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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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Kim Bảng

CHIẾN LƯỢC TÀU 
BÀNH TRƯỚNG 

TOÀN CẦU 
 

***

ĐẠI HỌA TÀU TÀM THỰC
Tàu có tham vọng bành trướng khắp các châu lục 

toàn cầu, khởi đầu dùng chiến thuật “từng bước xâm 
chiếm” thường được mô tả là tằm ăn rỗi, Tàu gọi 
là “tàm thực”. Tằm Tàu đang ăn rỗi khắp thế giới, 
lộ liễu nhất và gần đây nhất là “Sáng kiến Nhất đới 
Nhất lộ” đã được bàn tán khắp nơi. 

Michael Holtz nhận định: “Chủ tịch Xi đã thực 
hiện những cải cách sâu rộng để hiện đại hóa Quân 
đội Giải phóng Nhân dân và bảo vệ sự phát triển 
kinh tế của Tàu. Nhưng vì tham vọng của nó tăng 
lên, thì cũng có nguy cơ xung đột… Zhao Gancheng, 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình 
Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, 
tuyên bố: “Nhiệm vụ của Quân Giải Phóng Tàu là 
bảo vệ quyền lợi quốc gia. Nếu quyền lợi quốc gia 
Tàu bành trướng ra các phần khác trên thế giới thì 
quân đội của nó sẽ cũng lan đến những nơi ấy”.

Sáng kiến “Nhất đới Nhất lộ” đầy tham vọng của 
Tàu là thí dụ lớn nhất về ảnh hưởng đang phát triển 
vượt ra khỏi biên giới của nó và nhu cầu mở rộng 
sự hiện diện toàn cầu của quân đội. Thông qua sáng 
kiến này, Bắc Kinh đã cam kết $900 tỷ để xây dựng 
các dự án hạ tằng cơ sở ở Trung Á, Trung Đông và 
Phi Châu” (“As global reach grows, China builds 
military to match”. 4.8.2017).

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, tr. 3 - 13

CHIẾN LƯỢC TÀU BÀNH TRƯỚNG
TOÀN CẦU: ĐẠI HỌA TÀU TÀM THỰC

Kim Bảng

CHXHCN Cali Và “THE ViETNAM WAR”

Vũ Linh

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, tr. 13 - 17

KHÁC BIỆT GIỮA  HỌC GIẢ
VÀ CHÍNH QUYỀN

CHỦ NGHĨA BÈ PHÁI: TỔNG HỢP
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 

VÀ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN

AI CƯỜI AI TRÊN CÕI ĐỜI NÀY

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
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tr. 37 - 38

  



Người Dân Số 326Trang 4

Ngày trước thực dân Tây cho quân viễn chinh đem 
súng ống mở đường rối con buôn mới theo sau vào 
khai thác thu thập của cải ở thuộc địa gửi về mẫu 
quốc. Nay thực dân Tàu cho con buôn đi trước mở 
đường làm ăn rồi quân đội theo sau lấy cớ là để bảo 
vệ doanh nhân, như học giả Tàu Zhao Gancheng nói 
toặc móng heo trên đây không hề ngượng.

Tàu có câu “Phóng tài hóa thu nhân tâm”. Tài 
hóa thì Tàu có nhiều lắm nhưng Tàu không cần nhân 
tâm, nên sửa lại cho đúng: “Phóng tài hóa thu chư 
hầu”. Thực dân kiểu này rẻ hơn là thực dân cổ điển. 
Nhìn trên bản đồ thế giới, việc Tàu “phóng tài hóa” 
diễn ra thường xuyên, không đâu là không có, còn 
có thu được chư hầu hay không còn tùy các nhà cầm 
quyền quốc gia vì dân vì nước hay vì danh lợi cá 
nhân và bè phái.

Cựu ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal vạch trần 
ý đồ của Tàu: “Tàu hãy thôi khoe khoang về thành 
tựu kinh tế. Tuy đấy là thực tế, nhưng đừng lấy đó 
làm cách để buộc thế giới phải quỳ dưới chân họ”. 

Gần đây Tàu khoe “Sáng kiến Nhất đới Nhất lộ” 
bao gồm gần hết toàn cầu. Brahma Chellaney, giáo 
sư Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu 
Chính sách New Delhi và học viên của Học viện 
Robert Bosch ở Berlin, gọi dự án này là “ngoại giao 
bẫy nợ”, sẽ đưa các quốc gia đối tác rơi vào nợ nần, 
qua đó gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh. 

Một trường hợp điển hình là phi trường tối tân 
Mattala Rajapaksa ở quận Hambantota, miền nam 
đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vắng khách vì ở giữa 
rừng hoang vắng. Kinh phí kiến thiết $209 triệu, 
$190 triệu do Tàu cho vay. Còn một dự án vĩ đại 
cảng nước sâu cũng ở Hambantota, kinh phí $1.4 tỷ 
cũng Tàu cho vay. Nguyên nhân là Hambantota nằm 
ngay trên con đường của Nhất đới Nhất lộ.

Franklin Allen bình luận về vụ này: 
“Cơn lũ trái khoản cấp cho các quốc gia nhỏ thiếu 

dự trữ ngoại hối mạnh có thể sẽ không thể trả nợ 
nếu các dự án không tạo ra doanh thu như mong 
đợi… Vấn đề này đang nổi lên ở Tích Lan, nơi Tàu 
ký một hợp đồng vào cuối năm 2016 để tiếp tục phát 
triển cảng chiến lược Hambantota và xây dựng một 
khu kỹ nghệ khổng lồ gần đó. Cho đến nay Tàu đã 
chi gần $2 tỷ cho Hambantota và một sân bay mới. 
Nhưng vào tháng Giêng hàng trăm người Tích Lan 
đã đụng độ với cảnh sát vào lúc khai trương việc 
xây dựng khu kỹ nghệ ở phía nam, nói rằng họ sẽ 
không dời khỏi vùng đất của họ. Đây là lần đầu tiên 
có phản đối trở thành bạo lực chống đầu tư của Tàu 

ở Tích Lan. Tổng thống tân cử Tích Lan Maithripa-
la Sirisena trong khi tranh cử nói rằng việc thương 
lượng cảng mới với Tàu là không công bằng nhưng 
sau khi nhậm chức, đã chấp thuận một hợp đồng 
cho China Merchants Holdings thuê 80% cổ phần 
trong dự án cảng trong 99 năm đổi lấy giảm $1.1 
tỷ tiền nợ” (“Where Will China’s ‘One Belt, One 
Road’ Initiative Lead?”. 22.3.2017).

Giáo sư Brahma Chellaney, trong bài “Tàu vũ khí 
hóa mậu dịch”, bình luận:

“Tàu chối việc kết hợp kinh doanh với chính trị, 
nhưng từ lâu đã sử dụng mậu dịch để trừng phạt 
các quốc gia không theo con đường của nó. Quyết 
định nặng tay chế tài kinh tế Đại Hàn gần đây để 
đáp ứng quyết định của nước này triển khai hỏa tiễn 
phòng thủ cao độ (THAAD) chỉ là thí dụ mới nhất 
về việc chính quyền Tàu sử dụng mậu dịch làm vũ 
khí chính trị. Chính phủ Tàu khuyến khích rồi khai 
thác sự phụ thuộc kinh tế của các quốc gia vào nó để 
buộc họ ủng hộ các mục tiêu chính sách đối ngoại… 
Mông Cổ thành trường hợp điển hình về sự áp đặt 
kinh tế-địa chính trị, sau khi đón tiếp Đức Đạt Lai 
Lạt Ma tháng 11 năm ngoái. Với Tàu chiếm 90% 
xuất cảng của Mông Cổ, các nhà chức trách Tàu 
thu xếp dạy Mông Cổ một bài học. Sau khi áp dụng 
các phí khoản trừng phạt đối với hàng xuất cảng, 
ngoại trưởng Tàu Vương Nghị lên tiếng “hy vọng 
Mông Cổ đã học được bài học này” và sẽ “tuân thủ 
nghiêm túc lời hứa” không mời lãnh đạo tinh thần 
Tây Tạng nữa. Một trường hợp nổi tiếng hơn là vụ 
Tàu trả thù mậu dịch đối với Na Uy, sau khi giải 
Nobel Hòa bình năm 2010 được trao cho nhà bất 
đồng chính kiến Tàu Liu Xiaobo đang bị tù. Kết quả 
là, cá hồi Na Uy xuất cảng sang Tàu sụp đổ… Năm 
2010, Tàu khai thác độc quyền về việc sản xuất hy 
thổ kim thuộc [terre rare = khoáng sản đất hiếm] 
quan trọng trên toàn cầu để gây tổn thất cho Nhật 
Bản và Tây phương qua lệnh cấm xuất cảng không 
báo trước. Năm 2012, sau khi tranh chấp chủ quyền 
với Nhật Bản trên quần đảo Điếu Ngư (Diaoyu/Sen-
kaku do Nhật Bản lần đầu tiên kiểm soát năm 1895) 
lại bùng nổ trở lại, Tàu một lần nữa lại sử dụng mậu 
dịch như một vũ khí chiến lược, khiến Nhật Bản tốn 
phí hàng tỷ đô la… Tàu không sử dụng cái bẫy mậu 
dịch khi bị mất nhiều hơn, như minh họa bởi việc 
dậm chân tại chỗ của quân đội Tàu-Ấn tại tam biên 
nơi Tây Tạng, Bhutan và bang Sikkim của Ấn Độ 
gặp nhau. Các nhà lãnh đạo Tàu đánh giá mối quan 
hệ mậu dịch bất lợi với Ấn Độ - xuất cảng cao gấp 
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5 lần nhập cảng – như là một vũ khí chiến lược để 
cắt đứt cơ sở sản xuất của đối thủ trong khi thu được 
lợi nhuận khá. Vì vậy, thay vì đình chỉ mậu dịch biên 
giới, có thể khiến Ấn Độ trả thù kinh tế, Tàu cắt 
đứt việc người Ấn Độ hành hương đến những vùng 
thiêng liêng ở Tây Tạng… Khi có đòn bẩy thương 
mại, Tàu không ngượng gì mà không dùng nó. Một 
nghiên cứu năm 2010 cho thấy các quốc gia có lãnh 
đạo gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bị giảm nhanh 
chóng từ 8.1 đến 16.9%  xuất cảng sang Tàu và kết 
quả là hiện nay hầu hết các nước, ngoại trừ Ấn Độ 
và Hoa Kỳ, đã tránh tiếp xúc chính thức với lãnh 
đạo Tây Tạng… Trớ trêu thay, Tàu phát triển cơ chế 
mậu dịch với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ là nước đóng 
vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của 
Tàu bằng cách triệt hạ các lệnh trừng phạt và sáp 
nhập nó vào các định chế toàn cầu…

Việc Tàu vũ khí hóa mậu dịch cho đến nay không 
bị cản trở. Chỉ có một chiến lược quốc tế phối hợp, 
với TPP phục hồi như là một thành phần thiết yếu, 
mới có cơ hội buộc các nhà lãnh đạo Tàu phải chơi 
theo các quy tắc” (“China’s weaponisation of trade”. 
28.7.2017).

Những trường hợp trên đây cho thấy chính sách 
của Tàu là “mềm nắn rắn buông” và khi được thể 
thì hèn hạ trả thù vặt. Nguy hiểm hơn nữa là những 
cường quốc có khả năng cưỡng lại tham vọng bành 
trướng của Tàu thì hay bị cái lợi trước mắt làm cho 
mờ quáng nhượng bộ di hại nghiêm trọng cho tương 
lai của quốc gia dân tộc.

Tác giả Trung Mến trong bài “Tại sao người Tàu 
chi hàng chục tỷ USD mua cảng khắp thế giới?” đề 
ngày 17.7.2017, giải thích:

“Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng hải trên 
khắp thế giới, người Tàu đang tung tiền mua mạnh 
nhiều cảng biển quốc tế, theo khẳng định được đưa 
ra trong bài báo mới đây trên Financial Times (FT). 
Theo số liệu mà FT có được, trong năm vừa qua, 
tổng số tiền đầu tư của Tàu vào các cảng biển đã 
đạt mốc 20 tỷ USD, ngoài ra, Tàu cũng đang đẩy 
nhanh việc mở rộng các tuyến đường vận tải lên khu 
vực Bắc Cực… Đáng chú ý, năm liền trước đó, tổng 
số tiền mà các công ty Tàu chi ra để mua cảng chỉ 
9.7 tỷ USD, có nghĩa là sau chỉ một năm, số tiền đó 
đã tăng gấp đôi… Trong kế hoạch đầu tư mới, Tàu 
đặt mục tiêu xây dựng ba tuyến đường biển quan 
trọng. Các tuyến đường biển này sẽ giúp cho việc 
kết nối từ Tàu sang biển Ấn Độ Dương sau đó đến 
biển Địa Trung Hải. Hiện tại, riêng với Malaysia, 

Tàu đang chuẩn bị đầu tư 7.2 tỷ USD mua cảng 
Melaka Gateway, 2.84 tỷ USD mua cảng Kuala 
Linggi, 1,4 tỷ USD mua cảng Penang và đầu tư 177 
triệu USD mua cảng Kuantan. Tại Indonesia, công 
ty Ningbo Zhoushan, đang lên kế hoạch đầu tư 590 
triệu USD vào dự án Kalibaru để mở rộng khu cảng 
lớn nhất Indonesia. Đáng chú ý, Indonesia là một 
trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất tại châu 
Á…Giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế CSIS, 
ông Jonathan Hillman, khẳng định: “Việc sở hữu 
cảng giúp mở cánh cửa giúp tiếp cận hoạt động phi 
thương mại của một nước. Còn nhiều rủi ro khác có 
thể đến sau việc sở hữu các cảng biển, vì thế cần hết 
sức thận trọng”. 

Katie Hunt với các cộng sự (viên) viết bài “Trật 
tự thế giới mới của Tàu” gồm 5 phần, tóm gọn như 
sau: 

PHẦN 1. ĐẦU TƯ 
Lấy một thí dụ Tàu đầu tư vào Hồi Quốc ảnh 

hưởng đến đời sống nước này như thế nào.
“Từ việc đầu tư vào Hồi Quốc để triển khai lực 

lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, sự phát triển 
ngày càng tăng của Tàu đang được cảm nhận trên 
toàn cầu. Nhưng ảnh hưởng của Tàu có đi kèm với 
một cái giá không?

Trong một con phố nhộn nhịp ở thủ đô của Hồi 
Quốc, không khí dày đặc với mùi quen thuộc của thịt 
cừu nướng trên than củi. Những đám mây khói bay 
lên bầu trời đêm được chiếu sáng bởi một thứ gì đó 
không thường thấy ở đây - đèn neon màu đỏ nhấp 
nháy của một biển hiệu mang tên nhà hàng bằng 
tiếng Tàu. Gulab Khan Shinwari, chủ nhân, đứng 
ở lối vào chào đón một dòng chảy đều đặn khách 
hàng Tàu. “Nhà hàng của tôi được gọi là Khyber 
Shinwari nhưng tất cả mọi người gọi nó là khách 
sạn CPEC [China-Pakistan Economic Corridor], vì 
rất nhiều khách hàng Tàu đã bắt đầu đến từ khi thỏa 
thuận được thông báo”. Hành lang này được loan 
báo với kèn trống nhộn nhịp năm 2015 khi chủ tịch 
Tàu Tập Cận Bình thăm Islamabad và tuyên bố kế 
hoạch đầu tư $46 tỷ, khoảng 20% sản lượng kinh tế 
của Hồi Quốc. Theo Mustafa Hyder, giám đốc của 
Viện Hồi Quốc-Tàu, với việc thực hiện các dự án này 
và của cải chúng hứa hẹn, Hồi Quốc chứng kiến một 
cộng đồng khoảng 20.000 người nước ngoài ào vào. 
Đó là một cộng đồng có ảnh hưởng đang từ từ thẩm 
thấu vào cuộc sống hàng ngày của Hồi Quốc…

Trên khắp thành phố, người Hồi Quốc kín đáo 
nhấm nháp rượu bia Tàu rẻ tiền và nuốt vội bánh 
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bao của Amber Shen đến từ tỉnh An Huy của Tàu. 
Shen và những người Tàu nhập cư khác mua sắm 
tại một số ít cửa hàng tạp hoá của Tàu nổi lên ở Is-
lamabad. Các món ăn phổ biến của người Mỹ, như 
Chips Ahoy và Skittles, với bao bì Tàu và thậm chí 
là hộp thịt heo hầm, thứ thịt bị cấm ở Hồi Quốc, 
đều có sẵn. Năm ngoái, một tờ báo song ngữ gọi là 
Huashang Weekly xuất bản với phóng viên cả Tàu và 
Hồi Quóc, phát hành và phân phối 30.000 bản mỗi 
tuần cho Lahore, Islamabad và Karachi. Hồi Quóc 
đang chiếu phim “Chalay Thay Saath” (Ta cùng đi) 
về một người Tàu tìm được gốc gác ở Hồi Quóc… 
Ở Islamabad, một thành phố chưa bao giờ thực sự 
có một khu phố Tàu, những sự phát triển này là bất 
thường. Nhưng Tàu ôm ấp Hồi Quốc có nhiều rủi ro. 
Các nhà phân tích nói rằng Hồi Quốc sẽ nợ Tàu $90 
tỷ nếu tất cả các kế hoạch dự kiến được tiến hành. 
Nhưng những lời chỉ trích về đầu tư của Tàu không 
phải là hiển nhiên trên đường phố Islamabad… Sa-
bina Zakir, quản trị viên của các thiên niên kỷ học 
đường Roots, một hệ thống giáo dục cưỡng bách 
dạy tiếng Quan thoại cho tất cả học sinh bắt đầu từ 
tuổi lên 8 tuốt lên đến trung học, bảo: “Thời thế đã 
thay đổi và Hồi Quốc phải theo kịp. Cuối cùng con 
rồng ngủ đã thức dậy. Và con cái chúng ta, những 
người nắm giữ tương lai, phải được chuẩn bị để đối 
phó với con vật mới đang gầm gừ!”

 Tuy con rồng Tàu tham tàn hung dữ nhưng không 
thể lúc nào cũng “múa gậy vườn hoang” được. Tác 
già Trinh Thái Bằng trên Viet Times có bài “Mỹ toan 
bóp nghẹt ‘rồng Trung Hoa’ thành ‘rồng đất’, phân 
tích rất kỹ vấn đề này, sẽ tóm lược trong phần “chú 
thích” cuối bài.

PHẦN 2. GIÁO DỤC
Gregory Davis, giáo sư kế toán Đại học Illinois ở 

Urbana-Champaign giựt mình thấy lớp của ông đến 
80% là Tàu. Số sinh viên Tàu ở đại học này tăng 5 
lần kể từ 2008 lên đến 5,629. 

Dễ thấy ảnh hưởng của sinh viên Tàu ở thị trấn 
dân số 207.000 này -- cửa hàng trà đường (bubble 
tea), các gian hàng thực phẩm Tứ Xuyên và tiệm hớt 
tóc Tàu xuất hiện. Một phố có ít nhất 6 nhà hàng 
Tàu.

Số sinh viên Tàu ở Mỹ tăng gấp hơn ba lần kể từ 
mùa thu 2008 lên đến 329.000. Các sinh viên Tàu 
tin rằng một văn bằng Mỹ sẽ làm lác mắt những chủ 
nhân ở quê nhà, cũng đang biến đổi các lớp học của 
Hoa Kỳ và hình thành cách các giáo sư như Davis 

dạy.
Davis bảo, trong khi hầu hết sinh viên trong nước 

hoan nghênh sự đa dạng, một số cảm thấy tiêu cực 
về sự hiện diện lớn của Tàu. Họ cảm thấy đau lòng 
vì các sinh viên quốc tế chiếm chỗ của những người 
bạn trung học của họ…

Trọng lượng của Tàu đối với các đại học Hoa Kỳ 
cũng được cảm nhận bởi 110 viện Khổng Tử mà 
Bắc Kinh đã mở ra trên toàn quốc. Mục tiêu của 
chúng là quảng bá văn hoá và ngôn ngữ Tàu nhưng 
nhiều cơ sở giáo dục Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ vì 
sợ rằng một chương trình ý thức hệ tiềm ẩn sẽ làm 
giảm tự do học thuật.

Phần 3. HẠ TẰNG CƠ SỞ
Ở đây chỉ nêu lên một trường hợp điển hình là tiền 

Tàu làm thay đổi Phi Châu thế nào, đặc biệt là ở Ke-
nya, quê cha đất tổ của TT Barack Obama.

Kenya và Tàu đang đặt những bước cuối cùng cho 
dự án hạ tằng cơ sở lớn nhất trong lịch sử sau khi 
độc lập của Kenya - một tuyến đường sắt trị giá $3.8 
tỷ, 90% do Tàu tài trợ, dài 472 km từ thành phố cảng 
Mombasa tới thủ đô Nairobi của Kenya, một phần 
của một tuyến lớn hơn trong mạng lưới đường sắt 
do Tàu xây dựng liên kết với nhiều quốc gia. Theo 
Alexander Wang, phó giáo sư của Đại học Quốc tế 
Thượng Hải, tuyến đường sắt mới này dự kiến sẽ 
vận chuyển 50% hàng hóa từ Mombasa tới biên giới 
với Uganda, so với chỉ 4% do đường sắt của Anh 
xây dựng. Sự hiện diện của Tàu ở Phi Châu đã trở 
thành đề tài tranh luận sôi nổi, với những đầu tư bị 
chỉ trích vì những lời cáo buộc về tay nghề kém cỏi, 
đối xử công nhân kém và thiếu minh bạch.

Giá con đường hỏa xa này đã làm người ta trợn 
mắt. Được các trái khoản của Ngân hàng Xuất nhập 
cảng Tàu (Exim) tài trợ, mỗi km của nó đắt gấp 
hai lần so với 1 km tuyến đường sắt Addis Ababa-



Tháng 10 - 2017 Trang 7

Djibouti dài 750 km, cũng do Tàu xây dựng… Ali 
Khan Satchu, một nhà phân tích tài chính ở Nairobi, 
nói: “Ở Phi Châu, đôi khi các nhà hoạch định chính 
sách của chúng ta nghĩ rằng Tàu là Ông già Noel. 
Không, họ ở đó để kiếm lời trên khoản đầu tư của 
họ”. 

Trong 10 năm từ 2004 đến 2014, các nước Phi 
Châu đã vay của Tàu gần $10 tỷ cho các dự án đường 
sắt do Exim hỗ trợ. Tàu coi đường sắt là cơ hội đầu 
tư, cũng tạo ra thị trường xuất cảng cho ngành kỹ 
nghệ thép và xây dựng đang phát triển của họ.

Phần 4. DU LỊCH
Số tiền mỗi quốc gia tiêu trong dịp nghỉ (vaca-

tions) theo tài liệu của UNWTO 2016 như sau: Tàu 
$261 tỷ, Hoa Kỳ $122 tỷ, Anh $64 tỷ, Pháp $41 tỷ, 
Nam Hàn $27 tỷ. Trung bình du khách Tàu tiêu gấp 
3 lần hơn các du khách khác đến Anh. Theo Hiệp 
hội Du lịch Thế giới của LHQ, năm ngoái, 135 triệu 
du khách Tàu ra nước ngoài chi tiêu $261 tỷ, nhiều 
hơn bất cứ nước nào kể cả người Mỹ chi $122 tỷ. 
Đồng bảng Anh (£) mất giá thời hậu-Brexit, yêu cầu 
thị thực linh hoạt hơn và giao dịch tốt hơn với Tàu 
đã khiến Anh hấp dẫn hơn nhiều đối với khách du 
lịch Tàu. Khoảng 270.000 người đã đến thăm  Anh 
năm 2015 - tăng 46% so với năm trước. Anh, cũng 
giống như các nước Âu Châu khác, đang trải thảm 
đón chào. Theo hãng phát triển du lịch Visit Britain, 
du khách Tàu ở lại lâu hơn (15 đêm so với 8 người 
nước khác sang Anh) và chi tiêu nhiều hơn ($2,807 
cho mỗi lượt du lịch, gấp 3 lần so với du khách trung 
bình). Visit Britain cũng đang cố gắng để làm cho 
Anh thêm “sẵn sang cho Tàu”. Trong số 500 doanh 
nghiệp đăng ký chương trình Chào mừng Tàu vĩ đại 
là các khách sạn phục vụ các món ăn sáng Tàu và 
cung cấp các kênh truyền hình Tàu và các nhà bán lẻ 
chấp nhận các phương thức thanh toán của Tàu như 
UnionPay hoặc Alipay.

Có thể giải thích những số thống kê trên đây. 
Nếu tính theo tỷ lệ dân số thì mức chênh lệch số du 
khách không đến nỗi nhiều như thế. Du khách Tàu 
tiêu nhiều có lẽ vì Tàu nhân dịp ra ngoại quốc mua 
sắm nhiều thứ trong nước không có hoặc giá đắt hơn 
nhiều.

Phần 5. QUÂN SỰ
Theo tài liệu của LHQ, ngân sách và quân số của 

các quốc gia tham gia Hội đồng Bảo an LHQ như 
sau:

Quốc Gia Ngân Sách 
Quốc Phòng ($USD)       

Quân Số
(triệu lính)

Tàu 810 triệu 2,322
Pháp 497 triệu 861
Nga 316 triệu 5
Anh 456 triệu 419 
Hoa Kỳ 2,2 tỷ 42

Trong suốt hơn 3 thập kỷ chỉ có ở Nam Sudan Tàu 
mới có 2 lính trong lực lượng duy trì hòa bình của 
LHQ tử trận vào tháng 7.2016. Tháng 10 Tàu chối 
lời buộc tội là lính Tàu không bảo vệ các cán bộ cứu 
trợ bị tấn công tại một khách sạn cùng ngày 2 quân 
nhân Tàu bị sát hại.

Bắc Kinh đưa quân đội vào khu vực chiến đấu, 
năm 2013đưa lực lượng giữ hòa bình tới Mali, năm 
2015 đưa quân tới miền Nam Sudan, nơi mà một 
phần của nhiệm vụ này là bảo vệ các cơ sở dầu khí, 
trong đó một số là Tàu đầu tư. Ba chiến hạm Tàu 
tham gia đội tàu hải quân quốc tế chống nạn hải tặc 
ở Vịnh Aden. Tàu cung cấp 2,322 quân cho các nỗ 
lực duy trì hòa bình toàn thế giới – hơn xa bất kỳ 
thành viên HĐBA LHQ nào – và cam kết cung cấp 
8,000 quân cho lực lượng đáp ứng khẩn cấp. Hoa 
Kỳ chỉ có 42 quân nhưng gánh chịu phần lớn ngân 
sách duy trì hòa bình LHQ tuy TT Trump muốn cắt 
giảm một nửa. 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong cuộc điếu trần mới 
nhất tại Quốc hội về vấn đề Tàu vào tháng 12 cho 
biết việc gìn giữ hòa bình cho phép Bắc Kinh đạt 
được “các mục tiêu khác nhau” – kể cả thu thập 
thông tin tình báo và đánh bóng hình ảnh quốc tế, 
khoe là một lực lượng quân sự có trách nhiệm toàn 
cầu, nhưng cũng để cho quân đội -- ngồi chơi sơi 
nước từ sau cuộc hải chiến với Việt Nam năm 1988 
-- có cơ hội tập chiến trận. Tiếu tá Dennis J. Blasko, 
cựu tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và Hồng 
Kông, nói rằng đó là “cách lấy được giá trị chính trị 
và tuyên truyền tối đa bằng đầu tư tối thiểu về nhân 
và tài lực”.

Chín trong số 16 nhiệm vụ LHQ của Tàu là ở Phi 
Châu, nơi mà Tàu có những khoản đầu tư đáng kể. 
Tàu tham gia nhiều hơn vào việc gìn giữ hòa bình 
cũng có thể cho Tàu có nhiều ảnh hưởng hơn trong 
việc quyết định tại LHQ và cho Bắc Kinh tiếng nói 
mạnh hơn về các việc dàn xếp tương lai tại Trung 
Đông, nơi mà Bắc Kinh dựa vào để có dầu mỏ. 
Ngoài ra, sự hiện diện của lực lượng duy trì hòa bình 
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của Tàu tại Phi Châu chỉ là một khía cạnh của việc 
Tàu kiếm cách để trở thành một tay chơi quân sự 
toàn cầu cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Tàu xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên tại Djibou-
ti, chỉ cách trại Lemonnier, căn cứ Mỹ khai trương 
năm 2008, vài dặm và đang phát triển một hải quân 
“nước xanh” có khả năng hoạt động trong các đại 
dương mở - vào tháng 4 hạ thủy hàng không mẫu 
hạm tự chế đầu tiên. Và trang bị quân sự Tàu, tuy 
chưa cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ, ngày càng trở nên 
tối tân.

Trên đây là những nhận định tổng quát về tham 
vọng bành trướng của Tàu và các phương thức 
thực hiện tham vọng ấy cũng như tính khả thi của 
chúng.

Muốn tường tận hơn, ít nhất cần tìm hiểu cụ thể 
chiến thuật và chiến lược của Tàu trên từng châu lục 
toàn cầu và vì tính tham của một số cá nhân và tập 
đoàn địa phương khiến hiểm họa này có nguy cơ 
thành hiện thực. Hy vọng sau này sẽ có dịp trình bầy 
những vấn đề này. 

Phụ Lục
Giới thiệu của Tác Giả: Dưới đây là tóm (sơ)

lược bài “Mỹ toan bóp nghẹt ‘rồng Trung Hoa’ 
thành ‘rồng đất’” của Trịnh Thái Bằng, trên Viet-
Times ngày 26.4.2016, bàn về chuẩn bị quân sự 
của Tàu và Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.
 Từ những năm 1945, người Mỹ đã kiểm soát được 

vùng nước Thái Bình Dương nhờ vào những con tàu 
khổng lồ..mỗi một tàu tượng trưng cho 4,5 mẫu Anh lãnh 
thổ nước Mỹ cơ động trên đại dương….Trong những 
năm ấy, người Trung Quốc [TQ] không có cách nào khác, 
ngoài việc lẳng lặng ngắm nhìn những con tàu Mỹ, bơi 
lội thoải mái mà không bị trừng phạt trên vùng nước ven 
biển của TQ…[N]gày nay, TQ đang tăng cường và hiện 
đại hóa sức mạnh quân sự của họ…Theo những chuyên 
gia quân sự Trung Quốc, một trong những kế hoạch của 
họ là buộc các hàng không mẫu hạm của Mỹ phải rời xa 
hơn nữa trong khu vực hải dương của TQ tính từ bờ biển. 
Trước những phát biểu cứng rắn trên, nước Mỹ buộc phải 
điều chỉnh lại các kế hoạch hoạt động tác chiến. Không 
phát biểu nhưng cả hai bên đều thực hiện những kế hoạch 
hành động mà bản chất là chạy đua vũ trang trong công 
nghệ quân sự…..Các hệ thống truyền thông TQ khẳng 
định tên lửa đạn đạo Đông Phong 21D (DF-21D) có khả 
năng tấn công chính xác một tàu nổi đang hoạt động trên 
khoảng cách đến 1.700 hải lý…...

Hải quân [HQ] Mỹ phát triển các máy bay chiến đấu 

không người lái tầm xa. Loại máy bay robot này có khả 
năng cất cánh từ hàng không mẫu hạm Mỹ, đang cơ động 
trên vùng biển xa và hoạt động trong không trung lâu hơn 
so với khả năng của một phi công. Như vậy, không quân 
Mỹ sẽ cần tới cả hạm đội máy bay thả bom robot, có 
khả năng cơ động tác chiến trên không gian không giới 
hạn của Thái Bình Dương. Các chuyên gia an ninh mạng 
Mỹ lo lắng rằng khi xảy ra xung đột (bao gồm các có vũ 
trang và phi vũ trang), TQ sẽ tấn công mạng lưới thông 
tin truyền thông của các vệ tinh, các vệ tinh viễn thông, 
trinh sát và định vị kiểm soát tất các các phương tiện bay 
không người lái, đồng thời cả hệ thống thông tin liên lạc 
của quân đội Mỹ…..

[Họ] khẳng định, kết quả của một cuộc xung đột sẽ 
phụ thuộc vào phía bên nào có thế gây nhiễu hệ thống 
truyền thông và thông tin liên lạc trong hệ thống mạng 
của đối phương, hoặc phá hủy hệ thống truyền thông và 
công nghệ thông tin của đối phương nhanh chóng và hiệu 
quả. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, việc kiểm 
soát vùng biển là tiên quyết cho các nước muốn hùng 
mạnh... 

TQ phát triển mạnh mẽ lực lượng quân sự phần lớn ở 
tiềm lực quân sự hải quân. Theo viện nghiên cứu RAND 
Corporation, rất gần gũi lĩnh vực nghiên cứu quân sự, 
hiện nay TQ có số lượng tàu ngầm nhiều chỉ sau Mỹ….

Một vấn đề quan trọng nữa… là sự phát triển và cải 
tiến của tàu ngầm TQ…gần đây có khả năng lặn lâu hơn 
và cơ động rất im lặng, khác hẳn thế hệ trước. Năm 2006, 
tàu ngầm TQ đã xuất hiện giữa cụm tàu chiến đấu của 
HQ Mỹ và cơ động trong im lặng, chỉ bị phát giác khi đã 
nổi lên mặt nước. 

Đánh giá chính xác khả năng tác chiến điện tử của TQ 
càng khó hơn. TQ đã đầu tư rất nhiều nguồn tài chính và 
nhân lực vào phát triển công nghệ thông tin, công nghệ 
mạng và tác chiến không gian ảo. Các chuyên gia công 
nghệ Bộ quốc phòng Mỹ khẳng định các hacker TQ hoạt 
động với chính phủ hỗ trợ, đã nhiều lần tấn công vào 
mạng thông tin Bộ quốc phòng Mỹ…..

Các quan chức lực lượng HQ Mỹ nhận xét: TQ…rõ 
ràng chưa đủ để có thể đánh thắng được lực lượng HQ 
Mỹ … Nhưng chiến lược TQ là đẩy lùi từng bước lực 
lượng HQ Mỹ ra khỏi vùng ảnh hưởng, giữ cho HQ Mỹ 
không thể phản ứng trước những sự kiện đã rồi, cho đến 
khi HQ TQ nắm được quyền kiểm soát những hòn đảo 
hoặc quần đảo đang tranh chấp, hoặc nắm quyền kiểm 
soát được các vùng nước đang tranh chấp… 

Không phải tự nhiên lực lượng TQ chiếm vị trí trung 
tâm trong kế hoạch toàn cầu của Mỹ. Tướng về hưu Car-
rol “Howie” Chandler nói: “Nhiệm vụ chung của tôi là 
đánh giá tình hình chung và khu vực phía Tây Thái Bình 
Dương về tổng thể và đối với tôi tình hình phía Tây Thái 
Bình Dương không phải là bí mật, khi chúng tôi biết 
người TQ đang cố gắng phong tỏa vùng biển quyền lợi, 
để thắng được lợi thế của Mỹ trên Thái Bình Dương”. 



Tháng 10 - 2017 Trang 9

HQ Mỹ đang phát triển các loại vũ khí trang bị mới, 
trang bị cho các hàng không mẫu hạm của Mỹ, đồng thời 
phát triển các loại máy bay mới, có thể cất cánh từ trên tàu 
sân bay….Phát triển các máy bay không người lái tương 
thích với hàng không mẫu hạm, những máy bay không 
người lái thế hệ mới có thể giúp cho hàng không mẫu 
hạm Mỹ tác chiến hiệu quả với khoảng cách đại dương 
rất lớn, được coi như một thành tựu khoa học quân sự to 
lớn....Chuẩn Đô đốc William Shannon, lãnh đạo cơ quan 
phát triển vũ khí trang bị chủ lực của HQ và máy bay 
không người lái, so sánh kết quả chuyến hạ cánh thành 
công của máy bay không người lái xuống hàng không 
mẫu hạm tương tự như chuyến hạ cánh đầu tiên thời xa 
xưa của phi công Eugene B. Ely xuống một hàng không 
mẫu hạm: “Tôi cho rằng thành tựu đạt được của chuyến 
bay thử nghiệm máy bay không người lái xuống hàng 
không mẫu hạm ..như bước khởi đầu sự phát triển của 
100 năm tiếp theo lịch sử của không lực của hải quân”.

Không quân cũng cần những máy bay ném bom chiến 
lược tác chiến tầm xa để sử dụng trên Thái Bình Dương… 
Tàu ngầm của TQ, máy bay tiêm kích và tên lửa chống 
tàu có điều khiến sẽ ép buộc các hàng không mẫu hạm 
Mỹ phải hoạt động ở tầm xa cách bờ biển của TQ….An-
drew Hoyen, phó ct Rand Corporation, phát biểu: “Khả 
năng tác chiến tầm xa sẽ là cơ sở căn bản cho tư tưởng 
chiến lược của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Cần 
phải có những máy bay ném bom tầm xa. Nghĩ về ưu tiên 
của không lực của hải quân, trong đầu tôi thấy không có 
điều gì quan trọng hơn thế”. 

Người Mỹ cũng quan tâm đặc biệt đến vấn đề căn cứ 
quân sự trên các nước đồng minh, các căn cứ trên đất liền 
sẽ phát triển lực lượng và vũ khí trang bị ra toàn bộ châu 
Á Thái Bình Dương. TT Obama cách đây không lâu đã 
tuyên bố, nước Mỹ sẽ sử dụng các căn cứ mới ở Austra-
lia, bao gồm cả hải cảng quân sự lớn nhất ở Darwin..Có 
nhiều căn cứ quân sự, lực lượng của Mỹ sẽ không [cần] 
đóng quân một cách cố định…

….Một số giới chức cao cấp bắt đầu suy nghĩ có lẽ đã 
đến thời điểm phải suy nghĩ lại về chiến lược quân sự Mỹ 
đặt lên những hàng không mẫu hạm khổng lồ, như tầu 
Gerald R. Ford, dự kiến để duy trì sức mạnh Mỹ trên toàn 
cầu trong 50 năm tới… [vì] ngân sách dành quân sự của 
Mỹ ngày càng eo hẹp. Tất cả những giải pháp công nghệ 
hàng không mẫu hạm cũng chưa giải quyết dứt điểm vấn 
đề thực lực quân sự của TQ.

Đại úy HQ Henry Hendricks và trung tá TQLC về hưu 
Noel Williams trong bài trên tạp chí Proceedings của 
Viện HQ (USNI), năm 2011, viết:  “Gerald R. Ford” là 
chiếc tầu sân bay hiện đại thế hệ mới. Nó có thể là chiếc 
tàu đầu tiên, và cũng là cuối cùng, khi phương thức tiến 
hành chiến tranh thay đổi”. 

CHXHCN Cali 
Và “The Vietnam War”

Vũ Linh

...chạy khỏi Cộng Hòa XHCN Việt Nam, Để Qua Tỵ 
Nạn Tại... Cộng Hòa XHCN Cali...

 
Tiểu bang mà đại đa số dân tỵ nạn ta đang cư trú 

có thể sẽ thành một nước độc lập, tách ra khỏi Hợp 
Chủng Quốc Cờ Hoa, để thành nước Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa (CHXHCN) California. Đó là một 
chuyển động lớn có thể có hậu quả không nhỏ đối 
với dân tỵ nạn chúng ta.

Quý độc giả khoan khui rượu ăn mừng, cũng đừng 
vội bán nhà dọn đi tiểu bang khác. Càng không nên 
bắt chước vài người chống Trump trước đây, lớn 
tiếng đánh võ miệng, hăm dọa sẽ dọn đi khỏi tiểu 
bang nghe cho oai, để rồi khi chuyện xẩy ra thì lại bị 
bệnh ăn-trai-tơ “ủa tôi nói dzậy hồi nào?”. Chuyện 
đâu còn đó. Rất có thể câu chuyện ly khai sẽ thành 
sự thật nhưng có lẽ phải đợi đến đời cháu hay chắt 
đích tôn của quý vị thì may ra mới thấy.

Tiểu bang Cali nổi tiếng chống TT Trump mạnh 
nhất, với tỷ lệ bỏ phiếu cho ứng viên Trump ít nhất, 
chỉ hơn có Washington DC là nơi mà dân số có tới 
90% là da đen. Dù vậy, Cali có một mẫu số chung 
với TT Trump: đó là điểm... chẳng giống con giáp 
nào hết. TT Trump chẳng giống bất cứ tổng thống 
nào, và Cali cũng chẳng giống bất cứ tiểu bang 
nào.

Cho đến cách đây chừng 30 năm, Cali là thành 
đồng của khối bảo thủ Cộng Hòa (CH), với hai tổng 
thống bảo thủ nổi tiếng nhất là TT Nixon và TT Rea-
gan đều là dân Cali và đắc cử nhờ phiếu của Cali. 
Trước đó, Cali cũng là tiểu bang mang lại chiến 
thắng cho TT bảo thủ CH Eisenhower.

Thế rồi, Cali bị động đất chính trị, chuyển động 
mạnh và rất nhanh qua phe cấp tiến, nhờ sự phát 
triển của kỹ nghệ điện toán và kỹ nghệ điện ảnh, 
hai ngành tiên phong trong phong trào cấp tiến. 
Bắt đầu bằng việc bầu ông tài tử lực điền Arnold 
Schwarzenegger làm thống đốc. Trên quan điểm 
chính trị, ông này thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Thuộc 
đảng bảo thủ CH, đóng phim bảo thủ, nhưng qua lại 
mật thiết với giới cấp tiến Hồ Ly Vọng, có vợ trong 
gia đình đại cấp tiến Kennedy tuy “ăn phở” với bà 
giúp việc thuộc thành phần lao động.
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Cali có thành tích khá độc đáo là tiểu bang duy 
nhất đã bầu cho hai ông tài tử xi-nê-ma của loại 
phim thường chiếu tại rạp Đại Đồng của Sàigòn ta 
hồi xưa là Reagan và Schwarzenegger. Đằng sau 
việc hai ông tài tử đắc cử thống đốc, ta thấy ảnh 
hưởng ngày một lớn mạnh của Hồ Ly Vọng trong 
đời sống thường ngày của dân Cali.

Từ màu đỏ của CH, Cali trở thành màu tím lai 
Dân Chủ (DC). Bây giờ thì thành xanh lè của DC. 
Gần 70% dân Cali bầu cho bà Hillary chống ông 
Trump và ¾ các vị dân cử tiểu bang và liên bang đều 
là đảng DC. Hiện đi tiên phong trong các phong trào 
cải cách cấp tiến nhất, cũng như những tấn công ác 
liệt nhất chống TT Trump. Dưới đây là vài thành 
tích của Cali.

DI DÂN
Không có tiểu bang nào có nhiều di dân lậu và 

không lậu gốc La-Tinh bằng Cali. Với số dân gốc 
Nam Mỹ đông đảo như vậy, tất cả các chính khách 
ra tranh cử các chức vụ lớn nhỏ của tiểu bang hay 
liên bang đều phải rạp mình phủ phục nịnh khối dân 
này.

Quốc hội tiểu bang đã biểu quyết cả tiểu bang Cali 
là tiểu bang “an toàn” cho di dân lậu. “An toàn” trên 
hai phương diện: 1) tiểu bang sẽ không hợp tác, tức 
là không giúp chính quyền liên bang đi lùng bắt di 
dân lậu, 2) di dân lậu nếu phạm tội nặng như cướp 
của, hãm hiếp,… cần phải bị trục xuất theo luật hiện 
hành, vẫn bị tiểu bang bắt, ra tòa và có thể lãnh án 
tù, nhưng khi được thả ra, tiểu bang sẽ không trục 
xuất, ngược lại, bảo vệ chúng, không thông báo cho 
Sở Di Trú biết để trục xuất, tức là mãn hạn tù, chúng 
có quyền ra ngoài tiếp tục sinh sống và phạm tội. 
Nôm na ra, trong quan điểm của các chính khách 
Cali, bảo vệ đám di dân lậu phạm pháp này quan 
trọng hơn là bảo đảm an toàn cho dân Mỹ chính gốc, 
vì đó là cách hữu hiệu nhất giữ cái ghế của những 
ông bà chính khách đó.

Khi chính quyền liên bang áp lực, cắt một số tiền 
trợ cấp cho tiểu bang vì chính sách “an toàn”, thì 
Cali đã thưa liên bang ra tòa. Nhiều chuyên gia cho 
rằng tiểu bang thưa kiện không có căn bản pháp lý, 
nhưng các quan tòa Cali có dấu triện “cấp tiến mắc 
nợ dân gốc Nam Mỹ” đóng trên trán, vẫn xử tiểu 
bang thắng kiện. Cho dù có triển vọng Tối Cao Pháp 
Viện sẽ phán quyết về phe TT Trump giống như các 
quyết định giới hạn di dân Trung Đông trước đây.

Cali cũng đã thưa kiện chính quyền Trump về 

hai quyết định khác: chấm dứt “Deferred action for 
childhood arrivals” (DACA) và việc xây tường biên 
giới Mễ. Dù TT Trump chưa có quyết định gì về hai 
vụ này, ông cũng vẫn bị Cali thưa như thường, gọi 
là đánh phủ đầu trước.

Cali thưa vụ DACA, lấy lý do quyết định chấm 
dứt DACA của TT Trump là phạm pháp và vi Hiến. 
Một lập luận quả là... siêu. Khi TT Trump chấm dứt 
một chương trình được TT Obama ban hành và áp 
dụng một cách bất hợp pháp thì ông lại bị thưa vì 
đó là việc làm...bất hợp pháp! Hiểu theo nghĩa Cali, 
hủy bỏ một quyết định bất hợp pháp chính là…bất 
hợp pháp! Quý độc giả nào là luật sư xin giải thích 
dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.

Quốc hội tiểu bang cũng đã “nhất trí” biểu quyết 
trích 30 triệu đô để giúp đám trẻ con trong khối 
DACA được bảo vệ không bị trục xuất, và 45 triệu 
làm quỹ đặc biệt trả tiền luật sư bào chữa cho đám 
di dân lậu khỏi bị trục xuất.

Cali cũng thưa TT Trump vì “ý định xây tường” 
dọc biên giới Mễ sẽ “tác hại đến môi trường”. 
Trong thời TT Obama, hơn một ngàn dặm tường 
đã được xây, không thấy Cali thưa kiện gì. Tường 
của Obama không hại môi trường, chỉ có tường của 
Trump mới hại môi trường. Quý độc giả nào là luật 
sư, cũng xin giải thích dùm, kẻ này sẽ tạ ơn.

 TÔN GIÁO
TT Trump có danh sách cả trăm viên chức cao 

cấp vẫn chờ được Thượng Viện phê chuẩn. Việc phê 
chuẩn những vị này bị chậm trễ cả mấy tháng trời 
nhờ phe DC áp dụng chiến thuật câu giờ, vặn hỏi 
các ứng viên cả vạn câu hỏi, đòi trưng bầy bằng 
chứng cụ thể khó kiếm, tìm đủ lý cớ thoái thác. Mới 
đây, khám phá ra thêm lý do tôn giáo.

Thượng Viện vừa bác một thẩm phán do TT Trump 
đề cử vào toà phá án liên bang vì bà thượng nghị sĩ 
Dianne Feinstein của Cali và vài vị DC khác chất 
vấn về việc bà thẩm phán này thuộc khối Công giáo 
thuần thành. Cali bây giờ coi những người Thiên 
Chúa giáo, nhất là Công giáo, như là những kẻ 
cuồng tín của thời Thập Tự Chinh, cần phải thanh 
lọc kỹ. TT Trump thanh lọc khủng bố Hồi giáo bị tố 
là kỳ thị tất cả dân Hồi. Bà Feinstein thanh lọc thẩm 
phán Công giáo thì là gì?

Công giáo bây giờ đã bị khối cấp tiến chụp cái mũ 
“nhóm hận thù” –hate group- lên đầu, so với Hồi 
giáo đã trở thành tôn giáo của bác ái và hòa bình. 



Tháng 10 - 2017 Trang 11

TT TRUMP
Phong trào cấp tiến trên cả nước đang xúm lại 

đánh TT Trump. Đó là chuyện ai cũng biết. Tạp chí 
Newsweek trong số mới nhất đã hớn hở loan tin 
“Lãnh đạo thế giới” nhục mạ Trump: Già Khùng 
(Bắc Hàn), Hitler (Venezuela), Goliath (Zimbabwe), 
ngu dốt (Iran), xảo trá (Cuba). Đây là khuynh hướng 
mới của truyền thông Mỹ: trước đây, khi tổng thống 
bị đụng chạm thì họ nhẩy nhổm lên bênh, bây giờ 
khi có ông nước ngoài nào nhục mạ tổng thống,  
Truyền Thông Dòng Chính (TTDC) vui mừng như 
mở cờ vì có “đồng minh”. Những chính khách chửi 
TT Mỹ được đôn lên hàng “lãnh đạo thế giới”, cho 
dù chỉ là Cậu Ấm Ủn, nhà độc tài của một xứ Nam 
Mỹ đang xập tiệm, tay độc tài tổng thống muôn năm 
của Phi Châu, các giáo chủ cuồng tín Hồi giáo, và 
Castro! Mỹ có câu “cho tôi biết bạn của anh là ai, 
tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Nếu những 
“lãnh tụ” đó là những đồng chí mới của TTDC thì 
quả là điều… đáng mừng cho Trump!

Cali là tiểu bang chống TT Trump hung hãn nhất 
chẳng những vì quan điểm cấp tiến nói chung của 
dân Cali, mà còn vì ảnh hưởng của các chính khách 
Cali, là những người chống TT Trump ồn ào và 
cuồng điên nhất, như bà dân biểu Nancy Pelosi là 
người đã ca tụng các bố mẹ Nam Mỹ lùa con qua 
Mỹ làm mỏ neo là “có công lớn giúp nước Mỹ” 
vì đã thân tặng cho Mỹ những nhân tài tương lai 
(kể cả những tay anh chị trong băng đảng?), hay 
bà dân biểu Maxine Waters là người đòi đàn hặc 
TT Trump từ ngày ông chưa tuyên thệ nhậm chức. 
Chưa kể vô số chính khách địa phương vô danh 
nhưng đang muốn nổi bằng cách chống TT Trump 
hùng hổ nhất.

Quốc hội Cali đã biểu quyết luật đòi hỏi tất cả 
các ứng viên chính trị phải công bố giấy khai thuế 
trong 5 năm mới được tranh cử. Luật này hiển nhiên 
nhắm vào TT Trump để cản không cho ông ra tái 
tranh cử năm 2020. Trước khi quý vị chống Trump 
nhẩy nhổm reo mừng, có hai điều quý vị cần lưu ý 
về luật này.

- Cali là tiểu bang, không có quyền ra luật liên 
quan đến bầu cử tổng thống liên bang. Tối Cao Pháp 
Viện đã từng phán như vậy trong cả chục vụ thưa 
kiện. Cho dù luật của Cali chỉ áp dụng cho bầu sơ 
bộ của tiểu bang, nghĩa là TT Trump không ra tranh 
cử sơ bộ tại Cali được nếu ông không chịu công bố 
giấy thuế, thì cuộc tuyển lựa đại diện cho Cali không 
hợp lệ vì là bầu bán độc tấu với một ứng viên của 

DC mà không có ứng viên CH. Cali sẽ không được 
kể vào số phiếu cử tri đoàn, mất tiếng nói trong cuộc 
bầu tổng thống.

Mất Cali, đố DC vào được Tòa Bạch Ốc?
- Quyết định này phơi bày sự giả dối phe đảng tột 

đỉnh quốc hội DC của Cali khi thống đốc Brown 
cũng là người đã từng từ chối không công bố giấy 
thuế từ hồi nào đến giờ. Quý độc giả nào đã xem 
được giấy thuế của ông Brown xin...giơ tay!

Quốc hội Cali mới đây đã lấy một quyết định quái 
lạ hơn nữa: biểu quyết hạch tội – censured - TT 
Trump đã ủng hộ nhóm da trắng thượng tôn KKK 
tại Charlottesville, đòi TT Trump phải công khai xin 
lỗi quốc dân vì tội kỳ thị. Không kể việc TT Trump 
đã công khai chỉ trích nhóm này, quốc hội tiểu bang 
Cali cũng chẳng có quyền hành gì để hạch tội hay 
không hạch tội một tổng thống của liên bang. 

Chuyện bá láp chỉ mấy ông chính khách ăn không 
ngồi rồi mới nghĩ ra được.

LY KHAI
Một nhóm chính khách DC lại vận động mở trưng 

cầu dân ý tách Cali ra khỏi Hợp Chủng Quốc. Đây 
là cuộc vận động thứ ba sau hai lần thất bại, tìm 
không đủ chữ ký.

Thật ra, đại đa số dân Cali tỉnh táo, chưa đến độ 
u mê để biểu quyết chuyện ly khai này. Cho dù 
dân Cali biểu quyết thì cũng cần phải hai phần ba 
các tiểu bang còn lại chấp nhận cho Cali tách ra, là 
chuyện sẽ không bao giờ xẩy ra.

Cali lệ thuộc vào liên bang trong cả vạn chuyện, 
từ ngân sách tiểu bang đến tài trợ an sinh, Medic-
aid (MediCal), quốc phòng (chống hỏa tiễn của Cậu 
Ấm Ủn), kinh tế,...

Làm sao cắt được huyết mạch sinh tử này?
Cali cũng đang vật lộn với những khó khăn tài 

chánh, với thâm thủng ngân sách nặng. Giá nhà suy 
xụp khiến thu nhập thuế nhà rớt mạnh từ gần cả chục 
năm nay. Hàng ngàn công ty bỏ tiểu bang vì thuế 
cao và luật lệ kinh doanh quá khắt khe (như công ty 
sản xuất tương ớt Sriracha đã dọn qua Texas) khiến 
thu nhập thuế kinh doanh cũng suy xụp. Trái lại, các 
chi tiêu về trợ cấp, nhất là tiền Medical, tăng vùn 
vụt vì mục đích lấy phiếu “dân nghèo”.

Trong khi nhiều tiểu bang lớn như Texas hay Flor-
ida không đánh thuế lợi tức cá nhân thì thuế lợi tức 
cá nhân của Cali lại cao nhất nước, từ 8% đến 13% 
tùy khung lợi tức. Đây là nguồn tiền lớn của tiểu 
bang, đến từ các triệu phú kỹ nghệ điện toán tại San 
Jose và các đại tài tử Hồ Ly Vọng. Theo các chuyên 
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gia, nguồn thu nhập này không vô đáy, sẽ cạn dần 
trong tương lai gần khi cả hai ngành kỹ nghệ đạt 
mức bão hòa (quá nhiều) hay bị cạnh tranh mạnh.

Năm 2010, Cali đã biểu quyết tăng thuế hàng loạt 
nhưng vì bị chống đối mạnh nên chỉ tăng tạm thời. 
Cuối năm nay, hết hạn, mức thuế sẽ giảm lại. Chưa 
ai biết quốc hội Cali sẽ làm gì để tránh việc tiểu 
bang khai phá sản.

Những khó khăn thực tế này có nghĩa là Cali ly 
khai sẽ là tự tử tập thể. Tất cả những trò múa may 
chỉ là những màn xiếc chính trị, để vuốt lưng đám 
cử tri chống Trump. Trên thực tế, Cali sẽ chẳng 
có cách nào đảo chánh ông Trump được, mà cũng 
không bao giờ tách ra khỏi liên bang được.

Chuyện vui nữa là bây giờ tách ra khỏi Mỹ, mai 
này với số di dân Mễ tràn nhập, có thể sẽ biểu quyết 
gia nhập Liên Bang Mễ Tây Cơ? Quý độc giả tỵ nạn 
nào ước mơ chuyện ly khai xin đi học tiếng Xì cho 
kịp thời.

Đúng là chuyện vớ vẩn.
xxx

Riêng đối với dân tỵ nạn, ta cũng cần nhớ Cali là 
thành đồng của các nhóm thiên tả thân VC nhất trong 
thời chiến tranh VN. Từ các phim tuyên truyền thân 
cộng và chống miền Nam của Hồ Ly Vọng, các hoạt 
động gọi là “phản chiến” của Jane Fonda và những 
tài tử thiên tả khác, đến các phong trào ca hát “phản 
chiến” của Joan Baez, Bob Dylan, tiền thân của loại 
nhạc ẫm ờ Trịnh Công Sơn, cho đến các trường học 
từ tiểu đến trung đến đại học, là lò đúc thanh niên trí 
thức thiên tả nặng, nhất là các đại học thiên tả khét 
tiếng như Berkeley và Stanford.

Ngay cả hiện nay, bộ phim về chiến tranh VN của 
Ken Burns –The Vietnam War- được TTDC tung hô 
như tài liệu “công bằng” nhất về cuộc chiến, nếu 
nhìn kỹ, cũng vẫn chỉ nhai lại những lập luận gọi 
là “phản chiến” nhưng thực sự thân cộng cố hữu, 
chỉ khác là bây giờ, có lác đác thêm vài hình ảnh và 
tiếng nói của vài người của miền Nam để làm cảnh, 
“nâng cấp” bộ phim lên hàng “công bằng” hơn các 
phim khác cùng loại.

Với sự hiện diện của cả triệu dân tỵ nạn trên đất 
Mỹ, Hồ Ly Vọng ý thức được các lập luận thân cộng 
lộ liễu trước đây đã mất hết giá trị, nên bây giờ họ 
chơi trò siêu hơn, giả dạng công bằng. Nhưng việc 
CSVN cho phép hội thảo công khai về phim The 
Vietnam War tại Sàigòn đủ nói lên phim này có lợi 
cho chế độ CS và có hại cho chính nghĩa quốc gia 
như thế nào. Không ai không biết CSVN đã không 

khi nào cho phép hội thảo nếu phim đó có quan 
điểm bất lợi cho CS. Đã vậy lại còn có cả những bài 
bình luận ca ngợi phim trên báo VC nữa. Chỉ như 
vậy cũng đủ khiến chúng ta không nên mất thời giờ 
xem phim này.

Dân tỵ nạn ta không nên quên đảng DC là đảng 
đã áp lực TT Nixon và TT Ford phải bỏ miền Nam 
qua việc quốc hội cấm quân đội Mỹ can dự và cắt 
hết viện trợ quân sự, súng đạn cho quân lực VNCH. 
(http://prospect.org/article/how-congress-helped-
end-vietnam-war)

Sau cuộc chiến, TT Carter là người đầu tiên mở lại 
quan hệ ngoại giao với chính quyền VC khi cả trăm 
ngàn quân cán chính VNCH còn đang mọt gông 
trong trại tù cải tạo, TT Clinton là người đầu tiên 
chính thức nhìn nhận chính quyền CSVN và đi Hà 
Nội, TT Obama là người bãi bỏ cấm vận quân sự 
cho VC tha hồ mua súng cho công an đàn áp dân. 
Cả ba tổng thống đều thuộc đảng DC.

Không ai không biết TTDC là cả một hệ thống 
tuyên truyền thân cộng đã từng vinh danh các cán 
ngố dép râu là anh hùng dân tộc trong khi nhục mạ 
cả miền Nam là lính hèn, quan tham nhũng, tướng 
dốt, dân đĩ điếm,... để thân tặng CSBV cái “đại thắng 
mùa Xuân” năm 75.  Quan điểm méo mó đó cho đến 
nay vẫn không thay đổi.

Nhiều cụ tỵ nạn, dù đã bị VC trù dập trong tù cải 
tạo cả chục năm, qua đây, đã nhắm mắt tin nghe 
cái TTDC thiên tả đó, tung hô đảng DC, xí xoá cái 
tội thân cộng trước đây của TTDC, của Fonda, của 
Kerry, của Berkeley, của Stanford, dựa trên tài liệu 
thân cộng của New York Times và Washington Post, 
và tài liệu tuyên truyền của VC, xí xoá cái tội bỏ 
miền Nam của quốc hội DC.

Rồi cũng hồ hởi ủng hộ cái ông thống đốc Brown 
đã từng yêu cầu TT Ford “đừng xả” đám tỵ nạn vào 
Cali (nguyên văn “don’t dump Vietnamese on Cali-
fornia”), ra lệnh đóng cửa phi trường quân sự Tra-
vis gần Sacramento không cho máy bay chở dân tỵ 
nạn được đáp xuống.

Nhiều người tìm cách giải thích thái độ ủng hộ 
DC đó chỉ phản ảnh nhu cầu cần trợ cấp nhưng lập 
luận này không vững vì ít nhất hai lý do: rất nhiều 
ông bà tỵ nạn thân cấp tiến ăn nên làm ra không lãnh 
trợ cấp, và cho dù CH lên nắm quyền thì cũng chẳng 
ai bị mất trợ cấp hết.

Câu trả lời có lẽ chỉ là vì họ đã là nạn nhân của 
1) TTDC, tin những huyền thoại cổ điển mà TTDC 
nhồi sọ họ hàng ngày từ mấy chục năm nay, kiểu 
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như DC là đảng của nhân ái, hòa đồng, đa dạng, 
cứu giúp người cô thế, mang quân đến bảo vệ miền 
Nam, trong khi CH là đảng của mấy tay nhà giàu da 
trắng kỳ thị, kể cả kỳ thị da vàng ta luôn, và cũng là 
đảng của Nixon-Kissinger bán đứng miền Nam; và 
2) kỹ thuật giáo dục xã nghĩa Mỹ thống trị bởi các 
giáo chức thiên tả khi nhiều người –trẻ và già- đi 
học tại các trường Mỹ.

Công bằng mà nói, CH cũng không phải vô tội khi 
TT Nixon cũng đã có thể thẳng thắn với TT Thiệu 
hơn, không tìm cách che giấu những thoả hiệp riêng 
với VC bất kể áp lực phải rút ra lớn cỡ nào. Dù vậy, 
bỏ lên cán cân, trách nhiệm bỏ miền Nam của DC 
vẫn nặng gấp vạn lần.

Biến chuyển chính trị quan trọng của thời hậu 
2016 là việc đảng DC đang chuyển hướng mạnh về 
phiá tả, với Cali đi tiên phong. Dù vậy, nhiều chính 
khách Cali vẫn chưa thỏa mãn, chê vẫn còn quá bảo 
thủ, đòi tách ra khỏi liên bang, với giấc mộng biến 
Cali thành một thiên đường xã nghĩa tân thời và độc 
lập.

Chuyện khó xẩy ra, nhưng nếu có thật, sẽ đặt khá 
nhiều người Việt tỵ nạn CS trước một tình trạng thật 
miả mai: vắt chân lên cổ liều mạng trốn chạy khỏi 
Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, để qua tỵ 
nạn tại... Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Cali! 

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 26 tháng 9, 2017.  

Đại-Dương

KHÁC BIỆT GIỮA 
HỌC GIẢ VÀ CHÍNH QUYỀN
Học giả Carlyle. A. Thayer, chuyên gia về vấn đề 

Biển Nam Trung Hoa (SCS), đã đọc tham luận tại 
Hội nghị Mạc Tư Khoa hôm 18-09-2017 liên quan 
đến chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Nam Trung 
Hoa.

Bài tham luận này gồm có 5 phần chính: Duyệt xét 
di sản của Chính quyền Obama. Phân tích thái độ 
của Ứng viên Donald Trump đối với SCS. Ngôn từ 
của Chính quyền Trump. Chính sách ngoại giao “làm 
hơn nói”. Kết luận.

Di sản Obama
Giáo sư danh dự Thayer liệt kê các việc làm của 

Tổng thống Barack Obama đối với Châu Á-Thái Bình 
Dương (CA-TBD) gồm có: điều động 60% lực lượng 
Hải quân Mỹ vào CA-TBD; tại lưỡng viện Quốc hội 
Úc Đại Lợi cuối năm 2011, Obama đã tuyên bố chính 
sách CA-TBD “Hoa Kỳ là quốc gia Châu Á nên sẽ 
hiện diện và có sứ mệnh nên trở thành ưu tiên hàng 
đầu mà không đòi hỏi chi phí của đồng minh và đối 
tác”, từ ngữ “tái cân bằng=rebalance” do Bộ Quốc 
phòng công bố vào tháng giêng 2012.

Obama nhanh chóng gia nhập Hiệp ước Hợp tác 
Hữu nghị ASEAN, chỉ định đại sứ thường trực tại 
Ban Thư ký, làm sống lại cuộc Gặp mặt Thường niên 
ASEAN-Hoa Kỳ. 

Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 425 triệu USD cho 
Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á dành cho 
Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân, Indonesia. 

Tăng số giờ tuần tiễu của Hải quân Mỹ trên Biển 
Đông Nam Á từ 700 lần của năm 2015 thành 1,000 
vào 2016.

Thực hiện 4 vụ Tự do Hải hành (FONOP) tại các 
đảo nhân tạo và đảo nhỏ ở Trường Sa và Hoàng Sa 

   

Hình Ảnh Lịch Sử
Lính HQ chiến hạm USS Kirk xúm nhau đẩy xuống 

biển một trực thăng Huey mang cờ VNCH đào thoát 
từ Saigòn ngày 30 tháng 4, 1975. USS Kirk còn có một 
nhiệm vụ nổi tiếng và bí mật là sau đó dẫn hạm đội HQ 

VNCH đến Subic Bay. Ảnh: Bettmann/Corbis 



Người Dân Số 326Trang 14

với điều kiện “thông qua vô hại” như đi vào lãnh hải 
nước chủ quyền. 

Tổng thống Barack Obama đã thiết lập các cấu trúc 
hữu danh vô thực tại Đông Nam Á hơn là biện pháp 
chống chủ nghĩa bành trướng, bá quyền của Bắc 
Kinh. Obama làm trung gian vụ giằng co giữa tàu 
chiến Trung Quốc và Phi Luật Tân tại Bãi cạn Scar-
borough vào tháng 4-2012 nhưng bất động khi Bắc 
Kinh cưỡng chiếm Scarborough.

Năm 2014, Bắc Kinh đưa Giàn khoan HD-981 vào 
thăm dò trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của 
Việt Nam mà Obama chẳng có hành động đối phó 
hữu hiệu. Năm 2014-15, Bắc Kinh ồ ạt xây đắp 7 đảo 
nhân tạo ở Trường Sa mà 3 có phi đạo 3,000 mét và 
cầu tàu quân sự.

Bất chấp Phán quyết ngày 12-07-2016, của Toà án 
Trọng tài Thường trực về Luật Biển (PCA), Bắc Kinh 
đã thực sự kiểm soát Đường 9 Đoạn và quân-sự-hoá 
hai Nhóm đảo Hoàng Sa và Trường Sa thành các cứ 
điểm quân sự hùng mạnh nhất tại Biển Đông Nam 
Á dù cho Chủ tịch Tập Cận Bình hứa với Obama sẽ 
không làm.

Hậu quả từ chính sách CA-TBD của Obama:
(1) Bắc Kinh xây dựng được lực lượng quân sự, 

kinh tế, ngoại giao chưa từng có ở Đông Nam Á. 
ASEAN chẳng dám đòi Bắc Kinh thi hành phán 
quyết của PCA mà chính họ cũng vi phạm.

(2) ASEAN oán trách Mỹ không bảo vệ an ninh để 
họ làm ăn với Trung Quốc.  

Chính quyền Trump 
Trong thời gian tranh cử cũng như lúc trở thành 

tổng thống thứ 15, Donald Trump đều dựa vào hai 
khẩu hiệu “Make America Great Again” và “hoà bình 
thông qua sức mạnh”. Vì thế, Tổng thống Trump thiết 
lập Nội các Chiến tranh chọn lựa từ các doanh nhân 
thành đạt và các cựu tướng lãnh uy tín. 

Những phát biểu của hai ứng viên Ngoại trưởng 
Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mat-
tis khi điều trần trước Quốc hội làm Bắc Kinh tái 
mặt.

Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Thái 
Anh Văn của Đài Loan buộc Chủ tịch Tập Cận Bình 
phải chịu gặp mặt tại Florida thay vì ở Toà Bạch Ốc. 

Khi Tập Cận Bình đang ăn tráng miệng trong bữa 
tiệc tối, bất thần Trump thông báo đã phóng 59 hoả 
tiễn hành trình vào căn cứ Không quân Syria khiến 
khách quý lặng người mà rời bàn tiệc.  

Từ đó, Bắc Kinh bị buộc vào trách nhiệm kiềm chế 
Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Thống chế 

Kim Chính Ân vẫn tiếp tục thử hoả tiễn đạn đạo và 
nổ nguyên tử, kể cả loại Bom H (Bom Nhiệt hạch, 
Bom Khinh khí).

Trump bắt đầu cáo buộc Trung Quốc cung cấp dầu 
hoả cho Bắc Triều Tiên, còn Nga thuê công nhân Bắc 
Triều Tiên. Mỹ trừng phạt các công ty, ngân hàng và 
cá nhân Nga, Tàu liên quan đến chương trình nguyên 
tử của Bình Nhưỡng. 

Dư luận quốc tế chỉ trích Nội các Trump chưa đệ 
nộp bản phúc trình Chiến lược An ninh Quốc lên 
Quốc hội trong vòng 150 ngày kể từ lúc tổng thống 
nhậm chức theo Goldwater-Nichols Defense Depart-
ment Reorganization Act năm 1986.

Tổng thống Trump chưa công khai Chính sách Biển 
Nam Trung Hoa dù mới nhậm chức được 8 tháng. 
Tổng thống Obama phải mất gần 3 năm cầm quyền. 

Trump cũng bị chỉ trích vì rút khỏi Hiệp ước Đối tác 
Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo nguyện 
vọng của cử tri. Ứng viên Hillary Clinton cũng tuyên 
bố sẽ không đồng ý TPP. Vậy, việc rút khỏi TPP là 
nguyện vọng của đa số. 

Trump hiểu rất rõ Hoa Kỳ đang rơi vào chiếc hố 
không đáy của nợ nần nên không thể vung tay quá 
trán như Obama đã chất một đống nợ 10,000 tỉ USD 
sau 8 năm cầm quyền. Do đó, lấy lại sự công bằng 
tương đối trong cách giao dịch quốc tế là hoàn toàn 
hợp lý, hợp lẽ, thuận lòng người Mỹ.

NATO đã chịu gánh lấy nghĩa vụ. Nhật Bản và Đại 
Hàn đồng ý chia sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm với Hoa 
Kỳ. Hán Thành bị Bắc Kinh trừng phạt kinh tế vẫn 
tiếp tục khai triển Hệ thống Chống hoả tiễn Giai đoạn 
cuối (THAAD). Nhật, Hàn đang nghiên cứu việc tái 
trang bị vũ khí nguyên tử theo gợi ý của ứng viên 
Trump. 

Ngược lại, đồng minh Phi Luật Tân ngả theo Trung 
Quốc, Nga nên không dám cãi Bắc Kinh và Tổng 
thống Rodrigo Duterte từ chối lời Trump mời thăm 
Mỹ. Manila không dám khai thác dầu hoả do bị Bắc 
Kinh doạ đánh.

Tường Vũ, Giáo sư khoa Chính trị tại Đại học Or-
egon vạch trần sự giả dối của Cộng sản Việt Nam 
trong bài “Vietnam and China: Balancing geography 
and history” đăng trên tờ New York Times ngày 15-
09-2017. 

“Khi HD-981 hoạt động trong EEZ Việt Nam, Tổng 
bí thư Nguyễn Phú Trọng đã năn nĩ nhiều lần mà Tập 
Cận Bình không thèm tiếp chuyện.

Việt Nam phải trả nhiều triệu đô la do huỷ hợp 
đồng với Tập đoàn Repsol sau khi bị Bắc Kinh đe 
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doạ. Dù bị đối xử tàn tệ, đảng Cộng sản Việt Nam 
vẫn chấp nhận khấu đầu với Trung Quốc. 

Thương mại song phương Việt-Trung từ năm 2014 
đã gần gấp đôi Hoa Kỳ”. Việt Nam chỉ lần tới Hoa 
Kỳ khi bị Trung Quốc đánh. 

Kết luận
Tình hình Đông Bắc Á nguy kịch và khẩn cấp hơn 

nên Trump đang dồn nỗ lực giải quyết hầu tránh cuộc 
chiến tranh không cần thiết. Biển Đông Nam Á tuy 
cần mà chưa gấp vì còn thời gian để ASEAN hành 
động theo nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nền an 
ninh cấp vùng.

CHỦ NGHĨA BÈ PHÁI:
TỔNG HỢP CỦA

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 
VÀ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN
                                
Trong bài “Capitalism Did Not Win the Cold War 

Why Cronyism Was the Real Victor” được đăng trên 
tờ Foreign Policy ngày 19-07-2017, Sami J. Karam 
lập luận “Tây Phương đã thắng Chủ nghĩa Cộng sản 
trong Chiến tranh Lạnh, làm cho Liên Xô sụp đổ 26 
năm trước với triển vọng thịnh vượng cho mọi công 
dân Tây Phương”: “Nhưng bảng thăm dò về tình 
trạng phân chia tài sản và quyền lực khắp thế giới 
làm rõ Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu (Crony Capital-
ism), còn được gọi là Chủ nghĩa Bè phái, Phe phái 
(Cronyism), đã chiến thắng chứ chẳng phải do Chủ 
nghĩa Tư bản (Capitalism)”.  

Malcolm S. Salter của Harvard University nhận 
định “Trong Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu thì tất cả 
mọi thoả thuận đều được lưu hành chung nhưng chỉ 
dành riêng cho những tay chơi nhiều tiền nên làm 
thiệt hại tới các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp 
cá nhân”. 

Salter nhận diện ba yếu tố chính làm nên Chủ nghĩa 
Tư bản Thân hữu: góp vốn cho ứng cử viên, vận động 
hành lang mạnh mẽ tại Quốc hội và các cơ quan làm 
luật, tạo cửa liên thông giữa cơ quan chính phủ và 
khu vực tư nhân.

Tờ The Economist ghi nhận các lĩnh vực địa ốc, 
hạ tầng, năng lượng, tài chính đều có lịch sử phức 
tạp trong việc thu hút và nuôi dưỡng các nhóm thân 
hữu. 

Karam nêu lên 4 yếu tố chính làm dấu hiệu lưu ý 

tới nơi Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu đang thống trị: 
(1) Chỉ số tham nhũng tệ hại. (2) Thiếu chính trị đa 
nguyên và nền tư pháp độc lập. (3) Nền kinh tế dựa 
vào xuất cảng nguyên liệu thô hoặc sản phẩm có giá 
trị thấp. (4) Giảm cạnh tranh trong nền kinh tế thu 
nhập cao.

Có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy Chủ nghĩa 
Phe phái đang lưu hành tại các quốc gia tân hưng 
như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ba Tư (BRIC) và các 
nước đang phát triển. Phúc trình của Forbes vào năm 
2011 cho biết số tỉ phú đô la tại BRIC lên tới 301 so 
với 300 của Châu Âu.

Tiền bạc từ giới ưu tú của các nước đang phát triển 
chảy vào các quốc gia phát triển do đầu tư an toàn 
hơn. Năm 2016, The Tax Justice Network ước tính 
có tới 12,000 tỉ USD đã trụ lại tại các thiên đường 
thuế. 

Thành phần ưu tú của nhóm quốc gia phát triển 
nịnh hót giới lãnh đạo và các nhà môi giới quyền lực 
ở vùng đang phát triển để nhận lấy nhiều hợp đồng 
béo bở mà chẳng phải lúc nào cũng vì lợi ích của các 
dân tộc đó như nhận xét của Sami J. Karam.

Mục tiêu của Chủ nghĩa Bè phái nhắm khống chế 
chính quyền trong nước và của ngoại quốc để tìm lợi 
nhuận nhiều nhất nên rất phù hợp với chủ trương của 
Chủ nghĩa Cộng sản và chính sách thực dân.

Khối Cộng sản Quốc tế phát triển mạnh trong thế 
kỷ thứ 20 nhờ tả phái ở Châu Âu ra sức che đậy những 
khuyết tật chết người của Liên Xô và các nước cộng 
sản, chống đối quyết liệt bất cứ chính quyền hữu phái 
nào. 

Tả phái Châu Âu tán tụng các Tổng thống Bill 
Clinton (1993-2001) và Barack Obama (2009-2016) 
vì cùng chia sẻ lý tưởng xã hội chủ nghĩa lại dễ sai 
khiến. 

Clinton mở cửa các thị trường cộng sản cho Châu 
Âu khai thác nên cần một chế độ bè phái hơn yểm trợ 
cho nền dân chủ chân chính. 

Obama, từng công khai than vãn đã bị các đồng 
nhiệm Anh và Pháp làm cho Mỹ sa lầy tại Libya. 
Châu Âu, đã tận lực hỗ trợ ứng viên Hillary Clinton 
để nối dài đường lối “ba phải” của Obama. 

Châu Âu chống đối các vị Tổng thống Ronald Rea-
gan (1981-1989), George W. Bush (2001-2009, Don-
ald Trump (2017-) vì họ đi ngược lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và không chịu “gọi dạ bảo vâng”.

Chủ nghĩa Bè phái theo kiểu Chủ nghĩa Cộng sản 
đã thể hiện qua chế độ toàn trị mà Đảng Cộng sản 
độc quyền tổ chức xã hội để mọi quyền lợi nằm trong 
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tay của giới ưu tú xã hội chủ nghĩa. Nó cũng mang 
tinh thần thực dân khi xuất cảng mô hình cộng sản 
ra thế giới. Quả địa cầu có thể đã bị nhuộm đỏ nếu 
Reagan thất bại trong chiến lược “cuốn chiếu” chủ 
nghĩa cộng sản. 

Chủ nghĩa Bè phái của Trung Quốc đã vực dậy nền 
“kinh tế đổi chác” để trở thành nền “kinh tế xuất 
cảng” tạo ra khối dự trữ ngoại tệ (trữ tệ) trên 3,000 tỉ 
USD nhờ “công xưởng thế giới” sản xuất hàng hoá 
độc hại trong mưu đồ đầu độc nhân loại từ tư tưởng 
tới chính trị, môi trường lẫn văn hoá nô dịch. 

Giới ưu tú của Trung Quốc đầu tư khắp thế giới đã 
gieo mầm cho Chủ nghĩa Bè phái bằng mọi kiểu hối 
lộ, khai thác tài nguyên, phá hoại môi trường, lũng 
đoạn chính trị, cản trở ngoại giao, đặt nền tảng “chư 
hầu tự nguyện” để tiếp nhận công kỹ nghệ lạc hậu 
của Trung Quốc.  

Chủ nghĩa Phe phái của Trung Quốc đã lan tràn 
đến nhiều quốc gia láng giềng có thể báo hiệu cho sự 
cáo chung của “Huyền thoại Châu Á” do thiếu tinh 
thần sáng tạo và thừa khả năng bè phái, thân tộc. 

Bắc Kinh xé từng phần luật pháp quốc tế trên 
phương diện pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội nhằm 
soạn thảo các bộ luật và quy định mới cho sinh hoạt 
của nhân loại sao cho phù hợp với siêu cường duy 
nhất Trung Quốc vào năm 2049, đúng vào kỷ niệm 
100 chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, giới ưu tú Châu Âu đang bàn đến 
chuyện thiết lập G-2 gồm Trung Quốc và Cựu Lục 
Địa để giải quyết những vấn đề liên quan đến toàn-
cầu-hoá.

Trung Quốc và Châu Âu, do Đức Quốc, cầm đầu 
đều có chung lịch sử xâm lăng và cướp đoạt tài 
nguyên thiên nhiên của các nhược tiểu Á, Phi. 

Trung Quốc đang thành mối đe doạ sự tồn vong của 
các nhược tiểu như vó câu Mông Cổ xa xưa nhưng 
bằng vũ khí kinh tế lẫn quân sự. Đồng thời, không thi 
hành bất cứ cam kết nào dù cho đối với cường quốc 
cũng như nhược tiểu khắp thế giới.

Liên Âu dưới thời Tể tướng Angela Merkel lãnh 
đạo đã bị Anh Quốc chia tay, một số nước cựu cộng 
sản Đông Âu như Ba Lan không muốn chia sẻ lý 
tưởng nhân đạo đứng trên chủ quyền quốc gia. 

Dù cho hai khối này chiếm 1/4 dân số, 1/3 GDP 
toàn cầu, nhưng, khó mà điều khiển nền kinh tế toàn 
cầu vì bản chất “dân tộc siêu đẳng, con Trời” sẽ tìm 
cách triệt tiêu mọi nguồn lực đối kháng.

AI CƯỜI AI
TRÊN CÕI ĐỜI NÀY

                                   
Vụ giới thiệu Bộ sách Lịch sử Việt Nam suốt giai 

đoạn khởi thuỷ tới năm 2000 được tổ chức và quảng 
bá rộng rãi ở trong nước cũng như hải ngoại. 

Sự kiện này làm dấy lên nhiều luồng dư luận khác 
nhau mà đôi khi đối chọi khá gay gắt. 

Đặc biệt, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng 
ban Biên giới Chính phủ lo sợ người Việt Nam trong 
và ngoài nước sẽ bị Trung Quốc cười. 

Trục tự giới thiệu như “một người nghiên cứu pháp 
lý-chính trị” để soi sáng các quan điểm về sự tồn tại 
của Việt Nam Cộng Hoà. 

1. Thứ nhất, nhân loại đã bước vào thập niên thứ 
hai của thế kỷ thứ 21 mà Tiến sĩ Trục vẫn vận dụng 
Chủ nghĩa Mác-Lenin để giải thích tính chất độc 
quyền của đảng thống trị “nhà nước là một tổ chức 
đặc biệt của quyền lực chính trị, làm nhiệm vụ cưỡng 
chế, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp 
thống trị trong xã hội”. 

Như thế, Nhà nước Việt Nam hiện nay không hề 
đại diện cho quyền lợi của dân tộc nên chẳng đủ tư 
cách để tự xưng “của dân, do dân, vì dân”. 

Các cuộc cách mạng từ sau Đệ nhị Thế chiến xảy 
ra khắp thế giới đại diện cho quyền lợi của mọi tầng 
lớp dân chúng, không dành riêng cho một đảng phái 
chính trị nào, ngoại trừ “cách mạng bạo lực” do đảng 
cộng sản thực hiện. 

Dư luận sẽ cười Trần Công Trục vẫn còn cuồng tín 
dù cho nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ hai 
được 17 năm. 

2. Thứ hai, Tiến sĩ Trục dẫn chứng quan điểm của 
Giáo sư James Crawford, chuyên gia hàng đầu về 
công pháp quốc tế và là một thẩm phán tại Tòa án 
Công lý quốc tế, trong tác phẩm “The Creation of 
States in International Law”, đã cho rằng Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa là hai quốc 
gia. Nhưng Trục ra sức biến cuộc xâm lăng Việt Nam 
Cộng Hoà của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(Bắc Việt) thành cuộc giải phóng dân tộc.

Trục biện bác “dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân 
dân Cách mạng miền Nam Việt Nam và Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lật đổ 
chính thể Việt Nam Cộng hòa”.

Dù cho tài liệu do Đảng Cộng sản Việt Nam công 
bố hoặc từ giới nghiên cứu quốc tế cũng đều trưng 
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đầy đủ bằng chứng Hà Nội đã ban hành nghị quyết, 
vạch chính sách, cử cán bộ chính trị, quân sự, ngoại 
giao, quân sự cao cấp vào miền Nam trực tiếp chỉ 
huy và điều động cuộc chiến toàn diện chống Việt 
Nam Cộng Hoà.

Tổng bí thư Lê Duẩn, người từng trốn lúc nửa đêm, 
sau khi lên tàu của Ba Lan vào buổi chiều để tập kết 
ra Bắc theo quy định của Hiệp định Geneve, để ở lại 
miền Nam xây dựng cơ sở chiến tranh du kích.

Sau năm 1975, Lê Duẩn hãnh diện tuyên bố “Ta 
đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, là đánh 
cho Trung Quốc”. 

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản, Nguyễn Mạnh 
Cầm nhiệm kỳ 1991-2000 khi trả lời phỏng vấn của 
Đài BBC ngày 21-01-2013 cũng xác nhận điều này.

Ngoài lý do cuồng tín chẳng còn cách nào có thể 
giải thích thái độ hồ đồ có chủ ý của nhà nghiên cứu 
pháp lý-chính trị Trần Công Trục.

Hình như Lý thuyết Tiến hoá của Darwin chẳng tác 
động gì tới bộ óc của đám trí thức xã hội chủ nghĩa.   

Nhờ mấy trang sách do “facebooker” Nguyễn Thị 
Bích Hằng ở trong nước tung lên cho thấy Chương 
II. Miền Nam, trong Bộ sách Lịch sử Việt Nam, dưới 
sự thống trị của Mỹ vẫn có những dòng chữ “nguỵ 
quân, nguỵ quyền …Ngô Đình Diệm ban hành hiến 
pháp phản dân tộc …dựng lên cái gọi là chính thể 
Việt Nam Cộng Hoà”.

Điều này chứng tỏ lời giải đáp của Tổng chủ biên 
Bộ sách Lịch sử Việt Nam, PGS.TS Trần Đức Cường 
với RFA hoàn toàn chính xác “Bản chất chính quyền 
Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không 
có gì thay đổi cả”.

Loài người có lương tri sẽ lên án và chê cười bọn 
xâm lăng dưới bất cứ hình thức nào. Tự vệ chính 
đáng là hành động cần thiết và bắt buộc để bảo vệ 
quyền lợi và sự sống còn của dân tộc mà không ai có 
quyền chê trách.  

3. Thứ ba, Trục cố ý hiểu sai sự thật nhưng đúng ý 
của giới lãnh đạo đảng CSVN về Hiệp định Geneve 
1954. Chính Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
ký vào Hiệp định chia đối đất nước trong khi Quốc 
gia Việt Nam phản đối quyết liệt. Thủ tướng Ngô 
Đình Diệm ra lệnh toàn dân miền Nam vĩ tuyến 17 
treo cờ rũ để phản đối hành động chia đôi Việt Nam. 

Hiệp định Geneve 1954 chẳng có khoản nào quy 
định về tổng tuyển cử vào hai năm sau mà do Hà Nội 
tuyên truyền. Bản Tuyên bố cuối Hội nghị có đề cập 
tới hy vọng tổ chức tổng tuyển cử hai miền Nam Bắc 
nhưng không có quốc gia tham dự nào ký vào đó nên 

thiếu yếu tố pháp lý.
Trong bất cứ tình huống nào, Chính phủ Việt Nam 

Cộng Hoà đại diện cho gần phân nửa dân số Việt 
Nam cũng không có nghĩa vụ thi hành Hiệp định Ge-
neve theo cách diễn dịch sai lạc của Hà Nội. Dư luận 
thế giới sẽ chê cười Cộng sản Việt Nam không am 
tường về luật pháp quốc tế mà sính dùng luật rừng 
xanh.

4. Thứ tư, Tiến sĩ Trục viết “có một bộ phận người 
Việt Nam ở trong và ngoài nước đã lợi dụng sự kiện 
này để bôi nhọ chế độ chính trị hiện hành” và đe 
doạ sẽ bị luật pháp trừng trị. Không riêng người Việt 
Nam mà cả cộng đồng quốc tế đều biết rõ đảng Cộng 
sản chỉ đem lại tai hoạ cho dân tộc, dìm đất nước tụt 
hậu kể từ năm 1945 cho tới nay. 

Trục kêu gọi người Việt Nam “hoà giải hoà hợp” 
và đoàn kết dân tộc. Nhưng chính sách của Nhà nước 
chỉ có “hoà hợp hoà giải”. Vì thế, 42 năm trôi qua 
chuyện hoà hợp hoà giải chỉ như một chiêu bài tuyên 
truyền hơn là một giải pháp.

Trung Quốc sẽ tắt tiếng cười nếu Nhà nước Cộng 
sản Việt Nam hành động theo phương châm của dân, 
do dân, vì dân thực sự chứ không phải đảng Cộng sản 
tự ý nhân danh nhân dân mà quyết định mọi việc.

Hy vọng đám trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
để cho trí óc đi theo Thuyết Tiến hoá của Charles 
Darwin. 

   

Hình Ảnh Lịch Sử
Trận Mậu Thân 1968: Bốn quân nhân Biệt Đông 

Quân khiêng một phụ nữ thương tích đẫm máu vì đạn 
Việt Cộng ở Sài Gòn. Đứa con trai, vai áo nhuộm máu, 
đi chân đất, lo lắng chạy theo mẹ ở phía sau, bên phải. 

Ảnh: Tạp Chí Life
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 Tiếng Vỹ Cầm
Và Giai Cấp Trung Lưu

Việt Nam không có đa nguyên đang đảng nên giới 
trung lưu ái quốc và tiến bộ hiện nay chỉ có thể nghĩ đến 
chuyện thay đổi kinh tế hay vật chất mà thôi. Bị bao bọc 
bằng các luật lệ về chính trị nguy hiểm nên họ chỉ có thể 

mơ đến chuyện làm giàu và làm sao để không va chạm 
với thể chế. Và đó là cái dở, là ngõ cụt của giới trung lưu 

tiến bộ và ái quốc.
Nguyễn Xuân Nghĩa 

Cuối tháng rồi, tôi đọc một bài viết ngắn của fa-
cebooker Nguyễn Trung Bảo mà cứ ngỡ như là vừa 
nhận được một tin vui:

“Cuối cùng thì chính trị cũng tìm đến với gia đình 
cậu trai kéo Violin ở bờ hồ Hoàn Kiếm, dù như mẹ 
cậu này viết trên facebook rằng lâu nay muốn ‘tránh 
xa’ các chuyện liên quan đến chính trị. Những tranh 
luận về quyền của một công dân là gì khi đến nỗi việc 
chơi đàn ở nơi công cộng cũng bị cấm cản lại gặp sự 
phản biện rằng muốn chơi đàn thu tiền thì cần xin 
phép. Dù rằng, việc chơi đàn để nhận tiền từ người 
qua đường chẳng có gì lạ ở những nước khác nhưng 
với các cán bộ ở bờ hồ thì việc này vẫn cần phải có 
chỉ đạo.

Vượt lên những tranh cãi đó là một tín hiệu đáng 
mừng. Người dân đã ý thức được họ phải đòi hỏi để 
con cháu mình có một không gian văn hoá, sinh hoạt 
cộng đồng, và quyền tự do biểu đạt suy nghĩ trên 
phương tiện truyền thông. Phía các cán bộ bờ hồ, dù 
đã hiểu sức mạnh của facebook từ lâu nhưng lâu nay 
cứ cho đó là công cụ của ‘bọn phản động’, thì bây 
giờ mới vỡ nhẽ dân thường cũng xài facebook chửi 
mình và làm ồn ào rộn chuyện. Đó chính là những 
tranh cãi - đối đầu diễn ra rất thường ở những xã hội 
có nhiều không gian cho dân sự. Điều này đến dù trễ 
nhưng đang đi rất nhanh với sự thúc đẩy của mạng 

xã hội...
 Một xã hội mà người được giao quyền nhìn đâu 

cũng muốn ra oai, muốn ‘trật tự’ im lặng thì đó hoặc 
là một nghĩa trang hoặc là một xã hội không có dân 
chủ.” (Trung Bảo).

Tranh của nghệ sĩ vỹ cầm 15 tuổi, sáng tác sau khi bị 
cấm chơi đàn.  Ảnh: fb Lan Le

Qua đến phần phản hồi thì mới biết (hoá ra) là mình 
mừng hụt:

- Le Nguyen. Mẹ em ấy vừa đăng stt xin lỗi công 
an. Khg hiểu sự thật là gì. 30 July at 03:05

Sự thật hoàn toàn đúng vậy. Báo Giao Thông, số 
ra ngày 30 tháng 7 năm 2017 có bản tin (“Mẹ ‘cây vĩ 
cầm 15 tuổi’ bất ngờ xin lỗi công an trên Facebook”) 
ngăn ngắn: “Tôi đăng dòng trạng thái này kính gửi 
lời xin lỗi sâu sắc tới các anh vì sự việc tôi đưa lên 
Facebook cá nhân tối ngày 28 tháng 7 năm 2017. Do 
nóng vội và thương con một cách mù quáng, tôi đã 
đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng an ninh các 
anh về sự việc diễn ra khi mà tôi là người không có 
mặt ở đó. Điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới 
các anh, làm ảnh hưởng uy tín và danh dự của các 
anh.”

 Những lời xin lỗi (“sâu sắc”) thượng dẫn, nói nào 
ngay, cũng chả “bất ngờ” gì cho lắm. Ở Việt Nam mà 
đã đụng tới công an thì trước sau gì người dân cũng 
phải nhận lỗi cho rồi – nếu không thì lôi thôi lắm, lôi 
thôi lâu, và rất có thể là sẽ lôi thôi lớn. Đó là chưa kể 
những trường hợp nghiêm trọng phải bước vào đồn, 
rồi được khiêng ra vì đã tự tử mất rồi.

Thân mẫu của nghệ sỹ vỹ cầm 15 tuổi vội xin lỗi 
rối rít là chuyện cũng...đúng thôi nhưng chả hiểu sao 
tôi vẫn cảm thấy thoáng đôi chút buồn buồn. Rồi đột 
nhiên lại nhớ đến bài báo của một bạn đồng nghiệp, 
Lê Lô, viết hồi năm 2004:

“Người trung lưu Hà Nội sống giả dối, không biết 
điều đó có phải là phế phẩm của bảy mươi năm đời 
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ta có đảng không. Họ đãi tiệc, làm đám cưới với bề 
ngoài cực kỳ linh đình long trọng nhưng món ăn thì 
lỏng chỏng bình dân. Họ thích tiền nhưng cứ làm vẻ 
dửng dưng. Họ bắt tay người này nhưng mắt hướng 
về một người khác đứng ở gần đó có chức vụ cao hơn. 
Họ nói năng thưa gửi, nói sông dài biển rộng nhưng 
sau một giờ thì không ai hiểu ý họ muốn tả cái gì hay 
muốn gì...

Trừ một thiểu số quá ít còn tất cả, những người ở 
ngoài chính quyền và cán bộ cấp trung như đang sống 
theo một thỏa hiệp bất thành văn, là không động đến 
chuyện chính trị, đến cơ chế cầm quyền, đến những 
phi lý trong cuộc sống.”

Tôi thì không tin rằng trong suốt “bảy mươi năm 
đời ta có đảng” mà Hà Nội vẫn còn giữ được giai cấp 
trung lưu. Chế độ bao cấp chấm dứt vào cuối thập 
niên 1980, từ đó đến năm 2004 là vừa vặn một thế hệ 
người. Một phần tư thế kỷ sống không cần sổ gạo và 
tem phiếu là khoảng thời gian (e) chưa đủ dài để tạo 
thành một tầng lớp trung lưu tử tế. Bởi thế, lời trách 
móc của ông bạn tôi (“người trung lưu Hà Nội sống 
giả dối”) chưa chắn đã hoàn toàn ... “đúng người và 
đúng tội!”

Hơn mười năm sau nữa, chính xác là vào hôm 14 
tháng 10 năm 2016, một tác giả khác – Lê Dủ Chân 
– cũng có đôi lời phàn nàn (nghe) hơi na ná: “Sau 
thời ‘đổi mới kinh tế’, từ năm 1987 đến nay xã hội 
Việt Nam ngoài hai tầng lớp cai trị là đảng viên đảng 
cộng sản nắm toàn bộ quyền lực và tài sản quốc gia 
và bị trị là tuyệt đại bộ phận nhân dân vô sản đã hình 
thành một tầng lớp thứ ba, càng ngày càng lớn mạnh 
đó là tầng lớp tư sản trung lưu. Họ cũng thuộc lớp 
người bị trị nhưng nhờ vào lỗ hổng của chế độ sau 
thời mở cửa, nhờ vào kiến thức, kỷ năng sẵn có mà ăn 
nên làm ra và có thế đứng trong xã hội...

Thế nhưng, điều đáng buồn là giới tư sản trung lưu 
hình như đã quên đi mình cũng thuộc về gia cấp bị 
trị, quên đi mình mới chính là lực lượng nòng cốt 
phải nhận lấy trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân 
trong công cuộc tranh chống độc tài toàn trị, chống 
bất công xã hội đang diễn ra trên đất nước này!”

Không riêng gì Lê Dủ Chân, khuynh hướng chung 
đều tin rằng tầng lớp trung lưu  là xương sống của 
nền dân chủ.  TS Alan Phan cũng chia sẻ quan niệm 
tương tự: “Dựa trên kinh nghiệm của Âu, Mỹ, Úc, 
Nhật, Hàn Quốc, Singapore…, tôi cho rằng tầng lớp 
trung lưu đã đóng góp rất tích cực vào sự phồn thịnh 
của các quốc gia này.

Trước hết, tầng lớp này là những ‘con kiến’ cần cù 

xây dựng ngày đêm trong công việc được giao phó 
để tạo một phân khúc sản lượng cao nhất của GDP. 
Vì tạo được thu nhập lớn theo số đông, họ cũng là 
những người dân đóng thuế nhiều nhất cho ngân 
sách quốc gia. Sự đóng góp của họ còn thể hiện qua 
nhu cầu tiêu dùng, vốn tiết kiệm trong các ngân hàng, 
quỹ đầu tư và các hoạt động thiện ích ngoài xã hội... 
Tầng lớp trung lưu thường bao gồm những người yêu 
nước nhất.”

Đó là kinh nghiệm của Alan Phan về thành phần 
trung lưu ở Âu, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore...
hay đâu đó kìa. Chớ còn ở Việt Nam nơi mà những 
kẻ có học, có chút của ăn của để là họ “tính” ngay 
đến chuyện bỏ nước ra đi; và cha mẹ của một cậu bé 
15 tuổi “lỡ” chơi đàn violon (nơi công cộng) đã phải 
cuống cuồng và rối rít xin lỗi công an thì vai trò của 
giai cấp trung lưu – xem ra – vẫn còn mơ hồ lắm.

Bao Dung và Đểu Giả
 Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, 
mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm 

của một quốc gia. Lê Nguyễn Duy Hậu
  
Tạp Chí Luật Khoa mời gọi độc giả tham gia chủ đề 

“Thế Nào Là Một Quốc Gia Đáng Sống,” và đã nhận 
được nhiều bài viết thú vị.

- Lê Quang Dũng: “Nơi quốc gia có đạo đức.”
- Châu Tiểu Lan: “Nơi mọi nghề nghiệp đều có chỗ 

đứng đúng đắn trong xã hội.”
- Đức Việt: “Nơi người dân có thể tự bảo vệ 

mình.”
- Hân Bụi: “... nơi mà những người dân sống ở đó 

không ai muốn ra đi, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình.” 

- Lê Nguyễn Duy Hậu : “Cần có nhiều yếu tố để 
một quốc gia trở nên đáng sống, nhưng yếu tố quan 
trọng nhất có lẽ là lòng khoan dung.”

Quan niệm thượng dẫn về “lòng khoan dung” khiến 
tôi nhớ đến một bài viết ngắn ngủi nhưng rất cảm 
động của tác giả Xuân Thọ về tình nghĩa thầy trò, và 
đức bao dung: 

“Tôi có rất nhiều thầy cô giáo cũ ở CHDC Đức 
(đều từ 70 đến 80 tuổi), đã về hưu từ ngày nước Đức 
thống nhất, nhưng vẫn có cuộc sống yên lành... Năm 
2006 và năm 2011 tôi có mời một số anh chị em bạn 
học cũ từ Việt Nam sang Đức chơi, (có thể có người 
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đang đọc bài này). Cả hai lần chúng tôi đều kéo nhau 
về trường cũ, bỏ tiền ra làm một bữa liên hoan, có cả 
âm nhạc Việt Nam, mời toàn bộ các thầy cô đến dự. 
Họ rất mừng và nói:“Các học sinh Đức cũ không ai 
nhớ đến chúng tôi, nhưng người Việt các anh chị quả 
là rất ơn nghĩa, 40 năm rồi vẫn nhớ đến chúng tôi”.

Nhờ chúng tôi tổ chức họp mặt họ mới có dịp gặp 
nhau, vì trường cũ đã giải tán và nội bộ của họ có 
nhiều vấn đề: mất đoàn kết, thù hận nhau, do chính 
quá khứ của đảng SED để lại, nên họ không bao giờ 
chủ động gặp nhau.

Trong số phận các thầy cô, tôi chỉ xin kể 2 sự việc:
1- Bà Magdalena M. vốn là một bà giáo rất đẹp 

gái, tóc bạch kim, cao ráo, dáng rất sang, dạy kỹ 
thuật truyền tin. Sau 40 năm gặp lại bà vẫn như vậy 
và lái xe BMW mui trần đến dự liên hoan. Trước kia 
tôi không quan tâm đến cuộc sống của bà, nay thấy 
bà nổi bật lên giữa các vị giáo già nua thanh đạm. Bà 
bảo: Lương hưu giáo viên của bà thì tạm đủ, nhưng 
ông chồng bà là đại tá không quân Quân đội Nhân 
dân Quốc Gia CHDC Đức. Sau khi thống nhất ông 
được lương hưu tương đương như ông quan năm Tây 
Đức nên khá lắm! Bà buồn là ông mới mất và nay bà 
chỉ còn sống bằng lương hưu của bà và 1 phần lương 
hưu bà góa của ông (Witwenrente).

Bà M. than phiền với tôi là: So với ông đại tá ở phía 
Tây Đức thì cái tỷ lệ lương hưu để lại cho bà góa có 
ít hơn.

Tôi không biết điều bà M. nói đúng hay sai, nhưng 
tôi an ủi bà: Ngày trước ông nhà chỉ lo mỗi việc là 
tiêu diệt người ta, sau này người ta trả lương hưu hậu 
như vậy, lúc ổng qua đời, bà còn được lương bà góa 
của ông nhà thì chắc là sự bất công không bằng đồng 
bào tôi ở Sài Gòn đã chịu, họ không những không có 
lương hưu mà còn phải đi cải tạo, có người chết mất 
cả xác.

Bà M. không phản đối điều tôi nói và trầm ngâm 
hẳn. Từ đó đến nay, bà vẫn hay gửi email trao đổi 
chuyện chính trị với tôi.

2- Ông bà Joseph và Gundela GL. là hai người tôi 
coi như bố mẹ nuôi. Bọn con trai, mấy thằng Erwin, 
Peter, Michael vẫn chơi bóng đá với đám thanh niên 
Việt Nam chúng tôi, con bé Martina suốt ngày quấn 
quít với các bạn gái Việt. Suốt mấy chục năm xa cách 
tôi vẫn thư từ cho bà. Đùng một cái, từ năm 1990, 
sau thống nhất đất nước Đức, tôi mất liên lạc với bà. 
Tôi dò hỏi các thầy cô cũ thì biết cả hai ông bà từng 
là mật vụ chìm cho STASI (An Ninh CHDC Đức) nên 
khi chế độ sụp đổ, mọi việc vỡ lở, ông bà xấu hổ quá, 

đưa cả gia đình đi xa.
Từ khi sang Đức, tôi đã cất công tìm tung tích của 

ông bà, vì tôi vẫn nhớ đến tình cảm của họ đối với 
đám thanh niên Việt chúng tôi khi xưa. Là người Việt 
Nam, tôi thừa hiểu cái bi kịch “cá chìm” mà hàng 
triệu người Đông Đức hồi đó phải gánh chịu, dù là 
nạn nhân hay là thủ phạm. Đối với tôi tình cảm con 
người là trên hết.

Nhờ có Internet và hệ thống sổ điện thoại điện tử, 
tôi đã tìm được gia đình ông bà GL. Ông bà có một 
căn nhà nhỏ trên đảo Usedom, nằm trên biển Baltic, 
gần Ba-lan. Ông bà rút vào cuộc sống ẩn dật để tránh 
mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Cậu con cả 
Erwin làm giám đốc trung tâm điều dưỡng trên đảo 
và vẫn chăm nom ông bà. Ông bà cảm động lắm và 
nói là họ đã mất hết bạn bè người Đức nhưng may mà 
tôi đã đến với họ.

Điều làm ông bà ân hận nhất là cái “sổ hưu”. Vì 
là nhân viên mật vụ STASI nên ông bà có quyền cao 
chức trọng hơn các đồng nghiệp khác trong trường, 
mặc dù họ có trình độ hơn ông bà. Nhờ vậy ngày nay 
ông bà lĩnh lương hưu cao hơn họ, những nạn nhân 
của ông bà”. Xuân Thọ (20.12.2012 Cologne)

Đông và Tây Đức thống nhất năm 1990. Mối liên 
hệ tình cảm cá nhân của dân chúng hai miền đất nước 
(có thể) vẫn còn năm điều/ba chuyện bất bình hay 
“lấn cấn” nhưng ở khía cạnh luật pháp, và trên bình 
diện quốc gia thì mọi người đều bình đẳng – bất kể 
họ thuộc bên nào. 

Việt Nam thì không thế. Tuy “Nam/Bắc hoà lời ca” 
sớm hơn nước Đức đến mười lăm năm nhưng chính 
cách xuyên suốt của chính phủ hiện hành vẫn hoàn 
toàn nhất quán trong việc phân biệt đối xử giữa kẻ 
thắng và người thua. 

The winner takes all. Kẻ thua thì thua trắng và mất 
hết, kể cả cái tên gọi như Sài Gòn hay Chính Quyền 
Miền Nam. Hơn bốn mươi năm sau, dư luận mới 
thoáng chút “râm ran” khi nghe những nhà sử học của 
bên thắng cuộc “thống nhất bỏ tên gọi ngụy quyền” 
cho bên thua cuộc – theo tường trình của phóng viên 
Lan Hương (RFA)  21 tháng 8 năm 2017:

“Chúng tôi cũng có dịp trao đổi với PGS TS Trần 
Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện sử học, hiện là 
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đồng thời là 
tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam này. PGS.TS 
Trần Đức Cường cho chúng tôi biết lý do các nhà sử 
học thống nhất bỏ tên gọi ngụy quyền đối với chế độ 
Việt Nam Cộng Hòa:

“Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài 
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Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đấy là 
một chính quyền 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. Điều đó không có gì nghi ngờ cả”.

“Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ 
trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện 
mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh 
thuê. Thực chất các nhà sử học không có một đánh 
giá nào khác so với thời gian trước đây.”

“Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một 
văn bản khoa học, mình gọi trung tính vẫn hơn là 
ngụy quân, ngụy quyền. Bởi vì cách gọi này mang 
tính biểu cảm, miệt thị cho nên chúng tôi gọi là quân 
đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn.” 

Liên quan đến sự kiện này, bản tin (hôm 28 tháng 8 
năm 2017) của trang Tiếng Dân có đoạn như sau:

“Bộ sách Lịch Sử Việt Nam: Vũ Như Cẩn!
Bài trên báo Tiền Phong: Bộ sách ‘Lịch sử Việt 

Nam’ có gì ồn ào? Nhà sử học Dương Trung Quốc, 
cho biết: “Chỉ là cuốn sách của Viện Sử thôi, có gì 
mà ồn ào, giời ạ!” Nhưng ông cũng nói về bộ sách 
mới tái bản: “Có gì mới đâu”.

Nhà nghiên cứu Dương Quốc Đông, Viện Sử học, 
cho biết, đây là bộ sử tái bản, không có gì mới. 

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa 
học Lịch sử Việt Nam, xác nhận: “Bộ sử được viết lâu 
rồi. Nhiều người chưa đọc tưởng cuốn này trình bày 
kỹ lắm, không có gì đâu, thoáng tí thôi. Do cách diễn 
đạt khi họp báo thôi…”.

 Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết, bộ sử này có tiếng 
vang là do thủ thuật tuyên truyền”.

Trướ́c đó hai ngày trang Dân Luận  có bài viết của 
tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà, với tựa là “Về bộ sách 
lịch sử Việt Nam: Vẫn là sử đểu!” Sử đểu cũng như 
sự bao dung đểu cáng (hay đều giả) chả lừa gạt được 
ai, đã đành; nó còn đẩy xa thêm tiến trình hoà giải của 
cả một dân tộc mà nhân tâm vốn đã ly tán từ lâu! 

Bài trước, sau khi lập luận ISIS là hệ quả của chủ 
nghĩa Wahhabi -- tức là bàn về ý thức hệ -- đã kết 
thúc với phần kết luận đối lập của Karen Armstrong: 
“Chúng ta cần một sự hiểu biết rõ 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 
(atavistic) từ một quá khứ nguyên thủy, nhưng là 
một sản phẩm của hiện đại theo một nghĩa thực tế”. 
Theo tôi hiểu, chúng ta cần biết diễn biến sự hình 
thành của IS.  

ĐẠI HỌA HỒI
Những tổ chức hiện đang phá rối an ninh trật tự 

thế giới, tuỳ nơi và tùy thời, được gọi là: IS (Islam-
ic State), thường dịch là “Nhà Nước Hồi” (NNH), 
tiếng Ả Rập là Da’-ish, ISI (Islamic State of Iraq 
= NNH của Iraq), ISIS (Islamic State of Iraq and 
Syria = NNH của Iraq và Syria) hay ISIL (Islamic 
State of Iraq and the Levant = NNH của Iraq và Le-
vant). Levant tiếng Ả Rập là Mashriq nghĩa là vùng 
đất mặt trời mọc, là dải đất ở bờ biển phía đông Địa 
Trung Hải gồm Hy Lạp, Anatolia, Syria-Palestine 
và Ai Cập.

Nguyên nhân xa của IS là cuộc xâm lăng A Phú 
Hãn của Liên Bang Sô Viết Nga ngày 24.12.1979. 
Dân quân kháng chiến mujahideen coi việc chiếm 
đóng của cộng sản vô thần là một xúc phạm Hồi 
giáo, tuyên bố thánh chiến jihad quyết liệt chống 
lại bằng du kích chiến.  Thời ấy là thời “chiến tranh 
lạnh”, ai là thù của Nga thì là bạn của Mỹ nên mu-
jahideen được Hoa Kỳ và Tây phương ủng hộ. Năm 
1987 (thời Reagan) HK viện trợ súng vác trên vai 
bắn hỏa tiễn phòng không Stinger khiến phi cơ và 
trực thăng Nga thường xuyên bị hạ. 15,000 quân 
Nga thiệt mạng.
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MULLAH MOHAMMED OMAR VÀ TALI-
BAN

Giữa thập niên 1990 Mullah Mohammed Omar 
(1958-2013), một giáo sĩ (mullah) làng ở Singhesar 
quy tụ một số mujahideen, đa số là học sinh thuộc 
sắc tộc Pashtun theo Hồi cơ bản chủ nghĩa du học 
tại các madrassa ở Hồi Quốc. Mullah Omar thành 
lập và lãnh đạo Taliban (talib tiếng Pashtun nghĩa là 
“Học sinh”) gồm chưa đến 50 học sinh, với tư cách 
là amir al-mu’minin (Chỉ huy của các tín hữu). Ông 
ác cảm với những tập tục thiếu đạo đức, nhất là ba-
cha bazi, hành lạc với thiếu nhi, rất phổ biến trong 
đám những lãnh chúa. Có lần ông dẫn 30 người 
với 15 khẩu súng xông vào dinh một lãnh chúa giải 
thoát được 2 nạn nhân và treo cổ tên lãnh chúa lên 
nòng sung đại bác xe tăng. 

 Hầu như toàn thể Taliban là người Pushtun 
-- hậu duệ của những người Âu Châu xâm lăng khu 
vực này từ nhiều ngàn năm trước -- chia làm nhiều 
nhóm:

- Khoảng 60% đến 80% ôn hòa, cực lực chống lại 
Taliban. 

- Khoảng 20% đến 50% tham gia chiến đấu vì 
tiền.

- Khoảng 1% đến 5% là những vua thuốc phiện, 
rất giầu có dựa vào Taliban để làm ăn.

- Khoảng 0.1 đến 2% là thành phần nòng cốt của 
Taliban, chiến đấu vì Hồi giáo.

Taliban chống lại việc chiếm đóng A Phú Hãn của 
Liên Sô, được CIA và đối tác ISI (Inter-Services 
Intelligence) của Hồi Quốc ủng hộ. Khi chiến đấu 
chống Liên Sô, Mullah Omar mất một mắt. 

 Tháng 11.1994 Taliban tiến chiếm Kandahar, tp 
lớn thứ nhì A Phú Hãn. Năm 1996 Mullah Omar 
vào đại tự ở Kandahar, lấy tấm khăn của ngôn sứ 
Mohammad ít ai thấy, lên nóc đền phất. Tháng 
9.1996 Taliban chiếm thủ đô Kabul và từ đó cai trị 
90% lãnh thổ A Phú Hãn, áp dụng luật sắc tộc Pash-
tun tiền-Hồi giáo và luật Sharia theo kiểu giải thích 
khắc khổ của Wahhabi, bắt phụ nữ phải trùm burqa 
hay chadri từ đầu đến chân; không cho con gái từ 
10 tuổi trở lên đi học; nam giới râu không đủ dài 
bị tù; cấm âm nhạc và truyền hình; hành quyết nơi 
công cộng những kẻ sát nhân và ngoại tình; chặt tay 
kẻ cắp. Những chính sách quá tàn bạo này không 
được một số phần tử trong nội bộ đồng ý nên gây 
chia rẽ và bị dư luận quốc tế lên án. Năm 1998 Hội 
đồng Bảo an LHQ ra hai nghị quyết đốc thúc Tali-
ban chấm dứt ngược đãi phụ nữ. 

“

Chỉ có Ả Rập Saudi, UAE và Hồi Quốc công nhận 
chính quyền Taliban. Các dân tộc thiểu số Tajik, 
Uzbek và Hazara ở bắc A Phú Hãn họp thành “Liên 
Minh Bắc” chống lại Taliban, sau 9/11 giúp Hoa 
Kỳ truy nã Taliban, nhưng Mullah Omar và một số 
thủ hạ thân tín chạy thoát sang biên giới Hồi Quốc 
lập ra “Quetta Shura”. Shura nghĩa là hội đồng tư 
vấn, Quetta là thủ phủ của tỉnh Balochistan miền 
tây nam Hồi Quốc, nơi al-Qaeda lập khu an toàn.

Vì thế năm 1999 Hội đồng Bảo an LHQ lại ra nghị 
quyết chế tài Taliban. Mullah Omar cho al-Qaeda 
ẩn náu với điều kiện không được chống đối Hoa Kỳ 
nhưng Osama bin Laden bội ước, năm 1998 đánh 
bom các đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi, khiến 2 nhóm 
mâu thuẫn.

Tuy nhiên sau vụ 9/11 Hoa Kỳ yêu cầu nộp Osa-
ma bin Laden bị Taliban từ chối tuy Mullah Omar 
phản đối những hành động quốc tế của Osama.

Tháng 3.2001 mặc dầu có sự phản đối trên thế 
giới, kể cả nhiều người Hồi, sau khi dùng đại bác 
bắn phá không được, Mullah Omar vẫn thi hành 
việc cài mìn phá hủy hai pho tượng Phật vĩ đại tạc 
vào vách đá theo mỹ thuật Gandhara, gần thành phố 
Bamyan, cách kinh thành Kabul 230 km về phía tây 
bắc ở cao độ 2,500 m, pho nhỏ cao 35 m tạc năm 
507, pho lớn cao 53 m tạc năm 554.

 
Hai pho tượng Phật Bamyan, trước và sau khi bị phá.
Ngày 7.10.2001 (thời Bush Con) liên minh quân 

sự do HK lãnh đạo tiến chiếm A Phú Hãn. Đầu tháng 
12, chế độ Taliban sụp đổ. Nhưng Mullah Omar 
tái tập hợp Taliban tại biên giới Hồi Quốc, nổi lên 
chống chính quyền của TT Burhanuddin Rabbani 
(cầm quyền từ 28.6.1992 đến 27.9.1996 thì bị ám 
sát) thân Mỹ ở Kabul, thủ đô A Phú Hãn. Mỹ ra giá 
$10 triệu cho cái mạng của Omar. Không được Hoa 
Kỳ tài trợ nữa, Taliban tìm nguồn tài chánh trong 
việc khai thác ma tuý và các hoạt động bất hợp pháp 
khác mỗi năm thu được khoảng $400 triệu theo HK 
ước lượng năm 2012.

Tháng 7.2002, Hoa Kỳ tấn công hôn lễ của gia 
đình Omar tại tp Uruzgan. Ngày 16.11.2008 TT A 
Phú Hãn Hamid Karzai (cầm quyền từ 7.12.2004 
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đến 29.9. 2014) cam đoan nếu Mullah Omar đồng 
ý thương thảo hòa bình thì sẽ được bảo đảm an 
ninh. Tháng 7.2011, phát ngôn viên Taliban Zabi-
hullah Nujahid bác bỏ tin Mullah Omar chết. Ngày 
29.7.2015, chính phủ A Phú Hãn khẳng định Mul-
lah Omar chết vào tháng 4.2013 tại một bệnh viện ở 
Karachi. Ngày 31.7.2015 Tòa Bạch Ốc xác nhận tin 
Omar chết nhưng không biết chính xác chết trong 
trường hợp nào.

Mullah Mohammed Omar, Mullah Akhtar Muham-
mad Mansour và Mawlawi Hibatullah Akhundzada
Mullah Omar chết, phụ tá lâu năm của ông là Mul-

lah Akhtar Muhammad Mansour (1963-2016) kế 
nghiệp, ngày 21.5.2016 bị phi cơ không người lái 
bắn chết tại Balochistan, Mawlawi Hibatullah Ak-
hundzada (sinh 1961) lên thay. Ông là giáo sư dạy 
ở trường đạo (madrassa) tại Kandabar, coi 10,000 
sinh viên, sau thành chánh án của hệ thống các tòa 
án Sharia ở A Phú Hãn. Ngày 20.7.2017 phát ngôn 
viên chính của Taliban, Yousef Ahmadi loan tin con 
của Akhundzada là Abdur Rahman chết trong vụ 
đánh bom tự sát vào căn cứ quân sự A Phú Hãn ở 
Gereshk, tỉnh Helmand.

Tuy đã suy thoái, Taliban vẫn còn nhiều ảnh hưởng 
tại A Phú Hãn, nhất là tại các vùng nông thôn trong 
khi chính quyền Kabul mất lòng dân vì tham nhũng 
và kỳ thị chủng tộc.

Dưới thời TT Bush Con, khoảng 36,000 quân Mỹ 
đồn trú tại A Phú Hãn. Ngày 17.2.2009 Obama gửi 
thêm 17,000 quân với lý do “Taliban đang hồi phục 
ở A Phú Hãn và Al-Qaeda ủng hộ cuộc nổi dậy và 
từ nơi trú ẩn an toàn dọc biên giới Hồi Quốc, đe 
dọa nước Mỹ”.

Năm 2012 Obama ra lệnh rút bớt quân, năm 2013 
lại rút thêm nữa, và tháng 6 chuyển trách nhiệm 
giữ an ninh cho chính phủ A Phú Hãn. Taliban leo 
thang khủng bố ngay. UNAMA (Phái đoàn Viện trợ 
LHQ ở A Phú Hãn) ghi nhận có 8,615 thường dân 
thiệt mạng và bị thương vào năm 2013. Tại một số 
quận xa xôi, chính quyền A Phú Hãn và các phần tử 
nổi dậy địa phương đã đạt được những cuộc ngưng 
bắn không chính thức nhưng như thế cho thấy chính 

quyền bất lực, làm tăng thẩm quyền của Taliban. 
Các lực lượng an ninh A Phú Hãn thẩm định vào 
cuối năm 2013 khoảng 40% số quận có mức đe doạ 
“tăng” hoặc “cao”. Hoa Kỳ xác định nhiệm vụ sau 
năm 2014 là chỉ tập trung vào việc huấn luyện các 
lực lượng A Phú Hãn và vào các hoạt động chống 
khủng bố chống lại “những tàn dư của al-Qaeda”. 
Tháng 5.2014, TT Obama thông báo lịch trình việc 
Hoa Kỳ hoàn tất việc triệt thoái vào cuối năm 2016 
và hy vọng một nửa quân số Mỹ ở A Phú Hãn có 
thể về nước trước khi ông hết nhiệm kỳ nhưng ngày 
6.7.2016 ông lại tuyên bố 8,400 quân sẽ phải ở lại 
cho đến năm sau theo khuyến cáo của Ngũ Giác Đài 
vì không thể đế A Phú Hãn làm nơi trú ẩn an toàn 
cho quân khủng bố. Ông cũng cho phép quân đội 
không tập Taliban và hành quân trên bộ cùng quân 
đội A Phú Hãn. 

Nhiều quan sát viên cho rằng chỉ thương thuyết 
với Taliban mới giải quyết được vấn đề hòa bình 
A Phú Hãn. Nhưng đấy là mơ giữa ban ngày vì 
Taliban không hề tỏ ra bận tâm về hòa bình, nhất 
là hòa bình với điều kiện Mỹ, chính xác hơn, điều 
kiện Hillary Clinton, như bà khẳng định trong cuốn 
“Hard Choices” (2014) của bà:

“Để được hòa giải, quân nổi dậy sẽ phải buông 
vũ khí, bác bỏ al-Qaeda và chấp nhận Hiến pháp A 
Phú Hãn. Và hòa giải không đến với tổn hại của tiến 
bộ của A Phú Hãn về bình đẳng giới tính và nhân 
quyền hoặc dẫn đến sự trở lại của các chính sách 
xã hội phản động. Đó là một mối quan tâm mà tôi 
cảm thấy nhiệt tình về [...] ... Tôi đã đưa ra ... tiêu 
chí để hội nhập - từ bỏ bạo lực, đoạn tuyệt với al 
Qaeda, ủng hộ Hiến pháp - một thần chú ngoại giao 
của tôi… Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận các biện 
pháp xây dựng lòng tin mà cả hai bên có thể chấp 
nhận. Chúng tôi muốn Taliban công khai tuyên bố 
tách rời khỏi al-Qaeda và chủ nghĩa khủng bố quốc 
tế và cam kết tham gia vào tiến trình hòa bình với 
Karzai và chính phủ của ông. Taliban muốn được 
phép mở một văn phòng chính trị ở Qatar để cung 
cấp một nơi an toàn cho các cuộc đàm phán và 
cam kết trong tương lai. Chúng tôi đón nhận ý kiến 
này [...] Như là bước đầu tiên, chúng tôi đã đồng ý 
bắt đầu làm việc với LHQ để rút tên một số thành 
viên Taliban quan trọng khỏi danh sách trừng phạt 
khủng bố như áp đặt lệnh cấm du lịch”.

Là ngoại trưởng từ 21.1.2009 đến 1.2.2013, Hil-
lary Clinton trực tiếp chỉ đạo cuộc thương thuyết 
với Taliban. 
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Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Đức ngày 28.11.2010. 
Clinton cử một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tới 
gặp lãnh đạo của Taliban. Các cuộc họp bổ sung 
được tổ chức sau đó.

Vài tháng trước cuộc họp đầu tiên ở Đức, Taliban 
ở A Phú Hãn thảm sát 10 nhân viên cứu trợ y tế, 
trong đó có 6 người Mỹ. Tại tỉnh Kunduz của A Phú 
Hãn Taliban ra lệnh ném đá và bắn một phụ nữ 19 
tuổi. Tại Hồi Quốc, Taliban cho nổ tung hai trường 
học nữ sinh.

Trong năm 2010, theo LHQ, 2,777 thường dân A 
Phú Hãn thiệt mạng, 75% do Taliban tấn công; 496 
quân nhân Mỹ và 212 quân nhân đồng minh tử trận; 
5246 người Mỹ bị thương; 821 quân nhân và nhân 
viên an ninh A Phú Hãn chết.

Tuy thế bà Clinton vẫu cứ muốn “hòa giải”. Ngày 
18.2.2011 tại New York, bà viết: “Tôi giải thích 
rằng chúng tôi đang tiến hành đợt sóng thứ ba, 
một đợt sóng ngoại giao, nhằm đẩy cuộc xung đột 
đến một kết quả chính trị có thể phá vỡ liên minh 
giữa Taliban và al-Qaeda, chấm dứt cuộc nổi dậy 
và giúp tạo ra một A Phú Hãn ổn định hơn và một 
khu vực ổn định hơn. Đây là cái giá để đạt được 
một giải pháp chính trị ... Tôi đã nói, kể cả một sự 
chuyển đổi tinh vi nhưng quan trọng về ngôn ngữ, 
mô tả các biện pháp này như là “những kết quả 
cần thiết” của bất kỳ cuộc đàm phán nào hơn là 
‘những điều kiện tiên quyết’. Đó là một thay đổi 
tinh tế (nuanced), nhưng sẽ rõ ràng là con đường 
để đàm phán trực tiếp”.

Tháng 5.2011, chính phủ A Phú Hãn tiết lộ các 
cuộc đàm phán bí mật, sau đó bị đình chỉ. Bà Clin-
ton đã cử một viên chức Bộ Ngoại giao đến Doha, 
thủ đô Qatar, để “chuyển một thông điệp qua người 
Qatar tới Taliban kêu gọi họ quay trở lại bàn hội 
nghị. Đầu tháng 7.2011, Qatar báo cáo rằng Agha 
[chánh văn phòng của lãnh đạo Taliban] sẵn sàng 
trở lại... Các cuộc đàm phán bắt đầu lại ở Doha 
vào tháng 8”.

Hamid Karzai, TT A Phú Hãn, “thực sự rút dây 
cắm điện” ra khỏi cuộc đàm phán hòa bình cuối năm 
2011. Bà Clinton bảo: “Tôi muốn ông ấy xét lại. Tôi 
đã cố gắng truyền đạt ý thức khẩn cấp mà tôi cảm 
thấy để tái tiến hành diễn biến [hòa bình] và đề 
nghị một kế hoạch không đòi hỏi ông [Karzai] trực 
tiếp đạt được thỏa thuận với Taliban về việc mở văn 
phòng. Tôi nói tất cả những gì ông ấy cấn phải làm 
là ra một tuyên cáo chính thức ủng hộ ý kiến. Sau 
đó tôi sẽ sắp xếp để Qatar mời Taliban tiến tới. Mục 

tiêu là mở văn phòng và tổ chức một cuộc họp giữa 
Hội đồng Hoà bình Cao cấp của A Phú Hãn và các 
đại diện của Taliban nội trong 30 ngày. Nếu điều đó 
không đạt được, văn phòng sẽ đóng cửa. Sau nhiều 
cuộc thảo luận, Karzai đồng ý”.

Vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2011, Taliban 
tấn công một khách sạn ở Kabul, giết chết 12 người. 
Taliban tuyên bố họ đã giết 90 người và tố cáo rằng 
tin tức thực sự về “thành công” của họ đang bị làm 
sai lạc. Taliban phóng một cuộc tấn công xuyên 
biên giới từ Hồi Quốc vào A Phú Hãn, giết 38 người 
A Phú Hãn. Ở tây bắc A Phú Hãn, bom bên đường 
nổ vào những chiếc xe buýt nhỏ đầy người làm 23 
người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em.

Từ tháng 9.2011 đến tháng 1.2012, một vụ đánh 
bom tự sát bằng xe hơi của Taliban khiến người đứng 
đầu Hội đồng Hòa bình Tối Cao của A Phú Hãn và 
4 người khác thiệt mạng, Một vụ khác ở Kabul giết 
chết 17 người, trong đó có 13 người Mỹ. Một vụ 
khác nữa ở miền bắc  Người đánh bom phóng xe 
của hắn ta trong khi lái xe bên cạnh một chiếc xe 
buýt đưa đón NATO đi Kabul. Một máy bay ném 
bom tự sát của Taliban ở miền bắc A Phú Hãn giết 
chết 19 người tại một đám tang. Năm 2012 có 300 
quân nhân Mỹ và 92 quân nhân đồng minh bị giết, 
2877 người Mỹ bị thương, 2754 thường dân A Phú 
Hãn bị giết. 22 thường dân chết và 50 bị thương 
trong một vụ Taliban đánh bom chợ ở tỉnh Kanda-
har. Taliban phổ biến một video chiếu đầu của 17 
quân nhân A Phú Hãn, Tại Hồi Quốc Taliban bắn 
cô gái Malala Yousufzai 15 tuổi vì cổ võ giáo dục 
cho phụ nữ. Cô được tặng giải Nobel Hòa bình năm 
2014. Taliban bỏ thuốc độc vào nước uồng của 6 
trường học. Chỉ một trường đã có 125 trường hợp 
ngộ độc.

Nhưng Taliban cứ “đánh đánh đàm đàm” như kiểu 
CSVN, mặc bà ngoại trướng nói gì thì nói.

Đầu năm 2012 bà Clinton giải thích: “Taliban 
lại rút khỏi đàm phán. Lần này khó kêu họ quay 
lại. Diễn biến hòa bình bị đóng băng”; cuối năm 
bà lại tóm tắt tình hình: “Cuối năm 2012 cánh cửa 
hòa giải vẫn mở nhưng chỉ mở hé”. Đến mở toắc ra 
chúng cũng không thèm vào.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, 68 quân nhân Mỹ 
và 23 quân nhân đồng minh tử trận, 1319 thường 
dân A Phú Hãn bị giết. Quân Taliban mặc binh phục 
A Phú Hãn xông vào tòa án tp Farah lục từng phòng 
giết 48 người và làm bị thương hơn 60 người, kể cả 
quan tòa, luật sư, nhân viên tòa án và thường dân. 
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Một đoàn xe gồm 5 người Mỹ kể cả một nhà ngoại 
giao nữ và 1 bác sĩ A Phú Hãn bị Taliban phục kích 
chết. Bên ngoài Tối Cao Pháp Viện Kabul một xe 
đánh bom tự sát giết 17 người và làm bị thương 40 
người, phần lớn là nhân viên tòa án trên đường về 
nhà. 

Truyền thông trên toàn thế giới (BBC, U.K. Tele-
graph, Daily Mail, The Guardian) báo cáo rằng ở 
Kandahar, Taliban chặt đầu cậu bé 10 tuổi và một 
16 tuổi bị buộc tội làm “gián điệp” khi họ bới thùng 
rác gần một đồn cảnh sát tìm thực phẩm thừa.  Năm 
trước cũng trong quận này, một cậu bé 16 tuổi bị 
Taliban cáo buộc là làm gián điệp cho chính phủ, 
bị chặt đầu và lột da. Một tháng sau đó, một cô gái 
7 tuổi và một cậu bé 12 tuổi bị bắt cóc và bị chặt 
đầu.

Bà Clinton tóm tắt công lao thương lượng hòa 
bình với Taliban: “Tôi tin rằng chúng tôi đã đặt 
một nền móng tích cực có thể giúp những nỗ lực 
hòa bình trong tương lai”. 

Bà Clinton vẫn tỏ ra quan tâm: “Tháng 6.2013, sau 
khi mãn nhiệm được vài tháng, Taliban cuối cùng 
đã mở văn phòng thương lượng. Nhưng sự thông 
cảm mới mà tôi để ra bao nhiêu năm để đạt được, 
xụp đổ chỉ hơn một tháng sau. Nhìn những việc này 
như một tư nhân, tôi thất vọng nhưng không ngạc 
nhiên. Nếu làm hòa dễ dàng thì hòa bình đã có từ 
lâu”. 

Tóm lại trong vấn đề Taliban, 4 năm làm ngoại 
trưởng công của bà là công cốc và bà là ngoại trưởng 
vô tích sự. Bà không ý thức được rằng Taliban chỉ 
thích đánh không thích đàm. Vì thế phải đợi đến 
tháng 7.2015 mới có cuộc thương thuyết đầu tiên 
giữa chính phủ A Phú Hãn và Taliban nhưng cũng 
không đi đến đâu. 

Ngày 9.12.2016 Thomas Joscelyn và Bill Roggio 
lại loan báo “Taliban bác bỏ ‘thương thuyết hòa 
bình’ với Tây phương và quảng cáo tiếp tục liên minh 
với al-Qaeda trong một video mới phổ biến mang 
tên ‘Ràng buộc của Nhà Nước với Mujahideen’ do 
Media Manba’ al-Jihad for Production thực hiện” 
trong đó nhắc lại phát biểu của Mullah Akhtar Mo-
hammad Mansour, chết trong cuộc không kích của 
Mỹ vào tháng 5, mô tả “diễn biến hòa bình và hòa 
giải” chỉ là những yêu cầu của kẻ thù cố làm suy 
nhược Taliban với “tiền, truyền thông và các học 
giả đi lệch hướng” và chúng cố “triệt tiêu sự thống 
nhất của Mujahideen nhưng chúng thất bại. Chúng 
ta không nên nghe chúng tuyên truyền, kể cả những 

“Thương thuyết Hoà bình” này. Và jihad này sẽ 
tiếp tục cho đến khi Lời Allah và Shariah hoàn tất”. 
Cuốn video chiếu cả những nhân vật thánh chiến 
Hồi quan trọng như Nasir al Wuhayshi (emir của 
AQAP = al Qaeda in the Arabian Peninsula, mới 
chết năm 2015), Sheikh Khalid Batarfi, thành viên 
lão thành của AQAP, Siraj Haqqani, người sáng lập 
Islamic Emirate of Afghanistan, Hibatullah Akhun-
dzada, emir đương thời của Taliban, lý thuyết gia 
Sheikh Neda Muhammad Nadeem...tất cả phát biểu 
chung quy lại là “Allah sẽ rung chuyển Tòa Bạch 
Ốc bằng nhiệt tình tôn giáo của Majahideen được 
Allah cho phép” (“Taliban rejects peace talks, em-
phasizes alliance with al Qaeda in new video”).

Rõ rảng thương thuyết với Taliban là vô vọng.
Thomas Joscelyn và Bill Roggio phê bình:
“Ngoại trưởng Hillary Clinton giám sát các cuộc 

thương lượng với Taliban thời chính quyền Obama. 
Các cuộc đàm phán là một thất bại. Taliban rút tỉa 
những nhượng bộ khác nhau và Hoa Kỳ không bao 
giờ có bất cứ điều gì để đáp lại, ngoại trừ thượng 
sĩ Bowe Bergdahl, một người bị buộc tội đào ngũ. 
Thủ lãnh Taliban hiện tại là Mullah Haibatullah 
Akhundzada, người có con trai đã thực hiện một vụ 
đánh bom tự sát vào tháng 7. Akhundzada là một tư 
tưởng gia theo chủ nghĩa thánh chiến, không phải 
là một đối tác hòa bình tương lai. Đàm phán với 
hắn là điên rồ tuyệt đối. Chính quyền của Obama 
cũng theo đuổi các cuộc đàm phán với Taliban theo 
lý thuyết rằng nhóm này có thể từ bỏ al-Qaeda. Ý 
tưởng đó luôn luôn là một ảo tưởng nguy hiểm” 
(Sending more troops to Afghanistan is a good 
start”. 21.8.2017).

Jeremy Diamond khẳng định “Báo cáo của Hạ 
Viện tố cáo Obama vi phạm luật trong vụ trao đổi 
Bergdahl”:

“Báo cáo được đa số Cộng Hòa GOP tổng hợp 
buộc tội hành pháp đã làm thế khi bỏ qua Quốc hội 
trong cuộc đàm phán trao đổi 5 tù nhân Taliban lấy 
thượng sĩ Quân đội Hoa Kỳ Bowe Bergdahl đang 
bị giam tại A Phú Hãn. Họ gợi ý rằng Tòa Bạch Ốc 
đã đưa chính trị và sự tuỳ tiện đi trước thủ tục thích 
hợp trong việc điều đình…Báo cáo nói rằng, “Nỗ 
lực chuyển giao 5 Taliban không chỉ đơn thuần là 
một cơ chế để thu hồi một quân nhân Mỹ bị giam 
cầm. Làm như vậy cho phép Hành pháp loại bỏ 5 
trong số những tù nhân nguy hiểm và có vấn đề 
nhất… Quốc hội không được thông báo về việc thả 
tù nhân Taliban cho tới hai giờ trước khi việc diễn 
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ra – thời gian cực ngắn so với quy định 30 ngày 
báo trước cho việc thả bất kỳ người bị giam cầm 
tại Guantanamo theo Đạo luật Cho phép của Bảo 
vệ Quốc gia (National Defense Authorization Act) 
mà Obama ký vào tháng 12.2013” (“House report 
accuses Obama of violating law in Bergdahl ex-
change”. CNN. 10.12.2015).

Ngày 8.9.2017 Gerry Shih bình luận: 
“Ngoại trưởng Tàu Vương Nghị và ngoại trưởng 

Hồi Quốc Khawaja Asif tuyên bố Tàu, Hồi Quốc 
và A Phú Hãn sẽ tổ chức một loạt các cuộc đàm 
phán ba chiều mới vào cuối năm nay tại Tàu để 
thúc đẩy đàm phán giải quyết cuộc xung đột với 
Taliban trong khi Mỹ tăng gấp đôi chiến dịch quân 
sự… Tuần này các viên chức Hoa Kỳ cho biết rằng 
viện trợ quân sự trị giá $225 triệu cho Hồi Quốc đã 
bị đình chỉ trong khi khoảng 3.500 quân bổ sung sẽ 
tới A Phú Hãn để đảo ngược những bước tiến của 
Taliban trên chiến trường và giành được đòn bẩy 
trong đàm phán.

Asif nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng: 
“Quan điểm kiên định của chúng tôi coi là không 
có giải pháp quân sự ở A Phú Hãn, nên tập trung 
vào một thỏa thuận chính trị được đàm phán. Tàu 
đóng một vai trò rất xây dựng trong vấn đề này”. 
Hồi Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ 
rằng nó ủng hộ các nhóm như mạng lưới Haqqani 
có liên kết với Taliban, một lập trường mà Tàu hậu 
thuẫn. Vương bảo, “Chính phủ và nhân dân Hồi 
Quốc đã thực hiện những hy sinh to lớn trong cuộc 
chiến chống khủng bố để cho mọi người thấy và 
cộng đồng quốc tế phải thừa nhận điều đó”… Hôm 
Thứ Hai, Tàu cùng nhiều quốc gia tuyên bố các 
nhóm chiến binh có cơ sở tại Hồi Quốc Lashkar-e-
Taiba và Jaish-e-Mohammad là các tổ chức khủng 
bố, trong một động thái được Ấn Độ và Hoa Kỳ ca 
ngợi” (“China, Pakistan take swipes at Trump’s Af-
ghan policy”. Associated Press).

Sự hiện diện của hai tổ chức khủng bố trên lãnh 
thổ Hồi Quốc đủ chứng minh ngoại trưởng Tàu và 
Hồi Quốc bất cố liêm sỉ công khai nói láo trước dư 
luận quốc tế… như thường lệ. Nó càng cho thấy 
thương lượng hòa bình với Taliban là chuyện mơ 
hồ.  

Taliban nguy hiểm như thế nhưng chưa bằng Al-
Qaeda vì tuy cả hai đều diễn dịch Hồi giáo một cách 
cực kỳ khắc khổ và dùng bạo lực để thi hành chính 
sách, Taliban theo chủ nghĩa địa phương (parochi-
alism) chỉ hoạt động hạn chế trong lãnh thổ A Phú 

Hãn, còn al-Qaeda chủ trương jihad toàn cầu (glo-
balism), hoạt động khắp nơi trên thế giới nên mới 
đích thực là đại họa Hồi. 

Bản đồ của báo Al Jazeera cho thấy lãnh thổ A Phú 
Hãn bị phân chia: các phần tô xám là do chính phủ kiểm 

soát, tô đen là bị Taliban chiếm đóng, tô đỏ là đang 
tranh chấp,

OSAMA BIN LADEN VÀ AL-QAEDA
Du kích quân Muhajedeen được Mỹ viện trợ, 

Nga thấy không thể thắng được, sợ bị sa lầy, năm 
1988 Mikhail Gorbachev quyết định triệt thoái. 
Người lính Nga cuối cùng rút khỏi A Phú Hãn ngày 
15.2.1989, nhường chỗ cho Osama bin Laden tung 
hoành. 

Osama bin Laden sinh năm 1957 tại Riyadh, Ả 
Rập Saudi, là con thứ 17 trong số 52 người con của 
Mohammed bin Laden, người Yemen di cư, sở hữu 
một công ty kiến thiết lớn nhất vương quốc Saudi 
và một tập đoàn vĩ đại phân phối khắp Trung Đông 
hàng tiêu dùng từ xe Volkswagen đến đồ uống 
Snapple. Anh chị em Osama du học ngoại quốc rồi 
về làm việc với cha. Osama được chiều chuộng ở 
nhà, học trường ở Jiddah, chịu ảnh hưởng của học 
giả Hồi Abdullah Azzam chủ trương tất cả người 
Hồi phải tham gia jihad để thành lập Nhà Nước Hồi. 
Osama bất mãn chứng kiến cảnh Tây phương ngày 
càng ảnh hưởng lên đời sống ở Trung Đông. Ông 
sớm lấy vợ và gia nhập đoàn Huynh Đê Hồi. 

Năm 1979 Azzam và Osama bin Laden sang Pe-
shawar, một thành phố Hồi Quốc ở biên giới A Phú 
Hãn, tham gia kháng chiến chống Nga, không phải 
ra mặt trận nhưng nhờ giao dịch rộng tìm các nguồn 
tài trợ và hậu thuẫn tinh thần cho mujahideen. Tổ 
chức của họ có tên là Maktab al-Khidamat (MAK 
= Afghan Services Bureau = Sở A Phú Hãn Sự Vụ) 
mộ quân cho jihad A Phú Hãn, không những từ các 



Tháng 10 - 2017 Trang 27

nơi tại Trung Đông mà còn có cả một hệ thống tuyển 
dụng rộng lớn từ Brooklyn, thành phố New York 
đến Tucson, bang Arizona, huấn luyện và trang bị 
tân binh gọi là “Ả Rập A Phú Hãn”, cho thấy họ có 
khả năng thiết lập chủ nghĩa xuyên-Hồi, một điều 
tối nguy hiểm.

  
Abdullah Azzam và Osama bin Laden

Năm 1988, Osama bin Laden thành lập al-Qaeda 
(tiếng Ả Rập nghĩa là “Căn Cứ”) chú trọng khủng 
bố hơn là chiến đấu, được Hoa Kỳ hậu thuẫn, tài 
trợ, huấn luyện và vũ trang đẻ đánh Liên Sô qua 
chiến dịch Gió Lốc (Operation Cyclone) của CIA 
từ 1979 đến 1989, ban đầu chi viện $20-30 triệu 
mỗi năm, từ 1987 lên đến $630 triệu mỗi năm. CIA 
huấn luyện mujahideen những kỹ thuật như đánh 
bom bằng xe hơi, ám sát… nay al-Qaeda đem áp 
dụng trong jihad chống lại và giết… Mỹ.

Viện trợ Mỹ vẫn không đủ để mua vũ khí, các tổ 
chức chống cộng phát triển buôn ma tuý qua Hồi 
Quốc ra khắp thế giới, kế cả Hoa Kỳ, được CIA 
ngơ đi nếu không muốn nói là khuyến khích. CIA 
đỡ được gánh nặng tài chánh nhưng mất bớt quyền 
kiểm soát các tổ chức chống cộng ở A Phú Hãn và 
Hồi Quóc.

Sau khi Liên Sô rút lui khỏi A Phú Hãn năm 1989, 
jihad cuả mujahideen mất đối tượng, bèn chuyển 
mục tiêu sang Tây phương nói chung, Hoa Kỳ nói 
riêng.

Osama về Ả Rập Saudi gây qũy nhưng Nhà Saudi 
thânTây phương sợ Osama gây rối loạn, tịch thu 
thẻ thông hành và cự tuyệt việc Osama đề nghị cho 
quân “Ả Rập A Phú Hãn” làm lính biên phòng sau 
khi Iraq xâm lăng Kuwait năm 1990. Tệ hơn nữa, 
Nhà Saudi lại kêu gọi Hoa Kỳ giúp. Osama phẫn 
nộ, thề rằng không phải Mỹ mà al-Qaeda sẽ làm 
chủ thế giới.

Năm 1989 chiến tranh với Liên Sô chấm dứt, 
al-Zawahiri không thể vế Ai Cập lẩn sang Sudan 
là nước Hồi giáo đang có nội chiến. Đúng lúc ấy 
Osama từ Ả Rập Saudi sang Sudan. Hai người gặp 
nhau, lập kế hoạch tấn công đại sứ quán Ai Cập ở 

Hồi Quốc và mưu sát một số chinh trị gia Ai Cập.
Sau 1 năm chuẩn bị, al-Qaeda ra tay lần đầu, ngày 

29.12.1992 cho nổ bom tại một khách sạn ở cảng 
Aden, Yemen, lúc ấy đang là chỗ nghỉ của thủy 
quân lục chiến Mỹ trên đường đi duy trì hòa bình ở 
Somalia. Mỹ không có ai chết, chỉ có 2 du khách Áo 
thiệt mạng. Từ đó Osama tích cực hoạt động thánh 
chiến jihad.  Ngày 26.2.1993 một xe tải chở 606 
kg chất nổ định làm xập tháp phía bắc của Trung 
tâm Mậu dịch Thế giới ở tp New York để cho nó đổ 
xuống kéo xập luôn tháp phía nam có thể giết hàng 
vạn người, nhưng chúng thất bại chỉ làm 6 người 
thiệt mạng và hơn 1,000 người bị thương. Al-Qaeda 
cũng huấn luyện và vũ trang phiến quân Somalia giết 
18 quân nhân Mỹ tại Mogadishu ngày 3.10.1993. 
Ngày 27.6.1995 TT Ai Cập Hosni Mubarek đến Ad-
dis Ababa, Ethiopia, dự cuộc họp thượng đỉnh các 
lãnh đạo Phi Châu, bị phục kích nhưng ông vô sự. 

Ngày 13.11.1995 một xe chở bom nổ bên ngoài 
một trại Mỹ tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi, nơi 
gần 400 chuyên viên Mỹ huấn luyện Vệ binh Quốc 
gia Saudi cách sử dụng vũ khí họ đem từ Mỹ sang. 
Lúc ấy cả Mỹ và ngưòi Ả Rập đang ăn trưa. Sáu 
người thiệt mạng gồm 5 người Mỹ, 1 người là quân 
nhân, 4 người là thường dân, và khoảng 60 người bị 
thương trong số ấy có 34 người Mỹ.

Hồi 9g50 tối ngày 25.6.1996, tháp Khobar 8 tầng, 
gọi là cao ốc số 131, ở Ả Rập Saudi -- gần trụ sở 
của công ty dầu quốc doanh Saudi Aramco và căn 
cứ Không quân Vua Abdulaziz, là nơi quân nhân 
Mỹ cư trú tại Dharan – bị đánh bom bằng xe hơi, 19 
lính không quân Mỹ thiệt mạng và 498 người nhiều 
quốc tịch bị thương. Năm 2006, một pháp đình Hoa 
Kỳ phán quyết Iran và Hezbollah là thủ phạm chủ 
mưu vụ tấn công.

 

 
(trái) Trụ sở Mỹ ở Riyadh bị đánh bom ngày 

13.11.1995, (phải) Cao ốc #131 ở Dharan
bị đánh bom ngày 25.6.1996

   Năm 1996, sợ bị bắt, Osama bin Laden từ Sudan 
về A Phú Hãn mộ thêm quân cho al-Qaeda và hoạch 
định những vụ đánh bom khủng bố lớn hơn. Ngày 
7.8.1998 các đại sứ quán Mỹ đồng thời bị đánh bom 
tại Nairobi, Kenya khiến 213 người thiệt mạng và 
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4,500 người bị thương; tại Dar-es-Salaam, Tanza-
nia khiến 11 người chết và 85 người bị thương. Al-
Qaeda nhận là thành tích của nó. Ngày 12.10.2000, 
một chiếc tàu nhỏ chứa đầy chất nổ lao vào khu trục 
hạm Hải quân Mỹ U.S.S. Cole bỏ neo ngoài khơi 
Yemen khiến 17 thủy thủ chết và 38 bị thương. Đích 
thân Osama bin Laden nhận là tác giả.

 USS Cole bị tấn công ngày 12.10.2000
Nhưng kinh hoàng nhất là vụ phá hoại cặp tháp 

song sinh Mậu dịch Quốc tế tại New York và Ngũ 
Giác Đài ngày 11.9.2001, nay gọi là vụ 9/11. Tuy 
bị CIA truy nã gắt gao nhất, Osama vẫn lẩn trốn 
được trong suốt gần 10 năm, ra thánh chỉ (fatwa) và 
phát biểu trên truyền thanh, truyền hính, tuyển tân 
binh thánh chiến và hoạch định những vụ khủng bố 
mới. Tháng 8.2010 Osama bin Laden bị lộ tung tích 
ở Abbottabad, Hồi Quốc (hình dưới đây) và ngày 
2.5.2011 bị toán Nguời Nhái Hải quân (SEAL) giết, 
thả xác xuống biển. 

 
(trái) Osama bin Laden và Ayman al-Zawahri,

(phải) Sayyid Qutb 
Osama bin Laden chết, Ayman Mohammed Rabie 

al-Zawahiri lên thay từ ngày 16.6. 2011. Osama bin 
Laden chịu ảnh hưởng của Abdullah Azzam.

Al-Zawahiri chịu ảnh hưởng của Sayyid Qutb.
Al-Zawahiri sinh ngày 19.6.1951 tại quận Maadi, 

ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập. Ông học Y khoa ở Đại 
học Cairo, năm 1974 tốt nghiệp, phục vụ trong quân 
đội Ai Cập rồi ra mở phòng mạch riêng ở Maadi, 
năm 1978 lấy bằng cao học phẫu thuật. Ông nói 
được tiếng Ả Rập, Anh và Pháp, thông thạo thần học 

Hồi giáo và lịch sử Hồi. Năm 14 tuổi al-Zawahiri 
theo tổ chức Huynh Đệ Hồi (Muslim Brotherhood). 
Ông đã đọc một số trong 24 tác phẩm của tư tưởng 
gia Ai Cập Sayyid Qutb và chịu ảnh hưởng nặng. 

Sayyid Qutb (1906-1966) đem salafi chủ nghĩa 
vào tk XX, làm cầu nối tư tưởng Abd al-Wahhab 
với thế hệ chiến sĩ thánh chiến mới, đưa đến al-
Qaeda và các tổ chức kế tiếp. Cuối thập niên 1940 
Sayyid Qutb du học Hoa Kỳ 2 năm, không bị ảnh 
hưởng Mỹ, trái lại thấy kinh tởm chủ nghĩa duy vật 
buông thả và xa đọa của sinh hoạt Tây phương, do 
đó quan điểm Hồi giáo cơ bản của ông cứng rắn 
hơn. Về nước trong khi đế quốc Ottoman sụp đổ, 
ông nhận thấy Tây phương áp đặt ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp trên vùng Trung Đông và các nhà 
cầm quyền địa phương tuy tự nhận là Hồi nhưng 
thực tế không còn xứng đáng với tư cách ấy nữa. 
Ông chủ trương thế giới Hồi chỉ còn một cách tự 
cứu là thánh chiến chống lại cả Tây phương và các 
tay sai địa phương bằng takfir – theo luật Hồi giáo, 
tương tự dứt phép thông công của Công giáo -- gọi 
một người Hồi giáo là bội giáo, kafir, khiến cho việc 
giết người này là bắt buộc và có công. Tuy Qutb 
không phải là người hành động nhưng bị chính 
quyền Ai Cập cho là một phiến loạn nguy hiểm và 
treo cổ năm 1966 về tội liên can đến vụ Huynh Đệ 
Hồi mưu sát TT Gamal Abdel Nasser. Al-Zawahiri 
cùng với 4 học sinh trung học tổ chức al-Jihad, một 
“tổ bí mật” để “biến viễn kiến của Sayyid Qutb 
thành hành động”, mở đầu phong trào jihad. Chính 
Osama Bin Laden, người sáng lập al-Qaeda, công 
nhận: “Qutb là người ảnh hưởng nhiều nhất đến thế 
hệ chúng ta, là nguồn gốc của tất cả tư tưởng thánh 
chiến và là triết gia cách mạng Hồi giáo”. 

Năm 1981, al-Zawahiri đi Peshawar, Hồi Quốc 
làm ở bệnh viện Red Crescent chữa cho các chiến sĩ 
thánh chiến chống Liên Sô bị thương ở A Phú Hãn. 
Cũng năm 1981, vụ mưu sát TT Ai Cập Anwar Sa-
dat bị phát giác. Tháng 2, TT Sadat ra lệnh vây bắt 
1500 người, trong đó có cả Al-Zawahiri và nhiều 
thành viên al-Jihad, nhưng để lọt thiếu úy Khalid 
Islambouli là người vào tháng 10 hạ sát được TT 
Sadat trong một cuộc diễu binh. Ra tòa như là bị 
can số 113, Al-Zawahiri bị kết án 3 năm tù, không 
phải vì mưu sát mà vì tội oa trữ vũ khí. Montasser 
el-Zayat, luật sư của Al-Zawahiri, trong cuốn “Al-
Zawahiri as I Knew Him” cho biết Al-Zawahiri bị 
tra tấn trong tù và khai ra chỗ ẩn náu của Essam 
al-Qamari, trung tá chỉ huy chiến xa của quân đội 
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Ai Cập, thành viên nòng cốt của tổ al-Jihad ở Maadi 
khiến ông này bị bắt và bị xử tử. 

 
Trung tá Essam al-Qamari và đại tá Abbud al-Zumar, 

quân đội Ai Cập, làm nội gián cho phiến quân. 
Năm 1984, al-Zawahiri được thả, dùng thẻ thông 

hành giả đi Thụy Sĩ, Sarajevo, Mã Lai Á, Đài Loan, 
Tân Gia Ba, Hồng Kông. Năm 1985, al-Zawahiri đi 
Ả Rập Saudi hành hương (Hajj) rồi ở lại hành nghề 
phẫu thuật tại Jeddah. Tại đây, năm 1986, ông gặp 
Osama bin Laden, đem EIJ sáp nhập với al-Qaeda 
và thành bác sĩ riêng kiêm cố vấn của Osama. 

Ngày 1.12.1996, Ahmad Salama Mabruk và 
Mahmud Hisham al-Hennawi với thẻ thông hành 
giả, tháp tùng Al-Zawahiri dưới tên giả Abdullah 
Imam Mohammed Amin, đi Chechnya với mục đích 
củng cố lại jihad tại đây bị suy thoái. Cả bọn đổi xe 
3 lần nhưng cũng bị bắt vài giờ trước khi vào lãnh 
thổ Nga và bị tống vào nhà giam Makhachkala 5 
tháng chờ ra tòa vào tháng 4.1997 lãnh án 6 tháng 
tù, 1 tháng sau được thả, bỏ đi, quịt $1,800 tiền biện 
hộ của Abulkhalik Abdusalamov, luật sư do tòa chỉ 
định.

Năm 1998 Hoa Kỳ thúc đẩy Albania dẫn độ một 
số thành viên EIJ, 43 người từ Albania, Azerbaijan, 
Kuwait, Saudi Arabia và Yemen về Ai Cập (và 64 
người xử khuyết tịch) để ra tòa án quân sự xử từ 
tháng 2 đến tháng 9.1999 về tội khủng bố trong vụ 
án nổi tiếng gọi là vụ “những người từ Albania về” 
hay vụ “đầu hàng phi thường” do đó khám phá ra 
được những dữ kiện về một số tổ chức khủng bố, 
nhất là Al-jamāʻah al-islāmīyah (có nghĩa là “Nhóm 
Hồi giáo”), một nhóm Hồi Sunni chủ trương lật đổ 
chính phủ Ai Cập và thay thế bằng một Nhà nước 
Hồi, từ 1992 đến 1998, được chính phủ Iran và Su-
dan cũng như al-Qaeda hỗ trợ, đã giết ít nhất là 796 
cảnh sát, quân nhân và thường dân Ai Cập kể cả một 
số du  khách. Đa số thành viên là Al-jamāʻah al-
islāmīyah về sau từ bỏ bạo hành, số còn lại tổ chức 
EIJ (Egyptian Islamic Jihad = Jihad Hồi Ai Cập) -- 
để phân biệt với PIJ (Jihad Hồi Palestine). 

AYMAN AL-ZAWAHIRI VÀ EIJ
Emir đầu tiên của EIJ là ‘Abbud al-Zumar (1947), 

đại tá tình báo quân đội Ai Cập, bị kết án tù chung 
thân sau vụ ám sát TT Anwar Sadat ngày 6.10.1981 
nhưng tháng 2.2011 được thả.

Khi ông bị tù, Ayman al-Zawahiri lên thay. 
Năm 1993, liên hệ của al-Zawahiri và EIJ với Iran 

có thể đã dẫn tới một vụ đánh bom tự sát nhằm vào 
Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Hasan al-Alfi, người đang 
nỗ lực ngăn chặn chiến dịch Hồi sát nhân ở Ai Cập. 
Ba tháng sau đó một nỗ lực để ám sát thủ tướng 
Ai Cập Atef Sidqi. Cả 2 vụ mưu sát đều thất bại. 
Nhưng vụ đánh bom xe của thủ tường Sidqi làm 21 
người Ai Cập thiệt mạng và giết chết một nữ sinh 
tên là Shayma Abdel-Halim. Quan tài của cô được 
rước đi khắp phố phường Cairo và đám đông la lớn: 
“Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù của Thiên Chúa!”  

Cảnh sát bắt 280 thành viên al-Jihad và hành hình 
6 người. 

Năm 1993 al-Zawahiri dưới tên Abdul Mu’iz, đi 
Mỹ phát biểu tại nhiều đền Hồi ở California, chỉ 
quyên được $2,000 để giúp trẻ con A Phú Hãn bị 
thương vì mìn Nga. Năm 1994 al-Zawahiri chỉ đạo 
việc hành quyết những người con của Ahmad Sala-
ma Mabruk và Mohammed Sharaf ở Sudan vì phản 
bội EIJ; sau đó EIJ được lệnh rời khỏi Sudan. Ah-
mad Salama Mabruk (1956-2016) từng là một lãnh 
tụ kỳ cựu của Jabhat al-Nusra và EIJ và là cánh tay 
mặt của al-Zawahiri.

Vụ tấn công năm 1995 vào đại sứ quán Ai Cập ở 
Islamabad, thủ đô Hồi Quốc, là thành công đầu tiên 
của EIJ dưới sự lãnh đạo của al-Zawahiri nhưng 
Bin Laden không tán thành hoạt động này vì nó 
khiến Hồi Quốc, “con đường tốt nhất để vào A Phú 
Hãn”, xa lánh.

Ngày 6.8,1998, văn phòng tờ al Hayat ở Cairo 
nhận được fax của EIJ tuyên bố EIJ sẽ báo thù Mỹ 
về tội bắt giữ nhiều thành viên của nhóm. Ngày 
7.8.1998, các đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanza-
nia bị đánh bom tự sát như đã nói trên đây.

Vì vai trò lãnh đạo trong các vụ tấn công chống 
Ai Cập vào những năm 90, năm 1999, al-Zawahiri 
và em, Muhammad al-Zawahiri, bị kết án tử hình 
vắng mặt. Năm 2000, sau vụ đánh bom USS Cole 
một số thành viên ra đi. Mohammed Atef trốn khỏi 
Kandahar, al-Zawahiri và Bin Laden chạy trốn đến 
Kabul, sau đó nhập với Atef khi thấy rằng không có 
cuộc tấn công trả đũa của Mỹ.

Sau khi về A Phú Hãn bin Laden và al-Zawahiri 
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cùng xuất hiện đầu năm 1998 loan báo việc thành 
lập một Mặt trận Hồi Thế giới để thực thi Jihad 
chống dân Do Thái và các quân Thập Tự Chinh – 
chính thức sáp nhập EIJ với al-Qaeda và ra thánh 
chỉ (fatwa) “Phán quyết giết và đánh Mỹ và đồng 
minh, dân sự cũng như quân sự, là một nghĩa vụ 
của mọi người Hồi”. Ba năm sau, xẩy ra vụ phá xập 
cặp tháp song sinh Trung tâm Mậu dịch Quốc tế ở 
tp New York và Ngũ Giác Đài ở Washington D.C. 
ngày 11.9.2001. 

Vài tuần sau, Interpol ra lệnh truy nã al-Zawahiri 
vế tội “chủ mưu nhiều vụ khủng bố tại Ai Câp và 
âm mưu phạm trọng tội và điều hành vì mục đích 
phạm tội giết người có dự mưu”. Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ ra khoản thưởng trị giá $25 triệu cho ai 
cho tin dẫn tới việc bắt được al-Zawahiri. Từ đó, al-
Zawahiri được chú ý nhiều, xuất hiện trên rất nhiều 
video và băng ghi âm để thúc giục người Hồi giáo 
tham gia cuộc thánh chiến chống  Hoa Kỳ và đồng 
minh. Sau mỗi lần ông xuất hiện thường có các vụ 
khủng bố.

Vào ngày 10.10.2001, al-Zawahiri xuất hiện trong 
danh sách đầu tiên của FBI ghi 22 tên khủng bố cần 
truy nã nhất, được TT George W. Bush công bố. 
Vào đầu tháng 11.2001, chính phủ Taliban tuyên bố 
họ đã ban tặng công dân A Phú Hãn chính thức cho 
al-Zawahiri, Osama Bin Laden, Mohammed Atef, 
Saif al-Adl và Shaykh Asim Abdulrahman. Tháng 
12.2001, một vợ và ba con của al-Zawahiri chết tại 
nhà ở A Phú Hãn trong một vụ Hoa Kỳ tấn công.

Tháng 7.2007, Al-Zawahiri chỉ đạo cuộc vây hãm 
Lal Masjid, mã hiệu Operation Silence. Đây là lần 
đầu tiên xác nhận Al-Zawahiri có những biện pháp 
chống chính phủ Hồi Quốc và chỉ đạo các chiến 
binh Hồi chống lại Hồi Quốc. Quân đội Hồi Quốc 
và Nhóm Đặc Vụ nắm quyền kiểm soát Đền Đỏ Hồi 
giáo ở Islamabad đã tìm được thư của al-Zawahiri 
ra lệnh cho các chiến binh Hồi Abdul Rashid Ghazi 
và Abdul Aziz Ghazi là những người điều hành đền 
Hồi giáo và trường đạo (madrasah) bên cạnh. Kết 
quả cuộc xung đột này là 100 người chết. Al-Zawa-
hiri cũng liên quan đến vụ ám sát cựu thủ tướng Hồi 
Quốc Benazir Bhutto ngày 27.12.2007. 

Tháng 12.2012, một video chiếu al-Zawahiri ca 
ngợi việc bắt cóc Warren Weinstein, một chuyên 
viên phát triển Mỹ tại nhà ở Lahore, Hồi Quốc, năm 
2011 và khuyến khích bắt cóc thêm những người 
Tây phương. Tháng 8.2015, một băng thâu thanh 
thâu tiếng al-Zawahiri tuyên bố al-Qaeda cộng tác 

với lãnh tụ Taliban mới Mullah Akhtar Mohammad 
Mansour. Tháng 5.2016, al-Zawahiri nói với tân 
lãnh đạo Taliban Mawlawi Haibatullah Akhundza-
da: “Nhân danh là emir của nhóm jihad al-Qaeda, 
tôi thề trung thành với ngài”. Tháng 9.2015, trong 
một băng khác al-Zawahiri đề nghị al-Qaeda và 
ISIS nên thống nhất.

Ngày 21.4.2017 trên tạp chí Spytalk, Jeff Stein 
loan tin “Ayman al-Zawahiri: Phi cơ không người 
lái của CIA làm sao suýt giết được thủ lãnh Al-Qae-
da” với nhiều chi tiết:

“Tuần lễ đầu tiên của tháng 1.2016 chính quyền 
Obama săn đuổi al-Zawahiri bằng một phi cơ 
không người lái tại thung lũng Shawal hẻo lánh 
vùng FATA (Federally Administered Tribal Area) ở 
biên giới A Phú Hãn nhưng hắn thoát chết. Phi cơ 
không người lái đâm trúng bức tường ngăn buồng 
hắn ở. Tường xập làm vỡ kính đeo mắt của hắn 
mà hắn may mắn vô sự. 4 cận vệ chết, 1 bị thương 
nhưng sau cũng chết… Có thể nay al-Zawahiri 
đang ẩn náu ở tp cảng Karachi [ở Hồi Quốc] có 
26 triệu dân trong số đó những dân nghèo sùng 
tín Hồi giáo…Al-Zawahiri nay 66 tuổi và yếu đuối, 
sống sót sau nhiều vụ phi cơ không người lái oanh 
kích nhưng, theo một lãnh đạo Taliban A Phú Hãn, 
lo buồn vì bản thân cũng như al-Qaeda không còn 
được hoan nghênh như trước vì đã thương lượng 
hòa bình với chính phủ A Phú Hãn và không muốn 
bị coi là “mối đe dọa cho hòa bỉnh thế giới”. Al-
Zawahiri lo tô điểm cho Hamza, 26 tuổi, con thứ 11 
cùa Ossama bin Laden, nổi lên từ năm ngoái như 
là emir của nhóm, tháng 7.2016 xuất hiện trên một 
video, nguyện trả thù Hoa Kỳ vì đã giết cha hắn. 
Tháng 1.2017 Bộ Ngoại Giao chính thức gọi hắn 
là một “tên khủng bố toàn cầu” và có những biện 
pháp chế tài hắn.

Đầu tháng 4 Tòa Bạch Ốc ra tín hiệu một tiếp cận 
mới, mạnh hơn trong việc loại trừ al-Zawahiri và 
liên minh, khi bổ nhiệm Lisa Curtis đứng đầu văn 
phòng Nam Á của Hội đồng An ninh Quốc gia. Bà 
là phân tích gia nổi tiếng của CIA, nhân viên văn 
phòng Quốc Hội và là người làm chính sách diều 
hâu của trí khố ở Washington D.C. Tháng 2, trong 
một bài viết cho Viện Houston bảo thủ, đồng tác 
giả với Husain Haqqani, cựu đại sứ Hồi Quốc ở 
Hoa Kỳ, bà Curtis lập luận đã đến lúc phải “tránh 
coi và mô tả Hồi Quốc như là một đồng minh. Tân 
chính phủ Hoa Kỳ không nên công nhận Hồi Quốc 
là một đồng minh của Mỹ”. Bây giờ Curtis là viên 
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chức đứng đầu Tòa Bạch Ốc phụ trách Hồi Quốc 
cũng như Ấn Độ. Bà và Haqqani viết: Islamabad 
không còn có thể được phép chơi trò bắt cá hai 
tay với Washington, một tay che chở quân khủng 
bố chống Hoa Kỳ, tay kia nhận hàng tỷ tiền viện 
trợ và hưởng quy chế gần như chính thức là đồng 
minh…Chính phủ còn phải loan báo vị thế mới đối 
với nhưng biện pháp đầu tiên dường như là phải 
cắt viện trợ quân sự trực tiếp HK lên đến $1,6 tỉ 
năm 2011. Năm 2013 chính quyền Obama đã giữ 
lại $300 triệu vì Hôi Quốc không đàn áp mạng lưới 
Haqqani” (“Ayman al-Zawahiri: How a CIA Drone 
Strike Nearly Killed the Head of Al-Qaeda”).

Một nhân vật khác bị Osama Bin Laden và Ay-
man al-Zawahiri chê nhưng vẫn trọng dụng: Abu 
Musab al-Zarqawi.

ABU MUSAB AL-ZARQAWI VÀ AQI
Abu Musab al-Zarqawi tên thật là Ahmad Fadeel 

al-Nazal al-Khalayleh, người gốc thổ dân sa mạc 
Bani Hassan ở Jordan, sinh tại Zarqa, một thành 
phố mỏ nghèo nàn tại Jordan, vì thế mới lấy tên là 
Al-Zarqawi, năm 18 tuổi cha mẹ chết hết, đang học 
trung học thì bỏ học, uống rượu và đánh nhau, bị bắt 
vào tù về tội buôn ma túy và xâm phạm tình dục. 

Sau khi được thả, theo học trường đạo tại một 
đền Hồi ở Amman, thủ đô Jordan, năm 1989 đi A 
Phú Hãn để tham dự chiến đấu đúng lúc Liên Sô rút 
lui. Ông ở lại làm chiến sĩ thánh chiến. Năm 1992 
ông gặp và được Issam Barqawi <*> dạy về tầm 
quan trọng của jihad, rồi gia nhập Jaish Mohammed 
(Quân đội của Mohammed) còn có tên là Bayat al-
Imam (Trung thành với Imam), một tổ chức Sunni 
Jordan quá khích do chính Issam Barqawi thành lập 
và lãnh đạo, chủ trương “về nguồn”, thù nền quân 
chủ Jordan, tấn công dân chủ và tàn sát người Do 
Thái và tín đồ Kitô giáo. Cả hai bị bắt ở Jordan lãnh 
án 5 năm tù về tội là thành viên tổ chức khủng bố đã 
bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trong tù al-Zarqawi 
chỉ cần liếc mắt là các bạn tù đã khiếp vía. Không 
học kinh Koran thì hắn tập tạ. Năm 1999, hắn được 
thả sớm khi có lệnh tổng ân xá. Nhưng rồi lại bị kết 
án khiếm diện về tội âm mưu đánh bom những du 
khách mừng thiên niên kỷ mới tại khách sạn Radis-
son SAS ở Amman. Bayat cũng bị cáo là âm mưu 
giết các người hành hương Kitô giáo.

Chính al-Zarqawi thành lập nhóm Tawhid wa al-
Jihad (Tawhid nghĩa là Tuyên bố tinh độc nhất vô 
nhị của Allah) kết hợp Thánh chiến chủ nghĩa hành 

động và dân tộc chủ nghĩa của Sunni ở Iraq, được 
Taliban A Phú Hãn tài trợ, huấn luyện quân tình 
nguyện đánh bom tự sát, thường là ngưới Palestine, 
tại những trại vùng biên giới gần như vô chính phủ 
giữa Hồi Quốc và A Phú Hãn.

Ở đấy năm 1999 ông gặp Bin Laden và Ayman 
al-Zawahiri nhưng bị chê là thô bỉ, khoác lác và 
đầu bò, bị ghét nhất vì xâm đầy người nên có biệt 
hiệu là “người xanh”. Ngược lại ông cũng nhiều 
lần từ chối gia nhập al-Qaeda, lại còn không chấp 
nhận chủ trương của bin Laden nhắm vào “kẻ thù 
xa” (Hoa Kỳ). Ông chỉ chăm chú vào việc đánh 
phá Do Thái nói chung, Israel nói riêng và Jordan. 
Tuy không đồng quan điểm với Osama bin Laden, 
khoảng năm 2000, ông được al-Qaeda giao cho coi 
trại huấn luyện Jund al-Sham (Quân miền Levant) ở 
Herat miền tây A Phú Hãn, cách căn cứ của bin Lad-
en hàng trăm dặm. Tại đây ông gặp Abu Abdullah 
al-Muhajir. Cũng như Osama bin Laden chịu ảnh 
hưởng của Abdullah Azzam lập ra al-Qaeda và Ay-
man al-Zawahri chịu ảnh hưởng của Sayyid Qutb 
lập ra EIJ, Al-Zarqawi chịu ảnh hưởng của Abu Ab-
dullah al-Muhajir lập ra AQI.

 
Abu Abdullah al-Muhajir và Al-Zarqawi

Tháng 3.2003 Hoa Kỳ đè bẹp quân đội Iraq và 
chiếm cứ nước này. Ngày 23.5 TT George W. Bush 
ra lệnh cho “thái thú” L. Paul Bremer giải tán quân 
đội và sa thải hàng ngàn công chức Iraq theo giáo 
phái Sunni, gây nạn thất nghiệp trầm trong trong 
một nước hạ tằng cơ sở bị tan hoang và kinh tế gấn 
như hoàn toàn kiệt quệ. Đúng lúc ấy al-Zarqawi đến 
Iraq, được lãnh tụ al-Qaeda Osama bin Laden tài 
trợ, tuyển mộ binh sĩ Iraq đang thất nghiệp sẵn có 
vũ khí trong tay và đưa quân sĩ thánh chiến ngoại 
quốc vào Iraq qua Syria, dễ dàng lập một đội quân 
phiến loạn hùng hậu. 

Để giải thích việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ, 
tướng Colin Powell, ngoại trưởng, cho rằng sự 
hiện diện của al-Zarqawi ở Baghdad là bằng chứng 
Saddam Hussein liên hệ với al-Qaeda [?!?]. Ngày 
6.6.2003, bộ trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld 
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lầm tưởng đội quân phiến loạn của al-Zarqawi là 
“những đám vô tích sự” (dead-enders) còn trung 
thành với Saddam Hussein [?!?].  Một tháng sau TT 
Bush ra lệnh “Đưa chúng vào”. Chúng ùa vào ngay, 
ngày càng đông cho đến hết năm 2003. 

Đến mùa xuân 2004, Hoa Kỳ bừng con mắt dậy 
thấy cả một đạo quân phiến loạn không trung thành 
với Saddam Hussein và cũng không phải chỉ là 
người Iraq nhưng quyết chí diệt Anh và Mỹ. Tháng 
4 2004, bốn nhân viên an ninh tư Hoa Kỳ bị giết ở 
Falluja, đại bản doanh của Tawhid al-Jihad (Thống 
Nhất và Chiến đấu), tổ chức của al-Zarqawi. Tháng 
10.2004 Al-Zarqawi tự xưng “emir” của AQI (Al-
Qaeda ở Iraq). Ông đánh du kích lúc ẩn lúc hiện, 
ngày càng mạnh, Mỹ bắt không được, phải ra giá 
$25 triệu cho cái đầu của ông, vô hình chung quảng 
cáo cho ông nổi đình đám, thành “một trong những 
huyền thoại mạnh mẽ và lâu đời nhất của cuộc 
chiến chống khủng bố”. Để xứng đáng với danh 
vọng này ông ra tay.

Al-Zarqawi nỏi tiếng về những vụ đích thân chặt 
đầu: Ngày 7,5.2004 Nicholas Evan “Nick” Berg, 
26 tuổi, thợ sửa đài truyền thanh người Mỹ. Tháng 
10.2004 Ken Bigley, 62 tuổi, công dân Anh, kỹ sư 
công chánh, nhân viên của nhà thầu Gulf Supplies 
and Commercial Services được hơn 1 năm. Ông là 
người bị bắt cóc và bị giết thứ 32 kể từ tháng 4.

Nhưng số người ngoại quốc bị giết không đáng kể 
so với hàng triệu người Hồi Shiite bị tay sai của Al-
Zarqawi sát hại từ 2003. Ngoài ra Al-Zarqawi còn 
chịu trách nhiệm về những vụ khủng bố khắp nơi.

Ngày 9.8.2003, đánh bom tự tử đại sứ quán Jordan 
ở Baghdad. Ngày 19.8 trụ sở LHQ tại Baghdad bị 
đánh bom, 22 người chết kể cả đặc phái viên LHQ 
Sergio Viera de Mello. Liền sau đó, ngày 29 vụ nổ 
khiến lãnh đạo Shiite Ayatollah Baqer al-Hakim 
thiệt mạng cùng với 83 người đang cầu nguyện bên 
ngoài đền Imam Ali tại Najaf.  

Ngày 1.1.2004, trong ngày lễ hội Ashura 185 tín 
đố Shiite ở Karbala và Baghdad bị sát hại. 11 ngày 
sau 102 tân tuyển cảnh sát Iraq chết trong 2 vụ đánh 
bom xe. 

Ngày 11.3.2004, đánh bom xe lửa ở Madrid, ngày 
24.4.2004 đánh bom tự sát ở thành phố cảng Basra 
và nhiều vụ khủng bố tín đồ và đền thờ giáo phái 
Shiite ở Iraq, ngày 9.11.2005 đánh bom tự sát ở 
khách sạn Amman, Jordan khiến 60 người chết. 

Ban đầu người Iraq coi al-Zarqawi như người 
ngoài xía vào chuyện địa phương và không được 

hoan nghênh nhưng sau khi Saddam Hussein thất 
bại, hắn lôi cuốn được tín đồ Sunni cuồng tín đang 
tuyệt vọng vì hắn gọi Shia là “một giáo phái gian 
dối và phản bội như rắn độc, như con bọ cạp khéo 
léo và độc ác”. Tháng 3.2004 các chiến sĩ người 
Jordan, Yemen, Saudi và Sudan của al-Zarqawi kết 
hợp thành một nhóm Hồi Sunni địa phương lấy tên 
là Salafiya al-Mujahedia, nhân vụ lính Mỹ mạnh 
tay ở trại Abu Ghraib làm bừng ngọn lửa phấn đấu, 
nhưng những hành động bắt cóc giết người tàn độc 
của họ khiến quân kháng chiến theo dân tộc chủ 
nghĩa kinh tởm. Hizbullah ở Lebanon lên án họ coi 
rẻ sinh mạng thường dân. Mặt trận Cứu Quốc (Sal-
vation Front) ra lệnh cho họ “đi khỏi Iraq hay là 
chết”. Hội nghị Hồi của Anh Quốc đã cố cứu Big-
ley nhưng thất bại, khiển trách nặng nề hành động 
của al-Zarqawi là phỉ báng Hồi giáo.

Al-Zarqawi không hề biết xấu hổ. Tháng 9.2004. 
hai tù trưởng Sunni chống bắt cóc bị giết. CIA cho 
rằng đích thân hắn đã chặt đầu hai nhà thầu Hoa Kỳ 
bị bắt cóc. Những người theo hắn tự hào về việc giết 
35 đứa trẻ ở Baghdad ngày 30.9.2004. Jordan liên 
kết hắn với các âm mưu ở Amman và Đức.

Nhưng Hoa Kỳ phản ứng. Lực lượng Đặc công 
626 cam đoan bắt hoặc giết hắn. Ngày 4.6.2004, 
Cảnh sát Iraq bắt được Omar Baziyani, phụ tá của 
al-Zarqawi, Hoa Kỳ không kích Falluja trong 3 tuần 
lễ, giết khoảng 100 tên theo Tawhid, ngày 17.9 một 
hỏa tiễn Hoa Kỳ ở Baghdad giết Sheikh Abu Anas 
al-Shami, cố vấn ý thức hệ của al-Zarqawi. 

Al-Zarqawi vừa bị chán ghét vừa thất thế, tháng 
12.2004, đành thề trung thành với Osama bin Laden 
và tự coi như là một phân bộ của al-Qaeda. Nhưng 
rồi ngày tàn của hắn cũng đến.Ngày 7.6.2006, al-
Zarqawi dự định họp ở gần Baquba, 55 dặm về 
phía bắc Baghdad, bị tình báo Jordan biết được 
báo tin cho HK mở cuộc không kích vào đúng căn 
nhà trú ẩn an toàn al-Zarqawi đang ở. Ngày 8.6, tại 
Baghdad, quân nhân Mỹ trưng bức dưới đây. Al-
Zarqawi chết, Abu Bakr al-Baghdadi lên thay. Ngày 
18.4.2010 trong một cuộc hành quân bao vây của 
Hoa Kỳ, Abu Omar al-Baghdadi chết cùng với Abu 
Ayyub al-Masri tức Abu Hamza al-Muhajir (1968-
2010), thủ tướng ISI từ 2009 đến 2010, tại Thar-
Thar, cách Baghdad 50 dặm về phía tây bắc.

Một phụ tá của al-Masri và một con của al-Bagh-
dadi cũng chết trong vụ này và ít nhất 16 người bị 
bắt. Nhưng tin al-Baghdadi chết này không đúng. 
Lại có tin ông chết trong vụ Nga oanh kích gần 
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Raqqa, Syria, ngày 28.5.2017 nhưng tin này cũng 
lại không được xác nhận (Krishnadev Calamur. “Is 
ISIS Leader Al-Baghdadi Dead?” 16.6.2017). Si-
mon Mabon cho rằng dù lãnh tụ của nó có chết đi 
chăng nữa, chúng ta cũng không an toàn được với 
ISIS (“We’re Not Safe From ISIS Even If Its Lead-
er Is Dead”. 15.7.2017). Jack Moore khẳng định 
“Lãnh tụ ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi không chết 
và sẽ chuyển Nhóm này thành ‘Al-Qaeda bội tăng’ 
(“ISIS Leader Abu Bakr Al-Baghdadi Is Not Dead 
and Will Turn Group Into ‘Al-Qaeda on Steroids’”. 
17.7.2017).

 
(trái) Hình tử thi của al-Zarqawi,

(phải) Abu Bakr al-Baghdadi
Vậy Abu Bakr Al-Baghdadi là ai mà sự sống chết 

được quan tâm đến thế? Và quan trọng hơn nữa ISIS 
là gì mà được coi là mối đe dọa cho cả nhân loại.

Hai vấn đề này sẽ được thảo luận kỹ hơn.
(còn tiếp)

Chú Thích của Tác Giả: 
<*> Issam Barqawi tức Abu Mohammed Al Mag-

disi năm 2011 bị bắt bỏ tù về tội tuyển mộ quân tại 
Jordan cho Taliban ở A Phú Hãn và các tổ chúc khủng 
bố khác. Ông cũng bị cáo giác là quyên tiền cho các 
tổ chúc khủng bố để thi hành phá hoại Jordan và dung 
Internet để tuyên truyền tư tưởng của nhóm khủng bố 
“Mặt trận Al-Nusra”, một nhánh al-Qaeda ở Syria, 
năm 2005 bị bắr vì phát biểu trên đài truyền hình Al-
Jazeera, năm 2008 được thả vì lý do nhân đạo sau khi 
truyệt thực phản đối.

Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 

***
NGUYỄN BÍNH (tiếp theo)
“THAM GIA KHÁNG CHIẾN”
Nguyễn Bính Hồng Cầu thuật lại bước đầu Nguyễn 

Bính theo “Cách Mạng”:
“Nhờ có biệt tài ăn nói nên đi đến đâu cha tôi 

cũng được bà con quý mến, nhất là các cô cậu nam 
thanh nữ tú, hễ rỗi việc là tụ họp quanh ông để được 
nghe cha tôi kể chuyện trên rừng dưới biển, kim cổ 
đông tây mà câu chuyện nào cũng có sức hấp dẫn. 
Chính những cuộc tụ tập vui vẻ ồn ào đó, lớ quớ thế 
nào cha tôi lại bị Việt Minh nghi là gián điệp Pháp 
cài vào vùng kháng chiến. Cha tôi phải ăn cơm tù 
Việt Minh, suýt bị chết chém vì tội ngoan cố, bởi 
có chết ông vẫn kiên quyết không chịu nhận mình 
là tay sai giặc Pháp. Số phận cha tôi đã được định 
đoạt, chờ ngày lên đoạn đầu đài. May thay có người 
trong ban “xử án” ít nhiều cũng nghe tên Nguyễn 
Bính mà có lời can gián kịp thời. Có lẽ cũng nhờ 
vào sự hiểu lầm tai hại này mà cha tôi nối lại liên 
lạc với những người kháng chiến. Chuyện đã qua 
rất lâu rồi, những người biết việc cũng đã thành 
người của ngàn năm.

Theo lời của các cụ bô lão ở xã Mỹ Hòa, Bình 
Minh, Vĩnh Long, đầu năm 1946, cha tôi có mặt ở 
vùng đất ven bờ sông Hậu. Bên kia sông là TP.Cần 
Thơ. Tại đây cha tôi đã cùng ông Cường (bà con 
quen gọi là Huế Cường) xây dựng lực lượng liên 
khu du kích năm xã dưới quyền lãnh đạo của Ủy 
ban Kháng chiến liên khu do ông Bùi Văn Bảy làm 
chủ tịch, bao gồm năm xã: Mỹ Hòa, Thạnh Lợi, Mỹ 
Thuận, Tân Quới, Đông Thành. Ông Cường chịu 
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trách nhiệm về quân sự, còn cha tôi làm chính trị 
viên Liên khu Du kích năm xã.

Cuộc sống lúc bấy giờ quá kham khổ. Dân khổ. 
Cán bộ, chiến sĩ khổ. Cha tôi lúc đó chỉ duy nhất có 
một bộ đồ kaki đã ngả màu vàng ố, cổ áo lên nước 
cáu bẩn lại gặp lúc nạn dịch chấy rận lan tràn khắp 
nơi. Mỗi lần cha tôi giết rận phải trải áo ra tấm 
ván lấy chai thủy tinh chà qua cán lại nhiều lần, rồi 
đem quần áo luộc nước sôi cho rận chết, đỡ được ít 
ngày thì đâu cũng hoàn đấy. Ngoài những giờ sinh 
hoạt chính trị với đội du kích liên khu, cha tôi còn 
làm thơ, ca dao, hò vè để kịp thời động viên kháng 
chiến. Cuối năm 1946, Pháp mở trận càn lớn, chiến 
sự khốc liệt. Các cơ quan đoàn thể kháng chiến 
được lệnh tản cư để bảo toàn lực lượng. Cha tôi 
cũng rời Mỹ Hòa trong cuộc di tản để bảo toàn lực 
lượng” (“Cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính: Nhận nhà 
thơ Kiên Giang làm đồ đệ”).

Đầu năm 1947, Nguyễn Bính đến chiến khu Đồng 
Tháp Mười, tham gia kháng chiến chống Pháp, 
phụ trách Đoàn Văn hoá Cứu quốc tỉnh Rạch Giá, 
phó chủ nhiệm tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Rạch Giá rồi 
chuyển sang công tác ở Ban Văn nghệ khu 8. Thơ 
Nguyễn Bính trên tờ Lá Lúa xuất bản ở chiến khu, 
có bài trở thành ca khúc nổi tiếng “Tiểu đoàn 307” 
được Nguyễn Hữu Trí phổ nhạc. 

 Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy
Cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng:
Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy
Nguyện một lòng gìn giữ non sông.

Họ chiến đấu với những thành tích huy hoàng, 
chiến công vang dội, lẫy lừng:

Lưỡi gươm vung dưới cánh tay sắt
Nổ súng đồng đồn giặc vỡ tan.

Các chiến sỹ lòng son, dạ sắt, gan vàng tiến lên:
Đánh đâu được đấy
Oai hùng biết mấy
…Tiếng tiểu đoàn
Bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi
Vang lừng danh tiếng
Ba trăm lẻ bảy

Ông cho xuất bản: “Tập thơ yêu nước” (1946); 
thơ “Sóng biển cỏ”, “Ông lão mài gươm” (1947)… 

Trên tập san Văn, nhà văn Sơn Nam (1926-2008) 
viết trong bài “Vài kỷ niệm về nhà thơ Nguyễn Bính 
trong thời kỳ kháng chiến ở miền Nam”:

“Một điều rõ rệt mà ai cũng phải nhìn nhận: 
Nguyễn Bính là nhà thơ yêu nước. Thời kháng Pháp 

tôi đã gặp Nguyễn Bính, uống rượu, uống trà, trao 
đổi với nhau nhiều lần... Giờ đây, anh đã mất. Tôi 
cố gắng ghi chép lại những điều đáng ghi chép về 
đời anh, những điều tai nghe mắt thấy, có thể đem 
đến ích lợi cho bạn đọc: Từ chợ Rạch Giá, anh vào 
chiến khu để tham gia kháng Pháp. Bấy giờ là vào 
khoảng 1946-1947 gì đó. Thời tiền chiến người 
miền Hậu Giang hiểu phong trào thi ca qua sự tuyển 
chọn và giới thiệu của Hoài Thanh và Hoài Chân. 
Nguyễn Bính là thi nhân duy nhứt có tên trong Thi 
nhân Việt Nam đã tham gia kháng chiến tại miền 
duyên hải vịnh Xiêm La. Anh khởi xướng việc thành 
lập Đoàn văn hóa Cứu quốc tỉnh Rạch Giá, cho ra 
mắt Tập thơ yêu nước sau khi vào chiến khu chừng 
một đôi tháng... Vài tháng sau, Nguyễn Bính lãnh 
trách nhiệm Phó chủ tịch Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh 
Rạch Giá rồi về Ban văn nghệ Khu 8 - có máy in, in 
rất đẹp để phổ biến tác phẩm. Mỗi bài thơ của anh 
đều được anh cắt từ bản vỗ (morasse), gởi cho tôi. 
Như vậy có điều tiện lợi là tôi được đọc sớm, trước 
khi báo in ra. Xin trích vài đoạn tiêu biểu, gọi là để 
làm tài liệu thôi (trích thơ Đây Nam bộ, Trường ca 
Đồng Tháp). Nhưng đẹp đẽ và êm ái nhứt vẫn là 
bài Những người của ngày mai. Các bài thơ sáng 
tác trong thời gian ở Ban văn nghệ Khu 8 được 
gom vào một tập nhan đề là Sóng biển cỏ. Biển cỏ 
tức là vùng cỏ bao la Đồng Tháp Mười... Làm thơ 
yêu nước là chuyện khó, phải kết hợp hình thức với 
nội dung, ngôn ngữ kỹ thuật, tâm tình cá nhân với 
hoàn cảnh chiến đấu của dân tộc... Nguyễn Bính đã 
thành công lớn trong giai đoạn mà ít ai thành công. 
Bây giờ, nếu cho rằng Nguyễn Bính là một thiên 
tài thì có lẽ hơi sớm, nhưng hậu thế sẽ cho chúng 
ta thấy thơ Nguyễn Bính có nhiều câu trở thành ca 
dao, vài bài thơ yêu nước của anh rất xứng đáng 
được trích giảng trong sách giáo khoa Việt văn... 
Nguyễn Bính đã phiêu lưu từ Bắc vào Nam rồi từ 
Nam ra Bắc, xa cố hương để rồi nằm trong lòng đất 
cố hương. Trong thời buổi chiến tranh, con người 
có thân hình ốm yếu mà sống được non năm mươi 
tuổi, nghĩ cũng thọ”.

Tác giả Bùi Bình Thi thuật lại liên hệ giữa Sơn 
Nam và Nguyễn Bình với Lê Duẩn:

“Cũng bởi biết tôi đọc cuốn sách của tác giả Sơn 
Nam, anh nói nhỏ: “Để lúc nào mình kể về nhà văn 
Sơn Nam cho mà nghe. Tác giả ấy mình cũng rất 
yêu; và nữa, mình với anh ấy cũng là chỗ bạn thân 
như mình với cậu vậy”. Giờ, tôi xin nói vài nhời nữa 
về người anh mà tôi kết nghĩa: Tên anh là Huỳnh 
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Minh Nhựt, cháu ruột của cụ Huỳnh Tấn Phát (Thủ 
tướng Chính phủ lâm thời của Mặt trận Giải phóng 
miền Nam Việt Nam). Anh Nhựt là dân miền Nam, 
tập kết ra Bắc. Những năm kháng Pháp, anh Nhựt 
công tác ở R. trong cơ quan thuộc Bộ tư lệnh miền 
của đồng chí Lê Duẩn. Anh Nhựt được phân công 
làm về báo chí. Dưới đây tôi xin được chép lại lời 
anh Huỳnh Minh Nhựt kể về nhà văn Sơn Nam:

“Có thể nói thế này về một đặc điểm của anh 
Ba Duẩn, anh rất mê đọc sách, nhất là các sách 
về triết học và văn học. Và nhà văn miền Nam mà 
anh Ba Duẩn rất quí trọng và thân tình là nhà văn 
Sơn Nam. Tất cả các truyện ngắn, các thể loại văn 
xuôi do nhà văn Sơn Nam viết thì đều chép ra một 
bản để dành đưa cho anh Ba Duẩn đọc… Thế rồi, 
những ngày kháng chiến chống Pháp, nhà văn Sơn 
Nam từ R. là rừng miền Tây Nam Bộ, viết ra bao 
nhiêu thể loại văn xuôi và truyện ngắn, thì ông ấy 
đều tìm cách gửi về Sài Gòn cho một nhà xuất bản 
in. In xong, họ gửi ra chiến khu cho tác giả độ vài 
chục cuốn sách, còn đâu thì họ bán ở Sài Gòn, và 
bán cứ hết vèo vèo. Sách của anh ấy rất được độc 
giả Sài Gòn ưa chuộng… Đến ngày cơ quan Bộ 
tư lệnh chuẩn bị tập kết ra Bắc, anh Ba Duẩn bảo 
mình đi gọi nhà văn Sơn Nam đến, và chuẩn bị mọi 
thủ tục để mời Sơn Nam cùng tập kết ra miền Bắc. 
Anh Ba nói: “Ra ngoài đó Trung ương nuôi cho 
nhà văn Sơn Nam sáng tác về Nam Bộ, về miền Tây 
Nam Bộ, để đồng bào miền Bắc có sách đọc, giàu 
có thêm vốn hiểu biết về miền Nam”. Ấy vậy mà rồi 
anh Ba Duẩn nói thế nào, nhà văn Sơn Nam cũng 
nhất quyết không đi. Nhà văn nói tha thiết: “Anh 
Ba ơi, em là con cá mà miền Tây này là nước, là 
nước anh Ba ơi. Không lẽ anh vớt cá lên khỏi nước 
sao. Em ở lại mà, dẫu ở lại thì em vẫn là người của 
cách mạng, của anh Ba chứ”. Anh Ba Duẩn nghe 
thế, đành phải đồng ý và ngậm ngùi nói: “Em mà 
ở lại thì ta nhớ em đến chết mất”. Nhà văn Sơn 
Nam cũng nói: “Thế anh tưởng, em không nhớ anh 
sao. Anh Ba và các anh đi rồi, em chỉ ở lại đây, và 
em viết tiếp, rồi khi có người ra ngoài đó, em gửi 
truyện rồi văn xuôi của em ra biếu anh”… Nhà văn 
Sơn Nam mở một ngôi trường nhỏ, rất nhỏ, chỉ có 
một gian rộng chừng hai chục mét vuông thôi, và 
dạy đâu chừng hơn một chục trẻ nhỏ. Ngoài cửa ra 
vào, gần sát mái lá có biển treo đề mấy chữ: “Học 
đường Sót Nót”. Bọn dân vệ và lính nguỵ đi càn qua 
chỉ nhòm thấy có trẻ con ngồi học… Cán bộ ta nằm 
vùng ở đó… thắc mắc nói: “Sao không viết thẳng 

ra, mà còn vòng vo Sót Nót# (#Sót Nót: gốc chữ 
của tiếng Anh South và North nghĩa Nam Bắc. Đây 
là nhà văn Sơn Nam viết theo đúng với giọng nói 
nông thôn của người miền Tây Nam Bộ)”. Nhà văn 
Sơn Nam mới ghé sát tai người kia tiếp, nhỏ giọng: 
“Nó nghĩa là Nam Bắc là một. Hiểu rồi chứ?”. 
Người kia khoái trí quá vỗ tay ran và tiếp: “Biết 
ngay mà, ông vốn là người thâm thúy và luôn thích 
đùa. Nhớ anh Ba Duẩn nhiều hở?”. “Nhớ lắm!”, 
Sơn Nam nói.

Anh Huỳnh Minh Nhựt kể tiếp: “Có một nhà thơ 
nữa mà anh Ba Duẩn vô cùng yêu thích thơ của anh 
ấy, đó là nhà thơ Nguyễn Bính. Chính anh Ba Duẩn 
bảo mình nhiều lần là phải thuyết phục bằng được 
nhà thơ Nguyễn Bính nhận lời đi tập kết. Hồi ở R. 
anh Ba Duẩn cứ hôm nào thưa việc lại bảo mình 
đưa Nguyễn Bính vào chơi với anh Ba, đọc thơ cho 
anh ấy nghe… Cái hôm nhà thơ Nguyễn Bính vào 
trò chuyện với anh Ba Duẩn, anh Ba hỏi nhà thơ 
Nguyễn Bính về chuyện đã phổ thơ vào Bộ kinh của 
đạo Hoà Hảo, nghe xong nhà thơ nhận ngay, và hỏi 
anh Ba: “Anh Ba có muốn nghe lại toàn bộ kinh 
của đạo Hoà Hảo mà em phổ thành thơ không?” 
Anh Ba Duẩn đáp ngay: “Có có! Bính đọc đi”. Nhà 
thơ Nguyễn Bính tiếp: “Bộ kinh đạo Hoà Hảo em 
phổ thành thơ, ông giáo trưởng Huỳnh Phú Sổ rất 
mê. Bộ kinh có 3.202 câu thôi mà, em đọc nhé”. 
Vậy là nhà thơ Nguyễn Bính cứ thế tuôn ra như 
suối chảy. Đến lúc nhà thơ Nguyễn Bính tạm ngừng 
nghỉ, để nhấp chén trà cho trong giọng, thì anh Ba 
Duẩn thong thả: “Em phổ thơ rất hay và có ý nghĩa 
lắm. Chúng ta, những người làm cách mạng vì dân 
tộc, vì đất nước, thì càng phải am hiểu một cách 
sâu sắc những câu kinh của đạo như thế này. Đây 
cũng chính là tâm ý, là nguyện vọng tha thiết của 
một bộ phận nhân dân mình đấy chứ. Nào, em đọc 
tiếp đi”. Anh Ba Duẩn sửa lại tư thế ngồi, và trang 
trọng nghe nhà thơ Nguyễn Bính đọc ngân nga cho 
đến câu kinh thứ 3.202, là toàn bộ Bộ kinh của đạo 
Hoà Hảo” (“Chuyện về nhà văn Sơn Nam, nhà thơ 
Nguyễn Bính”. 23.9.2013). 

Sơn Nam ca tụng “thơ yêu nước” của Nguyễn 
Bính nhưng Vũ Bằng trong bài “Nguyễn Bính, một 
thi sĩ suốt đời mắc bệnh tương tư” đề Sài gòn tháng 
Bẩy 1969, lại nghĩ khác:

“Đặc biệt nhất là Nguyễn Bính khổ cách mấy 
cũng không phàn nàn…

Tay trắng bạn bè đều tránh mặt,
Sa cơ, thân thích cũng khinh thường,
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Sông lạnh, thấy đâu người gọi gió.
Trăng tà … tìm mãi kẻ mài gươm .
Đến cái người mài gươm, tượng trưng cho tinh 

thần cách mạng, Nguyễn Bính vẫn không được cái 
bệnh tương tư cổ truyền, thỉnh thoảng trong kịch lại 
có một “bóng giai nhân” hiện lên không nói năng 
gì, nhưng ai cũng biết cái anh mài gươm kia nung 
nấu chí báo thù chỉ là vì hình bóng giai nhân đó. 
Tôi không hiểu trong đời sống thực, Nguyễn Bính 
sau thời kỳ ở Rạch Giá ra bưng theo kháng chiến 
là vì lòng yêu nước hay là vì bóng giai nhân nào, 
nhưng anh em đều nhận thức rằng: đến giai đoạn 
nầy thì thơ Nguyễn Bính chuyển hướng. Không phải 
chuyển hướng về từ, nhưng về ý.

Thơ Nguyễn Bính vẫn dài dòng như cũ, từ vẫn đẹp 
như cũ, nhưng ý thì khác trước, thay vì những vần 
nhớ nhung, than khóc, bắt đầu từ thời kỳ ra bưng 
kháng chiến chống Pháp năm 1947-1948, Nguyễn 
Bính bắt đầu làm những bài thơ hùng mạnh như: 
“Xuân vẫn tha hương”, “Hành phương Nam”, 
“Đồng Tháp Mười”, nhưng thực ra trong đời sống 
thực, Nguyễn Bính không có mấy lúc được vui vẽ, 
thảnh thơi vì anh không chịu sống trong khuôn nếp, 
sống theo qui luật, há chẳng phải Bính vẫn thường 
nói với các bạn bè thân ở ngoài bưng rằng: lề lối 
chỉ đạo văn nghệ ở “ngoài nầy” đã bóp méo hứng 
cảm của thi sĩ?

Sau hiệp định Geneve, Nguyễn Bính để lại một 
người vợ miền Nam ở lại Sài gòn trở ra Bắc cùng 
với một số cán bộ văn nghệ tập kết, nhưng vốn là 
người “sống ở trên mây”, “có nhiều chất thơ hơn 
người”, Nguyễn Bính vẫn cứ bất mãn như thường. 
Điển hình cho lòng bất mãn nầy có người thường 
đọc lại mấy câu thơ sau đây của Nguyễn Bính trích 
trong bài “Tiếng sáo diều”:

Kịp ngày cải cách quê tôi,
Nỗi oan cha muốn kêu trời, trời cao .
Đêm dài mờ mịt trăng sao .
Cánh đồng quê, tiếng sáo diều bật tăm.
Bụi đầy, miệng sáo nín câm.
Dây treo, chuột cắn, khung nằm, mối xông .
Trong thời kỳ nầy, ở đây thỉnh thoảng do nguồn 

tin nầy, do nguồn tin khác, tôi nghe thấy nói Nguyễn 
Bính đau, rồi xuất bản tạp chí “Trăm Hoa”, rồi 
“tỉnh giấc chiêm bao” cuộc đời Bính như bèo trôi 
trên nước phù sa, nhưng tôi không lấy làm ngạc 
nhiên quá mức. Một người như Bính… mà làm 
chính trị thì chỉ có thất bại và bất mãn, thêm nữa 
lại mất một tên tuổi đã từng tạo được những câu thơ 

đẹp như là những ca dao ngày xưa để lại:
Thế là tàn một giấc mơ,
Thế là cả một bài thơ não nùng,
Tuổi son, má đỏ, môi hồng.
Bước chân về đến nhà chồng là thôi,
Đêm qua mưa gió đầy trời,
Trong hồn chị có một người đi qua .
Thay vì những câu thơ đẹp nõn nà như thế mà lại 

đi sáng tạo những câu thơ tuyên truyền như :
Chim kia có cánh thì bay,
Con ơi! có nước thì mày phải thương .
Thà rằng chết ở chiến trường,
Còn hơn chết ở trên giường thê nhi.
Hỡi ai dòng giống Lạc Hồng,
Hãy hy sinh hết cho nòi giống ta,
Hãy nên vì nước, quên nhà.
Coi thường thân sống, mới là trượng phu.
Lang thang tìm một hướng đi, Nguyễn Bính thất 

vọng lại trở về thất vọng, rút lại đến những ngày 
cuối cùng anh lại trở lại làm người thi sĩ của thời 
tiền kháng chiến và lại tương tư, rồi cứ tương tư 
như thế cho đến chết: 

Trông vời viễn núi xa xanh,
Tưởng trông rõ mái nhà mình phương Nam.
Tưởng chừng người vợ tào khang,
Đương nhìn lên thấy sao nàng nhớ anh.
Trong mơ con bú chưa rồi.
Lưỡi con đưa đẩy, đôi môi còn thèm.
Giật mình con bỗng thét lên,
Hai tay chới với quơ tìm mẹ đâu !
Biết bao tâm sự, mấy chờ mong.
Bến cũ, đò xưa chuyện thủy chung.
(Mấy câu thơ nầy trích tập “Đêm sao sáng” của 

Nguyễn Bính do “Văn Học” xuất bản ở Hà Nội 
năm 1963).

Một cuộc đời rút lại còn mấy tập thơ .
Lúc Nguyễn Bính mất đi, có người thương xót 

anh, bàn rằng anh là một người “ra tê”, một người 
không may trên đường văn nghiệp, vì “cái mới đến 
rồi nhưng chưa ở lại hẳn, còn cái cũ vẫn còn ở lại, 
chưa chịu dứt ra mà đi, hơn thế Bính chưa thấy hết 
cái bản chất cách mạng của cái mới cho nên ông 
không đủ lửa thật cháy để truyền vào thơ ông “

Suy luận về đời thơ Nguyễn Bính như thế cũng có 
phần nào đúng, nhưng đứng hẳn về phương diện 
văn nghệ thuần túy thật quả là tội cho Nguyễn Bính. 
Cả một đời không được hưởng thụ một chút gì, chỉ 
lang thang, vất vưởng đi tìm một lối đi như một 
người mù rồi đến chung cục thì lầm, quay lại với 

  .
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cái tôi của chính mình thì đã muộn. Phải chi Nguyễn 
Bính biết được cái mạnh và cái yếu của mình, giữ 
lấy cái mạnh và không chạy theo cái yếu thì đời thơ 
của Bính chắc còn phong phú hơn nhiều, chớ đâu 
cả một đời vất vả lao đao chỉ thu vào có chừng ngót 
một trăm bài thơ in thành vài tập mỏng, một vở kịch 
và một truyện dài không quá 80 trang in?

Nói như thế không phải là trách cứ, nhưng đó là 
cả một sự xót xa. Nguyễn Bính một thi sĩ bình dân 
nhất, có nhiều thơ được truyền tụng nhất, nhưng 
chung thân không may mắn một lúc nào. Bây giờ 
các cô nội trợ, các bà, các sinh viên, nữ sinh, các 
anh em chiến sĩ ngâm thơ thép súng, nhưng khi buồn 
vẫn hát bài thơ phổ nhạc “Cô lái đò” của Bính, có 
lúc nào sực nhớ  rằng người đã giúp cho bạn ngâm 
những câu thích thú cho lòng, người đã vì nợ áo 
cơm phải trả đến hình hài đó, chỉ là một thứ Fran-
cois Villon sa đâu là nhà , ngã đâu là giường, chỉ 
ao ước có một tình yêu thành thực mà không bao 
giờ có, không bao giờ được? không ai thèm ban 
cho? Có phải vì thế, muốn làm thơ kháng chiến đến 
chừng nào, Nguyễn Bính vẫn không thể bật lên mà 
cho đến bây giờ, người ta còn thương Nguyễn Bính, 
yêu thơ Nguyễn Bính chỉ là những câu thơ chứa 
chất một tấm lòng tương tư não nùng, lê thê có từ 
ngày xưa và sẽ còn tồn tại mãi đến ngàn sau .

Trăm năm đã lỡ hẹn hò,
Cây đa bến cũ, con đò còn không ?
Tình cờ gặp giữa phố Đông.
Em đi ríu rít, tay chồng, tay con.
Nét cười âu yếm, môi son.
Áo bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai.
Chín năm bão tối mưa ngày.
Nước non để có hôm nay sáng trời.
Em đi hạnh phúc hồng tươi,
Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp thay !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anh về viết lại thơ anh.
Để cho bến mắt cây xanh đôi bờ,
Cho sông, cho nước tự giờ,
Chẳng còn lỡ chuyện con đò sang ngang
 (“Tỉnh giấc chiêm bao” đăng trong báo Trăm Hoa 

xuất bản tại Hà Nội ngày 09-12-1956).
(còn tiếp)

Dân Với Dân

Nguyễn Hữu Hải, Amelia, LA:
Nguời Dân thân thương,
Đầu thư, kính chúc các bạn trong BPT được nhiều 

sức khoẻ để phục vụ độc giả. Nhân tiện đây, có một 
chút khiếu nại với các bạn: Chẳng là số tiền đóng góp 
100$ lần trước chấm dứt ở số 304. Sau đó tôi đóng tiếp 
100$  (chậm vài số) tức là tiếp theo vào số 305, nhưng 
không hiểu sao lần này chỉ kéo dài được tới số 320, tôi 
nghĩ có điều gì đó lầm lẫn chăng. 

Mong đèn trời soi xét.
Ban Phụ Trách Người Dân (BPT NgD):
Theo sổ sách của chúng tôi, thì tiền báo chấm dứt ở 

số 304. Báo gửi tiếp thêm ba số miễn phí, mà không 
có hồi âm mới...rỏ lệ chia tay. Nhưng sau đó bạn gửi 
100$, NgD có báo cáo ở số 309 (tháng 5, 2016). Và 
theo thông lệ, nếu độc giả không ghi trả  cho mấy 
năm, NgD tự động coi như yểm trợ 1 năm, hết hạn 
308 + 12 = 320 nên xin...yểm trợ tiếp. 

Tuy nhiên, dù không được...hồi âm, NgD cũng vẫn 
tiếp tục gửi báo cho đến khi...có chi phiếu.

Xin quý hữu an tâm.

Hoàng Tân, San Jose, CA:
BPT NgD: Ngoài cuốn “Behind the Bamboo Hedg-

es” tuyệt bản, chúng tôi đã gửi đủ sách.
Quý hữu gửi ngân phiếu 80$, tiền sách hết 70$. 

Chúng tôi mạn phép chuyển 10$ dư sang tiền mua 
báo thêm nửa năm. Mong quý hữu chuẩn y. Xin vô 
cùng mang ơn.

Lê Văn Nam, Chattanooga, TN:
BPT NgD: Chúng tôi đã nhận được sự yểm trợ nặng 

ký của quý hữu. Xin vô cùng tri ân.

Trần Kim Khôi, Charlotte, NC:
Tôi vô cùng áy náy khi mở tạp chí NgD ra đọc thấy 

tấm “thiệp hồng”.
Gần như mấy tháng nay tôi quên bẵng là đã đặt mua 

NgD đến số mấy, cứ thấy báo là mở ra thích thú đọc mà 
không xem mặt bìa sau để nhớ ngày tái tục mua báo. 
Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi quý BPTNgD về sự 
chểnh mảng này.

Để khỏi nhận hồng thiếp như lần này, tôi xin gửi đến 
quý BPT cái check để đặt hai năm báo và hứa sẽ cố 
gắng nhớ ngày gửi tiền đặt mua báo lần tới đúng thời 
hạn để khỏi làm phiền quý BPT.

Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, và nhất 
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là trong tình trạng “truyền thông dòng chính” đã lợi 
dụng cái đệ tứ quyền cao cả của mình để phá bĩnh 
chính quyền của tổng thống hợp hiến Trump, quý tạp 
chí là một món ăn tinh thần vô cùng đắc ý của chúng 
tôi, giúp chúng tôi có “chỗ dựa” những khi “thất vọng” 
vì sự vô liêm sỉ của TTDC và đám dân cử thiên tả quá 
khích xem trọng quyền lợi của phe phái hơn quyền lợi 
quốc gia!

Nên xin quý vị cứ gửi báo cho tôi nếu sau này có bị 
chểnh mảng như lần này. Tôi sẽ tiếp tục đọc NgD cho 
đến khi nào không thể đọc được nữa.

Vô cùng cám ơn quý BPT tạp chí NgD.
BPT NgD: Xin Bác khỏi băn khoăn, miễn là Bác 

thấy NgD đáng đọc. Khi đáo hạn, chúng tôi sẽ gửi 
thiệp hồng nhắc nhở, trước sau cũng nhận được sự 
yểm trợ là đủ quý hóa rồi.

Chúng tôi không ngờ ngành truyền thông Hoa Kỳ 
nay ngày càng tuột dốc thế thảm đến thế. Thì ra định 
luật là cái gì lên đến tột đỉnh thì phải đi xuống. Những 
người di dân tới Hoa Kỳ ngày nay phải ý thúc được 
điều này để thay thế người dân Hoa Kỳ, giúp vực xứ 
sở này lên, bằng không thì chết chìm cả lũ trong việc 
đối phó với Tàu.

Đỗ Đình Tân, Philadelphia, PA:
Tôi xin gửi đến toà soạn 20 đô la cho những kỳ báo 

tới...Tôi rất thích thú đọc đầy đủ những tài liệu giá trị 
của toà soạn cung cấp. Mong kỳ đến được đọc về tình 
hình nội bộ của Đảng CSVN và đường hướng giải 
quyết.

Kính chúc quý báo khoẻ mạnh và trình bày sự thật

về tình hình đất nưóc Việt Nam hiện giờ.hướng giải 
quyết.

Kính chúc quý báo khoẻ mạnh và trình bày sự thật về 
tình hình đất nưóc Việt Nam hiện giờ.

Vì vấn đề gia đình, vợ tôi và tôi mới về VN thăm quê 
hương cách đây mấy tháng. Tình hình chưa có gì xôi 
động.

BPT NgD:
NgD không hề có toà soạn hay ban biên tập, mà chỉ 

có ban phụ trách. Nôm na là không có chủ trương và 
đủ khả năng viết lách, mà chỉ đảm đương việc sắp 
xếp bài vở của thân hữu, độc giả gửi đến, mang đi in, 
rồi phát hành. Tóm lại NgD bao giờ cũng là tờ báo của 
người dân Việt Nam.

Chính chúng tôi cũng hi vọng như quý hữu nhưng 
thực tế là lũ Việt cộng đủ khôn để bảo nhau duy trì cái 
gì cướp được trong khi người quốc gia quá ít ỏi, lại ít 
bao giờ hay chưa quen, hợp tác được với nhau. Còn 
lương dân thì xưa nay vốn quen thuần phục người 
cầm quyền. Nên kẻ thắng ngự trị chỉ là chuyện đương 
nhiên. Người lãnh đạo tầm vóc không có, thì mong 
chờ sự thay đổi vào đâu?

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

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

BPT cũng thành thật mang ơn các đồng nghiệp và thân hữu gửi cho NgD các tài liệu, bản tin, báo 
dưới đây: Florida Việt Báo số 323,  PO Box 277625, Miramar, FL, 33027-7625; Hiệp Hội số 323, PO 22, 

Chidori Tokyo, 146-8691.

Do Dinh Tan, Philadelphia PA, 1 năm 20.00
Hoang Lam, Clarkston GA, 1 năm 20.00
Nguyen Cu, Minneapolis, 2 năm 36.00
Nguyen T. Lien, Orlando FL, 1 năm 40.00
Pham Nguyen Hanh, Cerritos CA, 1 năm 30.00
Tran Kim Khoi , Charlotte NC, 2 năm  50.00

Doan Van Tu, Long Beash CA, 1 năm 20.00
Le Van Nam, Chattanooga TN, yểm trợ  100.00
Nguyễn Xuân Tín, Orange CA, yểm trợ 45.00
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.

Thuyền nhân tị nạn. Ảnh: Getty Images
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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


