dám… 
chỉ trích cả hai bên, thay vì lên án nhóm thượng tôn 
da trắng.

Bài đồng ca của TTDC: Trump đặt nhóm thượng 
tôn da trắng Ku Klux Klan (KKK) ngang hàng với 
nhóm chống họ, tức là Trump ủng hộ, đứng về phe 
thượng tôn da trắng, về phe KKK. Cái nón cối KKK 
được chụp lên đầu TT Trump vừa để đánh ông, vừa 
để hù dọa tất cả những ai không phải là da trắng. 

Bất kể TT Trump công khai lên án KKK.
Theo báo Washington Post, việc TT Trump chỉ 

trích cả hai bên có nghĩa là ông đã đặt nhóm KKK 
ngang hàng với cả nhân loại văn minh hòa đồng 
tiến bộ, dĩ nhiên không nhắc việc cái khối “nhân 
loại” đó tại Charlottesville chỉ là một nhúm “thanh 



Tháng 9 - 2017 Trang 15

niên xung phong” của tổ chức cực tả Anti-Fascits 
(Antifa) và Black Lives Matter. Theo TTDC, trên 
phương diện đạo đức và luân lý, không thể coi KKK 
và Antifa như nhau, không thể có cái mà TTDC gọi 
là “moral equivalency”.

Nhìn lại vụ Ferguson, khi TT Obama lên án cả 
đám côn đồ cướp phá lẫn khối nhân viên công lực 
có trách nhiệm giữ an ninh trật tự công cộng, thì có 
phải là TT Obama đã đặt hai nhóm này ngang hàng 
nhau không? Có phải TT Obama coi đám cướp và 
cảnh sát như nhau trên phương diện đạo đức và luân 
lý không?

Moral equivalency của phe cấp tiến là như vậy 
sao? Tức là có quyền hạ cảnh sát xuống ngang hàng 
với đám đốt nhà cướp của nhưng không có quyền 
“nâng” KKK kỳ thị da đen lên ngang hàng với Black 
Lives Matter kỳ thị da trắng?

TTDC phát động chiến dịch cô lập TT Trump, 
tách ông ra khỏi khối Cộng Hòa (CH) và bảo thủ.

Hai tổng thống Bush cha và con lên tiếng xác 
nhận hai ông bác bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng 
tộc, chẳng khác gì lời tuyên bố của TT Trump. Thế 
nhưng TTDC bóp méo ngay, chạy tít khổng lồ “Hai 
TT Bush đã công khai phản bác Trump”.

Bốn vị tư lệnh quân lực họp với TT Trump xong, 
ra tuyên bố triệt để chống mọi kỳ thị chủng tộc, cũng 
y hệt như lời tuyên bố của TT Trump. TTDC diễn 
giải ngay “các tướng bắt đầu chống TT Trump”.

Muốn biết tin phịa khác của TTDC? Vài ngày sau 
khi anh trắng lái xe đâm vào đám đông tại Char-
lottesville, khủng bố ISIS lái xe đâm vào một đám 
đông tại Barcelona, tuốt bên Tây Ban Nha. Anh 
chàng Wolf Blitzer của CNN (ai trồng khoai đất 
này?) mau mắn đặt câu hỏi có phải vụ đâm xe tại 
Charlottesville đã kích động, châm mồi cho vụ tấn 
công tại Barcelona không? KKK châm mồi cho 
ISIS? Từ hồi nào vậy nhỉ? Vậy mà không ít người 
vẫn tin CNN là cơ quan ngôn luận nghiêm chỉnh 
đáng tin đấy.

TTDC tố TT Trump giả dối, trước đây ủng hộ việc 
hạ cờ Nam quân trong các công thự tiểu bang để 
bỏ vào bảo tàng viện, bây giờ đả kích việc triệt hạ 
tượng Nam quân. Một chi tiết mà TTDC phớt lờ: hạ 
cờ Nam quân trong các công thự khác xa hủy bỏ các 
tượng đài và viết lại lịch sử. TT Trump bây giờ vẫn 
chủ trương hạ cờ Nam quân để thể hiện sự tôn trọng 
cờ quốc gia hiện hữu, chỉ không đồng ý hạ tượng, 
viết lại lịch sử. Mà đây cũng là quan điểm của đại 
đa số dân Mỹ. Theo thăm dò mới nhất của đại học 

Marist, 62% dân Mỹ muốn duy trì các tượng đài, 
chỉ có 27% muốn hạ. Lạ lùng thay, gần một nửa 
(45%) dân da đen cũng nghĩ cần phải giữ những 
tượng đài lịch sử này.

Nhìn vào thái độ của TTDC, câu hỏi đặt ra là họ 
có công tâm, tôn trọng sự thật không? Câu trả lời 
hiển nhiên là “không”!

Trong thể chế dân chủ của Mỹ, công an và nhà 
tù không được phép xử dụng để các phe phái chính 
trị đánh nhau. Chỉ có một cách là tranh thủ dư luận 
quần chúng. Công tâm, tôn trọng sự thật đã trở thành 
trò đùa của những người ngây thơ. Xuyên tạc, bóp 
méo, giả dối, và… fake news đã trở thành những 
mô thức chỉ đạo để xoay chuyển dư luận.

Hai nhóm cuồng tín đánh nhau, chỉ trích một 
bên thì hiển nhiên đã là thiên vị rồi. Mà thiên vị 
thì không thể nào làm trọng tài giải quyết ổn thỏa 
vấn đề được. Vai trò quốc trưởng là phải đứng trên 
những xung đột trong các khối quần chúng, kêu gọi 
hạ hỏa và đoàn kết.

Phản ứng tố giác cả hai bên, kêu gọi bình tĩnh, 
đoàn kết của TT Obama là chính đáng, đáng hoan 
nghênh. Phản ứng tương tự của TT Trump cũng 
chính đáng, đáng hoan nghênh không kém. Nhưng 
TTDC ca ngợi Obama mà lại sỉ vả Trump thậm tệ. 
Hai phán xét khác nhau cho hai hành động tương tự, 
chỉ vì tính phe phái.

Củ ấu của Obama lúc nào cũng tròn vo. “Hòn bi” 
của Trump lúc nào cũng méo.

Đã vậy, nếu theo dõi TTDC kỹ, ta sẽ thấy một 
hình ảnh khác xa thực tế. Theo TTDC, đây là một 
cuộc tấn công võ trang của đám da trắng kỳ thị, 
với đầy đủ khiên mộc, mũ sắt, gậy gộc và dùi cui, 
chống lại một đám dân hiền lành chỉ muốn tự vệ.

Thật ra, cái đám dân chống lại nhóm kỳ thị cũng 
chẳng phải hiền lành đáng tội gì. Họ đến nơi cũng 
với đầy đủ gậy gộc, khiên mộc và mũ sắt, với chủ ý 
đánh nhau. TV cho thấy rõ ràng cả hai bên đều đánh 
nhau túi bụi. Nôm na ra, đây là cuộc chiến của hai 
phe cuồng tín như nhau, chẳng bên nào vô tội, oan 
gia Thị Kính gì. Nhưng TTDC không đả động tới 
nhóm võ trang Antifa và Black Lives Matter, làm 
như những nhóm này không có mặt tại Charlottes-
ville.

Cái lạ là coi TV xem cảnh hai bên đánh nhau, tuyệt 
nhiên không thấy ông bà cảnh sát nào can ngăn hết. 
Thống đốc Virginia, ông DC bạn tâm giao của bà 
Hillary, Terry McAuliffe, cho biết cảnh sát tránh né 
vì sợ đổ máu lớn sau khi khám phá ra phe KKK 
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võ trang súng ống quá nhiều. Chỉ 3 phút sau, cảnh 
sát trưởng Charlottesville cải chính ngay, tuyệt đối 
không có chuyện cảnh sát sợ KKK nhiều súng hơn 
vì thực sự chẳng ai có súng hết, không một người bị 
bắn hết. Lại một fake news từ ông quan DC. Tại sao 
cảnh sát không can thiệp?

Cho đến nay, không ai có câu giải thích.
Đám da trắng biểu tình phần lớn là đoàn viên 

KKK, là nhóm cực đoan theo Tin Lành, chống công 
giáo, Do Thái giáo, cũng chống da đen, da vàng, đã 
bị lịch sử đào thải từ lâu rồi. Trên cả nước, hiện nay 
KKK có chừng 5.000 đoàn viên hoạt động bí mật. 
Tại Charlottesville, nhóm này huy động phe cánh từ 
khắp nước đến tham gia, rốt cuộc chưa có tới 200-
300 mạng, trong đó chưa tới 50 người “tham chiến”, 
đánh nhau thực sự. Một khối nhỏ hơn hột cát như 
vậy, có ý nghiã gì trong khối hơn 300 triệu dân Mỹ? 
Chưa tới một phần triệu, nhưng TTDC thổi phồng 
lên như một tổ chức vĩ đại bao gồm tất cả những ai 
là da trắng hay CH, với chủ ý đánh TT Trump thôi. 
Việc TTDC bôi bác TT Trump là cái loa của KKK 
sẽ là một quảng cáo miễn phí lớn nhất cho KKK, 
bảo đảm sẽ được KKK khai thác để chiêu nạp đoàn 
viên. KKK chẳng khi nào liên minh với DC cũng 
chẳng phải đồng minh của CH bao giờ. Họ là một 
nhóm không quan tâm đến chính trị, chỉ đặt nặng 
vấn đề chủng tộc và tôn giáo thôi.

Xung đột tại Charlottesville tóm lại chỉ là một cơ 
hội mới trong cuộc chiến sinh tử của TTDC nhằm 
đánh gục TT Trump. Bất cứ việc lớn nhỏ gì, bất kể 
phản ứng của tổng thống như thế nào, tất cả lúc nào 
cũng được biến thành khủng hoảng kinh thiên động 
địa để đánh tổng thống.

Hiển nhiên, cuộc chiến tàn bạo của TTDC chống 
TT Trump đã bước vào một giai đoạn mới, khốc liệt 
nhất. TTDC khai thác triệt để vì họ nghĩ hình như 
họ đã tìm ra được tử huyệt để giết Trump. Vì xung 
đột trắng đen trong suốt lịch sử Mỹ đã là vấn đề 
gai góc, nhạy cảm, và gây phản ứng mạnh nhất. Đó 
chính là nguyên nhân của cuộc nội chiến duy nhất 
trong lịch sử Mỹ, cũng là nguyên nhân của những 
cuộc nổi loạn cướp phá, giết nhau lớn nhất lịch sử 
cận đại Mỹ.

“Phe ta” và TTDC tố giác TT Trump qua tính kỳ 
thị của ông, đã khơi dậy và khuyến khích tính kỳ thị 
và biểu tình bạo động trong đám dân da trắng. Chỉ 
là chuyện... fake news của TTDC như thường lệ.

Việc đám da trắng kỳ thị tụ tập lại để biểu dương 
lực lượng chẳng liên quan gì đến ông Trump vì đã 

xẩy ra từ thời Obama khi phong trào hạ cờ Nam 
quân được TT Obama tung ra năm 2015.

Ông Trump, trong suốt cuộc đời cho tới lúc tranh 
cử và sau khi đắc cử tổng thống, chưa bao giờ có lời 
nói hay hành động kỳ thị chống dân da đen hay da 
nâu hay da vàng nào. Chỉ là chống di dân lậu Nam 
Mỹ và chống xâm nhập khủng bố Trung Đông thôi. 
Chuyện này sẽ đi đến đâu? Khó ai biết.

Vì cực kỳ nhạy cảm nên đây cũng là vấn đề dễ khai 
thác nhất, dễ tạo sợ hãi nhất. Ngay sau vụ Charlot-
tesville, vài ông đại gia trong 2 hội đồng cố vấn của 
TT Trump vội tháo chạy, khiến ông này nổi trận lôi 
đình giải tán luôn cả hai. Theo WaPo, chỉ là chuyện 
nhất thời, vì khi TT Trump viết lại luật thuế, mấy cụ 
này sẽ phải chạy về lại để “giúp Trump giúp chính 
mình”. Chuyện lạ: WaPo chỉ trích mấy vị tháo chạy 
này: những người lãnh đạo chiến đấu đến cùng, chứ 
không tháo chạy khi phát súng đầu vừa nổ!

Các chính khách CH cũng nhao nhao phản đối TT 
Trump.

Một số vì ngồi ghế ba chân trong các tiểu bang 
DC. Một số lạnh cẳng vì sợ bị TTDC cột vào KKK. 
Một số bảo thủ lo ngại cuộc chiến chống Trump 
kiểu này sẽ cản trở việc thực thi các chính sách bảo 
thủ như thay thế Obamacare, sửa luật thuế,... Không 
phải là chuyện lạ nếu có nhiều người âm thầm cầu 
mong PTT Pence thay thế TT Trump vì quyền lợi 
của khối bảo thủ dĩ nhiên quan trọng hơn số phận 
bất cứ cá nhân nào, kể cả tổng thống. Ta đừng quên 
đảng phái chính trị Mỹ không phải là đảng vẹt con 
kiểu đảng CSVN.

Khó ai có thể coi thường ảnh hưởng của TTDC 
trong dư luận quần chúng Mỹ. Việc TTDC không 
ngừng nghỉ đánh TT Trump một cách tàn bạo nhất, 
xuyên tạc để khai thác đủ mọi đề tài đả kích, mỗi 
ngày 24/24, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng lên quần 
chúng. Đã vậy, phản ứng của TT Trump cũng như 
của ê-kíp của ông có vẻ đầy sơ hở vì thiếu kinh 
nghiệm đấu đá với đám cáo già truyền thông. Cho 
đến nay, tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump rớt như sung 
rụng.

Việc giải nhiệm các ông quá khích Scaramucci và 
Bannon dường như thể hiện ảnh hưởng ngày một 
lớn của những phụ tá ôn hòa, chững chạc như các 
tướng Kelly, Mattis, McMaster và ngoại trưởng Til-
lerson.

Vụ Charlottesville, qua sự khai thác triệt để của 
TTDC, chẳng những đã mở lại trang sử khó khăn, 
u tối nhất của xứ này, mà lại còn hồi sinh và kích 
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động lại cái máu kỳ thị chủng tộc âm ỉ trong một 
đám dân Mỹ, trắng cũng như đen, dù rất nhỏ nhưng 
cũng đủ đưa nước Mỹ vào một thời kỳ lịch sử hắc 
ám mới.

Nhóm chủ trương xoá vết tích lịch sử, hay chính 
xác hơn, viết lại lịch sử, được TTDC cổ võ, đang 
leo thang mạnh. Nhà báo da đen Angela Rye của 
CNN (vẫn CNN thôi) đòi hủy luôn tất cả vết tích 
như tượng đài, tên đường, tên thành phố,...của các 
cha già lập quốc, kể cả George Washington vì họ 
đều mang tội xúc phạm dân da đen khi đã làm chủ 
nô lệ da đen.

Rồi sau đó làm gì nữa? Đổi tên thủ đô? Viết lại 
Hiến Pháp? Đốt sách sử, viết lại lịch sử Mỹ?

Về chuyện sử Mỹ, có nhiều chuyện mỉa mai lịch 
sử đáng nhắc lại. Phe Nam quân chủ trương duy trì 
nô lệ chính là “thủy tổ” của đảng Dân Chủ. Tướng 
[chỉ huy Nam quân] Robert Lee thuộc đảng DC. 
KKK do đảng viên DC Nam quân thành lập. Cựu 
thủ lãnh [lãnh tụ đa số] DC tại Thượng Viện cho 
tới khi ông qua đời năm 2010, Robert Byrd, là cựu 
đảng viên KKK. TT Kennedy là người ra lệnh FBI 
theo dõi rồi công khai hoá chuyện gái gú của Mar-
tin Luther King. TT Johnson trong hậu trường suốt 
ngày chửi dân da đen là mọi - niggers.

Làm sao viết lại sử đây?
Xung đột chủng tộc sẽ gia tăng trong những ngày 

tới. Những người ủng hộ TT Trump sẽ xiết chặt 
vòng tay, hậu thuẫn ông mạnh hơn nữa trước cái mà 
họ coi như là những tấn công quá đáng của TTDC. 
Khối dân chống TT Trump coi lá bài kỳ thị chủng 
tộc có vẻ hữu hiệu, sẽ hung hăng hơn nữa với hy 
vọng hạ gục được ông.

Nếu nguyên nhân xa của những xung đột này là 
việc khơi lại đống tro tàn thời nô lệ và nội chiến, 
kích động lại nạn kỳ thị chủng tộc, thì đó chính là 
gia tài lớn nhất TT Obama đã để lại cho hậu thế!

Cái mỉa mai vĩ đại là ông tổng thống tranh cử  
[Obama] với chiêu bài “không có một nước Mỹ đen 
hay một nước Mỹ trắng” chính là người đã chủ trì 
sự hồi sinh của cuộc nội chiến trắng đen Mỹ khi 
ông tung ra phong trào “xóa dấu tích lịch sử”, hạ 
cờ Nam quân năm 2015.

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 22 tháng 
8, 2017.     

CHUYỆN XƯA, NAY

Lão Thực

Tôi sinh khoảng thập niên 1920 của thế kỷ 20. 
Năm nay là 2017, ngoài 90 tuổi. Cả như xưa kia, thì 
đã nhiều lần được võng lọng ra đình cùng các cụ... 
yến lão, dân ta vốn trọng tuổi: Ông bảy mươi còn 
phải hỏi ông bảy mươi mốt. 

Bố tôi may mắn có được dự. Nhưng không phải 
vì đủ 60, mà vì thuộc hàng hương chức. Tôi hỏi cụ 
cỗ có yến không và ăn nó ra làm sao. Cụ cho biết: 
Nói vậy thôi, chứ nhà quê lấy đâu ra yến. Cụ có viết 
bài “Tôi Đi Yến Lão” đăng trên tuần báo “Hà Nội 
Báo” diễu chuyện chè chén chốn đình trung. Ý cụ 
cho rằng nên dành tiền nong hiếm hoi vào những 
chuyện tu bổ mở mang xóm làng thay vì bày ra việc 
ăn uống của đàn anh.

Riêng tôi thì thấy làng tôi thuộc vùng tân bồi, trù 
phú, dân tình no ấm nên xét ra cũng chỉ là chuyện 
nhỏ. Nhưng sau này biết đến các vùng cựu dân, 
chiêm trũng thì quả thật việc chi tiêu công quỹ của 
làng nước cần sự cân nhắc chi ly. Hơn nữa, tôi lại 
biết rất nhiều nơi bùn lầy nước đọng đầy rẫy tệ nạn 
tham nhũng, thối nát bóc lột người dân. Toàn là 
chuyện gà què ăn quẩn.

Ngay khi đó đã có một số sách báo tố cáo. Nhất là 
sau này, khi người Pháp không còn  cai trị, rất nhiều 
tài liệu lên án là do thực dân. Riêng tôi thấy phần 
lớn là vu oan giá họa, quá phóng đại. 

Tôi chi giám nói theo sự hiểu biết của tôi. Dân 
mình kể như toàn thể là nông dân, quá ư cấu kết 
với xóm làng. Không ai muốn bỏ làng ra đi, coi đó 
là niềm tủi nhục (những người miễn cưỡng phải đi 
xa cũng vẫn hàng năm cố sao đóng được suất sưu 
ở làng để khỏi mất tư cách dân làng). Dĩ chỉ nhiều 
nơi dân đông, không có công điền cấp phát, mà các 
vùng dinh điền của các cụ Hoàng Trọng Phu, Hà 
Lương Tín, Ngô Đình Diệm,...đâu có phát triển. 
Các đồn điền nhỏ (concession, mỗi cái 50 mẫu tây) 
-- chính phủ  (thực dân) cấp phát cho người dân nào 
thích khai phá -- đâu có tìm nổi nhân công (1).

Vậy, nghèo đói đâu có phải do người cai trị (Pháp) 
tạo ra. Khi đó, tôi cho vấn đề là phải thay đổi tâm 
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tình người dân. 
Cho nên tôi thành thực tin tưởng, tràn trề hi vọng 

khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), trao trả chính 
quyền lại cho Nam Triều. Các ông Bảo Đại, Trần 
Trọng Kim chứng tỏ nhiều thiện chí. Nhưng rồi 
Nhật thua, Việt Minh xin phép tổ chức biểu tình 
(19-8), tôi nghĩ rằng các ông này (vua và triều đình) 
cho là có dịp tránh tội hợp tác với Nhật, vội vàng 
trao nộp chính quyền cho giặc, mặc dù Nhật đảm 
bảo duy trì trật tự. Có lẽ mấy ông không rõ về cộng 
sản lại cũng không biết chuyện ông Lý Đông A đã 
cảnh cáo việc thế giới phân cực, tư bản-cộng sản. 

Cộng sản Việt Nam quyết là ngọn cờ đầu bành 
trướng thì Vatican phải tiêu diệt và Hoa Kỳ phải 
ngăn chặn. Hoa Kỳ đưa Pháp trở lại Đông Dương. 
Tiếc rằng Pháp quá ư ngu độn, không hiểu nổi thời 
thế đổi thay, tiếp tục trò thực dân lạc hậu, dã man. 
Việt Cộng kêu gọi lòng yêu nước của dân Việt. Kết 
cục Pháp đành bỏ cuộc.

Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước, miền 
bắc thuộc cộng sản, miền nam thuộc “quốc gia”. 
Những tưởng Miền Nam sẽ lách ra khỏi nạn tranh 
chấp tư bản-cộng sản, gia nhập khối trung lập <1>. 
Nhưng, lại ông Bảo Đại, lần này chẳng hiểu chịu áp 
lực như thế nào nhưng hẳn là từ Vatican và Hoa Kỳ 
<2>, dùng ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, toàn 
quyền. Ông Diệm, một con chiên ngoan đạo, tiếp 
tục... sứ mạng chống cộng, ở Miền Nam! 

Sau đó thì là đại hồng thủy (déluge): cộng sản, 
công giáo, tư bản, thực dân, tay sai gia đình trị, 
phe phái trị. Ba mươi năm (1945-75) thối nát tham 
nhũng, súng ống, bom đạn giết tróc dân lành <1>, 
tàn phá giang sơn. 

Cuối cùng, cộng sản phân hóa. Hoa Kỳ hết cần 
ngăn chặn, rút khỏi Miền Nam, lũ đá cá lăn dưa, 
cướp của giết người cộng sản làm chủ đất nước. 
Cũng chẳng nên trách móc ai. Vận nước đến hồi 
tàn mạt, thì chẳng sản sinh nổi... minh quân lương 
tướng. 

Nay, chẳng thấy môi mánh bao giờ thoát nổi nạn 
quốc phá gia vong. Tôi nghĩ rằng, nói chung, tinh 
thần quốc gia dân tộc nhạt nhòa lắm rồi. Ở những 
nước văn minh tiên tiến họ chẳng còn quan tâm đến 
biên cương quốc gia dân tộc. Ở những nước nhược 
tiểu, lạc hậu người dân cũng chẳng thấy lý do gì 
cần bảo vệ đất nước cho bọn cầm quyền tham tàn, 
độc ác. 

Hiện thời, tôi cho rằng, có lẽ chỉ còn hai nước lớn, 
Trung Hoa và Hoa Kỳ là còn quan tâm đến vai trò 

bá chủ hoàn cầu: Trung Hoa do mặc cảm quá khứ 
vàng son, mặc cảm bị chèn ép cần phục hồi, rửa 
hận; Hoa Kỳ bắt buộc phải cầm chân Trung Hoa. 
Ngoài ra, ở nước nào người bình dân cũng chỉ cầu 
an cư lạc nghiệp; người thượng lưu thừa biết đất 
nước mình chẳng đủ điều kiện và chẳng có nhu cầu 
tranh thắng với hai siêu cường về đất đai, về tài 
nguyện, về dân số, về khoa học kỹ thuật. 

Nguy cơ là về phía Trung Hoa, kẻ cầm quyền 
chưa đủ trưởng thành, thay vì lo cho dân no ấm lại 
ôm mộng Đại Hán. Tôi mong rằng sự suy nghĩ này 
của tôi sai. Đàng khác, tôi thấy phía Hoa kỳ cũng có 
nguy cơ. Là người làm chính trị của họ ấu trĩ quá. 
Đó là phía Dân Chủ hiện nay. Thật chẳng khác gì lũ 
cộng sản: bịa đặt, gian dối, nói lấy được.

Thay vì theo truyền thống xưa nay, khi tranh cử, 
hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa dùng mọi chưởng 
lực để giành chính quyền. Nhưng khi bầu bán xong, 
phía thua cuộc chấp nhận sự lựa chọn của dân chúng 
và vui vẻ hợp tác với phe thắng phục vụ quốc gia 
dân tộc. Bây giờ thì hoàn toàn không.

Đảng Dân Chủ hùng hục... phá thối. Họ tiếp tục 
kẻ vạch, mà lại là những việc đã qua, chẳng có gì ra 
hồn, chưa kể phịa láo, khiến đảng cầm quyền bận 
rộn việc thanh minh, không còn thì giờ lo chuyện 
đất nước. Bất cố liêm sỉ. 

Tôi luôn luôn tự hỏi, ngay nước Mỹ cũng sẽ đi 
về đâu?

Chú Thích của Tác Giả: 
(1). Tôi thú thực không hiểu tại sao các đồn đìền lớn 

của ngoại nhân lại tuyển được phu chịu bỏ nhà đi... 
tân thế giới. Tôi đoán là do các sở mộ đã lường gạt 
hứa hẹn sao đó. Dĩ chí, làng hơn ngàn đinh, mà trước 
nạn cộng sản đàn áp lẫn nạn quân Pháp “tảo thanh” 
vẫn chỉ mỗi gia đình chúng tôi bỏ làng chạy lên thành 
phố. Sau này, tôi cho rằng phần đông cũng chỉ các 
giáo dân, được các linh mục tuyên truyền, dẫn dắt , 
mới tản cư, di cư .
Chú Thích của Người Dân: 
<1> Một luận cứ chính của tác giả, lập lại trong 

khá nhiều bài, đúng hay sai, là Nam Việt Nam đã bỏ 
“lỡ” cơ hội theo chính sách “Trung Lập” nên “phải” 
vướng vào “nạn tranh chấp tư bản-cộng sản...súng 
ống, bom đạn giết tróc dân lành”. Trong giới sử 
gia, có một khái niệm gọi là “What if”, tạm gọi là 
“giả thuyết Nếu”. Thí dụ, “What if Japan did not at-
tack Pearl Harbor in 1941?”, hay “Nếu Nhật không 
tấn công trân Châu Cảng thì sao?”. Thay vì nhanh 
chóng gọi lập luận “Nếu Nam Việt Nam theo chính 
sách “Trung Lập” thì không có chiến tranh”của tác 
giả là một “giả thuyết Nếu”, “What if”, ước mong 
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Tác giả cung cấp bối cảnh, dữ kiện về giải pháp 
“gia nhập khối trung lập” cũng như trình bầy, ở miền 
Nam trước khi TT Diệm cầm quyền, giải pháp này 
(do những ai) đã đề ra, giải thích, bàn cãi, tranh 
luận (mãi) trong giới thức giả, chính trị, đảng phái, 
báo chí, vv...,như thế nào, đến bao nhiêu - rồi rốt 
cục không thành để đất nuớc đã mất đi một dịp quý 
giá “bằng vàng” như vậy - cho nhiều độc giả, nhất là 
độc giả không sống trong thời kỳ đó, được biết về...
một giải pháp “kỳ diệu” cho Việt Nam trước 1954: 
“Gia nhập khối trung lập”. 

Ngoài ra, (lại) giả dụ Nam Việt Nam bắt được cơ 
hội “Gia nhập khối trung lập” thì “liệu” có thoát khỏi 
“Ba mươi năm (1945-75)...súng ống, bom đạn giết 
tróc dân lành”  và Bắc Việt Nam không khởi động 
chiến tranh thống nhất đất nước bằng bạo lực. Cần 
nhắc lại, Cam Bốt cũng đã “Gia nhập khối trung lập” 
nhưng thời cuộc đưa đẩy rồi cũng đến “súng ống, 
bom đạn giết tróc dân lành”.

<2> Tương lai khi có dịp, mong tác giả sẽ cung 
cấp (thêm) dữ kiện, bằng chứng về nhận định “ông 
Bảo Đại, lần này chẳng hiểu chịu áp lực như thế 
nào nhưng hẳn là từ Vatican và Hoa Kỳ, dùng ông 
Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, toàn quyền.” để 
thêm phần sáng tỏ.

Đại-Dương

VIẾT SỬ THEO KIỂU 
CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hôm 18-08-2017, ở Việt Nam có một buổi lễ giới 
thiệu 4 bộ sách mà được chú ý hơn cả là bộ Lịch sử 
Việt Nam từ khởi thủy cho tới năm 2000 gồm 15 
tập, dài 10,000 chữ do 30 sử gia biên soạn suốt 9 
năm trường. 

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học 
lịch sử Việt Nam, đồng thời là Tổng chủ biên bộ 
sách Lịch sử Việt Nam trả lời phỏng vấn của Đài Á 
Châu Tự do hôm 21 tháng 8 về cách gọi Việt Nam 
Cộng hòa thay vì nguỵ quân, nguỵ quyền như từng 
áp dụng từ trước “do quyết định của tập thể các nhà 
nghiên cứu sử học, chứ không có bất cứ sức ép hay 
động cơ gì”.

Nhưng vẫn run sợ nên phải viện dẫn chiếc khiên 
che từ “cuốn Bách khoa Toàn thư Quân sự Việt Nam 
của Bộ Quốc phòng, in năm 2015, đã gọi Quân đội 
và Chính quyền Sài Gòn”. 

Tất cả 30 chủ biên đều là giáo sư, phó giáo sư, 
tiến sĩ, nhà nghiên cứu sử thuộc Viện sử học Việt 
Nam, tất nhiên phải là cán bộ cộng sản trung kiên 
nên làm sao dám “chệch hướng”!

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online hôm 18 tháng 
8 về khó khăn gặp phải khi soạn thảo, Trần Đức 
Cường quy vào các điểm: không thể tập trung tất cả 
giới sử học (tức là chỉ có cán bộ cộng sản), chưa có 
luật giải mật nên không tiếp cận được các văn kiện 
lịch sử, chưa tiếp cận được tài liệu quốc tế, kể cả tại 
Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Pháp. 

Chưa có mấy người đã đọc bộ sách này, như Giáo 
sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam, thú nhận. Nhưng dư luận cứ xôn 
xao với cách gọi mới.

   

Hình Ảnh Lịch Sử
Tháng 4, 1975: Một tầu thuyền nhân chạy trốn Cộng 

sản đang tới gần một chiến hạm Mỹ. 
Ảnh: Dirck Halstead, Hulton Archive, Getty Images. 
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Nhóm hấp tấp cho rằng nó có lợi cho việc đấu 
tranh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa do tính kế 
thừa và liên tục của dân tộc Việt Nam, giúp cho 
“tiến trình hòa hợp và hòa giải”.

Thực tế, từ khi dấy lên vụ tranh chấp chủ quyền 
Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc thì người 
Việt khắp năm Châu đã đòi Cộng sản Việt Nam phải 
liệt kê mọi hoạt động bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa 
và Trường Sa thời Quốc gia Việt Nam và Việt Nam 
Cộng hòa để hồ sơ chủ quyền mang tính chất kế 
thừa và liên tục.

Nhưng CSVN sợ làm phật lòng Bắc Kinh và Mạc 
Tư Khoa nên đã “ngậm miệng ăn tiền”. 

Sau ngày 30-04-1975, nhiều chuyên gia của Việt 
Nam Cộng Hoà, bao gồm cả các viên chức của chế 
độ cũ, có thân nhân ở phía cộng sản, đã tình nguyện 
ở lại trong nước để “hoà hợp hòa giải” với người 
anh em phía bên kia. Tiếc thay, chỉ một thời gian 
ngắn họ đã phải trốn thoát thiên đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Trả lời phỏng vấn của RFA hôm 21 tháng 8, Trần 
Đức Cường đã phơi bày bản chất cuồng tín dù nhân 
loại đã ở vào thế kỷ thứ 21 “Chính quyền Sài Gòn 
và quân đội Sài Gòn được dựng lên từ đô la và vũ 
khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn 
chặn Chủ nghĩa Cộng Sản lan xuống vùng Đông 
Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một 
cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu 
mới và căn cứ quân sự của Mỹ, một đội quân đi 
đánh thuê”. 

Thực tế, khi công du Hoa Kỳ năm 1957, Tổng 
thống Ngô Đình Diệm đã phát biểu tại Nữu Ước 
“việc bảo vệ quyền tự do căn bản là nhiệm vụ chung 
nên tiền phương của Hoa Kỳ còn mở rộng đến khu 
vực Đông Nam Á, đến sông Bến Hải, nơi phân chia 
Việt Nam ở vĩ tuyến 17 đang bị đe dọa, và tạo thành 
biên cương thế giới tự do”. 

Quân Mỹ đóng ở Nhật Bản từ năm 1945 đã bóc 
lột hà hiếp dân tộc Phù Tang hay biến nó thành quốc 
gia có kinh tế phát triển thịnh vượng, khoa học, kỹ 
thuật, văn hoá hiện đại nhất nhì thế giới và không 
có chiến tranh?

Cũng thế, quân Mỹ đóng ở Đại Hàn từ sau thế 
chiến thứ hai đã ngăn làn sóng xâm lăng của Trung 
Quốc trong cuộc chiến 1950-1953, và giúp Đại Hàn 
trở thành con hổ Châu Á trên các phương diện kinh 
tế, khoa học kỹ thuật và duy trì nền độc lập ở phía 
Nam vĩ tuyến 38. 

Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1954 đã phát triển 

trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, 
văn hoá dân tộc vượt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
nhiều bậc dù đang phải chống lại cuộc xâm lăng 
bằng chiến tranh phá hoại toàn diện của Cộng sản 
Quốc tế. 

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẩn 
đã nói “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên 
Xô, là đánh cho Trung Quốc”, được đám trí thức xã 
hội chủ nghĩa đóng khung để thờ. 

Vậy, ai xứng đáng với danh hiệu “quân đội đi 
đánh thuê”?

Hoa Kỳ lập nhiều căn cứ quân sự phục vụ cho 
cuộc chiến tranh chống Chủ nghĩa Cộng sản. Trái 
lại, khi hòa bình tái lập, Đảng Cộng sản đã cho Hạm 
đội Thái Bình Dương của Liên Xô đóng tại Cam 
Ranh suốt 25 năm theo Hiệp ước Phòng thủ chung 
Việt-Xô năm 1979 mà không trả tiền. Có lúc, người 
Nga ở Cam Ranh lên tới 6,000 mà sao dân Việt mù 
tịt? 

Quốc gia Việt Nam được Pháp trao trả độc lập và 
tách khỏi Liên hiệp Pháp do Hiệp ước Matignon 
được Thủ tướng nước Pháp và Thủ tướng Ngô Đình 
Diệm ký ngày 4 tháng 7 năm 1954.

Phái đoàn Quốc gia Việt Nam không ký vào Hiệp 
định Geneve ngày 20-07-1954 vì chống đất nước 
bị chia đôi. Hai ngày sau, Thủ tướng Diệm ra lệnh 
toàn cõi Việt Nam dưới vĩ tuyến 17 treo cờ rủ chống 
chia cắt đất nước. 

Trong tác phẩm “The Creation of States in Inter-
national Law”, James Crawford, giáo sư hàng đầu 
về công pháp quốc tế và là một thẩm phán tại Tòa 
án Công lý quốc tế đã cho rằng Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai quốc gia. 
Bởi vì Hiệp định Genève 1954 thiết lập hai vùng tập 
kết quân sự phải được xem như sự thiết lập hai quốc 
gia. Hiệp định Paris 1973 cũng giữa hai nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng Hoà.

Toàn bộ văn kiện Hiệp định Đình chiến Geneve 
không có mục nào quy định cuộc Tổng tuyển Nam-
Bắc mà chỉ có Tuyên bố chung cuối cùng đề cập tới 
tổng tuyển cử vào năm 1956. Nhưng chẳng có đại 
diện quốc gia nào ký nên không có tích chất ràng 
buộc pháp lý.

Cục Xuất bản Việt Nam vừa ra lệnh thu hồi tập 
Hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của Học giả Trần Trọng 
Kim (1883-1953), cựu thủ tướng (từ tháng 4 đến 
tháng 8-1945) do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và 
Phương Nam Books in lại vào năm 2017.  

Mặc dù Nhà xuất bản đã tự động cắt bỏ đoạn 
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“Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Đỗ 
Thị Lạc, là người sau này có đứa con gái với Hồ 
Chí Minh. Về sau người ta nói khi về đến địa hạt 
Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị 
giết vì không chịu theo cộng sản”.

Sử gia phải chép lại sự kiện đã xảy ra và cần được 
so sánh với nhiều nguồn khác nhau mới có giá trị 
tương đối.

Kiểu mà các cán bộ thuộc Viện sử học Việt Nam 
đã làm chỉ sản xuất ra một bộ sách tuyên truyền cho 
Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng có ích gì đối với 
dân tộc.

TRÍ THỨC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẪN CHƯA THOÁT KHỎI

TÂM LÝ CUỒNG TÍN
Vụ khủng hoảng hỏa tiễn và nguyên tử Bắc Triều 

Tiên đã bộc lộ tâm lý cuồng tín của một số trí thức 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi ca tụng cách hành 
xử từ Chủ tịch kiêm Thống chế Kim Chính Ân của 
Bắc Triều Tiên. 

Nhật báo Giáo dục Việt Nam liên tục trích dẫn 
những bình luận nhằm hướng dư luận tới việc ca 
tụng Kim Chính Ân như: “Bình Nhưỡng đòi Mỹ 
quỳ xuống xin lỗi, Donald Trump úp mở khả năng 
chiến tranh” được đăng ngày 27-07-2017, và bài 
“Hoa Kỳ thừa nhận ông Kim Jong-un dám nói, dám 
làm?” được đăng ngày 14-08-2017, và bài “Hàn 
Quốc tuyên bố ngăn chiến tranh bằng mọi giá” 
được đăng ngày 15-08-2017, và bài “Mỹ đang đứng 
trước thời điểm quan trọng để đàm phán với Bắc 
Triều Tiên” được đăng ngày 16-08-2017. 

Trong dòng lịch sử của nhân loại, chưa có trường 
hợp một cường quốc lại quỳ gối xin lỗi quân đội và 
nhân dân của một nước nhược tiểu mà chỉ có ngược 
lại.

Thời chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô mỗi 
bên có kho vũ khí nguyên tử hơn 12,000 đầu đạn  
nhưng Tổng thống Ronald Reagan (1991-1998) vẫn 
ngang nhiên thách đố Liên Xô. Đệ tam Quốc tế và 
Liên Xô sụp đổ không kèn, không trống vào 1991 
mà Hoa Kỳ chẳng tốn viên đạn nào.

Ai tin Tổng thống Donald Trump lại quỳ gối trước 
một quốc gia chỉ đủ nhiên liệu chế tạo 12 quả bom 

nguyên tử thô sơ?
Cộng sản Việt Nam công bố việc khai thác giếng 

dầu hỏa trong khu vực Thềm lục địa, nhưng, Bắc 
Kinh vừa bắn tiếng thì Hà Nội đã lập tức hủy bỏ.

Tờ Giáo dục Việt Nam tán tụng Kim Chính Ân có 
chân mạng đế vương dám nói, dám làm. Có chăng 
họ Kim chỉ dám hành quyết người bất tuân, bỏ tù 
hàng loạt, bỏ đói dân chúng triền miên chứ nào có 
gan tấn công Đại Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ dù các 
nước này vẫn thường xuyên tập trận tại Hoàng Hải 
và ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. 

Hà Nội và Bình Nhưỡng tình nguyện làm trái độn 
cho Bắc Kinh từ năm 1949, sau khi đảng Cộng sản 
Trung Hoa làm chủ toàn bộ Hoa Lục, đã đẩy Việt 
Nam và Bắc Triều Tiên vào hoàn cảnh nghèo đói, 
lạc hậu triền miên.

Đại Hàn ngày nay đã trở thành quốc gia công 
kỹ nghệ tiên tiến có thể sánh vai Nhật Bản và Tây 
Phương. Việt Nam Cộng Hòa tuy sống trong chiến 
tranh toàn diện với Cộng sản Quốc tế vẫn là nơi mà 
các chiến binh cộng sản từ miền Bắc tưởng như lạc 
vào thiên đàng hạ giới! 

Tổng Bí thư đảng Cộng sản, Lê Duẩn từng hãnh 
diện nói “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, là đánh 
cho Trung Quốc”! 

Kim Chính Ân mạnh miệng để làm con rối cho 
Bắc Kinh để ngồi vững trên ngai vàng vì tin vào 
Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Trung-Triều ký vào 
năm 1961 giữa Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung 
Quốc và Chủ tịch Kim Nhật Thành của Bắc Triều 
Tiên. 

Điều 2 của Hiệp ước viết “Trong trường hợp mà 
một trong hai Bên bị tấn công vũ trang bởi một quốc 
gia hay liên minh thì lập tức phía kia phải thực hiện 
các biện pháp quân sự và hỗ trợ bằng mọi phương 
tiện sẵn có”. 

Do đó, đầu tháng 8-2017, Hoàn Cầu Thời báo, 
tiếng nói bán-chính-thức của Nhà cầm quyền Bắc 
Kinh, đã đăng bài xã luận với quan điểm rõ ràng 
“Nếu Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn vào đất Mỹ 
và bị Hoa Kỳ trả đũa thì Trung Quốc sẽ giữ vị thế 
trung lập”. 

Bắc Kinh đe dọa buộc Kim Chính Ân lùi chứ đâu 
phải để Donald Trump có thời gian suy nghĩ chín 
chắn như kiểu bình luận từ nhóm thiên tả thế giới 
và trí thức ở Việt Nam.

Bắc Kinh, Bình Nhưỡng chỉ dọa được những kẻ 
yếu bóng vía, sợ mất địa vị cá nhân và lợi tức bất 
chánh. Nhưng chẳng bao giờ có thể tác động tới 



Người Dân Số 325Trang 22

những người yêu nước nhiệt tình, tin vào sức mạnh 
vô địch của dân tộc.

Hỏa tiễn Đạn đạo Liên lục địa Hwasong-14, do 
Bình Nhưỡng phóng đi vào hôm 4 và 28-07-2017, 
có thể mang đầu đạn nguyên tử thế hệ thứ nhất của 
Bắc Triều Tiên, nếu có, sẽ nặng hơn 500 kí nên khó 
vươn tới Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia hỏa tiễn trên 
thế giới thì để có đầu đạn nguyên tử 300 kí, Bình 
Nhưỡng phải mất nhiều năm nữa. 

Do đó, Hoa Kỳ có điều kiện phản kích hủy diệt 
từ Hoa Kỳ cũng như nhiều vị trí khác trên không 
trung, từ các lục địa khác, từ ngoài biển và dưới mặt 
nước. 

Bình Nhưỡng sẽ đối phó bằng cách nào khi chưa 
có hệ thống phòng chống hỏa tiễn hữu hiệu được 
giới khoa học và nghiên cứu quốc tế thừa nhận? 

Hồi giữa tháng 7-2017, Hán Thành đề nghị Bình 
Nhưỡng đám phán quân sự nhưng đã bị từ chối. 
Tổng thống Moon Jae-in sau khi gặp Chủ tịch Ban 
tham mưu Liên quân Hỗn hợp, Tướng Joseph Dun-
ford, trong chuyến công du Đại Hàn, Nhật Bản, 
Trung Quốc đã tuyên bố bất cứ hành động quân sự 
nào trên Bán đảo Triều Tiên cũng do Hán Thành 
quyết định cứ như đang lảm nhảm trong giấc mơ. 

Bình Nhưỡng đã nhiều lần đòi đàm phán với Hoa 
Kỳ theo điều kiện Hoa Thịnh Đốn công nhận Bắc 
Triều Tiên là chủ nhân duy nhất tại Bán đảo Triều 
Tiên nên cố sử dụng đòn bẫy hỏa tiễn và nguyên tử 
mà vẫn chưa được.

Vậy, Kim Chính Ân, chứ không phải Donald 
Trump, cần đàm phán như các nhà trí thức ở Việt 
Nam ba hoa. Trump đã thuyết phục được tất cả Hội 
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng lòng cấm vận 
kinh tế ảnh hưởng tới 1/3 thương mại quốc tế của 
Bình Nhưỡng. Và, sẽ tiếp tục siết chặt hơn trong khi 
ra lệnh điều tra các hành vi kinh doanh bất chính 
của Trung Quốc. 

Hoa Kỳ sẽ không khai chiến nếu chưa bị Bắc Triều 
Tiên tấn công để tránh sự can thiệp của Bắc Kinh. 

Hai điều mà Bắc Kinh sợ nhất nếu Bình Nhưỡng 
khai chiến với Mỹ: (1) Mất một công cụ quấy rối tại 
Đông Bắc Á. Mất trái độn ở biên giới phía Nam vì 
Bắc Triều Tiên thống nhất thành bán đảo dân chủ và 
phát triển (2) Bị phong toả các hải lộ làm cho nền 
kinh tế xây dụng từ năm 1979 suy sụp hoặc ít nhất 
cũng suy thoái nặng nề khó vực dậy. 

Quân sự không đủ sức thắng Hoa Kỳ, kinh tế khó 
chống đỡ thì liệu Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có 
muốn chiến tranh xảy ra hay không?

“

                                                       

Những Kẻ Mở Đường
Tôi biết là các anh Trội, Đài, Truyển, Đức, Tôn, em 

Hà và nhiều anh chị em cựu tù khác đều đã chuẩn bị 
tinh thần để đón nhận tù đày thêm lần nữa. Bởi đó là 

con đường để đi đến tự do - Phạm Thanh Nghiên

Tôi nghe nhà văn Phạm Thị Hoài luận về cách ăn 
mặc, và ăn nói, của quí vị lãnh đạo chính phủ hiện hành 
mà không khỏi sinh lòng ái ngại:

“Song vấn đề của phần lớn các quan chức trong một 
chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo 
riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngôi giống nhau, phụ 
nữ thì đều uốn tóc. 

Thân hình họ phát triển mạnh ở những an toàn khu 
như nhau. Họ đoàn kết trong những chiếc áo sơ mi trắng 
giắt trong quần màu đen và cả trong những chiếc quần 
tắm nhiều màu trên bãi biển, phụ nữ thì trong những 
chiếc áo dài râm ran hoa và kim tuyến... 

Họ đọc những bài diễn văn trùng nhau và ra những 
chỉ đạo giống hệt nhau, cả tốc độ nói và cách ngắt câu 
của họ cũng y chang nhau.”

Nghe (thử) chơi thì quả nhiên là hoàn toàn không 
trật:

-Nguyễn Minh Triết : “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao 
đầu, sánh vai cùng cường quốc...” 

-Trương Tấn Sang : “Những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta 
đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè 
quốc tế ngưỡng mộ.”  

-Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như 
thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn 
biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do 
chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an 
toàn trong cả nước.”

Sau lời của bà Ngân, blogger Kỳ Lâm liền góp ý:



Tháng 9 - 2017 Trang 23
“

“Hãy nhớ một điều, những người lãnh đạo mang 
danh Cộng sản bây giờ thường hay kể về những điều 
không có thực, hoặc mang tính trái ngược với thực tế xã 
hội...!”  Thế “thực tế xã hội” ra sao?

Blogger Hải Nguyễn tường thuật: 
“Chưa đầy một tháng, kể từ ngày 29/6/2017, là ngày 

mà tòa án bất nhân Khánh hòa đã xử Mẹ Nấm Nguyễn 
Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, giờ lại đến Trần Thị Nga ở 
Phủ Lý- Hà Nam cũng bất nhân tương tự với mức án 9 
năm mà tòa đã tuyên vào ngày 25/7/2017.”

Cũng vào ngày này, báo Giao Thông cho biết:
“Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn 

cấp đối tượng Lê Đình Lượng (SN 1965, trú tại xã Hợp 
Thành, huyện Yên Thành) về hành vi Hoạt động nhằm 
lật đổ chính quyền nhân dân.”

Năm ngày sau, BBC loan tin:
“Hôm 30/7, Bộ Công An Việt Nam loan báo việc bắt 

tạm giam thêm bốn người trong vụ án ‘Nguyễn Văn 
Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân’. Trong số những người bị bắt có ba người 
trong ban điều hành của Hội Anh Em Dân Chủ: mục sư 
Nguyễn Trung Tôn, các ông Phạm Văn Trội và Trương 
Minh Đức. Ngoài ra là ông Nguyễn Bắc Truyển tại TP. 
Hồ Chí Minh.”

Ban biên tập Bauxite Việt Nam bèn có lời bàn: 
“Nếu đúng người, đúng tội thì ‘tiên trách kỷ hậu trách 

nhân’, ‘ chính quyền nhân dân’ cần tìm hiểu tại sao có 
lắm nhân dân muốn lật đổ mình đến thế.”

Chả “cần tìm hiểu” lâu la (hay sâu xa) gì ráo “vì không 
dấu đi đâu được,” theo như cách nói của T.S Nguyễn 
Đình Cống:

“Khi nhìn xã hội hiện tại, nhiều người thấy rõ (vì 
không giấu đi đâu được) những tội ác như hủy hoại môi 
trường, nạn bạo hành, dân oan, hàng giả, hàng lậu, 
thực phẩm bẩn v.v.., những quốc nạn như tham nhũng, 
lãng phí, mua quan bán tước, giáo dục xuống cấp v.v…
Đó chỉ là những thể hiện bề ngoài. 

Tôi cho rằng tội ác lớn nhất nằm ở bên trong, phần 
nào bị che giấu, mang sắc thái vô hình. Đó là sự phá 
nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để 
cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan 
đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân 
tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa 
kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý 
đất nước.” 

Nếu thực sự đúng là “Nguyễn Văn Đài và cùng đồng 
bọn” có “âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” 
chăng nữa thì đây là việc rất thuận lòng người và hợp ý 
trời. Chứ không lẽ dân tộc Việt cứ cúi đầu  mãi sao?

Dân Việt
Phải Lo Tự Cứu Thôi

 
Với tiềm lực kinh tế như vậy, với năng lực quản lý và 

làm kinh tế như đã thấy suốt nửa thế kỉ qua, Việt Nam 
chỉ có bán và bán, và khi không còn thứ gì để bán nữa, 
người ta xoay sang bán nước, đó là hệ quả tất yếu của 

những kẻ chỉ biết bán để ăn - VietTuSaigon

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe bà con hay hay bằng 
hữu nói (ngay) trước mặt là mình tần tiện quá. Phía 
sau lưng, miệng lưỡi người đời (chắc) phải khắt khe 
và khó nghe hơn: “Cái đồ keo kiệt!”

Mà tui kẹo thiệt, và kẹo lắm, từ thuở nào tới giờ 
lận. Càng già, dường như, tôi càng kẹo dữ nữa khiến 
rất nhiều người phải phàn nàn. 

Thay vì mua vé thẳng từ Bangkok qua Manila, chỉ 
chừng ba tiếng – tốn cỡ 300 Mỹ Kim – tôi lại bay 
vòng vèo tuốt sang đến Kuala Lumpur rồi mới đáp 
xuống phi trường Ninoy Aquino. Tổng cộng mất 
hơn 7 giờ đồng hồ nhưng tôi ...hà tiện được cả trăm 
(đô la) chớ đâu phải ít.

Tôi có quen biết, hay hẹn hò gì, với ai ở Philip-
pines đâu mà phải vội chớ? Tôi tính hết trơn rồi, 
nguyên ngày hôm đó tôi được bữa sáng và bữa trưa 
(free) trên cả hai chuyến bay đường dài. Thức ăn tuy 
dở nhưng bù lại thì rượu bia hoàn toàn miễn phí. 

Đã thế, bao giờ tôi cũng xin thêm hai ly vang và 
một lon bia nữa, dù biết rằng mấy cháu tiếp viên 
hàng không (nam cũng như nữ) đều rất phiền lòng 
về những đòi hỏi quá đáng – và quá quắt – như vậy. 
Chưa hết, tôi lại luôn lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên 
có dịp nhìn ngắm thủ đô Malaysia từ trên không (tới 
hai lần) mà cũng chả tốn cắc nào. 

Tính toán sát tới cỡ đó mà vẫn quên một điều lợi 
nhỏ là hành khách trên máy bay còn được đọc báo 
chùa nữa:

-Tờ Manila Bulletin, nhật báo tiếng Anh hàng đầu 
của Phi, có bản tin (“Duterte Warns Mining Firms”) 
Tổng Thống Duterte cảnh báo sẽ ngưng xuất cảng 
nguồn khoáng sản quốc gia và đánh thuế cho chết 
luôn (“tax to death”) những công ty vận hành vô 
trách nhiệm làm tổn hại môi sinh.

-Tờ The Star, có số phát hành lớn nhất (250,000) 
của Mã Lai, đi bài viết (“Little Man On A Mission: 
Ahmad Iszuddin Has started The Ball Rolling By 
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Helping Endangered Turtles”) về một học sinh mười 
một tuổi, phát động “chiến dịch” cứu loài rùa đang 
có nguy cơ diệt chủng, và em đã lôi kéo được cả 
ngàn người cùng tham gia.

Môi trường sống đang bị tàn phá khắp nơi, nhất 
là ở những quốc gia đang phát triển nhưng cái cách 
mà các nước láng giềng đối phó với vấn đề – xem 
ra – khác xa với Việt Nam. Trẻ con của đất nước này 
không đứa nào bận tâm gì đến sinh mạng của loài 
thú cả, giản dị chỉ vì chúng phải lo cứu thân mình 
trước đã. 

Nhật báo Người Việt – phát hành từ California, số 
ra ngày 23 tháng 7 năm 2017 – vừa đi tin (“Trẻ Con 
Việt Nam Phải Sáng Tạo Để Sinh Tồn”) khiến độc 
giả công phẫn:

 “Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã 
chỉ trích hệ thống công quyền kịch liệt sau khi Thành 
Đoàn Sài Gòn công bố kết quả cuộc thi ‘Sáng Tạo’ 
dành cho thanh niên, thiếu nhi 2017...

Người ta phẫn nộ khi hệ thống công quyền đẩy 
những đứa trẻ chỉ chín, mười tuổi buộc phải ‘sáng 
tạo’ để có thể sinh tồn...

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung 
và áo phao tự chế. Ảnh: Báo Mới

Cả ba bé gái là đồng tác giả sản phẩm ‘áo phao 
cứu sinh’ do các bé tự chế. ‘Áo phao cứu sinh’ này là 
‘hệ thống’ những sợi dây mà các bé nhặt nhạnh, gắn 
chúng vào với nhau để giữ năm vỏ chai nhựa loại 
có dung tích 1.5 lít, dùng để đựng nước uống, giúp 
người mang ‘áo phao tự chế’ không chết đuối...

Từ ‘sáng tạo’và quyết định trao giải cho ‘áo phao 
tự chế’ của Trâm, Nhung, Lan, người sử dụng In-
ternet tại Việt Nam đã đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hệ 
thống công quyền Việt Nam có hàng loạt tổ chức 
từ trung ương đến địa phương để ‘bảo vệ trẻ em,’ 
những tổ chức này ở đâu, làm gì để ba bé gái phải 
‘sáng tạo’ các ‘áo phao cứu sinh’ tự chế như thế?”

  Tôi thì tin rằng thái độ “tự cứu” của đám trẻ con 
Việt Nam hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, ít nhất thì 
cũng thuận lý hơn việc đặt niềm tin hay kỳ vọng 
vào “tổ chức công quyền từ trung ương đến địa 
phương” ở đất nước này. Năm trước (vào ngày 20 
tháng 5 năm 2016) gần ba ngàn vị nhân sĩ đã đồng 
ký tên trong bảng Tuyên Bố Về Tội Ác Đầu Độc 
Biển Miền Trung Việt Nam, và cùng đưa ra những 
yêu cầu khẩn thiết, như sau:

1/ Thi hành mọi biện pháp hỗ trợ người dân ven 
biển miền Trung nạn nhân vụ biển bị nhiễm độc khôi 
phục sự sống cả trước mắt và lâu dài.Tạm đình chỉ 
ngay việc sử dụng đường ống xả thải này trước khi 
các cơ quan chức năng bảo đảm được công tác kiểm 
tra an toàn nước thải do nó xả ra biển.

2/ Sử dụng mọi quyền lực nhà nước và biện pháp 
cần thiết, huy động mọi lực lượng xã hội như giới 
khoa học kỹ thuật, luật gia, nhà báo độc lập, nếu cần 
thì mời cả chuyên gia quốc tế, để nhanh chóng đưa 
thủ phạm vụ đầu độc biển miền Trung ra trước pháp 
luật; trừng trị nghiêm khắc, đích đáng, bắt chúng bồi 
thường mọi thiệt hại về người và của cho người dân 
liên lụy, cho những tác hại môi sinh nước nhà.

3/ Gấp rút điều tra để trả lời câu hỏi: Vì sao For-
mosa, một công ty sản xuất thép với công nghệ lạc 
hậu và những thành tích bất hảo phá hoại môi sinh ở 
nhiều nước, như gần đây đã bộc lộ, lại được hưởng 
những ưu đãi chưa từng có, vi phạm chủ quyền quốc 
gia như thế?

4/ Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, không để For-
mosa thi hành việc xả thải gây ô nhiễm từ từ thay vì 
gây độc cấp tính như vừa qua, làm công luận phẫn 
uất. Hậu quả của biện pháp đối phó này sẽ là cá, 
người và biển chết từ từ. 

5/ Sẵn sàng xoá bỏ dự án Formosa, nếu những 
nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt 
tiêu được.

6/ Kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương 
vô trách nhiệm và có thể có tham nhũng, tiêu cực 
trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung. 

Hơn một năm sau những yêu cầu thượng dẫn mới 
được hồi đáp – một cách gián tiếp, và rất phũ phàng 
– theo như bản tin tổng hợp của trang Tiếng Dân:

“Trước những vi phạm và trò gian lận của For-
mosa liên tục diễn ra trong một thời gian dài, thách 
thức luật pháp và công luận, thế nhưng Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chẳng những không thực hiện 
lời hứa của ông hồi tháng 8/2016 là đóng cửa For-
mosa, hôm qua 24/7/2017, ông Phúc lại viếng thăm 
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Fomosa và đánh giá cao sự cố gắng khắc phục 
nghiêm túc của Formosa.”

Cũng liên quan đến về vấn đề môi sinh, tác giả Tô 
Văn Trường mô tả hành vi cùng thái độ của giới lãnh 
đạo Việt Nam hiện nay là “ngu và tham.” Tôi không 
dám chắc là họ “ngu” hay không nhưng quả là có 
“tham” thật, và tham lắm. Trong khi Tổng Thống 
Phi Luật Tân đặt ưu tiên hàng đầu cho những chính 
sách không khoan nhượng, và bất khả thương lượng 
(non negotiable policy) trong về việc bảo vệ môi 
sinh thì những kẻ cầm đầu chính phủ ở Việt Nam chỉ 
bận tâm đến (mỗi) chuyện kim ngân:

-Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngân hàng Nhà 
nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong 
dân, cụ thể là đôla Mỹ.”

-Bộ Trưởng Công An Tô Lâm :“Tiền nhàn rỗi 
trong dân rất lớn.” 

-Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Mai Tiến 
Dũng: “Nguồn đô la Mỹ trong dân rất lớn.”

-Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Minh Hưng: 
“Đã có giải pháp huy động vàng, USD trong dân.”

Tất cả đều hối hả, vội vã, và nhấp nhổm như những 
kẻ đang trên một con tầu vét (tốc hành) nên đâu có 
kẻ nào nào có bận tâm đến những thảm họa môi sinh 
đang xẩy ra ở Việt Nam.

Dân tộc này phải lo tự cứu mình thôi, cũng y như 
những đứa bé thơ ở trường tiểu học Bình Mỹ (huyện 
Cần Giờ) vậy. 

Đừng trông mong chi vào cái bọn cướp cạn này.

 

CALIPHATE HÓA SINH
  
Atatürk xây dựng Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ trên 

xác chết của Caliphate Hồi. Oan hồn Caliphate vất 
vưởng gần trăm năm nay từ ngày 3.3.1924 đến tháng 
4.2014 mới hóa sinh khi Abū Bakr al-Baghdadi tự 
xưng caliph.

Có thể suy luận rằng tính cuồng tín, hiếu chiến, 
hiếu sát hung bạo của TÂN caliphate là một trong 
những nguyên nhân của tình hình rối loạn thế giới và 
tình cảnh lầm than đau khổ của nhân loại hiện nay. 

Dựa trên lý do Iraq sở hữu và phát triển vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh 
học, TT Bush Con phát động cuộc tấn công Iraq ngày 
20.3.2003, chiếm thành phố Baghdad ngày 9.4.2003, 
bắt được Saddam Hussein ngày 13.12.2003, đem 
treo cổ ngày 30.12.2006, đảng cầm quyền Ba’ath, 
theo Hồi giáo Sunni, bị giải tán tháng 6.2003, tuy 
không tìm được bằng chứng là Iraq có vũ khí hủy 
diệt hàng loạt. Các nhóm từng bị chính quyền Sadd-
am trấn áp nay trỗi dậy. Lực lượng của chế độ cũ 
phản công lại. Xung đột giáo phái và sắc tộc gia 
tăng. Các chiến binh chiến đấu quyết liệt chống lại 
lực lượng chiếm đóng, và các tổ chức khủng bố như 
Al-Qaeda nhanh chóng nhập cuộc, biến Iraq thành 
‘thiên đường’ khủng bố, lan nhanh ra khắp Trung 
Đông và nhiều nơi trên thế giới.

Năm 2008, khi sắp kết thúc nhiệm kỳ, TT Bush 
thú nhận trên đài truyền hình ABC (được tờ Guard-
ian dẫn lại) rằng quyết định tiến hành chiến tranh 
chống lại Saddam Hussein đã dựa trên tin tức tình 
báo sai và đây là điều hối tiếc lớn nhất trong đời làm 
tổng thống của ông. Ông hối tiếc là phải vì chính ông 
có công sinh thành ISIS. Nhưng ông chỉ là nguyên 
nhân gần, còn nhiều nguyên nhân xa nữa, quan trọng 
hơn cả là việc tìm được dầu khí ở Trung Đông.

   

Một Hình Ảnh Lịch Sử
Trong nỗ lực tuyệt vọng vào giờ chót nhằm thương 

thuyết với lực lượng Việt Cộng nhất quyết tiến chiếm 
Sài gòn, ngày Chúa Nhật, 28 tháng 4, 1975, Lưỡng 

Viện Quốc Việt Nam Cộng Hòa họp biểu quyết yêu cầu 
tổng thống Trần Văn Hương chuyển giao quyền hành 
cho tướng Dương Văn Minh. (AP Photo/Errington).
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MIẾNG DẦU LÀ ĐẦU CÂU CHUYỆN
Ta có câu ca dao “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, 

tôi xin đổi lại là “miếng dầu” vì dầu là đầu mối của 
rất nhiều chuyện, nhất là tại Trung Đông, nơi có khối 
lượng dầu dự trữ lớn nhất hành tinh: Ả Rập Saudi 
267.91 tỷ thùng, Ba Tư 154.58 tỷ thùng, Iraq 141.35 
tỷ thùng, Kuwait 104 tỷ thùng, UAE 97.8 tỷ thùng.

Người ta biết đến dầu rất sớm vì nó tự nhiên trào 
lên mặt đất ở nhiều nơi, ở Ba Tư cách nay nhiều 
ngàn năm; ở Tàu 600 năm TK (trước Kitô) và họ 
đã biết lấy cây tre làm ống dẫn dầu. Thượng cổ thời 
đại, dầu dùng để bôi trơn, làm keo dán, làm dược 
phẩm…

Ở Mỹ, từ tk XVI dầu trào lên tại bờ biển Califor-
nia. Louis Evans đã định vị các bãi dầu tại duyên 
hải miền đông Hoa Kỳ trên một bản đồ năm 1775. 
Edwin Drake (1819-1880) đào mỏ dầu từ năm 1859. 
Năm 1901, tìm được nhiều bãi dầu lớn tại Pennsyl-
vania, Ohio, Texas và Oklahoma. Cũng năm ấy dầu 
ở bãi Spindletop tại miền đông Texas, vọt lên mỗi 
ngày 80,000 thùng, thay đổi cục diện kinh tế Mỹ. Nội 
trong một năm hơn 1,500 công ty dầu được cấp giấy 
phép. Nhiều nhà thám hiểm Mỹ tìm được những mỏ 
dầu mới. Lúc đó Hoa Kỳ cung cấp hơn 60% dầu trên 
thế giới. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Mỹ cung cấp hầu 
như toàn bộ dầu cho quân đội Đồng minh. Theo báo 
cáo ngày 20.6.2017 của Rystad Energy, Hoa Kỳ có 
trữ lượng dầu lớn  nhất thế giới: 264 tỷ thùng so với 
Nga 256 tỷ thùng,  Ả Rập Saudi 212 tỷ thùng, Gia 
Nã Đại 167 tỷ thùng, Ba Tư 143 tỷ thùng. Không 
biết trữ lượng dầu của Tàu là bao nhiêu, chỉ biết sản 
xuất cao nhất vào năm 2015 là 4.4 triệu thùng một 
ngày, sau Hoa Kỳ, Nga và Ả Rập Saudi, xấp xỉ với 
Gia Nã Đại. Các ước lượng khác nhau tùy người ước 
lượng, cách ước lượng và thời điếm ước lượng.

Vì có trữ lượng lớn nhất thế giới, Trung Đông giữ 
vai trò then chốt trong kỹ nghệ dầu trên toàn cầu.

Năm 1901, nhà kinh doanh người Anh William 
D’Arcy (1849-1917) sắp sửa phá sản, thuyết phục 
chính phủ Ba Tư trao cho ông nhượng quyền (con-
cession) thăm dò, khai thác và kinh doanh dầu đổi 
lấy £20,000 và 16% lợi nhuận trong vòng 60 năm 
tới. D’Arcy kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ; họ đồng 
ý giúp ông, vì sợ ông bán nhượng quyền cho nước 
ngoài như Nga. Lúc đó Anh vẫn là một cường quốc 
và cũng muốn duy trì hiện diện chính trị ở Trung 
Đông. Năm 1905, chính phủ Anh áp lực công ty dầu 
mỏ Anh Burmah Oil hỗ trợ tài chính cho D’Arcy. 

Ngay sau đó đã tìm thấy một lượng lớn dầu và cuộc 
đua tìm dầu Trung Đông bắt đầu.

Trong những năm tiếp theo, dầu mỏ được tìm thấy 
ở nhiều nơi tại Trung Đông: bán đảo Ả Rập, dưới 
biển Caspian, bên dưới vùng sẽ trở thành các quốc 
gia Iraq, Kuwait, UAE và các nước khác. Năm 1944, 
một nhà địa chất học dầu mỏ nổi tiếng tên là Everette 
DeGolyer (1886-1956) báo cáo với chính phủ Hoa 
Kỳ rằng ông chắc chắn các quốc gia Trung Đông 
đang ngồi trên ít nhất 25 tỷ thùng dầu thô, trong số 
đó ít nhất 5 tỷ ở Ả-rập Saudi. Ước tính không chính 
thức của ông lên đến 300 tỷ thùng dầu -- một phần 
ba trong số đó ông cho rằng ở dưới Ả Rập -- chưa 
bao giờ được báo cáo. Trong một báo cáo gửi Bộ 
Ngoại giao, toán của DeGolyer nhận xét rằng “Dầu 
ở khu vực này là giải thưởng hạng nhất duy nhất 
trong lịch sử”. Lúc đó Trung Đông sản xuất chưa 
đến 5% dầu cung cấp trên thế giới.

Nguyễn Trần Ai trong loạt bài “Vùng dầu sôi lửa 
bỏng” trên Người Dân từ số 156 tháng 8.2003 đến số 
188 tháng 4.2006, trình bầy vấn đề dầu Trung Đông 
và kết luận: “Trong cuộc họp báo sau ngày bầu cử, 
TT Bush cam kết đẩy mạnh quá trình đem lại “ánh 
sáng dân chủ trên khắp vùng Trung Đông”. Ngài đã 
giữ đúng lời, ngặt nỗi ánh sáng dân chủ ngài đem 
tới vùng Trung Đông lại bắt vào bãi dầu vĩ đại ở đó 
khiến nó bùng lên thành Vùng Dầu Sôi Lửa Bỏng, 
không biết đến bao giờ mới dập tắt được. Có lẽ phải 
đợi cháy cho đến hết giọt dầu cuối cùng rồi ngọn lửa 
tự nhiên tắt. Hiện tượng này Phật gọi là Niết Bàn. 
Vậy còn dầu thì chưa thể có Niết Bàn được”. 

AL SAUD+AL SHAYKH = Ả RẬP SAUDI
Ttrong loạt bài “Vùng dầu sôi lửa bỏng” vừa nói 

trên, Nguyễn Trần Ai, trên Người Dân số 162 tháng 
2.2004, đề ra công thức: “Ả Rập Saudi = Al Saud + 
Al Shaykh”  và giải thích: 

“Nhà Al Shaykh (al-Sheikh) gồm các hậu duệ của 
Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Thu thập 
được một đám nô lệ Phi Châu làm cận vệ, ông kéo 
về quê nhà Najd, từ 1737 đến 1740 thuyết phục được 
một số người theo (gọi là Wahhabi), phần lớn là 
những người trẻ tuổi trong họ hàng của ông… Giáo 
lý của ông tóm tắt lại có ba điểm: 1/ nghi thức quan 
trọng hơn ý định; 2/ cấm cung kính người chết; 3/ 
không cầu nguyện qua trung gian của Ngôn sứ hay 
các thánh. Ông còn quy định những chi tiết tỉ mỉ 
như phải cầu nguyện vào những giờ được ấn định 
trước, phải cầu nguyện thế nào, trong tư thế ra sao, 
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phải làm lễ xin theo đạo lần thứ nhì tức là lần theo 
giáo phái của ông, lên án việc hành hương Mecca 
để viếng lăng Muhammad ở Medina và việc cử hành 
mawlid an-nabi (lễ khánh đản Ngôn sứ), cấm viết 
tên ngài trong các đền, các đền không được trang 
trí bằng bất cứ cái gì; cấm cạo và tỉa râu vì như thế 
là làm dáng, cấm âm nhạc. Ông tuyên bố là chính 
ông đã sống thánh thiện không kém Muhammad, có 
khi còn hơn nữa là khác. Anh ông là Suleyman còn 
tố cáo là ông muốn thêm một khuyến chế vào “năm 
cột trụ” Hồi giáo là Ibn Abdul Wahhab không thể 
sai lầm [như giáo hoàng La Mã là bất khả ngộ]; ai 
không tin theo ông đều bị lên án là phản đạo, phải 
bị giết, vợ và con gái bị hiếp và tài sản bị tịch thu; 
các giáo phái Hồi giáo như Shi’a, Sufi đều bị xét là 
không chính thống và cần phải tiêu diệt và những 
tín ngưỡng khác phải bị hạ nhục và hủy hoại. Ông 
ra lệnh đào mả các thánh Hồi giáo, rắc xương ra 
đường và lăng tẩm dùng làm cầu tiêu công cộng; 
đốt nhiều sách trừ có kinh Koran; ra lệnh ném đá 
một phụ nữ ở Uyaynah bị tố cáo là hoang dâm. 
Những chủ trương của ông rất hấp dẫn đối với đám 
du đãng sa mạc.

Năm 1744, Ottoman ra một thánh chỉ (fatwa) truy 
lùng Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Cả gia đình 
lẫn quê hương ông này đều có phe theo phe chống 
nên ông không thể về quê Najd được, phải chạy về 
làng Dariyah trốn. Dariyah nằm về phía bắc, cách 
Riyadh (có nghĩa là vườn chà là) 15 cây số, trong 
một quận lúc đó được cai trị bởi Muhammad ibn 
Saud của nhà Al Saud, gốc Bedouin, thuộc tộc Bani 
Hanifah, là một vùng khô cằn sỏi đá, dân chúng lạc 
hậu chỉ có một kế sinh nhai là ăn cướp. Năm 1747, 
Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab và Muham-
mad ibn Saud liên minh với nhau lập ra một chính 
phủ thô sơ, chia nhau người cuồng tín nắm quyền 
tôn giáo, kẻ đạo tặc nắm quyền chính trị. Hai nhà 
này lại cưới gả con cái cho nhau để tình thân hữu 
thêm bền vững và hậu bối chung của hai nhà sẽ cha 
truyền con nối nắm trong tay cả thần quyền lẫn thế 
quyền, duy trì quyền lực và vơ vét của cải”. 

Nước của Muhammad ibn Saud thành Ả Rập Sau-
di. “Đạo” của Shaykh Muhammad ibn Abdul Wah-
hab thành “đạo” hay chủ nghĩa Wahhabi. Một thứ 
“đạo” có nguồn gốc như thế thảo nào không cuồng 
tín, tàn nhẫn, độc ác sao được. 

Vấn đề thời sự là Ả Rập Saudi hỗ trợ và tài trợ cho 
ISIS và Wahhabi chủ nghĩa cung cấp ý thức hệ cho 
ISIS. 

Alastair Crooke, cựu nhân viên MI-6 (Cục tình báo 
mật -- Secret Intelligence Service của Anh) và là tác 
giả của cuốn “Resistance: The Essence of Islamic 
Revolution” (Kháng chiến: Tinh túy của Cách mạng 
Hồi), khẳng định là cả Nhà Saud và Nhà Shaykh đã 
phải đối phó với Nhà Ottoman:

“Abd al-Wahhab ủng hộ những quan điểm cực 
đoan này chắc chắn dẫn đến việc ông bị trục xuất 
khỏi thị trấn của ông và năm 1741, sau khi đi lang 
thang, ông tìm được nơi trú ẩn dưới sự bảo vệ của 
Ibn Saud và bộ lạc của ông ta. Điều mà Ibn Saud 
nhận ra được trong giáo huấn mới của Abd al-Wah-
hab là phương tiện để lật đổ truyền thống và quy 
ước Ả Rập. Đó là một con đường để nắm quyền. 

Chiến lược của họ -- giống như của ISIS ngày nay 
-– là bắt các dân tộc mà họ chinh phục phải phục 
tùng bằng sợ hãi. Ban đầu, họ chinh phục được, và 
áp đặt quy tắc của họ lên, một số cộng đồng địa 
phương (Dân chúng bị chinh phục có hai lựa chọn, 
cải đạo hay là chết). 

Vào năm 1790, Liên Minh kiểm soát phần lớn bán 
đảo Ả Rập và liên tục tấn công Medina, Syria và 
Iraq. Năm 1801, quân Liên Minh tấn công thánh đô 
Karbala ở Iraq. Họ tàn sát hàng ngàn người Shiite, 
kể cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều đền thờ Shiite bị phá 
hủy, kể cả đền thờ Imam Hussein, cháu nội của ngôn 
sứ Muhammad bị ám sát… Osman Ibn Bishr Najdi, 
nhà sử học của nhà nước Saudi đầu tiên, viết rằng 
Ibn Saud là thủ phạm của cuộc thảm sát ở Karbala 
năm 1801. Ông tự hào ghi lại cuộc thảm sát, “chúng 
tôi đã chiếm Karbala và tàn sát và bắt người của họ 
(làm nô lệ) rồi vinh danh Allah, Chúa của các Thế 
giới, và chúng tôi không sám hối vì điều đó và bảo: 
“Với những người không tin đạo: cùng một cách 
đối xử”. Năm 1803, Abdul Aziz tiến vào Thánh Đô 
Mecca. Mecca đầu hàng vì bị khủng bố và hoảng 
loạn (số phận tương tự cũng xảy ra tại Medina). 
Những người theo Abd al-Wahhab phá hủy các di 
tích lịch sử và tất cả các ngôi mộ và đền thờ. Cuối 
cùng, chúng phá hủy kiến trúc Hồi giáo cổ từ nhiều 
thế kỷ gần Đại Tự. Nhưng vào tháng 11.1803, trả 
thù cho vụ thảm sát ở Karbala, một sát thủ Shiite 
giết vua Abdul Aziz. Con ông, Saud bin Abd al Aziz, 
nối ngôi và tiếp tục chinh phục Ả Rập. 

Tuy nhiên, các nhà cai trị Ottoman không thể ngồi 
xem đế chế của họ bị nuốt từng miếng một. Năm 
1812, quân đội Ottoman, gồm người Ai Cập, đẩy 
Liên Minh ra khỏi Medina, Jeddah và Mecca. Năm 
1814, Saud bin Abd al Aziz chết vì bệnh sốt. Abdul-
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lah bin Saud, con ông, bị Ottoman bắt dẫn đến Istan-
bul, bị hành quyết một cách tàn nhẫn. Một du khách 
đến Istanbul báo cáo đã chứng kiến ông bị làm nhục 
trên đường phố Istanbul trong ba ngày, sau đó bị 
treo cổ và bị chặt đầu, cái đầu bị cắt đứt của ông 
bị một khẩu đại bác bắn đi và tim ông bị cắt ra và 
trưng bầy trên thi thể của ông. Năm 1815, người 
Ai Cập, nhân danh người Ottoman, nghiền nát lực 
lượng Wahhabi trong một trận chiến quyết liệt. Năm 
1818, Ottoman chiếm và phá hủy thủ đô Dariyah 
của Wahhabi. Nhà nước Saudi đầu tiên không còn 
nữa. Một số Wahhabi còn lại rút lui vào sa mạc để 
tập hợp lại, và ở đó họ vẫn còn tồn tại, im hơi lặng 
tiếng trong hầu hết tk XIX. 

Không khó hiểu việc ISIS sáng lập Nhà nước Hồi 
giáo thế nào tại Iraq trong thời nay có thể cộng 
hưởng trong số những người nhớ lại lịch sử này. 
Thật vậy, phong cách Wahhabi chủ nghĩa của tk 
XVIII không chỉ nảy nở tại Nejd, mà còn vang dội 
sống lại khi Đế quốc Ottoman sụp đổ trong sự hỗn 
loạn của Đệ Nhất Thế Chiến”. 

Vậy nếu Ottoman không bị Tây phương tiêu diệt 
thì không có quốc gia Ả Rập Saudi và không có chủ 
nghĩa Wahhabi, do đó không có ISIS ngày nay. Vô 
hình trung (chung?) Tây phương tạo ra ISIS và nay 
đang gánh chịu đại họa này.

TỪ CHỦ NGHĨA  WAHHABI ĐẾN ISIS
Alastair Crooke (1950-) người Ái Nhĩ Lan -- là 

một nhân vật có hạng trong tình báo Anh (MI-6) và 
ngoại giao Liên minh Châu Âu, sáng lập và là giám 
đốc Diễn đàn Xung đột, một tổ chức ủng hộ hòa hợp 
giữa Hồi giáo chính trị và phương Tây -- khẳng định 
“Bạn không hiểu được ISIS nếu bạn không biết lịch 
sử của Wahhabi chủ nghĩa ở Ả Rập Saudi” và bình 
luận:

“Sự xuất hiện ấn tượng của Da’ish (ISIS) trên 
sân khấu Iraq đã gây sốc cho nhiều người ở Tây 
phương. Nhiều người rất bối rối -- và kinh hoàng 
-- bởi bạo lực và sức hút của nó đối với thanh thiếu 
niên Sunni. Nhưng hơn thế nữa, họ nhận thấy tình 
trạng hai chiều của Ả Rập Saudi khi đối mặt với sự 
biểu hiện này gây lúng túng và phân vân, tự hỏi: 
“Saudi có hiểu ISIS đe dọa họ không?”

Ngay cả cho đến bây giờ, tầng lớp lãnh đạo Ả Rập 
Saudi có vẻ bị phân hóa. Một số hoan nghênh ISIS 
chiến đấu với “lửa” Shiite của Iran bằng “lửa” 
Sunni; một quốc gia Sunni mới đang hình thành 
ngay tại trung tâm của cái mà họ cho là di sản lịch 

sử Sunni; và chúng bị thu hút bởi ý thức hệ Salafi 
<*> khắc khổ của Da’ish. Các người Saudi khác e 
ngại hơn, nhớ lại lịch sử của cuộc nổi dậy chống lại 
Abd-al Aziz bởi Ikhwan Wahhabi (Ikhwan<**> này 
không liên quan gì tới Ikhwan Huynh Đệ Hồi giáo 
[Al-Ikhwān al-Muslimūn] - xin lưu ý, tất cả những 
điều nhắc đến dưới đây là Ikhwan Wahhabi, không 
phải là Ikhwan Huynh Đệ Hồi giáo), nhưng nó gần 
như làm cho Wahhabi chủ nghĩa và al-Saud nổ tung 
vào cuối những năm 1920. Nhiều người Saudi đang 
hết sức khắc khoải vì các học thuyết cấp tiến của 
Da’ish (ISIS) - và đang bắt đầu đặt câu hỏi về một 
số đường hướng và phát biểu của Ả Rập Saudi. 

Bất hòa và căng thẳng nội bộ của Ả Rập Saudi về 
ISIS chỉ có thể hiểu bằng cách nắm bắt được tính nhị 
nguyên cố hữu (và kiên định) nằm trong cốt lõi của 
việc thành hình giáo lý của vương quốc và nguồn 
gốc lịch sử của nó. Một sợi tao (strand) chủ yếu của 
bản sắc Saudi liên quan trực tiếp đến Muhammad 
ibn’Abd al-Wahhab (người sáng lập chủ nghĩa Wah-
habi), và việc sử dụng nó mà Ibn Saud đặt ra cho 
chủ nghĩa thanh tẩy cực đoan bài ngoại (exclusion-
ist) của ông. Sợi tao thứ hai đối với tính nhị nguyên 
gây phân vân này, liên quan đến ngay sự thay đổi 
tiếp theo của vua Abd-al Aziz đối với cương vị một 
nước (statehood) trong những năm 1920.

Abd al-Wahhab là đệ tử cứng đầu và khép kín của 
học giả Ibn Taymiyyah [1263-1328]…

Taymiyyah tuyên chiến với [giáo phái] Shiite, Sufi 
và triết học Hy Lạp. Ông cũng phản đối việc thăm 
viếng mộ của ngôn sứ và làm lễ kỷ niệm sinh nhật 
của ngài, khẳng định rằng tất cả những hành vi như 
thế chỉ là mô phỏng việc thờ phượng Chúa Giê Su 
như là Thiên Chúa của người Kitô giáo (nghĩa là thờ 
ngẫu tượng). Abd al-Wahhab thấm nhuần lời giảng 
đó, nói rằng tín đồ nào “còn có bất kỳ nghi ngờ hay 
do dự” về việc thừa nhận giải thích đặc biệt về Hồi 
giáo này sẽ bị “tước đoạt khả năng miễn trừ về tài 
sản và sinh mạng”. Một trong những tín điều chính 
trong giáo lý của Abd al-Wahhab trở thành ý tưởng 
then chốt của Takfir. Theo học thuyết Takfir, Abd al-
Wahhab và những người theo ông cho rằng những 
đồng đạo Hồi giáo nào tham gia vào các hoạt động 
mà theo bất kỳ cách nào có thể bảo là lấn quyền tuyệt 
đối của Nhà cầm quyền (tức là Vua) đều là những 
người không có đức tin. Abd al-Wahhab tố cáo tất 
cả những người Hồi giáo tôn vinh những người đã 
chết, thánh hay thiên thần. Ông cho rằng những cảm 
xúc như vậy sẽ giảm bớt sự phục tùng hoàn toàn mà 
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người ta phải cảm nhận về Thiên Chúa, và Thiên 
Chúa độc nhất. Do đó, Hồi giáo Wahhabi cấm cầu 
nguyện thánh nhân và những người thân yêu đã chết, 
những cuộc hành hương đến những ngôi mộ và đền 
thờ Hồi giáo đặc biệt, các lễ hội tôn giáo mừng các 
thánh, tôn vinh lễ sinh nhật ngôn sứ Hồi Muham-
mad và thậm chí cấm sử dụng bia mộ khi chôn người 
chết. Tất cả những hành vi này, Abd al-Wahhab tố 
cáo là bid’ah – bị Thiên Chúa cấm. Ông viết: Những 
người không tuân theo quan điểm này phải bị giết, 
vợ và con gái của họ phải bị hiếp, và tài sản của họ 
phải bị tịch thu.

Ngay đây không có gì phân biệt Wahhabi chủ nghĩa 
với ISIS. Sự rạn nứt chỉ xuất hiện về sau: từ việc cơ 
chế hóa giáo điều của Muhammad Ibn ‘Abd al-Wah-
hab: “Một Người cai trị, Một thẩm quyền, Một đền 
thờ Hồi giáo”  -- ba cột trụ này được dùng để chỉ 
vua Saudi, thẩm quyền tuyệt đối của chủ nghĩa chính 
thống Wahhab và việc nó kiểm soát “lời” (nghĩa là 
đền thờ Hồi giáo). Chính sự phân liệt này – ISIS chối 
bỏ 3 cột trụ mà toàn thể thẩm quyền Sunni dựa vào 
– khiến ISIS vốn tùng thuận với chủ nghĩa Wahhabi, 
thành một đe dọa lớn cho Ả Rập Saudi. 

Al-Saud -- trong cuộc phục hưng của tk XX -- được 
Abd-al Aziz thâm trầm và mưu lược về chính trị dẫn 
dắt… Dầu khí đang được phát hiện ở bán đảo. Anh 
và Mỹ tán tỉnh Abd-al Aziz nhưng vẫn có xu hướng 
ủng hộ Sharif Husain <***> là người cai trị hợp 
pháp duy nhất của Ả Rập…

 Với sự xuất hiện của kho báu dầu, như học giả 
người Pháp Giles Kepel viết, mục tiêu của Ả Rập 
Saudi là “tiếp cận và truyền bá chủ nghĩa Wahhabi 
khắp thế giới Hồi giáo ... để “Wahhabi-hóa” Hồi 
giáo… Hàng tỷ đô la đã được đầu tư – và còn tiếp 
tục -- vào sự biểu hiện nhu lực này. Chính sự kết 
hợp mạnh mẽ này của việc phóng hàng tỷ đô la nhu 
lực… đã đưa ra một chính sách Tây phương dựa 
vào Ả Rập Saudi -- tồn tại từ khi Abd-al Aziz gặp 
TT Roosevelt trên một chiến hạm Mỹ đưa TT từ Hội 
Đàm Yalta về nhà cho đến tận ngày nay. Người Tây 
phương nhìn vào Vương quốc và ánh mắt của họ bị 
sự giàu có thu hút.

Một mặt, ISIS tận thâm tâm là Wahhab. Mặt khác, 
nó cực kỳ cấp tiến theo một cách khác. Cơ bản nó 
có thể được coi như là một phong trào sửa sai chủ 
nghĩa Wahhabi đương đại. Nhưng phương pháp tiếp 
cận Hồi giáo của Ikhwan Saudi đã không chết vào 
những năm 1930. Nó rút lui nhưng vẫn kiểm soát 
được một số bộ phận của hệ thống -- do đó có tính 

nhị nguyên mà ngày nay chúng ta quan sát thấy trong 
thái độ của Saudi đối với ISIS… Khi chế độ quân 
chủ Ả rập Saudi thăng hoa trong thời đại dầu khí 
thành một định chế ngày càng tự mãn, sự hấp dẫn 
của sứ điệp Ikhwan lấn đất (bất kể chiến dịch hiện 
đại hóa của vua Faisal). “Tiếp cận Ikhwan” được -- 
và vẫn được- nhiều người nam và nữ danh tiếng và 
các sheikh (lãnh tụ Hồi giáo) hỗ trợ. Theo một nghĩa 
nào đó, Osama bin Laden chính là đại diện của sự 
nở muộn của cách tiếp cận Ikhwan này…

Xét cho cùng, các cơ quan tình báo Tây phương 
nhận thức rằng các phong trào Hồi giáo cấp tiến 
hơn đã có hiệu quả hơn trong việc lật đổ Liên Xô ở A 
Phú Hãn -- và trong việc chống lại các nhà lãnh đạo 
và các nước ở khu vực Trung Đông đã bị thất sủng.

Vậy tại sao chúng ta ngạc nhiên khi thấy rằng, từ 
sự ủy nhiệm của Tây phương cho Hoàng tử Bandar 
để xử lý cuộc nổi dậy ở Syria chống lại TT Assad, đã 
nổi lên một thứ tân- Ikhwan, phong trào tiền phong 
đáng sợ: ISIS? Và tại sao chúng ta ngạc nhiên -- biết 
một chút về chủ nghĩa Wahhabi -- rằng những người 
nổi dậy “ôn hòa” ở Syria sẽ trở nên hiếm hơn kỳ 
lân huyền thoại? Tại sao chúng ta phải tưởng tượng 
rằng chủ nghĩa Wahhabi cấp tiến sẽ tạo ra những 
người ôn hòa? Hoặc tại sao chúng ta có thể tưởng 
tượng rằng học thuyết “Một lãnh đạo, Một thẩm 
quyền, Một đền thờ Hồi giáo: tùng phục nó, hoặc bị 
giết” cuối cùng có thể dẫn tới sự ôn hòa hoặc khoan 
dung?” (“Hoặc, có lẽ, chúng ta không bao giờ tưởng 
tượng”, “You Can’t Understand ISIS If You Don’t 
Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia”. 
Information Clearing House. 14.7.2017).

 Karen Armstrong (1944-) nữ tu sĩ Công giáo người 
Anh, hoàn tục năm 1969, là một tác giả nổi tiếng, 
trong cuốn “Fields of Blood: Religion and the His-
tory of Violence”, trình bầy tính nhị nguyên của chủ 
nghĩa Wahhabi  từ khi thành lập cho đến ngày nay:

“Mặc dù IS chắc chắn là một phong trào Hồi giáo, 
nó không phải là điển hình cũng không phải sa lầy 
trong quá khứ xa xôi, bởi vì gốc rễ của nó là trong 
chủ nghĩa Wahhabi, một hình thức của Hồi giáo thực 
hành ở Ả Rập Saudi  phát triển chỉ trong tk XVIII.

Năm 1922 Mustafa Kemal Atatürk lên nắm quyền, 
đã hoàn thành việc thanh lọc sắc tộc của Thổ Nhĩ 
Kỳ bằng cách cưỡng bách trục xuất tất cả các tín 
đồ Kitô giáo nói tiếng Hy Lạp khỏi Thổ Nhĩ Kỳ; 
năm 1925 ông tuyên bố vô hiệu caliphate, cái mà 
IS nguyện sẽ phục hồi. Caliphate từ lâu đã là một từ 
ngữ chết, nhưng vì nó tượng trưng cho sự hợp nhất 
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của umma và mối liên hệ của nó với Ngôn sứ, những 
người Hồi giáo Sunni đã than van sự triệt tiêu của 
nó như một chấn thương tâm linh và văn hoá. Tuy 
nhiên, caliphate mà IS dự liệu không được Ulema 
trên toàn thế giới ủng hộ và bị Hồi giáo toàn cầu chế 
nhạo. Những hạn chế của quốc gia dân tộc (nation-
state – dịch theo BBC) <****> đang ngày càng trở 
nên hiển hiện trong thế giới của chúng ta; điều này 
đặc biệt đúng ở Trung Đông, nơi không có truyền 
thống về chủ nghĩa dân tộc, và nơi mà biên giới do 
những kẻ xâm lăng tạo ra quá tuỳ tiện đến nỗi gần 
như không thể tạo ra một tinh thần quốc gia thực sự. 
Ở đây cũng vậy, IS không chỉ đơn giản là quay trở 
lại một thời đại đã qua nhưng, tuy một cách kỳ quặc, 
phát biểu một mối quan tâm hiện đại…

Tháng 7.2013, Nghị viện Âu Châu xác định chủ 
nghĩa Wahhabi là nguồn gốc chính của chủ nghĩa 
khủng bố toàn cầu, vậy mà Đại sư (Grand Mufti) 
của Ả Rập Saudi lên án IS bằng những từ ngữ mạnh 
mẽ nhất, nhấn mạnh rằng “những ý tưởng cực đoan 
chủ nghĩa, cấp tiến chủ nghĩa và khủng bố chủ nghĩa 
không thuộc Hồi giáo bằng bất cứ cách nào”. Tuy 
nhiên, các thành viên khác trong từng lớp cai trị của 
Ả Rập Saudi tỏ ra hòa nhã hơn với phong trào này, 
hoan nghênh sự chống đối mạnh mẽ của nó đối với 
giáo phái Shia vì tình hiếu thuận Salafi của nó, sự 
tuân thủ các hành trì Hồi giáo nguyên thủy... Trong 
lịch sử ngắn của nó, chủ nghĩa Wahhabi đã phát 
triển ít nhất hai hình thức biệt lập, mỗi hình thức 
có một phản ứng hoàn toàn khác nhau đối với bạo 
lực…

Các nhà cải cách tk XVIII bị thuyết phục rằng nếu 
người Hồi giáo muốn lấy lại quyền lực và uy tín 
đã mất, họ phải quay về với các nguyên tắc cơ bản 
của đức tin của họ, đảm bảo rằng Thiên Chúa - chứ 
không phải là chủ nghĩa duy vật hay tham vọng thế 
gian -- thống trị trật tự chính trị. Không có gì vật  
lộn với “chủ nghĩa cơ bản” này; thay vào đó là một 
nỗ lực từ gốc rễ để cố tái hướng dẫn xã hội và không 
liên quan đến jihad.

Một trong những người có ảnh hưởng nhất theo 
chủ nghĩa hồi sinh này là Muhammad Ibn Abd al-
Wahhab (1703-91), một học giả uyên bác tại Najd ở 
trung tâm Ả Rập, mà giáo lý vẫn truyền cảm hứng 
cho các nhà cải cách và các người cực đoan Hồi 
giáo ngày nay. Ông đặc biệt quan tâm tới việc dân 
chúng thường thờ các thánh và các nghi thức thờ 
ngẫu tượng trong mộ của các thánh, điều mà ông 
tin rằng làm thế là cho rằng thần thánh chỉ là phàm 

nhân. Ông nhấn mạnh rằng thay vào đó, mỗi người 
nam và nữ nên tập trung vào việc nghiên cứu Kinh 
Koran và “các pháp cú” (hadith) về việc thực hành 
thông thường (Sunnah) của Ngôn sứ và những người 
đồng hành của ngài. Do đó, ông phản đối giáo phái 
Sufi và Shia là những đổi mới dị giáo (bidah), và 
ông kêu gọi tất cả người Hồi giáo phải bác bỏ sự 
chú giải uyên bác mà các ulema (“học giả”) phát 
triển qua nhiều thế kỷ và giải thích các văn bản cho 
chính họ… Cuối cùng Ibn Abd al-Wahhab tìm được 
người thuận theo tư tưởng của ông và bảo trợ ông: 
Muhammad Ibn Saud, một lãnh chúa của Najd. Tuy 
nhiên, chẳng bao lâu đã có căng thẳng giữa hai bên 
vì Ibn Abd al-Wahhab từ chối ủng hộ các chiến dịch 
quân sự của Ibn Saud để cướp bóc và xâm chiếm 
lãnh thổ, nhấn mạnh rằng không được dùng jihad 
cho lợi ích cá nhân mà chỉ được dùng khi umma bị 
tấn công quân sự.

Ông cũng ngăn cấm phong tục Ả Rập giết các tù 
binh chiến tranh, việc cố ý hủy hoại tài sản và tàn 
sát thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em. Ông cũng 
không bao giờ tuyên bố rằng những người bại trận 
trong trận chiến là những vị tử đạo sẽ được ban 
thưởng với một vị trí cao trên thiên đường, bởi vì 
mong muốn tự khyếch đại như vậy không thích ứng 
với jihad. Hai hình thức chủ nghĩa Wahhabi đang 
nổi lên: khi Ibn Saud sung sướng ban hành Hồi 
giáo Wahhabi bằng thanh gươm để nâng cao vị thế 
chính trị của ông, Ibn Abd al-Wahhab nhấn mạnh 
rằng giáo dục, nghiên cứu và tranh luận là phương 
tiện chính đáng duy nhất để truyền bá niềm tin chân 
chính duy nhất.

Vì kinh Koran đã cho họ một sứ mệnh thiêng liêng 
-- xây dựng một công bằng kinh tế, trong đó mọi 
người đều được tôn trọng và đối xử công bằng -- 
phúc lợi chính trị của umma (“cộng đồng”) luôn là 
vấn đề quan trọng thiêng liêng. Nếu người nghèo 
bị áp bức, những người hèn kém bị khai thác hoặc 
các cơ quan nhà nước tham nhũng, người Hồi giáo 
có nghĩa vụ phải nỗ lực hết sức để đưa xã hội trở 
lại đúng đường. Tuy nhiên, mặc dù Thánh Kinh là 
trọng tâm ý thức hệ của Ibn Abd al-Wahhab, bằng 
cách nhấn mạnh rằng chỉ có phiên bản Hồi giáo duy 
nhất của ông là có giá trị, ông đã bóp méo thông 
điệp của kinh Quran. Kinh Quran khẳng định chắc 
chắn rằng: “Không được cưỡng bách trong các vấn 
đề đức tin” (2: 256), quy định rằng người Hồi giáo 
phải tin vào những mặc khải của tất cả các vị ngôn 
sứ vĩ đại (3:84) và rằng  chủ nghĩa đa nguyên tôn 
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giáo là ý Chúa (5: 48). Do đó, người Hồi giáo theo 
truyền thống thận trọng với takfir, việc tuyên bố một 
người Hồi giáo đồng đạo là một người không có đức 
tin (kafir). Cho đến nay, người Sufi đã phát triển sự 
đánh giá siêu việt về các truyền thống tín ngưỡng 
khác, là hình thức Hồi giáo phổ biến nhất và đóng 
vai trò quan trọng trong sinh hoạt cả xã hội lẫn 
tôn giáo. Nhà thần bí vĩ đại Ibn al-Arabi (chết năm 
1240) kêu gọi: “Đừng ca ngợi tín ngưỡng của riêng 
bạn đến nỗi bạn không tin vào tất cả những gì khác. 
Thượng Đế toàn tri và toàn tại không thể bị hạn chế 
trong một tín ngưỡng nào”.  Sufi thường khẳng định 
rằng ngài không phải là người Do Thái hay người 
Kitô giáo hay thậm chí người Hồi giáo, bởi vì một 
khi bạn nhìn thấy thần thánh, bạn đã để những phân 
biệt nhân tạo này ra phía sau.

Dù bác bỏ các hình thức Hồi giáo khác, Ibn Abd 
al-Wahhab kiềm chế takfir, lập luận rằng chỉ riêng 
Thiên Chúa mới có thể đọc được trái tim, nhưng 
sau khi ông qua đời, tín đồ Wahhabi gác sự ngăn 
cấm này sang một bên và chủ nghĩa đa nguyên hào 
phóng của người Sufi ngày càng bị thế giới Hồi giáo 
nghi ngờ.

Sau khi Ibn Abd al-Wahhab qua đời, Wahhabi chủ 
nghĩa trở nên bạo lực hơn, một công cụ khủng bố 
của nhà nước. Khi tìm cách thành lập một vương 
quốc độc lập, Abd al-Aziz Ibn Muhammad, con trai 
và thừa kế của Ibn Saud, dùng takfir để biện minh 
cho việc tàn sát đại quy mô các dân kháng cự. Năm 
1801, quân đội của ông cướp phá Karbala, thánh đô 
của giáo phái Shia, tại nơi nay là Iraq, phá phách 
mộ của Imam Husain, và giết hàng ngàn tín đồ Shia, 
kể cả phụ nữ và trẻ em; năm 1803, trong sợ hãi và 
hoảng hốt, thánh đô Mecca đầu hàng lãnh đạo Sau-
di. Cuối cùng, năm 1815, Ottoman đã phái Muham-
mad Ali Pasha, thống đốc Ai Cập, đè bẹp lực lượng 
Wahhabi và phá hủy thủ đô của họ. Nhưng chủ 
nghĩa Wahhabi đã trở thành một lực lượng chính trị 
một lần nữa trong Đệ Nhất Thế Chiến khi thủ lĩnh 
Nhà Saudi – một Abd al-Aziz khác – lại một lần nữa 
thúc đẩy tạo ra cương vị quốc gia mới và bắt đầu 
xây dựng một vương quốc rộng lớn ở Trung Đông 
với quân đội Bedouin trung thành gọi là Ikhwan, 
“Huynh đệ”.

Chúng ta thấy gốc rễ của IS trong Ikhwan. Để phá 
vỡ các bộ lạc và tách họ khỏi cuộc sống du mục, 
được coi là không tương thích với Hồi giáo, giáo sĩ 
Wahhabi định cư dân Bedouin trong các ốc đảo, nơi 
họ học nghề nông và nghề thủ công của đời sống có 

định sở (sedentary life) và được nhồi sọ Hồi giáo 
Wahhabi. Một khi họ đã hoán chuyển các cuộc đột 
kích cướp bóc ghazu cổ truyền được tôn kính, chủ 
yếu là cướp bóc gia súc, sang jihad, những chiến sĩ 
Bedouin trở nên bạo ngược và cực đoan hơn, che 
kín mặt khi gặp người Âu Châu và những người Ả 
Rập không phải là Saudi và chiến đấu với giáo và 
kiếm vì họ khinh thường vũ khí không được Ngôn sứ 
sử dụng. Trong các cuộc cướp bóc ghazu cổ truyền, 
người Bedouin đã luôn luôn giữ số tử vong đến mức 
tối thiểu và không tấn công những người không chiến 
đấu. Bây giờ, Ikhwan thường xuyên thảm sát hàng 
ngàn người nông dân không vũ trang “bội giáo”, 
không nghĩ đến tàn sát phụ nữ và trẻ em, và thường 
xuyên cắt cổ những người đàn ông bị họ bắt.

Ikhwan tiếp tục tấn công các nước bảo hộ của Anh 
ở Iraq, Transjordan và Kuwait, nhấn mạnh rằng 
không thể có giới hạn cho jihad. Coi tất cả các hiện 
đại hóa là bidah, Ikhwan cũng tấn công Abd al-Aziz 
vì ông này cho phép dùng điện thoại, ô tô, điện tín, 
âm nhạc và hút thuốc - thực tế đều không được biết 
thời Muhammad -- cho đến khi Abd al-Aziz dẹp cuộc 
nổi dậy của họ năm 1930. Sau khi Ikhwan thất bại, 
chủ nghĩa Wahhabi chính thức của vương quốc Ả 
Rập Saudi từ bỏ jihad tranh đấu và trở thành một 
phong trào bảo thủ tôn giáo, tương tự phong trào 
ban đầu trong thời Ibn Abd al-Wahhab, ngoại trừ 
takfir nay là một thực hành được chấp nhận, cần 
thiết cho tín ngưỡng Wahhabi… 

Hoa Thịnh Đốn hoan nghênh Nhà Saudi chống  
chủ nghĩa Nasser (ý thức hệ chủ nghĩa xã hội 
xuyên-Ả Rập của tổng thống Ai Cập thứ hai, Gamal 
Abdel Nasser) và ảnh hưởng của Liên Sô. Sau cuộc 
Cách mạng Iran, Mỹ ngầm ủng hộ dự án của Saudi 
đối kháng chủ nghĩa cực đoan của Shia bằng cách 
Wahhabi-hóa toàn bộ thế giới Hồi giáo.

Giá dầu tăng vọt do lệnh cấm vận năm 1973 -- khi 
các nhà sản xuất dầu mỏ Ả Rập cắt cung cấp cho 
Mỹ để phản đối việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Israel -- 
cho vương quốc tất cả “đô la dầu” (petrodollar) cần 
thiết để xuất cảng hình thái Hồi giáo phong cách 
riêng (idiosyncratic) của nó.

Jihad quân sự cũ để truyền bá tín ngưỡng giờ đây 
đã bị một cuộc tấn công văn hoá thay thế. Liên đoàn 
Hồi giáo Thế giới mở văn phòng tại mọi khu vực 
sinh sống của người Hồi giáo, và Bộ Tôn Giáo Sau-
di in và phân phát cho các cộng đồng Hồi giáo trên 
khắp Trung Đông, Phi Châu, Nam Dương, Hoa Kỳ 
và Âu Châu, các bản dịch Wahhabi của kinh Quran, 
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các văn bản giáo lý Wahhabi và các bài viết của các 
nhà tư tưởng hiện đại mà Saudi thấy là đồng tình, 
như các tín đồ Sayyid Abul -A’la Maududi và Qutb. 
Tại tất cả những nơi này, họ tài trợ xây dựng các 
đền Hồi giáo theo kiểu thức Saudi với các nhà giảng 
đạo Wahhabi và thành lập các madrasa [trường 
đạo] cung cấp giáo dục miễn phí cho người nghèo, 
dĩ nhiên với học trình Wahhabi.

Đồng thời, những thanh niên đến từ các quốc gia 
Hồi giáo nghèo hơn, như Ai Cập và Hồi Quốc, phải 
tìm việc làm ở vùng Vịnh để hỗ trợ gia đình, liên 
kết sự hiểu biết tương đối cao của họ về chủ nghĩa 
Wahhabi và đem theo tín ngưỡng này trở về nhà họ, 
sống trong những khu phố mới với đền thờ Saudi 
và trung tâm mua sắm tách biệt nam với nữ. Nhà 
Saudi đòi hỏi sự tuân thủ tôn giáo để đổi lấy sự rộng 
lượng của họ, do đó, Wahhabi bác khước mọi hình 
thức Hồi giáo khác cũng như các tín ngưỡng khác, 
tiến sâu vào Bradford, Anh Quốc và Buffalo, New 
York, như vào Hồi Quốc, Jordan hoặc Syria: ở khắp 
mọi nơi phá hoại nghiêm trọng chủ nghĩa đa nguyên 
truyền thống của Hồi giáo…

Giống như Ikhwan, IS đại diện cho một cuộc nổi 
dậy chống lại chủ nghĩa Wahhabi chính thức của 
Saudi Arabia hiện đại. Gươm, bịt mặt và hành hình 
cắt cổ tất cả đều nhắc lại Huynh Đệ nguyên thủy. 
Nhưng không chắc là các đám IS gồm toàn những 
chiến sĩ thánh chiến quyết tử. Một số đáng kể có thể 
là những người theo chủ nghĩa thế tục đang phẫn 
nộ về nguyên trạng ở Iraq: những tín đồ Ba’ath từ 
chế độ Saddam Hussein và những cựu chiến binh 
của quân đội tan rã của ông. Điều này sẽ giải thích 
thành tựu mạnh mẽ của IS chống lực lượng quân đội 
chuyên nghiệp…

Sẽ là một sai lầm nếu ta coi IS như là một thoái 
bộ; như triết gia người Anh John Gray lập luận, đó 
là một phong trào hoàn toàn hiện đại đã trở thành 
một doanh nghiệp hiệu quả tự tài trợ với tài sản ước 
tính là $2 tỷ. Cướp bóc, trộm cắp vàng từ các ngân 
hàng, bắt cóc, hút dầu tại những lãnh thổ chinh phục 
được và tống tiền đã làm cho nó trở thành nhóm 
thánh chiến giàu có nhất trên thế giới. Không có 
gì là ngẫu nhiên hoặc bất hợp lý về bạo lực của IS. 
Các video chiếu cảnh hành quyết được hoạch định 
một cách chu đáo có kế hoạch để gây kinh hoàng, 
dọa nạt sự bất đồng và reo rắc hỗn loạn trong đại 
chúng…

 IS có thể đã vượt qua chính nó; các chính sách 
của nó có thể không bền vững và nó phải đối mặt 

với sự phản đối quyết liệt của người Hồi giáo Sunni 
cũng như Shia. Điều lý thú là Ả Rập Saudi, với các 
nguồn tài nguyên chống khủng bố khủng khiếp của 
nó, đã cản trở các nỗ lực của IS nhằm khởi động một 
loạt những cuộc tấn công trong vương quốc và có 
thể là lực lượng duy nhất trong khu vực có khả năng 
hạ nó xuống...

Vụ nổ súng ở Gia Nã Đại ngày 22.10.2014, nơi 
một người Hồi giáo tân tòng giết chết một người 
lính tại đài tưởng niệm chiến tranh, cho thấy việc 
phản pháo ở Tây phương đã bắt đầu; để đối phó một 
cách thực tế với tình hình của chúng ta, chúng ta cần 
một sự hiểu biết được dữ kiện về vai trò chính xác và 
giới hạn của Hồi giáo trong xung đột, và để nhận ra 
rằng IS không phải là một tái hồi lại giống (atavis-
tic) về một quá khứ Hồi Giáo nguyên thủy, nhưng là 
một sản phẩm của hiện đại, theo một nghĩa thực tế” 
(“Wahhabism to ISIS: how Saudi Arabia exported 
the main source of global terrorism”. 27.11.2014).

(còn tiếp)
Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Phong trào Salafi hay chủ nghĩa Salafi là một 

nhánh cải cách bảo thủ cực đoan trong giáo phái 
Sunni Hồi giáo, phát triển thời tiền bán tk XVIII, chủ 
trương quay về các truyền thống của “tổ tiên sùng 
đạo” (salaf), bác bỏ canh tân tôn giáo (bid’ah), bắt 
chước Muhammad và các người theo ngài ban đầu 
(al-salaf al-salih nghĩa là tổ phụ mộ đạo). Phong trào 
sau chia làm 3 phần: phần lớn nhất gọi là thanh giáo 
(purist) né tránh chính trị; phần lớn thứ nhì là những 
nhà hoạt động chính trị; phần nhỏ nhất là những chiến 
binh thánh chiến (jihadist). Tín đồ Salafi đông nhất ở 
Qatar (46.87%), Bahrain (5.7%) và Kuwait (2.17%).  
Tại Ả Rập Saudi có 4 triệu tín đồ Salafi (22.9% dân 
số) tập trung tại Najd. Salafi có khi bị đồng hóa với 
Wahhabi nhưng Salafi cho như thế là bị hạ nhục. 

<**> Ikhwan (nghĩa là huynh đệ) là quân đội đầu 
tiên của Nhà Saudi, giúp Ibn Saud tạo dựng vương 
quốc Ả Rập Saudi và trị vì bán đảo Ả Rập. 

<***> Sharif Husain (1853-1931) cai trị Mecca 
năm 1916, nổi lên chống lại Nhà Ottoman, tháng 
3.1924, khi caliphate Ottoman bị giải tán, tự xưng 
caliph toàn cầu, tháng 10.1924, bị Ibn Saud đánh bại, 
phải thoái vị, nhường ngôi cho trưởng nam là Ali. 
Thứ nam Faisal cai trị Iraq, thứ nam Abdullah cai trị 
Transjordan từ năm 1921.

<****> Lê Hải: “Với chuyên gia Claire Suther-
land, Việt Nam là một ca nghiên cứu nổi bật trong 
vùng Đông Nam Á để tìm lời giải cho cuộc tranh cãi 
về khủng hoảng khái niệm quốc gia dân tộc (nation-
state) trong giới học thuật” (“Việt Nam trong lộ trình 
ASEAN”. BBCVietnamese.com. 20.8.2008).
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Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 

NGUYỄN BÍNH (tiếp theo)

HIỆN TƯỢNG “LỠ BƯỚC SANG NGANG”
Nguyễn Bính sáng tác bài thơ “Lỡ bước sang 

ngang” năm 1939, năm ông 22 tuổi, năm 1940 được 
đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Năm mà Lê Tràng Kiều 
là chủ bút có sự cộng tác của Trúc Đường, sau được 
nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc. Bài thơ này đã đưa 
Nguyễn Bính lên tuyệt đỉnh danh vọng, vượt cà 
không gian lẫn thời gian. Tôi đã lúng túng khi chọn 
một tĩnh từ cho bài thơ: tuyệt phẩm, huyền thoại, 
giai thoại…đều không vừa ý,  sau cùng tôi chọn từ 
ngữ “hiện tượng” vì không một tác phẩm nghệ thuật 
nào ảnh hưởng đến cả cuộc dời tác giả như bài thơ 
này. Nó đi trước, giới thiệu và mở đường cho tác giả 
đến nỗi nhiều khi cái tên Nguyễn Bính phải nhường 
chỗ cho cái tên “tác giả Lỡ bước sang ngang”. 

Có thuyết cho rằng Nguyễn-Bính làm bài thơ theo 
thể lục-bát “Lỡ Bước Sang Ngang” dài 110 câu để 
đánh dấu 110 ngày anh Trúc-Đường và chị Lê-
Thị-N. Th. yêu nhau nhưng không thành. 

Ký giả Lô Răng cho biết: “Theo Bùi Hạnh Cẩn, 
đó là một phụ nữ họ Lê tên là N.TH. (họ Bùi không 
hài rõ tên, chỉ ghi như vậy) người đẹp, da trắng, môi 
hồng, mũi dọc dừa, đôi mắt trong như nước hồ thu. 
Đặc biệt người phụ nữ này đã có chồng ở thị xã Hà 
Đông. Ở nơi này có anh ruột của Nguyễn Bính là 
Nguyễn Mạnh Phác vừa dạy học vừa làm văn nghệ 
viết kịch, viết báo, làm thơ. Ở tỉnh nhỏ, như thế đã 
là có giá. Sau này khi Nguyễn Bính nổi danh với Lỡ 
Bước Sang Ngang thì ông anh Mạnh Phác lại càng 
được mọi người nể trọng, và đương nhiên chị Trúc 
người được nhà thơ đề tặng cũng nổi tiếng theo. 

Thật ra lúc ấy “chị Trúc” chỉ là người em văn nghệ 
của Nguyễn Mạnh Phác” (“Chị Trúc trong Thơ 
Nguyễn Bính”. Thời Báo (Canada) 19.10.2000).

Hồng Diệu lại nêu lên một giả thuyết khác:
“Nhà văn Vũ Bằng đã có lần đặt vấn đề: “Không 

cứ tôi, nhiều người đọc thơ Nguyễn Bính cũng 
băn khoăn muốn biết: “Chị Trúc” là ai. Đó là một 
người bạn gái mà Bính gọi là chị? Hay là chị thực 
của Bính, mà nếu như thế thì là chị ruột hay chị 
họ? Hay là một người nào đó lớn tuổi hơn Bính mà 
Bính nhận là chị?” (Văn học - Sài Gòn - số 100, 
1/1/1970)… Theo Hoài Việt trong quyển “Nguyễn 
Bính, thi sĩ của yêu thương” (Nhà xuất bản Hội Nhà 
văn, 1990) thì trong một lần đánh cờ với Nguyễn 
Bính, ông có hỏi chuyện chị Trúc, được nhà thơ trả 
lời là: Hồi Trúc Đường dạy học ở trường Hà Văn, 
Nguyễn Bính ở với anh trai và cùng học ở đây. Có 
một cô gái quen Trúc Đường, quý Nguyễn Bính như 
em... Nhà thơ nói thêm: Nhưng chị Trúc ấy chỉ là 
một “nhân vật văn học”… Nhà văn Vũ Bằng, người 
đã đặt vấn đề trong một bài báo đã nói trên, sau đó 
kể lại: “Chính Trúc Đường trên con đường tản cư 
về Khu Tư với tôi, xác nhận rằng chính “chị Trúc” 
mà Bính nói đó là vợ anh - tức là chị Trúc Đường - 
nhưng vì danh giá không thể yêu nhau như thế nên 
Bính tủi hờn sầu khổ mà tạo nên những bài thơ “Lỡ 
bước sang ngang”. Có lúc tôi đã hỏi Trúc Đường: 
Thế Bính có biết rằng anh biết rõ là Bính yêu chị ấy 
không? Trúc Đường trả lời tôi: Biết chứ! Chính nó 
nói thực với tôi là khác. Nhưng tôi mặc kệ, bởi vì 
cái tính nó si mê như vậy, ngăn cấm nó có khi nó đi 
tự tử. Mà tôi mặc kệ cũng không phải không có cớ, 
vì tôi biết chắc rằng Bính cũng chỉ tiến đến cái mức 
mê vớ vẩn thế thôi” (Văn, Sài Gòn, số 189, 1969). 
Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn - vừa là người anh họ, vừa 
là bạn thân của Nguyễn Bính và Trúc Đường - thì 
nói rõ hơn trong quyển “Nguyễn Bính và tôi” (Nhà 
xuất bản Văn hóa thông tin 1999). 

Có thể tóm tắt như sau: Chị Trúc trong thơ Nguyễn 
Bính là một người con gái họ Lê, có tên N.Th, quê 
Hà Đông, “người xinh đẹp, nhỏ nhắn, da trắng, môi 
hồng, mũi dọc dừa, có đôi mắt trong như nước thu..., 
tháo vát, quán xuyến, ăn nói có duyên, được nhiều 
người quý mến”, đã có một con, chồng là chủ một 
hiệu ảnh. Từ một buổi nghe Trúc Đường đọc kịch, 
Th. bắt đầu yêu anh, và Nguyễn Bính thì được cô 
quý mến, chiều chuộng nhất là sau khi bài thơ “Lỡ 
bước sang ngang” đăng ba kỳ liền trên Tiểu thuyết 
thứ năm. Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn còn cho biết về 
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chuyện “chị Trúc”, từ sau năm 1954, còn có những 
chi tiết khác. Nhưng không thấy ông nói gì thêm, có 
lẽ vì những lý do tế nhị nào đó chăng?” (‘Chị Trúc’ 
trong thơ Nguyễn Bính là ai? 2.12.2008).

Với Nguyễn Bính “chị Trúc” có thể vừa là một 
người yêu (Lê tên là N.TH.) vừa là vợ của Trúc 
Đường vì “bà chị” này chỉ tượng trưng cho một phụ 
nữ, mẹ, chị…mà Nguyễn Bính không có nhưng cần 
có để sưởi ấm tinh thần lúc nào cũng cô đơn.

TÁC ĐỘNG CỦA BÀI “LỠ BƯỚC SANG 
NGANG”

Tác già Trần Đình Thu bình luận: 
“Sau khi được đăng tải, bài thơ đã tạo ra một 

sự say mê cuồng nhiệt trong lòng độc giả, nhất là 
những độc giả nữ. Người ta chuyền tay nhau để 
đọc, để chép bài thơ. Nhiều người không biết chữ 
nhưng vẫn thuộc lòng “Lỡ bước sang ngang”. Các 
bà các chị dùng nó để ngâm vịnh cho nhau nghe, để 
hò ru con ngủ. Bài thơ đã tạo nên một hiện tượng 
văn học kỳ lạ chưa từng có. Nó được phổ cập từ 
Bắc chí Nam. Đâu đâu người ta cũng đọc “Lỡ bước 
sang ngang”, cũng nói chuyện về “Lỡ bước sang 
ngang”. Có người kể, trong những ngày đi kháng 
chiến, thỉnh thoảng trên bước đường hành quân lại 
nghe văng vẳng giọng những người mẹ trẻ cất lên 
lời ru “Lỡ bước sang ngang” trong những xóm làng 
hiu quạnh. 

Từ khi bài thơ được đăng tải, nhắc đến Nguyễn 
Bính là người ta dùng cụm từ “tác giả Lỡ bước 
sang ngang”. Và “Lỡ bước sang ngang” không 
chỉ cuốn hút những độc giả nữ hoặc là tầng lớp 
bình dân. Ngay cả những trí thức lớn vẫn thích đọc 
thích nghe. Trong một thiên hồi ký của mình, học 
giả Trần Bạch Đằng kể ông từng phải đọc đi đọc 
lại “Lỡ bước sang ngang” cho cố Tổng bí thư Lê 
Duẩn nghe để ông quên mệt trong một lần tránh 
Tây đi càn. 

Năm 1944, Nguyễn Bính sống cùng bạn bè ở khu 
vực Đa Kao, quận 1, TP HCM ngày nay. Túng tiền 
tiêu, một hôm mấy anh em bàn nhau xem có cách 
gì kiếm tiền một cách thật đàng hoàng. Một người 
bạn thân của Nguyễn Bính là Hoàng Tấn bày ra 
một kế hay. Thế là chỉ mấy ngày sau, người ta đọc 
được những mẩu quảng cáo về việc bán đấu giá 
bản viết tay tập thơ “Lỡ bước sang ngang” của thi 
sĩ Nguyễn Bính. Tập thơ được trưng bày trong một 
tủ kính lớn đặt tại một nhà sách. Cuối cùng bản 
viết tay tập “Lỡ bước sang ngang” được một nhà 

thầu khoán yêu thơ mua với cái giá tính ra khoảng 
18 triệu đồng hiện nay. Cần nhớ là Nguyễn Bính 
chỉ bán một bản viết tay tập thơ chứ không phải 
bán bản quyền cả tập thơ, nên cái giá này phải nói 
là quá cao. Sau khi mua được tập thơ, nhà thầu 
khoán đã tổ chức bữa tiệc ăn mừng với hơn 50 quan 
khách, mời cả ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ đến để ngâm 
bài “Lỡ bước sang ngang”. Tiệc tùng kéo dài đến 
tận quá nửa đêm mới ngưng. Hoàng Tấn cho biết, 
vào năm 1999, sau 45 năm kể từ ngày mua tập thơ 
viết tay của Nguyễn Bính, gia đình nhà thầu khoán 
hiện sinh sống ở Pháp vẫn còn lưu giữ tập thơ. Quả 
là một chuyện hiếm có trong văn chương”. 

Wikipedea kể thêm:
“Lần chia tay cuối cùng với Trúc Đường là vào 

năm 1943, đến năm 1945 tin tức thưa dần. Năm 
1946 thì mất liên lạc hẳn. Trong thời gian này 
Nguyễn Bính đã gặp nhà thơ Đông Hồ, Kiên Gi-
ang. Có lúc ông cư ngụ trong nhà Kiên Giang. Đó 
là thời ông viết những bài Hành Phương Nam, 
Tặng Kiên Giang, Từ Độ Về Đây,... Cũng trong thời 
gian này Nguyễn Văn Thinh [Thủ tướng chính phủ 
“Nam Kỳ tự trị”] có treo giải: Ai đưa được nhà thơ 
Nguyễn Bính “dinh tê” (vào thành) theo chính phủ 
[“Nam Kỳ tự trị”] sẽ được thưởng 1000 đồng Đông 
Dương! Nếu nhà thơ tự vào thành cũng được hưởng 
như thế (1000 đồng Đông Dương hồi đó là cả một 
cơ nghiệp). Nhiều thi sĩ là bạn Nguyễn Bính viết thư 
“thuyết khách” mời ông vào. Hồi đó ông đang lang 
thang ở Rạch Giá, ngày thì ăn ở nhờ một người bạn, 
đêm ra đình ngủ, ông chỉ có cái bao cói để chui 
vào cho khỏi muỗi, nên có nhiều người tưởng ông 
vào thành với Chính phủ Cộng hòa Nam Kỳ. Ấy vậy 
mà trong một bài thơ của mình ông đã viết hai câu 
khẳng định:

... Mình không bỏ Sở sang Tề
Mình không là kẻ lỗi thề thì thôi.
Nhiều người ở Nam Bộ hồi đó biết chuyện gọi 

Nguyễn Bính là có chí khí của một sĩ phu yêu nước. 
Năm 1947 Nguyễn Bính đi theo Việt Minh, việc này 
được Bảo Định Giang nhớ lại: Tôi không nhớ rõ 
cuối 1947 hay đầu năm 1948, khoảng 3 giờ chiều, 
em bé giúp việc cho tôi chạy vào nơi tôi làm việc 
bảo: “Có một người xưng là Nguyễn Bính đến đây 
muốn gặp chú”... Trên thực tế, Nguyễn Bính đã gia 
nhập đội ngũ Vệ quốc đoàn từ 3 giờ chiều hôm đó 
vì Bộ Tư lệnh là đồng chí Trần Văn Trà và đồng 
chí Nguyễn Văn Vịnh đã chấp nhận yêu cầu của 
tôi ngay ngày hôm sau. Chẳng những chấp nhận 
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mà các đồng chí còn dặn tôi: “đối đãi đàng hoàng, 
chăm sóc chu đáo tác giả Lỡ bước sang ngang”

Một thời gian sau, nhờ sự mai mối của ông Lê 
Duẩn, ông kết hôn với bà Nguyễn Hồng Châu (một 
cán bộ Việt Minh), ông sinh một con gái với bà này, 
đặt tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu. Trong thời gian 
này máy bay Pháp lượn vòng từ đập đá dài theo 
kênh Chắc Băng xuống Thới Bình, rải truyền đơn 
kêu gọi đích danh tác giả “Lỡ bước sang ngang”  
Nguyễn Bính “quay về với chính nghĩa Quốc gia để 
được trọng đãi”.

Thế là nhờ “Lõ bước sang ngang” Nguyễn Bính 
mới “sang ngang” và được vua biết mặt chúa biết 
tên.

Bài “Người vợ ‘tổ chức sắp đặt’ của Nguyễn Bính” 
trên báo Tiền Phong đề ngày 6.9.2015 ghi lại:

“Để thoát khỏi sự truy bức của địch, tổ chức 
khuyên cô nên lập gia đình và cô đã lấy một người 
thầy giáo tên Tâm. Cuộc hôn nhân ấy giúp Hồng 
Châu [tên thật là Nguyễn Lục Hà] thoát khỏi sự 
theo dõi gắt gao của địch vì bề ngoài thì cô chỉ còn 
lui tới trong địa phương, không thoát ly nữa. Họ có 
một người con gái, nhưng bị ốm và qua đời. Cuộc 
hôn nhân cũng tan vỡ vì hai người theo đuổi hai 
cuộc sống riêng.

Vì giỏi viết lách, cô được điều về làm báo ở báo 
“Tiếng súng kháng địch”. Kể lại ngày đó, cô Hồng 
Châu bảo: “Một hôm thi sĩ Nguyễn Bính ghé chỗ 
chúng tôi chơi. Trời mưa, tôi làm cá phía sau nhà 
cho mọi người ăn, Nguyễn Bính gặp mưa ướt sũng, 
nhưng cứ lẽo đẽo đi theo xem tôi làm cá”. Đến 
khi cô đi xuồng về cơ sở thì Nguyễn Bính cũng xin 
xuống xuồng quá giang một đoạn.

Thời gian này, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đang 
hoạt động trong Nam. Thật bất ngờ, một hôm Hồng 
Châu thấy đồng chí Lê Duẩn tìm đến bảo: “Một 
đảng viên trong thời kỳ bí mật đến giờ còn mãi 
cảnh long đong! Tôi sẽ làm mối cho một nhà thơ vô 
sản!”. Có lẽ, để Hồng Châu khỏi từ chối, anh Ba 
Duẩn còn nói thêm rằng giặc đang rải truyền đơn 
kêu gọi Nguyễn Bính về thành “nhưng kháng chiến 
cần sự góp mặt của Nguyễn Bính. Chị suy nghĩ đi”. 
Hồng Châu thưa rằng: “Anh Ba nói với mẹ em, nếu 
mẹ em đồng ý thì em chấp hành”. Đám cưới của 
họ được đặt thành câu đối: “Tình dân tộc keo sơn 
Nguyễn Bính/ Thù xâm lăng lửa đỏ Hồng Châu”. 
Cô Hồng Châu kể rằng họ lấy nhau và mở một hiệu 
bán sách báo, rất đông anh em văn nghệ qua lại. 
Vợ nhà thơ nói: “Nhà chúng tôi ở ven con kênh lớn, 

thuyền bè ta tấp nập sớm chiều. Vợ chồng ra ngồi 
bờ sông. Chồng làm một câu thơ, vợ đối một câu 
thơ. Tiếc rằng không sẵn giấy bút mà ghi lại”.

Người vợ sinh con lúc 10 giờ sáng ngày 2/9/1952 
ngay trong nhà mình, trước mặt thi sĩ Nguyễn Bính, 
không có bà đỡ. Nguyễn Bính lúng túng không biết 
làm sao, nhờ bé khóc toáng lên thì mọi người mới 
biết, chạy sang cắt rốn. Nhà thơ đã lấy tên mình đặt 
làm tên cho con là Nguyễn Bính Hồng Cầu. Bé vừa 
chào đời vài tiếng thì máy bay Pháp đến bắn phá, 
đạn rơi cách hầm chừng một mét. Mẹ ngồi dưới 
hầm, nước ngập đến cổ, tay bế con cao lên khỏi mặt 
nước. Rồi bé bị viêm phổi, nhờ có thuốc kháng sinh 
nên thoát chết. Có lẽ những chi tiết này đã được 
ông đưa vào bài thơ “Trưa hè” viết năm 1956:

“Lao trong lửa đạn bời bời
Vợ tôi ôm chặt con tôi vào lòng
Thương con lại nhớ tới chồng
Lấy thân làm bức thành đồng che con”

… Sau đám cưới hai năm, Nguyễn Bính tập kết 
ngược ra Bắc và qua đời vì bệnh tật. Hai mẹ con 
Hồng Châu, Hồng Cầu sống với nhau từ đó đến 
giờ. Họ chủ yếu sống ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Trước năm 1975 người mẹ có vào nội thành hoạt 
động, sau đưa con vào chiến khu. Sau giải phóng 
khá lâu mới lên hẳn TPHCM.

Hòa bình thống nhất, hai mẹ con ra Bắc tìm mộ 
cha. Chị Hồng Cầu đưa cho tôi xem một bài thơ 
mà cha cô viết tặng cho đứa con gái nhỏ đang ở 
miền Nam. Trang giấy đã úa vàng mà nét bút của 
nhà thơ thì rất đều, đẹp, khá tròn đầy, tựa như chữ 
học trò vậy. Tên bài thơ là “Nhớ kỹ tên con nhé”. 
Nhận được bài thơ, Hồng Cầu và mẹ như cởi mở 
tấm lòng, bởi họ vẫn tin dù đi đâu ở đâu thì tấm 
lòng của Nguyễn Bính vẫn hướng về họ. Bây giờ, 
hai mẹ con Hồng Châu, Hồng Cầu vẫn giữ những 
dòng thủ bút bài thơ ấy như kỷ vật cuối cùng của 
Nguyễn Bính với họ: 

Nhớ kỹ tên con nhé! Hồng Cầu
Tên cha mẹ đặt cho, thủa con còn trứng nước
 Đã gởi gắm với bao điều mơ ước
 Khi miền Nam kháng chiến thủa ban đầu”.

(Bài thơ viết ở Nam Định ngày 28.11.1959 ).
Khi Nguyễn Bính tập kết ra Bắc, Nguyễn Bính 

Hồng Cầu, mới lên hai, nhưng sau này đã nối 
nghiệp cha; có tài làm thơ và đã trở thành Phó giám 
đốc NXB Văn Nghệ TP.HCM, về hưu năm 2007. 
Cũng thời điểm này bà còn được kết nạp vào Hội 
Nhà văn Việt Nam.
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Hai mẹ con Hồng Châu và Hồng Cầu
tại nhà lưu niệm Nguyễn Bính

 
Hồng Châu trước bàn thờ Nguyễn Bính

và di bút của Nguyễn Bính“Bài thơ cho con”.
Trái lại, theo Lưu Kường trong bài “Thi sĩ Nguyễn 

Bính…và số 4 kỳ lạ” đề ngày 7.1.2011, cuộc tình 
này cũng như mọi cuộc tình khác của Nguyễn Bính, 
không êm đẹp như thế:

“Nguyễn Bính, khi đang là cán bộ của Hội Văn 
nghệ kháng chiến Nam Bộ, khoảng những năm đầu 
của thập kỷ 50, bị sốt rét, thiếu ăn thiếu thuốc và 
có biểu hiện sa sút tinh thần. Trong khi đó kẻ địch 
lại ra sức dụ dỗ anh em văn nghệ sĩ đang tham gia 
kháng chiến bỏ về với các chiêu thức xảo quyệt. Với 
nhà thơ Nguyễn Bính, chúng còn treo giải thưởng, 
nếu ông đầu hàng thì sẽ được thưởng 1.000 đồng. 
Đó là một số tiền rất lớn. Vậy để giữ chân nhà thơ, 
tổ chức đã sắp xếp cho ông lấy bà Nguyễn Hồng 
Châu, một cán bộ cách mạng, có trình độ học vấn 
nhất định. Lẽ dĩ nhiên, ban đầu hai người còn lắm 
do dự, nhưng rồi cũng thuận theo cấp trên, đồng ý 
làm hôn lễ được tổ chức vào năm 1951.

Tuy nhiên hai người chấp hành “nhiệm vụ” cũng 
chỉ được một thời gian ngắn, vì không có tình yêu, 
mặc dù đã có một con chung, tên là Nguyễn Bính 
Hồng Cầu. Thực ra mọi người quá lo, vì nhà thơ 
chẳng bao giờ có ý nghĩ đầu hàng kẻ địch, mà lại 
là người hoạt động rất tốt và sáng tác đều đặn rất 

chất lượng, trong đó có lời cho bài hát “Tiểu đoàn 
307” nổi tiếng. 

Nhà thơ chỉ “thay lòng đổi dạ” khi đi sáng tác tại 
Cà Mau, vì đã tơ tưởng cô Mai Thị Mới, 19 tuổi, ở 
ấp Hương Mai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Tình 
yêu hai người nảy nở, ngày một mặn mà, quấn quýt. 
Rồi nhà thơ Nguyễn Bính xin cưới cô Mới, sau khi 
đã có giấy ly hôn với bà Hồng Châu, vào năm 1952. 
Đó là câu chuyện “Hai năm đôi” của nhà thơ tài 
hoa và lãng tử.  

Mãi tới đầu năm 1954, bà Mai Thị Mới sinh con 
gái, đặt tên là Hương Mai. Nhà thơ rất yêu thương, 
chu đáo với vợ con và bạn bè. Nhưng niềm vui chưa 
được bao lâu, khi Hương Mai mới bảy tháng tuổi, 
ông được tập kết ra Bắc. Thời gian sau đó, lời hẹn 
ngày gặp mặt chẳng thành hiện thực, khi đất nước 
bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc. 

Nguyễn Bính có quan hệ thắm thiết với một nữ 
thư ký báo Trăm Hoa, nơi ông làm chủ bút, hồi 
1956, tại Hà Nội. Hai người ăn ở như vợ chồng với 
đúng nghĩa khi sinh hạ được một con trai. Người 
vợ thứ ba này tên là Phạm Vân Thanh. Nhưng thật 
buồn, mọi chuyện đối với Nguyễn Bính chẳng khi 
nào suôn sẻ, bởi đến năm 1957, báo Trăm Hoa lỗ 
vốn nặng, tự giải thể. Chưa hết, đồng thời không 
hiểu vì lý do gì, bà Thanh đã trả lại con cho Nguyễn 
Bính rồi tìm một nơi nương tựa mới. Mọi chuyện 
đều lỡ dở, năm 1958, nhà thơ trở về Nam Định làm 
việc tại Ty Văn hoá Thông tin, rồi sau ít năm lấy vợ 
quê, coi như an phận. Người vợ thứ tư của Nguyễn 
Bính là bà Trần Thị Lai, rất hiền hậu nết na, được 
mọi người trong cơ quan và bạn bè chồng quý mến. 
Năm 1965, giặc Mỹ leo thang ra miền Bắc ác liệt, 
Nguyễn Bính theo cơ quan đi sơ tán, ở huyện Lý 
Nhân, Hà Nam. Thật trớ trêu, chỉ tết năm sau, nhà 
thơ đã bị mất trong cơn bạo bệnh, đúng lúc vợ ông 
đang ở cữ sinh hạ cho ông một con trai, đặt tên là 
Nguyễn Mạnh Hùng.”

Việt Trần, trong bài “’Người vợ miền Nam’ của 
thi sĩ Nguyễn Bính” đề ngày 6.12.2005 cho rất 
nhiều chi tiết về bà Hồng Châu tên thật là Nguyễn 
Lục Hà:

“Theo hồi ức của bà Nguyễn Lục Hà thì bà sinh 
tại Trà Vinh. Cha bà - ông Gia Lạc vốn gốc người 
xứ Nghệ, dòng dõi con nhà quan, thấm nhuần chữ 
thánh hiền... Năm 1925 ông chính thức gia nhập Tổ 
chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội… Khi 
sanh ra đứa con gái, ông Gia Lạc đắn đo mãi, cuối 
cùng đặt tên là Lục Hà, tức bông sen xanh, một 

  .
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loài hoa mọc trong bùn lầy mà sắc hương vẫn luôn 
thanh khiết. Khi bà Gia Lạc nhắc chồng chọn ngày 
xỏ lỗ tai cho con gái thì ông Gia Lạc nói chuyện 
nàng Mạnh Lệ Quân bên Tàu để thể hiện ý định: 
con gái thời loạn thì cũng phải nuôi chí như trai. 
Ông không thích ba cái chuyện xỏ lỗ tai. Vậy là cô 
bé Lục Hà trở thành đứa bé gái không xỏ lỗ tai duy 
nhất của xóm…

Trước khi đến với Nguyễn Bính, Lục Hà đã lấy 
chồng là thầy giáo Tâm, sinh một đứa con gái tên 
Quốc Thoa. Sống với nhau chỉ vài năm, họ chia tay, 
vì thầy giáo Tâm không chịu được cảnh vợ cứ mãi 
đi lo “việc thiên hạ”. Bé Quốc Thoa sau đó cũng 
qua đời vì bệnh. Khi Nguyễn Bính vào Nam là lúc 
Lục Hà công tác tại báo “Tiếng súng kháng địch” 
của Quân khu IX. Đấy là một tờ báo có uy tín lúc 
bấy giờ với nhiều tên tuổi nhà văn, nhà báo như 
Rum Bảo Việt, Phạm Anh Tài (Sơn Nam), Hà Huy 
Hà, Lưu Quý Kỳ v.v…

Có một chi tiết đặc biệt thú vị là cuộc hôn nhân 
giữa Nguyễn Bính và Nguyễn Lục Hà được chính 
đồng chí Lê Duẩn làm “ông tơ”. Thực ra khi đồng 
chí Lê Duẩn giới thiệu “nhà thơ vô sản” Nguyễn 
Bính cho Lục Hà, thì cô đã “hồn xiêu phách tán” 
trước chàng thi sĩ chân quê này rồi.

Ngày 2.9.1951, Lục Hà khai trương tiệm sách 
Hồng Châu cũng là ngày Nguyễn Bính cậy nhờ má 
Ba - một bà mẹ chiến sĩ chính thức đem trầu cau 
đến nói chuyện cưới xin với bà Gia Lạc. Rằm tháng 
mười năm 1951 họ chính thức làm lễ thành hôn.

Khi Lục Hà có mang, Nguyễn Bính nói nếu sanh 
con gái sẽ đặt tên là Anh Thơ, còn là con trai thì lập 
một dòng họ Nguyễn Bính Hồng… Nguyễn Bính nói 
chưa dứt câu thì bị Lục Hà “cự” liền: “Tại sao con 
tôi mang nặng đẻ đau mà anh lấy tên người khác 
đặt cho nó?”. Lục Hà nói, cô không ghen với những 
cuộc tình của Nguyễn Bính. Nhưng Nguyễn Bính 
nên để cô thể hiện quyền làm mẹ. Nguyễn Bính đuối 
lý. Dù vậy, khi vợ đặt tên con là Nguyễn Hồng Cầu 
thì Nguyễn Bính giận, thấy mình bị “mất phần” 
nên cố nói người làm hộ tịch ghi thêm vào đó chữ 
“Bính”, thành ra tên Nguyễn Bính Hồng Cầu…”.

THƠ KHÁNG CHIẾN CỦA NGUYỄN BÍNH
Nguyễn Bính là nhà thơ tự do, theo Việt Minh 

kháng chiến chống Pháp là tự nguyện. Trong bài 
“Máu chảy trên đường phố”, ông tả vụ học sinh 
trường Petrus Ký Trần Văn Ơn bị Pháp bắn chết 
ngày 9.1.1950, trong cuộc biểu tình của học sinh 

sinh viên Sài Gòn-Chợ Lớn:
Giữa Sài Gòn Chợ Lớn, giữa ban ngày
Đem tuổi thơ các em đi phá ngục
Dòng máu xuân xanh
Chói màu bất khuất
Đường phố chuyển mình
Thấm sâu lòng đất
Cả non sông rung chuyển khối căm thù.

Cho nên trong thời kỳ này ông làm những bài thơ 
ái quốc có hồn nhưng chuyển hướng, gần như vè để 
làm vũ khí động viên nhân dân vùng lên đuổi Pháp. 
Trong số ấy có bài “Ông lão mài gươm” (truyện thơ 
1947): 

“Xóm Đông có một ông già
Đêm đêm ngồi dưới trăng ngà mài gươm”, 

bài “Đồng Tháp Mười” (thơ 1955): 
“Bảy trăm nghìn mẫu đất
Sớt chia bốn tỉnh miền Nam
Khăng khít biên thuỳ Chùa Tháp
Nằm trong tay trái Cửu Long Giang”.

 và kết thúc bằng những câu:
“Bông gòn trắng xóa trải đầy lối đi
Sóng xanh biển lúa xanh rì
Gió lên từng dãy buồm về phiêu phiêu... 
Mỹ An, Thiên Hộ, Cái Bèo
Rau tươi, trái chín, chợ chiều họp đông”.

Nguyễn Bá cho biết tại sao “Bông gòn trắng xóa 
trải đầy lối đi” trong một giai thoại, đồng thời một 
số sinh hoạt của Nguyễn Bính thời ấy:

“Lần này, tôi muốn ghi lại kỷ niệm của Nhà thơ 
Nguyễn Bính lúc ta “phong tỏa kinh tế địch, bạc 
xanh (tiền Đông Dương ngân hàng của Bảo Đại) 
phải xé hai theo lệnh chánh quyền ta mới xài được. 
Bấy giờ tôi từ Tân Phú đến kinh Ba Mươi, xã Trí 
Phải để nhập trường trung học, thấy có “ông già” 
chèo xuồng bán khóm, tôi kêu mua khóm để “quá 
giang” qua kinh xáng.“Ông già” đó chính là Nhà 
thơ Nguyễn Bính. Chúng tôi nhận ra nhau vì cách 
đó không lâu, hai anh Quốc Hương và Nguyễn Bính 
có lên chợ Hội, vào cơ quan ủy ban xã tá túc với 
chúng tôi mấy tuần. Hai anh kẻ soạn nhạc, người 
viết lời bài hát “Phá mía trồng bông” vì vùng giải 
phóng của ta thiếu vải, bà con còn “mặc áo bố quần 
bàng”<*>. Bài hát có những câu:

”Nông dân ta ơi: phá mía trồng bông 
Đất dù cho xấu: bón phân trồng dâu”.
Tất nhiên là bài hát “chết yểu”, mặc dù các đội 

văn nghệ các trường mang đi trình diễn khắp nơi, nó 
vẫn “chết’. Lúc gặp lại, anh Nguyễn Bính cho biết 
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anh Quốc Hương bán chiếc ghe tam bản có rèm, 
lấy tiền cho anh làm vốn mua bán khóm ở đây. Anh 
bảo, anh mới viết truyện thơ “Ông lão mài gươm” 
để phát động phong trào thanh niên tòng quân. Nội 
dung: Tây vào ruồng bố, bắt ông già đánh đập, rồi 
lấy dao chọc vào hai mắt cho ông đui mù. Ông lão 
mài gươm dưới trăng ở bến sông, gởi thanh gươm 
bén cho bộ đội diệt thù. Câu đầu truyện thơ: “Xóm 
Đông có một ông già. Đêm đêm ngồi dưới trăng ngà 
mài gươm”… Xuồng khóm nghĩa hiệp của các danh 
sĩ kháng Pháp, thường ghé nhà sách của chị Hồng 
Châu để tặng khóm và mua cuốn “Lịch cứu quốc”, 
tiểu thuyết “Một bó rơm” và bút ký lịch sử “Chiến 
đấu viên họ Trần” (“Nguyễn Bính”. 19.11.2010). 

Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Theo Widipedia, “Bàng vuông” là một trong 

những loài cây đặc thù của Quần đảo Trường Sa. Khi 
thiếu lá dong, bộ đội Việt Nam đóng trên quần đảo này 
dùng cây này để gói bánh chưng đón Tết”. Có lẽ “bà 
con” thiếu vài lấy lá bang tết lại làm quần, còn áo bố 
thì dễ hiểu hơn. Vải bố là vải canvas, một cái tên có 
nguồn gốc từ tkXIII để nói về một loại vải thô dùng 
cây gai dầu dệt theo kiểu dệt ngang thời cổ.

(còn tiếp) 

Đính chính của Tác Giả
Trong “Lời nói đầu” của loại bài về Nguyễn 

Bính trên Người Dân số 323 tháng7.2017 trang 
33 cột trái, “Đệ Nhị Thế Chiến” xin đọc là “Đệ 
Nhất Thế Chiến”. 

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 322,  
PO Box 277625, Miramar, FL, 33027-7625; Hiệp Hội số 322, PO 22, Chidori Tokyo, 146-8691,

Nguyễn Hữu Thoại, Chamblee GA, 1 năm 65.00
Nguyen Minh,Torrance  CA, 1 năm 60.00
Nguyen Tran, Mesa AZ, 2 năm 50.00
Salt Lake City Library, SLC UT, 1 năm 16.00

Lê Văn Bé, Stanton CA, 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, LosAngeles 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.

Hình Ảnh Lịch Sử
Một trong những nỗ lực cuối cùng của VNCH chống 

trả lực lượng Việt Cộng tiến chiếm Sài gòn, chụp ngày 
ngày Chúa Nhật, 28 tháng 4, 1975,

tại cẩu Van Thanh (?)
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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


