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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 khoáng, 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 thoát ách thống trị 
của chúng.
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ĐẠI HỌA TÀU
TÀM THỰC

TÀU TÀM THỰC PHI CHÂU
(tiếp theo)

Kim Bảng

II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHI 
CHÂU: KHOÁNG SẢN

Phi Châu có khoảng 30% trữ lượng khoáng 
sản của thế giới, 40% vàng, 60% cobalt và 90% 
PGM, sản xuất hơn 60 kim loại và khoáng sản, là 
một trong những nơi sản xuất nhất nhì thế giới về 
vàng, bạch kim, kim cương, uranium, manganese, 
chromium, nickel, bauxite, cobalt, đá phosphate, 
vermiculite, zirconium. Năm 2005, Phi Châu sản 
xuất đá phốt pho đạt khoảng 14.6 triệu tấn, so với 
12.5 triệu tấn vào năm 2000. Phần lớn sản lượng 
tăng do Office Cherifien des Phosphates ở Marocco 
sản xuất nhiều hơn; sản lượng của Ai Cập cũng 
tăng. Morocco, nước sản xuất đá phốt pho hàng đầu 

ở Phi Châu, chiếm 60% sản 
lượng đá phốt pho của lục 
địa năm 2004; Tunisia, 16%; 
và Nam Phi, 7%. 

Năm 2008, kinh phí dự 
trù cho dự án cát khoáng 
sản (mineral sands) tại 
Mandena ở Madagascar lên 
đến $585 triệu; tại Moma 
ở Mozambique $348 triệu 

và tại Kwale ở Kenya $178 triệu. Vào năm 2010, 
kinh phí cho bauxite và alumina ở Guinea hơn 
$2.35 tỷ; cho kền ở Madagascar $2.25 tỷ, cho than 
ở Mozambique $1 tỷ. Kinh phí cũng đáng kể cho 
nhuôm (nhôm) tại Mozambique và Nam Phi, cho 
cobalt và đồng tại CHDC Congo (Congo-Kinshasa) 
và Zambia, cho dầu thô tại Nigeria và Sudan, cho 
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quặng sắt tại Senegal, và cho khí thiên nhiên tại 
Nigeria.

Ngân sách của các quốc gia Phi Châu cho việc 
tìm mỏ năm 2004 là $572 triệu, năm 2005 tăng lên 
$807 triệu nhắm vào đồng (1%), kim cương (14%), 
vàng (51%) và PGM (platinum group metals = kim 
loại nhóm bạch kim) (11%), kền (5%). Nam Phi, 
Burkina Faso, Ghana và Zambia hoạt động mạnh 
nhất trong lãnh vực này.

Đối với nhiều quốc gia Phi Châu, xuất cảng 
khoáng sản là nguồn lợi tức chính của nền kinh tế 
thấp kém và là yếu tố phát triển chính trong tương 
lai. Vì thế các nước Phi Châu thành lập một số định 
chế để bảo vệ các nguồn lợi sinh tử này, như Thị 
Trường Chung Đông và Nam Phi, Cộng Đồng Kinh 
Tế Tiền Tệ Trung Phi, Cộng Đồng Kinh Tế các 
Quốc Gia Trung Phi, Cộng Đồng Kinh Tế các Quốc 
Gia Tây Phi, Liên Hiệp Sông Mano, Cộng Đồng 
Phát Triển Nam Phi, Liên Hiệp Kinh Tế và Tiền 
Tệ Tây Phi. Liên Hiệp Phi Châu thành hình năm 
2002 là hậu thân của Tổ Chức Liên Hiệp Phi Châu 
(OAU). Algeria, Libya và Nigeria là thành viên của 
OPEC. Mỗi quốc gia cũng có luật lệ riêng quy định 
việc khai mỏ. 

Tháng 9.2004, chính phủ Eritrea ra lệnh đình chỉ 
mọi hoạt động tìm mỏ để điều chỉnh Luật Khai Mỏ, 
tháng 1.2005 mới bỏ lệnh này, ấn định lại mức tô 
kim tối đa từ 20 lên 30%. Cuối năm 2004, chính 
phủ Liberia ra luật kiểm soát việc xuất nhập cảng 
và quá cảnh kim cương, đồng thời đình chỉ việc cấp 
giấy phép tìm mỏ kim cương. Ngày 15.12.2005, 
Quốc Hội Ghana thông qua Luật số 703 về Khoáng 
Sản và Khai Mỏ, quy định việc cấp giấy phép khai 
mỏ và tô kim tối thiểu 3%, tối đa 6% trên tổng số 
lợi tức khai mỏ.

Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi Tàu vào bỏ tiền 
mua chuộc các nhà chức trách địa phương, lũng 
đoạn và vơ vét đến cạn kiệt các nguồn nguyên liệu 
thiết yếu cho phát triển kỹ nghệ của nó? Tàu?.

Khoáng sản Phi Châu chia làm nhiều loại. 

II.A. QUÝ KIM 
Bộ Khoáng sản và Năng lượng của Cộng hòa Nam 

Phi báo cáo rằng đầu tư vào các dự án quý kim mới 
được chuẩn chi tại Nam Phi (nghĩa là những khoản 
tiền đã được chuẩn chi hoặc đang chi dụng) là $8.26 
tỷ năm 2005. Thêm $9.56 tỷ đã được báo cáo cho 
các dự án quý kim tiềm năng tại Nam Phi (nghĩa là 
các dự án cấp độ khả thi mà quỹ chưa được chuẩn 
chi). PGM (platinum group metals) chiếm 69% cho 
đầu tư này, và cho vàng, 31%. 

II.A.1. Vàng
Dự án khảo cổ Thulumela ở Công Viên Quốc Gia 

Kruger cho biết vàng đã được khai thác tại Nam 
Phi cách nay trên 500 năm để dùng làm trang sức 
và buôn bán với Ả Rập. Zimbabwe ở phía bắc Công 

Viên có thể là trung tâm mậu dịch. Có người phỏng 
đoán rằng vào tk VII vàng đã được xuất cảng nhiều 
từ các vịnh Sofala và Delagoa ở Mozambique phía 
đông Công Viên.

Theo lịch sử cận đại Nam Phi, năm 1834, Carel 
Kruger khi vào sâu đất liền đi săn, tìm được vàng 
lần đầu tiên tại Witwatersrand, đem mẫu về Cape 
Town. Một nguồn tin đáng tin cậy hơn thì cho là 
năm 1852 nhà khoáng vật học người Anh John 
Henry Davis tìm được vàng ở nông trại Paardekraal 
(bây giờ là Krugersdorp). Ngay tại đây, năm 1886 
nhà khai mỏ người Úc George Harrison lập ra 
Witwatersrand Gold Fields Limited. Tại Natal cũng 
tìm thầy vàng năm 1853. 

Năm 1871, Phi Châu bắt đầu khai thác vàng tại 
mỏ Eesterling bắc phần Nam Phi bây giờ và thành 
nơi sản xuất vàng nhiều nhất thế giới. Nhờ đó nhiều 
đô thị mọc lên như Johannesburg, Welkom, Orkney, 
Springs, Benoni, Witbank, Klerksdorp. 

Năm 1990, Phi Châu sản xuất 32% vàng toàn cầu. 
Năm 2005 còn khoảng 21% tức 522 tấn, 14% ít hơn 
2000. Từ 2005 đến 2009, Phi Châu dự liệu tăng 
năng suất lên 17,% nhờ Ghana mở thêm các mỏ 
Ahafo năm 2006, Akyem năm 2008 và tăng năng 
suất các mỏ Chirano và Wassa. Mỏ Bibiani của 
Ghana cũng vậy. Tanzania sản xuất nhiều hơn nhờ 
mỏ Geita mới mở năm 2000, mỏ Bulyanhulu năm 
2001, mỏ North Mara năm 2002, mỏ Buhemba năm 
2003, mỏ Tulawaka năm 2005. Từ năm 2000, Mali 
mở thêm các mỏ Loulo, Morila, Yatela. Botswana 
mở thêm mỏ Mupane, Niger thêm mỏ Samira Hill.

Tanzania năm 2002 sản xuất 43.2 tấn vàng, năm 
2003 khoảng 48.0 tấn, hy vọng tăng sản lượng lên 
60 tấn vào năm 2009 nhờ mở thêm các mỏ Buckreef 
năm 2007, Bugwazi năm 2008 và tăng năng suất 
mỏ North Mara Mine để bù cho mỏ Tulawaka 2010 
sẽ phải đóng, vào năm 2011 sản lượng sẽ tụt xuống 
còn 56 tấn. Sản lượng vàng của Zimbabwe cũng 
giảm. 

Năm 2005, Ghana sản xuất 13%, Tanzania 10%, 
Mali 8% sản lượng vàng của Phi Châu. Mali đóng 
mỏ Yatela năm 2007, giảm năng suất mỏ Morila 
nhưng sản lượng quân bình được nhờ mở mỏ mới 
Tabakoto năm 2006 và mở lại mỏ Syama năm 2008. 

Năm 2005, Nam Phi sản xuất 56% (so với 89% 
năm 1990) sản lượng vàng của Phi Châu vì năng 
suất suy thoái từ năm 2000 tại các mỏ Great 
Noligwa, Driefontein, Kloof, Mponeng, Savuka, 
Kopanang, Tau Tona và còn phải đóng các mỏ Ergo 
và North West (2005), Crown (2009) và St. Helena, 
nhưng hoàn thành các mỏ Moab Khotsong Mine 
năm 2006, Dominion năm 2007, Tshepong năm 
2008, Phakisa Shaft năm 2009, và bành trướng mỏ 
Masimong năm 2010. 

Từ năm 2005 kỹ thuật khai mỏ vàng kiểu tiểu 
công nghệ ở Phi Châu được thay thế bằng kỹ thuật 
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tân tiến và quy mô hơn. Nhờ thế, tháng 1.2008, 
mỏ Bonikro ở Côte d’Ivoire bắt đầu sản xuất. Tại 
Mauritania, vào giữa 2007, cty Rio Narcea Gold 
Mines Ltd. bắt đầu sản xuất vàng từ mỏ Tasiast. 
Tại nước Burkina Faso, được Pháp trả độc lập 
năm 1960, năm 2007 khai trương mỏ Youga, năm 
2009 các mỏ Taparko-Bouroum và Mana. Etrica??? 
Eritrea? dự định khai mỏ Bisha từ 2008 đến 2010. 
Năm 2009 Congo (Kinshasa) khai trương mỏ Kilo 
Moto. Sudan có một mỏ vàng quy mô nhất sẽ phải 
đóng năm 2010.

Năm 2006, giá vàng tăng 44.6% tại nơi sản xuất 
và 35.8% tại HK (trung bình US$604 một ounce), 
một phần vì Nam Phi sản xuất giảm 7.5%, còn 275 
tấn, thấp nhất kể từ năm 1922, tuy vẫn sản xuất 
14.2% mức sản xuất toàn cầu (3,906 tấn), một phần 
vì phí sản xuất tăng 11.9%.

Tại Nam Phi, chương trình Ban Quyền Kinh Tế cho 
Người Da Đen (Black Economic Empowerment) 
của chính phủ quy định người da đen có 15% sở 
hữu trong kỹ nghệ mỏ vào năm 2009 và 26% năm 
2014. Các biện pháp tăng quyền sở hữu của người 
da đen gồm việc cty Mvelaphanda Resources Ltd. 
của người da đen năm 2009 thủ đắc 20% các bãi 
vàng do AngloGold Ashanti làm chủ chuyển cho 
African Rainbow Minerals Ltd. của người da đen 
và việc African Renaissance Investments (Pty) Ltd. 
thủ đắc 30% của Sallies Ltd. 

II.A.2. Bạch kim
Bạch kim (platinum) và pa-lát (palladium) thuộc 

nhóm gọi là PGM (platinum group metals = kim 
loại nhóm bạch kim). Miền nam Phi Châu sản xuất 
đến 97% platinum và 96% palladium. Từ 2000 
đến 2005, sản xuất platinum ở Phi Châu tăng 47% 
và palladium tăng 55% nhờ những mỏ Bafokeng, 
Impala, Kroondal, Marikana, Rustenburg và 
Modikwa của CH Nam Phi. Năm 2005, Nam Phi đã 
đầu tư thêm $8.26 tỷ vào các dự án khai thác quý 
kim và $9.56 tỷ vào các dự án đang nghiên cứu, 
trong đó 69% cho PGM và 31% cho vàng. Từ 2005 
đến 2011, sản xuất palladium ở Phi Châu dự liệu 
tăng từ 3 đến 4% mỗi năm nhờ Nam Phi có các mỏ 
Mototolo mới mở cuối 2006 và Two Rivers Mine 
năm 2007, bành trướng các mỏ Marula năm 2007 
và 2009, Limpopo năm 2007 và 2010, Rustenburg 
năm 2008, Nkomati Mine cuối năm 2009, gia tăng 
năng suất tại các mỏ Everest, Kroondal, Marikana, 
Modikwa. Sản lượng Zimbabwe cũng tăng nhờ 
các mỏ Mimosa và Ngezi, ngoài ra còn mỏ Unki 
mới mở năm 2009. Từ ngày 28.2.2005, ngoại quốc 
không được tài trợ việc tìm kiếm và sản xuất kim 
cương ở Zimbabwe. 

Nga có 25% bạch kim (platinum) nhưng CH Nam 
Phi có 73%. 

II.A.3. Kim cương 
Phi Châu còn một báu vật khác là kim cương tại 

Cộng Hòa Nam Phi. Những viên kim cương nổi 
tiếng thế giới được phát hiện?! tìm thấy? ở đây: 
viên Eureka nặng 21.24 carats, viên Ngôi Sao Phi 
Châu 83.50 carats, viên Cullinam 3,106 carats 
được cắt ra từ khối kim cương 31,106 carats, do 
Thomas Cullinam tìm thấy năm 1905 tại Transvaal, 
gần Pretoria. Ngày 22.9.2008, tại mỏ Letseng, do 
Gem Diamonds sở hữu ở Lesotho, Nam Phi, đã tìm 
được viên kim cương trắng lớn 478 carats có thể cắt 
thành hình tròn 150 carats, trị giá hàng chục triệu đô 
la, nặng hơn viên Koh-i-noor trên vương miện Anh 
(chỉ có 105 carats). 

Năm 2005, Phi Châu sản xuất 46% kim cương 
tính theo thể tích, 60% tính theo trị giá của toàn 
cầu (US$12.7 tỷ), tăng 51% so với năm 2000, tăng 
phần lớn là ở Angola (11%), Botswana (24%), 
Congo (Kinshasa) (8%), Nambia (5%), Ghana, 
Guinea, Lesotho, Sierra Leone, CH Nam Phi và 
Zimbabwe. Ngược lại, CH Trung Phi và Tanzania 
sản xuất giảm. Từ 2005 đến 2010, sản xuất kim 
cưoơng dự trù tăng gầm 3% mỗi năm. Các mỏ 
Fucauma, Kamachia-Kamajiku, Luarica và Rio 
Lapi Garimpo của Angola tăng nhiều hơn. Các cơ 
sở MIBA của Congo (Kinshasa) có thể bành trướng 
vào năm 2010. Năm 2005, cty European Diamonds 
bắt đầu sản xuất tại Lesotho, đến 2006 có thể sản 
xuất hết mức. Mỏ Murowa của Zimbabwe có thể 
tăng sản xuất, cũng như các mỏ của DeBeers Group 
ở Namibia và Tanzania.

Sản xuất kim cương có nạn buôn lậu do các phe 
phái, lực lượng chống chính quyền hợp pháp kinh 
tài, như các nhóm National Union for the Total 
Independence of Angola (UNITA) tại Angola và 
Revolutionary United Front (RUF) tại Sierra Leone. 

Ngày 1.12.2000, HĐBA/LHQ đồng thanh thông 
qua nghị quyết A/RES/55/56 về vai trò của kim 
cương trong việc nuôi dưỡng tranh chấp vũ trang 
tại nhiều nơi ở Phi Châu và tìm cách ngăn chặn. 
Tháng 11.2002, hơn 50 quốc gia sản xuất, biến chế 
và nhập cảng kim cương cùng với đại diện Liên 
Âu, Nghị Hội Kim Cương Thế Giới, Nghị Hội Kim 
Cương Phi Châu và một số tổ chức phi chính phủ 
thành lập định chế Chứng Chỉ Biến Chế Kimberley 
để giảm thiểu các tranh chấp mậu dịch kim cương, 
đặc biệt phát xuất từ Angola, Congo (Kinshasa) và 
Sierra Leone.  Định chế Kimberley chú mục đến 
việc buôn lậu kim cương ở Côte d’Ivoire và Liberia. 

Cho đến 2005, những nước Phi Châu sau đây hội đủ 
điều kiện tối thiểu của định chế Kimberley: Angola, 
Botswana, CH Trung Phi, Congo (Kinshasa), Côte 
d’Ivoire, Guinea, Lesotho, Mauritius, Namibia, 
Sierra Leone, CH Nam Phi, Swaziland, Tanzania, 
Togo và Zimbabwe. Ngày 4.11.2006, theo sáng 
kiến của nhà buôn kim cương lão thành, tiến sĩ 
André Action Diakité Jackson, TT Angola, José 
Eduardo dos Santos, chấp thuận và ủng hộ việc 
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thành lập African Diamond Producers Association 
(ADPA), một phụ chi của African Diamond Council 
(ADC), gồm khoảng 12 quốc gia Phi Châu hội viên 
(Angola, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Congo, 
Ghana, Nambia, Sierra Leone, Nam Phi, Tanzania, 
Togo, Zimbabwe) và 7 quốc gia quan sát viên 
(Algeria, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Liberia, 
Mali, Mauritania).

II.B. KHOÁNG SẢN CHIẾN LƯỢC 
Từ Thế Chiến II, Phi Châu là nguồn cung cấp 

khoáng sản chiến lược chính cho HK. Năm 1980, 
HK chi $29 tỷ để nhập cảng loại hàng này, dự trù 
năm 2000 sẽ lên đến $85 tỷ. HK không thể sản 
xuất được nhiều vật dụng quốc phòng như phản lực 
cơ, bộ phận hỏa tiễn, bộ phận điện tử và thép nếu 
thiếu vài thứ như chromium, cobalt, manganese, 
platinum. Zimbabwe và CH Nam Phi có đến 98% 
trữ lượng chronium của toàn cầu, còn lại là Nga, 
Thổ Nhĩ Kỳ và Albania. HK dự trữ chronium chỉ 
đủ dùng cho 3 năm. Từ 1971, HK thôi không sản 
xuất cobalt trong nước nữa vì không cạnh tranh 
nổi với giá thị trường. Zaire, Zambia, Morocco 
và Botswana có chung 52% trữ lượng cobalt cả 
thế giới. HK mua 65% nhu cầu cobalt của Zaire. 
Nước này sản xuất trên 60% cobalt của toàn cầu. 
Manganese là khoáng sản HK dùng nhiều thứ ba 
trên thế giới, hơn 90% để sản xuất thép, nhuôm, 
gang. HK không có mỏ manganese có thể khai thác 
thương mại, phải nhập cảng của CH Nam Mỹ???? 
là nước có 37% trữ lượng thế giới, xuất cảng sang 
HK 39%. Nga có 51% nhưng không xuất cảng. 

Hai khoáng sản chiến lược quan trọng nhất là: 
II.B.1. Titanium
 Titanium pha với nhuôm, sắt và molybdenum 

thành những hợp kim bền cứng, ngang thép nhưng 
nhẹ hơn và chịu được các nhiệt độ cực nóng hay cực 
lạnh, rất cần cho việc chế tạo phi cơ, hỏa tiễn và phi 
thuyền không gian.  

II.B.2. Uranium
 Uranium là nguyên liệu sản xuất nguyên tử lực, 

rất có hiệu quả cho mục đích kinh tế và quân sự 
nhưng cũng rất dễ gây tổn thất kinh hoàng.

Ngày 9.8.1945, hai quả bom nguyên tử thả xuống 
Hiroshima và Nagasaki khiến 140,000 người thiệt 
mạng và những vùng rộng lớn đổ nát hoang tàn 
thành bình địa. Nhật phải đàu hàng không điều kiện. 

Ngày 26.4.1986, nhà máy điện hạch tâm 
Chernobyl của Liên Bang Sô Viết Nga, gần biên 
giới Ukraine, nổ do kém kỹ thuật và ngày 11.3.2011 
nhà máy điện hâch tâm Fukushima Dai-Ichi ở Nhật 
bị động đất và sóng thần tsunami làm hư hại đều 
gậy ra tai họa khủng khiếp, đến nay hãy còn tác hại. 
Sử dụng uranium nguy hiểm như vậy nhưng người 
ta vẫn phải dùng vì 1 kg uranium-235 phát ra năng 
lượng bằng 2 đến 3 triêu lần 1 kg dầu hay than. Tính 

đến tháng 4.2017, có 449 lò nguyên tử làm điện tại 
30 quốc gia và 60 lò nữa đang được xây cất tại 15 
quốc gia.

Uranium còn dùng làm nhiên liệu cho:
- Hàng không mẫu hạm của HK (19 chiếc), Pháp 

(4), Nhật (4), Ấn (3), Anh, Tây Ban Nha, Ý, Úc 
(mỗi nước 2), Thái, Tàu, Nga (mỗi nưóc 1). 

- Tiềm thủy đĩnh của HK, Nga, Anh, Pháp, Tàu. 
Ấn Độ, Brazil.

- Nhiều loại chiến hạm và hàng hải thương thuyền. 
- Vũ khí nguyên tử.
Đây là mối đe dọa lớn cho nhân loại khi thứ vũ 

khí nàng nằm trong tay những hôn quân bạo chúa 
như Kim Ủn Ỉn và Hassan Rouhani, một vấn nạn 
mà cả thế giới xúm nhau vào cũng chưa giải quyết 
nổi nhưng đây không phải là chỗ để bàn về việc này.

Nhiều nơi trên thế giới có trữ lượng Uranium. Úc 
có 30% khối dự trữ urnium toàn cầu, Kazakhstan 
13%, Nga 9%, Gia Nã Đại 9%, Tàu 5%, còn lại là 
Phi Châu: Niger 7.5%, Nam Phi 6%, Namibia 5%.

Năm 2005, sản xuất mỏ uranium Phi Châu tăng 
7% so với năm 2000, phần lớn là nhờ sản xuất của 
mỏ Rossing Mine ở Namibia (46% uranium sản 
xuất ở Phi Châu). Sản xuất ở Niger (44%) cũng 
tăng. Nam Phi (chưa đến 10%) giảm do các mỏ 
vàng giảm hoạt động. 

Năm 2006, sản xuất uranium của Nambia tăng 
đáng kể nhờ mới khai mỏ Langer Heinrich dự trù 
hoàn thành năm 2010 hay 2011. Năm 2007, Nam 
Phi khai mỏ Dominion dự trù từ 2010 sản xuất 
được 1,800 tấn uranium oxide (U3O8) một năm. 
AngloGold Ashanti Ltd. có kế hoạch tăng 40% 
sản lượng uranium từ các mỏ vàng ở Nam Phi năm 
2009. Paladin Resources Ltd. của Úc có kế hoạch 
sản xuất khoảng 1,500 tấn U3O8 một năm, từ dự 
án Kayelekera ở Malawi, bắt đầu từ đệ tam tam cá 
nguyệt 2008.

II.B.3. Coltan
Coltan viết tắt cho columbite-tantalite, là một 

khoáng sản đóng góp vào đời sộng hiện đại của cả 
thế giới. Coltan giá từ $50 đến $200 một pound, 
mỗi năm thu về nhiều tỷ đô la. Năm 2006, Úc. Ba 
Tây (Brazil) và Gia Nã Đại sản xuất 80% coltan 
trên thế giới nhưng giảm dần. Năm 2012, ba nước 
này thêm Mozambique và Congo qua Rwanda sản 
xuất 66% coltan trên thế giới. Các trữ lượng coltan 
mới tìm thấy khắp nơi trên thế giới trừ Nam Cực 
(Antarctica). Như vậy gần như quốc gia nào cũng 
có thể tự túc coltan nhưng lại để dân, phần lớn là 
trẻ em các quốc gia chưa phát triển và đang có tranh 
chấp, phụ trách khai thác và bị khai thác??? và chết 
vì bị nhiễm độc và các điều kiện làm việc nguy 
hiểm. Mỗi ngày một người làm việc dưới nước đãi 
không được đến 1 kg quặng coltan. Sau khi lọc và 
chế biến, quặng colton cho một thứ bột kim loại 
chống nhiệt gọi là tantalum giá $100 một pound, tối 
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cần cho việc sản xuất từ điện thoại di động đến chip 
máy vi tính. Phần lớn tantalum (trong nhóm kim 
loại tantalite)  dùng trong kỹ nghệ điện tử do Úc, 
Gia Nã Đại và Ba Tây cung cấp một cách hợp pháp 
nhưng vì số cầu vượt trội số cung nên các nhóm 
phản loạn Congo sản xuất lậu coltan bán cho các 
cty Mỹ, như Eagle Wings Resources International 
ở Ohio, Cabot Corporation ở Boston; và Sony của 
Nhật, Chemie Pharmacie Holland của Hòa Lan. 
LHQ còn khám phá ra bọn phản loạn và cả lính ở 
Rwanda bắt các tù nhân và trẻ con xuống làm việc 
ở các hầm mỏ coltan.

Chính trị gia người Anh, Oona King, dân biểu 
từ 1997 đến 2005, mỉa mai: “Trẻ con Congo phải 
xuống chết dưới hầm mỏ để trẻ con Âu Mỹ có thể 
giết các người tưởng tượng từ hành tinh khác ngay 
trong phòng sinh hoạt gia đình của chúng”.

Đó là số phận của lục địa dân thì nghèo dù đất thì 
giầu tài nguyên thiên nhiên. 

RAID (Rights and Accountability in Development) 
ở Luân Đôn và LHQ kêu gọi có biện pháp cải thiện 
nhưng các cty trên lờ đi. Còn có tin chính phủ HK 
áp lực LHQ bỏ việc tố giác các cty Mỹ và LHQ 
nhượng bộ, e rằng truy tố các cty Tây phương để họ 
phải đi khỏi Phi Châu thì Tàu nhào vào ngay như 
họ đã hiện diện tại nhiều nước Phi Châu đã bị Tây 
phương chê, như Sudan và Nigeria chẳng hạn. Và ở 
đâu, không cứ ở Congo, thì Tàu cũng sản xuất lậu vì 
kinh nghiệm cho thấy có Tàu là có lậu ngay lập tức. 

Tàu không lậu thì không phải là Tàu! 
Ngoài khoáng sản chiến thuật, Phi Châu cũng rất 

phong phú khoáng sản kỹ nghệ.

II.C. KHOÁNG SẢN KỸ NGHỆ
II.C.1. Đồng
Sản xuất đồng của Phi Châu tăng 48% từ năm 

2000 đến năm 2005. Zambia sản xuất hàng đầu ở Phi 
Châu với sản lượng gia tăng của các mỏ Mufulira và 
Nkana và việc mở lại mỏ Chambishi. Gia tăng sản 
xuất ở Congo (Kinshasa) chủ yếu là do việc mở các 
mỏ Lonshi và Dikilushi vào năm 2001 và 2002. Sản 
lượng của Nam Phi giảm do sản lượng thấp hơn của 
mỏ Palabora và việc đóng mỏ Maranda năm 2004. 
Năm 2005, Zambia chiếm 65% sản lượng đồng của 
Phi Châu; Nam Phi, 15%; Congo, 13%. Sản xuất 
đồng của Phi Châu chiếm 5% sản xuất thế giới năm 
2005, so với 14% vào năm 1990. 

Sản xuất đồng tinh chế của Phi Châu tăng 40% 
từ năm 2000 đến năm 2005; sản lượng của các nhà 
máy Bwana Mkubwa và các nhà máy Mufulira tại 
Zambia tăng dư sức bù cho sản lượng giảm của Nam 
Phi. Sản lượng Nam Phi giảm do sản lượng giảm 
của nhà máy lọc dầu Palabora. Năm 2005, Zambia 
chiếm 77% sản lượng đồng tinh chế của Phi Châu; 
Nam Phi, 19%; và Ai Cập, 3%. Congo (Kinshasa), 
chiếm 37% sản lượng đồng tinh chế lục địa vào năm 

1990, đã ngừng sản xuất vào năm 2000. Ai Cập là 
nước sản xuất đồng tinh chế thứ cấp; sản xuất chính 
hầu hết ở Phi Châu. 

Năm 2005, đồng tinh chế tiêu thụ trên thế giới 
tăng lên 16.8 triệu tấn so với 16.7 triệu tấn năm 
2004; mức tiêu thụ đồng Phi Châu năm 2005 
khoảng 170.000 tấn. 

Sản lượng đồng Phi Châu dự kiến sẽ tăng trung 
bình khoảng 16% mỗi năm từ năm 2005 đến năm 
2011. Congo (Kinshasa) có thể chiếm khoảng một 
nửa sản lượng tăng. Nikanor plc dự định mở các mỏ 
Kananga và Tilwezembe vào năm 2006 và 2007, và 
khởi động lại việc sản xuất tại mỏ Kamoto-Oliveira-
Virgule (KOV) vào cuối năm 2009. Công ty khai 
thác mỏ và thăm dò Trung Phi plc (CAMEC) dự 
kiến sẽ mở một mỏ mới trong đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 2008 và đạt được công suất đầy đủ trong năm 
2009. Tenke Mining có kế hoạch bắt đầu dự án Tenke 
Fungurume vào cuối năm 2008. Anvil Mining Ltd 
dự định tăng sản xuất tại Kulu năm 2006 và mở mỏ 
Mutoshi đầu năm 2007. Metorex Ltd. có khả năng 
bắt đầu dự án Ruashi Tailings vào giữa năm 2006 
và mỏ Ruashi vào tháng 7 năm 2008. Các nguồn 
sản xuất mới khác bao gồm Dự án Xử lý chất thải 
Kolwezi năm 2008 và mỏ Etoile năm 2009. Dự án 
Ruashi Tailings mỏ Lonshi dự kiến sẽ bị đóng cửa 
vào năm 2010. 

Sản lượng có thể sẽ tăng mạnh ở Zambia do sản 
lượng cao hơn của mỏ Kansanshi năm 2006 và 
việc khai thác các mỏ Chingola và Lumwana năm 
2007 và 2009. Sự mở rộng được lên kế hoạch cho 
Mufulira, Nam Mufulira, và Nkana Mines vào năm 
2007. 

Tại Botswana, mỏ Dukwe dự kiến sẽ khai trương 
vào năm 2009 và sẽ đạt công suất đầy đủ vào 
2011; sản lượng từ Mỏ Phượng Hoàng có khả năng 
tăng gấp ba vào 2011. Nevsun Resources Ltd. dự 
định bắt đầu khai thác một khu đồng phong phú 
tại Bisha ở Eritrea vào 2010. Tại Mauritania, mỏ 
Guelb Moghrein dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào 
cuối 2006. Sản lượng của Nam Phi có thể tăng do 
mỏ Limpopo PGM mở rộng.

Sản lượng đồng tinh chế dự kiến sẽ tăng trung 
bình 17% một năm từ năm 2005 đến năm 2011. Sản 
lượng của Zambia dự kiến sẽ tăng do sản lượng cao 
hơn từ nhà máy lọc Mufulira và Bwana Mkubwa 
và máy tách chiết dung môi (SX-EW = solvent 
extraction-electrowinning) Kansanshi vào năm 
2007. Tại Congo (Kinshasa), các nhà máy SX-EW 
mới có thể mở Dự án Xử lý chất thải Kolwezi và 
mỏ Mutoshi vào đầu năm 2008 và tại mỏ KOV vào 
cuối năm 2009 CAMEC cũng có kế hoạch bắt đầu 
sản xuất tại nhà máy Luita vào năm 2008. Congo 
(Kinshasa), không sản xuất ra đồng tinh chế vào 
năm 2000, có thể chiếm hơn 25% sản lượng đồng 
của Phi Châu đến năm 2011.
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II.C.2. Sắt thép 
Năm 2005, quặng có hàm lượng sắt được sản xuất 

ở Châu Phi lên đến 34.8 triệu tấn so với 32.1 triệu 
tấn vào năm 2000. Sản lượng cao hơn từ mỏ Sishen 
và Thabazimbi ở Nam Phi bù đắp cho sản lượng 
thấp hơn ở Ai Cập và Mauritania. Nam Phi là nhà 
sản xuất quặng sắt hàng đầu ở Châu Phi và chiếm 
72% sản lượng lục địa; Mauritania, 21%; và Ai Cập, 
5%. Quặng có hàm lượng sắt sản xuất ở Phi Châu 
dự kiến tăng lên gần 62 triệu tấn vào năm 2011. Tại 
Nam Phi, việc mở rộng mỏ Sishen có thể sẽ hoàn 
thành năm 2009; việc mở rộng các mỏ Bruce, King 
và Mokaning (BKM) bắt đầu vào năm 2008, sẽ bù 
đắp cho sự sút giảm sản lượng của mỏ Beeshok sau 
năm 2008. Dự án quặng sắt F Faleme tại Senegal có 
thể bắt đầu sản xuất vào năm 2011. Tại Nigeria, dự 
kiến sẽ khởi động lại các mỏ quặng sắt Ajaybanko 
và mỏ Itakpe trong năm 2006 hoặc 2007 và sẽ đạt 
được sản lượng đầy đủ vào năm 2009. Sản lượng 
cũng sẽ tăng ở Algeria. 

Thị phần của Châu Phi trong sản xuất thép sống?? 
thô?? (crude steel) trên thế giới tăng 2% trong năm 
2005. Sản xuất thép sống của Phi Châu tăng 27% 
từ năm 2000 đến năm 2005, phần lớn do Ai Cập. 
Ai Cập chiếm 32%; Libya, 7%; Algeria, 6%; Nam 
Phi, 54%. Bộ Khoáng sản và Năng lượng của Cộng 
hòa Nam Phi báo cáo rằng đầu tư tiềm năng vào các 
dự án quặng sắt ít nhất là $950 triệu. Đầu tư vào 
các dự án chế biến khoáng sản mới được chuẩn chi 
lên đến $681 triệu, và các dự án biến chế khoáng 
sản có tiềm năng $584. Nam Phi sản xuất khoảng 
7.1 triệu tấn sản phẩm thép cán nóng năm 2005, và 
Libya, 1,67 triệu tấn. Các nước sản xuất thép cuộn 
cán nóng khác của Phi Châu gồm có Algeria, Ai 
Cập, Marocco và Tunisia.

Châu Phi tiêu thụ 18 triệu tấn các sản phẩm thép 
thành phẩm vào năm 2005 so với 17,5 triệu tấn năm 
2004 và 15 triệu tấn vào năm 2000. 

II.C.3. Bauxite và Aluminium
Từ 2000 đến 2005, sản xuất nhôm tinh chế của 

Phi Châu tăng 54%. Tại Mozambique, nhà máy 
luyện kim Mozal hoàn thành năm 2000 và nhà máy 
luyện kim Mozal 2 năm 2003. Sản lượng của Nam 
Phi gia tăng do việc mở rộng nhà máy luyện kim 
Hillside vào tháng 12.2003. Sản lượng cũng tăng 
ở Cameroon và Ai Cập. Tại Ghana, nhà máy luyện 
kim Valco bị đóng cửa vì hạn hán làm giảm năng 
lựợng thủy điện. Nam Phi chiếm khoảng 48% sản 
lượng nhôm Phi Châu; Mozambique, 32%; và Ai 
Cập, 14%. Kenya là nhà sản xuất nhôm tinh chế thứ 
cấp của Phi Châu. Phi Châu chiếm 5% sản lượng 
nhôm thế giới trong năm 2005. Từ năm 1990 đến 
năm 2005, tỷ lệ bauxite thế giới giảm từ 16% xuống 
9%. Năm 2005, tiêu thụ nhôm thế giới đạt 31.6 triệu 
tấn so với 29.9 triệu tấn trong năm 2004.

Sản lượng bauxite của Phi Châu giảm khoảng 3% 

trong giai đoạn 2000-2005 nhưng có thể tăng trung 
bình khoảng 10% mỗi năm từ năm 2005 đến năm 
2011. Guinea chiếm khoảng 95% sản lượng bauxite 
của Phi Châu; Ghana chiếm phần lớn số còn lại. 
Năm 2005, chỉ còn Guinea sản xuất alumina ở Phi 
Châu Phi. Sản lượng bauxite của Guinea dự kiến 
sẽ tăng công suất lọc alumina khoảng 5 triệu tấn 
một năm trong năm 2008 và 2009. Các nhà máy 
lọc Sangaredi và Kamsar có khả năng bắt đầu sản 
xuất vào cuối năm 2008 và năm 2009, và việc mở 
rộng nhà máy lọc Friguia có thể hoàn thành trong 
năm 2009. Việc mở lại mỏ bôxit?? bauxite?? Sierra 
Mineral Holdings năm 2006 và khởi động lại việc 
khai thác mỏ ở Huyện Kambia trong năm 2010 có 
thể làm tăng sản lượng bauxite của Sierra Leone lên 
2,7 triệu tấn vào năm 2011. 

Sản lượng nhôm tinh chế dự kiến sẽ tăng trung bình 
khoảng 10% mỗi năm từ năm 2005 đến năm 2011. 
Nhà máy luyện kim Mozal 3 tại Mozambique và 
nhà máy Coega ở Nam Phi dự kiến khai trương vào 
giữa năm 2009 và cuối năm 2010. Tại Cameroon, 
Alcan Inc. dự kiến tăng gấp ba sản lượng của lò 
luyện kim vào năm 2010. Công ty Nhôm Aluminum 
Coat of Nigeria Ltd. có thể mở lại nhà máy tại Ikot 
Abasi vào năm 2009 và đạt công suất đầy đủ vào 
năm 2011. Tại Ghana, Alcoa Inc. dự định tăng sản 
lượng nhà máy luyện kim Valco bắt đầu năm 2006. 

II.C.4. Chì
Từ năm 2000 đến năm 2005, sản lượng khai thác 

mỏ chì của Phi Châu giảm gần 39%, do sản lượng 
thấp hơn tại mỏ Black Mountain và việc đóng mỏ 
Pering năm 2003. Việc giảm sản lượng của Morocco 
là do việc đóng mỏ Touissit năm 2002 và các vấn 
đề kỹ thuật tại Công ty Mỏ Guemassa. Tại Tunisia, 
mỏ Bouhabeur và mỏ Fej Lahdoum đóng cửa năm 
2004 và mỏ Bougrine năm 2005. Ở Namibia, sản 
lượng tăng ở mỏ Rosh Pinah. Năm 2005, Morocco 
và Nam Phi chiếm 39% sản lượng khai thác mỏ, 
dẫn đầu Phi Châu, Namibia chiếm 13%. Sản lượng 
khai thác chì Phi Châu vào khoảng 3% của thế giới 
trong năm 2005. Nam Phi chiếm 86% sản lượng 
chì tinh chế Phi Châu; Kenya, Morocco và Nigeria 
chiếm phần còn lại. Năm 2004, tiêu thụ chì tinh chế 
của thế giới khoảng 7.08 triệu tấn so với 6.8 triệu 
tấn năm 2003.

Sản xuất mỏ chì của Phi Châu có thể tiếp tục sút 
giảm; sản lượng dự kiến sẽ giảm 22% từ năm 2005 
đến năm 2011, phần lớn do việc đóng mỏ Bougrine 
ở Tunisia năm 2005 và mỏ Rosh Pinah ở Namibia 
năm 2010. Sản lượng chì thứ cấp dự kiến sẽ tăng ở 
Nam Phi vào năm 2006. 

II.C.5. Kền
Sản lượng kền (nickel) của Phi Châu tăng gần 9% 

từ năm 2000 đến năm 2005. Nam Phi chiếm hầu hết 
số tăng này, nhờ sản lượng của mỏ Nkomati, năm 
2005 chiếm 47% sản lượng kền của Phi Châu, năm 
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2011 có thể tăng gắp đôi nhờ mỏ kền mới Limpopo 
và mỏ PGM (platinum group metals) Marikana; ở 
đây sản lượng kền đi kèm với sản lượng PGM trong 
khi ở Morocco kền là phó sản của cobalt. Sản lượng 
ở Zimbabwe tăng (9%) nhờ mỏ PGM Mimosa và 
cũng tăng ở Botswana (43%) nhưng đến 2011 giảm 
vì đóng cửa mỏ Selebi-Phikwe. Năm 2008 Albidon 
Ltd. ở Zambia bằt đầu khai thác dự án Munali. Sản 
lượng kền dự trù tăng gấp đôi từ 2005 đến 2011 nhờ 
mỏ kền và cobalt Ambatovy ở Madagascar có thể 
chiếm 33% kền Phi Châu. 

II.C.6. Thiếc 
Từ 2000 đến 2005, sản lượng thiếc (zinc) Phi 

Châu giảm khoảng 17%. Ở Morocco giảm vì lý do 
kỹ thuật của Compagnie Minère de Guemassa. Ơ 
Nam Phi tuy sản lượng mỏ Black Mountain tăng 
nhưng không bù lại được với việc đóng cửa mỏ 
Pering năm 2003 và mỏ Maranda năm 2004. Tại 
Tunisia, các mỏ Bouhabeur và Fej Lahdoum Mines 
đóng cửa năm 2004, và mỏ Bougrine năm 2005. Sản 
lượng Algeria giảm do các mỏ El Abed và Kherzet 
Youcef đóng cửa. Sản lượng Namibia tăng nhờ 
mở mỏ Skorpion và mở lại nhà máy biến chế Slag 
Lubumbashi tại  in Congo (Kinshasa). Năm 2005, 
Morocco chiếm 36% sản lượng thiếc Phi Châu; 
Namibia, 32%; Nma Phi, 15%; và Tunisia, 7%. Sản 
xuất thiếc Phi Châu tăng 85% so với năm 2000, 
năm 2005chiếm khoảng 2% trên thế giới. Trước 
năm 2003, Namibia không sản xuất thiếc, năm 2003 
khai trương lò nung chảy Skorpion, năm 2005 sản 
xuất 48% thiếc Phi Châu. Nam Phi năm 2000 chiến 
75% năm 2005 còn 40%. Cùng thời gian, Algeria từ 
25% còn 12%. Sản xuất thiếc Phi Châu trên đà giảm 
sút vì các mỏ Bougrine ở Tunisia, năm 2005, mỏ 
Rosh Pinah Mine ở Namibia, năm 2010, đóng cửa.

II.C.7. Than đá 
Sản xuất than đá Phi Châu từ 2000 đến 2005 tăng 

9% phẩn lớn ở Nam Phi nhờ khai những mỏ mới 
Goedgevonden, Mafube, và Isibonelo và sản lượng 
ở các mỏ cũ cũng tăng. Sản lượng ở Botswana, Ai 
Cây, Malawi, Niger, Swaziland và Zambia tăng 
trong khi ở Morocco và Zimbabwe lại giảm. Nam 
Phi sản xuất đến 98% than trong vùng, Zimbabwe, 
1%; và các nơi khác ít hơn 1%. Năm 2011, Nam 
Phi sản xuất 276 triệu tấn nhờ mở những mỏ 
mới Nam Kriel Nam Forzando, Mooikraal Mine, 
Inyanda Mine in 2008; và nới rộng các mỏ cũ 
Goedgevonden, Leeuwpan, Syferfontein, Mafube 
Mine, Grootegeluk Mine. Mozambique đứng thứ 
nhì với việc mở rộng dự án Moatize băm 2010. 
Botswana thứ ba với việc mở rộng Morupule 
Colliery năm 2008 và bắt đầu khai thác dự án Đông 
Mmamabula năm 2011. Tại Zimbabwe, sản lượng 
có thể tqăng tại Hwange Colliery năm 2011 nếu tái 
lập được ổn định kinh tế và chính trị. Sản lượng ở 
Malawi, Nigeria và Tanzania cũng tăng.

II.C.8. Dầu khí
Theo thống kê năm 2008 của BP Statistical Energy 

Survey, Phi Châu có trữ lượng dầu đã chứng minh 
là 117.481 tỷ thùng, bằng 9.49 % trữ lượng toàn 
cầu, sản xuất mỗi ngày hơn 10 triệu thùng, bằng 
12.5% sản xuất toàn cầu. Nigeria, Libya, Algeria, 
Ai Cập và Angola sản xuất 85% dầu Phi Châu. 
Gabon, Congo, Cameroon, Tunisia, Guinea Xích 
Đạo, CH Dân Chủ Congo và Côte d'Ivoire cũng 
có dầu nhưng ít hơn nhiều. Chad, Sudan, Namibia, 
Nam Phi và Madagascar tìm được dầu sau cùng. 

Có 44 nhà máy lọc dầu tại 25 nước Phi Châu, sản 
xuất mỗi ngày 3 triệu thùng, tức 4% sản xuất toàn 
cầu, phần lớn ở Ai Cập (19.2%), Algeria (16.7%), 
Nam Phi (15.6%), Nigeria (14.6%), Libya (11.6%), 
Morocco (5.2%) và Kenya (3.0%) .

Phi Châu có trữ lượng khí thiên nhiên 14.58 ngàn 
tỷ mét khối (m3), tức 8.22% trữ lượng toàn cầu, 
năm 2007 sản xuất 190.37 tỷ m3, tức 6.45% sản 
xuất toàn cầu. Mozambique và Tanzania sản xuất 
nhiều hơn cả.

Chính các tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu 
thu hút lòng tham của các cường quốc Âu Mỹ từ 
giữa thế kỷ trước, sang đến cuối thế kỷ thứ 20 thì 
thêm Tàu vào lũng đoạn. Dân Phi Châu không được 
hưởng gì lại chịu cảnh “nô lệ tại chỗ” dù Phi Châu 
rất giầu khoáng sản.

Di Sản Obama
Vũ Linh

...những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu 
đều thất bại...

 
TT Trump đang lẳng lặng phá gỡ gia tài của 

TT Obama, lấy đi từng viên gạch một. Thiên hạ 
bị truyền thông dòng chính (TTDC) hớp hồn với 
những đòn đánh TT Trump đủ kiểu, nổi đình nổi 
đám, nên ít để ý đến cả ngàn luật lệ và thủ tục lớn 
nhỏ đã và đang bị thu hồi hay lật ngược.

Quyết định đầu tiên ai cũng thấy ngay là việc Mỹ 
chấm dứt tham gia vào hiệp ước xuyên Thái Bình 
Dương TPP.

Quyết định gây sốc với thế giới là việc rút ra khỏi 
thỏa thuận Paris về thay đổi khí hậu, xí xóa việc 
Mỹ còn thiếu hai tỷ đô do TT Obama hứa mà chưa 
đóng góp.

Quyết định chấm dứt không nhận đơn xin gia hạn 
cư trú của trẻ em gốc Mỹ La-Tinh, bị bố mẹ lùa qua 
Mỹ làm mỏ neo, gây tranh cãi mạnh, dù TT Trump 
không thu hồi ngay sắc lệnh ‘ân xá’ trá hình của 
TT Obama mà chỉ ‘nhường’ quyền quyết định cuối 
cùng cho quốc hội.

Quyết định gây khó khăn cho đồng minh là việc 
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TT Trump từ chối không xác nhận Iran đã tôn trọng 
thỏa hiệp không phát triển vũ khí hạt nhân. Theo 
một quyết định do Thượng Viện biểu quyết từ năm 
2015, quốc hội có hạn kỳ 60 ngày sau quyết định 
của tổng thống để biểu quyết gia hạn hay hủy bỏ 
thỏa ước.

Với hai quyết định trên, TT Trump trao cho quốc 
hội quyền xác định lại theo đúng Hiến Pháp, chứ 
không giữ lại những sắc lệnh bất hợp hiến, lờ mờ 
của TT Obama để lại. Ta cần thấy rõ là ông không 
chống cũng không ủng hộ hẳn hai quyết định DACA 
và Iran của TT Obama, chỉ là muốn hợp pháp hoá 
bằng cách để quốc hội chính thức quyết định.

Mới đây nhất, TT Trump đã ra hai quyết định lớn 
liên quan đến Obamacare, không kể cỡ 4-5 quyết 
định nhỏ khác.

Sắc lệnh đầu cho phép các công ty kinh doanh nhỏ 
kết hợp lại thành khối để có thể mua bảo hiểm tập 
thể cho nhân viên của họ. Trên căn bản mỗi công ty 
nhỏ mua bảo hiểm riêng rẽ sẽ phải trả bảo phí đắt 
hơn vì ít khách hàng nên sở phí nặng hơn, cũng như 
vì nhỏ nên khả năng trả giá với mấy hãng bảo hiểm 
lớn rất yếu. Hợp lại, họ có nhiều người mua bảo 
hiểm hơn, đồng thời cũng có tiếng nói mạnh hơn để 
có thể mua bảo hiểm rẻ hơn. Quyết định này nhắm 
giúp giới tiểu thương đang phải trả bảo phí quá cao 
dưới Obamacare.

Sắc lệnh thứ 2 chấm dứt việc liên bang trợ cấp các 
hãng bảo hiểm đang bị lỗ lã. Trong Obamacare, có 
điều khoản chính quyền liên bang có thể trợ cấp tài 
chánh cho các hãng bảo hiểm bị lỗ lã nặng. Nhưng 
vấn đề là Hạ Viện, là cơ quan nắm hầu bao, theo 
Hiến Pháp, mới có quyền quyết định ngân sách trợ 
cấp này. Ngay khi Obamacare được ban hành, đảng 
Dân Chủ (DC) còn nắm đa số cả Quốc Hội <1>, mà 
Hạ Viện vẫn không đạt được thỏa thuận, do đó đã 
không chuẩn chi số tiền dành cho trợ cấp này. Sau 
khi Cộng Hòa (CH) nắm đa số từ năm 2011 thì dĩ 
nhiên Hạ Viện không chuẩn chi nữa. Tức là không 
có tiền để trợ cấp. TT Obama đơn phương xuất 
quỹ trợ cấp, cho đến nay lên tới hơn 7 tỷ đô. Phe 
CH khởi kiện TT Obama vi phạm nguyên tắc phân 
quyền, lấn qua quyền của Lập Pháp, tự ý chi tiền 
không do Hạ Viện chuẩn chi. Tòa án liên bang phán 
quyết TT Obama vi phạm Hiến Pháp. Ông Trump 
đắc cử, tuân thủ theo quyết định của tòa, chấm dứt 
quyết định vi hiến này của TT Obama <2>.

Cả hai quyết định bị đảng DC và TTDC tấn công 
tàn bạo, cho rằng nếu Obamacare thất bại trong 
những năm tháng tới, đó sẽ là do TT Trump cố 
tình phá hoại. Chưa chi thì DC và TTDC đã dàn 
trận để chuẩn bị đổ thừa TT Trump là nguyên nhân 
Obamacare thất bại.

Mỉa mai thay, chấm dứt một quyết định vi hiến 
của TT Obama theo án lệnh tòa lại bị TTDC tấn 
công là làm chuyện phi pháp. Đố ai giải thích được?

Các hãng bảo hiểm bị mất trợ cấp dĩ nhiên nhao 
nhao phản đối, hù dọa cả triệu người sẽ phải trả bảo 
phí cao hơn, hay thậm chí mất bảo hiểm luôn vì 
nhiều hãng bảo hiểm sẽ khánh tận, đóng cửa.

TTDC mau mắn đổ lỗi bảo phí sẽ tăng 30%-50% 
sau quyết định của TT Trump. Fake news dĩ nhiên! 
Bảo phí đã tăng không ngừng từ ngày Obamacare 
ra đời, trên cả nước, chứ không phải đợi đến quyết 
định mới của TT Trump mới tăng, nhất là khi quyết 
định này chỉ ảnh hưởng tới vài hãng bảo hiểm nhỏ 
với tổng cộng 5-7 triệu khách hàng, chứ không ảnh 
hưởng gì đến hơn 330 triệu dân Mỹ. Nghĩa là bảo 
phí tăng hoàn toàn do Obamacare đã khiến các hãng 
này lỗ nặng, cần tăng bảo phí thôi, chẳng ăn nhập gì 
đến quyết định của TT Trump!

Ở đây, các ông bà tỵ nạn nên cảnh giác kẻo bị 
"fake news" lừa. Trợ cấp TT Trump chấm dứt là trợ 
cấp của chính quyền liên bang giúp nuôi dưỡng các 
công ty bảo hiểm nhỏ đang bị lỗ lã, không phải là 
trợ cấp những người lợi tức thấp nhận được để giúp 
mua bảo hiểm y tế. Nguyên tắc Nhà Nước trợ cấp 
nuôi các kinh doanh lỗ lã luôn là nguyên tắc chỉ 
đạo của các chế độ CS và xã hội chủ nghĩa để nuôi 
dưỡng các công ty quốc doanh quản trị bết bát.

Với việc chấm dứt trợ cấp, các hãng bảo hiểm này 
bắt buộc phải chỉnh đốn quản lý, nếu không sẽ bị 
đào thải. Thông thường là sẽ bị các hãng bảo hiểm 
lớn hơn, quản trị tốt hơn, mua lại. Chẳng ảnh hưởng 
gì đến người mua bảo hiểm. Trong trường hợp mấy 
hãng yếu kém này tăng co-pay hay bảo phí, đương 
nhiên sẽ mất khách hàng khi người mua bảo hiểm 
đổi qua hãng khác.

Tóm lại, dân tỵ nạn không có gì phải hoảng hốt. 
Medicare, MediCal hay Medicaid đều không bị 
ảnh hưởng. Những người đang có Obamacare cũng 
không liên lụy gì. Đừng tin "fake news" của TTDC, 
nhất là những tin được vài cụ tỵ nạn thêm cả hũ 
mắm ruốc vào.

Trên căn bản, Obamacare có quá nhiều sai sót, 
là một đại họa kinh tế đúng ra phải thu hồi, thay 
thế bằng một luật y tế mới. Nhưng vì những bất 
đồng quan điểm nội bộ, phe CH đã không đạt được 
thống nhất ý kiến để rồi không đủ phiếu để thay thế 
Obamacare. TT Trump bất mãn trước sự thất bại 
này, quyết định ra tay, vừa gặm nhấm luật, vừa ép 
quốc hội phải làm một cái gì để ít ra cũng sửa dần 
những sai lầm của Obamacare. Trong tương lai, TT 
Trump chắc chắn sẽ kiếm ra thêm kẽ hở để ép quốc 
hội phải sửa đổi thêm nữa nếu phe CH vẫn không thể 
đồng ý để thay thế toàn bộ Obamacare, cho đến khi 
Obamacare biến thái, không còn là Obamacare nữa. 
Đó là cách TT Trump lẳng lặng thu hồi Obamacare 
sau khi CH thất bại tại quốc hội.

Sở dĩ TT Trump có thể thu hồi, hủy bỏ, quá dễ 
dàng những ‘luật’ của TT Obama như vậy chỉ vì 
những luật đó đều bất hợp lệ, bất hợp pháp, hay 
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bất hợp hiến! Những quyết định lớn đó đều do TT 
Obama đơn thân độc mã tự ý quyết định không 
chính thức là luật được quốc hội phê chuẩn, nên TT 
Trump cũng có thể hoàn toàn đơn thân độc mã thu 
hồi hay hủy bỏ, không cần bàn với quốc hội.

Ta nhìn lại mỗi trường hợp sẽ thấy rõ:
1. TPP [Thỏa ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 

Trans-Pacific Partnership]. TT Obama bỏ cả 8 năm 
điều đình mới ra được một thỏa thuận về quan hệ 
giao thương liên Thái Bình Dương. Nhưng ông biết 
rõ những điều ông thỏa thuận rất bất lợi cho Mỹ, 
đặc biệt là cho giới lao động thợ thuyền Mỹ và sẽ 
bị chống đối mạnh. Nên ông ma mãnh, ngâm tôm, 
không đưa ra quốc hội để thảo luận, cũng chẳng 
chính thức ký gì, hy vọng sẽ bán cái qua vị tổng 
thống kế nhiệm, tức là bà Hillary. Không ngờ ông 
Trump đắc cử, hủy bỏ TPP dễ như trở bàn tay vì 
chưa được quốc hội thảo luận, chưa ai ký.

2. Hiệp Ước Paris [Thỏa ước Khí hậu Paris] về 
hâm nóng địa cầu. Cả trăm nước thỏa thuận thật 
nhưng, không kể các nước độc tài ruồi bu, hầu hết 
các đại cường tham gia đều hiểu sẽ không có cách 
nào thỏa ước đó có thể thông qua quốc hội hay cho 
dù được thông qua, cũng chẳng thể thi hành được. 
Do đó, tất cả đều đồng ý thỏa ước này chỉ có tính... 
tùy hỷ, ai muốn tôn trọng thì tôn trọng, không tôn 
trọng cũng chẳng sao. Ngay cả TT Obama cũng 
chẳng hề mang thỏa ước Paris ra trước quốc hội để 
thảo luận, chứ đừng nói phê duyệt.

Kết quả, TT Trump xé một cái rẹc, chẳng có vấn 
đề pháp lý gì ráo.

3. DACA [Deferred Action for Childhood 
Arrivals]. Đây cũng là một quyết định đơn phương 
qua sắc lệnh của TT Obama chứ không phải một 
luật chính danh được quốc hội phê duyệt. TT Trump 
có muốn chấm dứt hoàn toàn cũng chẳng có trở ngại 
pháp lý nào.

4. Hiệp ước Iran. Thỏa ước không mang tính cách 
thỏa ước quốc tế chính thức đã được quốc hội phê 
chuẩn mà chỉ là một quyết định của Hành Pháp 
Obama mà Hành Pháp Trump có thể thu hồi bất cứ 
lúc nào.

5. Obamacare. Ngay cả thành quả để đời của TT 
Obama, Obamacare cũng chỉ là một luật thông qua 
bằng cửa sau, được Thượng Viện phê chuẩn như một 
phụ đính của luật ngân sách (budget reconciliation). 
Đã vậy, việc thực hành Obamacare lại còn dựa trên 
những sắc lệnh phụ đính hoàn toàn bất hợp hiến như 
sắc lệnh vi hiến của TT Obama chi 7 tỷ đô trợ cấp 
cho các hãng bảo hiểm đã bàn ở trên <3>.

Nếu tất cả những quyết định đó của TT Obama 
đều quá đúng, quá tốt như phe cấp tiến và TTDC 
đang cố bênh vực, thì sao không được quốc hội phê 
chuẩn một cách danh chính, ngôn thuận, thành luật 
hẳn hoi, không dễ dàng thu hồi được?

Trẻ con tiểu học cũng trả lời câu hỏi này được!

New York Times (NYT) sỉ vả TT Trump là Hitler, 
hành xử bất chấp luật lệ khi ông ra tay thu hồi hay 
hủy bỏ các sắc lệnh của TT Obama. Điều lạ là sao 
NYT không khiếu nại TT Obama đã hành xử độc 
tài, bất hợp pháp < 4 > khi quản trị nước bằng sắc 
lệnh không thông qua quốc hội? Thay vì ký sắc 
lệnh loạn xà ngầu, TT Obama ra luật đàng hoàng 
với quốc hội phê chuẩn một cách chính danh, hợp 
hiến, thì làm sao TT Trump có thể ký sắc lệnh thu 
hồi được. Giữa một người bừa bãi ký sắc lệnh bất 
hợp hiến, một người thu hồi lại, ai là Hitler?

Một câu hỏi lớn: trước việc di sản của mình <1> 
đang thành mây khói, TT Obama đã phản ứng ra 
sao? Rõ ràng là ông đã không lớn tiếng chống đối vì 
ông hiểu rõ những quyết định của ông bất hợp pháp, 
không được hậu thuẫn ngay từ đầu, do đó mới không 
thông qua quốc hội được. Với kinh nghiệm của một 
chuyên gia tổ chức cộng đồng, ông lẳng lặng ở lại 
thủ đô để tổ chức từ hạ tầng quần chúng một phong 
trào chẳng những chống phá TT Trump, mà trường 
kỳ hơn, chống CH, chống ý thức hệ bảo thủ, phát 
huy những tư tưởng thiên tả của ông. Những cán bộ 
chủ chốt của tổ chức này, tên là Organization for 
Action, phần lớn là những chuyên gia xách động 
quần chúng của các tổ chức thiên tả nhất. Tổ chức 
hiện nay đã có hơn 30.000 đoàn viên, hầu hết là dân 
da đen và sinh viên thiên tả.

Tổ chức này hiện nay chủ yếu chống mọi quyết 
định của TT Trump. Mỗi lần có quyết định nào, tổ 
chức vội xách động quần chúng biểu tình, liên lạc 
qua emails, twitter, facebook chống lại, đồng thời 
vận động hành lang với các nghị sĩ và dân biểu, 
và phối hợp với TTDC để đồng loạt đánh cho nhịp 
nhàng. TT Obama là cựu tổng thống duy nhất trong 
lịch sử Mỹ chơi trò này đối với vị kế nhiệm.

Càng ngày các chuyên gia càng nhìn thấy sau 
lưng những múa may, hò hét lăng nhăng của TT 
Trump là cả một chiến lược quy củ, mang dấu ấn 
‘Trump’ rõ nét nhất.

Cách hành xử của TT Trump không giống bất cứ 
vị lãnh đạo nào. Bình thường thì người lãnh đạo 
đứng sau (kiểu như sách lược ‘lãnh đạo từ phía sau’ 
của TT Obama !), đóng vai kẻ cả, cho đàn em đi húc 
đánh thiên hạ. TT Trump ngược lại, đóng vai trò xe 
ủi đất đi trước ‘ủi bãi đáp’ cho đàn em thong thả làm 
công việc của họ. Nói như bộ trưởng Gia Cư Ben 
Carson, “ông Trump nhẩy ra khiêu khích để lãnh 
đạn hết, cho chúng tôi rủng rỉnh lo công việc, ít ai 
để ý, ít ai cản trở”.

Đó là lý do chính giải thích tại sao TT Trump 
có quyền sỉ vả nội các, mà mấy ông này vẫn bình 
thường, chẳng ai giận, từ chức hết. Họ biết TT 
Trump đang đóng vai chặt cây mở đường cho họ 
nên họ chấp nhận những bực mình chửi bới của ông 
khi công việc họ làm không trơn chu. Họ cũng hiểu 
TT Trump đang có kế sách điệu hổ ly sơn, lôi sự chú 
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ý của đối lập vào những trò màu mè vô nghĩa trong 
khi lẳng lặng làm chuyện đổi luật.

Các viên chức cao cấp tỷ phú trong nội các Trump, 
họ làm việc vì lý tưởng, vì dấu ấn họ muốn để lại, 
chứ không phải vì đồng lương. Họ cũng đủ khả 
năng để hiểu thành quả cuối cùng mới quan trọng 
chứ ba cái chuyện bực mình la hét của TT Trump 
không đáng quan tâm. Ông Gary Cohn, chủ tịch 
hội đồng cố vấn kinh tế, có nhiều bất đồng với TT 
Trump, bị TTDC xúi dục từ chức. Ông nói huỵch 
tẹt “TT Trump nhờ tôi giúp trong kế hoặch giảm 
thuế, đây là công việc để đời quá quan trọng, tôi 
không để ý đến những chuyện lặt vặt khác”.

Báo ‘cừu địch’ Newsweek nhận định nội các của 
Trump đa số là những người lớn phải đóng vai canh 
chừng anh con nít Trump. Newsweek quên mất 
chính anh “con nít” Trump đã là người tuyển lựa 
cái nội các “người lớn” đó.

Ở đây, ta nhớ lại TT Nixon chuyên môn đóng vai 
điên khùng – mad man – để nhường vai trò chính 
khách thương thảo nghiêm chỉnh – stateman – cho 
Kissinger.

TTDC dĩ nhiên vì lo đánh Trump, nên chỉ nhìn 
thấy diện mà không nhìn thấy điểm, chỉ đào bới 
chuyện vụn vặt mà không nhìn thấy bức tranh lớn. 
Họ cũng quên mất đánh quá sẽ mất hết ý nghĩa, 
nhàm chán, không ai muốn đọc hay tin nữa, ngoại 
trừ một số chống cuồng dại, muốn đọc và phổ biến 
những tin bất lợi cho TT Trump, dù là tin loại “xe 
cán chó”, để tự thỏa mãn, bớt ấm ức.

Thăm dò mới nhất của Politico – một trang thông 
tin mạng không “thân thiện” gì với TT Trump – cho 
thấy gần một nửa dân Mỹ (46%) cho rằng TTDC 
phịa tin – fabricate news – để đánh Trump, trong đó 
có cử tri độc lập, không đảng phái (44%), và cả cử 
tri đảng DC luôn (20%, tức là trong 5 cử tri DC thì 
đã có 1 người nghĩ TTDC phịa tin "fake news"!).

Tin mới nhất do Newsweek tung ra: bà Melania 
đã bỏ ông Trump, người đang đi cạnh ông là người 
khác giả dạng. Newsweek, một trong những tạp 
chí lớn uy tín, đã biến thành loại báo lá cải, phát 
không tại chợ Bolsa, không khác gì Time, New 
York Times hay Washington Post. Chẳng trách chỉ 
có chưa tới 30% dân Mỹ tin TTDC, thua xa tỷ lệ 
hậu thuẫn 38% bị coi là yếu kém của TT Trump.

Vấn đề lớn mà những người mù quáng chống TT 
Trump không nhìn thấy là con người TT Trump 
cũng như cách hành xử của ông, có nhiều chỗ đáng 
chê trách và dân Mỹ, kể cả không ít những người đã 
bầu cho ông, có nhiều người không ưa ông ta thật 
nhưng các chính sách của ông lại là những cái mà 
dân Mỹ ngày nay thấy hợp ý nhất. Từ quan điểm 
chống di dân, đến việc chống chế độ Nhà Nước vú 
em, quyết tâm thay thế Obamacare, ý định giảm 
thuế đồng loạt, phục hồi công ăn việc làm, cắt giảm 
luật lệ và thủ tục hành chánh quá rườm rà, nhất 

quyết đánh khủng bố mạnh tận gốc, làm cho nước 
Mỹ mạnh lại,...tất cả đều là những điểm thu hút hậu 
thuẫn mạnh của dân Mỹ.

Lật ngược tất cả các điểm trên, ta sẽ thấy quan 
điểm của đảng đối lập DC, và hiểu tại sao DC đã 
thất bại nặng trong mấy kỳ bầu cử mấy năm qua, 
và vẫn không có triển vọng chiếm lại quyền trong 
tương lai gần. Do đó, không nên lấy làm lạ khi ông 
Trump vẫn là sự lựa chọn của dân Mỹ bất kể cách 
hành xử quái chiêu của ông ta vì ông là người thi 
hành những chính sách mà dân Mỹ mong muốn.

Nói cách khác, trình độ ý thức chính trị của dân 
Mỹ đủ cao để phân biệt rõ ràng cá nhân và chính 
sách. Họ bỏ phiếu cho Trump là bỏ phiếu cho một 
chính sách, chứ không nhất thiết là bỏ phiếu cho 
một cá nhân.

Nhìn vào tình hình thế giới, dường như quan điểm 
bảo thủ, ái quốc tích cực, trong chủ trương ‘America 
first’ hiện nay đang là trào lưu mới của thế giới. 
Nước Áo (Austria) mới đây đã bầu một thủ tướng 
trẻ măng, mới có 31 tuổi, thuộc khuynh hướng bảo 
thủ nặng, chống chính sách di dân thả giàn hiện hữu 
của Áo, và cũng chủ trương ‘Austria First’, y chang 
TT Trump. Áo cũng là quốc gia mới đây đã ra luật 
cấm phụ nữ mặc burqa, tức là áo choàng đen bịt 
kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi. Ngay cả tiểu 
bang Quebec của xứ cấp tiến nặng Canada cũng đã 
ra luật cấm phụ nữ bịt mặt khi giao dịch với nhân 
viên công quyền, kể cả đi xe buýt công cộng, hay 
vào thư viện của Nhà Nước, hay làm giấy tờ hành 
chánh. Những chuyện này mà xẩy ra ở Mỹ, bảo 
đảm sẽ có vài ông quan tòa cấp tiến ra lệnh cấm thi 
hành ngay vì kỳ thị Hồi giáo.

 Cộng Hòa Tiệp (Czech Republic) vừa có bầu cử 
và ông chính khách có biệt danh là ‘Trump của Tiệp’ 
đã đại thắng, sẽ là thủ tướng. Tại Tân Tây Lan, bà 
tân thủ tướng đang thành lập chính phủ liên hiệp với 
đảng New Zealand First, một đảng bảo thủ mà cái 
tên không cũng đã mang đầy đủ ý nghĩa.

Thế giới đang đi về phía hữu khi các phong trào 
quốc gia bộc phát mạnh như phản ứng tự nhiên sau 
khi những chính sách thiên tả từ Mỹ qua Âu Châu 
đều thất bại.

Dù sao, những việc TT Trump đang làm chỉ mới 
là những bước đầu. Gia tài tai hại TT Obama để lại 
còn nhiều lắm: kỷ lục dân sống nhờ trợ cấp, cả triệu 
dân lao động chưa kiếm lại được việc làm tương 
xứng sau 8 năm Obama, cả chục triệu di dân bất 
hợp pháp chưa biết phải giải quyết như thế nào, nền 
tảng đạo đức luân lý lung lay tận gốc dưới những 
quái chiêu ‘phải đạo chính trị’, kiểu như những 
người hùng của thời đại là những người coi quốc kỳ 
như dẻ rách, nhân danh tự do tư tưởng <1>.

Chưa nói đến chuyện trong 8 năm Obama, Trung 
Cộng hùng cứ Biển Đông, Nga thao túng Bắc Á, 
cậu Ấm Ủn tự do phát triển bom và hỏa tiễn,... 
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là những tai họa lớn mà TT Trump khó có thể lật 
ngược lại được.

Nói trắng ra, gia tài của TT Obama chỉ là một 
lâu đài bài tây xếp trên cát vì nhiều bất hợp lệ. Đây 
chính là cái dở, cái sai lầm lớn của TT Obama để rồi 
sau khi ra đi, gia tài ông để lại không có một thành 
quả tốt nào. 

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

24 tháng 10, 2017, là một trong loạt bài tác giả Vũ 
Linh cố lý giải các tranh chấp ý thức hệ cùng các 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. 

<1>. Một di sản khác: Khi TT Obama đến năm 
2008, đảng Dân Chủ chiếm đa số lưỡng viện. 8 năm 
sau, năm 2016, đảng Cộng Hòa chiếm đa số lưỡng 
viện QH Mỹ lẫn cả đa số các quốc hội tiểu bang và 
thống đốc tiểu bang, 34 trong 50 (Dân Chủ chiếm đa 
số lưỡng viện quốc hội Mỹ từ 2006 tới 2010 nhưng 
đa số lưỡng viện về tay Cộng Hòa từ 2014 tới nay). 
Nếu chính sách DC đúng thì tại sao cơ sự như thế?

<2>. Năm 2014, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Lập 
pháp đưa Hành pháp ra ba tòa quan lớn trong vài vụ 
kiện. Đáng nói nhất là vụ Hạ viện sơ khởi thắng kiện 
TT Obama vụ chi tiền vi hiến cho các hãng bảo hiểm 
Obamcare (không được Hạ viện chuẩn chi) nhưng vụ 
án này vẫn còn đợi phán quyết Tòa Phá Án (Appeal 
Court) ở vùng Washintong DC.

<3>. Đến nay, quốc hội Mỹ vẫn chưa làm luật chuẩn 
chi tiền xây bức tường biên giới Mỹ - Mễ. Hãy thử 
tưởng tượng khi TT Trump đùng đùng ký một sắc 
lệnh dùng 7 tỷ đô, không thông qua Hạ viện, để xây 
bức tường này thì TTDC và Dân Chủ la ó những gì 
và như thế nào (dù trước đó họ đã im lặng vô tuyến 
trong việc TT Obama chi 7 tỷ đô vi hiến trả cho các 
cty bảo hiểm Obamacare)? Tinh thần thượng tôn luật 
pháp nổi tiếng của Mỹ nay là...tùy hứng hay tùy tiện?

<4>. TT Obama từng dậy luật Hiến pháp tại 
University of Chicago Law School từ 1992 đến 2004.

TTT ĐÔNG DU LIỆT QUỐC
Kim Bảng

THƯỢNG LỘ (BẤT) BÌNH AN
Tiễn chân ai ra đi thường người ta chúc “Thượng 

lộ bình an” nhưng với TT Trump (TTT) khối người 
mong ông nếu  ra đi không về thì cũng là một chuyến 
đi vô tích sự. 

Tờ The Eocnomist nổi tiếng, tự nhận là phe cấp 
tiến, ở tận Luân Đôn, ngày 4.10.2017 đi một bài tựa 
đế “Chương trình nghị sự ờ Á Châu của Donald 
Trump là một bí mật” (Donald Trumps agenda in 
Asia is a mystery) kèm theo biếm họa dưới đây.

Bộ TT Mỹ khi sắp làm gì phải thành thực khai báo 
cho bàn dân thiên hạ biết sao?

Thật ra chẳng có gì bí mật, mọi việc rõ như ban 
ngày:

Ngày 3 và 4.11.2017 TTT và đệ nhất phu nhân Melania 
Trump đi Hawaii để bắt đầu chuyến công du 12 ngày, 
5 quốc gia, được các vị lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thái Bình 
Dương HK thuyết trình và đi tham quan Đài kỷ niệm 
USS Arizona tại Trân Châu Cảng.

Sau đó chuyến công du Á Châu chính thức bắt đầu.
• Chủ nhật 5.11: Đến Nhật. Chơi golf với thủ tướng 

Shinzo Abe và cầu thủ chuyên nghiệp Hideki Matsuyama 
tại Câu lạc bộ đồng quê Kasumigaseki. Các cuộc họp 
song phương với Abe.

• Thứ hai 6.11: Hội kiến với Nhật hoàng và hoàng hậu
• Thứ ba 7.11: Tại Hàn Quốc đàm phán với TT Moon 

Jae-in và phát biểu trước Quốc hội.
• Thứ tư 8.11: Đến Tàu có một loạt sự kiện gồm cả các 

cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình. 
• Thứ sáu 10.11: Đến Đà Nẵng, Việt Nam, tham dự Diễn 

đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
• Thứ bảy 11.11: Đến Hà Nội, Việt Nam, đàm phán với 

Chủ tịch Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo Việt Nam 
khác.

• Chủ nhật 12.11: Đến Manila, Phi Luật Tân, tham dự 
dạ tiệc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN).

• Thứ hai 13.11: Tham dự hội nghị thượng đỉnh Asean 
tại Manila và hội đàm với TT Rodrigo Duterte.

• Thứ ba 14.11: Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông 
Á, một cuộc hội họp khu vực rộng hơn gồm cả Hoa Kỳ, 
Ấn Độ và Nga.

Cùng ngày 3.11, Harry J. Kazianis của Fox News 
dặn dò TTT kỹ lưỡng như mẹ dặn con gái sắp về nhà 
chồng:

"TT nên sử dụng chuyến đi này, gồm hai hội nghị 
thượng đỉnh quốc tế, để đề ra một chiến lược chính 
sách đối ngoại minh bạch vào thời điểm mọi thứ ở 
Hoa Thịnh Đốn bị chìm đắm trong tranh chấp bè 
phái. Một thành tích mạnh mẽ ở Á Châu có thể cho 
cả thế giới - và quan trọng nhất là cho những người 
chỉ trích TTT - rằng TT thuộc về sân khấu quốc tế.

Nghệ thuật cho chính sách đối ngoại thông minh, lý 
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luận đúng và có chiến lược bắt đầu và kết thúc bằng 
việc đặt ra các ưu tiên thực tế, phân công các mục 
tiêu thực tế và nhìn chúng thông qua kết luận hợp 
lý. Hoa Kỳ Đã (America First) có nghĩa là chúng ta 
phải tìm kiếm đồng thuận và hợp tác với các quốc 
gia như Nga và Tàu nếu đó là các quyền lợi hỗ tương 
cùng nhau chia sẻ của chúng ta và phản đối bất kỳ 
quốc gia nào cố gắng phá hoại mục tiêu của chúng 
ta. Điều đó có nghĩa là nếu Mỹ bị lâm nguy nghiêm 
trọng, chúng ta phải đáp ứng - với sức mạnh áp đảo 
nếu cần".

Hình như có danh từ “huề vốn” để mô tả kiểu lập 
luận như trên.

Tác giả đi vào cụ thể để dạy Trump làm TT:
"Dưới đây là bốn biện pháp mà TT Trump cần phải 

có:
1. Chú mục vào Bắc Hàn.
Chúng ta cần phải có sự cô lập kinh tế, ngoại giao 

và tài chính đa phương mạnh hơn nữa cho Bình 
Nhưỡng, để hạn chế khả năng bổ sung vào kho vũ 
khí hạch tâm và hỏa tiễn của nó. Và đó cũng có 
nghĩa là xây dựng phòng thủ hỏa tiễn đồng minh và 
khả năng tấn công quy ước đồng minh khi đối đầu 
với Bắc Hàn.

2. Thực hiện vài hăm dọa, tập trung vào chính 
sách và lắng nghe.

TTT cần phải làm việc toàn thời gian cho một chiến 
lược nhằm đẩy lùi khả năng hạch tâm và hỏa tiễn 
của Kim. Chắng may, lời nói sẽ không ngăn được 
Kim thử nghiệm thêm vũ khí hạch tâm hoặc hỏa tiễn 
tiên tiến -- hoặc khởi chiến. Chỉ những chính sách 
thông minh mới có thể chiếm được nguồn tài nguyên 
mà Kim cần để đạt được mục đích. Khi TTT đáp 
xuống các thủ đô Á Châu, ông nên dành càng nhiều 
thì giờ nhất càng hay, sau những cánh cửa đóng kín, 
lắng nghe và trấn an các đồng minh.

3. Làm cho Trung Quốc một phần của giải pháp.
4. Phát triển kế hoạch thương mại.
Nếu TTT hành động bạo dạn, ông có thể làm việc 

để thúc đẩy một chương trình mậu dịch tự do để 
đoàn kết và liên kết khu vực với nhau nhưng cũng 
công bằng đối với người lao động Mỹ".

Và tác giả cho toa để giúp TTT đạt được kết quả:
"Không nghi ngờ gì, TTT đang đối diện với một 

nhiệm vụ cao cả phía trước trong chuyến đi Á Châu. 
Nhưng với một liều lượng nhỏ chủ nghĩa hiện thực, 
một ít chủ nghĩa thực dụng và một số may mắn, 
ông có thể trở về nhà với một chiến thắng to lớn 
dưới thắt lưng của ông (he can come home with a 
big win under his belt) (“Trump's Asia trip could be 
an incredible success if he does this”. Fox News. 
3.11.2017).

Trình độ Anh văn của tôi không cho phép tôi hiểu 
chiến thắng ở dưới thắt lưng là cái gì nên tôi nghĩ bậy 
mà không dám nói ra. 

Không được tử tế như Harry J. Kazianis, Charlie 

May vạch ra “Hai lý do tại sao Trump công du Á 
Châu là một thảm họa”: 

"Lý do thứ nhất: TT Phi Luật Tân Rodrigo Duterte 
bị các tỏ chức nhân quyền chỉ trích là tàn ác trong 
chiến dịch bài trừ ma túy của ông, nên có hỗn danh 
là “nhà trừng trị”, nhưng lại được TTT ca tụng trong 
cuộc điện đàm tháng 4: “Tôi muốn ca ngợi ông vì tôi 
nghe nói về công tác không thể tưởng tượng nổi của 
ông trong vấn đề ma túy”.   

 Lý do thứ nhì: Vấn đề Bắc Hàn phải nhờ Tàu giải 
quyết. Khi được Laura Ingraham của Fox News hỏi 
liệu ông còn “cứng rắn về mặt thi hành chế tài” với 
Tàu không, Trump trả lời: “Cô phải hiểu rằng có 
điều gì đó rất quan trọng. Chúng ta có vấn đề gọi 
là Bắc Hàn. Và chủ tịch Tập Cận Bình đả tỏ ra khá 
tuyệt vời. Hầu hết mọi người đã nói rằng liệu Tàu 
có cắt đứt hệ thống ngân hàng khỏi Bắc Hàn không, 
liệu Tàu có cắt đứt dầu cho Bắc Hàn không, cắt giảm 
nguồn tiếp tế không. Và tôi phải nói với cô rằng Bắc 
Hàn là một việc mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giải 
quyết và nếu chúng ta không giải quyết được thì sẽ 
không phải là điều rất dễ chịu cho họ. Sẽ không phải 
là rất dễ chịu, tôi đoán thế, cho bất cứ ai; nhưng Tàu 
đang giúp chúng ta”.

Nói vớ vẩn thế rồi Charlie May đưa ra hai nhận 
định châm biếm:

"Chuyến đi của Trump đã trở thành tin hàng đầu 
vì nhu cầu ẩm thực của TT. Một người nói với CNN 
rằng nhu cầu của Trump gồm có "không có cá cả 
con còn đầu, không có gì quá cay. Nhưng chuyến 
đi của Trump bắt đầu bằng một chuyến bay kéo dài 
nhiều giờ trên Air Force One -- và, chẳng may cho 
tất cả chúng ta, phi cơ có kết nối internet. Điều đó 
có nghĩa là ông có rất nhiều thì giờ để tweet". (“Two 
reasons why Trump’s Asia trip could be a disaster”. 
Salon. 3.11.2017).

Có thể hiểu là tác giả có ý nói Trump công du chỉ 
để ăn và tweet bậy.

 Stefanie Schüler thì lo cho TTT: “Nhật, Nam Hàn, 
Tàu, Việt Nam, Phi Luật Tân: chuyến du lịch khó 
khăn của Trump”:

"Bị suy nhược bởi sự can thiệp của Nga vào cuộc 
bầu cử tổng thống Mỹ mới đây, Donald Trump sẽ 
phải trấn an các đồng minh Á Châu - lo lắng về 
mối đe dọa của Bắc Hàn - và cố gắng đặt HK lâu 
dài vào các thị trường trong khu vực…Khi là ứng 
cử viên, Donald Trump không ngừng nhấn mạnh ý 
chí xác định lại các liên minh của Hoa Thịnh Đốn. 
Theo ông, thí dụ Nhật Bản và Hàn Quốc nên tự 
đảm nhiệm việc bảo vệ chống lại Bắc Hàn. Những 
luận điệu này đã gây ra những lo lắng và hoài nghi, 
không chỉ trong số các nhà lãnh đạo và các tầng lớp 
chính trị của các nước Á Châu mà còn trong quần 
chúng của họ…Một khi Donald Trump đã ở trong 
Tòa Bạch Ốc, những phản ứng thất thường của ông 
đối với những cuộc khiêu khích của Bắc Hàn đã 
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không trấn an các đồng minh, cũng không làm dịu 
căng thẳng do chương trình hạch tâm và đạn đạo 
của Bình Nhưỡng gây nên. Theo Martin Quencez, 
chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thuộc 
Quỹ Marshall của Đức: “Từ vài tháng qua, HK đã 
sẵn sàng cho một tùy chọn (option) quân sự nếu cuộc 
khủng hoảng lên đến mức độ ấy. Đó là điều Donald 
Trump đã chính thức công bố trong bài phát biểu 
tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9. Không thể phủ 
nhận trục thứ hai của chuyến đi Á Châu của Donald 
Trump là kinh tế và thương mại. Ba trong số 5 quốc 
gia mà TT Mỹ sẽ thăm -- Nhật Bản, Hàn Quốc và 
Việt Nam -- là thành viên của Hiệp ước xuyên Thái 
Bình Dương, một thỏa ước thương mại 12 bên ký kết 
dưới thời Barack Obama. Chỉ 3 ngày sau khi nhậm 
chức, Donald Trump đã rút HK ra khỏi hiệp ước, 
mà theo ông là bất lợi cho các quyền lợi Mỹ. Thay 
vào đó, TT muốn thương lượng các hiệp định thương 
mại song phương. Barthélémy Courmont giải thích, 
"Nhưng đó là, trong khi chờ đợi, các nước trong khu 
vực đã tổ chức theo một cách nào đó. Họ cùng nhau 
tập hợp nhiều lần để cố tìm ra một hậu TTP không 
có HK. Và Tàu đã rất minh bạch, đứng ra thay thế 
cho việc Mỹ rút lui”. Liệu phương châm "Nước Mỹ 
đã" rốt ráo có thể quay ngược chống lại các lợi ích 
kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ? Một điều chắc 
chắn, sứ mệnh của Donald Trump ở Á Châu giờ đây 
đã trở nên tế nhị hơn. Martin Quencez nhấn mạnh, 
“Ngày nay Donald Trump phải giải thích làm sao 
ông muốn vẫn là một đối tác kinh doanh quan trọng 
với các quốc gia này, trong khi vẫn rất cương quyết 
trong thái độ khinh thị với các hiệp ước đa phương 
và mong muốn của ông luôn luôn đặt lợi ích thương 
mại Mỹ lên hàng đầu”. Barack Obama muốn xác 
định lại chính sách của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương với "trục hướng về Châu Á" nổi tiếng 
của ông có các kết quả gây tranh cãi. Chuyên gia 
của Quỹ Marshall Đức nhấn mạnh, "Thực ra một 
thất vọng sau 8 năm của Barack Obama. Và Donald 
Trump sẽ tự nuôi dưỡng bằng thất vọng này, bởi vì 
ông vẫn thích chống lại người tiền nhiệm của ông. 
Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng ta sẽ thấy một thứ 
chiến lược khu vực về phía chính quyền Trump 
là người vốn thích làm việc song phương hơn” 
(“Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam, Philippines: 
la difficile tournée de Trump”. 3.11.2017).

Những dư luận trên đây có thể là tiếng vang của 
bài “Chính sách Á Châu của Donald Trump có thể 
là một thảm họa - Cách tiếp cận của ứng cử viên đối 
với khu vực không phải là một công thức cho sự vĩ 
đại của Mỹ” của Van Jackson trên tờ The Diplomat 
của Nhật, ngày 11.9.2016, ngay từ khi Trump chưa 
là TT. 

Sau khi tràng giang đại hải hài ra nhửng bất cập 
của Trump trong chính sách đối ngoại, tác giả phán: 

“Khẩu hiệu của Trump là "Hãy làm cho nước Mỹ 

trở nên lại vĩ đại". Nhưng cố ý nhường sự lãnh đạo 
toàn cầu của HK không phải là vĩ đại. Bỏ rơi trật 
tự tự do toàn cầu cho những kẻ khác không phải 
là vĩ đại. Cho phép hành động độc ác ở quy mô lớn 
hoặc kết thúc một thế hệ hòa bình ở Á Châu khi có 
khả năng ngăn ngừa không phải là vĩ đại. Và khước 
ttừ các cam kết của HK cũng thế. Chính sách Á 
Châu của Trump không tận tâm về phương diện đạo 
đức, kinh tế, và chiến lược còn lâu mới là “vĩ đại”. 
(Donald Trump's Asia Policy Would be a Disaster - 
The candidate’s approach to the region is hardly a 
recipe for American ‘greatness’).

Cụ thể xem TTT làm những gì để ra nông nỗi này. 

TTT KHÔNG TRIỀU BÁI NHẬT HOÀNG
Ngày Chủ Nhật 5.11, TTT đến thăm Nhật 3 ngày, 

bắt đầu bằng cuộc hội ngộ quân nhân Mỹ đồn trú tại 
căn cứ Không quân Yokota bên ngoài Tokyo; sau đó 
gặp thủ tướng Shinzo Abe cùng nhau chơi golf tại 
Kasumigaseki Country Club với tay chơi golf nhà 
nghề Hideki Matsuyama. Nơi đây Abe làm Trump 
ngạc nhiên khi đưa ra mũ két thêu chỉ vàng – màu 
Trump thích nhất – hàng chữ “Donald & Shinzo.
Làm cho Liên minh tuyệt vời hơn nữa” ("Donald & 
Shinzo. Make Alliance Even Greater”). Hai nguyên 
thủ cùng ký tên trên mũ. Sau đó kéo nhau đến 
Munch's Burger Shack ăn cheese burger làm bằng 
thịt bò Angus Mỹ giá $19.54. Đến tối, Thủ tướng 
Abe cùng phu nhân Akie Matsuzaki đã mời Tổng 
thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dùng bữa 
thân mật tại Ginza Ukai Tei ở Tokyo, một nhà hàng 
chuyên phục vụ món teppanyaki. Thực đơn chính 
bữa ăn đó gồm có sò điệp Hokkaido, thịt bò Kobe 
Wagyu nướng, thịt bò bít tết, tôm hùm và món trang 
miệng là bánh kem chocola.

Sáng Thứ Hai, 6.11, TTT và Melania yết kiến Nhật 
hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko tại vương cung 
Tokyo, chỉ đứng nghiêm nghiêng nhẹ đầu chào và 
bắt tay, khác với Obama ngày 14.11.2009 cúi rạp 
người 90 độ triều bái Nhật hoàng và hoàng hậu. Hai 
cử chỉ, hai thái độ. Có dư luận chê Trump không theo 
phong tục và nghi lễ chủ nhà. Nhưng thiết tưởng 
Trump và Nhật hoàng là hai vị nguyên thủ coi như 
ngang hàng với nhau. Nếu muốn TT Mỹ theo nghi lễ 
Nhật thì với tư cách chủ nhà đón khách Nhật hoàng 
phải cúi rạp người xuống trước. Nhưng Nhật hoàng 
chìa tay ra bắt tức theo nghi thức Tây phương nay trở 
thành quốc tế thì Trump đáp lễ cũng theo nghi thức 
ấy là đúng. Trái lại Obama lại khúm núm vừa bắt tay 
vừa cúi rạp người tức là theo nghi thức “mướp” (lai 
căng), tỏ ra luốn cúi, tâng bốc lấy lòng chủ nhà. Cách 
xử trí của Trump vừa đánh giá đúng Obama vừa lấy 
lại phong độ cho HK trên chính trường quốc tế. Có 
thể nói đây là thắng lợi đầu tiên của chuyến Đông 
du liệt quốc của TTT đối với cả quốc tế và quốc nội.

Khoảng 12g15, TT Donald Trump được tt Shinzo 
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Abe đón tiếp tại Nhà khách Quốc gia cung điện 
Akasaka, Tokyo. Sau đó, tại đây Trump, Abe và hai 
đệ nhất phu nhân đã gặp trong 35 phút 14 thân nhân 
các công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc trong những 
năm 1970 và 1980 và cam kết sẽ làm việc cùng tt 
Shinzo Abe để đưa họ trở lại Nhật.

  

 
TT HK ngày càng cúi thấp trước Nhật hoàng: (hình 

từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): TT Nixon (1971), 
TT Clinton (1994), Michelle Obama cảm động, hay run 
sợ, vấp suýt té, khụy chân (génuflexion) và TT Obama 

(2009) cúi rạp người bắt tay Nhật hoàng. 
Phải đợi đến khi Trump TT HK mới đứng thẳng dậy, 

lịch sự nhưng chững chạc như những hình trên đây.
Abe tuyên bố Nhật và HK hoàn toàn đồng ý về 

phương thức đối trị Bắc Hàn. Ông bảo: “Hơn 20 
năm qua, cộng đồng quốc tế đã thử đối thoại với Bắc 
Hàn. Bây giờ không còn thì giờ đối thoại nữa mà 
phải áp dụng mức độ tối đa áp lực lên Bắc Hàn”. 
Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo chung ở 
Tokyo: “Thời kiên nhẫn chiến lược đã qua rồi. Có 
người bảo luận điệu của tôi rất mạnh. Nhưng hãy 
xem cái gì đã xẩy ra khi luận điệu rất yếu trong 25 
năm qua. Hãy  xem hiện nay chúng ta đang ở đâu”.

Đến tối, tt Abe mở yến tiệc tại Cung điện Akasaka. 
Cá nướng ướp muối miso, trứng cuộn, thịt vịt - hành 
tây – ngưu bàng cuộn trong miếng thịt bò Wagyu 
thơm ngon được chọn là món khai vị. Sau đó, các 
thực khách tiếp tục thưởng thức món nấm matsutake 
trong trứng hấp, salad tôm hùm Ise, thịt bò bít tết 
Nhật, cơm nấm, canh miso cùng với rau, hoa quả và 
kem. Nổi bật trong quốc yến là hình ảnh hai mỹ nhân 
Mỹ, đệ nhất phu nhân Meliana Trump và giám đốc 
Truyền thông Tòa Bạch Ốc Hope Hicks.

Cuối buổi quốc yến coi như dạ tiệc tiễn chân quốc 
khách, tt Abe phát biểu: “Trong 2 ngày TTT và tôi 
đã có nhiều giờ với nhau thảo luận sâu sắc vể nhiều 
thách đố toàn cầu. Tôi đặc biệt tri ân TTT và quý đệ 
nhất phu nhân đã bỏ thì giờ cho một người bị bắt 
cóc và những thân nhân của những người đã bị Bắc 
Hàn bắt cóc”.

(Còn tiếp)

Đại-Dương

CỘNG SẢN VIỆT NAM
TIẾP TỤC LỘI NGƯỢC DÒNG

                                      
Khi Tổng thống Donald Trump công du 12 ngày qua 

năm quốc gia Châu Á, kể cả Trung Quốc, đã bị dư 
luận quốc tế gán cho hành động “đầu hàng, hoặc trao 
quyền lãnh đạo Châu Á cho Bắc Kinh vì quá ích kỷ 
về kinh tế để đối phó với bá quyền Trung Quốc, hoặc 
sẽ bỏ rơi Biển Nam Trung Hoa khi chính sách G-2 
(Trung Quốc-Hoa Kỳ) hình thành”.

Thực tế, bàn cờ thế giới đã chuyển động mãnh liệt 
khi các dân tộc khắp nơi sử dụng lá phiếu để chống lại 
giới tinh hoa chính trị đã vì nghĩa vụ quốc tế mà xao 
lãng bổn phận phục vụ công dân.

Dân chúng Anh Quốc không muốn bị Brussels xỏ 
mũi dắt đi nên chia tay với Liên minh Châu Âu (Liên 
Âu). Người Mỹ chán ngán giới chính trị gia chuyên 
nghiệp nên chọn doanh nhân Donald Trump làm Tổng 
thống thứ 45. Emmanuel Macron sáng lập Đảng En 
March vào tháng 4-2016 đã đánh bại các đảng chính trị 
kỳ cựu để giành chiếc ghế Tổng thống Pháp từ tháng 
5-2017. Sebastian Kurz thuộc Đảng Nhân Dân, trung-
hữu giành được chiếc ghế Tể tướng Áo Quốc vào 
tháng 10-2017. Tỉ phú Andrej Babis, sáng lập Đảng 
ANO chủ trương chống đảng phái và các định chế tại 
Cộng hòa Tiệp (Czech) đã thắng trong cuộc bầu cử Hạ 
viện ngày 21-10-2017 để thành lập Nội các. Tể tướng 
Angela Merkel, người đàn bà quyền lực nhất thế giới, 
đã không thành lập được Nội các đa số sau khi đắc cử 
lần thứ tư vào ngày 24-09-2017 nên dọa sẽ tổ chức bầu 
cử lại. Quyền lực đã bắt đầu trở về tay nhân dân.

Tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu 
Á-Thái Bình Dương (APEC 2017) đã phơi bày hai 
đường lối khác biệt giữa Tổng thống Donald Trump 
và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trump ủng hộ độc lập, tự chủ, tự cường, chống bành 
trướng bá quyền toàn diện, nên xây dựng Liên minh 
Nhật-Mỹ-Ấn-Úc để thực hiện Chiến lược “Ấn Độ 
Dương-Châu Á Thái Bình Dương cởi mở và tự do”. 
Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ kinh tế song phương có 
qua có lại), không chèn ép nước nhỏ. Trump kêu gọi 
mọi quốc gia “thượng tôn pháp luật” để bảo vệ an ninh 
và duy trì ổn định cùng phát triển.
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Chiến lược “Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình 
Dương cởi mở và tự do” sẽ bao vây Trung Quốc trên 
cả hai mặt trận quân sự và kinh tế nếu Bắc Kinh tiếp 
tục hoạt động bành trướng bá quyền. 

Tập Cận Bình ủng hộ toàn-cầu-hoá bằng khẩu hiệu 
“thượng tôn đa phương”, hứa mở cửa một phần thị 
trường trong khi Trung Quốc cứ thâm nhập vào thị 
trường các nước vô-điều-kiện. Tập hô hào bảo vệ 
Thỏa ước Khí hậu Paris nhưng tiếp tục và tăng cường 
sử dụng than đá cho tới năm 2030. Đa số quốc gia giao 
thương với Trung Quốc đều bị thâm hụt thương mại 
ngày càng trầm trọng được Tập đá ra biên: “Chúng 
ta cần trông về tương lai nhưng không nhìn vào quá 
khứ”.  

Tuần san Time nhận xét “Trung Quốc đã thắng” bị 
Lowy Institute phản bác với 3 yếu tố Trump cứng rắn 
hơn với Bắc Kinh: (1) Đang bổ sung chuyên gia về 
Châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Quốc phòng. (2) Đang trong tiến trình soạn 
thảo Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược An ninh 
Quốc gia, đều mô tả Trung Quốc là đối thủ chiến lược 
số 1. (3) Chính giới Mỹ cứng rắn hơn với Trung Quốc, 
kể cả Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Cornyn, đệ trình 
dự luật tăng cường giám sát các khoản đầu tư của 
Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Cộng sản Việt Nam chới với khi Hoa Kỳ rút khỏi 
Thỏa ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), và 
TPP biến thành Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
Khu vực (RCEP). Nhưng vẫn chưa ký kết được thỏa 
thuận khung vào dịp APEC 2017. 

Sau Đệ nhị Thế chiến, nhiều dân tộc giành độc lập 
bằng phương tiện hòa bình, dựa vào “chủ trương giải 
thực” của Liên Hiệp Quốc. Ngược lại, Hồ Chí Minh 
chọn con đường làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế, lao 
vào cuộc cách mạng bạo lực, gieo rắc hận thù nhằm 
xây dựng một thể chế độc tài toàn trị. 

Liên Xô, chiếc nôi của cách mạng vô sản, đã tan rã 
năm 1991 nên CSVN quay đầu thần phục Trung Quốc 
dù chỉ còn 4 quốc gia trên thế giới tiếp tục con đường 
do Marx-Lenin vạch ra. Venezuela có trữ lượng dầu 
hỏa lớn nhất thế giới, Zimbabwe rất nhiều tài nguyên 
khoáng sản đều đã trở thành quốc gia thất bại vì theo 
đuổi con đường xã hội chủ nghĩa.

Những thí dụ cụ thể đó hình như chẳng tác động đến 
trí óc xơ cứng của đảng viên CSVN, chỉ nhìn thấy con 
đường độc đạo với vũng lầy nhớp nhúa ở đàng sau và 
chông gai phía trước.

Tuyên bố chung Tập Cận Bình - Nguyễn Phú Trọng 
sau APEC 2017 đã cho thấy Việt Nam tùng phục toàn 
diện Trung Quốc trong khi thế giới đi vào giai đoạn 
bảo vệ độc lập, tự chủ và dân làm chủ qua lá phiếu 
trong bối cảnh hòa bình và ổn định. 

Vì thế, Hà Nội không quan tâm đến Bắc Kinh chuẩn 
bị các yếu tố mới nhất trên Biển Đông: (1) Bắn tiếng với 
Mỹ về “Quần đảo Tứ Sa” bao gồm 4 nhóm đảo Đông 
Sa (Pratas) do Đài Loan kiểm soát, Tây Sa (Hoàng Sa), 

Trung Sa (Macclesfield), Nam Sa (Trường Sa) trong 
mưu đồ thay thế cho Đường 9 Đoạn bị mất tính chất 
pháp lý. (2) Chạy thử tàu nạo vét Thiên Côn Hiệu có 
thể dùng xây đảo nhân tạo ở Scarborough Shoal, hoặc 
ở Trường Sa, hoặc nối các đảo nhỏ ở Hoàng Sa thành 
đảo nhân tạo lớn hội đủ điều kiện về "Đảo" để đòi 
Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ). (3) Tàu lặn Shenhai 
Yongshi đã qua thử nghiệ,m có thể hoạt động ở độ 
sâu 4,500 mét để khám phá tài nguyên khoáng sản và 
sinh học ở biển sâu, kể cả “băng cháy=natural hydrate, 
hoặc gas hydrate”, dưới Biển Nam Trung Hoa. 

Tại Diễn đàn Á-Âu (ASEM) tại Myanmar hôm 21-
11-2017, Phó thủ tướng Cộng sản Phạm Bình Minh 
kêu gọi giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông 
bằng biện pháp hòa bình dựa theo Công ước Liên Hiệp 
Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đồng điệu 
với phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Vương Nghị.

Trung Cộng và CSVN đều đặt luật quốc gia trên luật 
quốc tế nên vấn đề tranh chấp trên Biển Nam Trung 
Hoa chẳng có giải pháp dù cho Bộ Ứng xử Trên Biển 
(COC) có ràng buộc pháp lý hay không.

CSVN chưa đổi mới thể chế như khuyến cáo trong 
“Việt Nam 2035” do Ngân hàng Thế giới soạn thảo và 
không tuân thủ luật pháp quốc tế thì khó chấm dứt vai 
trò tôi tớ của Bắc Kinh. 

CSVN không làm. Dân tộc Việt Nam phải hành 
động kẻo lỡ chuyến tàu tốc hành của nhân loại văn 
minh.

HAI XU HƯỚNG MỚI 
CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI                                 
Nền chính trị Tây Phương đã đóng vai trò quan yếu 

trong việc điều tiết các hoạt động nhân loại suốt nhiều 
thế kỷ nhờ xoá bỏ hệ thống Đế chế Độc tài, Chủ nghĩa 
Tư bản Man dại, Chủ nghĩa Cộng sản.

Sau năm 1945, Liên Hiệp Quốc đã thực thi hai nhiệm 
vụ quan trọng: (1) Bảo đảm “quyền tự quyết dân tộc”, 
nên tạo ra nhiều quốc gia độc lập và chế độ dân chủ 
khắp thế giới. (2) Thiết lập các định chế tài chính quốc 
tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới (GWB gồm có 
Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển, IBRD, Hội 
Phát triển Quốc tế, IDA, Công ty Tài chính Quốc tế, 
IFC, Trung tâm Quốc tế Giải quyết Mâu thuẫn Đầu tư, 
ICSID, Cơ quan Bảo đảm Đa phương Đầu tư, MIGA) 
nhằm giúp Tây Âu tái thiết và hỗ trợ các nước nghèo 
có được điều kiện phát triển kinh tế, xã hội (ngoại trừ 
các nước cộng sản vì họ thiết lập một hệ thống kinh tế 
xã hội chủ nghĩa riêng biệt).

Đệ tam Quốc tế sụp đổ và Liên Xô tan rã vào năm 
1991 tạo điều kiện thuận lợi để các chiến lược gia Tây 
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Phương thực hiện giấc mơ Toàn-cầu-hoá chính trị 
cũng như kinh tế. 

Hàng trăm năm qua, giấc mơ “dân làm chủ” vẫn 
chưa thể hiện đúng hoàn toàn ý nghĩa của nó dù dưới 
chế độ dân chủ tự do hoặc cộng sản tùy từng mức độ 
khác nhau.

Thực tế, các đảng phái chính trị lớn, kỳ cựu, do các 
chính trị gia lão làng điều hành, vẫn có khả năng chi 
phối toàn bộ hệ thống chính trị của một quốc gia. Các 
đảng phái tìm mọi biện pháp hầu nắm được chính 
quyền để thực thi đường lối chính sách phù hợp với 
cương lĩnh chính trị của họ. Giới chính trị gia lo ve 
vãn cử tri bằng mọi thủ đoạn để đắc cử và duy trì vị 
trí hợp pháp. Tiếng nói của dân chúng trở thành “ẢO” 
qua các bộ máy lọc của đảng phái và chính trị gia. 

Nhưng kể từ năm 2016, tiếng nói của người dân từ 
“ẢO” trở thành “THẬT” từ Anh sang Mỹ, tới Pháp, 
Áo, Tiệp …

Các chính đảng lớn ở Vuơng quốc Anh Cát Lợi 
không muốn tách khỏi Liên minh Châu Âu (EU) 
nhưng cuộc trưng cầu dân ý hồi 23-06-2015 đã có 
52% trong số 72% cử tri đi bầu đã quyết định rời EU. 
Dự trù năm 2019, Anh sẽ chính thức rời EU. 

Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ giở hết mọi thủ đoạn, 
kể cả đương kim Tổng thống Barack Obama, cùng 
Đệ nhất Phu nhân Michelle, bỏ hết quốc sự để đi vận 
động cho ứng viên Hillary Clinton. Truyền thông quốc 
tế, các chiêm tinh gia thế giới đoan chắc 80% Clinton 
sẽ trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Hồi 
7 tháng 11 năm 2016, một ngày trước khi cử tri Mỹ 
đến thùng phiếu, tạp chí Newsweek đã in sẵn hình bìa 
Madam President. Nhưng Tổng thống Mỹ thứ 45 là 
Donald Trump. (Vậy mà, db John Lewis vẫn chúc 
mừng sinh nhật Madam President hôm 26-10-2017!)

Tổng thống Obama đã đi vay để đánh bóng hình ảnh 
một nhà lãnh đạo thế giới suốt 8 năm khiến cho nợ 
công của Mỹ từ 10,000 tỉ USD vọt lên 20,000 tỉ USD 
so với GDP 18,000 tỉ USD <1>.

Cử tri Mỹ thất vọng với các chính đảng và giới chính 
trị gia đã mất phương hướng phục vụ người dân, xây 
dựng đất nước giàu mạnh. Họ cần một nhân vật tay 
chưa nhúng chàm, một đầy tớ không lương nhưng biết 
làm cho đồng tiền đẻ ra tiền, một quốc gia đủ khả năng 
khiến không ai dám khiêu chiến.

Tổng thống Donald Trump đắc cử vào cuối năm 
2016 với khẩu hiệu “Make America Great Again” làm 
rúng động nền chính trị lưỡng đảng của Hoa Kỳ khi 
một doanh nhân thuần túy đã đánh bại nhiều chính 
trị gia gạo cội thuộc Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. 
Nội các Chiến tranh Trump gồm 2 thành phần chính: 
doanh nhân thành đạt, cựu tướng lãnh nổi tiếng.

Trong cuộc bầu cử tại Áo Quốc, Đảng Nhân dân 
(OVP, trung-hữu) của Bộ trưởng Ngoại giao Sebastian 
Kurz, được 31% phiếu bầu so với Đảng Dân chủ Xã 
hội (SPO, trung-tả) 27%, và Đảng Tự do (FPO, cực-
hữu) 26%. Kurz 31 tuổi sẽ trở thành Tể tướng Áo 

Quốc với chủ trương “tự do, trách nhiệm cá nhân và 
đoàn kết, chính quyền thu hẹp, nhiều doanh nghiệp 
và cắt giảm thuế, ủng hộ EU và sẽ làm Chủ tịch Luân 
phiên vào năm 2018”. Trả lời chất vấn của 3 ký giả 
của Tờ Spiegel của Đức hôm 20-10-2017, Kurz xác 
định Áo Quốc không đủ khả năng cưu mang làn sóng 
di dân ồ ạt nên sẽ thảo luận với Libya để giữ di dân 
trên bờ, và không tiếp nhận di dân bất-hợp-pháp. Tân 
Chính phủ có thể bao gồm SPO hoặc FPO để có 60% 
ghế Quốc hội tuỳ theo cuộc đàm phán mà không thể 
loại trừ cực hữu như ý muốn của Đức. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 39 tuổi,  thuộc 
đảng quyền trung-tả, nhưng, đứng ra lập đảng En 
March chỉ vài tháng trước bầu cử đã đánh bại Marie 
Le Pen của Mặt trận Quốc gia cực-hữu mà các chính 
đảng lớn không làm được. Tổng thống Macron đã ký 
Luật Lao động nhằm giảm quyền lực của nghiệp đoàn 
và cho phép chủ nhân tự do thuê và sa thải công nhân, 
bỏ thuế tài sản, cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu và các loại 
thuế, trái với chính sách truyền thống của Đảng Xã 
hội. 

Macron và Kurz đều ủng hộ Liên Âu vì đứng riêng 
rẽ sẽ lép vế trên trường quốc tế.

Tỉ phú Andrej Babis, sáng lập Đảng ANO chống 
đảng phái và các định chế tại Cộng hòa Tiệp (Czech) 
trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 21-10-2017. Người ta 
thường ví Babis như “Trump của Tiệp”. ANO chiếm 
30% phiếu bầu nên được 76 trong số 200 ghế Quốc 
hội so với 25 ghế của Đảng Dân chủ Cấp tiến về nhì. 
Tuy nhiên, từ khi thoát khỏi bóng ma Liên Xô thì Tiệp 
Khắc, tiền thân của Tiệp, vẫn rơi vào tình trạng bất ổn 
chính trị do quá nhiều đảng phái trong đất nước 10 
triệu dân mà có tới 7,524 ứng viên với tỉ lệ cạnh tranh 
37 người cho một ghế. Vì thế, việc lập chính phủ đa 
số vô cùng khó khăn. Có thể tới ngày Giáng sinh mới 
công bố danh sách chính phủ của Thủ tướng Babis do 
bị các đảng phái khác tiếp tục chống đối.

Các biến cố chính trị trên thế giới đã thể hiện xu 
hướng bất-tín-nhiệm các chính đảng và giới chính trị 
gia, đặc biệt đối với loại lão làng thường thao túng 
chính trường. Do đó, ứng viên nào mà trao trả lại quyền 
quyết định vận mệnh cho dân tộc sẽ trúng cử. Tuy đắc 
cử trong các xã hội phát triển và dân chủ nhất thế giới 
với hoàn cảnh khác nhau nhưng Trump, Macron, Kurz 
đều muốn lo cho dân an cư, lạc nghiệp theo bài học từ 
ngàn xưa “phi thương bất phú”.

Chủ nghĩa Tư bản Man dại vào các thế kỷ trước làm 
cho nhân loại điêu linh dù cho có tạo ra bước tiến đáng 
kể trong thời đại kỹ nghệ. Đồng thời sản sinh ra Chủ 
nghĩa Cộng sản sử dụng bạo lực để cướp chính quyền 
và thực thi chính sách “trí, phú, địa, hào phải đào tận 
gốc trốc tận rễ”.

Một trăm năm sau, các quốc gia tư bản ngày càng 
phát triển và giàu sang, văn minh. Ngược lại, các nước 
cộng sản bị nghèo đói và lạc hậu ở mức không còn 
thấp hơn được nữa.
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Toàn-cầu-hoá kinh tế để nối kết giao thương với 
tham vọng mang lại giàu sang, phú quý cho nhiều dân 
tộc. Kinh tế phát triển và hội nhập văn hoá sẽ tạo điều 
kiện xây dựng thể chế chính trị dân chủ cho mọi người 
không phân biệt chủng tộc màu da đã không xảy ra. 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành hình 
từ năm 1995 có nhiệm vụ “giám sát việc thực thi các 
hiệp định của WTO, chính sách thương mại của các 
quốc gia thành viên, giải quyết tranh chấp thương 
mại”. Do cách diễn đạt tổng quát của các hiệp định 
trong WTO nên mỗi thành viên có thể áp dụng khác 
nhau để trục lợi khiến cho luật pháp quốc tế bị đặt dưới 
luật pháp quốc gia. Bắc Kinh, Hà Nội và một số nước 
khác đã không thi hành nghiêm chỉnh những cam kết 
khi gia nhập WTO nên tái tạo mô hình Tư bản Man dại 
làm cho nhiều quốc gia đang phát triển hoặc lạc hậu 
trở thành miếng mồi ngon cho Bắc Kinh. 

Toàn-cầu-hoá đã mất lý tưởng ban đầu nên 1% dân 
số thế giới có mức tăng trưởng gấp đôi các thành phần 
khác trong xã hội. Giai cấp trung lưu làm nền tảng 
cho thể chế chính trị đa nguyên ngày càng teo lại. Nợ 
công chồng chất ảnh hưởng tới đời sống dân tộc khi 
thương mại quốc tế ngày càng bất-bình-đẳng. Khẩu 
hiệu “win-win” chưa bao giờ thành sự thật trong bối 
cảnh toàn-cầu-hoá.

Thế giới đang thay đổi:
(1) Dân chúng sử dụng lá phiếu để quyết định vận 

mạng đất nước và dân tộc mà không để lọt vào tay các 
chính trị gia đặt đảng phái trên Tổ Quốc.

(2) Toàn-cầu-hoá kinh tế sẽ không thể đứng vững 
khi các quốc gia thành viên vi phạm những cam kết cụ 
thể mà chẳng bị chế tài.

Chú Thích của Người Dân:
<1>. Tuy ngân sách tái tranh cử năm 2012 có hơn 1 tỷ 

đô la, TT Obama lại còn thậm tiêu sạch cả ngân quỹ riêng 
của đảng Dân Chủ, thành (số) âm 24 triệu, theo bà Donna 
L. Brazile, chủ tịch Đảng Dân Chủ năm 2016, tiết lộ trong 
cuốn sách của bà (xb năm 2017): "Hacks: The Inside Story 
of the Break-ins and Breakdowns That Put Donald Trump 
in the White House" về những ma thuật của Hilary Clinton 
trong nội bộ Đảng trong kỳ bẩu cử 2016, gây chấn động 
trong chính trường Mỹ và nội bộ. 

ƯU TIÊN DÂN CHỦ
HAY BÁNH MÌ TRƯỚC?                              

Chọn lựa "bánh mì trước hay ưu tiên dân chủ" 
thường được nhiều chế độ trên thế giới làm tiền đề 
bảo đảm sự tồn tại của đảng, nhóm, cá nhân đang cầm 
quyền?

Câu trả lời không quá hắc búa nếu mọi người dám 
nhìn vào thực tế đã xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại. 
Câu khẩu hiệu "làm tùy sức, hưởng tùy cầu" của Chủ 
nghĩa Cộng sản đã say đắm lòng người vốn ưa mơ 

mộng. Hồ Chí Minh còn tát nước theo mưa "với sức 
người sỏi đá cũng thành cơm". Nhưng chẳng có chế 
độ cộng sản nào làm được mà chỉ thấy hiển hiện cảnh 
đói rét triền miên, áp bức tận cùng, chết chóc vô lý và 
bất chợt. Tiếng than khóc nghẹt trong cổ họng để khỏi 
bị đòn thù man rợ. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã trả giá quá đắt khi đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện thực (kiểu cộng 
sản). Một số lớn, kể cả khối chư hầu của Liên Xô ở 
Đông Âu, đã từ bỏ và trở thành quốc gia phát triển 
bình thường, ổn định trên mọi phương diện chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hoá. 

Số ít vẫn kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa đã phát 
triển què quặt và bất ổn trên nhiều phương diện của 
cuộc sống quyết tâm xây dựng “Chủ nghĩa xã hội 
thế kỷ thứ 21”, kể cả Tổng thống Hugo Chavez của 
Venezuela ở Nam Mỹ. Venezuela có 31 triệu dân được 
thiên nhiên ưu đãi bằng 300 tỉ thùng dầu thô được minh 
chứng so với 269 của Á Rập Saudi, 36 của Hoa Kỳ 
và nhiều mỏ kim loại khác nhau. Nhưng hôm 24-11-
2017, Cơ quan Thẩm định Tài chính Quốc tế Standard 
& Poor's cho biết Venezuela không thể trả 237 triệu 
USD đáo hạn dù đã trễ 30 ngày. Chính phủ Caracas 
và Tập đoàn Dầu lửa Quốc gia (PDVSA) đang nợ các 
bên nắm giữ trái phiếu 60 tỉ USD so với 10 trữ tệ. Từ 
một quốc gia giàu nhất Châu Mỹ La Tinh, Venezuela 
xã hội chủ nghĩa đã trở thành quốc gia nghèo rớt mồng 
tơi đến độ dân chúng phải moi thùng rác tiệm ăn và 
cửa hàng thực phẩm để kiếm thức ăn. Năm 2010, Việt 
Nam đã góp 40% và Venezuela 60% trong liên doanh 
để khai thác giếng dầu ở Lô Junin 2 khi giá dầu 100 
USD/thùng. Đầu năm nay giá dầu chỉ còn 30 USD/
thùng nên Hà Nội đành chịu mất 1.8 tỉ USD đã đầu 
tư vào Venezuela cộng thêm 584 triệu USD trong hợp 
đồng liên doanh.

Nguyên nhân nào mà các nước xã hội chủ nghĩa 
kiểu cộng sản hay lâm vào tình trạng bi đát như thế?

1. Thứ nhất, các chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực 
đều đến từ cách mạng bạo lực nên mọi hành động 
cướp và bảo vệ, duy trì chính quyền cũng phải bằng 
bạo lực tuyệt đối. Hệ quả tất yếu phải dẫn tới áp bức 
toàn diện và độc tài.

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 489 tướng 
lãnh, so với 650 của Hoa Kỳ, trong khi dân số Mỹ 
gấp 3.5 lần Việt Nam. Tướng ở Việt Nam gấp 2.5 lần 
Trung Quốc. Hoa Kỳ không có tướng công an, cảnh 
sát và từ năm 2016 dự trù cắt giảm 25% số tướng lãnh 
trong Quân đội. Ngược lại, CSVN điều động tướng 
công an vào chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ hoặc Trưởng ban 
Tôn giáo Trung Ương. Ở Venezuela, tổng thống Hugo 
Chavez sáng lập Nhà nước “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 
thứ 21”, cho tới người kế nhiệm, Nicolas Maduro, 
cũng nắm toàn bộ các ngành Hành pháp, Lập pháp, 
Tư pháp và truyền thông. 

Tại các chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực, dù Hiến 
pháp hoặc văn kiện ngoại giao đều nêu mọi yếu tố dân 
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chủ nhưng thực tế mọi quyền lực đều nằm gọn trong 
bàn tay Trung Ương Đảng, tổng thống hay tổng bí 
thư. Quân đội, công an chỉ trung thành với đảng hoặc 
tổng thống chứ không phải tổ quốc, dân tộc. Do đó, 
TT Venezuela, Nicolas Maduro, đã quân-sự-hóa Nhà 
nước, bổ nhiệm nhiều tướng lãnh và sĩ quan Quân đội 
vào các chức vụ quan trọng nhất trong nội các hoặc 
các ngành khai thác tài nguyên, sản xuất nhằm mua 
sự trung thành của Quân đội trong bối cảnh thất thế so 
với lực lượng đòi thực thi dân chủ. Hôm 26-11-2017, 
Maduro tuyên bố sẽ bổ nhiệm Thiếu tướng Manuel 
Quevedo, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia, lãnh 
đạo Công ty dầu khí quốc doanh và Bộ trưởng Dầu 
mỏ. Quevedo không có khả năng và kinh nghiệm về 
dầu mỏ sẽ đẩy giới chuyên gia ra đi khiến cho ngành 
này lâm vào khó khăn hơn. 

2. Thứ hai, các Đảng Cộng sản dựa vào giới lao 
động để cướp chính quyền nên quyết liệt thực hiện 
khẩu hiệu “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”. 
CSVN cấp tốc thay thế lớp trí thức cũ qua các vụ thanh 
trừng ác liệt để xây dựng lực lượng “trí thức xã hội chủ 
nghĩa”. Thiếu tri thức, lực lượng này phải xài bằng giả, 
điều hành công việc quá khả năng. Rất nhiều trí thức 
Việt Nam đi du học thành tài đã không trở nước để 
phục vụ, hoặc về một thời gian lại đành dứt áo ra đi. 

Hugo Chavez quốc-hữu-hoá toàn bộ ngành sản xuất 
ở trong nước, đẩy những người có khả năng và kinh 
nghiệm xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội phải lưu 
vong khiến Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng toàn 
diện sau hơn 10 năm cầm quyền. Maduro càng lúng 
túng khi bị phe đòi hỏi dân chủ ngày càng mạnh nên 
chỉ biết bổ nhiệm nhiều sĩ quan vào các chức vụ không 
tương thích khiến cho cuộc khủng hoảng xã hội thêm 
trầm trọng.  

3. Thứ ba, những khẩu hiệu mị dân “xã hội chủ 
nghĩa dân chủ gấp triệu lần tư bản chủ nghĩa”, “nhân 
dân làm chủ” như chiếc bánh vẽ hấp dẫn mà chẳng 
ăn được. Truyền thông toàn-cầu-hoá đã xoá đi nhanh 
chóng những chiếc bánh không ăn được.

4. Thứ tư, vì quyền lợi cá nhân nên giai cấp thống trị 
vẫn tự nuôi dưỡng những ảo tưởng về quyền làm chủ 
tập thể, về khả năng phục vụ quần chúng, về nền độc 
lập tự chủ, về khả năng lãnh đạo của giới cầm quyền, 
về nguy cơ bị xâm lược, về năng lực đối phó với các 
vụ khủng hoảng trong xã hội. 

Tập Cận Bình, Raul Castro, Nguyễn Phú Trọng, Kim 
Chính Ân, Nicolas Maduro và các tập đoàn xã hội chủ 
nghĩa hiện thực sẽ không bao giờ chia sẻ quyền hạn 
cho bất cứ ai, nên chớ mong họ thay đổi.

Nhiều dân tộc, kể cả các quốc gia Đông Âu đã vùng 
lên và đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản để 
hội nhập vào xã hội văn minh của nhân loại.

Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy “có dân chủ, sẽ 
có bánh mì chia nhau”. Ngược lại, “có bánh mì, vẫn bị 
chế độ độc tài cướp đoạt”.

                      

Thời Tiết và Biệt Phủ
Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân 

chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh 
đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới 

chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?
Trương Châu Hữu Danh

Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem 
vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn rất 
dài, và đường học vấn cũng dài không kém. Hồi trẻ, 
tôi tưởng thiệt. Sự thiệt, tiếc thay, chỉ đúng được 
chừng (gần) phân nửa.

Tôi quả là may mắn vì có nhiều khoảng thời gian 
được cắp sách đến trường, kể cả những trường đại 
học ở nước ngoài. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi hơi 
chậm hiểu (và rất chóng quên) nên đến già kiến 
thức vẫn rất mơ hồ, về mọi mặt.

Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại 
San Jose State University vì nghi ̃rằng chuyện thời 
tiết ("gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh 
của tôi yêu nàng") nếu không hoàn toàn thi vị thì 
cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm. 

Cầm hai cuốn giáo khoa trên tay, tổng cộng dám 
cỡ bẩy tám trăm trang, mà tôi muốn ứa nước mắt. 
Khó nuốt thấy rõ. Sách đã dầy lại lắm biểu đồ, và 
nhiều hạn từ lạ hoắc. Tra tự điển muốn khùng luôn 
mà vẫn chỉ hiểu rất lơ mơ.

Cả hai bài thi giữa khóa của tôi đều không đủ 
điểm trung bình. May là dường như cả lớp cũng đều 
lết bết như nhau nên vị giáo sư phụ trách rộng lòng 
ban cho chúng tôi một đặc ân, một cơ hội để “thua 
me gỡ bài cào.” Ông sẽ nâng điểm cho sinh viên 
nào nộp term paper (ngắn thôi cũng được nhưng tối 
thiểu phải 500 chữ) viết về kinh nghiệm cá nhân, 
liên quan đến thời tiết hay khí hậu. 

Mừng hết biết luôn! Tôi nghi ̃ngay ra cái tựa rất 
kêu (“Kinh Nghiệm Về Thời Tiết Ở Việt Nam Qua 
Tục Ngữ”) và “nổ như tạc đạn” vì tin chắc rằng ông 
thầy mình hoàn toàn không hề biết chi về những 
điều này:

- Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét
- Mây xanh thì nắng,
  Mây trắng thì mưa
- Chơm chớp đằng Đông,vừa trông vừa chạy
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   Chơm chớp đằng Nam, vừa làm vừa chơi.
- Chuồn bay bay thấp thì mưa,
  Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
 - Trăng quầng thì hạn,
   Trăng tán thì mưa. 

Tôi cẩn thận gạch dưới những từ vần điệu: nắng/
trắng, mưa/vừa, hạn/tán ...và giải thích rằng đây là 
phương cách để kinh nghiệm của người xưa được 
lưu truyền một cách dễ dàng.

Excellent! Tôi được khen ngợi, được cho điểm tối 
ưu, cùng với lời mời đi ăn “để chúng ta trao đổi 
thêm những kinh nghiệm lý thú về thời tiết ở Việt 
Nam qua văn chương truyền khẩu.”

Tôi biết (mẹ) gì mà “trao đổi,” cha nội? Cả đời tôi 
sống trong phố thị, có thấy “chơm chớp đằng Đông 
/ đằng Tây” hồi nào đâu? Tôi cũng không dám chắc 
“sếu” có phải là tên gọi khác của “cò”  không nữa? 
Nếu không thì e là tôi chưa nhìn thấy con sếu (bằng 
xương bằng thịt) bao giờ!

Vốn liếng về ca dao và tục ngữ của tôi đều từ cuốn 
Văn Học Việt Nam – được giảng dậy ở trường văn 
khoa Đà Lạt, trước năm 1975 – của tác giả Phạm 
Văn Diêu. Và vỏn vẹn chỉ có bi nhiêu đó thôi à. Bởi 
vậy, tôi quyết định “trốn” luôn ông thầy dậy môn 
khí tượng ... cho nó đỡ phiền!

Chuyện phiền phức, tuy thế, vẫn cứ theo đuổi cho 
đến mãi tuần rồi. Tuần rồi, tôi gặp hai vợ chồng 
người Tân Tây Lan ở phòng ăn trong một quán trọ 
ở thủ đô Manila. Khách vắng, không ai ngoài ba 
chúng tôi, nên họ bắt chuyện làm quen, rồi hỏi rằng 
tôi là người Đài Loan hay Nhật Bản?

Cái đù! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện gì 
(ráo) về dòng dõi tiên/rồng nhưng luôn luôn “cải 
chính” tới bến luôn, nếu bị thiên hạ tưởng lầm rằng 
mình thuộc một giống dân (bậy bạ) nào khác. Chả 
may, ông bà Tân Tây Lan lại đang có dự tính du lịch 
Việt Nam nên quay ra hỏi tới tấp về khí hậu và thời 
tiết ở quê nhà.

Tôi ngọng, tất nhiên. Tôi sống tha phương đã hơn 
nửa đời người, có biết chi đâu về chuyện nắng mưa 
ở cố hương (ngoài năm ba câu tục ngữ học thuộc đã 
lâu) mà dám nói lăng nhăng với người ngoại quốc. 

Trăng của vũ trụ thì vẫn lúc quầng, lúc tán. Mây 
của bầu trời thì vẫn lúc trắng, lúc xanh. Ở đâu thì 
chuồn bay thấp cũng mưa, bay cao cũng nắng, bay 
vừa cũng râm nhưng riêng ở Việt Nam thì chưa chắc 
à nha. Khí hậu và thời tiết ở đất nước tôi – gần đây 
– bỗng trở nên rất bất thường và hoàn toàn ngoài dự 
đoán vì thiên nhiên bị hủy hoại (không thương tiếc) 
hằng ngày, nhất là nạn phá rừng. 

Hậu quả nhãn tiền và tàn khốc – theo lược thuật 
của tác giả Đào Đức Thông, trên trang VNTB:

“Thiên tai luôn luôn đe dọa cuộc sống bình yên 
của con người Việt Nam. Từ xưa đến nay, dù bằng 
cách nào người ta cũng không thể chế ngự được 
thiên tai, nhưng có một nghịch lý là chính con người 

lại gây ra những tai họa do sự thiếu trách nhiệm, 
do cẩu thả… khiến cho thiên tai nghiêm trọng hơn. 
Trận mưa lũ lịch sử vừa xảy ra với các tỉnh miền núi 
phía Bắc và Bắc Trung Bộ làm hơn 100 người thiệt 
mạng và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá, 
đường sá, cầu cống, cây cối, hoa màu bị cuốn trôi…
ta có thể thấy trong thiên tai có nguyên nhân từ con 
người, nói cách khác là nhân họa.” 

Ảnh: VNTB

Ảnh: FB Khanh Nguyen
Trong một bài viết khác (“Nhà Gỗ Xác Dân”) 

facebooker Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm:
“Chỉ trong vòng 40 năm, những cánh rừng bạt 

ngàn của Việt Nam gần như bị xoá sổ. Bao nhiêu 
năm chiến tranh, hứng chịu bom đạn, rừng vẫn bạt 
ngàn xanh ...Sau chiến tranh thì rừng mất sạch. 
Rừng đi đâu? ...

Trên khắp dải đất hình chữ S này, nhà gỗ triệu 
đô không hiếm. Nhưng những căn nhà này không 
thuộc về giới siêu giàu, giới doanh nhân. Những 
căn nhà này, trớ trêu thay, lại là của cán bộ. Sau 
lệnh đóng cửa rừng, các món đồ gỗ, nhà gỗ này 
càng trở nên vô giá. Một thực tế là nhà cán bộ càng 
to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn 
nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các 
vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân 
lập lờ trong lũ dữ?”

Không sao đâu. Quí vị cán bộ đều vẫn “ngủ rất 
ngon” lành. Họ vẫn cứ “kê gối cao mà ngủ” như 
thường – theo nguyên văn của  bản tin của trang 
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Tiếng Dân, đọc được vào hôm  4 tháng 11 năm 
2017, về vụ biệt phủ Yên Bái:

"Báo VTC có bài: Thanh tra Chính phủ thừa 
nhận không thể xử lý được khối tài sản ‘khủng’ của 
ông Phạm Sỹ Quý. Về câu hỏi “theo quy định pháp 
luật hiện chưa có quy định nào để truy suất nguồn 
gốc tài sản của vợ, con ông Phạm Sỹ Quý, điều này 
có đúng hay không“, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng 
TTCP cho biết, “trong quy định pháp luật về lĩnh 
vực này còn có nhiều tồn tại”... Các “đồng chí” 
cho vợ, con đứng tên tài sản vẫn kê cao gối mà ngủ.

Báo Công an Nghệ An có bài: Không có ‘vùng 
cấm’ trong chống tham nhũng, tiêu cực. Rõ ràng là 
không có vùng cấm, nhưng người dân phải chờ đợi 
mỏi mòn, sau gần chục lần hoãn công bố kết quả, 
dưới sức ép của dư luận, Thanh tra Chính phủ mới 
cho công bố. Còn xử lý thì giao về cho địa phương. 
Cuối cùng thì ông Quý chỉ đổi ghế, còn tài sản thì 
vẫn chưa bị thu hồi.

Thảo nào mà nhà báo Biên Thùy có bài “Chúc 
Mừng Ông Phạm Si ̃Qúy” vì sau “thiên tai rồi ‘nhân 
họa’ liên tiếp ập đến mà ‘biệt phủ’ của gia đình ông 
chẳng mảy may chút gì cả” và “trên thực tế thì ông 
mới chỉ ‘hạ độ cao’ chứ chưa đáp xuống mặt đất. 
Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. 
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương 
với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không 
đáng là mấy.”

Tôi thì tin rằng công luận sẽ đỡ phẫn nộ (đôi 
phần) nếu mọi người hiểu ra rằng không riêng gì 
ông Phạm Sỹ Quý mà tất cả quan chức của chế độ 
hiện hành cùng ở trong tâm trạng bất an của những 
kẻ đang nhấp nhổm trên con tầu vét tốc hành.

Họ đều vội vã, hối hả, dành giật thu vén nên còn 
tâm trí đâu mà nghi ̃đến nhân cách hay danh dự – 
nói chi đến những chuyện xa xỉ như thời tiết, khí 
hậu, hay quân bình sinh thái.

Blogger Trần Văn đã có lời khuyên mọi người 
đừng “nhẹ dạ, cả tin...ảo tưởng vào thành tâm, 
thiện ý của giới lãnh đạo Đảng CSVN” nữa.

Dân Việt phải lo tự cứu đi thôi. 

Phan Kim Khánh
 

Con yêu bố mẹ những người quan trọng nhất trong 
cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp điều gì trắc trở, 
bố mẹ hãy vững tin vào con nhé. - Phan Kim Khánh

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người này gọi người 
kia là cái thứ “đầu bò” hay đầu “bã đậu.” Mới đây, 
lại học thêm được một từ ngữ nữa – “đầu gỗ” – qua 
trang FB của luật sư Lê Luân:

“Khi nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên 
trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người trẻ Hàn 
Quốc xuống đường biểu tình phản đối lãnh đạo cao 

nhất của chính quyền nước họ phải từ chức và chịu 
điều tra độc lập, phải trao trả quyền lực độc lập về 
cho nhân dân, tôi thấy đau đớn cho sự im lặng trong 
thân phận bé mọn của giới trẻ và sinh viên Việt Nam 
mình.

Hôm nay, sinh viên luật ở Mỹ lại có một hành vi 
chính trị được coi là quyền đương nhiên đến mức 
bình thường của một con người mà bất kỳ một công 
dân Hoa Kỳ nào cũng đều có thể hực hiện – họ 
chung tay đâm đơn kiện tân Tổng thống Donald 
Trump ra Toà án bảo hiến để chống lại sắc lệnh vừa 
mới ban hành của ông ấy khi họ cho rằng nó có dấu 
hiệu vi phạm vào Hiến pháp nước này...

Tuổi trẻ và thế hệ trẻ của chúng ta đang ở đâu và 
làm gì? Họ học gì và nói gì với nhau trên Tổ quốc 
đầy thương tổn và ngày càng khánh kiệt này?

Họ chỉ lo mưu cầu đời mình mà không tính dựng 
xây đất nước. Họ không hiểu giá trị của họ nên 
thành ra trở nên như những công dân đầu gỗ trên 
mảnh đất quê hương dung dưỡng chúng.”

Nói thế, dường như, vẫn chưa bớt giận. Tuần rồi, 
chính xác là vào hôm 17 tháng 10 năm 2017 – cũng 
trên trang fb của luật sư Luân Lê – tác giả còn viết 
thêm đôi dòng (cũng) không kém phần cay đắng:

 “Theo thống kê, 80% số cử nhân tốt nghiệp (thất 
nghiệp) đi làm xe ôm hoặc công việc phổ thông 
khác. Thế là chúng ta đào tạo ra một lũ vô dụng 
và đất nước thì không cần nguyên khí để phát triển 
nên mới để lực lượng hùng hậu đó đi làm công việc 
chân tay.

Tôi vẫn gọi những con người đó là những đứa trẻ 
và những công dân đầu gỗ. Bởi họ rất an phận thủ 
thường, chỉ cốt tìm việc lương ba cọc ba đồng hoặc 
bạ việc gì làm việc đó, không biết đến tình hình xã 
hội và đấu tranh để giành cơ hội sống tốt cho mình 
và tương lai con cháu mình.”

Những đứa trẻ đầu gỗ quả là có hơi nhiều nên 
tôi tận tình chia sẻ nỗi phẫn nộ, và đắng cay, của 
luật sư Lê Luân về hiện tượng đáng buồn này. Tuy 
nhiên – tưởng cũng cần phải nói cho rõ lẽ – Việt 
Nam không phải là Hồng Kông, Hàn Quốc, hay Mỹ 
Quốc. Thanh niên ở xứ sở này nếu không chịu sống 
“im lặng trong thân phận bé mọn,” không chịu “an 
phận thủ thường,” và lại quan tâm “đến tình hình 
xã hội” thì e là họ sẽ gặp phải không ít chuyện phiền 
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hà – lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và (dám) lôi thôi lớn.
Xin đan cử một thí dụ. Trường hợp của sinh viên 

Phan Kim Khánh:
“Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, nơi mà những 

người thân của tôi phải dạy từ sớm trước cả tiếng 
gà gáy, để rồi ra đồng cấy cày, những người như bố 
tôi thì đi xây, đi sửa những ngôi nhà nhỏ…! Họ là 
những người vất vả nhất mà tôi từng thấy thế nhưng 
tôi cũng thấy họ là những người nghèo nhất mà tôi 
từng gặp.

Tôi sinh ra ở nơi mà mỗi người trẻ như tôi được đi 
học Đại học là niềm vinh dự cho cả gia đình dòng 
họ. Làng tôi nhiều người học giỏi, thanh niên học từ 
trường danh giá cho tới những đại học bình thường, 
từ những nghành học Hot cho tới những nghành 
học mà nghe tới đã không muốn học…! Họ học giỏi 
và ra được trường nhưng họ chẳng xin được việc.

Tôi đi học, được chơi với những người bạn mới, 
họ đưa tôi đi tới những nơi sang trọng mà ở quê 
tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim, họ đưa tôi đi ăn 
những món ăn đắt tiền nếu quy giá cũng bẳng cả 
đàn gà bà tôi nuôi mỗi năm. Họ cho tôi những lọ 
nước hoa mà tôi vừa dung vừa thấy tiếc mùi hương 
giá cả cân gạo. Tôi thường cau mày mỗi khi ngồi lại 
và nghĩ, giá như người dân quê tôi được hưởng thụ 
những thứ đó, chỉ 10% thôi thì có thỏa cái công họ 
làm lụng vất vả không?

Ảnh: fb Nguyễn Lân Thắng
Tôi yêu chính trị, bạn bè tôi nói tôi là chính trị 

gia, là người có ước mơ vĩ đại này nọ…! Nhưng 
với tôi, làm chính trị không phải để đạt được cái gì 
to tát như Đại biểu Quốc hội, bộ trưởng, chủ tịch 
này nọ…! Với tôi làm chính trị là đơn giản là san 
cho con đường của các em nhỏ tới trường được dễ 
dàng, cho đất cày của Bà con Nông dân quê tôi 
được mền lúa cấy lên tươi tốt. Đơn giản là cho 
người với người sống yêu thương nhau..!”

Chỉ “đơn giản” thế thôi nhưng với chế độ hiện 
hành ở VN thì sinh viên Phan Kim Khánh là kẻ có 
vấn đề. Vấn đề là em sở hữu đầu người (thay vì đầu 
gỗ) nên đã bị bắt giữ “về tội tuyên truyền chống 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam" – theo như tin loan 
của báo Nhân Dân, số ra ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Nhà văn Nguyễn Tường Thụy vừa cho biết thêm: 
“Ông Phan Văn Dung, bố của Phan Kim Khánh 

vừa cho tôi biết qua điện thoại, sáng nay, 12/10, tòa 
án Thái Nguyên gọi điện cho ông. Họ thông báo 
ngày 25/10 tới đây sẽ xử sơ thẩm và hẹn chiều nay 
sẽ đến nhà đưa giấy.

Phan Kim Khánh sinh năm 1993, bị bắt ngày 
21/3/2017, khi chỉ còn mấy tháng nữa là xong 
chương trình 5 năm đại học. Anh là Chủ tịch Hội 
sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Anh 
bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 
88). Hiện Phan Kim Khánh bị giam ở trại giam 
Cẩm Sơn 1 Thái Nguyên.”

Ông Phan Văn Dung, thân phụ sinh viên Phan Kim 
Khánh. Ảnh: fb Nguyễn Lân Thắng

Không cần phải là thầy bói người ta cũng có thể 
đoán biết được bản án mà Hà Nội sẽ dành cho Phan 
Kim Khánh. Đã có hằng trăm thanh niên Việt Nam 
khác bị giam cầm cũng chỉ vì họ bầy tỏ sự quan tâm 
đến vận mệnh của đất nước này.

Đây là nơi, theo lời của facebooker Trịnh Kim 
Tiến: “Chống tham nhũng, tuổi trẻ có tài, ôn hòa thì 
bị bắt khẩn cấp. Còn những thằng côn đồ như Phan 
Hùng xông vào nhà đánh đàn bà, hay tội phạm ấu 
dâm, lạm dụng tình dục trẻ em trong trường học thì 
đến giờ vẫn nhởn nhơ.”

Theo bản tin của HRW: “Vụ bắt giữ Phan Kim 
Khánh là một phần trong đợt đàn áp đang tiếp diễn 
nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động. Trong 
vòng 12 tháng qua, công an đã bắt ít nhất là 28 
người và cáo buộc họ các tội danh an ninh quốc gia 
được diễn giải một cách mơ hồ. Vụ bắt giữ gần đây 
nhất xảy ra vào ngày 17 tháng Mười, khi công an 
bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân 
ở Hà Tĩnh và khởi tố cô với cáo buộc là có các hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền.”

Những người lãnh đạo đảng cộng sản tại Việt Nam 
không chỉ bao che và dung dưỡng cho cái ác mà còn 
tìm mọi cách triệt tiêu mầm thiện hay điều thiện. Họ 
có thể được tha thứ và bao dung, tại những phiên 
toà sắp tới (trong tương lai gần) về nhiều tội danh 
khác nhưng với tội trạng hủy hoại đạo đức và tính 
thiện của cả  dân tộc thì không.
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Thiên Trường

ĐẠI HỌA HỒI GIÁO
(tiếp theo)

 UNG THƯ
HỒI CỰC ĐOAN DI CĂN

 

Mọi thứ đều liên quan đến Hồi giáo
Robby Soave nêu vấn đế: “Obama bảo ISIL là 

'Ung thư'. Nhưng Hoa Kỳ có sẵn sàng cho hóa trị 
liệu nữa không?” và bình luận:

"Chiều thứ Tư [20.8.2014] TT Obama tuyên bố về 
vụ sát hại tàn bạo nhà báo James Foley bởi ISIL, một 
nhóm khủng bố có kế hoạch thành lập một caliphate 
Hồi giáo mới ở Trung Đông. Obama sỉ vả ý thức hệ 
cấp tiến của ISIL như là một cái gì đó mà "không 
Thiên Chúa công bắng nào ủng hộ”. TT nguyện sẽ 
"làm những gì cần thiết để cho thấy rằng công lý 
được thực hiện”. Ông bảo rằng cả thế giới phải làm 
việc để trích nó ra. Nhưng nếu ISIL là ung thư, liệu 
HK có thực sự sẵn sàng cho một liều hóa trị nữa 
không? 10 năm qua chưa chứng minh rằng HK tham 
gia quân sự ở Iraq là phản tác dụng và tốn kém sao?

Tns Obama hiểu điều này, hoặc ít nhất là giả vờ 
hiểu điều này - khi ông ứng cử vào năm 2008, cam 
kết rút khỏi Iraq và sửa lại chính sách ngoại giao sai 
lầm của tân bảo thủ. Bây giờ, tất nhiên, TT Obama 

đang leo thang việc Mỹ ném bom Iraq theo nguyên 
lý rộng mở chưa từng có của chủ nghĩa nhân đạo, 
chống lại cái ác, v.v ... Bây giờ chúng ta nên biết rằng 
chúng ta không có khả năng ổn định Iraq với chi phí 
chấp nhận được. Chúng ta cũng nên biết rằng mối 
đe dọa chính đối với an ninh Mỹ ở Iraq là sự cám 
dỗ để cố gắng vận hành nó một cách mạnh mẽ. Biết 
được những điều này có nghĩa là chấp nhận một số 
bi kịch ở Iraq". (“Obama Says ISIL Is 'Cancer.' But 
Is the U.S. Ready for More Chemo?”  20.8.2014). 

Bướu ung thư khi bị đụng đến thì gây ra hiện tượng 
di căn (metastasis) truyền đi nhiều chỗ khác trên cơ 
thể. Obama nhận định ISIL là ung thư thiết tưởng 
không chính xác. Thực ra ISIL chỉ lả di căn của ung 
thư Hồi Cực Đoan (HCĐ = Radical Islam) như hý 
họa trên đây.

Arpan Mukherjee Das, một học giả kinh tế tại 
Middle Tennessee State University, bàn về vấn đề 
HCĐ:

 "Các nhà biện giải (apologist) thường phủ nhận 
trách nhiệm của những thành phần xấu của Hồi 
giáo...viện dẫn chúng không phải là người Hồi giáo 
chân chính. Nhưng chúng vẫn là "một vấn đề Hồi 
giáo" và cần được giải quyết từ bên trong. Chỉ cứu 
vãn danh từ Hồi giáo sẽ không đi đến đâu.

Vài tháng qua, kể từ vụ tấn công kinh hoàng vào 
Charlie Hebdo, các luận điệu say mê đã được đưa ra 
về việc bất công đến thế nào khi nhắm vào người Hồi 
giáo ở Pháp (và Âu Châu nói chung) và đó không 
phải là vấn đề Hồi giáo. Có vẻ như có một thái độ 
dường như vô trách nhiệm (rửa tay) nào đó mà một 
số nhà bình luận đã tỏ ra. Đề nghị rằng cuộc tấn 
công vào Charlie Hebdo và các cuộc tấn công tương 
tự ở bất cứ nơi nào khác không liên quan gì đến Hồi 
giáo và cơ bản chủ nghĩa (fundamentalism) Hồi đơn 
giản chỉ là một việc rửa tay và là một sự trình bày 
sai thô thiển. Charlie Hebdo trong quá khứ (và đáng 
khen ngợi tiếp tục) biếm họa tôn giáo, như Salman 
Rushdie bảo: “đáng phê bình, châm biếm và bất 
kính vô úy”.  Những điều mà các sở hữu chủ tôn 
giáo cần hiểu là châm biếm có nghĩa là làm cho mọi 
người cười và người 'phải đạo chính trị' không cười. 
Chúng tôi chỉ cười khi có cái gì không thích đáng 
hoặc dùng một từ ngữ nặng để định nghĩa cuồng tín 
tôn giáo, là “làm mất lòng”…

Chủ nghĩa cơ bản dường như đang trở thành chính 
lưu (hoặc ít nhất là tiếng nói chính lưu). Trong nhiều 
cuộc thăm dò ý kiến, đa số áp đảo ở các quốc gia 
Hồi giáo ủng hộ việc áp dụng luật Sharia như là 
quốc pháp, quy định, trong các điều khoản khác, 
tử hình vì bội giáo, tử hình vì ngoại tình, chặt tay 
kẻ trộm cắp và chưa kể, việc phụ nữ tùng phục có 
hệ thống như là những kẻ thấp kém. Cũng có án tử 
hình vì xúc phạm ngôn sứ, đúng như cái mà anh em 
Kouachi biểu diễn ở Paris. Nói cách khác, chúng đã 
cố gắng áp đặt luật Sharia ở Pháp.
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Điều này sớm thành khuynh hướng trong các xã 
hội Hồi với sự chấp thuận mặc nhiên của các người 
Hồi giáo, từ Hồi Quốc đến Bahrain, từ Iran tới Ai 
Cập. Có những cuộc biểu tình khổng lồ trên các 
đường phố Cairo để ủng hộ Huynh Đệ Hồi giáo và 
đòi hỏi sa thải một người theo chủ nghĩa tự do, cựu 
chỉ huy quân đội, Tổng Thống Sisi. Các bài giảng 
Thứ Sáu của các vị Imam [giáo sĩ gọi đọc kinh] địa 
phương trong các đền Hồi giáo đầy hận thù tôn giáo 
đối với "kẻ khác" và khuyến khích mọi người theo 
Jihad vì Allah.

Và đây không chỉ là các đền Hồi giáo ở các nơi gọi 
là quốc gia 'Hồi giáo', đó là những đền Hồi giáo ở 
giữa chúng ta. Các chính phủ Saudi và Qatar đang 
bơm hàng tỷ đô la để truyền bá tư tưởng của chủ 
nghĩa Wahhabi và Salafi vào xã hội của chúng ta. 
Madrassas [trường đạo], được cho là các trang web 
để truyền đạt giáo dục và đạo đức, đã trở thành hạt 
giống cho chủ nghĩa cơ bản [cực đoan] và Jihad bạo 
lực. Từ Cảnh sát Sharia trên đường phố Paris đến 
các Nhóm Bảo vệ Hồi giáo ở London, từ caliphate 
sơ sinh của ISIS ở Mesopotamia đến các “câu lạc bộ 
caliphate” ở Thụy Điển và Tây Ban Nha, đó là một 
xu hướng nguy hại định nghĩa Hồi giáo trong thời 
buổi của chúng ta. 

Bây giờ, các nhà biện giải [cho Hồi giáo] sẽ bảo 
là những tiến triển này là việc xuẩn động ngàn năm 
một thưở (one-off nut job) không tiêu biểu cho toàn 
thể cộng đồng. Có một ít sự thật trong đó. Tôi có 
nhiều bạn Hồi giáo cũng là những người theo chủ 
nghĩa tự do và cởi mở cho việc thảo luận và thay 
đổi. Vấn đề là họ sợ nói ra. Họ sợ trả thù bạo hành 
và do đó không ai nghe được họ nói. Và đó chính 
là lý do tại sao nó là "Vấn đề Hồi giáo" cần phải 
chiến đấu từ bên trong. Không giúp chống lại bọn 
cực đoan này khi chúng ta ngồi thoải mái trong 
phòng thu truyền hình hoặc trong sự an toàn của 
nhà chúng ta và nói rằng không liên quan gì đến Hồi 
giáo. Mọi thứ liên quan đến Hồi giáo và phải công 
nhận điều này.  Al-Qaeda và ISIS không tuyển mộ 
nhân danh Bin Laden hoặc Baghdadi. Chúng tuyển 
mộ người nhân danh Hồi giáo và Jihad". (“Radical 
Islam, it is essentially a muslim problem, ignore the 
apologists”. 27.4.2015).

Arpan Mukherjee Das nói thế không sợ châm nọc 
Obama và Hillary sao? Vấn đề này sẽ bàn đến sau.

Tin của CNN cho biết từ khi tuyên bố caliphate 
tháng 6.2014, IS đã tiến hành hay hướng dẫn hơn 143 
vụ tấn công khủng bố tại 29 quốc gia ngoài Iraq và 
Syria, giết hại ít nhất 2,043 người và làm bị thương 
hàng ngàn người khác (Tim Lister, Ray Sanchez, 
Mark Bixler, Sean O'Key, Michael Hogenmiller và 
Mohammed Tawfeeq. “ISIS goes global: 143 attacks 
in 29 countries have killed 2,043”. 13.2.2017).

TALIBAN
Taliban do Mullah Mohammed Omar thành lập 

giữa thập niên 1990 hoạt động ở A Phú Hãn, đến 
nay vẫn còn ra sức phá hoại. Trên Người Dân số 
326, trang 25, tôi đã lưu ý, “Tóm lại trong vấn 
đề Taliban, 4 năm làm ngoại trưởng công của bà 
[Hillary Clinton] là công cốc và bà là ngoại trưởng 
vô tích sự. Bà không ý thức được rằng Taliban là 
những quân chỉ thích đánh, không thích đàm”.

TT Trump đánh trước đàm sau. 
Ngày 3.10.2017, tướng Jim Mattis, bộ trưởng 

Quốc Phòng HK thuyết trình trước Ủy ban các Dịch 
vụ Vũ trang Thượng Viện: “Đã đến lúc Taliban phải 
nhận ra rằng chúng không thể giết để đạt quyền lực 
được và cũng không thể cung cấp nơi ẩn náu hoặc 
hỗ trợ cho những kẻ khủng bố xuyên quốc gia có ý 
định làm hại chúng ta. Một cuộc giải quyết chính trị 
ở A Phú Hãn chỉ có thể xảy ra nếu Taliban bác bỏ 
ủng hộ hoặc tiến hành chủ nghĩa khủng bố”.

TT Donald Trump vạch ra chiến lược A Phú Hãn 
mới của ông vào ngày 21.8. Ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ 
không từ bỏ cuộc chiến tranh ở A Phú Hãn, nhưng sẽ 
bắt đầu chiến đấu với một mục tiêu rõ ràng là trừ khử 
những kẻ khủng bố. Ông bảo: “Quân đội chúng ta sẽ 
chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến 
đấu để giành chiến thắng. Từ bây giờ, chiến thắng 
sẽ có một định nghĩa rõ ràng: tấn công kẻ thù của 
chúng ta, hủy diệt ISIS, phá vỡ al-Qaeda, ngăn chặn 
Taliban chiếm  A Phú Hãn, và ngăn chặn cuộc tấn 
công khủng bố hàng loạt chống lại Mỹ trước khi họ 
nổi lên. Chúng ta không yêu cầu những người khác 
thay đổi cách sống của họ nhưng chúng ta theo đuổi 
các mục tiêu chung cho phép con cái mình sống cuộc 
sống tốt hơn và an toàn hơn".

Mattis nói: "Bạo lực và tiến bộ ở A Phú Hãn tiếp tục 
cùng tồn tại nhưng bất chắc về chiến dịch của NATO 
đã được thay thế bằng chắc chắn bởi việc thực hiện 
chiến lược mới của TT Trump ở Nam Á. Chiến lược 
này đã được các nhà lãnh đạo trong khu vực Nam Á 
cũng như 39 quốc gia đóng góp cho chiến dịch do 
NATO dẫn đầu hầu như đồng thanh hoan nghênh. 
Theo chiến lược A Phú Hãn, chiến tranh chống lại 
Taliban chủ yếu đang được các Lực lượng An ninh 
Quốc gia A Phú Hãn chiến đấu. Mục tiêu của chúng 
ta là một A Phú Hãn đạt được ổn định thông qua một 
diễn tiến hòa bình của A Phú Hãn".

Lực lượng này đã có thể đẩy lùi Taliban.
Mattis nói rằng: “Trong khi Taliban vẫn cố gắng 

bảo toàn các trung tâm quận huyện hoặc tỉnh trước 
khi kết thúc mùa chiến đấu, chúng thường bị bắt 
phải thi hành các vụ phục kích không tập trung, quy 
mô nhỏ, và dùng các mìn tự chế [IED]… Chiến lược 
mới đã khiến Taliban phân tán mỏng tài nguyên, hạn 
chế các thao diễn và hạn chế khả năng tiến hành các 
cuộc tấn công lớn. Chúng ta đã bắt đầu thấy được 
tác động tâm lý của chiến lược mới cả về mặt quân 
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sự và trong nỗ lực loại trừ tham nhũng của chính 
phủ A Phú Hãn”.

Các lực lượng HK và NATO chủ yếu cung cấp các 
cố vấn quân sự cho các lực lượng A Phú Hãn ở cấp 
tiểu đoàn và lữ đoàn, và mỗi nhóm cố vấn cũng có 
các đơn vị hỗ trợ chiến thuật có thể hỗ trợ các lực 
lượng A Phú Hãn bằng hỗ trợ hỏa lực.

Mattis lưu ý rằng: “Bắt đầu từ tháng 9, lần đầu 
tiên trong cuộc chiến dài này, tất cả 6 thành phần 
quân sự chính A Phú Hãn đều tham gia vào các hoạt 
động tấn công…NATO đã đồng ý gửi thêm 3,000 
quân cho vai trò cố vấn trong những tháng tới, và 
"15 quốc gia đã ra dấu rằng họ sẽ tăng cường hỗ trợ 
của họ…Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng 
ta đang ở A Phú Hãn để làm cho nước Mỹ an toàn 
hơn và để đảm bảo rằng Nam Á không thể được sử 
dụng để mưu đồ các cuộc tấn công xuyên quốc gia 
vào HK hoặc các đối tác và đồng minh của chúng 
ta…Chiến lược Nam Á của chúng ta nhấn mạnh cho 
Taliban thấy rằng con đường duy nhất để hòa bình 
và hợp pháp chính trị là thông qua một thỏa thuận 
được thương lượng". (Joshua Philipp. “Gen. Mattis 
Gives Taliban an Ultimatum”. The Epoch Times. 
4.10.2017). 

Ký giả Saagar Enjeti loan tin: "Tờ New York Times 
báo cáo các lực lượng bán quân sự của CIA đang 
mở rộng các hoạt động của đối tác ở A Phú Hãn để 
truy lùng và giết các chiến binh Taliban cấp cao. 
Những sứ mệnh của CIA sẽ gồm có nhân viên bán 
quân sự của CIA cùng với các lực lượng đặc nhiệm 
của HK biệt phái cho CIA để thi hành các đặc vụ. 
Dùng các lực lượng hành quân đặc biệt cho phép các 
toán săn đuổi và diệt trừ kêu gọi hỗ trợ Không Quân, 
nếu cần, để săn đuổi bọn Taliban làm bom trên toàn 
quốc. Việc nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt 
động của CIA tại A Phú Hãn là một phần của nỗ lực 
lớn hơn của chính quyền TT Donald Trump nhằm 
đẩy nhanh áp lực lên các chiến binh Taliban. Trump 
trước đó đã nới lỏng quy định về tấn công bằng phi 
cơ không người lái của CIA để bây giờ chấp nhận 
một số thương vong thường dân tương quan với tầm 
quan trọng của mục tiêu". (“Trump Unleashes CIA 
Kill Teams In Afghanistan”. 22.10.2017).

Theo tin Reuters quân nhân HK mới có tổn thất: 
7 quân nhân đáp trực thăng của Hành quân Quyết 
Tâm Hỗ Trợ (Operation Resolute Support) của LHQ 
bị thương khi trực thăng rớt, 1 người chết sau đó. 
Không biết số chính xác quân nhân Mỹ đã chiến 
đấu tại A Phú Hãn, thống kê chính thức cho biết là 
8,400 nhưng HK mới đây khẳng định là 11,000 (“US 
Service Member Killed in Afghanistan Helicopter 
Crash”. 28.10.2017).

Vấn đề đưa thêm quân vào A Phú Hãn là một 
nan đề rất phức tạp đối với TT Trump được Philip 
Rucker và Robert Costa phân tích tỉ mỉ, đại khái là 
giới lân cận TT chia 2 phe, phe dân sự cầm đầu bởi 

[cựu] chiến thuật gia trưởng Stephen K. Bannon chủ 
trương rút hết quân về và thay vào đó dùng các tổ 
chức an ninh dân sự như Blackwater USA (đã có 
nhiều tai tiếng của Erik Prince), phe quân sự gồm ba 
tướng lãnh, bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, cố 
vấn An ninh Quốc gia Herbert Raymond McMaster 
và chánh Văn phòng Bạch Ốc John F. Kelly, đều 
già dặn kinh nghiệm chiến trường A Phú Hãn, chủ 
trương tăng quân.  Ngày 17.8.2917, Kelly triệu tập 
đoàn an ninh quốc gia đên Trại David họp với Trump 
và PTT Pence. Ông trình TT kế hoạch của ông. Các 
tác giả kết luận:

"Một số nhà phê bình Trump thấy nhẹ nhõm rằng 
quân đội chiếm ưu thế trong việc định hình chiến 
lược của Trump. Eliot A. Cohen, cố vấn chính sách 
đối ngoại trong chính quyền George W. Bush, bảo: 
'TT không biết gì về chiến tranh hay bất cứ điều gì 
về A Phú Hãn. Ông có rất nhiều bản năng nổi giận, 
ngoài ra không còn gì. Vì vậy, trong một mức độ nào 
đó ông bị McMaster, Kelly và Mattis… bao vây. Ông 
theo những gì các tướng muốn'. Kori Schake, một tay 
kỳ cựu khác của chính quyền Bush, cũng giống như 
Cohen, đã phản đối việc Trump ứng cử, nói rằng bà 
cảm thấy phấn khởi với quyết định của TT. Schake, 
một học viên tại Viện Hoover của Đại học Stanford, 
nói: ''Tôi không nghĩ là điều tồi tệ khi TT dành thời 
giờ, đặt những câu hỏi hàng đầu và mở rộng khẩu độ 
(aperture) để bao gồm những quan điểm bên ngoài 
và những cách tiếp cận bất quy ước. Đó là một vấn 
đề khó khăn, và chúng ta đã ở đó một thời gian dài". 
(“‘It’s a hard problem’: Inside Trump’s decision to 
send more troops to Afghanistan”. 21.8.2017). 

Và sẽ còn ở đấy chưa biết đến bao giờ vì quả thật 
khó có thể tận diệt được Taliban trong một thời gian 
ngắn như chúng khẳng định trong những cuộc phỏng 
vấn với tờ Guardian. Sune Engel Rasmussen và Aziz 
Ahmad Tassal tường thuật:

"Mullah Abdul Saeed đã gặp tờ Guardian ở vùng 
đất trống hoang vu tỉnh Logar, nơi hắn hướng dẫn 
150 chiến binh Taliban chiến đấu với lính nước 
ngoài và các đồng minh A Phú Hãn của chúng từ 
khi liên minh Mỹ dẫn đầu xâm lăng A Phú Hãn vào 
năm hắn 14 tuổi. Taliban hiện đang kiểm soát lãnh 
thổ lớn nhất của chúng kể từ khi bị tước bỏ quyền 
lực, và dường như không thiếu quân tân tuyển. Bằng 
cách kéo dài và mở rộng sự hiện diện quân sự ở 
A Phú Hãn, HK nhắm ép buộc Taliban buông súng 
nhưng có nguy cơ khiến quân nổi loạn cứng rắn, vốn 
luôn luôn đòi hỏi quân nước ngoài rút hết trước khi 
đàm phán hòa bình...Nhắc đến việc Barack Obama 
tăng cường, Saeed bảo "150.000 người Mỹ không 
thể đánh bại chúng tôi. Và thêm 4.000 lính Mỹ, như 
Donald Trump sẽ triển khai, sẽ không làm thay đổi 
tinh thần mujahideen của chúng tôi. Người Mỹ vào 
xóm làng của chúng tôi, và chúng tôi đẩy họ ra. Vì để 
Taliban xét đền hòa bình, người ngoại quốc phải rời 
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đi, và hiến pháp phải được thay đổi thành Sharia… 
Đúng là chống lại người Mỹ đã trở nên khó khăn 
hơn. Nhưng chúng tôi sử dụng đánh bom tự sát, và 
chúng tôi còn sử dụng nhiều nữa. Nếu Mỹ thay đổi 
chiến thuật chiến đấu, chúng tôi cũng làm thế”...

Trong khi ít người trong cộng đồng quốc tế nghĩ 
chiến tranh có thể chiến thắng bằng quân sự, HK 
không có ý định khôi phục lại tiến trình hòa bình 
đang ngủ. Khi loan báo chiến lược Nam Á của 
ông, Trump bảo "Chúng ta sẽ không lại là người 
đi xây dựng quốc gia. Chúng ta đang giết những 
tên khủng bố. Cuối cùng, chúng ta sẽ thắng”. Điều 
quan trọng là Trump không đưa ra các tiêu chuẩn 
khi nào quân đội Mỹ sẽ được về nhà". (“'150,000 
Americans couldn’t beat us': Taliban fighters defiant 
in Afghanistan”. 31.10.2017). 

Trump nói là làm. Ngày 23.10.2017 TOLONews.
com loan tin “CIA mở rộng chiến dịch để truy sát 
Taliban”: 

"Theo báo cáo của New York Times, chính quyền 
Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực chống khủng bố 
tại A Phú Hãn bằng cách kêu gọi CIA thực hiện các 
hoạt động bí mật để truy sát các chiến binh Taliban 
ở nước này… Theo báo cáo, [tân giám đốc  CIA 
Mike] Pompeo nói trong hội nghị tại Đại Học Texas 
tháng này: "Chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ 
dược nếu chúng tôi không hiếu chiến. Đây là không 
tha thứ, không nhân nhượng.   Mỗi phút, chúng tôi 
phải tập trung vào việc nghiền nát kẻ thù”… Ken 
Stiles, cựu nhân viên chống khủng bố của CIA, nói 
với tờ Times rằng "Người Mỹ không quan tâm nếu 
có những đội CIA tiến hành chiến tranh bí mật ở đó. 
"Họ quan tâm nếu có 50.000 quân Mỹ ở đó". (“CIA 
Expands Campaign to Hunt, Kill Taliban”). 

Ngày 3.11.2017, Alexa Liautaud báo động:
"Theo báo cáo tam cá nguyệt ngày 31.19.2017 của 

SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction), chính phủ A Phú Hãn mất một phần 
đất đáng kể cho Taliban trong 6 tháng qua, báo hiệu 
khả năng "suy giảm" của Kabul chống trả Taliban, 
hiện đang có ưu thế…Theo Bộ Tư lệnh Trung ương 
HK ở A Phú Hãn (USFOR-A), chính phủ A Phú Hãn 
kiểm soát ít số quận huyện hơn kể từ khi SIGAR bắt 
đầu ghi dữ liệu cấp quận vào tháng 12.2015. Kabul 
mất 9 quận cho quân nổi dậy trong 6 tháng trước 
tháng 8.2017, có nghĩa là khoảng 700,000 người 
A Phú Hãn đang sống dưới sự kiểm soát hoặc ảnh 
hưởng của phe nỗi loạn…  Tháng 4, Taliban tiến 
hành một tấn công đổ máu nhất từ năm 2001 vào 
căn cứ quân sự lớn nhất ở bắc A Phú Hãn, làm chết 
ít nhất 140 người. Theo báo cáo của SIGAR, số quân 
nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến đấu từ tháng 1 đến 
tháng 8.2017 cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 
2015 và 2016. Bản báo cáo viết: "Tiếp tục thiếu một 
ANDSF [Afghan National Defense and Security 
Forces] có đầy đủ hiệu lực làm suy yếu khả năng 

tồn tại của chính phủ Kabul và cản trở nỗ lực của 
HK để giải ước các cuộc hành quân chiến đấu ở A 
Phú Hãn. Rõ ràng, thời điểm đã chín mùi để hỏi tại 
sao - cho đến nay - một công cuộc bắt đầu năm 2002 
và tốn $70 tỷ đã không mang lại những khoản cổ tức 
lớn hơn”. Mùa hè năm nay, TT Trump loan báo ông 
sẽ gửi thêm 4.000 quân tới A Phú Hãn, với hy vọng 
sẽ lật lại cán cân có lợi cho Kabul". (“Afghanistan 
keeps losing territory to the Taliban”. Vice News. 
31.10.2017).

Taliban còn là một mối đe dọa khủng khiếp khác: 
vì cần tiền cho chiến tranh, nó tổ chức sản xuất và 
xuất cảng ma túy. Mujib Mashal bình luận:

"A Phú Hãn sản xuất khoảng 85% lượng thuốc 
phiện trên thế giới, mặc dù chỉ riêng HK đã chi hơn 
US$8 tỷ để chống lại nó trong những năm qua. Các 
viên chức chống ma túy phải chấp nhận với một cảm 
giác bất lực. Trong nhiều năm, hầu hết thu hoạch 
được chuyển lậu ra dưới dạng thuốc phiện cồng kềnh 
rồi được tinh chế ở các nước khác. Nhưng bây giờ, 
các viên chức A Phú Hãn và Tây phương ước tính 
rằng một nửa, nếu không muốn nói là hơn, thuốc 
phiện A Phú Hãn được chế biến tới một mức nào 
độ trong nước, hoặc thành morphine hoặc heroin 
với mức độ tinh khiết khác nhau. Từ lâu Taliban đã 
lợi dụng việc buôn bán thuốc phiện bằng cách đánh 
thuế và bảo vệ cho các nhà sản xuất và buôn lậu. 
Nhưng ngày càng có nhiều đám nổi dậy trực tiếp 
len vào từng giai đoạn của kinh doanh ma túy, cạnh 
tranh với một số các tập đoàn lớn trong khu vực. Mặc 
dù với quy mô của vấn đề thuốc phiện A Phú Hãn, 
Mỹ vẫn chưa làm được gì nhiều. Chính sách mới về 
chiến tranh A Phú Hãn của chính quyền Trump ít 
chú ý đến việc triệt hạ hoặc ngăn chặn thuốc phiện. 
Các lực lượng cảnh sát khác nhau chịu gánh nặng 
chiến tranh ma túy ở A Phú Hãn, nhưng chính họ 
thường đồng lõa trong việc buôn bán thuốc phiện, 
nuôi dưỡng các mạng lưới tham nhũng trong chính 
phủ A Phú Hãn, cả ở cấp bực địa phương và quốc 
gia. Không có ma túy, cuộc chiến này đã chấm dứt từ 
lâu. Bạch phiến (heroin) là một lực lèo lái rất quan 
trọng của cuộc chiến này.

Cuộc chiến nhằm phá vỡ lưu lượng ma túy A Phú 
Hãn chảy vào các thủ đô Tây phương và khu vực, và 
tiền mặt vào các tủ bạc của Taliban, phần lớn ủy cho 
một đơn vị cảnh sát nhỏ, Đơn vị Cấm Cản Quốc gia, 
khoảng 450 đến 600 biệt động quân được Lực lượng 
Đặc biệt HK cố vấn. Javid Qaem, thứ trưởng chống 
ma túy A Phú Hãn bảo: "Chúng ta phải hợp nhất 
hai cái này lại với nhau - chống khủng bố và chống 
ma túy - chúng phải đi tay trong tay, vì nếu bạn tiêu 
diệt một cái thì cái kia cũng bị tiêu diệt… Ở tỉnh 
Helmand, chúng tôi nhắm mục tiêu triệt hạ từ 2000 
đến 3000 mẫu tây. Chúng tôi không thể làm gì ở đó, 
tuyệt đối không, vì cả tỉnh Helmand gần như là một 
chiến trường hoạt động. Ở cấp tỉnh, các nhân viên 
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chống ma túy tỏ ra không đáng tin cậy, các giám đốc 
của họ thường được những đại gia địa phương chỉ 
định hoặc dễ bị ảnh hưởng của họ sai khiến. Các lực 
lượng ưu tú và các cố vấn HK của họ, thường dùng 
đến 6 trực thăng bay từ Kabul, hành quân vào ban 
đêm. 

Các cuộc đột kích hiếm khi, nếu có, kết quả bắng 
các vụ bắt giữ; các nghi phạm thường chạy trốn 
ngay khi nghe tiếng động cơ. Các cuộc hành quân 
kéo dài không quá vài giờ, kết thúc bằng việc đốt 
ma túy và thiết bị sau khi thu thập tài liệu. Các viên 
chức cho biết, có những chỉ dẫn khác cho thấy thuốc 
phiện được chế biến nhiều ở A Phú Hãn, bao gồm 
các dữ liệu từ các vụ tịch thu ma túy và số lượng hóa 
chất cần thiết cho quá trình chế biến.

Trong những năm trước, số lượng thuốc phiện bị 
bắt giữ ở A Phú Hãn vượt xa, ít nhất năm lần, chất 
morphine đã chế biến và bạch phiến. Ví dụ, vào 
năm 2015, khoảng 30.000 kg, hay 66.000 pound, 
thuốc phiện bị bắt, so với hơn 5.000 kg, hoặc 11.000 
pound, heroin và morphine kết hợp. Cho đến nay 
vào năm 2017, số bắt giữ dường như bị đảo lộn, các 
viên chức bảo: số lượng heroin và morphine, cả hai 
đều đòi hỏi một mức độ chế biến, kết hợp gần gấp 
đôi số thuốc phiện". (“Back to business as Afghan 
insurgency morphs into a drug cartel”. 30.10.2017).

 
(trái) một nông dân A Phú Hãn khoe thu hoạch anh túc 
(cây thuốc phiện), (phải) dân A Phú Hãn nghiện ma túy 

đang phê ở Công viên Lashkar Gah, tỉnh Helmand. 
Ma túy sẵn như thế dân chúng rất dễ nghiện. Đã 

nghiện rồi thì còn đánh đấm gì nữa. Có lẽ đây là giải 
pháp bài trừ Taliban “nhàn” nhất và tiết kiệm nhất. 
Nhưng thắng được Taliban rồi Mỹ sẽ phải tốn bộn 
bạc để xây dựng và điều hành các trung tâm cai ma 
túy ở A Phú Hãn nếu không muốn nuôi báo cô một 
dân tộc nghiện oặt xà lai. Cái nợ cũng vẫn còn.

AL-QAEDA do Osama bin Laden thành lập năm 
1988. RFI phổ biến bài “Al-Qaïda và EI lùi nhưng 
khả năng phục hồi còn nguyên vẹn” với chi tiết:

"LHQ vừa công bố báo cáo đánh giá mối đe dọa 
của các nhóm khủng bố Daesh và al-Qaïda. Phát 
hiện này hỗn hợp: mặc dù áp lực quân sự ở Syria 
và Iraq, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với 
hai nhóm này, Daesh và al- Qaïda có thể thích nghi. 
Và chúng đại diện cho một mối đe dọa bây giờ mở 
rộng đến Đông Nam Á. Vào tháng 7, khi Iraq được 
tái chiếm Mosul, Donald Trump khẳng định nhóm 

IS rớt rất nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia của Liên 
Hiệp Quốc ít quả quyết hơn. Hẳn là IS đã mất đất; 
hẳn là nguồn chiến sĩ ngoại quốc cạn cũng như tài 
chánh của tổ chức nhưng đó là không kể đến khả 
năng thích ứng của các thành viên. 

Vậy theo LHQ, mặc dù áp lực của quân đội Iraq 
và Syria, cơ cấu trung ương IS vẫn có thể tài trợ cho 
căn cứ các chiến sĩ ngoài vùng xung đột và khuyến 
khích các cuộc tấn công ở Âu Châu. Ở cấp độ hành 
động, những kẻ khủng bố hiện đang được trang bị 
máy bay không người lái để vỏ trang cho các cuộc 
tấn công quan trọng hơn. Do đó các chuyên gia xác 
nhận rằng các mối đe dọa tiếp tục phát triển. Đe 
dọa không chỉ ở Đông Phi, Tây Phi, Trung Á và Bán 
đảo Ả Rập, mà từ nay lan rộng đến Đông Nam Á và 
đặc biệt ở phía nam Phi Luật Tân, nơi Daesh sẽ tích 
cực tìm cách được một chỗ đứng". (“Al-Qaïda et l'EI 
reculent, mais leur capacité de résilience est intact”. 
11.8.2017).

Al-Qaeda nguy hiểm nhất là điểm di căn này.
Nó di căn ra gần khắp thế giới và có những danh 

từ chỉ các chi nhánh của nó như AQIM (Al-Qaeda in 
the Islamic Maghreb), AQIS (Al-Qaeda in the Indian 
Subcontinent), AQAP (Al-Qaeda in the Arabian 
Peninsula,…

Al Bawaba lo ngại Ai Cập có thể thành thành lũy 
của Al-Qaeda:

"Al-Qaeda ở Ai Cập có thể phải đối mặt với sự 
hồi sinh sau cuộc tấn công sa mạc hồi tuần trước 
khiến ít nhất 30 nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Vụ 
nổ súng diễn ra sau khi bộ máy An ninh Quốc gia Ai 
Cập nhận được tin nhóm chiến binh hiện diện bên 
trong sa mạc, đường El-Wahat El Baheria, tọa lạc 
giữa lãnh địa Giza và Fayou hôm thứ Sáu... Các 
phương tiện truyền thông địa phương báo cáo rằng 
các chiến binh này là thành phần của một tổ liên kết 
với al-Qaeda gọi là nhóm 'Morbatoon', do Hesham 
Ashmwai, một cựu sĩ quan quân đội Ai cập từ 1994, 
điều khiển và lấy cảm hứng từ Osama Bin Ladin. 
Sau cuộc cách mạng ngày 25.1, hắn bị đưa ra tòa 
án quân sự xét xử về tội khích động chống quân đội 
trước khi được giải ngũ. Ashmwai hội nhập với các 
chiến binh Al-Qaeda khác ở Syria và giúp xây dựng 
các trại huấn luyện khủng bố cùng với một số cựu 
cảnh sát viên Ai cập ở Libya". (“Is Egypt About to 
Become the Region's New Al-Qaeda Stronghold?”. 
www.albawaba.com. 26.10.2017).

Tại Ai Cập, Hesham Ashmwai là một tên khủng 
bố nổi tiếng về những thành tích man rợ đến nỗi TT 
Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi, phải bảo rằng hắn đặt 
ra “một mối đe dọa hiện hữu đối với Ai Cập” (One 
of us: the militant Egypt's army fears most”. Reuters. 
16.10.2015).

Marco Cochi mô tả những hoạt động của al-Qaeda 
và những phối hợp phức tạp của các tổ chức khủng 
bố tại Phi Châu:
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"Nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo (GSIM 
= Group to Support Islam and Muslims) thành lập 
ngày 2.3 vừa qua, do các nhóm thánh chiến chủ 
nghĩa Sahel sát nhập lại, chủ yếu liên quan với 
AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb ), nhận 
chủ mưu một cuộc tấn công mới nhằm vào các lực 
lượng an ninh ở Mali. Vụ này được tiến hành vào 
ngày 29.3 năm ngoái chống lại một đồn Hiến Binh 
Mali ở Boulikessi, vùng Douentza, gần biên giới 
Burkina Faso, nơi 2 cảnh sát viên và 1 thường dân 
thiệt mạng. Đây là hành động thứ 2 mà liên minh 
thánh chiến mới thực hiện, tại cùng một vùng ngày 
5.3, đã khiến 11 lính Mali thiệt mạng. Hai vụ này 
chứng minh rằng tổ chức mới của Ansar Dine, 
Mặt trân Giải phóng Macina, Tiểu Vương Sahara 
của AQIM và Katibah Al-Mourabitoun kết hợp 
lại, đang cố gắng áp đặt sự hiện diện trên lãnh thổ 
Mali. Điều này cho thấy dự đoán về sự gia tăng tiềm 
năng các cuộc tấn công ở trong nước và ở các khu 
vực lân cận. Có thể là GSIM có thể khởi động các 
cuộc tấn công chống lại các căn cứ quân đội Malia 
và Phái đoàn Ổn định Tích hợp Đa năng của Liên 
hợp quốc ở Mali (MINUSMA), như đã xảy ra vài 
lần trong 2 năm qua. Iyad Ag Ghaly, hướng dẫn 
viên đương thời của Ansar Dine và người chủ mưu 
chính trong cuộc nổi dậy thứ hai của Tuareg [sắc 
tộc ở vùng Sahara Bắc Phi gồm Niger, Mali, Libya, 
Algeria và Burkina Faso], lãnh đạo Liên minh mới 
này, tiếp diễn từ năm 1990 đến năm 1995, làm mới 
lại sự trung thành của hắn đối với emir của AQIM, 
Abu Musab Abdelwadoud, tên thật là Abdelmalek 
Droukdel, người Algeria. Ngày 14.3, hắn chấp 
thuận việc sáp nhập và mời tất cả các nhóm thánh 
chiến trong khu vực, theo gương của nhóm Ghaly 
đoàn kết dưới trướng của Al-Qaeda. Sau đó, ngày 
19.3, căn cứ trung ương của Al-Qaeda đã ban hành 
một tuyên cáo chính thức chúc lành cho liên minh. 
Trong 9 tháng, giữa 4.2012 và 1.2013, AQIM, Ansar 
Dine và MUJAO (Phong trào đoàn kết và Jihad ở 
Tây Phi) đã miệt thị những phiến quân Tuareg của 
Phong trào Quốc gia Giải phóng Azawad, phong 
trào này đã chiếm đóng ở phía bắc của Mali. Những 
thánh chiến quân đã nắm hoàn toàn quyền lực cho 
các cuộc hành quân và tiến vào Bamako để bành 
trướng ra toàn quốc Mali, gây ra đáp ứng quân sự 
Pháp". (“Why Al-Qaeda wants to join its forces in 
Sahara-Sahel”. 7.4.20017).

Một điều may mắn là Al-Qaeda và IS tuy cùng 
là những tổ chức khủng bố nhưng lại cạnh tranh và 
nhiều khi sát hại lẫn nhau.

Cả hai tác giả trên đây đều nêu lên điểm này.
Al Bawaba nhận định trong bài thượng dẫn:
"Tuy nhiên, năm 2015, Hesham Ashmwai rời khỏi 

nhóm này sau khi các chiến binh cam kết trung 
thành với ISIS - một ý thức hệ mà hắn không đồng 
ý mà lại thích tư tưởng Osama Bin Ladin của Al-

Qaeda hơn. Người ta cho rằng hắn đã trở lại Libya, 
nơi hắn thành lập "nhóm Morbatoon" có khuynh 
hướng thực hiện các vụ tấn công cảnh sát Ai Cập 
và các viên chức an ninh theo ý thức hệ của Osama 
Bin Ladin và Al-Qaeda, một nhóm do đồng bào?? 
hương?? Ai Cập, Ayman Al- Zahrawi, lãnh đạo. 
Tuy nhiên, Hesham Ashmwai, và những người theo 
hắn, đã trở thành mục tiêu, không chỉ từ chính phủ 
Ai Cập, vì nhiều tội ác khủng bố, mà còn từ các 
thành viên ISIS ở Ai Cập. 

Sự chia rẽ giữa nhóm của Ashmwai và các đồng 
minh cũ trở nên sâu xa hơn trong những năm qua 
và bất kể các mục tiêu chung nhằm vào nhà nước Ai 
Cập, hai phe này khác nhau về nhiều vấn đề khác. 
Mặc dù cả hai nhóm bị Tây phương coi là những tổ 
chức khủng bố, mục tiêu và phong cách chúng khá 
khác nhau. Ngay từ đầu, ISIS đã cố gắng thiết lập 
một Caliphate bành trướng liên tục để truyền bá 
giáo lý cứng rắn. Cả hai đều thực hiện các cuộc tấn 
công thánh chiến (Jihad) chống lại các kẻ thù địa 
phương và ngoại quốc gồm cả cảnh sát và khách du 
lịch. Tuy nhiên, Al Qaeda quan tâm nhiều hơn đến 
chiến tranh chống lại những người coi là hành ác 
hơn là chống lại nhà nước. Cả hai nhóm đều tuyên 
xưng giáo lý bảo thủ cứng rắn, tuy các phương pháp 
truyền bá khác nhau. Chúng tranh đấu lẫn nhau 
trong những năm gần đây và những chiến binh liên 
hệ với al-Qaeda thường xuyên tấn công các đối tác 
liên hệ với ISIS ở Syria, Ai Cập và các nơi khác. 
Một báo cáo năm 2015 của viện Brookings cho 
biết: "Tranh chấp giữa IS và Al-Qaeda không chỉ 
là một cuộc tranh giành quyền lực trong phong trào 
thanh chiến. Cả hai tổ chức khác nhau về những 
kẻ thù chính, chiến lược, chiến thuật, và các mối 
quan tâm cơ bản khác… Dù mục tiêu tối hậu của Al 
Qaeda là lật đổ các chế độ "bội giáo" tham nhũng ở 
Trung Đông và thay thế chúng bằng các chính phủ 
Hồi giáo "chân chính", kẻ thù chính của Al Qaeda 
là Hoa Kỳ, coi là nguyên nhân gốc rễ của các vấn 
đề Trung Đông” (op.cit.).

 Marco Cochi bình luận tiếp về những khó khăn 
thống nhất các lực lượng khủng bố nhất là giửa Al-
Qaeda và IS:  

"Một số nhà phân tích đã đọc được ý muốn kết 
hợp trong một dấu hiệu duy nhất của các nhóm 
ủng hộ Al-Qaeda hoạt động trong Sahel [vùng giữa 
Sahara và Savanna của Sudan] như là một đáp ứng 
của AQIM đối với sự suy yếu lần hồi của IS trong 
khu vực. Tuy nhiên, có những người khác tin rằng 
nó được đặc biệt thai nghén để chính thức hóa các 
mối liên hệ và quan hệ tồn tại giữa các nhóm này 
và có từ giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng 
Mali, giữa 4.2012 và 1.2013. Có thể diễn giải sự 
phân nhóm của 4 tổ chức Hồi giáo dưới ánh sáng 
của sự cạnh tranh giữa IS và al-Qaeda ở Tây Phi. 
Động cơ đã thúc đẩy việc sáp nhập có thể là mặc 
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dù AQIM vẫn tiếp tục là trung tâm cuộc thánh chiến 
khu vực, uy quyền tối thượng bị các nước láng giềng 
hoặc các nhóm nhỏ chính thức liên kết với IS chống 
lại.

Trong số các lực lượng thánh chiến này xuất hiện 
ISGS (Islamic State in the Greater Sahara), do 
Adnan Abu Walid al-Sahrawi lãnh đạo và hoạt động 
tại vùng Liptako-Gourma, giữa các khu vực biên 
giới của Mali, Burkina Faso và Niger. Một báo cáo 
gần đây, trích dẫn nguồn tin tình báo của quân đội 
Pháp, làm các ý kiến phổ quát rằng IS buộc phải rút 
khỏi các thành trì ở Syria, Iraq và Libya trở thành 
vô căn cứ, làm giảm sự hấp dẫn của các ý kiến này. 
Theo báo cáo này, cả ISGS và IS ở tỉnh Tây Phi 
(Boko Haram) sẽ tăng cường các mối liên hệ để mở 
rộng ảnh hưởng của Caliphate ở Mali và Burkina 
Faso, một chiến lược hiệu quả, làm giảm ảnh hưởng 
của AQIM trong khu vực, vốn đã từ lâu theo đuổi 
mục tiêu chính là sáp nhập các nhóm chiến binh 
hoạt động ở Tây Bắc Phi và Sahel, do đó đạt được 
mức độ hội nhập cao hơn, phù hợp với tham vọng 
địa phương của [Abu Musab Abdelwadoud, hay 
Abdelmalek] Droukdel. Từ quan điểm hành động,2 
tổ chức thánh chiến chính trong khu vực, AQIM và 
al-Mourabitoun ("Morbatoon'??), từ tháng 12.2015 
đã gác sang bên những dị biệt và thống nhất hàng 
ngũ để chia sẻ các phương tiện và tài nguyên, mục 
đích ngăn chặn những vụ đào ngũ có lợi cho IS… 
Tuy nhiên, những động cơ ý thức hệ, các tiếp cận 
chiến lược và khả năng bán quân sự của các nhóm 
vũ trang đã sinh ra GSIM khác nhau rất nhiều giữa 
họ và rất khó để sự đa dạng này được khắc phục dựa 
trên căn bản các cam kết trung thành chung". (op.
cit.).

Daniel L. Byman, học viên cao đẳng về Chính 
sách Đối ngoại, Trung tâm Chính sách Trung Đông, 
tỏ ra lạc quan 

Có lý do để lạc quan rằng sự suy giảm của al-Qaeda 
là có thật và thậm chí có thể là vĩnh viễn. Al-Qaeda 
duy trì một tốc độ hoạt động thấp; nó có nguồn tài 
nguyên mong manh, và sự hỗ trợ của dân hạn chế, 
và thực thế, nó thoái hóa trong nhiều mục tiêu. Ông 
cũng đồng ý là có tranh chấp giữa Al-Qaeda và IS: 
"Tại sao các nhóm chiến đấu lại khác biệt một cách 
trấm trọng? Người sáng lập al-Qaeda ở Iraq, tiền 
thân của IS, Abu Musab al-Zarqawi, và lãnh đạo hiện 
tại của al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, đã tranh luận 
về chiến lược ngay từ đầu. Lãnh đạo al-Qaeda hiện 
nay tuyên bố rằng chiến đấu chống một lực lượng 
chiếm đóng bên ngoài, chẳng hạn như HK, là cần 
thiết để đánh thức người Sunni. Tuy nhiên, tầm nhìn 
của Zarqawi về chiến tranh giáo phái và bạo lực 
độc ác chống lại tất cả kẻ thù tỏ ra hấp dẫn đối với 
các chuẩn chiến binh hơn là tiêu điểm chống Mỹ của 
al-Qaeda. Tương tự như thế, mặc dù cảm tính chống 
Mỹ mạnh ở Trung Đông, hầu hết các nhóm thánh 

chiến ngày nay - gồm hầu hết các chi nhánh của al-
Qaeda - nhắm vào các chế độ khu vực là chính. Al-
Qaeda từ trước đã bác bỏ việc tạo ra một caliphate, 
lập luận rằng thời cơ chưa đúng, tuy ý tưởng này là 
một trong những [lý do] tuyển mộ thành công lớn 
nhất của IS". (“Judging al-Qaida’s record, Part I: Is 
the organization in decline?” 29.6.2917).

Hy vọng tranh chấp giữa hai tổ chức tuy cùng là 
khủng bố, nhưng “đồng sàng dị mộng” này, phát 
sinh ra cảnh “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi 
tiếu hy hy” và chỉ có “bất chiến tự nhiên thành” mới 
có thể giải quyết nhanh chóng hiểm họa Hồi di căn.

Nhưng al-Qaeda chưa thể dứt nọc dễ dàng như thế 
vì nó không những là di căn mà còn là di truyền, 
Osama ben Laden bị người nhái (SEAL) Mỹ giết. 
Con Osama là Hamza Bin Laden thề trả thù cho cha.

  
(trái) Hamza bin Laden, (phải) Khalid bin Laden

Osama Bin Laden có 6 vợ. Bà ba Khairiah Sabar 
do bà cả Najwa al-Ghanem mai mối năm 1983. 
Khairia là một nhà tâm lý học thiếu nhi, thuộc gia 
đình al-Hindi được kính trọng ở Ả Rập Saudi. Bà cả 
quen Khairia vì đứa con Saad bị bệnh tâm thần đưa 
đến bệnh viện của Khairia chữa trị. Lúc ấy, Khairia 
vẫn còn độc thân, tuổi khoảng giữa tam thập và Bin 
Laden kém bà 7 tuổi, đã có 2 vợ. Năm 1987, Khairia 
thành hôn với Osama Bin Laden, trong 3 năm liên 
tiếp bị sẩy thai. Khi Osama cưới bả Tư Siham Sabar, 
người Saudi có bằng tiến sĩ Luật Hồi, thì năm 1989 
cả bà ba, bà tư đều sinh con trai. Bà ba Khairia sinh 
Hamza (nghĩa là Kiên trì), bà tư Siham Sabar sinh 
Khalid (nghĩa là Vĩnh cửu) nhưng lại không vĩnh 
cửu, năm 2009 bị phi cơ không người lái (drone) 
oanh tạc chết.

Hamza tên đầy đủ là Hamza bin Osama bin 
Mohammed bin Awad bin Laden, con thứ 18 và là 
một trong những con cưng của Osama. Hamza kiên 
trì ủng hộ thánh chiến, được chuẩn bị để nối nghiệp 
cha lãnh đạo al-Qaeda, trong khi caliphate của IS 
đang trên đà tan rã.

Trong cuốn video “The Mujahideen of Waziristan” 
năm 2005, Hamza tham gia tấn công lực lượng an 
ninh Hồi Quốc ở phía nam vùng bộ lạc Waziristan 
giữa biên giới A Phú Hãn và Hồi Quốc. Tháng 
9.2007, với tư cách cán bộ cao cấp của lực lượng 
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al-Qaeda, hắn xuất hiện tại vòng đai các sắc tộc ở 
biên giới A Phú Hãn và Hồi Quốc. Tháng 7.2008, 
tờ The Sun công bố bản dịch bài thơ Hamza đã phổ 
biến trên trang mạng Hồi cực đoan, trong đó hắn đốc 
thúc: “Tăng tốc phá hoại Mỹ, Anh, Pháp và Đan 
Mạch” nên Thủ tướng Anh?? Dân biểu (MP)?? 
Patrick Mercer gọi hắn là “Thái tử Khủng bố”. 

Ngày 14.8.2015, Hamza phát thanh thông điệp kêu 
gọi các đồng chí ở Kabul, Baghdad và Gaza tham 
gia thánh chiến ở Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn, Ba Lê 
và Tel Aviv. Ngày 11.5.2016, Hamza lại phát thanh 
thông điệp “ban phước lành cho cách mạng al-
Sham (Syria)” và nói về viễn tượng nhiều khả năng 
“giải phóng” Jerusalem: “Không còn có thể tha thứ 
cho những kẻ cố tình chia rẽ và tranh chấp nữa. Bây 
giờ toàn thể thế giới đã được động viên chống lại 
người Hồi”. Tháng 7.2016, hắn lại phát thanh trong 
25 phút diễn văn “Chúng ta đều là Osama”, hăm 
dọa HK để trả thù cho cha: “Chúng ta sẽ tiếp tục 
đánh tụi bay tại nước tụi bay và ở nước ngoài để 
đáp lại việc chúng bay áp bức dân chúng Palestine, 
A Phú Hãn, Syria, Iraq, Yemen, Somalia và phần còn 
lại của các lãnh thổ Hồi không sống thoát được áp 
bức của tụi bay… Về việc quốc gia Hồi báo thù cho 
lãnh tụ (sheikh) Osama, cầu xin Allah thương sót 
người, đó không phải báo thù cho cá nhân Osama 
mà là báo thù cho những ai bảo vệ Hồi giáo”. Tháng 
5.2017, As-Sahab phổ biến lời thu thanh của Hamza 
khuyến khích thánh chiến quân tấn công các mục 
tiêu Tây phương. Vì tính hung hăng và ảnh hưởng 
hắn ngày càng tăng trong al-Qaeda, tháng 1.2017, 
HK đã sắp loại Hamza Bin Laden vào loại “Đặc biệt 
được Chỉ định là Thánh chiến Quân Toàn cầu” và 
ghi vào sổ đen hạn chế các hoạt động và khả năng 
kinh tế của hắn. Tháng 5.2017, Hamza lại phát thanh 
thông điệp kêu gọi các “sói đơn độc” (lone wolf) tấn 
công người Do Thái, Mỹ, Tây phương và Nga bằng 
mọi phương tiện. Hamza nổi lên vào lúc các nguồn 
tài nguyên và ảnh hưởng của các chi nhánh của al-
Qaeda trên khắp thế giới Hồi giáo ngày càng tăng. 
AQAP kiểm soát hoặc có sự hiện diện tại nhiều vùng 
rộng lớn trên bờ biển Yemen và mạng lưới xa lộ. 
AQIM gần đây đã kết thúc việc sáp nhập với nhiều 
phe phái khác, tạo ra một tập đoàn thánh chiến cùng 
tiến hành 250 vụ tấn công chỉ trong năm 2016. Tuy 
nhiên, vì mối đe dọa của AQAP đối với các đại sứ 
quán HK vào năm 2013, dường như những đường 
dây này không tìm cách sử dụng sức mạnh của chúng 
để tấn công Tây phương. Trong khi al-Zawahiri tự 
hạn chế dùng hùng biện hăm dọa HK, nếu Hamza 
nắm quyền kiểm soát, có lý do để nghĩ rằng có thể 
thay đổi, vì những thông điệp của hắn liên tục kêu 
gọi tấn công nhiều hơn vào đất Mỹ, ca ngợi các hành 
động tàn ác trước đây như vụ thảm sát ở Fort Hood 
và vụ đánh bom Marathon ở Boston. Như đã thấy, 
Hamza đã chuyển sang hùng biện chống Mỹ quen 

thuộc của cha, cáo buộc HK "chiếm" bán đảo Ả-rập 
và "ăn cắp" của cải của người Hồi giáo.

Muốn rõ hơn xin đọc bài “Qui est le fils de Ben 
Laden qui promet de venger son père?” của ký giả 
Roland Gauron đề ngày 11.7.2016 hay bài “Hamza 
bin Ladin: From Steadfast Son to Al-Qa`ida’s Leader 
in Waiting” của Ali Soufan đề ngày 7.9.2017.

Dù sao thì ung thư Hồi cực đoan chưa thể nào dứt 
nọc được vì vẫn còn được những cường quốc, như 
Tàu,  bênh vực vì lý do chính trị <1>.

Một phần vì những thái độ và lập trường, như của 
Tàu, như thế nên cái ung thư Hồi không thể nào dứt 
nọc được và còn di căn trên khắp cơ thể nhân loại.

Chú Thích của Tác giả:
<1>. Một thí dụ như trong vụ dưới đây:
Jaish-e-Mohammad (nghĩa là Quân đôi của 

Muhammad) là một nhóm thánh chiến quân hoạt động 
tại Kashmir, liên hệ và tiếp tục liên hệ mật thiết với 
Taliban và Al-Qaeda ở A Phú Hãn, có mục đích chính 
là đòi tách Kashmir khỏi Ấn Đô và sáp nhập vào Hồi 
Quốc, đã tỏ chức nhiều cuộc phá hoại nhất là tại vùng 
Jammu và Kashmir. Nó đã bị Hồi Quốc cấm hoạt 
động từ năm 2002 nhưng lại ngóc đầu lại dưới những 
tên khác và công khai hoạt động. Paritosh Bansal và 
Ben Blanchard tường trình: "Ấn Độ tố cáo Jaish-e-
Mohammad và lãnh đạo hàng đầu của nó, Maulana 
Masood Azhar, về việc chủ mưu nhiều vụ tấn công gồm 
cả vụ tấn công tháng Giêng làm chết người vào căn 
cứ không quân Ấn Độ. Jaish-e-Mohammad đã bị Hội 
đồng Bảo an 15 quốc gia đưa vào danh sách đen…Phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Vikas Swarup nói rằng Ấn Độ 
đã yêu cầu thêm Azhar vào danh sách 9 tháng trước và 
được tất cả các thành viên khác trong hội đồng ủng hộ 
mạnh mẽ. Nhưng tháng 4 Tàu làm chậm lại và bây giờ 
thì chặn hẳn lại. Ông bảo: “Chúng tôi đã kỳ vọng Tàu 
hiểu rõ hơn về nguy cơ khủng bố gây ra cho mọi người. 
Swarup nói thêm rằng cộng đồng quốc tế không có khả 
năng có biện pháp cho thấy "sự phổ biến của các tiêu 
chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố".
Bộ Ngoại giao Tàu cho biết có những quan điểm dị 

biệt về vụ này, vì vậy Tàu đã đưa ra một "giá đỡ kỹ 
thuật" để dành nhiều thì giờ hơn cho việc tham khảo, 
nhưng thật đáng tiếc đã không đạt được đồng thuận 
(“China blocks India's request for U.N. to blacklist 
militant chief”. 30.12.2016).
Gần một năm rồi mà Tàu vẫn chưa tham khảo xong 

và lại chặn nữa. 
Paritosh Bansal và Ben Blanchard cho biết thế và bình 

luận: "Thứ Ba [1.11.2017] lần thứ tư Tàu chặn Ấn Độ, 
HK và nhiều quốc gia khác kiến nghị liệt kê lãnh tụ của 
Jaish-e-Mohammed đặt căn cứ tại Hồi Quốc và là chủ 
mưu vụ tấn công khủng bố ở Pathankot [trạm Không 
Lực Ấn Độ ngày 2.1.2016] vào danh sách khủng bố 
quốc tế của LHQ. Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh 
(Hua Chunying) của bộ Ngoại Giao Tàu tuyên bố: 
“Chúng tôi nêu lên việc đình chỉ kỹ thuật để cho phép 
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ủy ban và các thành viên của nó có nhiều thời giớ hơn 
để thảo luận về vấn đề này. Nhưng vẫn còn chưa có 
sự đồng thuận về vấn đề này”…Tháng 3 năm ngoái, 
Tàu là thành viên duy nhất trong cơ quan 15 quốc gia 
của LHQ chặn kiến nghị của Ấn Độ trong khi tất cả 14 
thành viên khác của Hội đồng hỗ trợ kiến nghị của Tân 
Đề Li đưa Azhar vào danh sách chế tài 1267 để sai áp 
các tích sản của hắn và cấm hắn du lịch.
Như thế thì chỉ có mình Tàu là không đồng thuận. 

Tiếc rằng Hoa Xuân Oánh, đẹp như Hoa mùa Xuân, 
mà phát biểu bất cố liêm sỉ như thế thì chỗ phát ngôn 
của cô có thể mô tả là “mồm chồ”.  Các tác giả bình 
luận tiếp:
Tàu bảo vệ Hồi Quốc, nói rằng thế giới nên tôn trọng 

những hy sinh của nó liên quan đến việc chống khủng 
bố… Điều có ý nghĩa là Tàu bác bỏ kiến nghị của HK 
trước chuyến thăm Bắc Kinh của TT Mỹ Donald Trump 
vào tuần tới, nhân dịp này chính sách Nam Á mới của 
ông theo đó Hoa Thịnh Đốn đang gây áp lực lên Hồi 
Quốc – là đồng minh nóng lạnh có nhau của Tàu - để 
bế tỏa tất cả các nơi ẩn náu an toàn cho quân khủng 
bố (“China again blocks move to list Azhar as global 
terrorist”. 2.11.2017).
Cái gì của Tàu cũng phải mang mầu sắc đặc Tàu, thí 

dụ XHCN của Tàu được định nghĩa là “Trung Quốc 
đặc sắc xã hội chủ nghĩa” . Chiến tranh chống khủng 
bố của Tàu cũng vậy.
Simon Denver trong một bài khảo cứu dài phân tích 

rất công phu: "Chính phủ nói rằng bạo lực sắc tộc đã 
giết chết hàng chục người là khủng bố. Người Duy 
Ngô Nhĩ khẳng định là chính quyền đàn áp… Khi cuộc 
chiến chống khủng bố tiến hành trong "thế giới văn 
minh", với sự phủ nhận các quyền căn bản của nó đối 
với công dân và tù nhân chiến tranh, chúng ta nên xem 
xét lại cách thức mà Tàu là một phần của "nền văn 
minh hiện tại"… Chiến tranh chống khủng bố, trong 
giai đoạn ban đầu, mặc dù có những hùng biện về 
chủ nghĩa phổ quát (universalism) và lợi ích toàn cầu 
chống ác, củng cố những yêu sách của nhà nước Tàu ở 
Tân Cương, đặc biệt là khi định nghĩa khủng bố và kẻ 
khủng bố đủ mơ hồ để cho phép nhắm vào các phong 
trào ly khai dưới chiêu bài Chiến tranh Khủng bố Toàn 
cầu (“China's war on terror becomes all-out attack on 
Islam in Xinjiang”. 27.7.2014).

Maulana Masood Azhar 

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ
(tiếp theo)

Mỹ Lộc

TRÚC ĐƯỜNG
Nguyễn Bính là đề tài trình bầy trên 5 số Người 

Dân, từ 323 đến 327. Còn một số văn nhân Nam 
Định liên hệ với ông, trước hết là anh ruột, Nguyễn 
Mạnh Phác, sinh 1911 tại xóm Trạm, thôn Thiện 
Vịnh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, mất ngày 
5.3.1983 tại Hà Nội. Ông sinh trưởng trong một gia 
đình nhà nho nghèo, có truyền thống ham học, từng 
được thân phụ dạy: 

“Nhà ta coi chữ hơn vàng.
Coi tài hơn cả giàu sang ở đời”.

 

 

Thưở nhỏ, Trúc Đường, cũng như Nguyễn Bính, 
được anh ruột mẹ (bà Bùi Thị Miện) là cụ Bùi Trình 
Khiêm (thân sinh nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn) nuôi 
nấng và dạy dỗ. Sau ông lên Hà Nội học, niên khóa 
1932-1933, thi đỗ thành chung (DEPSI = Diplôme 
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d’Études Primaires Supérieures Indochinoises), sau 
đó đi dạy học tại tư thục Hà Văn ở Hà Đông, dạy 
văn và sủ,  rồi từ năm 1946, chuyển sang làm báo 
lấy bút danh là Trúc Đường.

Không biết vì trùng hợp hay ông cố ý lấy bút 
hiệu này. Trúc Đường cũng là bút hiệu của tiến sĩ 
Phạm Phú Thứ (1821–1882), đại thần Nhà Nguyễn, 
thượng thư Bộ Hộ, phó sứ trong phái bộ Phan Thanh 
Giản sang Pháp, người có nhiều tư tưởng canh tân 
và cũng để lại một số bài thơ. Trúc Đường cũng còn 
là bút hiệu của tiến sĩ Ngô Thế Vinh (1802-1856), 
lang trung Bộ Lễ, là bậc tri thức uyên bác về nhiều 
lãnh vực, để lại 72 tác phẩm về nhiều đề tài.

Nhưng có thuyết giản dị hơn là bà thân mẫu 
“chuyển dạ” không kịp về đến nhà, sinh ông dưới 
khóm “Trúc”, ngay bên “Đường”. Nhưng Hiền Chi 
Mai lại cho rằng bút hiệu Trúc Đường là do một 
chuyện tình lâm ly:

"Người con gái trong "Lỡ bước sang ngang" họ 
Lê tên N. Th (còn có tên là Ch.) [có lẽ là Chúc. 
Ngoài Bắc thường không phân biệt Ch và Tr nên 
Chúc hay Trúc cũng thế, tuy nghĩa khác nhau] quê 
ở Phủ Hoài, Hà Đông. Lấy chồng có một hiệu ảnh 
ở Hà Đông, cô Th. người nhỏ nhắn, xinh đẹp, tháo 
vát, được nhiều người quý mến. Nguyễn Mạnh Phác 
lúc đó dạy học ở Hà Đông. Trong một lần gặp gỡ, 
Th. và Nguyễn Mạnh Phác cũng có những tình cảm 
quý mến nhau. Tuy nhiên cũng chỉ có thế.

Rồi Phác thôi dạy học ở trường Hà Văn, ra Hà 
Nội làm báo Ích Hữu, rồi nhà in Lê Cương. Th. thỉnh 
thoảng cũng có ra Hà Nội cất ảnh, nên 2 người vẫn 
gặp nhau. Tuy nhiên Th. là người con gái đã có 
chồng cho nên tình cảm dù thế nào cũng không thể 
tiến xa được. Một lần Nguyễn Mạnh Phác hỏi Bính: 
Mình phải làm cái bút danh, chứ cứ ký mãi cái tên 
Mạnh Phác cũng chẳng hay lắm. Bính có ý kiến: 
Có chị Trúc, rồi thì lấy bút danh của anh là Trúc 
Đường. Sau đó Bính có làm thêm bài thơ "Chị đã 
ghen" trong đó có câu:

"Buồn không trang điểm, buồn không nói
Ai đã làm cho chị Trúc buồn".

Chuyện về chị Trúc cuối cùng cũng qua đi. Chính 
Bùi Hạnh Cẩn trong một lần vào Hà Đông có gặp 
Trúc. Trong câu chuyện, thỉnh thoảng Trúc vẫn còn 
khóc nhưng rồi sau này Trúc vẫn sống yên ổn với 
chồng". (“Những người con gái trong thơ Nguyễn 
Bính”. 18.10.2006).

Lại còn chỗ nói Trúc Đường và chị Th quyết tâm 
lấy nhau, hai người đã thuê nhà ở riêng. Theo phong 
tục ở vùng quê Nam Định thời đó, gái có chồng thì 
người ta phải gọi theo tên chồng (Chúc hay Trúc?). 
Mối tình của chị Th. và Trúc Đường tuy không 
thành nhưng Nguyễn Bính vẫn luôn coi chị Lê Thị 
N. Th như là chị dâu của mình, nên ông luôn gọi 
chị là “chị Trúc”. Cảm động vì mối tình đau khổ dở 
dang, Nguyễn Bính đã làm một bài thơ dài 110 câu 

chính là để kỷ niệm 110 ngày anh chị mình đã gắn 
bó trong tình yêu hạnh phúc. Vậy Trúc Đường tuy 
kém em nhưng cũng đa tình đấy chứ. 

Có lẽ vì ông dạy văn và sử nên sự nghiệp của 
đời Trúc Đường liên quan đến văn chương và nhất 
là sử. Ông để lại những tác phẩm sân khấu xuất 
sắc về đề tài lịch sử: Quang Trung (1962), Cái 
máy chém (1962), Hoàng Diệu (1963), Chuyện 
cũ đời Trần (1969), Khách qua đường (1966), 
Nguyễn Huệ (1967), Hành quân (1967), Tấm vóc 
đại hồng (1970), Bà đô đốc áo đỏ (1972), Nguyễn 
Trãi (1973), Thái hậu Dương Vân Nga (1976), Soi 
bóng người xưa (1980), Quang Trung đại phá quân 
Thanh (1980), Vụ án một bà Phi (1981), Chân trời 
mơ ước (1981).

Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng (sinh 1953 tại 
Thái Bình) nhận định về ông (dĩ nhiên là với văn 
phong cộng sản vì ông ở “ngoài nớ”, xin quý độc 
giả thông cảm) như sau:

"Với Trúc Đường, lịch sử là đời sống. Lần nào 
gặp tôi, ông cũng say sưa nói về lịch sử, về quá 
khứ, về những hình bóng xa xưa mà vô cùng gần 
gũi, thân thuộc với ông. Tôi nhớ, dạo ấy, ông đang 
"thai nghén" vở kịch về Dương Văn Nga, ông đã kể 
cho tôi về cố đô Hoa Lư mà ông vừa đi thăm, tìm 
hiểu về những giai thoại xung quanh người đàn bà 
kỳ diệu ấy, về ý kiến của một đồng chí lãnh đạo cao 
cấp của Đảng ta đối với Dương Vân Nga, người 
phụ nữ mà ông cho là "rất mô đéc". Hạnh phúc 
thay những nhà sáng tác về đề tài lịch sử! Dường 
như họ hơn hẳn chúng ta về một cuộc sống. Họ vừa 
sống cuộc sống hiện thời hôm nay, vừa sống cuộc 
sống quá khứ hôm qua. Họ có thể không "thuộc" sử, 
không "sành" sử bằng các nhà sử học nhưng dường 
như họ hơn hẳn các sử gia mọt sách ở sự sống cuộc 
sống lịch sử. Và chính từ sự sống đó, ở họ đã nảy 
sinh nguồn cảm hứng sáng tạo - từ lịch sử - Từ hôm 
nay mà suy nghĩ về hôm qua để phát hiện trong hôm 
qua những gì là mới mẻ cần thiết cho hôm nay. Có 
lẽ trong Trúc Đường, từ nơi gặp gỡ giữa lịch sử 
và hiện thời, từ chỗ giao nhau của hai luồng suy 
nghĩ về lịch sử và về hiện thời ấy đã bật lên, loé 
lên những ý đồ sáng tác, cái mà Pau-tốp-ski gọi là 
những "tia chớp", nó soi rọi cho ông. Trúc Đường 
không tái hiện lịch sử một cách đơn thuần. Ông tái 
hiện nó trong hơi thở của thời đại hôm nay. Vở Cải 
lương Hoàng Diệu, với cái chết đầy khí tiết, nhưng 
cũng đầy tính bi kịch của nhân vật lịch sử, đã kịch 
liệt lên án đường lối chính trị thỏa hiệp - đầu hàng 
kẻ thù của triều Nguyễn. Xin lưu ý rằng, vở kịch 
ra đời năm 1963, lúc mà thời tiết chính trị quốc tế 
đang hầm hập những sự kiện buộc người ta phải 
suy nghĩ về thái độ, hành động đối với kẻ thù của 
dân tộc và nhân loại tiến bộ. 

Sự hiện diện của lịch sử trước hiện thời, qua kịch 
Trúc Đường là như thế nào. Ở Tấm vóc Đại Hồng 
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(1) được viết dưới sự thôi thúc của tiếng gọi thiêng 
liêng chống Mỹ, cứu nước. Viết về người anh hùng 
thiếu niên Trần Quốc Toản, trước đó đã có một số 
vở, mà gần nhất là vở tuồng Ngọn tiểu kỳ của Kim 
Hùng. Hình tượng Trần Quốc Toản ở đây được diễn 
tả trong chủ đề tuổi nhỏ, chí lớn cũng tức là chủ đề 
về những con người bé bỏng lớn lên trước tiếng gọi 
của non sông đất nước (ta hãy nhớ truyện Chú bé 
làng Gióng...), ở Tấm vóc Đại Hồng, cùng với hành 
động anh hùng của Trần Quốc Toản, là hành động 
bà mẹ, sau khi nhận thấy sự lớn lên ấy của đứa 
con, bèn lấy tấm vóc (đáng lẽ định dùng để may 
áo tân khoa cho Trần Quốc Toản) may cờ nghĩa: 
Phá cường địch, báo hoàng ân. Và qua đó, tác giả 
muốn đặt vấn đề về mối quan hệ giữa cá nhân và 
dân tộc, giữa Nhà và Nước, khi dân tộc đứng trước 
họa xâm lăng, khi Nước lâm nguy. Đây có thể là 
một ngầm ý của chủ đề không có gì quý hơn độc lập 
tự do. Vở Tấm vóc Đại Hồng đã được phần thưởng 
cao tại Hội diễn Sân khấu 1970. Ở vở Chèo Thái 
hậu Dương Vân Nga, tác giả đã đưa Dương Vân 
Nga lên hàng những nữ kiệt của dân tộc với hành 
động trao quyền trị vì đất nước cho Lê Hoàn vừa 
là người mình quý mến, vừa là người có đủ tài đức 
để đảm đương việc chống giặc ngoại xâm đang đe 
dọavận mệnh đất nước lúc bấy giờ. Chỉ nguyên 
một sự phát hiện, đánh giá lại nhân vật lịch sử ấy 
đã làm cho vở Chèo ngay từ buổi đầu ra mắt khán 
giả, liền gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Hơn 
nữa, sự đánh giá ấy lại dựa trên một tiêu chuẩn 
tối cao: chống giặc ngoại xâm cứu nước. Cái lý do 
sâu xa, cái mục đích tối cao, nói theo thuật ngữ 
sân khấu Staniklapski, nó đẩy Dương Vân Nga đến 
hành động vượt tư tưởng đương thời ấy, là mục đích 
chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc. Do đó, 
vở Thái hậu Dương Vân Nga đã trở thành một sự 
kiện của đời sống sân khấu cả nước. Có cái gì khác 
nhau, xét về đặc trưng công việc giữa nhà viết kịch 
lịch sử và nhà sử học. Đó là sự hư cấu và không hư 
cấu. Nhà sử học mà hư cấu thì lịch sử sẽ bất thành 
lịch sử. Còn nhà viết kịch lịch sử mà không hư cấu 
thì kịch lịch sử cũng không ra kịch lịch sử. Nhưng 
có cái gì giống nhau xét về tư cách người cầm bút, 
giữa hai loại công việc này? Đó là sự trung thành; 
người viết lịch sử, cũng như người viết kịch lịch sử 
đều phải trung thành với lịch sử. Như thế, sự hư cấu 
của người viết kịch lịch sử là cần thiết, nhưng hư 
cấu mà vẫn phải trung thành với sự thật lịch sử. Hơn 
thế, và đây mới là điều quan trọng nhất, hư cấu mà 
người xem hôm nay chấp nhận. Hư cấu trên cơ sở 
trung thành với lịch sử và phù hợp với yêu cầu của 
hiện nay; đó là một đặc điểm nữa trong kịch Trúc 
Đường... Ngoài những tên tuổi có thật trong lịch sử, 
phần nhiều là những anh hùng dân tộc, trong kịch 
Trúc Đường còn rất nhiều nhân vật được tác giả hư 
cấu hoàn toàn. ở vở Hoàng Diệu, các nhân vật có 

thật như Hoàng Diệu, Tôn Thất Bá tên quan án sát 
đã hành động cùng với các nhân vật hư cấu như vệ 
uý Phong, Hoàng tiểu hư, các ông cử Tấn, tú Luận, 
cụ Tâm, cô Ba, rồi tên đốc phủ Tín, viên khâm sai 
đại thần v.v... ở Tấm vóc Đại Hồng, cùng với nhân 
vật có thật như Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, 
Trần Nhân Tông, Trần ích Tắc, còn có những nhân 
vật hư cấu: bà mẹ Trần Quốc Toản, sử Hoàn, lão 
Bộc. ở Gương mặt đời Trần, bên cạnh một số nhân 
vật có thật như hai vua Trần, Trần Quốc Tuấn, Trần 
Quang Khải, Trần Khánh Dư... còn có nhiều nhân 
vật hư cấu như Đỗ Thư, người chiến sĩ trinh sát của 
Trần Quốc Tuấn, được cử sang tận Trung Quốc để 
nắm tình hình địch và người yêu của chàng là Quế 
Hương, con gái người ca kỹ dám hát vào mặt tên 
"con giời" bài hát yêu nước, căm thù giặc. 

Tính cách và hành động của những nhân vật này 
đã được tác giả đặt trong cái hoàn cảnh quy định 
của lịch sử. Và hoàn cảnh ấy được kịch hoá thành 
những tình huống, nơi mà các nhân vật kia có thể 
hành động. Đó là điều bảo đảm cho những nhân vật 
mà Trúc Đường hư cấu nên trong kịch được người 
xem hôm nay chấp nhận, không bị nghi ngờ về sự 
cố "hiện đại hoá". Chẳng hạn, vở Hoàng Diệu được 
diễn tả trong hoàn cảnh kịch: đất nước lâm nguy, 
quan quân nhà Nguyễn ươn hèn, thỏa hiệp và đầu 
hàng giặc. Hoàn cảnh đó được kịch hóa thành tình 
huống xung đột đầy tính bi kịch nó đẩy người anh 
hùng lịch sử đến trước cái chết cũng đầy tính bi 
kịch. Trước tình huống đó, tất cả các nhân vật, hư 
cấu và có thật đều phải lựa chọn hành động. Quan 
quân nhà Nguyễn từ chỗ đầu hàng giặc đã đi đến 
chỗ ám hại, tàn sát những sĩ phu yêu nước. Hành 
động tên Tôn Thất Bá câu kết với đốc phủ Tín định 
giết hại bốn sĩ phu yêu nước, là hành động có thể 
xảy ra trong tình huống lịch sử đó, nhất là trong lúc 
Hoàng Diệu vắng mặt ở Hà Thành. Và hành động 
của vệ uý Phong cùng người yêu là Hoàng tiểu thư 
và cô Ba nhằm chặn tay bọn chúng, trì hoãn buổi 
hành quyết chờ Hoàng Diệu về... cũng là có thể xảy 
ra. Đột nhiên Hoàng Diệu xuất hiện với tính cách 
và phẩm chất của nhân vật trong hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể ấy.

Ta còn có thể nêu những ví dụ khác nữa. Nhưng 
ở đây, chỉ xin nói thêm một điểm: trong kịch của 
Trúc Đường, nhiều tình tiết, nhiều chi tiết, được tác 
giả hư cấu theo tinh thần đó. Một chi tiết mà sinh 
thời Trúc Đường rất tâm đắc: cành đào tết trong 
vở Quang Trung. Giữa ngày xuân đại thắng, từ Hà 
thành, Nguyễn Huệ đã gửi một cành đào tết làm quà 
chúc tết Ngọc Hân lúc đó còn đang ở Phú Xuân. 
Người anh hùng áo vải thét ra lửa ấy gửi cho cô gái 
Hà thành chính cống, cô gái quyền quý, bé bỏng, 
trong trắng ấy món quà tết rất tết, rất Hà thành! 
Bản thân chi tiết đó đã nói lên tất cả tính có thể 
của nó. Tôi nhớ, Trúc Đường vốn là người khiêm 
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nhường, giản dị, nói ít, nghĩ nhiều, và kín đáo, tế 
nhị. Phải chăng, những đức tính đó là nguyên nhân 
sâu xa khiến cho cảnh vật và con người ông hư cấu, 
tái tạo,...từ lịch sử trở nên " ngọt" và êm, không 
"chối".

Trúc Đường đã có đóng góp xứng đáng vào sự 
phát triển của kịch Việt Nam hiện đại, nhất là đóng 
góp về phương diện đề tài lịch sử. Điều đó đã rõ. 
Song, riêng với kịch hát dân tộc, cụ thể là với sân 
khấu Chèo, thì đóng góp ấy lại càng đáng kể hơn. 
Các vở của ông, mà rõ nhất là Tấm vóc Đại Hồng, 
Thái hậu Dương Vân Nga đã góp phần vào sự đổi 
mới của Chèo về nhiều phương diện, mà nổi bật 
nhất về đề tài. Với Trúc Đường và một vài tác giả 
như Tào Mạt, Hoài Giao,Trần Đình Ngôn, Chèo 
lại có thêm một mảnh đất khai thác vô cùng phong 
phú là lịch sử bốn ngàn năm oanh liệt của dân tộc. 
Thêm vào cái chất trữ tình và hài hước vốn có của 
Chèo cổ, chất sử thi anh hùng ca với vẻ đẹp bi tráng 
của nó đã đưa Chèo đến một bến bờ mới ở thời 
đại chúng ta. Đó là đóng góp của sân khấu chúng 
ta dưới ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng; 
trong đó, có phần đóng góp riêng của Trúc Đường". 
(“Trúc đường - sống với lịch sử ngàn năm của dân 
tộc”. 14.5.2013). (Văn phong cộng sản có khác!)

Nhưng trước khi sáng tác kịch lịch sử, Trúc 
Đường làm báo. Tô Hoài ghi lại những kỷ niệm về 
Trúc Đường thời kỳ này:

"Trúc Đường đứng đắn, chăm chỉ, mực thước, 
nhũn nhặn…Anh Trúc Đường thật bao dung, 
thương em, quý tài em. Không khi nào anh Trúc 
Đường chơi bời phá phách như em [Nguyễn Bính], 
nhưng bao giờ anh cũng thương yêu em, chăm lo 
cho em. Có thế cho nên cả khi ở Hà Nội, chúng tôi 
mới theo được với Nguyễn Bính về ăn “phá nhà” 
của anh được… 

Khi Trúc Đường thôi dạy học ở Hà Đông, tôi 
không nhớ năm nào anh ra Hà Nội làm tuần báo 
Ích Hữu với Lê Văn Trương. Làm báo, ở ban biên 
tập có lương hẳn hoi, chứ không phải chỉ gửi bài lai 
cảo thôi đâu. Anh còn dạy thêm chữ Pháp cho một 
người bà con trên phố Bờ Sông. Hồi ấy, tôi cũng 
đương tập tọng nghề Văn. Có thằng bạn nhà ở phố 
Bờ Sông, bảo tôi ông Mạnh Phác làm báo Ích Hữu 
đấy. Tôi đã phục lắm.

Ở báo Ích Hữu của nhà xuất bản Tân Dân, Trúc 
Đường giữ một mục, như kiểu mục “Lọng cụt cán” 
của Tam Lang, báo Tin Mới. Mỗi kỳ, anh khắc hoạ 
chân dung châm biếm, cười cợt một nhân vật xã 
hội. Anh ký tên thật là Mạnh Phác. Thỉnh thoàng, 
có in một truyện ngắn, kịch ngắn.

Ích Hữu ra đời được ít lâu thì báo chết. Trúc 
Đường tìm được việc sửa bài nhà in cho nhà in Lê 
Cường ở phố hàng Bồ. Anh thuê nhà ở Nam Tràng, 
chỗ những phố ngắn ngủi ở cái bán đảo nhô ra hồ 
Trúc Bạch trong Ngũ Xã. Tôi hay đi lại với Nguyễn 

Bính thời kỳ ấy, vì thế mới hay gặp anh Trúc Đường. 
Bởi cho tới khi anh đã già và tôi cũng đã già, làm 
sao tôi vẫn cứ cảm như chúng tôi đối với nhau vẫn 
như ngày ấy, anh ấy bao giờ cũng là anh bọn chúng 
tôi, không bao giờ trong công việc trước tác, anh ấy 
bàn với chúng tôi. Chúng tôi cũng không bao giờ 
hỏi. Chỉ biết với nhau là anh đi làm, có khi mình 
túng thiếu, cho mình nương nhờ được. Anh là nhà 
báo, nhà văn, có “học cao”, có nghề nghiệp. Bao 
giờ cũng nề nếp bậc anh, không kéo bè kéo lũ lông 
nhông chơi bời, chẳng khi nào “phùng trường tác 
hí” gì với chúng tôi cả. Chúng tôi kính trọng anh từ 
cung cách ăn, ở, đi, đứng... Đi làm đúng giờ giấc. 
Về nhà, ngồi vào bàn, đèn sáng, đọc sách, viết văn.

Tôi cũng chỉ biết có thế, nhưng một điều tôi biết 
từ ngày ấy, anh đã viết kịch. Và viết nhiều. Tôi đã 
trông thấy bản thảo những vở kịch dài từng tập giấy 
trên bàn anh. Hồi này, Vũ Trọng Can đương viết 
truyện ngắn. Thấy Trúc Đường viết kịch, anh chàng 
này cũng học đòi. Nhưng rồi thế nào mà kịch Biểu 
lận của Vũ Trọng Can được diễn ở nhiều nơi. Vũ 
Trọng Can lại có cả một cái kịch dài, vở Cái vạ in 
nhiều kỳ trên báo Ngày nay của Tự lực Văn đoàn.

Những năm trước 1945, Trúc Đường kiếm sống 
bằng nghề sửa bài in cho nhà in Lê Cường. Anh còn 
kiêm làm báo Đàn bà. Cũng là tình cờ. Chỉ vì báo 
Đàn bà in ở nhà in Lê Cường.

Nói về cái nghề làm báo ở Hà Nội mấy năm rối 
ren ấy thật phức tạp và mỉa mai. Phức tạp vì những 
âm mưu quỷ quyệt của Pháp, của Nhật, bọn nào 
cũng có tay chân, có mưu đồ khác nhau. Mỉa mai vì 
thời ấy phần nhiều làm báo cũng như đi buôn chạy 
hàng xách. Lắm người làm như thế.

Theo luật lệ của thực dân Pháp, có ra báo mới 
được mua giấy theo giá quy định (rẻ hơn giá chợ 
đen). Nhiều người xin phép ra báo, mua được giấy 
bán ngay giấy đi, chỉ tìm cách sắp chữ in vài tờ 
gửi lưu chỉnh. Báo Đàn bà không hẳn làm như thế! 
Nhưng nó cũng chỉ in số lượng rất ít. Chủ báo đem 
bán buôn cho lái. Trên báo Đàn bà có một mục lạ 
kiểu hơn tất cả các báo lúc ấy. Đấy là mục nhắn tin 
mua hàng hộ bạn đọc. Các bà các cô đọc báo Đàn 
bà có thể là người phong lưu, có người ở tỉnh xa, 
gặp thời buổi chiến tranh, cái gì cũng khan hiếm, 
son phấn vải vóc và mọi thứ trang sức đều hiếm, 
khó tìm khó mua. Báo Đàn bà đứng ra làm việc ấy, 
làm môi giới hoặc mua hộ rồi thiến tiền hoa hồng. 
Cái mục mua hàng giúp bạn đọc mỗi kỳ dài mấy cột 
chứ không ít.

Chủ báo Đàn bà thuê Trúc Đường cáng hai trang 
văn thơ của báo. Vì vậy, thời kỳ này, dù ở Huế hay 
ở Sài Gòn, hầu hết thơ Nguyễn Bính đều đăng báo 
Đàn bà ở Hà Nội.

Hồi ấy, Trúc Đường viết truyện. Nhà xuất bản 
Lê Cường đã xuất bản tiểu thuyết Nhan sắc [1942] 
của Trúc Đường. Trên báo Đàn bà, in nhiều truyện 
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ngắn và in từng kỳ tiểu thuyết Sen tịnh đế [1940] 
của Trúc Đường.

Ngày nay, Trúc Đường là một tác giả nổi tiếng 
về kịch đề tài lịch sử của văn học cách mạng Việt 
Nam. Nhưng ngày ấy, kịch chỉ là một nghề chơi. Ở 
thành phố, mà cũng chỉ Hà Nội là chính, người ta 
chơi kịch chứ làm gì có nghề kịch, nghệ thuật kịch. 
Mà nghề chơi thì đến tay chơi lọc lõi như Thế Lữ, 
Đoàn Phú Tứ còn chật vật, huống chi chân chỉ hạt 
bột như Trúc Đường, mọc mũi sủi tăm làm sao.

Có người bây giờ cứ nghe mang máng ngày xưa 
mỗi năm, những đêm mở đầu mùa kịch, (mùa thu, 
như bên Tây!) các tác giả kịch mời bè bạn đi xem 
tổng diễn tập, không khí huy hoàng, phấn khởi làm 
sao! Tôi cũng là bè bạn một vài tác giả như Vũ 
Hoàng Chương, Vũ Trọng Can, có được hưởng ít 
nhiều cái “hân hoan” ấy trong đêm mở đầu mùa 
kịch. Tôi cũng nghĩ bây giờ ta nên cải tiến sao cho 
những đêm duyệt kịch phải là những đêm làm việc 
mà vui, thật vui – như là đêm chờ đợi đứa con ra 
đời.

Nhưng tôi cũng phải kể thêm là không phải “ngày 
xưa” mở màn mùa kịch chỉ có náo nức, tưng bừng 
rồi rủ nhau “xuống xóm”. Cái tưng bừng ấy phần 
nhiều cũng chỉ là nguyện vọng và tấm lòng của các 
tác giả và bè bạn ao ước mà thôi. Còn phải kể đến 
một việc tày đình phải lo, đấy là Tây có nhòm ngó 
tới và có cho qua hay không. Còn nhớ, năm ấy, mấy 
anh em chúng tôi ở trong làng hay tổ chức những 
đêm kịch cỏn con ở sân đình. Chúng tôi diễn vở Tòa 
án lương tâm (tôi quên tên tác giả) và vở Không một 
tiếng vang của Vũ Trọng Phụng. Năm trước, diễn 
Biển lận của Vũ Trọng Can và Gái không chồng của 
Đoàn Phú Tứ, người xem đông và mọi sự đều ổn. 
Còn lần này, quan đồn Yên Thái không để yên cho. 
Đêm ấy mà không buông phông sớm rồi chuồn đi 
(vì có một chú lính khố xanh tốt bụng ra mách nhỏ), 
nếu cái nhân vật lão già loà mắt lại ốm nặng của 
Vũ Trọng Phụng cứ nằm còng queo giữa sân khấu 
mà kêu khóc, mà chửi rủa thêm lúc nữa, thì cái chắc 
bọn chúng tôi cũng phải vào đồn đêm ấy. Chỉ là lão 
giám binh đồn khố xanh mà đã có thể tóm cổ mình 
được, còn đến mật thám duyệt vở duyệt sách thì bỏ 
tù mình như bỡn chứ gì…

Trong kháng chiến toàn quốc, Trúc Đường về quê 
ở Nam Định. Anh làm báo Công dân của Uỷ Ban 
Kháng Chiến tỉnh. Các bạn cùng làm báo Công 
dân và cùng ở Chiến khu Ba với Trúc Đường, các 
anh Lộng Chương, Phạm Lê Văn, Trần Lê Văn, Bùi 
Hạnh Cẩn…đã gần gũi và công tác cùng, biết nhiều 
về Trúc Đường thời kỳ ấy.

Mặt trận lan rộng, cuộc kháng chiến trên vùng 
đồng bằng sông Hồng cứ gay gắt dần lên. Theo 
đuổi kháng chiến hay trở về các thành phố bị tạm 
chiếm, mỗi người công dân đương đứng trước một 
thử thách lớn. Một số văn nghệ sĩ như Vũ [Hoàng] 

Chương, Đinh Hùng đã bỏ về Hà Nội trong những 
giờ phút gay go này.

Tôi nghe tin anh Trúc Đường đã thoát khỏi những 
cuộc càn quét của địch và vượt qua đường số 6 dày 
đặc đồn bốt địch chạy được lên Thái Nguyên. Ít lâu 
sau, được tin rõ hơn, anh Trúc Đường đã cùng vợ 
con lên cư ngụ ở trong vùng đồi huyện Đồng Hỷ 
tỉnh Thái Nguyên trong vùng căn cứ đặc biệt Việt 
Bắc. Rồi ốm sốt rét dòng dã cả năm trời. Nhưng 
anh Trúc Đường và vợ con đã ở Đồng Hỷ suốt cho 
tới kháng chiến chống Pháp thành công. Nhà anh 
Trúc Đường đã cùng với gia đình một người em 
làm ruộng sinh sống. Đồng đất bán sơn địa, không 
thể mỗi chốc làm chơi ăn thật như dưới đồng bằng. 
Ruộng trằm, ruộng độc, đất hoang. Bà con trong 
làng nhường cho một phần, vợ chồng anh em bỏ 
công khai phá thôn. Nơi cấy lúa nước, lúa nương, 
nơi trồng chè, trồng thuốc lá. Cuộc sống ruộng 
vườn chợ búa qua ngày, nhà tranh vách đất. Có lẽ 
hai chữ tên biệt hiệu “Trúc Đường” của anh lúc 
này mới thật đắc ý với anh, như mọi nhà trong cuộc 
kháng chiến, vợ con anh em Trúc Đường đã gánh 
vác nhiệm vụ bình thường và bền bỉ, kiên nhẫn của 
một người công dân chân chính cũng như cả triệu 
triệu công dân từ Nam chí Bắc trong đất nước đã 
theo tiếng gọi của Đảng đi kháng chiến.

Thắng trận Điện Biên Phủ, Hà Nội được giải 
phóng, Trúc Đường trở về Hà Nội. Hình ảnh một 
người anh chân chỉ, đức độ từ ngày nảo ngày nào ở 
Ngũ Xã, tới hôm nay, tôi vẫn hình dung ra nguyên 
như thế.

Nhớ như thế, tôi lại nhớ Trúc Đường đã đeo đuổi 
việc viết kịch từ thời trai trẻ. Có lẽ những vở kịch 
viết ngày ấy, anh đã vứt đi cả rồi, nhưng tuyệt nhiên 
không phải ngẫu nhiên khi có tuổi anh mới viết 
kịch. Kịch là một thể loại văn học anh đã say mê từ 
khi mới cầm bút. Nhưng chỉ đến khi sân khấu cách 
mạng đã đưa nghệ thuật và thể loại kịch Việt Nam 
trở thành một vũ khí lợi hại trên mặt trận tư tưởng 
trong cuộc chiến đấu toàn diện với chủ nghĩa đế 
quốc bấy giờ, sân khấu cách mạng mới cho Trúc 
Đường đạt được nguyện vọng của cả đời mình. Nếu 
như trước kia, kịch chỉ là chơi kịch, dẫu cho nghề 
chơi cũng lắm công phu, thì cũng bèo giạt mấy trôi 
thế thôi, không bao giờ có thể có được Trúc Đường 
được. Trúc Đường, con người với quyết tâm và sự 
dùi mài của anh đã gặp sân khấu cách mạng, đã 
tạo thành một kịch tác gia Trúc Đường của đề tài 
lịch sử trong nghệ thuật sân khấu và sân khấu cách 
mạng.

Còn nhớ một đêm, vở Tấm vóc đại hồng của Trúc 
Đường diễn ở hội trường Ba Đình. Có lẽ đêm ấy tác 
giả hào hứng lắm. Anh giục tôi phải đi xem. Nửa 
đêm ra về, trên đường Điện Biên Phủ, lá đa rụng 
xào xạc thành tiếng, lẫn ánh điện và bóng trăng. 
Tôi nhận ra sức mạnh sáng tạo của Trúc Đường 
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sở trường dựng được những nhân vật khá lớn Trần 
Thủ Độ, Lê Hoàn, Quang Trung,… những quang 
cảnh lớn bằng Hội thề Đông Quan, cuộc tụ nghĩa 
Lam Sơn, điện Diên Hồng. Đề tài và người viết, 
như cá gặp nước. Trúc Đường đặt ra được nhiều 
giải đáp mới cho lịch sử, nổi bật như vấn đề Dương 
Vân Nga.

Tôi còn thấy những vương vấn, bâng khuâng, 
những thiết tha thấp thoáng bóng trúc, ngõ tre, bến 
nước đò ngang. Một cô gái canh cửa. Một ông tiều. 
Một quán nước bên đường, những vai phụ, một 
cảnh thoáng qua, ví như một nét nhướn mày của 
người đàn bà họ Dương vốn kiên nghị, tài sắc.

Nhưng tôi lại tưởng như đấy cũng là, đấy mới là, 
đấy có tâm sự người viết. Người viết nào chẳng gửi 
tâm sự vào sáng tác của mình niềm vui, nỗi hờn 
của tâm sự, của tấm lòng vào một cảnh, một vấn đề 
trong sáng tác. Cái lớn của sự sáng tác được góp 
lại từ một mảnh chấu, một hạt kê vì từ những đam 
mê những thương cảm đến không bao giờ nguôi của 
người nghệ sĩ. Người viết nào chẳng vậy. Với Trúc 
Đường, cái tên của hình ảnh vách trúc nhà tranh 
đơn chiếc ước mơ. Khóm trúc thêu tuôn dòng lệ cũ. 
Con thuyền,…đấy là Trúc Đường ư?

Một hôm, tôi nói với anh như vậy. Anh cười hiền 
lành như mọi lúc, rồi bảo tôi: “Thằng này thế mà 
quái quỷ.” Tôi hiểu có thể là anh có ý khen tôi 
(“Anh Trúc Đường”. Alger Tháng tư năm 1983).

Tôi “mượn” các trích văn dài, văn phong sặc mùi 
tuyên truyền, ca tụng cộng sản, của hai tác giả trên 
đây vì họ quen (ts Thắng) và thân (Tô Hoài) với 
Trúc Đường, nên biết rõ về cuộc đời riêng tư của 
ông. Có cái lợi nữa, họ là những người sống dưới 
chế độ cộng sản, hay theo cộng sản, cùng thời với 
Trúc Đường nên cung cấp nhiều chi tiết về sinh hoạt 
xã hội cộng sản nói chung và văn nghệ, dưới chế độ 
cộng sản, nói riêng cũng như của văn nhân thời ấy.

Một số chi tiết về đời sống của Trúc đường đã nói 
đến trong phần nói về Nguyễn Bính. Nhưng có lẽ 
vì Trúc Đường chân chỉ hạt bột nên cuộc đời có lúc 
truân chuyên nhưng không đến nỗi bị vùi dập, lầm 
than cùng cực như Nguyễn Bính và bao văn nghệ sĩ 
khác dưới chế độ cộng sản.

Ngược lại ông cũng được cộng sản ưu đãi bằng… 
giấy, những giải thưởng:

- Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
- Huân chương lao động hạng Ba.
- Huân chương kháng chiến hạng Nhất.
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
 Sau hai anh em Trúc Đường, Nguyễn Bính, nhà 

văn Nam Định kế tiếp hẳn là Bùi Hạnh Cẩn, không 
những là con cô con cậu ruột, mà còn là bạn thân 
với anh em Trúc Đường và Nguyễn Bính.

Ông sẽ bổ túc một số chi tiết có giá trị về hai anh 
em văn nhân, thi sĩ này.

(Còn tiếp)

Quế Đỗ

CHUYỆN LẠ Ở NƯỚC LẠ
Khi ngư thuyền của ta bị chiến thuyền của Tàu bắt 

nạt thì CSVN sợ phạm húy không dám nêu đích danh 
thủ phạm, chỉ tường thuật là “tàu lạ” chơi đểu. Tôi 
thấy “đỉnh cao trí tuệ” có lý vì quả cái nước này lạ 
thật, là quá, lạ hết xảy con bà Bảy. Trong cái nước lạ 
này tất nhiên xẩy ra nhiều chuyện lạ. Nếu Người Dân 
có chỗ, tôi xin cam đoan mỗi tháng sẽ kể vài chuyện 
lạ, không lạ không ăn tiền. Ấy là nói vậy chứ Người 
Dân nghèo rớt mùng tơi, có thí cho ai đồng teng nào 
bao giờ. Quân tử nhất ngôn, dù có dại cũng “lói nà 
nàm”, xin hiến ngay vài chuyện “chó Tàu” lấy đà. 
Nói “chó Tàu”, tôi không có ý gọi Tàu là chó, sợ mất 
lòng…chó, mà chỉ để kể chuyện chó ở Tàu thôi.

CHÓ MÈO ĐI CHÂM CỨU
Chó mèo ở Tàu bây giờ có thớ lắm, đau mình nhức 

mảy là đi châm cứu. Không cần kể dài dòng văn tự, 
chỉ xin ghi lại tựa đề của mấy tài liệu liên quan:

- Benjamin Haas. “Công lý làm dáng: Thành phố Tàu 
quy định ‘chính sách một chó’” (Ruff justice: Chinese city 
institutes 'one dog policy') 9.6.2017. 

-  Abe Hawken. “Tàu thích châm cừu lan đến các vật 
cưng. Những hình ảnh hấp dẫn cho thấy mèo và chó được 
cắm kim để giảm đau nhức” (China's love of acupuncture 
spreads to PETS: Fascinating photos show cats and dogs 
being prodded with pins to soothe their aches and pains). 
Mailonline. 21.8.2017.

- Reuter Shanghai. “Bằng hình: Chủ vật cưng Tàu quay 
sang châm cứu để trị liệu mèo và chó” (In Pics: Chinese 
pet owners turn to acupuncture to treat cats and dogs). 
22.8..2017. 

QUỐC SÁCH NHẤT KHUYỂN NHẤT HỘ
Sau 35 năm theo chính sách 1 con để hạn chế nạn 

nhân mãn, ngày 1.1.2016, Tàu tuyên bố mỗi gia đình 
có quyền có 2 con, không phải tử tế gì với các xẩm 
nhưng để mỗi năm sẽ có thêm 21 triệu chệt hay xẩm, 
trong vài chục năm sẽ cung cấp công nhân để sản 
xuất thêm US$7.4 tỷ hàng tiêu dùng mỗi năm. Xẩm 
bèn đua nhau “ở cữ”.  

Trái lại, chó, dù là chó Tàu, thì bây giờ mỗi nhà chỉ 
được có một con thôi để tránh nạn “khuyển mãn” vì 
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từ khi giới trung lưu bắt đầu hưởng thụ hơn lả tiết 
kiệm thì số vật cưng (pets) tăng lên đến 100 triệu 
con, tính đến 2015, gồm chó 62%, mèo 19%, mỗi 
năm tăng 10%. Chó cũng phải đang ký hộ khẩu. 40 
giống chó trước kia là biểu tượng giàu sang nay, bị 
cấm vì coi là chó dữ, như mastiff Tây Tạng, akita và 
berger Đức. Có nơi như Harbin (Cáp Nhĩ Tân) cấm 
nuôi chó cao hơn 40cm dài hơn 70cm.

Luật mới này gây ra nhiều vấn đề, Thí dụ như bà 
xẩm có 2 con chó, nếu không cho ai được 1 con thì 
phải làm sao ngoài cách giết? Không tử biệt thì cũng 
sinh ly. Đằng nào thì cũng đứt ruột, Chắc lúc ấy bà 
không còn cười tươi nữa. Không tuân hành bị phạt 
2,000 nhân dân tệ (£230, 260 euros).

Ở cái nước lạ này luật pháp cũng lạ lắm. Luật “nhất 
khuyển nhất hộ” rõ ràng có tính hồi tố, trái hẳn với 
nguyên tắc pháp lý căn bản. Đã ra luật “vi luật” thế 
rồi lại thêm luật…lạ nữa. Theo tờ Guardian, giết, 
hành hạ và bỏ rơi chó lần đầu bị phạt 2,000 nhân dân 
tệ. Ngược lại nhà chức trách Tế Nam (Jinan) cho biết 
vào nhà nào có chó họ sẽ đập chết tại chỗ. Không biết 
họ có nộp phạt 2,000 nhân dân tệ không?

NẠN KHUYỂN MÃN
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Nhiều chủ chó không tìm được người nhận nuôi 
cũng không nỡ giết, bèn thả mặc cho nó đi đâu thì 
đi. Có những con mastiff Tây Tạng mà mới năm 
2014 bán được $2 triệu (hình trái trên đây) nay chạy 
rông ngoài đường bị đập chết (hình phải trên đây). 
Có những trại gom chúng lại hàng ngàn con nhưng 
rốt cuộc thì cũng được tắm rửa sạch sẽ (hình trái 
dưới đây) rồi mời lên bàn tiệc. 

  

 

 
  

 
Đặc biệt tại đại hội thịt chó Ngọc Lâm (Yulin) 

tưng bừng, náo nhiệt (hình trái trên đây) mặc cho sư 
đi cầu siêu (hình phải trên đây) và nhiều người phản 
đối (hình phải trên đây).

Thế thì phải kết luận chuyện chó Tàu thành 
chuyện Tàu chó. 

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:
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.

BPT cũng thành thật mang ơn các đồng nghiệp và thân hữu gửi cho NgD các tài liệu, bản tin, báo:
Florida Việt Báo số 325, P.O. Box 277625 Miramar FL 33027-7625; 
Hiệp Hội số 325, P.O. 22 Chidori Tokyo, 146-8691.

Nguyễn Chí Thiệp, Houston TX, 2 năm 36.00
Đinh Pha, Kenner LA, 1 năm 20.00
Hoàng Hôn, Santa Ana CA, yểm trợ 100.00
Lã Hoàng Trung, Westminster CA, yểm trợ 100.00
Trần Thế Kiệt, LosAngeles CA, yểm trợ 100.00

Tạp chí Người Dân 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.
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        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 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, 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.

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

BƯU, 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, NgD 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 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 NgD 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 

Duyên Anh
TUỔI MƯỜI BA, truyện tuổi thơ, 110 tr, 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 tr, 15$00
NHỮNG CHẶNG ĐỜI, truyện ngắn, 220 tr, 10$00
Nguyễn Văn Tín
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN HIẾU, sưu khảo, 546 tr, 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
Quản Xuân Thịnh
CHÌA KHÓA TỬ VI, 140 trang, 10$0

Sách do 
Người Dân Phát Hành
Giá sách bao gồm cước phí

nội điạ Hoa Kỳ   
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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


