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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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TÀU TÀM THỰC PHI CHÂU
Kim Bảng

 
Trước khi bàn đến chuyện Tàu 

tàm thực Phi Châu, cần biết qua về 
lục địa đen. Lục lại tài liệu cũ, tôi 
tìm được một bài tôi viết từ giữa 
năm 2009 liên quan đến đề tài này, 
tuy các sự kiện trong bài đã xẩy ra 
gần chục năm rồi nhưng vẫn có thể 
cho một ý niệm về bối cảnh Phi 
Châu.  Xin chép lại một số đoạn.

ĐẠI CƯƠNG
PHI CHÂU: ĐẤT GIẦU DÂN KHỔ

Phi Châu gồm 54 quốc gia (Algeria, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 
Cameroon, C. African Rep, Chad, Comoros, Dân Chủ 
Cộng Hòa Congo,  Cộng Hòa Congo, Cote d'Ivoire, 
Djibouti, Egypt, Eq. Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, 
Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, 
South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe), 
đứng thứ nhì hoàn cầu, sau Á Châu, về diện tích, khoảng 
30.2 triệu km2 và dân số 1,263,976,310 (tính đến ngày 
29.9.2017), chia làm hai phần lấy sa mạc Sahara làm 
ranh giới. Bắc Sahara là một phần của thế giới Ả Rập. 
Sahara-Hạ (Sub-Saharan Africa) còn gọi là Hắc Phi 
(Black Africa) là vùng nghèo nhất thế giới. 

 I. NHÂN LỰC
Tài nguyên đầu tiên của Phi Châu mà các nước “văn 

minh” đến khai thác là con người. Từ năm 1532, khoảng 
10 đến 12 triệu người Phi Châu bị bắt đem bán làm nô 
lệ tại Mỹ Châu. Hoa Kỳ dựng nước nhờ nô lệ Phi Châu. 
Năm 1787 khi Hội nghị Lập hiến họp ở Philadelphia, 
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Hoa kỳ có khoảng nửa triệu nô lệ Phi Châu, 1/3 
trồng lúa và chàm (indigo), 40% sản xuất thuốc hút. 
Nô lệ Phi Châu làm giầu cho vùng Caribe trồng mía 
và nhất là cho Hoa Kỳ trồng bông phát triển tại các 
bang Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas và 
Texas, khi Âu Châu bắt đầu thay len bằng vải bông. 
Đến năm 1850 dân số nô lệ ở Mỹ tăng lên đến hơn 
3 triệu, 60% trồng bông. Vì kỹ nghệ bông, tàu thủy 
chạy bằng hơi nước trên sông phát triển và 9,500 
dặm thiết lộ được thiết lập để chuyên chở hàng hóa 
và nhân công. Lợi tức bông lúc ấy ngang ngửa với 
lợi tức xe hơi một thế kỷ sau. 

                       Nô lệ trồng bông
Sử gia Edward Baptist, trong cuốn “The Half Has 

Never Been Told”, với phụ đề “Slavery and the 
Making of American Capitalism”, khẳng định: “Ý 
tưởng cho rằng hàng hoá hóa (commodification) và 
sự đau khổ và lao động cưỡng bức của người Mỹ 
gốc Phi đã làm cho nước Mỹ mạnh mẽ và giàu có 
không phải là một ý tưởng mà mọi người nhất thiết 
phải vui khi nghe được. Tuy nhiên, đó là sự thật”.

   Bán đấu giá nô lệ và đóng dấu một phụ nữ nô lệ ở HK (dưới)

Nhưng đồng tiền nào cũng có 
hai mặt. Vấn đề nô lệ là nguyên 
nhân của cuộc nội chiến Hoa Kỳ 
(1861–1865). Sau khi Abraham 
Lincoln đắc cử năm 1860, 11 tiểu 
bang theo chế độ nô lệ ở miền 
nam tuyên bố ly khai lập ra Liên 
minh miền Nam (Confederate 
States of America); 25 tiểu bang 
còn lại ủng hộ chính phủ Liên 
bang miền Bắc (Union)  cho đến 

khi quân miền Nam đầu hàng và chế độ nô lệ bị 
đặt ra ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ Hoa 
Kỳ thì đã có từ 620,000 đến 750,000 quân nhân tử 
trận và còn vang vọng đến tận bây giờ trong vụ bạo 
động tại Charlotteville cuối tháng 9.2017.

Xung đột chủng tộc ở Hoa Kỳ từ thời cổ, nô lệ tại chỗ (phải)

Đến tk XVII, Tây phương cấm buôn bán nô lệ 
nhưng đến lập thuộc địa tại Phi Châu từ 1652, đa số 
là người Hòa Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, ít hơn 
là người Ý. Hy Lạp, Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ái 
Nhĩ Lan và Đức. Người Phi Châu “được” làm nô lệ 
tại chỗ.

Hơn 300 năm sau, hậu duệ của nô lệ da đen nắm 
trong tay vận mệnh thế giới. Ngày 5.4.1937, Colin 
Powell sinh ra để làm đại tướng rồi ngoại trưởng 
HK; ngày 14.11.1954, Condi Rice sinh ra cũng để 
làm ngoại trưởng HK; ngày 17.11.1964 một Rice 
nữa, Susan Elizabeth Rice, sinh ra để làm đại sứ HK 
tại LHQ; quan trọng nhất, ngày 4.8.1961, Barack 
Obama sinh ra để làm tổng thống HK tức đại đế 
da đen quyền uy trùm khắp thiên hạ nhưng chỉ yêu 
nước “phần nào” thôi; ngày 17.1.1964, Michelle 
LaVaughn Robinson sinh ra để làm đệ nhất phu 
nhân Michelle Obama. Bà là cháu của Melvia 
Shields năm 1850 là một cô gái nô lệ da đen 6 tuổi 
Shields, một điền chủ ở South Carolina mua với giá 
$475, chia cho con cháu sau bị một người da trắng 
vô danh (đồn là Dolphus Shields, con ông chủ) làm 
cho có mang, truyền đến Michelle là 6 đời. Vậy 
Michelle cũng như Barack đều là “mướp” cả, hắc 
bạch bất minh

Đại gia đình Michelle, đen có, trắng có, “mướp” có, 
họp ở Rex, bang Gorgia

Phải chăng đó là tiền oan nghiệp chướng? Phải 
tin vào thuyết nhân quả mới có thể giải thích tại sao 
dân Mỹ ma sui quỷ khiến thế nào lại liên tiếp bầu 

Trang 4
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2 nhiệm kỳ cho một tổng thống “mướp” để ngài 
tác hại khiến Hoa Kỳ tanh banh, lại còn lớn tiếng 
chống lại tinh thần ái quốc, không chịu cài quốc 
kỳ trên ve áo và tháng 10.2007 chống chế: “Thái 
độ của tôi là tôi không quan tâm về cái gì cài trên 
ve áo bằng cái gì trong tim”. Nói thế rồi cũng phải 
cài (Jay Newton-Small. “Obama's Flag Pin Flip-
Flop?”. Time. 14.5.2008). Tiếc rằng ông không cho 
biết trong tim ông có cái gì.

Joseph Curl nhận định:
Obama thúc đẩy chủ nghĩa toàn cầu trong suốt 

hai nhiệm kỳ tổng thống. Ông đã tham gia vào các 
thỏa thuận mậu dịch tồi tệ, ký kết các hiệp ước nguy 
hiểm, giảm các biện pháp chế tài đối với các chế 
độ độc tài nguy hiểm. Và ngoại trưởng của ông, 
Hillary Clinton, đã tìm cách tiếp nối sự nghiệp này 
và còn đưa nó đi xa hơn nữa. Nhưng người Mỹ 
bảo không. Họ bác bỏ quan niệm rằng thế giới đi 
đầu, và Mỹ thứ hai. Họ chấp nhận lời kêu gọi của 
Donald Trump để "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" 
-- và, thẳng thắn mà nói, họ nhận ra rằng Mỹ luôn 
luôn tốt, nhưng có thể còn tốt hơn. Vậy mà, đối với 
Obama, Mỹ chỉ là một quốc gia khác trên thế giới, 
không tốt hơn Kenya, Nam Dương, Iran hay Cuba. 
Và người Mỹ sai khi cảm thấy họ là một thành phần 
của quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. 
Obama cho rằng người Mỹ phải tùy thuận ước 
muốn của thế giới và đặt cộng đồng toàn cầu lên 
trên hết (“Happy Fourth: Obama In Indonesia Says 
Too Much Patriotism Is Bad” josephcurl 4.7.2017). 

Vincent Bevins cho biết “Trong cuối tuần Lễ 
4.7 Obama đốc thúc ngưòi Mỹ đừng ái quốc quá” 
(“Obama Urges Americans Not to Embrace Too 
Much Patriotism – Over July 4th Weekend”. The 
Guardian. 3.7.2017).

Lập trường của Obama hoàn toàn hợp lý, Ông 
chỉ 50% Mỹ thì yêu nước Mỹ “nửa chừng xuân” là 
phải rồi, còn để một nửa cho quê nội Kenya và quê 
dượng Nam Dương chứ.

Mỹ trắng không mấy người làm theo Obama, 
nhưng đã có Mỹ đen hưởng ứng. Graham Vyse đưa 
ra thí dụ trong vụ các cầu thủ túc cầu (đa số là đen) 
không chào cờ.

(trái) Jalen Reeves-Maybin (#44) và đồng đội Steve 
Longa (#54)của đội Lions của Detroit quỳ gối 
khi cử quốc thiều trước trận đấu với đội Vikings 
của Minnesota tại vận động trường U.S. Bank ở 
Minneapolis, Minn. ngày 1.10.2017.
(phải) Cầu thủ đội Cowboys của Dallas quỳ gối khi 

cử quốc thiều trước trận đấu với đội Cardinals của 
Arizona tại vận động trường Đại học Phoenix ở 
Glendale, Arizona ngày 25.9. 2017.

(trái)) Colin Kaepernick (#7) và đồng đội Eric 
Reid của đội San Francisco 49ers quỳ gối khi cử 
quốc thiều trước trận đấu với đội Chargers của 
Los Angeles tại vận động trường Qualcomn ở San 
Diego, California ngày 1.9,2016 trong khi một Mỹ 
trắng đứng kính cẩn để tay lên ngực.
(phải) Colin Kaepernick bước ra khỏi sân trong trận 
đấu trên, bảo chỉ trích của thẩm phán Tối Cao Pháp 
Viện Ginsburg làm thất vọng (disappointing).
Khi Kaepernick giải thích hắn làm thế để phản đối 

việc người Mỹ đen bị đàn áp thì bị nhiều người nhạo 
báng là ngu ngốc, là lực sĩ triệu phú trôi sông dạt 
biển (washed-up) chỉ muốn được chú ý tới. Tờ Daily 
Caller gọi hắn là “tên khờ vô giáo dục” và “tên hèn 
vô giáo dục”. Clay Travis của tờ Fox Sports 2 lần 
gọi hắn là “ngu ngốc” và 1 lần là “fucking idiot” 
(tạm dịch là “đồ ngu như heo nọc” cho đỡ tục). 
Tomi Lahren của tờ The Blaze của Glenn Beck hứa 
sẽ “cắt bỏ bệnh tháo dạ đằng mồm” (“eviscerate 
[Kaepernick’s] mouth diarrhea”) của Kaepernick, 
bảo hắn là một “đứa trẻ hay nhè, nhõng nhẽo, được 
nuông chiều, tìm cách để được chú ý đến” (Josh 
Levin. “Colin Kaepernick’s Protest  Is Working”. 
Slate. 12.9.2016).

Tomi Lahren dùng cụm từ “tháo dạ đằng mồm” 
áp dụng cho Kaepernick. Tomi Lahren cũng dùng 
cụm từ tương tự áp dụng cho cựu đệ nhất phu nhân 
Michelle Obama:

Michelle Obama nhắc nhở quý bà rằng bà ấy biết 
điều gì tốt nhất cho chúng ta bởi vì dường như chúng 
ta không thông minh hoặc đủ độc lập để tạo ra một ý 
nghĩ độc đáo (original). Cám ơn Michelle. Vậy lần 
này miếng ngon “ngôn từ tháo dạ” nào bà ấy mửa 
ra? Vâng, bà Obama nói và tôi trích dẫn: "Bất kỳ 
phụ nữ nào bỏ phiếu chống lại Hillary Clinton là bỏ 
phiếu chống lại tiếng nói của chính họ". Thật không 
Michelle?... Bà nói đúng thí mẹ (You're dang right). 
Tôi đã bỏ phiếu chống lại Hillary Clinton…Ô, tin 
tôi đi, tôi không bị mất tiếng đâu. Bà sẽ nghe tiếng 
nói của tôi, lớn và rõ. Làm sao bà dám làm nhẹ thể 
và giảm giá lá phiếu của tôi! Làm sao bà dám coi 
thường Trump là người hỗ trợ phụ nữ! Bà biết đấy, 
trái với niềm tin phổ biến của tả phái, bà không 
cần phải đi dạo phố với bộ phận sinh dục nữ trên 
đầu bà để có được tiếng nói (“Tomi Lahren Takes 
on Michelle Obama's Criticism of Female Trump 
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Voters”. Final Thoughs. 28.9.2017). 
Tomi Lahren phục vụ nhiều cơ quan, đặc biệt điều 

khiển chương trình Tomi on The Blaze thì đanh đá 
là đương nhiên. 

Những từ ngữ “tháo dạ đằng mồm” và “ngôn từ 
tháo dạ” khiến tôi nhớ tới anh bạn Đỗ Trọng Huề 
(sau khi tù CS 10 năm sang sống tại Gia Nã Đại từ 
tháng 4-1989 và mất ở đấy) dùng chữ nhã nhặn hơn: 
“mồm trồ”. Từ nay xin mượn từ ngữ “ấn tượng” này 
để chỉ những kẻ nói láo.

Cũng như Obama, Colin Kaepernick là “mướp”, 
nửa đen nửa trắng, có mẹ là Mỹ trắng tên là Heidi 
Russo, ngủ với Mỹ đen, năm 19 tuổi sinh Colin, cha 
Colin bỏ Heidi trước khi sinh Colin. Heidi không có 
khả năng nuôi con nên đem cho vợ chồng Mỹ trắng 
Rick và Teresa Kaepernick làm con nuôi. Heidi 
phát biểu là hành vi của Colin là một quốc sỉ cho 
Mỹ và là cái nhục cho gia đình của hắn. 

Graham Vyse trình bầy lập trường của cựu và tân 
TT:

Năm ngoái khi được hỏi về Colin Kaepernick, cầu 
thủ của NFL, người đã bắt đầu quỳ gối phản đối, 
Obama thận trọng từng bước. Tại một cuộc họp báo 
vào đầu tháng 9, ông bảo Kaepernick đã "thực hiện 
quyền hiến định để đưa ra một tuyên bố. Tôi nghĩ 
rằng có một lịch sử lâu dài các nhân vật thể thao 
làm như thế”. Lại được hỏi tại một cuộc họp thị trấn 
của CNN vào cuối tháng đó, ông bảo: "Tôi tin rằng 
chúng ta tôn vinh quốc kỳ và quốc ca của chúng ta 
là một phần của những gì liên kết chúng ta với nhau 
như một quốc gia. Nhưng tôi cũng luôn luôn nhắc 
nhở mọi người rằng một phần của cái làm cho đất 
nước này đặc biệt là chúng ta tôn trọng các quyền 
của người dân để có ý kiến khác nhau”. Tổng thống 
nói rằng những người phản đối nên "lắng nghe nỗi 
đau có thể gây ra ai đó, thí dụ, người có vợ hay 
chồng hay con bị giết trong khi chiến đấu và tại sao 
thấy ai đó không đứng lên gây tổn thương cho họ. 
Nhưng tôi cũng muốn mọi người nghĩ về nỗi đau mà 
anh ta có thể phát biểu về ai đó mất đi một người 
thân mà họ nghĩ là đã bị bắn bất công”.

Không cần nói ra, thông điệp của Obama -- đối 
với cả gia đình quân đội và người phản đối cảnh 
sát -- rõ ràng là: Tất cả các bạn đều là người Mỹ 
yêu nước. Thông điệp của Trump hoàn toàn ngược 
lại, áp dụng trắc nghiệm cường toan (litmus test) 
trên mọi người Mỹ: Bạn chỉ yêu nước nếu bạn đứng 
lên chào quốc thiều và tôn vinh quốc kỳ… Đối với 
Trump, ái quốc chỉ có một mầu (“Obama Redefined 
Patriotism. Trump Is Trying to Erase That, Too”. 
The New Republic. 26.9.2017).

Khi truyền thông hỏi: “Thưa tổng thống, xin ông 
cho biết cảm tưởng về sự kiện cầu thủ thể thao túc 
cầu không tôn trọng và không chào quốc ca quốc 
kỳ Hoa Kỳ” thì TT Donald Trump đáp trong nhiều 
dịp khác nhau: 

-  Để tôi chia sẻ sự suy nghĩ cá nhân tôi cho các 
bạn nghe. Đây là một sự kiện rất nghiệm trọng 
khi nói về sự tôn trọng Tổ Quốc của chúng ta. Rất 
nhiều người chết, rất nhiều người hy sinh thân thể 
vì bị thương rất nặng, tôi đã vào bệnh viện thăm và 
chứng kiến những thương binh, những người chiến 
binh còn trẻ, tuyệt vời, họ đã mất một cánh tay, một 
chân, một bộ phận trong thân thể. Tại sao họ bị như 
vậy, vì họ chiến đấu cho Tổ Quốc, họ chiến đấu 
cho quốc kỳ, họ chiến đấu cho quốc ca Hoa Kỳ… 
Những hy sinh lớn như vậy, mà có người KHÔNG 
TÔN TRỌNG quốc ca, quốc kỳ thì chúng nghĩ như 
thế nào?

- Tôi biết anh là một cầu thủ tài ba, tôi biết anh 
ném banh xa rất giỏi, tôi biết anh nổi tiếng, tôi biết 
anh giàu có làm ra nhiều tiền trong ngành thể thao 
này. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó về anh, nhưng tôi 
rất thất vọng vì ý thức làm công dân Hoa Kỳ của 
anh rất tồi tệ qua sự KHÔNG TÔN TRỌNG QUỐC 
CA QUỐC KỲ Hoa Kỳ. Anh không thể nào như vậy 
được. Nếu anh không thích Đất Nước này, anh có 
thể đi nơi khác, nơi nào anh cảm thấy thích hợp. 
Ngược lại là công dân Hoa Kỳ, thì xin anh hãy tôn 
trọng Quốc Ca Quốc Kỳ. Vì đó là một sự thiêng 
liêng của bao máu xương tiền nhân dân tộc nói 
chung, và của những chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh 
bằng máu, nước mắt, thân xác và cả tánh mạng để 
cho dân tộc Hoa Kỳ được tự do, được bình an, đươc 
dân chủ ngày nay. Anh phủ nhận sự hy sinh cao cả 
đó, anh không đáng là công dân của siêu cường 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này…

- Thật là một điều khó chấp nhận. Này bạn! Bạn 
có quyền không thích tổng thống do dân bầu ra, 
bạn có quyền không thích thể chế chính phủ hiện 
tại, bạn có quyền không thích cuộc sống hiện hữu 
của Hoa Kỳ, bạn có rất nhiều quyền để bạn thích 
và không thích, vì luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền 
tự do cá nhân của mỗi công dân. Nhưng đó không 
ảnh hưởng gì đến quốc ca và quốc kỳ của chúng ta! 
Chúng ta hãy tôn trọng quốc ca và quốc kỳ Hoa Kỳ, 
vì nó đại diện cho tổ quốc chúng ta, nó có từ thời 
lập quốc, được bảo toàn đến ngày nay, không phải 
dành riêng cho tổng thống nào, cho thể chế nào, mà 
cho từng cá nhân của đồng bào Hoa Kỳ chúng ta. 
Bạn có biết, bao máu xương và nước mắt để có được 
nước Mỹ ngày nay, và những máu xương và nước 
mắt đó đã đổ xuống dưới lá cờ này, dưới bài quốc 
ca này… Mỗi cá nhân công dân Hoa Kỳ của chúng 
ta sao lại thờ ơ, sao lại quay lưng hành động thiếu 
tôn trọng sự THIÊNG LIÊNG tuyệt đối này của dân 
tộc?… Bạn hãy nghĩ lại hành động này đúng hay 
sai?” (Phan Nguyễn Luân sưu tầm. 26.9.2017).

Về sự kiện này có thể đọc nhiều bài bình luận 
khác, như bài “Hai giới yêu và ghét quốc ca quốc kỳ 
USA khác nhau” của Chris Phan đề ngày 2.10.2017.

Đúng thế, hai thái độ yêu và ghét (Hoa Kỳ) thể 
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hiện bằng hai hành động cũng như bằng hai cách 
phát biểu biểu lộ hai tâm tính.

Obama bình thường là một nhà hùng biện có tài 
lần này lúng ta lúng túng như chó ăn vụng bột cho 
thấy, một là ông không nắm vững vấn đề, hai là ông 
không vững tin những điều chính ông nói nhưng vẫn 
cố biện hộ cho kẻ phạm lỗi vì nó cũng… “mướp”.

Trump thì như thường lệ, thẳng ruột ngựa, nói 
toặc móng heo, trắng ra trắng đen ra đen, không 
quanh co úp mở.

Bowen Xiao cho biết tiếp hậu quả của việc các 
cầu thủ không tôn trọng quốc kỳ và quốc ca Mỹ: 

Ngày 1.10.2017 thăm dò dân ý cho thấy 62% các 
người hâm mộ (fan) NFL dự định xem túc cầu ít đi 
vì vụ không chào quốc thiều này và doanh thu bán 
vé cho các cuộc đấu của NFL giảm 18% tuần này so 
với tuần trước. Ngày 1.10 tình hình đảo ngược, đội 
Cowboys của Dallas, đội Rams của Los Angeles, 
đội Steelers của Pittsburgh, đội Patriots của New 
England và đội Panthers của Carolina đều đứng 
chào quốc thiều (“Poll: 62% of NFL Fans Plan 
to Watch Less Football Amid Anthem Protests”. 
NTD,tv..1.10/20170).

Cầu thủ đen cũng như trắng của các đội Cowboys 
và Rams đứng chào quốc thiều ngày 1.10.2017 tại 
vận động trường AT&T ở Arlington, Texas.

Trong cuộc tranh luận về việc quỳ gối của NFL 
(National Football League = Liên đoàn Túc cầu 
Quốc gia) gần đây, NBA (National Basketball 
Association = Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia) đã gửi 
một bản ghi nhớ mới vào ngày Thứ Sáu cảnh báo 
cầu thủ làm theo quy tắc của hội là các huấn luyện 
viên và cầu thủ phải đứng lên khi cử bài quốc thiều 
và sẽ xét hậu quả cho những ai bất tuân quy tắc 
này (“NBA Sends New Memo Warning Players to 
Stand During Anthem”. NTD.tv. 1.10.2017). 

Tuy các cầu thủ đã “ngoan” nhưng hậu quả vẫn 
còn. 

Jack Phillips cho biết nhà buôn xe lớn Flemington 
Car and Truck Country ở New Jersey rút việc thuê 
quảng cáo trong chương trình túc cầu của NFL cho 

các phần còn lại của mùa 2017-2018. Allan Jones, 
chủ nhân của Hardwick Clothes và chủ tịch tổng 
giám đốc của hệ thống cho vay Check Into Cash, 
bảo sẽ không quảng cáo với NFL nữa vì liên đoàn 
“không ái quốc” (“Car Dealership Says Pulls Ads 
for NFL Games Over Protests”. 3.10.2017).

Hội Cựu Chiến Binh Chiến tranh Ngoại quốc ở Fort 
Myers, Florida hủy ghi tên dài hạn (subscription) 
với NFL sau vụ cầu thủ không chào quốc thiều 
(Bowen Xiao. “Veterans of Foreign Wars Cancels 
NFL Subscription Amid Anthem Protests”. NTD.tv 
11.10.2017)

Vẫn còn những đội ngoan cố. PTT Mike Pence 
đi xem trận đấu NFL ngày 8.10 giữa đội Colt của 
Indianapolis với đội 49ers của San Francisco tại 
vận động trường Lucas Oil ở Indianapolis, bỏ về 
khi nhiều cầu thủ 49ers quỳ gối khi cử quốc thiều.

PTT Mike Pence và đệ nhị phu nhân Karen Pence 
đứng chào quốc thiều tại vận động trường Lucas Oil 
ngày 8.10.2017.

Paul Bedard bình luận về tầm quan trọng của Phi 
Châu đối với TT Bush:

Không có gì khiến toán Bạch Ốc phát điên lên 
bằng khi các nhà phê bình, các trí giả, và các ký giả 
nêu di sản của TT Bush lên mà không đả động gì 
đến nỗ lực của ông ở Phi Châu và chương trình $30 
tỷ cho bệnh AIDS của ông… Phụ tá hàng đầu Josh 
Bolten của Bush được mô tả như là “say đắm” về 
vấn đề này, đệ nhất phu nhân Laura Bush đã đi một 
vòng các quốc gia Phi Châu và con gái Barbara 
Bush đã săn sóc các nhi đồng Phi Châu mắc bệnh 
AIDS… Bush đã gặp nhiều thủ lãnh Phi Châu hơn 
bất kỳ TT nào khác… Nghe đồn rằng Bush dự định 
nói về các nỗ lực Phi Châu và AIDS của ông trong 
diễn văn đầu năm (State of the Union address) và 
tháng tới sẽ đi Phi Châu (“A Bush Legacy Found 
on the Lost Continent”. U.S. News & World Report. 
Jan 28/Feb 4, 2008).

Đêm 28.1.2008, TT Bush đọc diễn văn tại trụ sở 
QH:

Ngày nay trên lục địa Phi Châu, 30 triệu người 
có vi khuẩn AIDS, gồm cả 3 triệu trẻ em dưới 15 
tuổi. Toàn thể các nước Phi Châu có 1/3 thanh niên 
mắc bệnh này. Hơn 4 triệu cần thuốc trị liệu ngay. 
Vậy mà khắp lục địa chỉ có 50,000 nạn nhân AIDS 
-- chỉ 50,000 -- nhận được thuốc họ cần. Vì khám 
thấy bệnh AIDS được coi như bản án tử hình, nhiều 
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người không đi tìm trị liệu. Hầu hết những người 
đi tìm bị đuổi đi. Một bác sĩ ở vùng thôn quê Nam 
Phi phàn nàn, “Chúng tôi không có thuốc. Nhiều 
bệnh viện bảo bệnh nhân, anh bị AIDS, chúng tôi 
không giúp anh được. Về đi chờ chết”. Trong một 
kỷ nguyên của những thần dược, đáng lẽ không ai 
phải nghe những lời này.   

Nghe những lời nhân đức này rồi tìm hiểu sự thật 
mới thấy rợn người.

Năm 1969 căn bệnh xâm nhập HK qua một di 
dân từ Haiti, đến năm 1982 mới được đặt tên là 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 
Cho đến bây giờ ở Mỹ đã có 550,394 người chết 
vì bệnh này. Hiện còn tranh luận về xuất xứ của đại 
dịch này. Thường thường người ta hay nghĩ đến Phi 
Châu vì hiện nay chỉ riêng ở miền Sahara-Hạ đã có 
22 triệu dân mắc bệnh này. Nhưng thực ra không 
phải thế. 

Theo nhà bác học Leonard G. Horowitz, D.M.D., 
M.A., M.P.H., trong bài “Early Hepatitis B Vaccines 
and the ‘Man-Made’ Origin of HIV/AIDS” cập nhật 
hóa ngày 7.11.2002, thì nguyên nhân lan truyền 
AIDS là... Henry Kissinger (lại hắn!):

Như Weiss khẳng định, các giả thuyết liên can 
đến CIA trong nguồn gốc của AIDS đã được quảng 
đại dư luận chấp nhận... Lúc đó [1969] các vũ khí 
sinh hóa được những người do Nelson Rockefeller 
bảo trợ, và tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn An Ninh 
Quốc Gia (NSA) trong hành pháp Nixon hết sức 
quan tâm. Theo người viết tiểu sứ của ông và hai 
cựu giám đốc CIA -- William Colby và Richard 
Helms – Kissinger giám thị chương trình vũ khí 
sinh hóa tối mật của CIA gọi là MK:NAOMI. Ngay 
sau khi thành lập NSA, ông ra lệnh duyệt xét lại 
những khả năng của loại vũ khí ấy.

Hơn nữa, đầu thập niên 1970, phù hợp với các 
sáng kiến của Chính phủ HK và các kỹ nghệ gia 
toàn cầu phản ảnh Nghị Hội Dân Số do Rockefeller 
chỉ đạo, Kissinger yêu cầu và nhận được Công Văn 
200 của An Ninh Đặc Biệt Quốc Gia nói rõ tính 
khẩn trương của việc giảm thiểu thật nhiều dân số 
Phi Châu. Khi ấy, Kissinger và đồng liêu là những 
cố vấn hàng đầu của cty dược phẩm Merck mà chủ 
tịch George W. Merck là giám đốc kỹ nghệ sinh hóa 
của Mỹ như ông đã từng giữ chức vụ này từ Thế 
Chiến II . 

Theo Hooper, giả thuyết diệt chủng bằng HIV/
AIDS phải được “thêm tí muối”. Tuy nhiên, rõ ràng 
là có bằng chứng xác tín rằng, dù tùy tiện (albeit 
circumstantial), các viên chức chính phủ HK, kể 
cả Henry Kissinger, có thể làm gì đó để cho HIV/
AIDS bộc phát lúc đầu. Đúng lúc HIV/AIDS bắt 
đầu lan truyền, Kissinger chỉ đạo một nền ẩn trị 
(cryptocracy) an ninh quốc gia gồm những đoàn 
viên nghiệp hội trong tổ chức thầu vũ khí sinh hoá/
làm thuốc chủng Merck, cũng như nhà thầu vũ khí 

quy ước Litton Industries. Roy Ash, chủ tịch Litton, 
cũng phục vụ trong hành pháp Nixon giám sát kỹ 
nghệ Mỹ. Cty y dược phụ thuộc của Litton, Bionetics, 
chỉ đạo rộng rãi SVCP [Special Virus Cancer 
Program] của NCI [National Cancer Institute] 
quản trị trung tâm đầu tiên của Mỹ trắc nghiệm các 
vũ khí sinh hóa ở Fort Detrick, Maryland, và cung 
cấp dã nhân, khỉ, vi khuẩn khỉ, các dòng tế bào linh 
trưởng, và các tài nguyên khác cho việc nghiên cứu 
ung thư, phát triển vũ khí sinh hóa, và chế tạo thuốc 
chủng ngừa.

Như thế, Kissinger chắc chắn nắm giữ các phương 
tiện, qua những luồng lạch chính thức tại Merck, 
Litton Bionetics và CIA, cũng như động cơ, để 
triển khai các vi khuẩn giống AIDS vào năm 1974 
trong thuốc chủng ngừa HB [hepatitis B-containing 
vaccine] của Merck. Điều mà phần đông người ta 
cho là bất nhân, Kissinger, một người bênh vực kiên 
trì cho việc khử dân (depopulation) Phi Châu, lẽ ra 
phải xét đến là thật tiện lợi khi HIV/AIDS bùng ra 
ở Sahara-Hạ, Phi Châu trùng hợp một cách đồng 
bộ với chính sách khử dân hàng loạt được sáng lập 
với nguồn tài trợ chính của Sáng Hội Rockefeller 
và Qũy Merck. 

Gần đây nhất, chỉ thị của Kissinger về các tác vụ 
diệt chủng ngoại quốc đã được ngay cả những tạp 
chí chính lưu công bố ...

Vào lúc viết bài này, Luật An Ninh Quốc Nội 
HK được Thượng Viện gần như đồng thanh thông 
qua. Được coi là bí mật gồm trong đạo luật là điều 
khoản bồi thường các tổn thất do một thuốc chủng 
ngừa gây ra theo đó các cty dược phẩm không bị 
trách nhiệm liên quan đến các thành phần đặc thù 
của thuốc chủng như các thuốc chủng ngừa HB tiền 
thân của HIV. Với vi phạm thô bạo Hiến Pháp, dân 
quyền và nhân quyền này, hàng trăm ngàn người 
Mỹ đã phải săn sóc không được bồi hoàn các thành 
viên gia đình bị thiệt hại bởi thuốc chủng ngừa. Nếu 
Chính phủ HK có thể thoát khỏi việc xúc phạm rõ 
như ban ngày sự tin cẩn của công chúng này thì cái 
gì mà nó không làm được trong bí mật? Rõ ràng, 
chính sách thuốc chủng ngừa hiện hành là một hình 
thức diệt chủng được định chế hóa -- định nghĩa 
là “nô lệ hóa hàng loạt (vào dược phẩm và cách 
khác) và giết người về kinh tế, chính trị và/hoặc ý 
thức hệ?”  

Tội của Kissinger đối với Phi Châu còn nhiều. 
Abayomi Azikiwe kể thêm trong bài “Henry 
Kissinger's War Crimes in Africa Should Not Be 
Forgotten” trên Pan-African News Wire ngày 
26.6.2006. Còn nhiều nữa, tiện lúc nào xin bàn 
thêm.

Kissinger bành trướng HIV/AIDS để diệt chủng 
Phi Châu. Đối phó lại, condom được dùng để chống 
căn bệnh hiểm nghèo này. Thực ra condom đã được 
cả đông và tây dùng từ lâu, chế tạo bằng những vật 
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liệu thô sơ, đến năm 1855 mới được làm bằng cao 
su (nên được gọi là “bao cao su”) tuy đến năm 1920 
tiến bộ hơn, làm bằng latex, rồi năm 1994 bằng 
polyurethane, năm 2008 bằng polyisoprene. 

Nhưng giáo hoàng Benedict XVI lại không (cho) 
dùng condom. Ngày 17.3.2009 tại Cameroon, giáo 
hoàng tuyên bố condom không giúp gì cho việc 
ngăn ngừa AIDS, ngược lại còn làm cho nó bành 
trưóng hơn. Tôn ý đã làm dư luận thế giới sôn sao. 
Rebecca Hodes, giám đốc chính sách, truyền thông 
và nghiên cứu cho nhóm Chiến Dịch Hành Động 
Trị Liệu ở Nam Phi, bảo nếu ngài nghiêm chỉnh 
quan tâm đến việc ngăn ngừa HIV, ngài phải chú 
trọng vào việc làm sao cho nhiều người có được 
condom hơn và phổ biến tin tức về cách sử dụng 
nó, “Thay vào đó, sự phản kháng condom của ngài 
truyền đạt giáo điều quan trọng hơn sự sống của 
người Phi”.   

Tờ Le Journal du Dimanche viết trên trang nhất 
rằng 43% người Công giáo không muốn ngài giữ 
chức vụ giáo hoàng nữa, 49% cho rằng ngài không 
bảo vệ được những giá trị của họ. Còn nhiều báo 
chí và nhân vật quan trọng không đồng ý với ngài 
nhưng cũng có nhiều nguồn dư luận khác bênh vực 
tôn ý. 

Khổ thật, đã tu hành mà còn bị lụy về cái bao 
cao su. Nhưng cũng tại ngài. Phận sự của ngài là lo 
phần linh hồn tức phần trên của con chiên từ cổ trở 
lên, xuống tý nữa là con tim để cổ võ lòng bác ái 
của họ thì còn có lý, nhưng xuống thấp nữa để có ý 
kiến về phạm trù, theo thiển ý, ngài không có thẩm 
quyền, ngay cả kinh nghiệm (theo nguyên tắc) cũng 
không. Không biết có phải vì tuân hành tôn ý không 
mà dân số Phi Châu 809 triệu, 135 triệu theo Công 
giáo, có số người bị HIV/AIDS rất đông.

Ngoài HIV/AIDS Phi Châu còn bị bệnh ung thư 
tác hại.

Theo tài liệu tham khảo “As Cancer Tears Through 
Africa, Drug Makers Draw Up a Battle Plan” của 
Donald G. McNeil, Jr. trên The New York Times 
ngày 8.10.2017, ung thư giết chết khoảng 450,000 
người Phi Châu mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới 
dự đoán đến năm 2030, nó sẽ giết chết gần 1 triệu 
người mỗi năm. Các bệnh ung thư phổ biến nhất ở 
Phi Châu gồm ung thư vú, cổ tử cung và tiền liệt 
tuyến, có thể điều trị được, nhưng ở đây thường gây 
tử vong. Tại Hoa Kỳ, 90% phụ nữ bị ung thư vú 
sống thêm 5 năm. Ở Uganda, chỉ có 46%, ở Gambia, 
chỉ có 12%. Megan O’Brien, giám đốc trị liệu ung 
thư toàn cầu của Hội Ung Thư bảo: “Tôi có thể cứu 
một đứa trẻ mắc bệnh bạch cầu với $300. Bệnh này 
có tỷ lệ bình phục 90% ở Mỹ, và tỷ lệ tử vong 90% 
ở Phi Châu”… Nay nhiều người Phi Châu sống đến 
tuổi trung niên hoặc già, tỷ lệ ung thư tăng nhanh. 
Nhưng hầu hết các quốc gia ở đây đều không được 
trang bị để chống lại. Có rất ít bác sĩ ung thư, máy 

xạ trị liệu hoặc bộ dụng cụ phẫu thuật tân tiến. Các 
khối u thường bị chẩn đoán sai hoặc thậm chí bị cho 
là do phù thủy gây nên, và 80% không được phát 
hiện cho đến khi chúng lan ra các hạch bạch huyết 
hoặc các bộ phận xa.

Nhiều người Phi Châu bị ung thư đành an phận 
chết. George Odongo Ogola, 73 tuổi, hiệu trưởng 
trường trung học đã nghỉ hưu, đang điều trị ung thư 
tiền liệt tuyến tại Bệnh viện M.P. Shah ở Nairobi, 
cho biết: "Tôi đến đây để xem tôi có bị kết án tử 
hình hay không. Nhưng bác sĩ bảo họ đã nhận ra nó 
ở giai đoạn mới phát và cho tôi cơ hội 99.9% nó sẽ 
bị chặn lại… Tôi đưa tất cả con cái và vợ của chúng 
đến để chúng có thể nghe thấy điều này. Ở đây, một 
khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, họ coi bạn như 
người đã chết”… 

 Ngay cả khi hấp hối, nạn nhân có thể quá nghèo 
để đi điều trị. Bệnh nhân có tiền đến các bệnh viện 
ở thành thị thường ngủ trên chiếu ngoài hiên hoặc 
ở công viên giữa các lượt truyền thuốc hàng ngày, 
hoặc trong khi chờ kết quả sinh thiết, có thể mất vài 
tuần.

Những điều kiện trị liệu yếu kém và tình trạng 
nghèo khó gây ra nhiều thảm cảnh.

(hình dưới) (trái) Flavia Anyesi, 4 tuổi tại bệng viện 
Mulago ở Kampala, Uganda, bị bệnh hạch bạch huyết 
Burkitt, ban đầu đi nha sĩ nhổ răng, nhưng tiếp tục xưng 
cầm, bác sĩ biết là em còn bị chứng bệnh gì khác.

(phải) Charity Natukunda, 10 tuổi chơi bịt mắt bắt dê ở 
trường, ngã gẫy tay, bác sĩ khám em bị ung thư xương và 
cưa tay em. Nhân viên cơ sở chăm sóc tại gia Kawempe 
bảo cha em không trả tiền hóa trị cho em, nói là cần tiền 
cho đám ma của em. 
Điều trị thiếu sót một phần là do có rất ít chuyên 

gia về ung thư. Ethiopia, một trong sáu nước được 
điều chỉnh bởi hiệp định mới, chỉ có 4 bác sĩ chuyên 
khoa ung thư học cho 100 triệu dân. Nigeria có 
khoảng 40 vị cho dân số 186 triệu người. Bệnh viện 
quốc gia Uganda tự hào có một viện ung thư thành 
lập năm 1967 và có một tòa nhà thử nghiệm lâm 
sàng sạch như lau như ly mới được xây dựng bởi 
Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở 
Seattle, bang Washington. Nhưng nước này chỉ có 
16 bác sĩ chuyên khoa ung thư học và chiếc máy xạ 
trị duy nhất 21 tuổi đã hỏng hơn năm nay. Trước 
khi hỏng, nguồn coban của máy quá yếu đến nỗi 
các buổi xạ trị thường chỉ kéo dài vài phút phải mất 
một giờ.

Thuốc cũng là một vấn đề, hiếm, giá đắt, phẩm 
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chất kém, ngay bác sĩ cũng không biết loại nào 
thích ứng với bệnh nhân. 

Theo mô hình trong chiến dịch chống AIDS ở 
Châu Phi, các công ty Pfizer, có trụ sở tại New 
York và Cipla, trụ sở tại Mumbai, thỏa thuận với 
Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ban đầu nhanh chóng 
giảm giá 16 loại thuốc hóa trị phổ biến cho nửa tá 
quốc gia ở Phi Châu để cứu sống hàng chục ngàn 
người mắc bệnh. Pfizer cho biết chỉ tính trên giá 
thành một chút, Cipla cho biết sẽ bán với giá 50 xu 
một số thuốc trị viên và $10 một số thuốc pha chế 
(infusion). Đó là một phần nhỏ mà các nước giàu 
có phải trả. 

John Young, chủ tịch nhóm chăm sóc sức khoẻ 
thiết yếu của Pfizer, cho biết thỏa thuận giảm giá 
khác với các tặng dữ từ thiện của Pfizer như 500 
triệu liều thuốc kháng sinh được cung cấp để giúp 
loại trừ bệnh đau mắt hột. Công ty chỉ tính đủ để 
trang trải chi phí sản xuất và đóng gói, chứ không 
cho chi phí liên quan đến nghiên cứu, tiếp thị hoặc 
quảng cáo.

Tiến sĩ Denis Broun, người đứng đầu chính phủ 
sự vụ của công ty, cho biết giá của Cipla chỉ bằng 
một phần tám so với giá của các loại thuốc generic 
(dược phẩm không có tên thuốc hay nhãn hiệu trình 
toà) bán ở Hoa Kỳ. Công ty hy vọng sẽ sớm bắt 
đầu sản xuất thuốc chống ung thư tại các nhà máy ở 
Uganda và Nam Phi.

Các nhà sản xuất thay đổi thái độ đối với việc 
giúp đỡ Phi Châu từ cuối những năm 90, khi các 
công ty Tây phương bị bêu xấu vì đã từ chối giảm 
giá thuốc AIDS của họ trong khi hàng triệu người 
chết ở đây. Bây giờ hầu như tất cả các công ty đều 
đưa ra một kết hợp các tặng dữ và "định giá theo 
thứ bực", theo đó họ tính cho các nước nghèo một 
phần nhỏ giá họ tính cho nhà giàu - nhưng áp dụng 
các biện pháp tự vệ để đề phòng việc buôn lậu sản 
phẩm của họ vào các thị trường giàu có.

Tom Risen cho biết tỷ phú Bill Gates không tiếc 
tiền quyết tâm giúp Phi Châu: 

Ngày 18.6.2016 Bill Gates đến đọc diễn văn trong 
ngày diễn văn thường niên Nelson Mandela tại Đại 
Học Pretoria Nam Phi, báo tin sẽ tặng thêm $5 tỷ 
trong 5 năm tới để giúp nâng đỡ tiến bộ kinh tế, kể 
cả chống các bệnh như AIDS, Zika và sốt rét. Sáng 
Hội Bill and Melinda Gates đã tặng $9 tỷ cho Phi 
Châu từ 2001 chú trọng vào y tế công cộng mà Bill 
Gates gọi là nền tảng thiết yếu cho thịnh vượng. 
Ông bảo: “Tại Phi Châu Sahara-Hạ, hàng ngày 
hơn 2,000 thanh niên dưới 24 tuổi bị nhiễm bệnh. 
Con số thanh niên chết vì HIV tăng 4 lần từ 1990. 
Còn những thách thức khác. Gần nửa số dân sống 
với HIV không được khám nghiệm”. Thuốc chống 
HIV đã có khi quá đắt đối với nhiều người trong 
vùng. Y tế công cộng tiến bộ khiến một nửa dân số 
Nam Phi 6.8 triệu bị nhiễm bệnh nay được chữa trị.  

Nhìn lại cuộc gặp gỡ với Mandela thập niên 1990, 
Gates nhấn mạnh vị lãnh đạo Nam Phi đã hô hào 
nỗ lực hơn nữa để giáo dục và hỗ trợ sự tráng kiện 
của các thề hệ trẻ. Phi Châu có dân số trẻ đông 
nhất thế giới có thể là nguồn động lực đặc biệt cho 
khoa học, lãnh đạo và tiến bộ cho y tế nếu xã hôi 
Phi Châu nuôi dưỡng tham vọng này. 

Gần 37 triệu người trên toàn cầu sống với HIV 
(human immunodeficiency virus) và gần một nửa số 
này chết vì những biến chứng liên hệ với HIV từ khi 
những trường hợp đầu tiên được phác giác trong 
thập niên 1988. Phi Châu Sahara-Hạ bị nặng nhất 
với hơn 70% dân mắc HIV trên thế giới.

Bill Gates bảo, “Vào năm 2050, 40% trẻ con thế 
giới sống ở lục địa này. Chúng ta có nhiều thanh 
niên có nguy cơ bị nhiễm các bệnh dịch như Ebola, 
Zika… Tôi nổi cơn thịnh nộ khi thấy Phi Châu đau 
khổ vì hậu quả tồi tệ nhất của thay đổi khí hậu tuy 
người Phi hầu như không làm gì để gây ra nó” 
(“Bill and Melinda Gates Foundation Pledges $5 
Billion to Fight AIDS in Africa”.  US News and 
World Report. 18.7.2016).

Các nhà hảo tâm Mỹ bỏ công của ra giúp Phi Châu 
để chuộc tội diệt chủng của tên đồ tể Kissinger. Hoa 
Kỳ đùm bọc chúng ta là những người tỵ nạn cộng 
sản bấy lâu nay cũng là để chuộc tội tên gian manh 
này bán đứng VNCH.

Kissinger hoan hỷ sau khi bán đứng VNCH cho 
cộng sản Lê Đức Thọ

Ngoài nạn HIV/AIDS và ung thư, Phi Châu còn 
vấn nạn “nhân mãn”. 

Nigeria quốc gia đông dân nhất Phi Châu. Olusegun 
Obasanjo là tổng thống Nigeria từ 1999 đến 2007, 
trong một cuộc phỏng vấn ở New York mới đây, 
quan ngại về vấn đề nhân khẩu (demographics) mà 
ông cho là trọng tâm của muôn vàn thách thức của 
các quốc gia Phi Châu cần chỉnh đốn. Đây cũng là 
điểm then chốt của cuốn “Making Africa Work; A 
Handbook” mà ông là đồng tác giả. Yinka Adegoke 
trình bầy rõ hơn:

Cựu tổng thống chỉ ra sự kiện là dân số Phi Châu 
sẽ tăng gấp đôi lên 2.5 tỷ người vào năm 2050 ngay 
cả khi các vấn đề nghèo khó, thất nghiệp và sức khoẻ 
của lục địa tăng. Ông bảo: “Chúng tôi sẽ ở trong một 
tình huống kinh hoàng hơn chúng tôi đã có hôm nay 
trừ khi chúng tôi ngừng sinh hoạt như thường lệ”. Từ 
năm 1960, khi nhiều quốc gia Phi Châu giành được 
độc lập, dân số của hầu hết các nước này sẽ tăng 10 
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Đại-Dương

T.T. TRUMP TÂM TÌNH VỚI
TẠP CHÍ  Forbes

Ban biên tập Tạp chí Forbes đã công bố trên 
internet về cuộc phỏng vấn Tổng thống Donald 
Trump hôm 6 tháng 10 năm 2017 trước khi nó xuất 
hiện trong số báo ngày 14.

Cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu Dục kéo dài 50 
phút liên quan đến suy tư, hành động và hoài bão 
của vị tổng thống, xuất thân từ nhà kinh doanh, có 
ảnh hưởng tới đời sống của dân tộc Mỹ và thế giới.

Trump cho rằng thích thú là chìa khoá thành công 
nên dù chi phí ít vẫn đánh bại Hillary Clinton bất 
chấp huyền thoại “có nhiều tiền mới đắc cử”. Đó là 
ưu điểm của kinh doanh.

Sau 9 tháng vào Toà Bạch Ốc, Tổng thống đã tạo 
niềm tin vào nền kinh tế đang đi đúng hướng nên thị 
trường chứng khoán Mỹ tăng vọt, thất nghiệp giảm 
ở mức thấp nhất trong 17 năm, tăng trưởng GDP 
trong tam cá nguyệt 2017 lên tới 3.1%. Giới kinh tế 
gia cho rằng mức tăng trưởng trên 3% chứng tỏ nền 
kinh tế Mỹ đã phục hồi sức mạnh.

Nhưng Trump cũng thú nhận đã thừa hưởng một 
đống rác đồ sộ do người tiền nhiệm lưu lại như các 
vấn nạn ISIS, Bắc Triều Tiên, Biển Nam Trung 
Hoa, Nga, Trung Quốc, Iran.

Ngoài chuyện hốt rác, Tổng thống Trump còn phải 
xây dựng một bộ máy chính quyền hữu hiệu chỉ biết 
phục vụ quyền lợi tối thượng của dân tộc Mỹ.

Vì thế, Nội các Trump tập trung hai nhóm mạnh 
nhất: tướng lãnh nổi tiếng và doanh nhân thành đạt 
để xây dựng một quốc gia cường thịnh mà chẳng ai 
dám gây chiến bằng quân sự hoặc kinh tế.

Tổng thống Trump cần lấy lại ưu thế chiến lược 
bị mất khắp nơi trong 8 năm của người tiền nhiệm. 
Đồng thời, cắt giảm khối nợ công 20,000 tỉ USD, kể 
cả 10,000 tỉ do Barack Obama trút vào.

Ngân sách Quốc phòng 2018 được đề nghị lên tới 
639 tỉ USD, bao gồm cả 65 tỉ cho Hoạt động Viễn 
chinh Dự phòng nên Tổng thống Trump đã trực tiếp 
thương lượng với Boeing và Lockheed. Hợp đồng 
chiếc Air Force One mới và chiến đấu cơ F-35 đã 
giảm được nhiều tỉ USD. Đồng thời, các loại vũ khí, 
chiến cụ hiện đại nhất được đưa tới các điểm nóng 
nhất trên địa cầu.

Qatar và UAE đã có Hệ thống Chống hoả tiễn 
Giai đoạn cuối, THAAD. Hoa Kỳ đồng ý bán Hệ 
thống THAAD trị giá 15 tỉ USD cho Á rập Saudi. 
Vừa tăng cường khả năng quốc phòng cho các quốc 
gia Sunni (chiếm 80% dân số Trung Đông) nhằm 
chống lại chính sách bành trướng, bá quyền của 
Iran; vừa giành thị phần vũ khí Trung Đông.

Ai Cập làm trung gian để hai nhóm Fatah và 
Hamas hoà giải thành một nước Palestine thống 
nhất làm cho Iran mất một cánh tay đắc lực (Hamas 
có và Iran cùng chủ trương tiêu diệt Israel). Triển 
vọng hoà bình Israel-Palestine đang ló dạng. Cơ hội 
đoàn kết các quốc gia Sunni chống lại mưu đồ của 
Tehran sẽ được Trump thúc đẩy.

Trump uỷ quyền cho giới quân sự thực thi các 
chuyến Tự do Hải hành (FONOP) trên Biển Nam 
Trung Hoa giống như bất cứ nơi nào mà luật pháp 
quốc tế cho phép dù bị Bắc Kinh phản đối.

Tiềm thuỷ đỉnh Nguyên tử Tấn công (SSN) của 
Mỹ, thường xuyên cặp bến ở Đại Hàn, có khả năng 
tàng hình nhất, hiện đại nhất thế giới được trang bị 
12 ống phóng hoả tiễn hành trình Tomahawk với 

TÀU TÀM PHI (tt)
lần vào năm 2050. Ngoại trừ một nước, Obasanjo 
lưu ý, Cộng hòa Nigeria, với dân số 3.4 triệu vào 
năm 1960 sẽ tăng 20 lần theo tỷ lệ hiện nay lên 68 
triệu vào năm 2050… Ông lập luận rằng nếu không 
có các biện pháp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực, 
giáo dục và chăm sóc sức khoẻ, thì cái gọi là cổ tức 
dân số (demographic dividend) của Phi Châu trở 
thành tiêu sản… Đối với Obasanjo và các đồng tác 
giả, đây không phải là một cuộc thảo luận về kiểm 
soát sinh sản hoặc các biện pháp cần thực hiện một 
lúc nào đó trong tương lai. Đây là chuẩn bị ngay bây 
giờ các nền kinh tế Phi Châu cho thực tế nhân khẩu 
học sắp tới. "Chờ đến khi các dân số tăng đáng kể sẽ 
có nghĩa là các nhà lãnh đạo sẽ chỉ có thể cung cấp 
các biện pháp quá trễ cho người dân thất nghiệp của 
họ”. Và như cựu tổng thống nói, không có gì sẽ xảy 
ra nếu không có lãnh đạo có tầm nhìn xa. "Bạn cần 
những nhà lãnh đạo đủ tự tin, có kiến thức và đủ 
mạnh để có thể đưa thực sự đặt những định chế mạnh 
vào đúng chỗ” (“Africa’s demographic dividend will 
turn to a liability if we don’t prepare for it”. Quartz 
Africa. 1.10.2017).

Hai viện bào chế dược phẩm Mỹ Pfizer và Cipla 
cùng ông bà Bill và Melinda Gates mở lượng từ bi 
cứu chữa các bệnh nan y của Phi Châu, còn nạn nhân 
mãn chưa thấy ai ra tay tế độ. Henry Kissinger, đồ 
tể diệt chủng chăng? Nếu không thì đã có Tàu tham 
tàn chuyên viên vơ vét tài nguyên thiên nhiên và 
đầu độc chủ nhà. Vấn đề này sẽ bàn đến sau.
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tầm bắn 3,100 km, và 4 ống phóng thuỷ lôi.
Mỹ có 20 SSN lớp Los Angeles được trang bị 

tương tự có thể thi hành ba nhiệm vụ: chống-tiềm 
thuỷ đỉnh, chống-chiến hạm mặt nước, giám sát và 
trinh thám. Mỹ bố trí thường trực hai SSN trong 
khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình Dương.

Trong vòng một tháng, các pháo đài bay B-1B từ 
Guam mang theo 34,000 kilo vũ khí đã hai lần cùng 
F-15 của Nhật Bản và Đại Hàn tập trận ngày lẫn 
đêm trong khu vực Bán đảo Triều Tiên bất chấp lời 
đe doạ bắn hạ của Chủ tịch Kim Chính Ân.

Mối đe doạ của Nga đã giảm so với năm 2014 vì 
Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng hoà giải 
với Hoa Kỳ để giảm bớt áp lực cấm vận kinh tế nên 
tình hình tương đối lắng dịu.

Với chủ trương “Chính phủ thu gọn tốt hơn cho 
người dân” nên Trump dẹp các cơ quan không cần 
thiết, giảm tối đa các luật lệ gây phiền phức cho 
giới kinh doanh và người dân để tiết kiệm ngân 
sách mà lấy tiền phát triển hạ tầng.

Obama kêu gọi các công ty Mỹ trở về vì lòng yêu 
nước. Thất bại!

Trump nói với Forbes “nếu công ty hồi hương 
không trả thuế, ngược lại sẽ bị thuế rất nặng khi đưa 
sản phẩm vào Hoa Kỳ”. Rất vô lý khi nước khác 
đánh thuế 100% sản phẩm của Mỹ mà nhập vào Hoa 
Kỳ 0% thuế. Bây giờ nếu họ đánh thuế sản phẩm 50 
xu thì tôi cũng đánh thế sản phẩm của họ 50 xu.

Trump cho rằng chính sách củ cà rốt và cây gậy sẽ 
đem lại về Mỹ 3,000 tỉ USD nên thâm hụt thương 
mại phải giảm.

Trump giải thích về cắt giảm thuế “nếu tôi làm 
điều gì tốt cho giới trung lưu hoặc thượng lưu cũng 
đều tốt cho tôi. Tốt cho công ty thì tốt cho cả mọi 
người lẫn tôi”.

Trump đánh giá “những quyết định của người có 
tấm lòng đặt trên nền tảng làm điều tốt cho dân tộc, 
không chỉ tốt cho ngân sách hoặc túi tiền”.

Ban Biên tập Forbes hỏi “Ông chưa bao giờ có 
ông chủ. Bây giờ, tổng thống có một ông chủ: dân 
tộc Mỹ. Vậy có gì thay đổi?”

Tổng thống Donald Trump đáp “Tôi có 330 triệu 
ông chủ, nhưng chẳng sao vì tôi luôn luôn làm điều 
đúng. Một chính trị gia lo làm điều đúng với chính 
sách. Tôi lo làm điều đúng cho đất nước”.

Hoa Kỳ không thể bị hiếp đáp, lấn lướt mãi chỉ vì 
cái danh hão “siêu cường”.

Thực sự, siêu cường chỉ có trách nhiệm bảo vệ, 
duy trì nền an ninh và pháp luật quốc tế để mọi 
quốc gia giao thương trong điều kiện bình đẳng và 
tôn trọng quyền lợi của nhau.

Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi vay để cung ứng cho các 
nước giàu, nghèo khắp thế giới thì danh hiệu siêu 
cường cũng đi theo phá sản.

TOÀN CẦU HOÁ ĐANG 
TRÊN ĐÀ PHÁ SẢN

Bộ trưởng Ngoại giao Sebastian Kurz sẽ trở thành 
Tể tướng Áo Quốc sau khi Đảng Dân tộc trung-hữu 
đứng đầu được 37.9% phiếu bầu so với Đảng Dân 
chủ Xã hội trung-tả 27% và Đảng Tự do cực-hữu 
25.9%. 

Kurz, 31 tuổi, là nhà lãnh đạo trẻ nhất tại Châu 
Âu được bầu nhờ chủ trương đóng cửa các lối vào 
Châu Âu và cấm những người nhập cư mới đây 
được hưởng các khoản trợ cấp và thanh toán cho 
người tị nạn. Mở đầu bài diễn văn tại Đại Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc năm 2017, Kurz phát biểu “thế 
giới chưa bao giờ cảm thấy không an toàn như ngày 
nay”.

Quan điểm của Kurz tóm gọn “tự do, trách nhiệm 
cá nhân và đoàn kết, chính quyền thu hẹp, nhiều 
doanh nghiệp và cắt giảm thuế”, Áo Quốc cam kết 
sẽ ủng hộ mạnh mẽ Liên Âu khi đảm trách vai trò 
Chủ tịch Hội đồng Liên Âu vào năm 2018.   

Trái lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 39 
tuổi trẻ nhất Liên Âu đắc cử do đối nghịch với quan 
điểm chống-di-dân của Mặt trận Quốc gia cực-hữu. 

Macron đã ký Luật Lao động nhằm giảm quyền 
lực của nghiệp đoàn và cho phép chủ nhân thêm tự 
do thuê và sa thải công nhân, bỏ thuế tài sản (trái 
với cách đánh thuế nhà giàu của các chính quyền 
Xã hội), đồng thời cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu các 
loại thuế.

Cử tri Anh Quốc quyết định rời Liên Âu, làn sóng 
nhập cư năm 2015 khiến cho nền chính trị ở Châu 
Âu rơi vào khủng hoảng lãnh đạo.

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 tuý đã đánh bại nhiều 
chính trị gia gạo cội thuộc Cộng Hoà cũng như Dân 
Chủ. 

Điều đầu tiên đã thể hiện sự giận dữ của cử tri 
nói riêng và dân chúng nói chung vì quá thất vọng 
dưới sự lãnh đạo của các đảng chính trị kỳ cựu và 
giới chính trị gia lão làng. Do đó, ứng viên nào mà 
trao trả lại quyền quyết định vận mệnh cho dân tộc 
sẽ trúng cử. 

Điều thứ hai, quyền lợi dân tộc là tối thượng. 
Trong bài diễn văn nhậm chức, Donald Trump xác 
định mình chỉ là tổng thống của Hoa Kỳ nên cũng 
giống như bất cứ vị nguyên thủ quốc gia khác đều 
phải đặt quyền lợi dân tộc trên hết. Câu khẩu hiệu 
tranh cử của Sebastian Kurz viết “Những người làm 
việc và lợi ích xã hội không thể nào bị thua thiệt”. 

Lãnh đạo một quốc gia mà không biết nợ công là 
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con đường dẫn dân tộc đến kiệt quệ rồi phá sản chỉ 
thể hiện như một bệnh nhân thần kinh!

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 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 
với tình trạng cá lớn nuốt cá bé làm cho nhân loại 
điêu linh dù cho có tạo ra bước tiến đáng kể trong 
thời đại kỹ nghệ.

Từ các khuyết tật của Tư bản Man dại đã sản sinh 
ra Chủ nghĩa Cộng sản kêu gọi nhân loại vùng lên 
theo bài Quốc tế Ca “bao nhiêu lợi quyền ắt qua 
tay mình”. 

Do đó, các nước Cộng sản thực thi chính sách 
“trí, phú, địa, hào phải đào tận gốc trốc tận rễ” và 
“với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. 

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.

Sau khi Đệ tam Quốc tế sụp đổ và Liên Xô phá 
sản năm 1991, giới lãnh đạo trên thế giới quyết thúc 
đẩy việc toàn-cầu-hoá 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. 

Ngân hàng Thế giới (WB) thực sự hoạt động từ 
năm 1946 lo cho vay vốn phát triển trong 160 thành 
viên. 

Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) quy tụ các 
Ngân hàng Phát triển chính thức hoạt động từ năm 
1947, bổ sung cho WB.

Quỹ Tiền Tệ thực sự hoạt động từ năm 1945 
chuyên giám sát hệ thống tài chính quốc tế tạo điều 
kiện thuận lợi cho thương mại. 

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”. 

Hệ thống tài chính và thương mại quốc tế đã giúp 
cho các quốc gia thành viên vượt qua giai đoạn khó 
khăn vì thiếu vốn hoặc chưa đủ khả năng điều hành 
nền kinh tế.

Nhờ thế mà một số quốc gia nghèo khó đã vươn 
lên thành “người đi cho việc” đến các quốc gia đang 
phát triển hoặc chậm tiến. 

Do cách diễn đạt tổng quát của các hiệp định 
trong WTO nên mỗi thành viên có thể áp dụng khác 
nhau khiến cho các tranh chấp thương mại rất khó 
giải quyết.

Một số quốc gia, đáng kể nhất là Trung Quốc đã 
đặt luật pháp quốc gia trên luật pháp quốc tế tạo 

thành nền Tư bản Man dại. Bắc Kinh, Hà Nội và 
một số nước khác đã không thi hành nghiêm chỉnh 
những cam kết khi gia nhập WTO như tôn trọng tài 
sản trí tuệ, thành lập công đoàn độc lập, xây dựng 
nền kinh tế thị trường tự do.

Họ tập trung tài sản quốc gia vào tay đảng cầm 
quyền để thao túng nền kinh tế trong nước và quốc 
tế theo mô hình Tư bản Man dại khiến cho những 
quốc gia đang phát triển hoặc lạc hậu trở thành 
miếng mồi ngon cho Trung Quốc. 

Bắc Kinh lợi dụng toàn-cầu-hoá để xây dựng Chủ 
nghĩa Tư bản Man dại nên trữ tệ của Trung Quốc đã 
trên 3,000 tỉ USD. 

Toàn-cầu-hoá đã mất lý tưởng ban đầu làm cho 
nhiều quốc gia bị nợ công chồng chất ảnh hưởng tới 
đời sống dân tộc khi thương mại quốc tế ngày càng 
bất-bình-đẳng.

Dấu hiệu phá sản của toàn-cầu-hoá đang xuất 
hiện đòi hỏi nhân loại phải chống lại Chủ nghĩa Tư 
bản Man dại. 

 

CÁC NƯỚC NHƯỢC TIỂU 
VỠ MẶT VÌ

 “GIẤC MỘNG TRUNG HOA” 

Sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường 
(OBOR) của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận 
Bình vẽ ra “Giấc Mộng Trung Hoa” sau khi nắm ba 
vị trí then chốt: Chủ tịch Đảng, Nhà Nước, Quân uỷ 
Trung ương từ năm 2013. 

Giấc Mộng Trung Hoa đã bẻ cong lịch sử chỉ xảy 
ra trong khi ngủ.

Con Đường Tơ lụa trên bộ và dưới biển không do 
Trung Hoa lập ra mà từ nhu cầu của nhân loại liên 
quan đến bốn lĩnh vực: du hành, giao thương và tình 
báo, truyền bá tôn giáo, di dân Trung Hoa.

Tướng Trương Khiên của thời Hán Vũ Đế (141 
TCN-87 TCN) chỉ đi tới Tây Vực (Tân Cương ngày 
nay) để kêu gọi chống Hung Nô. Thương nhân của 
các quốc gia Hồi giáo và Châu Âu mở nhiều con 
đường khác nhau để buôn bán với Đông Phương. 

Con đường Tơ lụa Trên biển chỉ mở ra vào thời 
Đế quốc Mông Cổ và Nhà Nguyên (1206-1368) khi 
Đô đốc Trịnh Hoà, gốc Hồi giáo, sử dụng kiến thức 
và công nghệ hàng hải của các dân tộc Đạo Hồi để 
theo những hải trình đã có. 

Năm 1405, Trịnh Hoà đã chỉ huy một Hạm đội 
gồm 62 tàu chiến và gần 28,000 binh sĩ đến Quy 
Nhơn (còn thuộc Vương quốc Champa), Xiêm La 
(Thái Lan), Malacca, Java, vượt Ấn Độ Dương tới 
Sri Lanka và giáp Mozambique suốt 28 năm qua 7 
chuyến đi. 
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Các chuyến hải hành của Trịnh Hoà mang tính 
chất bành trướng, bá quyền trong tinh thần đế quốc 
hơn thiết lập quan hệ thương mại.

Nhằm chống lại phong trào di dân tới Đông Nam 
Á mà Nhà Minh (1368-1644) ra lệnh tiêu huỷ các 
tàu viễn dương và buộc dân chúng lùi sâu vào bên 
trong bờ biển mà chỉ đánh cá bằng ghe thuyền nhỏ. 

Britannica viết: "Các chuyến đi của Trịnh Hòa có 
chủ đích chính trị … mang về các phẩm vật triều 
cống … không giống các chuyến hải hành của người 
châu Âu nhằm thiết lập những đế chế thương mại … 
tạo ra làn sóng thực-dân-hoá ở Đông Nam Á".

Chuyến đi của Trương Khiên và Trịnh Hoà không 
làm cho Giấc Mộng Trung Hoa thành hiện thực mà 
còn bị Tây Phương chèn ép, bao vây, cô lập trên 
mọi phương diện quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn 
hoá, chính trị suốt 100 năm.

Nhiều nước nhược tiểu đã không thuộc bài học 
lịch sử thành rồng, thành hổ của Nhật Bản, Đại Hàn, 
Đài Loan, Tân Gia Ba, Hồng Kông mà chỉ thích “đi 
tắt, đón đầu” nên dễ rơi vào chiếc bẫy OBOR và 
Hợp tác Cùng thắng của Tập Cận Bình. 

Huyền thoại Châu Á xảy ra do các dân tộc Nhật-
Hàn-Đài-Tân-Hồng biết học hỏi kinh nghiệm Tây 
Phương để canh tân đất nước và hợp tác với Tây 
Phương trong khi khai thác thị trường 1.3 tỉ dân 
ở Hoa Lục. Họ không vay vốn hoặc theo mô hình 
kinh tế, chính trị của Trung Quốc nên tránh được 
chiếc bẫy đầu tư của Bắc Kinh. 

Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) do Tập 
Cận Bình sáng lập có 57 quốc gia thành viên với 
số vốn dự trù 1,000 tỉ USD mà mới góp có 100 tỉ. 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Gia Nã Đại không tham gia. 
Ấn Độ tham gia nhưng chống Hành lang Kinh tế 
Trung Quốc-Pakistan vì đi qua lãnh thổ Kashmir 
do Pakistan chiếm đóng mà Ấn Độ yêu sách chủ 
quyền. 

Bất cứ nơi nào mà OBOR đến thì các nhà cho vay, 
kể cả Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển 
Trung Quốc, Ngân hàng Xuất Nhập cảng Trung 
Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát  triển 
Á Châu, Ngân hàng Phát triển Liên-Mỹ cũng theo 
bén gót AIIB. 

Họ cho các nước đang phát triển vay rất nhiều tiền 
dưới hình thức viện trợ và cho vay một thời gian với 
các điều kiện nặng nề và lãi suất leo dốc làm cho 
các quốc gia đi vay bị nợ công tăng vùn vụt. 

Các ngân hàng Trung Quốc đã cho Pakistan vay 
22 tỉ USD với điều kiện chỉ định thầu, mua máy 
móc vật liệu và sử dụng nhân công Trung Quốc.

Bắc Kinh khống chế nền kinh tế Pakistan mà có 
ít cơ hội dành cho dân bản địa, nhưng xây dựng 
nhiều “tiểu Trung Quốc” như nhận định của tờ Asia 
Sentinel ngày 30-09-2017. 

Thủ đoạn của “đế quốc mềm Trung Quốc” thể 
hiện rõ nhất tại đảo quốc Sri Lanka sau khi chấm 

dứt nội chiến vào năm 2009 khi tổng số nợ công lên 
tới 65 tỉ USD chiếm 95% tổng thu nhập ngân sách. 

Sri Lanka vay của Bắc Kinh 8 tỉ USD để Công 
ty Trung Quốc xây hải cảng Hambantota nằm trên 
hải trình dầu hoả. Nhưng hiện thời rất hoang vắng 
vì thiếu các cơ sở công nghiệp gần kề, thị trấn tiêu 
thụ sầm uất trong khi chi phí điều hành khoảng 1 tỉ 
USD/năm.

Vì thế, đảo quốc này phải đồng ý cho một công 
ty của Trung Quốc chiếm 80% cổ phần được thuê 
1,500 mẫu đất trong 99 năm để xây dựng khu kinh 
tế lớn trị giá 1.4 tỉ USD mà năm ngoái Tân Chính 
phủ đã hoãn.

Tương lai, Trung Quốc có thể xây một khu kinh tế 
mới thành một tiểu Trung Quốc và một quân cảng 
cho Hải quân ở Ấn Độ Dương.

Tờ Nikkei ngày 6 tháng 10 của Nhật Bản nhận 
định về dự án xây đường cao tốc trị giá 6 tỉ USD, 
dài 3,000 km nối liền Trung Quốc và Tân Gia Ba 
thông qua Lào, Thái Lan, Mã Lai Á mà quyền lợi 
của dân Lào bị bỏ rơi.  

Dự án xuyên qua Lào cần đào hàng chục đường 
hầm và xây 170 cây cầu tốn gần gấp đôi ngân sách 
hàng năm 3,6 tỉ USD.

Chính phủ Lào chịu trách nhiệm 40% chi phí và 
phải vay Trung Quốc 65% nên món nợ càng khó 
thanh toán. Và dự án có cần thiết hay không khi dân 
số Lào chỉ có 6.9 triệu người? 

Lào thiếu các kỹ nghệ quan trọng nên dù cam kết 
sử dụng nhiều lao động bản địa thì hàng đám người 
Trung Quốc cứ tràn vào Lào.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã trở thành nhà 
đầu tư số 1 tại Lào với việc xây các khu mua sắm 
đồ sộ ở Thủ đô Vạn Tượng (Vientiane), chung cư 
sang trọng. 

Con đường Đông Nam Á lệ thuộc và túi tiền của 
Bắc Kinh với các nguy cơ có thể thấy trước mà sao 
họ không tránh?

Thứ nhất, ngoại trừ Tân Gia Ba, các nước ASEAN 
đều tham nhũng nặng nề nên giới lãnh đạo dễ dàng 
chấp thuận điều kiện do Bắc Kinh áp đặt.

Thứ hai, dân chúng ASEAN chẳng có tiếng nói 
mạnh mẽ trong việc điều hành đất nước nên phó 
mặc cho nhà cầm quyền. 

Thứ ba, với túi tiền rủng rỉnh, họ sẵn sàng chạy ra 
nước ngoài hoặc dâng đất cho Trung Quốc để giữ 
mạng sống.

Khẩu hiệu “hy sinh đời bố, củng cố đời con” được 
giới lãnh đạo ASEAN áp dụng triệt để.
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ĐỒ MẶT THỚT

Một chế độ gồm toàn khuôn mặt thớt.
Phan Huy

“Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi được biết quyền 
tự do đi lại và cư trú, đặc biệt là quyền tự do xuất 
nhập cảnh dành cho chính công dân Việt là điều 
kiện tiên quyết mà Chính phủ Việt Nam phải chấp 
nhận để nhận được các khoản vay từ World Bank.” 
Tôi nghe thạc si ̃Trần Kiên nói vậy, và cũng “ngạc 
nhiên” không kém.

Hoá ra tại vì World Bank nên nhiều câu ca dao 
(mới) của VN đã chóng bị thời thế vượt qua, và sắp 
chìm vào quên lãng:

Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Ðào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Ðen đủi như An – Go –La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào

Sau khi được đi đứng lung tung thì lắm kẻ lại sinh 
tật ăn nói rất linh tinh. Hồi năm 2014 – sau chuyến 
du lịch Âu Châu – trong một cuộc phỏng vấn dành 
cho BBC, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã phát biểu (đôi 
điều) không mấy tốt đẹp về đất nước:

“Tôi sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, 
nét mặt của họ khác dân mình lắm. Bên nhà chúng 
ta vừa đi vừa nghĩ mưu, thành ra ấn tượng nhất cho 
tôi là sự tự tin của bước chân, nét mặt người bên đó. 
Đi thì mới biết mình bị mất những gì.”

Mới đây, diễn viên Hồng Vân cũng thế:
“Người dân Nhật Bản được hưởng chế độ an sinh 

tuyệt vời nhất… Chỉ thương người dân Việt Nam 
mình Được hưởng toàn những điều giả dối.”

Chả riêng gì ông nhà văn, hay bà nghệ si,̃ ngay cả 
mấy cô bán hàng rong cũng ăn nói linh tinh thấy mồ 
luôn – theo tường trình (“Tâm Tình Của Hai Phụ 
Nữ Việt Bán Hàng Tại Thái”) của phóng viên Chân 
Như, RFA, từ Bangkok:

“Chính quyền Thái họ đối xử tương đối tốt. Chị 
có coi trên mạng cảnh nhiều người bán hàng rong 
ở Việt Nam, thấy phức tạp hơn so với bên đây nhiều, 
bên này họ nói vậy thôi chứ họ bắt vào thôi rồi họ 
phạt ít trăm Bath thôi, chứ họ không thu giữ gì cả. 
Chứ không phải như bên mình đâu, chị coi trên 
mạng cảm thấy thương người bán hàng rong như 
chị lắm. Bên này cảm thấy thích hơn, tốt hơn.”

Hễ cứ có dịp bước chân ra nước ngoài là dân Việt 
đều “biết mình bị mất những gì.” Tổ quốc nhìn từ 
xa khiến ai cũng ai cũng phải ái ngại – trừ qúi vị 
lãnh đạo đất nước:

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

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

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

Ông nhà văn, bà nghệ si,̃ cô bán hàng rong đều 
là những nhân vật mà ai cũng có thể nhận diện hay 
sờ mó được. Chớ “bạn bè bốn biển năm châu” thì 
thiệt khó biết là thằng cha hay con mẹ (rượt) nào, và 
“bạn bè quốc tế ngưỡng mộ chúng ta” gồm những 
ai (e) cũng là điều khó đoán.

May mà có cuộc Bầu Cử Lãnh Đạo UNESCO vào 
ngày 10 tháng 10 vừa qua. Kết quả, theo BBC: 

“Tuy được báo chí truyền thông Việt Nam đánh 
giá cao sau cuộc phỏng vấn ứng tuyển hồi tháng 
Tư, Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ 
giành được 2 phiếu bầu, thấp nhất cùng hạng với 
Azerbaijan.” 

Cũng BBC, hai ngày sau, buồn bã cho hay: “VN 
rút khỏi cuộc đua lãnh đạo Unesco.”

Về sự kiện này, Tiến Si ̃Dương Hồng Ân (VOA) 
có đôi lời bình nghe không được “tử tế” gì cho lắm:

“Nói về phương diện văn hóa, chúng tôi nghĩ là 
(Việt Nam) không có đủ khả năng nói chuyện văn 
hóa với các nước trên toàn thế giới. Tôi không bàn 
đến cá nhân ông ứng cử viên mà tôi chỉ nói là chế 
độ Cộng sản hiện nay không có đủ tư cách, không 
có đủ khả năng nói chuyện về văn hóa đối với toàn 
cầu và thế giới.”

Đã thế, trên trang RFA, nhà báo Trương Duy Nhất 
còn hân hoan ra mặt:
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“Mừng. Khi hay tin Phạm Sanh Châu chỉ được 
vỏn vẹn 2 phiếu, là một trong hai ứng viên ít phiếu 
nhất cuộc bầu vòng 1 cho chiếc ghế Tổng giám đốc 
UNESCO.

Có lẽ không chỉ riêng tôi. Nhiều, rất nhiều người 
Việt không dấu nổi sự vui mừng … ”

Trong số “nhiều người Việt” này, chắc chắn, 
không có ông qúi vị lãnh đạo CSVN. Có lẽ, họ đều 
hơi “ngỡ ngàng” khi biết sự thực là bạn bè bốn biển 
năm châu hay bạn bè quốc tế , té ra, không “ngưỡng 
mộ chúng ta” gì ráo.

Bằng chứng mới nhất không chỉ ở vỏn vẹn hai 
phiếu bầu cho ông Phạm Sanh Châu mà còn ở thái 
độ lạnh nhạt của Ngân Hàng Thế Giới (WB) trước 
những lời nài nỉ “xin hổ trợ” của ngài Thủ Tướng, 
vào hôm 20 tháng 9 vừa qua. Thái độ của ông 
Nguyễn Xuân Phúc tuy có hơi trơ tráo nhưng hoàn 
toàn không sai lệch, so với cung cách và truyền 
thống lãnh đạo của giới “chính khách Việt Nam” – 
theo nhận xét của T.S Nguyễn Văn Tuấn:

“VN cũng là nước chuyên xin xỏ: suốt năm này 
sang năm khác, quan chức VN ngửa tay xin viện trợ 
từ rất nhiều nước trên thế giới. Xin nhiều đến nỗi 
có quan chức nước ngoài phàn nàn nói ‘Sao chúng 
mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà 
cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vã 
mới có tiền cho chúng mày’. Thật là nhục…”

Bị xỉ vả tới cỡ đó, nói nào ngay, cũng chưa “nhục” 
mấy. Nhà văn Trần Điñh còn dẫn lời của một vị 
quan chức ngoại giao Ba Lan (nghe) còn nhục nhã 
hơn nhiều:

“Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra 
một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế 
giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được 
yên ổn.”

Chả biết đến khi nào “thế giới” mới thực hiện 
được giải pháp “một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái 
Bình Dương” cho Việt Nam để “mọi người nhờ thế 
mà được yên ổn” hơn? Trong khi chờ đợi, tôi xin 
có một lời đề nghị nhỏ, rất nhỏ và cũng rất dễ thực 
hiện, là từ nay xin quí vị lãnh đạo đất nước (làm ơn) 
nổ nhỏ bớt lại chút xíu – mỏng mỏng thôi – cho nó 
đỡ kỳ.

Đẩy cả một dân tộc đến bước đường cùng, đến độ 
phải xin ăn để sống qua ngày mà Chủ Tịch Quốc 
Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn thản nhiên “ngẩng 
mặt lên nhìn bạn bè năm châu bốn biển” thì quả 
đúng là đồ mặt thớt.

NHỮNG CÚ ĐÁ LỆCH PHA
Dân chủ không phải là sản phẩm độc quyền của 
phương Tây dù nó bắt đầu ở phương Tây. Cũng như 
internet – không phải được phát minh ở phương 
Đông nhưng vẫn rất được chúng ta hoan nghênh và 
đang làm thay đổi xã hội phương Đông.
Trương Huy San 

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2017, ông Lê Tấn Thịnh 
(trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, 
tỉnh Đắk Lắk) đã làm náo loạn một khu chợ chồm 
hổm bằng nhiều cú đá hung bạo vào thúng mẹt rau 
cải, tôm cá … của bạn hàng ở địa phương này.

Những ông quan be bé “múa gậy vườn hoang” là 
chuyện thường ngày xẩy ra ở xã nên những sự kiện 
tương tự không mấy khi khiến cho bất cứ ai phải 
bận tâm:

– Trưởng công an xã dở trò côn đồ ném đá vào dân
– Trưởng Công an xã dùng súng đánh người 
– Bắt quả tang quan xã trộm cá của dân nghèo 
– Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, 

Chủ tịch xã 
– Trưởng công an xã bắt người trái luật giữa đêm 

khuya 
…
Riêng vụ ông Lê Tấn Thịnh biểu diễn quyền cước 

(giữa chợ) thì dư luận có hơi ồn ào chút đỉnh, sau 
khi báo chí đăng tải những lời tạ lỗi hết sức dễ 
thương (và cũng dễ nghe) của đương sự:

– Tôi làm hơi quá, mong người dân bỏ qua.
– Tôi chưa lường trước sự việc.
Sinh trưởng, và sinh hoạt tại vùng xa/vùng sâu 

nên một ông công an xã – ở Krông Na, Đắk Lắk 
– không “lường trước” được hình ảnh tả xung hữu 
đột (rất khó coi) của mình lại được lan truyền mau 
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chóng khắp nơi …là điều rất nên thông cảm. Ngay 
ở dưới miền xuôi, cách đây chưa lâu, ông Vương 
Bình Thạnh (Chủ Tịch UBND Tỉnh An Giang) cũng 
bị “một vố không lường” gần tương tự.

Ngày 15 tháng 11 năm 2015, báo Vnexpress đi 
tin: “Nữ giáo viên chê chủ tịch tỉnh trên Facebook 
bị phạt 5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh An Giang vừa xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang – 
tổ trưởng môn Ngữ văn, trường THPT Long Xuyên, 
TP Long Xuyên – và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc 
(nhân viên Điện lực An Giang) mỗi người 5 triệu 
đồng.

Động thái này được đưa ra sau khi Sở cho rằng 2 
người có hành vi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông 
tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác theo 
Điều 66/NĐCP trong lĩnh vực Bưu chính tần số viễn 
thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến.”

Tuy nhiên, chỉ năm bẩy ngày sau, báo chí trong 
nước lại đồng loạt loan tin khác hẳn về sự việc này:

– Rút quyết định xử phạt người chê lãnh đạo tỉnh 
trên Facebook

– An Giang xin lỗi cô giáo chê chủ tịch trên 
Facebook

– Chủ tịch An Giang: Tôi khổ sở vì vụ bình luận 
trên Facebook

Cũng như ông Lê Tấn Thịnh, ông Vương Bình 
Thạnh – nói nào ngay – chỉ là nạn nhân của buổi 
giao thời. Cái thời mà kỹ thuật tin học đổi thay 
nhanh chóng “không lường” khiến cho nhiều kẻ đã 
bị rơi vào tình cảnh hụt hẫng, hay lố bịch.

Nhà xã hội học William F. Ogburn gọi đây là 
chuyện lệch pha văn hóa, “cultural lag.” According 
to Ogburn, cultural lag is a common societal 
phenomenon due to the tendency of material culture 
to evolve and change rapidly and voluminously 
while non-material culture tends to resist change 
and remain fixed for a far longer period of time.” 
(Theo Ogburn, sự lệch pha văn hóa là một hiện 
tượng xã hội phổ biến do khuynh hướng văn hóa 

vật chất tiếp tục tiến hóa và thay đổi rất nhanh, rất 
lớn, trong khi văn hóa phi vật thể có xu có xu thế 
chống đối lại những biến đổi và vẫn còn nguyên vẹn 
trong một thời gian dài hơn rất nhiều. Trans. Bùi 
Xuân Bách).

Đặt trong bối cảnh của Việt Nam hiện tại, vấn đề 
được nhà báo Benjamin Ngô diễn đạt một cách bình 
dị, và dễ hiểu hơn:

“Ngày trước, khi mạng xã hội chưa phổ biến, điều 
kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, ở một số địa 
phương, cơ quan công quyền có thể phát hành văn 
bản trái luật, một số quan chức có thể phát ngôn 
tùy tiện mà không lo bị người dân phản ứng. Bây 
giờ tình thế đã khác xưa nhiều, người dân đã hiểu 
biết và nắm luật hơn nhưng vẫn còn đó một bộ phận 
quan chức thiếu tôn trọng và hiểu rõ vai trò của báo 
chí, truyền thông mạng xã hội.”

Quan chức vốn là giới người luôn luôn chậm lụt, 
đã đành. Ngay cả thành phần “tinh hoa” (những đại 
gia của đất nước) lắm vị – xem ra – cũng không 
được lanh lợi hay tiến bộ gì cho lắm. Xin đan cử 
một thí dụ nhân việc Vinschool bất ngờ tăng học 
phí, và phản ứng của phụ huynh học sinh, cũng như 
của giám đốc tập đoàn Vingroup.

Trước sự kiện này báo Cali Today, số ra ngày 4 
tháng 10 năm 2017, vừa có bài viết (“Thời Vượng 
Xưng Vương”) với nhiều tình tiết đáng buồn:

“Chỉ một vài ngày kể từ khi làn sóng phản đối 
nổi lên, hàng chục phụ huynh liền bị PC50 (Phòng 
cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao) của công an thành phố Hà Nội ‘mời’ lên làm 
việc. Lối hành xử này của công an chẳng những 
dập tắt được làn sóng phản đối, mà nó như dầu 
đổ vào lửa, lại càng làm bùng lên nỗi bất bình của 
người dân.

Những phụ huynh có con đang học tại Vinschool 
cho rằng, Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Tập đoàn Vingroup đã dùng tiền của mình 
để mua chuộc công an, sai khiến lực lượng này trấn 
áp các phụ huynh để dập tắt làn sóng phản đối việc 
Vinschool tăng học phí, nhằm không để ảnh hưởng 
đến hình ảnh của tập đoàn.

Hình ảnh của tờ giấy mời đã được lan truyền trên 
Internet với tốc độ chóng mặt, cùng với đó là những 
lời bình lên án lực lượng công an Hà Nội và trường 
học Vinschool, cũng như Tập đoàn Vingroup. Trước 
sự việc trên, đại tá CSVN Lê Hồng Sơn, Trưởng 
phòng PC50 của công an Hà Nội đã phải lên 
tiếng thanh minh. Ông Sơn khẳng định: ‘Không có 
chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến 
phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool 
lên làm việc.’

Theo ông Sơn, việc mời các phụ huynh là để làm 
rõ một số người sử dụng việc phản đối tăng học phí 
để nói xấu cá nhân Phạm Nhật Vượng…”

 Đại Tá Công An Lê Hồng Sơn và Đại Gia Phạm 
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Nhật Vượng hẳn đã quên vụ “nói xấu” ông Chủ  
Tịch An Giang mới đây, và “nỗi khổ sở” đương sự 
khi bị ném đá tơi bời trên FB.

Sau những cú đá lệch pha giữa chợ Krông Na 
(Đắk Lắk) ông trưởng công xã Lê Tấn Thịnh đã tỏ 
thái độ rất “ăn năn” và vô cùng cầu thị: Tôi làm hơi 
quá, mong người dân bỏ qua. Tôi chưa lường trước 
sự việc.

Những cú đá vào túi tiền của phụ huynh học sinh 
của trường Vinschool, cùng việc mời công an PC 
50 vào cuộc, cũng thế. Cũng “hơi quá” và cũng lệch 
pha thấy mẹ luôn. Trước sau gì thì ông Phạm Nhật 
Vượng cũng phải xin lỗi và “mong người dân bỏ 
qua” vì “chưa lường trước sự việc” thôi.

                                           Nguồn ảnh: Soha

Thôi thì chuyện gì rồi qua qua nhưng cái mặt nạ 
“nhân nghiã, phi lợi nhuận, không lợi nhuận” thì 
chắc chắn sẽ không thể nhặt lên và đeo vào được 
nữa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nào 
có hề chi. Chứ có vị đại gia nào ở VN hiện nay mà 
không thuộc loại mặt dầy, mày dạn. Xứ sở này là 
nơi “không có nhân cách người ta vẫn sống, thậm 
chí còn sống béo tốt hơn” nữa là đằng khác.

                                              bụi than phủ đường

Thiên Trường

ĐẠI HỌA HỒI GIÁO

ABU BAKR AL-BAGHADADI 
VÀ IS

Ngày 18.4.2010 trong một 
cuộc hành quân bao vây của Hoa 
Kỳ, Abu Omar al-Baghdadi chết 
cùng với Abu Ayyub al-Masri 
tức Abu Hamza al-Muhajir 
(1968-2010), thủ tướng ISI tứ 
2009 đến 2010, tại Thar-Thar 
cách Baghdad 50 dặm về phía 
tây bắc.

Có lẽ vì tên Abu Omar al-
Baghdadi tương tự với tên Abu Bahr al-Baghdadi 
nên có tin đồn là Abu Bahr al-Baghdadi chết.

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

THƯỞ THIẾU THỜI
Có những tin đồn này một phần cũng vì hành tung 

của ông khá kỳ bí nên có biệt danh là Al-Shabah 
(con ma). Khác với các lãnh tụ Hồi khác, ông ít khi 
xuất hiện trước công chúng, nếu có xuất hiện ông 
cũng lấy khăn che mặt nên có biệt hiệu là “lãnh tụ 
vô hình” (the invisible sheikh). 

Vì thế Hoa Kỳ tìm không ra, tháng 10.2011 đành 
treo giải $10 triệu, ngày 16.12.2016 tăng lên $25 
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triệu, cho ai chỉ đường bắt được ông, sống hay chết.
Abu Bakr Al-Baghdadi tên thật là Ibrahim Awwad 

Ibrahim Ali Muhammad al-Badri al-Samarrai, sinh 
ngày 28,7.1971 tại thành phố Samarra, bắc Baghdad 
(nên lấy tên là al-Baghdadi), thưở nhỏ nhút nhát, 
trầm tĩnh, xa lánh chỗ đông người, tránh bạo động, 
là một học giả ham mê “hát” kinh Koran (và mê túc 
cầu).

(trái) Đại tự Samarra, nơi al-Baghdadi thường ra 
đá bóng. Ông là ngôi sao của đội bóng, (phải) Đền 
Haji Zaydan, (dưới) Tobchi ngày nay trong chiến 
tranh với chướng ngại vật.

Ông có 2 vợ, Isra và Asma và 6 con ở một căn nhà 
nhỏ gần đền Haji Zaydan ở khu phố Tobchi nghèo 
nàn. 

Ông nói nhỏ nhẹ, khó nghe nhưng để ra hàng giờ 
luyện giọng để hát kinh tiếng vang lên, rõ từng chữ. 
Ông giữ kỹ luật đạo, phạt bà con họ hàng nào không 
nghiêm chỉnh theo đúng luật đạo nên gia đình gọi 
ông là “Tín đồ”. Tuy gia đình ông rất mộ đạo nhưng 
cũng có người theo Đảng Ba’ath chủ trương thống 
nhất liên-Hồi. Ba’ath chủ nghĩa thống trị chính 
truờng Iraq và bộ máy chính quyền Iraq vào cuối 
thập kỷ 1960, ai muốn có địa vị xã hội phải vào 
đảng dù không tin. Al-Baghdadi có 2 người chú 
phục vụ trong cơ quan mật vụ của Saddam Hussein, 
một người anh là sĩ quan quân đội và một anh khác 
tử trận. Nếu al-Baghdadi không bị cận thị thì không 
chừng cũng đã đi lính. Ông sống ẩn dật như là tu sĩ 
10 năm trong một căn phòng thuộc một đền Sunni 
nhỏ tại Tobchi gần sinh quán ở ngoại ô nghèo phía 
tây Baghdad. Năm 1996 ông tốt nghiệp Đại Học 
Baghdad, ghi tên vào Đại Học Saddam mới thành 
lập năm 1989, theo ban Hồi giáo học, năm 1999 tốt 
nghiệp cao học về đọc kinh Koran, sở trường của 

ông và ghi danh học tiến sĩ về nghiên cứu Koran 
cũng ở Đại Học Saddam. 

Ahmed al-Dabash, lãnh tụ Quân đội Hồi Iraq là 
bạn học với Al-Baghdadi, nhận định về ông: “Tôi 
học cùng Baghdadi tại Đại Học Hồi, học cùng lớp 
nhưng không là bạn. Hắn lặng lẽ và xa lánh, sớng 
cô đơn… Tôi quen thân tất cả các lãnh đạo. Zarqawi 
(cựu lãnh đạo al-Qaeda) thân với tôi như anh em 
ruột. Nhưng tôi không quen Badghdadi. Hắn không 
đáng kể. Hắn dẫn đầu đọc kinh tại một ngôi đền 
gần vùng tôi. Chẳng ai đế ý đến hắn”.

Trong khi đang đi học, al-Baghdadi được chú 
Ismail al-Badri dụ dỗ gia nhập Huynh Đệ Hồi 
(Muslim Brotherhood) một phong trào xuyên-quốc 
gia gồm cả cấp tiến và bảo thủ, chủ trương thành 
lập các quốc gia áp dụng luật Hồi. Jum`a, anh của 
al-Baghdadi, cũng theo Huynh Đệ Hồi, cũng như 
Muhammad Hardan, người bảo trợ của ông. Ông 
miệt mài đọc các bài viết của các Huynh Đệ Hồi 
theo chủ nghĩa thánh chiến và được họ đỡ đầu, cảm 
thấy sốt ruột với những người “chỉ nói không làm”.   

Cuối năm 2003, HK chiếm Iraq, giải tán quân  đội 
của Saddam Hussein, gây ra tình hình hỗn loạn, al-
Baghdadi giúp tổ chức nhóm JJASJ (Jamaat Jaysh 
Ahl al-Sunna wa-l-Jamaah (Quân đội Nhân dân của 
Sunna và Đoàn kết cộng đồng), một tổ chức phiến 
loạn chống Mỹ và đồng minh địa phương tại bắc 
và trung Iraq. Ông là thủ trưởng Ủy ban sharia của 
nhóm. 

ĐẠI HỌC BUCCA
Ngày 2.2.2004, khi đi thăm một người bạn có 

tên trong sổ đen Mỹ, trong một cuộc Mỹ bố ráp 
tại tp Fallujah, Iraq, ông bị bắt dưới tên là Ibrahim 
Awad Ibrahim al-Badry. Mỹ không biết ông hoạt 
động khủng bố, chỉ bắt ông như là một thường dân 
và giam trong Trại Bucca tại sa mạc Iraq gần biên 
giới Kuwait. Ông được Mỹ cho phép tổ chức hội 
họp và dạy đạo. Ông lợi dụng cơ hội tổ chức mạng 
lưới cảm tình viên. Ông còn trổ tái đá bóng cho cả 
tù và cai tù xem và trầm trồ khen ngợi nên được 
tặng biệt danh là “Maradona” (cầu thủ trứ danh của 
Argentina). Mỹ cho là ông giúp vãn hồi trật tự trong 
trại vốn thường bị tù nhân nổi loạn nên chỉ 10 tháng 
sau được thả. Tại Trại Bucca Abu Bahr al-Baghdadi 
bị giam cùng với thủ hạ Abu Muslim al-Turkman, 
lãnh đạo chiến sĩ ngoại quốc Abu Qasim và lãnh 
đạo quân sự Haji Bakr nay đã chết.

Trung tâm Bucca đã từng giam 100,000 người gồm 
cả 24,000 đảng viên Ba’ath thời Saddam Hussein 
và thánh chiến quân. Hai nhóm này bổ túc cho nhau 
và luân phiên làm giáo sư huấn luyện các tù nhân 
khác. Cựu đảng viên Ba’ath truyền nghề tổ chức và 
kỷ luật nhà binh, thánh chiến quân dạy chiến đấu 
và giết người. Al-Baghdadi làm “viện trưởng”. Một 
người thuật lại với Tờ The Guardian: “Mỗi khi có 
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một vấn đề trong trại, hắn là trung gian. Hắn muốn 
trở thành người xếp xòng nhà tù -- và khi tôi nhìn 
lại, hắn dùng chính sách chinh phục và chia rẽ để 
đạt được những gì hắn muốn… Và nó được việc”.

Tù cầu nguyện trong Trại Bucca, 

Thẻ tù của Abu Bakr Al-Baghdadi

Al-Baghdadi cho áp dụng luật Sharia Hồi giáo 
trong tù, hành hạ có khi giết những người phạm tội 
hay chống đối và cả những người theo giáo phái 
khác. Nhiều ngưòi bị bắt vì tình nghi nhưng khi 
vào họ là nghi can khi ra đã thành thánh chiến quân 
được huấn luyện thành thạo. Bucca vừa là đại học 
vừa là trung tâm tuyển mộ của khủng bố, dưới sự 
giám sát gắt gao nhưng… quáng gà của Mỹ. Một 
cựu tù nhân Bucca khi được tờ The Guardian phỏng 
vấn, phàn nàn, “Nếu không có nhà tù Mỹ ở Iraq thì 
đã không có IS ngày nay. Bucca là nhà máy sản 
xuất, làm ra tất cả chúng tôi, xây dựng ý thức hệ 
của chúng tôi”. Một cựu tù nhân Bucca khác trả lời 
phóng viên tờ Al Monitor: “Những tân tuyển được 
chuẩn bị để khi được thả họ là những quả bom nổ 
chậm. Khi một tù nhân mới vào, những bạn tù của 
hắn "dạy hắn, truyền giáo cho hắn và hướng dẫn 
hắn để khi ra hắn là ngọn lửa cháy bừng bừng”.

Ngày 8.12.2004 al-Baghdadi được Ban Hỗn hợp 
Duyệt xét và Phóng thích đề nghị thả vì là “tù nhân 

hạ cấp” thì ông đã có một cuốn sổ ghi địa chỉ của 
các đồng chí và đàn em quen trong tù ghi ở phiá sau 
dây thun cạp quần. 

Năm 2006 Abu Bakr al-Baghdadi đem tổ chức 
JJASJ của ông sáp nhập với MSC (Mujahideen 
Shura Council) và là một thành viên của Ủy ban 
Sharia của tổ chức này. Sau khi MSC đổi tên là 
ISI (Islamic State of Iraq) – còn được gọi là AQI 
(Al-Qaeda in Iraq) -- dưới sự lãnh đạo của emir 
(tiểu vương) Abu Omar al-Baghdadi. Abu Bakr Al-
Baghdadi thành tổng giám sát của Ủy ban Sharia 
của ISI và là một thành viên của Hội đồng Tư vấn 
Cao cấp của tổ chức này. Ngày 18.4.2010 Abu Omar 
al-Baghdadi bị bắn chết tại một căn nhà cách Tikrit 
6 dặm trong một cuộc hành quân hỗn hợp HK-Iraq 
(xin xem lại NgD 326 trang 32).

(trái) Abu Omar al-Baghdadi chết, (giữa) Abu 
Ayyub al-Masri, (phải) hình Abu Bakr Al-Baghdadi 
chính quyền chụp (mugshot) khi ông bị bắt

Abu Umar người Iraq lên thay làm vì, thực quyền 
do Abu Ayyub al-Masri (1968-2010), một thánh 
chiến quân Ả Rập với chức bộ trưởng chiến tranh, 
tháng 10 tuyên bố giải tán AQI và thành lập IS. Học 
giả Abu Bakr Al-Baghdadi cũng được giao phó các 
việc tôn giáo, bảo đảm thi hành nghiêm ngặt luật 
Hồi, ngoại tình bị ném đá cho chết, uống rượu bị 
đánh đòn, trộm cắp bị chặt tay chặt chân, bội giáo 
bị tử hình. 

Ngày 13.3.2007 ông tạm nghỉ công tác đi Baghdad 
bảo vệ luận án về việc đọc kinh Koran và lấy được 
bằng tiến sĩ (Ph,D.) tối ưu cho Khoa học Koran, 
do đó được al-Masri để ý và chỉ định làm giám sát 
Ủy ban Luật Sharia, áp dụng các điều khoản khắc 
nghiệt trên toàn IS, đồng thời bổ nhiệm vào Hội 
đồng Tư vấn gồm 11 thành viên nói là để cố vấn 
cho emir Abu Umar nhưng thực ra là do Masri kiểm 
soát. Masri được thánh chiến quân ngoại quốc, kể 
cả Ả Rập, hậu thuẫn nên khi có al-Baghdadi trong 
Hội đồng, các thành viên người Iraq phấn khởi ủng 
hộ Abu Umar, hy vọng có tiếng nói mạnh hơn trong 
các quyết định chính trị. Cũng như trong Trại Bucca, 
al-Baghdadi làm trung gian hòa giải nên được cả 
Masri và Abu Umar chỉ định vào Ủy ban Phối Hợp 
IS gồm 3 ủy viên có quyền lựa chọn, giám sát và sa 
thải các vị chỉ huy các tỉnh. Nhân danh Abu Umar, 
al Baghdadi thảo văn thư gửi Osama bin Laden và 
phối hợp liên lạc giữa các lãnh tụ IS với đại diện các 
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tỉnh, thường bằng những người chạy giấy. Đầu năm 
2010 chính phủ Iraq bắt được một người chạy giấy 
mang thư của Abu Umar gửi Manaf al-Rawi, chỉ 
huy trưởng Baghdad. Một tên làm trong sở an ninh 
Iraq báo cho al-Baghdadi rằng al-Rawi bị nguy. Al-
Baghdadi lo cho bản thân đã, mặc kệ các cấp trên. 
Nhờ người chạy giấy bị bắt khai ra, lực lượng HK-
Iraq bao vây căn nhà vách đất ở ngoại ô Tikrit ở đó 
Abu Umar và Masri đang ẩn nấp. Thấy động, cả hai 
tự cho nổ chết. Người lên thay hiển nhiên là đại tá 
Hajji Bakr, thủ lãnh hội đồng quân lực, nhưng vì là 
sĩ quan dưới thời Saddam Hussein, một chế độ vô 
thần, nên không xứng đáng làm lãnh tụ. 

Biết không làm vua được Hajji Bakr đành làm 
người tạo ra vua, một thứ Lã Bất Vi <*>. Ông triệu 
tập 11 thành viên Hội đồng Tư vấn và gủi mỗi 
người một bức thư nói rằng 10 người kia đã đồng 
ý bầu cho al-Baghdadi. Đại tá láu cá này cho là 
al-Baghdadi trẻ người non dạ dễ sai khiến. Ngày 
29.6.2014 Al-Baghdadi, 39 tuổi, được bầu làm tân 
emir với 9 phiếu thuận 2 phiếu chống và bây giờ 
mới tự xưng là Abu Bakr al-Baghdadi (từ trước 
đến giờ gọi thế cho tiện mà thôi). Là một học giả, 
ông ghép tên từ 2 danh từ Abu Bakr là nhạc phụ 
Muhammad và Baghdad là thủ đô của caliphate vĩ 
đại nhất của Hồi dưới triều đại Abbasid, để biểu lộ 
tham vọng bá chủ thế giới Hồi.

Dựa thế tân emir, Hajji Bakr thanh trừng hàng 
ngũ, trừ khử những thành phần không chịu hàng 
phục al-Baghdadi bằng hăm dọa và ám sát, như 
Saddam bin Laden vẫn làm.

IS THÀNH ISIS
Tình hình bất ổn ở Syria năm 2011 là cơ hội cho 

cặp bài trùng Baghadadi-Hsiji Bakr. Họ phái người 
đến Syria -- đến lúc đó mới chỉ có cuộc nổi loạn ôn 
hòa – bí mật lập một chi nhánh IS, sau lấy tên là 
Mặt trận Nusra, khởi sự bằng việc tấn công thường 
dân để reo rắc khủng bố gây xáo trộn, tạo thuận 
tiện cho IS phát triển và chiếm thêm đất. TT Bashar 
al-Assad đổ tội những hành động khủng bố của IS 
cho dân phản đối ôn hòa. Mặt trận Nusra cộng tác 
với những tổ chức phản loạn Sunni khác cản trở 
kế hoạch của al-Baghdadi. Mùa xuân 1013, ông ra 
lệnh cho Nusra tuân hành chiến thuật của ông, họ 
bất tuân. Ông nổi giận công khai tuyên bố Nusra 
là một bộ phận của IS. Abu Mohammad al-Julani, 
lãnh đạo Nusra, bác bỏ thẩm quyền của al-Baghdadi 
và nguyện trung thành trực tiếp với Zawahiri, lãnh 
đạo al-Qaeda. Zawahiri ra lệnh cho al-Baghdadi chỉ 
được hoạt động ở Iraq. Al-Baghdadi phản ứng, tốc 
chiến chiếm miền đông Syria, đẩy các nhóm phiến 
loạn Sunni khác kể cả Nusra ra khỏi vùng. Tháng 
2.2014 Zawahiri trục xuất IS khỏi al-Qaeda. công 
khai bành trướng IS sang Syria, củng cố vị trí ở 
đông Syria và thu phục nhiều quân ngoại quốc của 

Nusra. Để tỏ ra kiểm soát cả Iraq và Syria, ngày 
8.4.2013, Al-Baghdadi tuyên bố thành lập ISIS 
(Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria) còn gọi là 
ISIL (Nhà Nước Hồi giáo Iraq và Levant), đồng 
thời tuyên bố tổ chức thánh chiến Jabhat al-Nursa 
(Mặt trận al-Nursa) là một chi nhánh của ISIL sau 
sáp nhập với ISIL. Abu Mohammad al-Julani, lãnh 
đạo Jabhat al-Nusra phản đối và kiện lên Ayman 
al-Zawahiri, emir của al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri 
phán quyết giải tán ISIL và al-Baghdadi chỉ được 
hoạt động trong Iraq thôi. Al-Baghdadi bác bỏ phán 
quyết và kiểm soát 80% chiến sĩ ngoại quốc của 
Jabhat al-Nusra. Tháng 1.2014 ISIL đuổi Jabhat al-
Nusra khỏi thánh phố Raqqa, Syrian. ISIL và Jabhat 
al-Nusra xung đột tại bang Deir ez-Zor, Syria, hàng 
trăm quân lính chết và hàng vạn dân phải di tản. 
Tháng 2 al-Qaeda cắt đứt mọi liên hệ với ISIL. 

Al-Baghdadi trước kia chỉ trừng phạt được những 
người bị IS bắt, nay đứng đầu một chính phủ cai trị 
phần lớn miền đông Syria kể cả Raqqa, kiểm soát 
hàng trăm ngàn dân, ra lệnh cho tín đồ Kitô giáo 
phải nộp thuế bảo hộ, nếu không sẽ bị giết. Trộm 
cắp bị chặt tay, ngoại tình bị đánh đòn hay ném đá 
đến chết. Những hình phạt này có ghi trong thánh 
kinh Hồi nhưng nhiều nước theo Hồi giáo cho là lỗi 
thời, không theo nữa. Nhưng al-Baghdadi coi việc 
áp đặt luật đạo khắc nghiệt là một cách hợp pháp 
hóa tân quốc gia của ông là một Nhà nước Hồi và 
dùng chính sách tàn bạo nhân danh tôn giáo làm cho 
dân chúng khiếp đảm là cách khiến dân chúng phục 
tùng. Ngay cả người Hồi chống đối cũng bị cho là 
bội giáo và những dân sắc tộc thiểu số theo hệ phái 
Sunni bị bắt cũng bị hành hình hàng loạt và chôn 
tập thể để làm gương cho những người dám chống 
lại ông.

Ở Syria, Al-Baghdadi tổ chức tuyên truyền trên 
mạng và chiếu những cảnh chặt đầu và hành hình 
khủng khiếp. Các lãnh tụ al-Qaeda xem những cảnh 
tượng dã man này cũng phải hối hận đã cộng tác với 
al-Zarqawi khiến quần chúng Hồi kinh tởm.

Trong một thông điệp thu thanh, al-Baghdadi 
tuyên bố rằng ISIL sẽ tiến vào "Rome" -- thường 
được diễn giải là Tây phương -- nhằm mục đích thiết 
lập một quốc gia Hồi giáo từ Trung Đông sang Âu 
Châu. Ông nói rằng ông sẽ chinh phục cả Rome và 
Tây Ban Nha trong nỗ lực này và kêu gọi người Hồi 
khắp thế giới nhập cư vào Nhà nước Hồi giáo mới 
(Jessica Elgot. "ISIS Head Abu Bakr al-Baghdadi 
Warns 'We Will Conquer Rome'". The Huffington 
Post. 2.7. 2014). Ngày 8.7.2014, ISIL phát hành tạp 
chí trực tuyến Dabiq. 

Sau khi ổn định ở đông Syria rồi Baghdadi quay 
về tây Iraq.

Kể từ đầu năm 2014, ISIL có những bước tiến 
vững chắc ở miền tây Iraq. Những người Sunnis 
đang sống ở đó tức giận chính phủ Shiite <**> ở 

21



Người Dân Số  327   Trang 22

Baghdad vì họ không cho họ gia nhập quân đội và 
đẩy họ ra khỏi các nơi quyền lực sau khi người Mỹ 
đi rồi. Khi các bộ lạc Sunni ở miền tây Iraq bắt đầu 
chiến đấu chống lại chính phủ vào cuối năm 2013, 
al-Baghdadi ra lệnh cho lính củaa ông tham gia cuộc 
chiến. Những người cuồng tín tôn giáo, người các 
bộ lạc, và những người theo thế quyền chủ nghĩa 
Ba’ath sát cánh chiến đấu bên nhau trong cùng một 
chính nghĩa là lật đổ nền cai trị Shiite. Vào mùa 
đông và mùa xuân năm 2014, ISIL cộng tác với 
các đồng minh xâm nhập Fallujah và Ramadi, vây 
những cảnh sát và quân đội chống lại và quay phim 
những vụ hành quyết khủng khiếp. Các video này 
lan truyền nhanh chóng trong các cơ quan quân sự 
và an ninh của Iraq. Tháng 6.2014, IS và các đồng 
minh phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng 
vào Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, chiếm 
thành phố không khó khăn vì quân trú phòng và 
cảnh sát địa phương bị mất tinh thàn và khiếp đảm 
bới những cuốn video không còn sức chiến đấu. 

THÁNH TRIỀU HỒI
Ngày 29.6.2014, ISIL thông báo thiết lập một 

thánh triều (caliphate) toàn thế giới. Al-Baghdadi 
lên ngôi thánh đế (caliph), lấy tước hiệu là Caliph 
Ibrahim và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant được 
đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS). Việc này bị 
chính nhiều người Hồi phản đối.

Abu Bakr Al-Baghdadi trong một video thuyết 
pháp và tuyên bố thành lập IS ngày 5.7. 2014 tại 
ngôi đền Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul, thành trì của 
ISIS, sau khi IS chiếm được thành phố phía bắc 
Iraq.

Theo một báo cáo vào tháng 10.2014, al-Baghdadi 
bị thương nặng tại Raqqa, thủ đô của ISIL, trong 
một chiến dịch không kích dữ dội của Liên minh, 
trốn về ẩn tại thành phố Mosul, thành phố lớn nhất 
do ISIL kiểm soát.

Từ đó ông liên miên bị phi cơ Liên Minh truy 
kích, ngày 7.11.2014, ngày 20.1.2015…  Ngày 
8.2.2015, sau khi Jordan mở 56 phi vụ oanh kích 
giết 7,000 quân ISIL từ ngày 5 đến ngày 7.2, 
ông trốn khỏi Raqqa. Ngày 18.3.2015 có tin ông 
bị thương nặng cột sống khiến ông bị tê liệt tại 

quận al-Baaj gần biên giới Syria trong cuộc không 
kích đến nỗi Abu Ala al-Afri, phó caliph phải xử 
lý thường vụ trong khi ông dưỡng bệnh. Ngày 
14.6.2016 nhiều truyền thông Trung Đông loan tin 
ông bị Mỹ oanh tạc chết tại Raqqa ngày 12.6 nhưng 
phát ngôn viên của Liên Minh bảo không thể xác 
nhận tin này. Ngày 3.10.2016 lại có tin al-Baghdadi 
và 3 lãnh tụ cao cấp ISIL bị bỏ thuốc độc nhưng 
không chết. Ngày 18.4.2017 một số truyền thông 
báo cáo rằng al-Baghdadi bị liên quân Syria-Nga 
bắt tại Syria nhưng ngoại trưởng Nga bảo không 
biết gì về tin này. Ngày 11.6.2017 TV quốc doanh 
Syria loan tin al-Baghdadi bị pháo binh được HK 
hỗ trợ bắn chết. Ngày 16.6 truyền thông Nga báo 
cáo rằng al-Baghdadi có thể đã chết trong một vụ 
không kích của Nga gần Raqqa ngày 28.5 cùng với 
30 lãnh tụ trung cấp và 300 chiến sĩ ISIL. HK nghi 
ngờ tin này vì không có bằng chứng cụ thể. Ngày 
23.6 chính trị gia Nga Viktor Ozerov khẳng định 
gần 100% al-Baghdadi đã chết. Iran xác nhận tin 
này. Ngày 29.6 IRNA truyền thông quốc doanh 
Iran dẫn lời đại diện của lãnh tụ Iran Ayatollah Ali 
Khamenei tuyên bố là al-Baghdadi chết thực sự rồi 
nhưng sau IRNA lại rút trích dẫn này lại. Ngày 11.7 
thông tấn xã Al Sumaria của Iraq loan tin trang nhà 
của ISIL báo tin al-Baghdadi từ trần nhưng Lahur 
Talabany, viên chức chống khủng bố Kurd, nói với 
Reuters ông chắc chắn đến 99% al-Baghdadi vẫn 
còn sống và trốn ở Raqqa. Trung tướng Stephen 
Townsend, tư lệnh liên quân HK chống ISIS tại Iraq 
và Syria xác nhận al Baghdadi dường như vẫn sống 
(Jack Moore. “ISIS Leader Abu Bakr al-Baghdadi 
Is Likely Alive, U.S. Commander Says”. 1.9.2017).

BẠO CHÚA HOANG DÂM VÔ ĐỘ
Khó mà chối cãi rằng al-Baghdadi trí dũng có 

thừa, nếu đủ cả bi thì sẽ là một thánh đế xuất sắc. 
Nhưng tiếc rằng ông không có bi nên càng trí dũng 
thì càng là một bạo chúa nguy hiểm. 

Những tội ác trên chiến trường của al-Baghdadi 
đã nhiều nguồn vạch ra khiến cả thế giới vừa kinh 
hoàng vừa kinh tởm. Tội ác của hắn trong hậu cung 
không kém phần dã man và hèn hạ vì hắn hãm hiếp 
những người yếu đuối không có cách tự vệ,

Theo Tyana Pinto trong bài “The 5 worst sex 
crimes of ISIS leader Baghdadi, rape & slavery in 
the name of Allah” trên global đề ngày 11.3.2016, 
Abu Bakr al-Baghdadi dùng hiếp dâm và nô lệ như 
là chiến lược cai trị.  

Tháng 10 năm 2015, Abu Bakr al-Baghdadi công 
bố những tư tưởng kinh tởm và sai lệch về tình dục, 
khuyến khích các chiến binh IS lạm dụng tình dục 
phụ nữ. Theo bản báo cáo, hắn viết một bức thư 
tuyên bố rằng phụ nữ có thể trở thành người Hồi 
giáo nếu cô bị ít nhất 10 chiến binh IS hãm hiếp. 
Những kẻ hiếp dâm dùng bức thư để biện minh cho 
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các tội ác của chúng. Bức thư này dẫn đến vụ hiếp 
dâm kinh hoàng cô Noor 22 tuổi. Cô cho biết một 
thánh chiến quân đưa ra bức thư của Baghdadi trên 
có lá cờ ISIS và hình của Abu Bakr Al Baghdadi để 
biện minh cho việc nó hãm hiếp cô tàn bạo tiếp theo 
đó. Sau nó còn 11 tên nữa tiếp tục hãm hiếp cô…
nhân danh Allah.

Chính al-Baghdadi làm gương.
Năm 2014 IS vây hãm núi Sinjar, bắt làm con tin 

61 phụ nữ sắc tộc Yazidi từ 9 đến 22 tuổi. Sau khi 
bị giam trong hai đêm tại một căn nhà trong thủ đô 
Raqqa của IS, Baghdadi đích thân, cùng với con rể 
người Kurd và người bảo vệ 30 tuổi tên là Mansour, 
đến để chọn nô lệ. Sau khi chọn Muna là nô lệ tình 
dục, Baghdadi đưa cô đến một ngôi nhà hai tầng ở 
trung tâm Raqqa, nơi hắn sống với 3 người vợ khác, 
3 con trai và 3 con gái. Muna giải thích rằng các bà 
vợ của Baghdadi cũng không ngoan ngoãn. "Các 
bà vợ luôn luôn tệ hơn Baghdadi. Họ luôn luôn bảo 
bọn trẻ rằng chúng lười biếng và đánh chúng”. Khi 
Muna cố trốn đi, cô không may bị các lính canh IS 
bắt trở về Baghdadi. Để trừng trị cô, nó đánh cô 
bằng thắt lưng và cái cuốc vườn, gây ra nhiều vết 
thâm tím trên cơ thể cô. Nó cũng tát cô chảy máu 
mũi, nói với cô rằng cô là “vật sở hữu của IS". Cô 
cũng bị Baghdadi đánh kinh khủng đến nỗi bị trật 
khớp xương vai. Cuối cùng, Muna đã thoát khỏi sự 
tra tấn, trốn khỏi nơi bị giam giữ và được người 
Kurd giải cứu. Cô hiện đang hy vọng bắt đầu một 
cuộc sống mới ở Âu Châu.

(trái) Abu Bakr al-Baghdadi và các phụ nữ nạn 
nhân, (phải) nạn nhân Kayla Mueller

Ngày 14.8.2015 có tin người Mỹ Kayla Mueller 
(sinh ngày 14.8.1988) bị hắn bắt cóc và hiếp nhiều 
lần rồi nhận là vợ. Cô bị oanh kích chết vào tháng 
2.2015 nhưng cũng có tin cô bị chính ISIS sát hại. 
Cô chỉ là một trong nhiều nạn nhân của hắn.

Al-Baghdadi giống Lê Long Đĩnh bạo ngược, lấy 
sự đau khổ của người khác làm thú vui của mình. 
Hắn ra lệnh thi hành những vụ chặt đầu ghê rợn rồi 
quay viedo phổ biến khắp thế giới <***> 

Sau khi video Jim Foley bị chặt đầu được phổ 
biến TT Obama nổi trận lôi đình phát biểu rất hùng 
hồn được Văn phòng Bí thư Báo chí Tòa Bạch Ốc 
phổ biến.

ĐỂ NỢ CHO MỸ

Vài tháng sau khi al-Baghdadi tuyên bố thành lập 
caliphate, tháng 9.2014 HK thành lập một liên minh 
với 67 quốc gia và các đối tác để đẩy lui các chiến 
sĩ ISIS trên chiến trường và lấy lại lãnh thổ chúng 
đã chiếm được ở Iraq và Syria, ngăn chặn chúng 
bành trướng ra các nơi khác trên toàn cầu. Với gấn 
6,000 cố vấn Mỹ, các lực lượng an ninh Iraq thu 
hồi được hơn 50% lãnh thổ ISIS chiếm đóng kể cả 
các thành phố Ramadi và Fallujah và đang tập trung 
vào Mosul. Tại Syria, HK cài 300 lực lượng đặc 
biệt công tác với phe đối lập, Các Lưc lượng Dân 
chủ Syria (Syrian Democratic Forces). 

Theo Niall McCarthy, từ tháng 8,2014 khi bắt 
đầu không kích IS, HK đã chi $11 tỷ tính đến ngày 
31.12.2016, $4.4 tỷ cho các cuộc hành quân không 
quân, $2.4 tỷ cho vũ khí đạn dược, mỗi ngày trung 
bình $12.5 triệu. Tính đến ngày 27.1.2017 HK cùng 
một vài quốc gia Liên minh tiến hành 136,067 
phi vụ không kích nhắm vào các mục tiêu khủng 
bố, 10,948 phi bụ ở Iraq và 6,785 ở Syria. 31,900 
mục tiêu bị hư hại hay phá hủy tính đến cuối tháng 
9.2016, gồm 164 chiến xa, 388 xe humvee và 8,638 
đồn lũy. Một sỹ quan quân đội cho CNN biết đầu 
tháng 12.2016 có 50,000 chiến sĩ ISIS tử trrận, trung 
bình HK tốn $220,000 cho mỗi sinh mạng ISIS 
(“Cost Of War Against ISIS Reaches $11 Billion”. 
Statista. 2.2.2017). 

Không biết HK còn phải chịu cái của nợ này đến 
bao giờ, nhất là như Simon Mabon đã nói ngay từ 
đầu bài này “cho dù lãnh tụ của nó có chết đi chăng 
nữa, chúng ta cũng không an toàn được với ISIS 
(“We’re Not Safe From ISIS Even If Its Leader Is 
Dead”. 15.7.2017).

Ngày 18.10.2017 Joshua Phillip loan tin “Raqqa 
thất thủ ‘Caliphate’ của ISIS đang kết thúc”:

Raqqa là thành trì chính cuối cùng của nhóm, sau 
khi mất Mosul ở Iraq mới đây . Nhóm khủng bố 
hiện đang bị đẩy vào thung lũng sông Euphrates, 
và Nhà Nước mà chúng tự tuyên bố   đang kết thúc. 
Theo Drew Berquist, cựu sĩ quan tình báo và là tổng 
biên tập của OpsLens, ISIS đã nhận thức rõ rằng 
"hai thủ đô này sẽ thất thủ và họ cần phân tán". 
Nhóm khủng bố đã đưa các thành viên vào Libya, 
Yemen, các phần khác của Phi Châu và Âu Châu. 
Berquist bảo: “Đối với ISIS, bị đẩy ra khỏi Raqqa 
và Mosul có nghĩa là chúng sẽ có ít ngân quỹ hơn, 
ít quyền chỉ đạo hơn và ít kiểm soát được hạ tằng cơ 
sở hơn”.  Ông nói thêm rằng nó cũng "nghiền nát ý 
chí của chúng," và điều này có thể sẽ làm suy nhược 
quyết tâm chiến đấu của chúng trong khu vực.

Tuy nhiên điều này có thể không tuyệt đối. Theo 
Robert J. Bunker, giáo sư nghiên cứu tại Học viện 
Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Chiến tranh 
Quân đội Hoa Kỳ, “Caliphate đang bị xé nát như giẻ 
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rách - nhưng ISIS sẽ mặc nó như một tấm vải liệm 
của những người tử đạo cho những mục đích tuyên 
truyền và tuyển dụng đang tiến hành”… Bunker nói 
rằng ISIS có thể rút lui vào bí mật dưới hình thức 
quân nổi dậy ở Syria và Iraq, và cố gắng tung ra 
các cuộc tấn công khủng bố vào Tây phương đồng 
thời tìm kiếm các khu vực có chính phủ yếu kém để 
có thể tái lập việc kiểm soát. ISIS sẽ có "quyền khoe 
khoang rằng cần phải có một liên minh các quốc gia 
và phe phái được Mỹ và Nga hậu thuẫn mới lật đổ 
được chế độ của chúng và chúng có thể sẽ dùng điều 
này để tuyển mộ quân khủng bố. Tuy nhiên quân đội 
HK có thể sẽ tiếp tục chiến đấu với ISIS bất cứ nơi 
nào nó cố giành quyền lực. HK sẽ theo chúng - dĩ 
nhiên trừ phi Nga hoặc một số cường quốc khu vực 
khác [do] có liên minh trong khu vực để chính họ 
theo dõi ISIS… Khi ISIS mất Raqqa, nhiều chiến sĩ 
của chúng có thể chạy trốn hoặc đầu hàng, trong 
khi một số nhóm còn sót lại sẽ tiếp tục chiến đấu 
theo cách kém tổ chức. Sẽ rất khó cho ISIS để khởi 
động các cuộc tấn công phối hợp trừ khi nó có thể 
tái lập một căn cứ quyền lực. Mối đe doạ lớn nhất 
từ ISIS có thể sẽ là những thành viên thâm nhập 
vào Âu Châu với những người di cư. Rất nhiều 
người trong bọn chúng là những người hướng dẫn, 
tuyển dụng… khó mà hạ được chúng. Cảnh sát Anh 
xác định 20.000 người được biết có quan điểm cực 
đoan, nhưng đấy mới chỉ là những người mà chính 
quyền biết và chỉ ở một địa điểm. Trong một cuộc 
họp báo tại Toà Bạch Ốc ngày 12.10, tổng tham 
mưu trưởng John Kelly bảo "Ung thư khủng bố này, 
khi chúng ta đập vào nó trong caliphate, như quý 
vị đều biết, nó chuyển đi theo các hướng khác gồm 
cả Tây phương và Tây Âu. HK sẽ cùng chung lưng 
với bất kỳ nước nào chống khủng bố… Trong khi 
ISIS đang mất dần "caliphate" của nó, cuộc xung 
đột trong khu vực vẫn có thể kéo dài. Việc thu hồi 
Raqqa từ ISIS chỉ là bước đầu trong một quá trình 
lâu dài và khó khăn để ổn định khu vực… Raqqa đã 
bị Các Lực lượng Dân chủ Syria thu hồi, chủ yếu là 
người Kurd với một số thành phần Ả rập - được Hoa 
Kỳ hỗ trợ… Tại Syria, chế độ Assad do Nga, Iran 
và Hezbollah hậu thuẫn đang bắt đầu "gây áp lực 
nhiều hơn trên người Kurd, cũng giống như người 
Thổ Nhĩ Kỳ và người Iran, ngõ hầu đảm bảo rằng 
người Kurd không lấy được chủ quyền độc lập…

Max Abrahms, giáo sư khoa học chính trị của 
Đại học Northeastern, bảo: "Cộng đồng các trí khố 
chậm hiểu đến thế chuyện gì đang xảy ra. Vấn đề 
không chỉ là IS dùng bạo lực -- nhiều nhóm hành 
động cũng dùng bạo lực. Vấn đề là IS không biết 
cách dùng bạo lực thế nào. Nó chỉ cố giết bất cứ 
ai trên toàn thế giới. Và điều này, trên căn bản, sẽ 
thống nhất thế giới chống lại nó. Nhưng cộng đồng 
các trí khố trong nhiều năm kể từ tháng 6.2014 đã 
ca ngợi mỗi quyết định của IS như là [có tính cách] 

chiến lược. Các nhóm sử dụng bạo lực theo cách 
này trước đây đã phải trả giá đắt”.

Việc ISIS thất trận đã tăng tốc dưới chính quyền 
Trump nhờ loại bỏ thủ tục rườm rà khỏi chiến 
trường và thiết lập một sứ mệnh minh bạch tiêu 
diệt quân khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Jim 
Mattis cho biết hồi tháng 5 rằng HK đã chuyển 
sang "chiến thuật tiêu diệt" chống lại ISIS, và "ý 
định của chúng tôi là các chiến binh ngoại quốc sẽ 
không sống sót chiến đấu để trở về nước chúng. PTT 
Mike Pence cho biết trong một cuộc họp báo ngày 
13.10 rằng "nhờ sự lãnh đạo của TT, ISIS đang tháo 
chạy” (“With Loss of Raqqa, the ISIS ‘Caliphate’ Is 
Ending”. The Epoch Times. 18.10.2017).

Mong rằng các vị có thẩm quyền đã phán thì 
không sai. Tuy nhiên quý vị chưa tính đến phe đối 
lập lúc nào cũng chống mắt lên ngó Trump cố tìm 
sơ hở để phá đám bất kể lợi ích quốc gia. Trump 
cũng biết thân biết phận như thế và ông chỉ cười 
đểu thôi. 

Chú thích:
<*> Tích Lã Bất Vi, thương gia cực kỳ giầu có, 

dâng thiếp là Triệu Cơ đã có mang với ông cho Tử 
Sở. Tử Sở lên ngôi lập Triệu Cơ làm phu nhân, đến đủ 
tháng sinh con là Chính về sau là Tần Thủy Hoàng, 
hoàng đế Tàu đầu tiên, trị vì từ 247TK đến 221TK. 
Có lẽ vì thế dân tộc tính của Tàu là tham tàn.

<**> Từ 85 đến 90% tín đồ Hồi giáo trên thế giới 
theo Sunni, tin rằng kế vị ngôn sứ Muhammad không 
cần phải là hậu duệ trực hệ của ngài. Chủ nghĩa 
thánh chiến Salafi (Xin xem chú thích trên NgD 325 
trang 32) cực đoan là một nhánh của chi phái này, 
được al-Qaeda và IS theo. Chỉ có từ 15 đến 20% theo 
Shiite phần lớn ở Iraq và Iran, tin rằng kế vị ngôn sứ 
Muhammad phải là hậu duệ trực hệ của ngài, nhưng 
đảng Ba’ath cai trị Iraq và Syria đa số lại theo Sunni. 
Sự kiện này khiến tình hình Trung Đông thêm phức 
tạp.

<***> Dưới đây là bản liệt kê những vụ ISIS chặt 
đầu:

1/ 25.7.2014: 75 quân nhân Syria, đầu và thi thể 
     trưng bầy dọc đường.
2/ 15.6.2014: con 7 tuổi của Khaleds Sharrouf 
     người Úc theo ISIS cầm đầu 1 lính Syria chơi.
3/ 10.8.2014: James Wright Foley, ký giả Mỹ
4/ 28.8.2015: Ali al-Sayyed, thương sỹ Lebanon  
5/ 29.8.2014: một lính người Kurd vô danh
6/ 2.9.2014: Steven Joel Sotloff, ký giả Mỹ
7/ 6.9.2014: Abbas Medlei, quân nhân Lebanon
8/ 13.9.2014: David Haines, người Anh
9/ 20.9.014: 15 thân nhân cảnh sát ở tỉnh Ghazni, 
    A Phú Hãn
10/ 24.9.2014: Hervé Gourdel, người Pháp
11/ 1.10.2014: 10 người ở gần Kobane, Syria
12/ 3.10.2014: Alan Henning, người Anh
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13/ 10.10.2014: 3 người ở Baiji, Iraq
14/ 11.10.2014: RaaD AL-Azzawi và 4 người nữa
15/ 16.11.2014; peter Kassiq, quân nhân Mỹ
16/ 16.11.2014: 21 quân nhân Syria
17/ thg 12.2014: 100 người trốn khỏ Raqqa bị bắt      
 lại
18/ thg 1.2015: Haruna Yukawa và Kenji Goto, 
 người Nhật
19/ 28.1.2015: Hujan Surch
20/ thg 2.2015: 10 tình nghi làm gián điệp cho  
Mossad và quân đội Ai Cập
21/ 15.2.2015: 21 người Coptic (Kitô giáo Ai 
Cập)
22/ 19.4.2015; 30 người Kitô giáo Ethiopia
23/ 12.8.2015: Tomislav Salopeck, người Croatia
24/ 18.8.2015: Khaled al-Asaad, người Syria
25/ 19.6.2016: bé gái 4 tuổi
26/ 10.8.2016: Mohsen Hojjaji, người Iran

     Và một số hình ảnh cắt cổ, chặt đầu;

Mỹ Lộc
NGUYỄN BÍNH

(tiếp theo và hết)

“NGUYỄN BÍNH “TỈNH GIẤC CHIÊM BAO

Nguyễn Bính “tham gia kháng chiến” (NgD 326), 
rồi bỏ vợ bỏ con ở lại miền nam, tập kết ra bắc năm 
1954, rồi... “tỉnh giấc chiêm bao”.

(trái) Nguyễn Bính và Hồng Châu, (phải) con gái 
Nguyễn Bính Hồng Cầu

Nguyễn Bính ra Hà Nội cộng tác với tuần báo 
Trăm Hoa, do anh ruột là Nguyễn Mạnh Phác (Trúc 
Đường) làm chủ nhiệm, tòa soạn tại số 15 phố Hai 
Bà Trưng, Hà Nội. Ban biên tập chỉ gồm có bốn 
người là Nguyễn-Bính, Nguyễn-Thị-Hạnh (con gái 
Nguyễn-Mạnh-Phác); Phạm-

Vân-Thanh (vợ Nguyễn-Bính); và Trần-Đức-
Quyền (Tùng-Quân). Báo khổ 18 x 26 cm, có 26 
trang, số 1 ra ngày 2.9.1955, đến số 11 ra ngày 
19.11.1955 Nguyễn Bính mới giữ chân chủ bút, ra 
được đến 31 số giữa tháng 5.1956 thì đình bản vì 
lỗ vốn. Ngày 20.10.1956  Nguyễn Bính tái bản tờ 
Trăm Hoa và giữ hai nhiệm vụ, chủ nhiệm kiêm chủ 
bút, toà soạn tại số 17 phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Báo 
ra được đến số 11 ngày 6.1.1957 thì ra thêm được 
số Trăm Hoa Xuân (gộp 3 số 12, 13, 14), 24 trang 
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với sự đóng góp của Nguyễn Bính, Đoàn Giỏi, Yến 
Lan, Tô Hoài, Trúc Đường… giá 1000 đồng, phát 
hành ngày 23 Tết và Trăm Hoa số đặc biệt (gộp số 
15 và 16) , 16 trang với các sáng tác của Nguyễn 
Bính, Phùng Cung, Tạ Hữu Thiện, Yến Lan, Trúc 
Đường… giá 600 đồng. phát hành đầu Xuân Đinh 
Tỵ rồi đình bản cũng vì lỗ và những khó khăn khác.

                                   Tuần báo Trăm Hoa 

Hai tờ Trăm Hoa cũ và mới là báo tư nhân, không 
được mua giấy giá chính thức như báo nhà nước, 
không được hệ thống phát hành nhà nước nhận bán, 
phóng viên thường bị làm khó dễ. Khó khăn như 
vậy và nghèo như Nguyễn Bính thì sao Bính dám 
tục bản tờ Trăm Hoa?

(trái)Chân dung chủ nhiệm Trăm Hoa Nguyễn Bính do 
Nguyệt Hồ vẽ, (phải) Nguyễn Bính và Đoàn Giỏi giả 
gái đóng kịch thời “kháng chiến). 

 Theo Hoài Việt là hàng xóm toà soạn Trăm hoa 
và cộng tác viên thường xuyên gặp gỡ Trúc Ðường 
và Nguyễn Bính ở toà soạn, Nguyễn Bính kể với 
Hoài Việt rằng chính Tố Hữu cần tiếng nói của báo 
chí bên ngoài (tức là không phải báo chí nhà nước) 
kháng cự lại giọng điệu Nhân văn nên khuyến khích 
Nguyễn Bính tục bản Trăm hoa.  Theo Tô Hoài thì 
Tố Hữu “có sáng kiến lấy giấy và tiền nhà xuất 
bản [Văn Nghệ] giúp Trăm hoa” và chính Tô Hoài 
được giao nhiệm vụ “thuyết phục một tờ báo tư 
nhân nhưng có tiếng nói chống những luận của báo 

Nhân văn". Theo Tô Hoài, Tố Hữu nhận xét từng 
số từng bài, “cho là chưa đủ hơi sức hỗ trợ cần 
thiết”. Tô Hoài đem nhận xét ấy bàn lại với Nguyễn 
Bính. Nguyễn Bính bảo Tô Hoài: “Trăm hoa phải 
thế mới là báo của Nguyễn Bính chứ. Nếu không 
thì mày làm quách cho xong !” Thế là Trăm hoa bị 
“cai sữa”. Một tối, Nguyễn Bính rủ Tô Hoài đến ăn 
ở nhà hàng Lục Quốc. Nguyễn Bính bảo: “Hôm nay 
ăn cỗ đám ma Trăm hoa!” (Tô Hoài. “Cát bụi chân 
ai”, trg 56 ).

Hẳn là Nguyễn Bính cảm thấy cay đắng cái 
nghiệp văn chương dưới gọng kìm cộng sản nên 
ngay trên tờ Trăm Hoa ngày 0.12.1956, ông đã đăng 
bài “Tỉnh Giấc Chiêm Bao”

Chín năm đốt đuốc soi rừng 
Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân. 
Cửa xưa, mành trúc còn ngăn 
Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào. 
Làng xa, bản nhơ, đèo cao 
Gió bay tà áo, chiêm bao nửa chừng. 
Anh về luyến núi, thương rừng 
Nhớ em đêm sáng một vùng Thủ Đô. 
Bồi hồi chuyện cũ năm xưa 
Gặp nhau lần cuối... trang thư lệ nhòa. 
Thư rằng: thôi nhé đôi ta 
Tình sao không phụ mà ra phụ tình. 
Duyên nhau đã dựng Trường đình 
Mẹ em đã xé tan tành gối thêu... 
Trăng khuya sáng núi, gương đèo 
Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình. 
Lửa sàn, nét chữ chênh vênh 
Nếp thư đến rách chưa lành vết thương 
Đằm đằm hoa sữa lên hương 
Chân anh đang bước giữa đường cái đây. 
Nẻo hồ, song cửa, lá bay 
Sáng chung bóng dáng, bao ngày yêu xưa. 
Trăm năm đã lỡ hẹn hò 
Cây đa bến cũ, con đò còn không ? 
Tình cờ gặp giữa phố đông 
Em đi ríu rít, tay chồng, tay con. 
Nét cười âu yếm môi son 
Áo bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai... 
Chín năm bão tối, mưa ngày 
Nước non để có hôm nay sáng trời. 
Em đi hạnh phúc hồng tươi 
Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao? 
Sắc hương muôn nẻo tuôn trào 
Tiếc mà chi, giấc chiêm bao một mình. 
Anh về viết lại thơ anh 
Để cho bến mát, cây xanh đôi bờ, 
Cho sông, cho nước, từ giờ 
Chẳng còn lỡ chuyến con đò sang ngang. 
Lứa đôi, những bức thư vàng 
Chẳng còn chữ chữ, hàng hàng, lệ rơi. 
Chim hồng, chim nhạn, em ơi! 
Trên nền gối cưới, đời đời yêu nhau.

Trang 26



Tháng  11- 2017 Trang 27

Tính từ ngày Nguyễn Bính “tham gia kháng 
chiến” 1947 đến ngày ông làm bài thơ này thì đúng 
“Chín năm đốt đuốc soi rừng” rồi “Tỉnh Giấc 
Chiêm Bao”, đau khổ “Chẳng còn chữ chữ, hàng 
hàng, lệ rơi”.

Trong “chin năm đốt đuốc soi rừng” ông đã từng 
“chữ chữ, hàng hàng” ca tụng chế độ cộng sản, hô 
hào chiến sĩ cứu quốc, tôn vinh lãnh tụ, viết được 
những vần thơ khẩu hiệu

Đánh ! Đánh! Đánh! Chỗ nào cũng đánh.
và

Nếu quân thù không đem binh tiếp viện
Thì quân ta tiêu diệt hết quân thù. 

Cây quỳnh trồng trên đất cộng sản nở hoa cứt lợn.
Trên Trăm Hoa đăng một loạt sáng tác trong 

kháng chiến của ông: “Nổi dậy” (1948 TH số 3 
ngày 17.0.1855), “Máu chảy trên đường phố” (sau 
cuộc biểu tình của học sinh Sài Gòn-Chợ Lớn ngày 
19.1.1950. TH số 7 ngày 22.10.1955), “Thao thức” 
(TH số 6 ngày 15.10.1955)  và “Từng lớp người vĩ 
đại” là tưởng tượng của tác giả về không khí tưng 
bừng của những đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô. 
Cũng trên Trăm Hoa còn có những bài ông mới sáng 
tác: “Hẹn Hò”, “Thương nhau” và “Chiếc giường 
gỗ thông” viết trên tàu thuỷ từ Nam ra Bắc tháng 
11.1954 (TH số 2, ngày 10.9.1955) và những câu 
thơ sặc mùi tuyên truyền: “Đường dài nghĩa nặng 
tình sâu/Ăn cơm Trung Quốc đi tàu Liên Xô…”, 
cũng như truyện ngắn “Bức thư tuyệt mệnh” (TH 
số 13 ngày 3.12.1955) và bài thơ “Hình ảnh chị” 
(TH số 14 ...) tố cáo tội ác địa chủ. 

Tuy nhiên, năm 1956 sau “Chín năm đốt đuốc 
soi rừng”, Nguyễn Bính có những biến chuyển, rõ 
nhất ở những số đầu của tờ Trăm hoa loại mới do 
Nguyễn Bính làm chủ nhiệm. Năm ấy có bài Phê 
bình lãnh đạo văn nghệ của Phan Khôi đăng trong 
Giai phẩm mùa thu (tập I, 1956). 

Theo bài “Hoa lại nở” ở trang đầu số 1 Trăm 
hoa bộ mới ngày 20.10.1956 thì Trăm hoa loại cũ 
(tháng 4 hoặc tháng 5.1956) cũng đã đăng 3 bài 
phê thơ Xuân Diệu, nhận xét rằng tuy phẩm chất 
kém nhưng bài “Ngôi Sao” lại được trao giải nhì: 
“Tuần báo văn nghệ Trăm hoa ra đời từ tháng 
7.1955. Nó ra đến số 31, sống gần một năm thì nó 
tạm đình bản. Nói cho văn hoa thì “Trăm hoa chết 
vì phương diện tài chính khó khăn”. Còn nói nôm 
na vắn tắt thì “Nó chết vì nó lỗ vốn quá!” Nó chết 
vì hết tiền. Than ôi! sớm nở tối tàn, thân Hoa thầm 
trách số phận mình sao lại sinh vào cửa tư nhân! 
Sung sướng thay những bạn đồng nghiệp cơ quan 
ngôn luận của đoàn thể! bao giờ chịu cái số phận 
nửa chừng xuân như số phận Trăm hoa.(…) Một 
lần nữa xin nhắc lại, sở dĩ Trăm hoa chết là vì hết 
tiền, chứ không phải vì đã “ngạo mạn” dám đăng 
ba bài phê bình thơ Xuân Diệu, mà Xuân Diệu vốn 
là bạn thân của ông Huy Cận thứ trưởng bộ văn 

hoá, và ông Hoài Thanh trong Ban Thường vụ Hội 
Văn nghệ Việt Nam như một vài dư luận…”

Nguyễn Bính dám đụng đến cặp “tình nhân” này 
thì nguy rồi. Huy Cận là em rể và bạn tình của Huy 
Cận. Thật hết thuốc chữa khi Nguyễn Bính lại đụng 
đến cả Tố Hữu, người mà Tưởng Năng Tiến phê 
bình: “Mô Phật! Cuối cùng thì Tố Hữu đã buông 
đao, sau khi đã làm cho vô số cuộc đời bị “rạn vỡ, 
bị ruồng bỏ và bị lưu đày” – nếu nói theo lời Phùng 
Quán trong bài viết “Phùng Cung giữa trăng sao và 
mộ chí” thì phải nói là tôi không dám tin là nhà thơ 
VC Tố Hữu, con chim đầu đàn của nền văn chương 
cũi sắt của Việt Cộng lại có thể muối mặt nói dối 
không biết ngượng miệng như thế về các nhà thơ, 
nhà văn đã từng là nạn nhân của ông ta”.

        (trái) Huy Cận và Xuân Diệu, (phải) Tố Hữu

Trong 2 số đầu Trăm hoa bộ mới Nguyễn Bính 
viết tiếp về giải thưởng văn học 1954-55 dưới tựa 
đề: “Vì những sai lầm nghiêm trọng, cần phải xét 
lại toàn bộ giải thưởng văn học 1954-1955”  và đưa 
ý kiến “Đề nghị đưa tập thơ “Việt Bắc” [của Tố 
Hữu 1954] xuống giải nhì. Loại tập thơ “Ngôi sao” 
của Xuân Diệu 1955] và một số quyển không xứng 
đáng. Bổ sung một số tác phẩm khác”. 

Mới đây Hội Văn nghệ có ra một thông báo và 
ông Nguyễn Tuân (vừa là trưởng ban giám khảo 
vừa là tổng thư ký) có viết một bài về giải thưởng 
văn học 1954-55. Theo tinh thần hai văn kiện ấy 
ta có thể kết luận là ban giám khảo và thường vụ 
Hội có nhận một số khuyết điểm về quan niệm, tổ 
chức và lề lối làm việc của giải thưởng” và đề xuất 
sửa đổi (đưa tập Ngôi sao từ giải nhì xuống giải 
ba, sẽ cân nhắc trường hợp quyển Người người lớp 
lớp), Nguyễn Bính cho rằng các đề xuất đó là quá 
ít, trong khi những khuyết điểm về nhận thức và tổ 
chức xét giải đã khiến toàn bộ giải thưởng “mất đi 
rất nhiều giá trị và tác dụng” và bình phẩm:

Anh em không thể nào quên cái câu ông Hoài 
Thanh phát biểu: “Ðịch nó không mong gì hơn là 
ta chê thơ Tố Hữu”. Ông Hoài Thanh đã đem cả 
địch ra mà bảo vệ cho thơ Tố Hữu. Cái lối nịnh 
trên nạt dưới ấy tất nhiên ông Hoài Thanh phải 
đem sử dụng vào việc chấm giải. Vì ông Tố Hữu ai 
cũng biết là Trung uỷ, là lãnh đạo văn nghệ, là Thứ 
trưởng. Trong tất cả các thi sĩ có sách in ở nhà xuất 
bản của Hội Văn nghệ, chỉ duy có thơ Tố Hữu là 
được sắp vào loại A, nghĩa là thuộc cái loại giá trị 
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nhất và được tính tiền bản quyền tác giả cao nhất 
(không biết các ông lãnh đạo Hội có kiểm tra đôn 
đốc việc này hay không?). Sở dĩ anh em biết trước 
thế nào tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu cũng được 
giải nhất là bởi anh em không còn lạ gì cái tệ sùng 
bái cá nhân của một số cá nhân lãnh đạo Hội Văn 
nghệ”…

Tập thơ Việt Bắc được giải nhất thì không ai lấy 
làm lạ (như đã trình bày) chứ đến như tập Ngôi sao 
mà đứng giải nhì thì anh em lấy làm lạ quá! Anh 
em lạ quá là vì anh em không thể tưởng tượng được 
rằng lại có một cuộc xâm phạm trắng trợn vào văn 
nghệ như thế? Anh  em lạ quá là vì anh em không 
thể ngờ ban giám khảo lại có thể khinh thường văn 
nghệ, khinh thường anh em và quần chúng đến mức 
ấy. Anh em cho đó là một cái nhục. Nhục cho anh 
em. Nhục cho văn nghệ. Nhục cho cái giải thưởng 
văn học toàn quốc 1954-55. Anh em thắc mắc cao 
độ và thấy rằng cần phải đấu tranh. Hai ông Huy 
Cận và Hoài Thanh trong ban chung khảo tại sao 
lại “tích cực bênh vực cho tập Ngôi sao” (lời ông 
Nguyễn Tuân). Ông Hoài Thanh trước cách mạng 
đã biết chọn lọc các bài thơ hay của các thi sĩ để 
soạn thành quyển Thi nhân Việt Nam, có phê phán. 
Ông Huy Cận, tuy bây giờ là Thứ trưởng bộ Văn 
hoá, nhưng trước kia đã từng là một nhà thơ có 
tiếng tăm. Thế thì đối với một tập thơ dở như tập 
Ngôi sao, tại sao hai ông lại tích cực bênh vực ? 
Có phải tại ông Huy Cận và Xuân Diệu chỉ là một, 
còn ông Hoài Thanh vụ trưởng vụ nghệ thuật thì 
lại là cấp dưới của ông Huy Cận hay không? Theo 
ý chúng tôi, cái chuyện đó là bè phái rõ ràng chứ 
không phải nể nang luộm thuộm. Chúng tôi kết luận 
rằng: ở bộ môn nào thì chưa biết chứ trong việc 
chấm giải thơ thì nhất định là có bè phái”…

Trăm Hoa còn có những bài bình luận thời sự như 
báo đăng ý kiến “Chúng tôi đề nghị bỏ lệ khai báo 
trong chính sách quản lý hộ khẩu” (TH số 1); báo 
nêu chuyện báo bạn đã nêu: tố cáo một vị thủ trưởng 
cấm một đôi trẻ ở cơ quan mình kết hôn với nhau 
với lý lẽ: “anh” xuất thân nông dân, “chị” là con 
một tiểu chủ; hoặc báo tố cáo một thủ trưởng khác 
đòi kiểm thảo một đôi trẻ tìm hiểu nhau bằng thư 
từ lại còn gửi kèm những bưu ảnh Tháp Rùa tặng 
nhau, cho thế là tiểu tư sản! (TH số 2); báo đăng 
bài vè của bạn đọc trách mấy ông cán bộ dân phố 
cứ khuyên người ta đừng mua báo tư nhân (TH số 
4), v.v… Báo cũng thường đăng ý kiến bạn đọc kêu 
ca tình trạng cửa quyền của mậu dịch quốc doanh. 
Tranh biếm hoạ thường nhắm vào đề tài này: diễu 
thói “chụp mũ”(Bùi Xuân Phái vẽ, TH số 2); diễu 
kẻ tự xưng cán bộ khi đòi mua 2 gói Đại Tiền Môn 
ở quầy bách hoá nhưng lúc xông vào nhà dân hành 
hung người ta lại chỉ “lấy tư cách cá nhân” (Bùi 
Xuân Phái vẽ, TH số 3); tả nỗi mừng của các bà nội 
trợ từ nay khỏi phải dấu con gà con vịt mua được 

xuống đáy rổ tránh con mắt dò xét của cán bộ thuế 
và hộ khẩu như trước (Bùi Xuân Phái vẽ, TH số 4); 
nỗi mừng của người đàn ông từ nay tối về ngủ chỗ 
vợ khỏi lo trình báo hộ khẩu (Tê Hát vẽ, TH số 5), 
tả anh chàng lảo đảo như trúng gió khi vừa chen 
mua hàng mậu dịch (Văn Tôn vẽ, TH số 7), mô tả 
“quái vật hai đầu”, một đầu nịnh trên, một đầu nạt 
dưới (Trần Hưởng và Văn Tôn vẽ, TH số 10), v.v…
Mục “Hoa cười” ở các số Trăm Hoa cũng thường 
có các mẩu chuyện cười tương tự như vậy… Bài ký 
Trăm Hoa, số 5 ghi “Phải nói rằng một trong những 
nguyên nhân mắc phải sai lầm là mũi nhọn chuyên 
chính đã chĩa cả vào ta và bạn… Máu và nước mắt 
đã chảy nhiều trong cuộc chiến tranh cách mạng. 
Máu và nước mắt của một số người lại chảy trong 
cải cách ruộng đất. Nỗi đau khổ của một số đồng 
bào nông dân, của một số đảng viên bị xử trí oan 
không phải là không chính đáng” … “Những hiện 
tượng rạch mồm, chửi bới, đánh xé, doạ nạt, những 
hiềm khích giữa nông dân và cốt cán, giữa nông 
dân với nhau, những mâu thuẫn ở trong Đảng 
ngoài Đảng lúc này đều không lợi cho việc sửa sai, 
cho việc củng cố miền Bắc, đấu tranh giành thống 
nhất”.  Bài trên TH số 6 và số 7 ký tên toà soạn 
nhưng chưa rõ ai viết, ghi: “Để phát triển chế độ 
ta, phải bảo đảm cho nhân dân được tham gia quản 
lý kiểm soát tích cực mọi công việc của Nhà nước, 
không những đặt vấn đề tiếp tục sửa sai trong cải 
cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, trong công tác 
kinh tế tài chính, mà còn nêu vấn đề “xây dựng một 
chế độ pháp trị dân chủ”.

Những ý kiến này bình thường trong một xã hội 
dân chủ, nhưng dưới chế độ cộng sản thì thật tai hại 
cho các tác giả, nhất là cho chủ nhiệm kiêm chủ bút, 
cơ quan ngôn luận. Nguyễn Bính làm báo thất bại lại 
không có quy chế cán bộ, Năm 1958 đành về Nam 
Định xin làm một nhân viên ngoài biên chế của ty 
Văn Hoá tỉnh, và ông trưởng ty Chu Văn dường như 
được giao đặc trách “chăm sóc” Nguyễn Bính. Tô 
Hoài viết trong “Chiều chiều”, trg 228: “Những ai 
đã công tác cùng Nguyễn Bính ở ty Văn Hóa Nam 
Định có thể biết Chu Văn đã quần Nguyễn đến điều 
thế nào”.

Nhà văn Ngọc Giao kể: “Nguyễn Bính cảm thấy 
mệt mỏi, yếu đau. Anh sống với gia đình, coi như an 
phận. Chị Bính là người hiền hậu, nết na. Chị hằng 
ngày ra chợ Rồng, thu nhặt từng xu từng hào với 
mẹt bày quả chanh quả ớt. Chị tháo mồ hôi, phai 
tàn tuổi trẻ, làm sao cho hằng ngày có đủ rượu, 
đồ nhắm, bồi dưỡng cho ông chồng thơ”. Và ông 
chồng vẫn làm thơ.

Nhà văn Lê Hoài Nam thuật lại “Giai Thoai Nhà 
Thơ Nguyễn Bính”: 

Tại Nam Định ngày ấy có một nhóm văn nghệ sĩ 
chơi với nhau: Nguyễn Bính, Nguyệt Hồ, Vũ Hoàng 
Chương, Phong Giao, Trúc Đường… Nhưng nhóm 
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này không chỉ quan hệ bạn bè khép kín trong phạm 
vi một tỉnh mà họ còn chơi với nhiều văn nghệ sĩ 
Thủ đô và các tỉnh khác như Tô Hoài, Lê Tràng 
Kiều [người Nam Định, xin xem NgD  số 321], Trần 
Huyền Trân, Thâm Tâm, Anh Thơ, Ngân Giang, 
Nguyễn Vĩ, Hoàng Tấn, Trúc Khê, Vũ Trọng Can, 
Trúc Sơn, Hoàng Lập Ngôn, Trương Tửu… Trong 
số bạn bè văn chương thời đó, Nguyễn Bính được 
coi là người hay chữ nhất. Đây là câu chuyện vào 
thời kỳ Nguyễn Bính đã phải rời báo “Trăm hoa” 
về làm việc ở Ty Văn Hóa Nam Định. Cái đêm ấy 
chắc phải thức khuya sáng tác nên hôm sau tới nhà 
bạn chơi, trông Nguyễn Bính lờ đờ mệt mỏi. Họa sĩ 
Nguyệt Hồ liền “xuất khẩu” bài thơ “tục” chơi chữ 
rất sành điệu trêu Nguyễn Bính:

Văn nghệ hay là văn gừng 
Sao ông lửng khửng lừng khừng vậy ôi? 
Hay là tối đã tác rồi 
Sáng không tác được mệt nhoài tứ chi? 

Cứ tưởng Nguyễn Bính đang mệt thế không ứng 
đối ngay được, không ngờ ông nhấp một ngụm nước 
rồi đọc luôn: 

Sáng tác hay là tối tác đây? 
Tối không tác đủ tác ban ngày 
Xem ra sáng tác không bằng tối 
Tối tác, ông ơi, sướng gấp hai! 

Các bạn ngồi đó đều cười, gật gù khen tài ứng 
đối của Nguyễn Bính. Nhưng cũng có khi vì cách 
chơi chữ quá sắc sảo mà Nguyễn Bính làm mất 
bạn. Nguyễn Bính chơi thân với một nhà thơ nữ còn 
trẻ, nhưng nàng lại “dính bùa yêu” của một người 
nhiều gấp đôi tuổi nàng. Năm 1954, Nguyễn Bính 
từ miền Nam tập kết ra Bắc, ông tìm đến thăm nữ 
nhà thơ nọ. Nữ nhà thơ tiếp ông thân ái. Nàng để 
đĩa cam lên bàn. Trong lúc nàng hí húi bổ cam mời 
Nguyễn Bính thì ông đã viết xong hai câu thơ toàn 
vần C để trêu bạn, nhét xuống dưới đĩa cam: 

Cô cầm cam, cụ cầm cô, cô cứ cỳ cèo co céo cụ 
Cụ càng cao, cô càng cáu, cô càng cay cú cái 
cò con!

Nguyễn Bính về rồi, nữ sĩ đọc bài thơ giận tím 
mặt. Nàng quyết định cắt đứt quan hệ với Nguyễn 
Bính. Bạn bè biết chuyện liền có thơ giễu lại Nguyễn 
Bính: Chơi chữ cam, chơi chữ chua cay, câu chuyện 
cũ càng, còn cáu kỉnh. Cô cấm cửa, cuối cùng cũng 
cắt! 

Một lần Nguyễn Bính cùng Vũ Hoàng Chương 
nhảy tàu hỏa lên Bắc Giang chơi. Ở đây Nguyễn 
Bính có một người bạn là nhà thơ Bàng Bá Lân. 
Bàng Bá Lân cùng nhóm thơ Bắc Giang mới lập 
một hội gọi là “Tao đàn Sông Thương”. Tại Tao đàn 
này có một nữ sĩ, rất xinh đẹp từng hút hồn Nguyễn 
Bính bấy nay. Nguyễn Bính “kết lắm”, nhưng nữ sĩ 
thì có vẻ chỉ mê thơ chàng chứ không mặn mà với 
con người chàng cho lắm. Lần này Nguyễn Bính 
kéo Vũ Hoàng Chương lên để mong sự trợ giúp 

của bạn cho cuộc tình đi đến độ đơm hoa kết trái. 
Nhưng không ngờ tình hình càng trở nên xấu đi. 
Trên đường về, ngồi trong toa tàu, Nguyễn Bính đã 
làm tức thì những câu thơ và đọc cho Vũ Hoàng 
Chương nghe:

Sông Thương nước chảy đôi dòng 
Bao giờ bên đục bên trong hài hòa 
Ngậm ngùi một bước một xa 
Đến đây là… đến đây là… là thôi! 

Cái câu “Đến đây là… đến đây là… là thôi!” 
thật kỳ tài. Chỉ có tâm trạng kẻ thất tình thì câu 
thơ mới dùng dằng, ngắt quãng kiểu ấy. Về sau, 
hai câu cuối của Nguyễn Bính đưa vào bài “Rượu 
xuân”. 

Một lần tại tòa soạn báo “Tiều thuyết thứ năm” 
hội ngộ khá đông bạn bè, Nguyễn Bính muốn có 
chút tiền khao các bạn một bữa, ông liền đề nghị 
mọi người thi dịch thơ. Ông chủ bút Lê Tràng Kiều 
cũng hưởng ứng, liền “ra đề” bằng một bài thơ 
Đường: 

Hoàng mai thời thiết gia gia vũ 
Phương thảo trì đường cứ cứ oa 
Hữu ước bất lai hoa dạ bán 
Nhàn sao kỳ tử lạc đăng hoa 

Mọi người cầm bút dịch, gạch xóa mãi chưa 
xong thì Nguyễn Bính đã xin được đọc bản dịch 
của mình: 

Ao hồ tiếng ếch gần xa 
Cỏ thơm ngào ngạt, ngoài nhà mưa rơi 
Nửa đêm cái hẹn sai rồi 
Quân cờ gỗ nhảm làm rơi hoa đèn 

Mọi người phải thừa nhận bài thơ Nguyễn Bính 
dịch khá hay. Ông chủ bút Lê Tràng Kiều cao hứng 
liền “ra” tiếp “đề” khác: 

Nhất ấp xuân giao vạn lý tình 
Đoạn trường phương thảo, đoạn trường oanh 
Nguyễn tương song lệ đồ vi vũ 
Minh nhật lưu quân bất xuất thành 
Lần này Nguyễn Bính lại dịch xong đầu tiên: 
Một chén tiễn đưa tình vạn lý 
Oanh buồn rầu rĩ, cỏ buồn phai 
Mong đem lệ tưới thành mưa lớn 
Ngăn bước đường anh buổi sớm mai 

Nghe đến đây mọi người lặng đi vì bài dịch quá 
hay. Ông chủ bút đành phải “ra đề” dễ hơn cho 
các nhà thơ khác tham gia dịch. Song cũng chỉ 
dịch thêm vài bài nữa là ông cho dừng lại vì nó 
liên quan đến số tiền nhuận bút ông phải thưởng. 
Hôm ấy, Nguyễn Bính giật giải nhất. Số tiền đủ để 
ông khao cả nhóm bạn tại một quán ăn khá sang 
trọng của Hà thành (Thị trấn Liễu Đề, tháng 12, 
năm 2006, nguồn Tiền phong).

Nguyễn Bính đi đến đâu là vương mắc tình đến 
đó. Về Nam Định bị trù dập thế, đã 45 tuổi, lại 
bệnh hoạn đau yếu hom hem, tiều tụy thế mà gặp 
một cô giáo làng, Nguyển Bính nhất định nộp đơn 
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xin học:
Ước gì tôi được quen cô giáo 
Để đến theo cô học vỡ lòng
Chỉ sợ trò đông bàn ghế chật
Tuổi nhiều cô có nhận cho không?
Nếu cô đồng ý nhận cho tôi
Tôi sẽ theo cô đến suốt đời
Suốt đời tôi chỉ theo một lớp
Suốt đời tôi học lớp cô thôi
(“Lá đơn xin học”)

Từ ngữ Pháp maîtresse có nhiều nghĩa, trong đó 
có 2 nghĩa là cô giáo và nhân tình. Không biết có 
phải Nguyễn Bính chơi chữ không?

Vào những ngày cuối năm Ất Tỵ, cảnh nhà 
Nguyễn Bính trống trơn nhà thơ lửng thửng rời đất 
Vị Hoàng, đến nhà một người bạn và chết ở đó.

Theo nhà văn Vũ Bão, người bạn thân thiết với 
Nguyễn Bính ở Ty Văn hóa Hà Nam và là người hỏi 
những người chứng kiến sự ra đi của Nguyễn Bính 
sớm nhất (mùng 4 tết) ông đã kể lại như sau:

Khi làm báo Hà Nam, tôi và Nguyễn Bính có một 
người bạn chung tên là Đỗ Văn Hứa, người thôn 
Mạc Hạ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh này 
làm nghề bốc thuốc Đông y nhưng cũng viết báo, 
làm thơ, lấy bút hiệu là Tân Thanh. Đặc biệt, anh 
rất yêu thích thơ Nguyễn Bính nên mỗi lần về Ty 
Văn hóa Hà Nam họp, Tân Thanh lại khẩn khoản 
mời Nguyễn Bính về nhà mình chơi. Được cái cô 
Sang - vợ Tân Thanh - là người rất mến khách, mỗi 
lần chúng tôi về nhà là cô tiếp đón niềm nở... Mùng 
4 Tết tôi mới được nghỉ, đạp xe đi thăm đây đó... 10 
giờ ngày mùng 4 Tết, tôi tới nhà Tân Thanh ở Mạc 
Hạ. Vừa nhìn thấy tôi dắt xe đạp vào trong sân, cô 
Sang đã nói ngay: "Bác Vũ ơi, bác Bính mất rồi!". 
Tôi đứng sững lại: "Ai nói với cô?". Cô Sang nói 
tiếp: "Tuần trước, bác ấy đạp xe về nhà em. Trời trở 
gió, vừa vào tới nhà, bác ấy đã bảo nhà em đưa bác 
đi bệnh viện. Thời may, bệnh viện huyện lại sơ tán 
ngay xã em. Bác ấy bị thổ ra máu. Nằm ở bệnh viện 
huyện 3 ngày, sức khỏe hơi đỡ, lại về nhà em lấy xe 
đạp tính về Đại Hoàng ăn tết với vợ con. Hôm ấy 
đã là 29 Tết rồi. Thấy bác còn mệt, chúng em sợ bác 
không đủ sức về tận Đại Hoàng nên cố giữ bác lại 
ăn Tết cùng chúng em... Sáng sớm 30, nhà em tính 
sang chỗ hàng xóm chia thịt lợn mang về cái đùi và 
một ít lòng, tiết canh để hai anh em ăn cơm. Bác 
Bính bảo nhà em cứ ở nhà ăn với bác bát cơm cái 
đã. Nể bác, nhà em ngồi nán lại ăn cơm. Bác Bính 
có thói quen ăn xong là đi rửa tay. Bác vắt khăn 
lên vai, lò dò bước xuống cầu ao. Bỗng chúng em 
nghe tiếng bác gọi "Tân Thanh!". Nhà em chạy vội 
ra sân, thấy bác Bính đang gục xuống bên gốc mít, 
cạnh hố vôi. Nhà em xốc bác lên, tựa người bác vào 
ngực mình. Miệng bác đầy máu, bác thổ ra huyết. 
Nhà em chạy đi gọi anh Huê và anh Đáp, nhờ họ 
cáng bác lên bệnh viện gấp. Y sĩ khám cho bác ấy 

xong mới cho nhà em biết bác ấy mất rồi. Nhà em 
ra bưu điện huyện gọi điện báo tin cho bác Trúc 
Đường và Ty Văn hóa...

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo ở Nam Định lại cho biết 
cái chết thảm thương hơn của Nguyễn Bính:

Về cái chết của Nguyễn Bính, có một số bài báo 
nói khác, cho rằng Nguyễn Bính chết no, chứ không 
phải chết đói như bọn “diễn biến hòa bình” xuyên 
tạc. Mấy chục năm trước, tôi (TMH) có gặp ông 
lang Hứa tại tư gia nhà thơ Vũ Quốc Ái ở Nam 
Định. Ông lang Hứa làm thơ, bút hiệu Tân Thanh 
kể rằng: sau 1958 Nguyễn Bính bị nhà nước đuổi về 
quê vì làm báo “Trăm Hoa”. Báo này do nhà nước 
xúi và bỏ tiền cho Nguyễn Bính làm, học theo phong 
trào trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng bên Trung 
Quốc của Mao Trạch Đông; cốt lừa cho trăm hoa 
cùng nở rồi “thịt” hết hoa vàng hoa trắng hoa tím 
hoa nâu…tức là trừ hoa hồng đỏ máu cách mạng ra 
còn nhổ hết. Nguyễn Bính về quê làm nhân viên hợp 
đồng sửa bản in cho ty văn hóa Nam Định nên đói 
khổ lắm. Năm 1966, cơ quan ty văn hóa Hà Nam 
Ninh sơ tán lên huyện Lý Nhân, nên Nguyễn Bính 
hay đến nhà ông lang Hứa ở thôn Mạc Hạ, xã Công 
Lý (một người mê thơ Nguyễn Bính) tá túc. Tết đến, 
không có tiền, Nguyễn Bính tới nhà ông Hứa mượn 
đỡ chút tiền về cho bà Lai (là vợ) và cháu Hùng mới 
ba tuổi có chút tiền ăn tết. Bà Lai làm nghề đan len 
nuôi chồng con nên rất cực. Trưa 29 tết (tức ngày 
30 tết) Bính Ngọ, Nguyễn Bính do đói quá, lại làm 
tí rượu, chóng mặt, ra bờ ao nhà ông Hứa rửa mặt, 
rơi xuống ao. Ông Hứa và người nhà vớt Nguyễn 
Bính lên bờ. Nhà thơ thổ huyết, tắt thở. Gia đình vội 
cáng ông lên bệnh viện huyện cho khỏi liên lụy… 
Nguyễn Bính mất khi mới 48 tuổi (“Tết nhớ Nguyễn 
Bính”. Tết Nam Định 1976).

Nguyễn Bính Hồng Cầu là con gái Nguyễn Bính  
thuật lại:

Cha tôi mất đến nay đã được 43 năm, trong 
khoảng thời gian đó, có biết bao ý kiến, bao bài báo 
nói về cái chết của ông, biết bao là dị bản. Những 
người trong gia đình họ tộc nhà tôi cũng đều nghe 
nói lại, không một người vợ con ruột thịt nào có mặt 
lúc cha tôi lâm chung. Biết làm sao hơn được, chiến 
tranh loạn lạc mà!

Chú Tân Thanh có tên tục là ông lang Hứa, chú 
làm nghề đông y, thích làm thơ và nhất là rất yêu 
thơ Nguyễn Bính. Gia đình chú có nghề buôn bán 
cây thuốc lâu đời, thời đó đã xuất khẩu thuốc bán 
ra nước ngoài, gia đình thuộc loại khấm khá. Lúc 
sinh thời cha tôi hay lui tới nhà chú Tân Thanh như 
chỗ thâm tình. Gia đình chú cũng quý cha tôi như 
người anh lớn trong nhà. Dạo ấy là những ngày 
tháng chạp, cha tôi từ bệnh viện nơi sơ tán về ghé 
lại nhà chú Tân Thanh nghỉ dưỡng cũng có hơn 
mươi ngày. Một hôm cha tôi nói với chú Tân Thanh: 

- Chú Hứa này, anh đã coi số tử vi, năm nay anh 
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chết đấy, nếu may qua được năm nay thì anh sống 
thêm được chục năm nữa!

Chú Tân Thanh gắt:
- Vớ vẩn, chết gì mà chết, tử vi với tử vẩn, anh cứ 

nói huyên thuyên!
- Thật mà hôm nào rỗi anh cho chú xem - Nhưng 

cha tôi cũng không kịp cho chú Tân Thanh xem lá 
số tử vi như ông đã hứa.

Khoảng 25-27 tết cha tôi đem chiếc xe đạp hiệu 
Phượng Hoàng (tiền mua chiếc xe cũng là của chú 
thím Tân Thanh đưa) ra kỳ cọ sửa sang để chuẩn 
bị về Nam Định ăn tết. Thấy vậy thím Tân Thanh 
mới bảo:

- Bác ở lại ăn tết với vợ chồng chúng em, sức khỏe 
bác ốm yếu như vậy, đường sá gập ghềnh lỏm chỏm 
đá to đá nhỏ, ổ gà ổ voi không khéo ngã thì có chết! 

Cha tôi nói:
- Cô không sợ anh chết ở đây à?
- Chúng em chẳng sợ gì cả, chết thế nào được! 

Bác cứ ở lại đây ăn tết cùng gia đình chúng em có 
dưa ăn dưa có muối ăn muối.

Chú Tân Thanh nghe vợ nói, cũng hăng hái góp 
lời:

- Cô ấy nói phải đấy! Bác cứ ở lại ăn tết với chúng 
em, khi nào khỏe hẳn rồi hãy về, chúng em không 
buộc.

Thế là cha tôi đồng ý ở lại với gia đình chú Tân 
Thanh để ăn thêm cái tết xa nhà, không ngờ đó lại 
là một “Xuân tha hương” vĩnh viễn của cha tôi ở 
nơi cũng tạm gọi là đất khách. 

Vào khoảng 8 giờ sáng, ngày 20/1 năm 1966 nhằm 
ngày 29 tháng chạp âm lịch (tết năm ấy không có 
ngày 30), tại nhà chú Tân Thanh ở xã Công Lý, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cha tôi đã trút hơi 
thở cuối cùng.

Ở nhà quê những năm sơ tán, bữa ăn sáng của 
người nông thôn thường là củ khoai, cơm nguội đã 
là sang. Sáng đó, (cha tôi tuyệt nhiên không có uống 
một hớp rượu nào và cả những ngày hôm trước nữa 
vì ông đang điều trị bệnh) cha tôi ăn được một tô 
cơm đầy với tép kho, ông khoe:

- Cô Hứa này, sáng nay anh ăn được nhiều cơm, 
cả một tô đầy đấy!

Thím Tân Thanh nói:
- Anh cứ ăn nhiều vào cho mau lại người, ăn được 

là tốt rồi.
Lúc này, thím Tân Thanh vừa mổ ruột thừa xong 

nên đi lại còn khó khăn, thím chỉ loay hoay trên bộ 
ván mà trông coi việc nhà. Ngày giáp tết thợ thầy 
cũng nghỉ việc. Mọi việc cha tôi cứ tự nhiên như ở 
nhà mình, ăn xong cha tôi vắt chiếc khăn mặt lên 
vai, thủng thỉnh ra ao rửa ráy. Còn chú Tân Thanh 
thì chuẩn bị đi mổ lợn chung. 

Cha tôi bảo: 
- Chú không ăn bát cơm cho chắc bụng, kẻo đến 

trưa đến xế mới xong việc đói thì làm thế nào?

Chú Tân Thanh nghe lời cha tôi vào ăn bát cơm. 
Ngoài ao, có tiếng cha tôi gọi:
 - … Tân Thanh…! 
Thím Tân Thanh gọi chồng: 
- Ông Hứa ơi, ông ra xem bác Bính bị làm sao ấy! 
Chú Tân Thanh vội buông đũa chạy ra, nhìn thấy 

cha tôi gục đầu thổ huyết bên bờ ao chỗ gốc mít, 
mà sau nầy xây nhà làm lại cổng, người nhà bảo 
đốn, chú không cho đành phải xây cái cổng lượn 
vòng, giữ lại cây mít để kỷ niệm bác Bính. Khi tôi 
đến, xung quanh gốc mít chỗ thắm máu cha tôi mọc 
đầy những cây gừng non đâm thẳng lên trời, xanh 
mượt, tôi thấy cay ở sống mũi, nước mắt cứ trào ra. 

Chú Tân Thanh bế cha tôi vào nhà để nằm trên 
chiếc giường cá nhân nơi ông thường nghỉ ngơi mỗi 
khi ghé lại, thì cha tôi đã tắt thở. Chú nói với vợ:

- Mình ơi, bác Bính đi rồi!
Thím Tân Thanh bàn với chồng, thuê người võng 

cha tôi ra bệnh viện cách đó gần hai cây số, chứ để 
trong nhà khâm liệm thì sẽ đâm ra rắc rối lôi thôi 
với chính quyền, làng nước, nhiều lời dị nghị. Điều 
đó cũng dễ thông cảm cho chú thím, ngày tư ngày 
tết lại xảy ra chuyện chết chóc, xúi quảy cả đời có 
khi. Hai người được thuê võng cha tôi ra bệnh viện, 
hiện một người còn sống, tôi đã tìm gặp, ông tên là 
Lữ cũng đã ngoài 70 tuổi, nhà ở gần bên. 

Tôi hỏi ông Lữ: “Chú võng cha cháu ra đến bệnh 
viện cha cháu có tỉnh lại lần nào không”. ông Bảo: 
“Không! Ngày giáp tết ai nấy cũng đều tất bật cả”.

Vậy là cha tôi được đưa về nghĩa trang Cầu Họ. 
Mùng hai Tết, bác cả tôi là nhà viết kịch Trúc Đường 
cùng với con gái đi về Nam Định để đưa tang cha 
tôi. Dọc đường thấy một đám ma không kèn trống, 
không người đưa tang, đâu ngờ đó lại chính là đám 
tang đứa em trai ruột thịt của mình (“Sự thật cái 
chết của cha tôi - nhà thơ Nguyễn Bính”. Nguồn: 
HNV).

Đời Nguyễn Bính đã có lúc hiển hách, vua biết 
mặt chúa biết tên, đến khi lìa đời đám tang tiêu điều 
đến nỗi anh ruột cũng không nhận ra được. Thật 
tang thương.

Nguyễn Thế Vinh viếng một bài thơ trong đó có 
câu: 

Long đong kiếp sống đã đành
Gian nan cả lúc đã thành người xưa
Một lần chết bốn lần đưa
Tóc tang mấy độ cho vừa văn nhân.

Lưu Kường nói rõ hơn:
Nhà thơ mất đúng vào ngày Tết, năm 1966, lại 

đúng vào thời kỳ chiến tranh, nhiều người về quê 
hay đi sơ tán, nên đám tang ông cũng không có mấy 
ai. Người ta tạm chôn cất ông tại nghĩa trang Cầu 
Họ, cây số 13, đường 10, ngoại thành Nam Định. 
Sau này hợp nhất ba tỉnh thành Hà Nam Ninh, mộ 
Nguyễn Bính được chuyển về nghĩa trang Tam Điệp, 
Ninh Bình. Nhưng vì quá xa xôi, việc thăm nom, 
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chăm sóc mộ chí ngày giỗ tết hết sức khó khăn, nên 
gia đình kiến nghị di chuyển hài cốt nhà thơ Nguyễn 
Bính về quê, đặt tại cánh đồng Mả Quan, cạnh mộ 
ông nội. Không hiểu vì lẽ gì, gia đình ông lại xin 
chính quyền địa phương cho di mộ nhà thơ về ngay 
chính trên vườn nhà, nơi ông được sinh thành. Thêm 
một sự lạ, bởi lẽ đây là một ngôi mộ danh nhân, có 
một không hai, được chôn cất ngay tại giữa làng. 
Từ xưa chẳng bao giờ và nơi nào có tiền lệ như vậy. 
Nhưng chính vì ngôi mộ của nhà thơ nằm ngay tại 
vườn nhà chăng, mà hiện không có ai sinh sống, 
trông nom ngôi Từ đường và Nhà Lưu niệm của nhà 
thơ. Ngay bà Nguyễn Thị Yến, em ruột nhà thơ, là 
người có công lớn xây dựng ngôi nhà này, cũng chỉ 
ở một thời gian rồi ra Hà Nội làm ăn.

Mộ Nguyễn Bính ở thôn Thiện Vịnh, 
xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Ngay bên cạnh mộ, là ngôi Từ đường và Nhà Lưu 
niệm của nhà thơ Nguyễn Bính. Nhưng thực ra nơi 
này chỉ có tủ sách nhỏ, lèo tèo độ mươi tài liệu, 
và cũng chẳng quý giá gì. Bên cạnh đó, bàn thờ 
Nguyễn Bính còn sơ sài. Chỉ có hai thứ có thể coi là 
kỷ vật: Một,  phía trên bàn thờ là giấy chứng nhận 
"Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật", 
do Nhà nước truy tặng ông năm 2000. Hai, chiếc 
điếu cày, mà nhà thơ thường dùng. Nhưng riêng 
chiếc điếu cày lại có vẻ còn mới nhưng đã nứt, cùng 
với guốc điếu lại quá sạch, tạo nên sự nghi ngờ về 
sự thật của nó? Với số tài liệu ít ỏi đó không thể coi 
đây là một Nhà Lưu niệm với đúng nghĩa của nó, 
đối với nhà thơ được cả nước yêu mến như vậy. 

Khung cảnh nhà tưởng niệm

Hiện ngôi Từ đường và Nhà Lưu niệm này phải nhờ 
người em họ ở gần đó trông nom giúp, mỗi khi có 
người đến thăm viếng thì mới đến mở cửa cho vào, 
đã tạo nên sự hoang lạnh, tiêu điều. 

Ngôi nhà số 23, đường 11, phường 11, quận Gò 

Vấp, TP HCM, do nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, 
con gái đầu của nhà thơ Nguyễn Bính gây dựng nên. 
Diện tích của phòng trưng bày chỉ khoảng 30 m2, 
nhưng với cách bài trí đẹp và tận dụng nhiều diện 
tích, nên bà Hồng Cầu đã lưu giữ được hàng trăm 
tài liệu, bút tích của người cha, cùng với những kỷ 
niệm của bạn bè, đồng nghiệp với nhà thơ. Đồng 
thời đây cũng là một địa chỉ sinh hoạt của các nhà 
văn, nhà thơ và bạn bè yêu quý thơ Nguyễn Bính.

Còn thêm nữa, Nhà Lưu niệm thứ ba về nhà thơ 
mới hình thành của Trường THPT Nguyễn Bính, 
huyện Vụ Bản, ở khá gần làng Thiện Vịnh, quê nhà 
thơ. Nhà Lưu niệm này được sự góp sức ban đầu 
của nhà thơ Gia Dũng, với 800 trang bản thảo, 
kết quả sau bao năm ông nghiên cứu và sưu tầm 
về Nguyễn Bính. Cùng với tác giả Gia Dũng, còn 
có các ông Đặng Khánh Cường, họa sĩ Anh Vũ và 
CLB "Chân quê thi hội" ở Hải Phòng…Xem ra với 
căn phòng rộng tới 60 m2 của nhà trường cũng sẽ 
là một địa chỉ văn hoá rất phong phú về nhà thơ 
Nguyễn Bính.

Và, cuối cùng vẫn còn một nơi lưu giữ kỷ vật 
của Nguyễn Bính nữa, đó là Bảo tàng Văn học của 
Hội Nhà văn Việt Nam. Tại địa chỉ thứ tư này, gần 
đây xin được chiếc bàn gỗ mà nhà thơ đã sáng tác 
những bài thơ vận động kháng chiến tại xã Mỹ 
Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh 
đó, Bảo tàng còn sưu tầm được những di bút cùng 
chiếc lư hương và cây bút lông của nhà thơ hay sử 
dụng ngày nào…  

Năm 2000 nhà nước cộng sản đặc ân ban cho 
Nguyễn Bính một mảnh giấy gọi là Giải thưởng Hồ 
Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Thật bẽ bàng cho 
một thiên tài. Dường như Nguyễn Bính đã linh cảm 
được thân phận của mình. Nhà văn Chu Văn kể: 

Cuối năm 1965, nhằm chuẩn 
bị cho kỷ niệm 200 năm ngày 
sinh Nguyễn Du - người mà 
Nguyễn Bính vốn coi như "tổ 
sư" của mình trong lĩnh vực làm 
thơ (Nguyễn Bính chẳng phục 
nhà thơ nào, chỉ trừ... Nguyễn 
Du!), báo Xuân năm Bính Ngọ 
ra số đặc biệt với nhiều bài vở 
về Nguyễn Du (1966). Hôm 
duyệt bài báo Tết, Nguyễn Bính 

cười thật tươi, tay cầm một xấp giấy mỏng, khoe: 
"Chỉ trong một đêm, tôi đã viết được một bài tập 
Kiều, vịnh cụ Tiên Điền". Nguyễn Bính không cho ai 
xem mà chờ cho đến lúc đông đủ anh em mới trịnh 
trọng giở những trang giấy được viết thật công phu, 
chữ đẹp như xếp, rồi hắng giọng ngân nga: "Kính 
tặng cụ Nguyễn Du và Truyện Kiều":

    . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
Rằng tài nên trọng, mà tình nên thương 
Khen rằng giá đáng Thịnh Đường
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Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai 
Gẫm âu người ấy, báu này
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào 
Nặng vì chút nghĩa xưa sau
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay 
Thương vui bởi tại lòng này
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời 
Lòng thơ lai láng bồi hồi
Tưởng người nên lại thấy người về đây...

Cả hội đồng duyệt bài số báo Tết hôm ấy, cùng 
lặng đi. Một bài tập Kiều thật hay. Nhưng nghe ra... 
đây tuy đề là tặng cụ Tiên Điền mà sao cứ như tâm 
sự của Nguyễn Bính, tổng kết cái cuộc đời thơ tài 
hoa long đong lận đận về... Những câu sau cùng, 
sao mà nó sái quá. Một lời là một vận vào khó nghe. 
Nguyễn Bính cười trừ: "Các ông mê tín! Cứ hay 
là được rồi. Tôi xin nộp bài này. Một câu một chữ 
không sửa!"...

Ngày 7.12.2013, tại Nhà Văn hóa 3-2, UBND tỉnh 
Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh 
nhà thơ Nguyễn Bính (1918-2013). 9 giờ sáng ngày 
7.9.2017, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ 
Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu và ra mắt bộ sách 
“Nguyễn Bính toàn tập – 1917-2017” tại Văn phòng 
công ty, số 60-62 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM. Bộ sách 
“Nguyễn Bính toàn tập” gồm có 2 tập, được chia 
thành:  Cuốn 1: Phần I: Thơ in trước 1945; Phần II: 
Thơ in sau 1945; Phần III: Truyện thơ và Trường ca. 
Cuốn 2: Phần I: Kịch thơ; Phần II: Văn xuôi; Phần 
III: Nguyễn Bính trong ký ức bạn bè, giai thoại và 
những bài thơ và ca dao Nam bộ kháng chiến… 

Ngày hôm sau, 8.9.2017 lại có tin “Con gái nhà 
thơ dành 20 năm làm Nguyễn Bính toàn tập”:  

Toàn bộ sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Nguyễn 
Bính vừa được ra mắt với hai tập sách dày khoảng 
1400 trang, do con gái nhà thơ - bà Nguyễn Bính 
Hồng Cầu - tổ chức và xử lý bản thảo. Phát biểu tại 
lễ ra mắt sách, bà Nguyễn Bính Hồng Cầu cho biết
với hoàn cảnh từ nhỏ đã xa cách người cha tài hoa 
và nổi tiếng, mấy chị em bà "có 3 ước nguyện là: 
xây lại ngôi mộ cho nhà thơ Nguyễn Bính ở quê 
hương Nam Định, thực hiện Nhà lưu niệm Nguyễn 
Bính, và làm Toàn tập Nguyễn Bính để tập hợp các 
trước tác của ông trong một đời với nhiều thăng 
trầm, uẩn khúc. Riêng bộ toàn tập này, bà Hồng 
Cầu cho biết đã mất 20 năm để hoàn thành, dịp ra 
mắt cũng là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn 
Bính (1917 - 2017). Chỉ với gần 50 năm tuổi đời với  

Quế Đỗ

TÀU MUỐN THÀNH CHỆT
Ta gọi Tàu là “chệt” với ý miệt thị nhưng không 

giản dị như thế đâu, Nhiều học giả giải thích từ này 
kỹ lưỡng lắm như học giả An Chi giải thích “Chệch 
chứ không phải Chệc hay Chệt” (Năng lượng Mới 
số 462 ngày 30.5.2015). Cụ Phan Khôi viết trên tờ 
Phụ nữ Tân văn, Sài Gòn, số 182 ngày 22.12.1932 
dưới tựa đề “Vì đâu người mình kêu Tàu bằng 
‘chệt’” và lần nguyên lai của từ này lên đến “trước 
và sau Giáng sanh” nghiã là từ đời Nhà Hán (206 
TK-220).

Ngày nay thanh niên Tàu đang có phong trào về 
nguồn, phục hồi và thanh lọc cội nguồn, nghĩa là 
thành ”chệt” chính cống như thời trước và sau cái 
gọi là Công nguyên mà tôi gọi là Trước Kitô (TK) 
và Sau Kitô (SK), theo thuyết của cụ Phan Khôi.

Kevin Carrico mô tả phong trào tồn cổ mới có ở 
Tàu:

Phong trào trang phục Hán, một phong trào dân 
tộc chủ nghĩa về nguồn dựa trên thanh thiếu niên 
được xây dựng xung quanh nhóm đa số dân Tàu 
thuộc sắc tộc Hán đã xuất hiện từ hơn 15 năm qua 
ở các khu đô thị Tàu. Nó tượng trưng cho sự đa 
dạng về số lượng và văn hoá Hán -- gần 92% dân 
số Tàu – từng là mục tiêu đàn áp bởi cả các thiểu 

                                                Nguyễn Bính (tt)
30 năm sáng tác, Nguyễn Bính đã để lại sự nghiệp 
đồ sộ với 14 tập thơ, 8 truyện thơ, 5 tác phẩm kịch 
bản sân khấu, 4 tập truyện ngắn và tiểu thuyết...

Sự nghiệp đồ sộ và cuộc đời kết thúc một cách 
tang thương – một nhị phân (dichotomy) tàn nhẫn 
-- của Nguyễn Bính là một bài học cho những ai 
chưa hoàn toàn ý thức được tính bất nhân bất nghĩa, 
ăn cháo đá bát, được chim bẻ ná, được cá quên nơm 
của cộng sản. Nguyễn Bính tuy vậy còn may mắn 
chưa mất mạng dù phải sống trong cảnh lầm than 
vào cuối đời. Biết bao nhân tài khác vì tin theo cộng 
sản đã phải lấy sinh mạng để trả giá cái thiếu sáng 
suốt của mình. 

Nguyễn Bính mệnh một, để lại một số thân nhân 
cũng là những văn tài đồng hương.
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số Tàu [Nhà Nguyên Mông Cổ, Nhà Thanh Mãn 
Châu] và “Tây phương”, trong nhu cầu khôi phục 
để cứu Tàu. Hy vọng sẽ làm cho Hán lại vĩ đại, các 
thành viên của phong trào khuyến khích mặc quần 
áo dân tộc nhằm mục đích khôi phục một phong 
cách trang phục cổ hàng ngàn năm.

(trái) Sinh viên tốt nghiệp mặc Hán phục hay 
Mãn phục? (phải) các quan khách mặc “Đường 
trang”.

Theo những người đam mê Phong trào Trang 
phục Hán, tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Tàu 
ngày nay được phô trương đầy đủ vào mùa thu năm 
2001 khi các nhà lãnh đạo từ khắp Châu Á Thái 
Bình Dương tập họp tại Thượng Hải để tổ chức Hội 
nghị Bộ trưởng Cộng tác Kinh tế Châu Á Thái Bình 
Dương (APEC). Chỉ một tháng sau những vụ tấn 
công 9/11, chủ đề của sự kiện này là "đáp ứng được

                                               trình diễn Hán phục

những thách thức mới trong thế kỷ mới". Tuy nhiên, 
các nhà tổ chức và những người tham gia, mặc dù 
không biết, một tấm hình chụp cuộc họp này đã sớm 
tạo ra một phong trào đáp ứng được những thách 
thức mới của thế kỷ mới này bằng cách tìm kiếm câu 
trả lời từ các thế kỷ trong quá khứ… Theo đó, tại 
cuộc họp APEC năm 2001, các nhà lãnh đạo đã tập 
họp chụp hình lưu niệm trong bộ trang phục truyền 
thống được gọi là “Đường trang” (tangzhuang = 
trang phục Đời Đường). Tuy nhiên… trang phục 
này không phải là sản phẩm của Nhà Đường 
(618–9070) vốn nghiêm trang mà là tên gọi trang 
phục kiểu Tàu do người Tàu hải ngoại thời Thanh 
triều (1644–1911) tạo ra liên hệ với “Tây trang” 
(xizhuang). Mãn phục (Manfu) đáp ứng với Hán 
phục (Hanfu)… Kiểu thức trang phục cổ truyền 
được chế ra từ thời Hoàng Đế và Nhà Hán, cốt lõi 

văn minh Tàu được mặc trong cả ngản năm. (Năm 
2017 là năm sinh thứ 4,728 của Hoàng Đế)

Hán phục Vận động (Hanfu yundong = 漢服運動) 
là một phong trào truyền thống chủ nghĩa và dân tộc 
chủ nghĩa phát triển tại Tàu từ 20001. Những người 
tham gia làm hồi sinh viễn kiến không tưởng của họ 
về một “Đại Hán” đích thực và phù hợp với “Tàu 
thực sự” qua trang phục, tái tạo lễ thức Khổng giáo 
và tình cảm bài ngoại. Danh từ Hán phục Vận động 
làm nổi bật hai yếu tố chính của hiện tượng xã hội 
văn hóa này. Một mặt, theo thuật ngữ Hán phục, 
phong trào này dành riêng cho việc viết lại lịch 
sử Tàu xung quanh nhân vật trung tâm của người 
Hán và tái tạo các truyền thống Hán trong hiện tại. 
Mặt khác, như được chỉ ra bởi thuật ngữ yundong 
(phong trào), nhóm xã hội này là một phong trào 
trong ý nghĩa Mao-ít trong chừng mực nó được dành 
để định hình lại thế giới theo hình ảnh thẩm mỹ cụ 
thể của nó (“Young people in China have started 
a fashion movement built around nationalism and 
racial purity”. 29.8.2017).

Juni L. Yeung thuật lại lịch sử của phong trào này:
Ít lâu sau cuộc nổi dậy của Vũ Hán vào ngày 

10.10.1911, công dân Tàu Hán tộc ngơ ngác trước 
việc giải phóng mới của họ: Trong khi một số không 
ngần ngại một giây cắt tóc đuôi sam -- do lệnh Đuôi 
Sam năm 1644 để loại bỏ trang phục và tác phong 
của người Hán -- những người khác bám vào thực 
hành trong nhiều thập niên để bước vào nền Cộng 
hòa. Một câu chuyện phổ biến liên quan đến thương 
nhân Chen Shutong bị thách thức bởi một sinh viên 
trẻ trong trang phục phương Tây tại sao Chen vẫn 
mặc quần áo Nhà Thanh. Chen hỏi, "Em ăn mặc 
gì bây giờ?" Khi sinh viên trả lời là mặc áo ngoại 
quốc (waiguo fu = ngoại quốc phục), Chen lạnh 
lùng nói tiếp, "Đúng, tôi cũng thế”.

Phần lớn các nhà cách mạng phản-Thanh tập 
trung vào tiền đề "đuổi Thát Đát ra và khôi phục 
Hoa Hạ"... Tuy rằng nhiều người có cảm tình hoặc 
ủng hộ khái niệm này một cách trực giác khi nó thu 
hút tinh thần dân tộc chủ nghĩa dựa trên Hán mới 
phát sinh, nhưng sự khiếm khuyết một từ vựng thời 
trang có hệ thống khiến cho phong trào bất nhất 
trong việc thảo luận về việc hiện đại hoá thông qua 
trang phục. Minh Quang Hoa Báo còn vẽ một bức 
biếm họa với câu kết khôi hài "ngắn và dài, cao và 
thấp, cũ và mới - một hỗn hợp rất buồn cười" để 
biểu thị quan điểm phổ biến hơn là một vấn đề nhận 
ra quần áo Hán, Mãn-Thanh hoặc Tây phương, nó 
được coi hơn là một trận chiến của các phong cách 
ăn mặc di biệt trong một thời gian biến hóa, với 
những người ủng hộ thời trang Thanh được coi là 
trung thành hoặc bảo thủ nhưng những người ủng 
hộ trang phục Hán như cổ lỗ sĩ một cách phi lý 
(absurdly antiquarian) và không sát với thực tế…

Trong gần 370 năm, người Hán đã phải vật lộn 
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với việc cưỡng bách đồng hóa trang phục và phong 
cách Mãn Châu ngoài các quy tắc chính trị. Trong 
khi Cách mạng năm 1911 đã thành công dứt được 
sự kiểm soát của ngoại bang và chủ nghĩa đế quốc 
từ Hán trở đi, sự hòa hợp với hình ảnh trước đây 
của nó bị che khuất bởi một loạt những dấu hiệu sâu 
sắc được cấy vào tiềm thức xã hội Hán, cũng như 
truyền thống cả vật chất và phi vật chất đã liên tục 
rơi ra khỏi phần còn lại của thế giới trong hơn hai 
thế kỷ rưỡi. Bị áp đảo bởi những định kiến của Tây 
phương về hiện đại và những bóng tối lấp liếm của 
các kỳ thị xưa cũ, phong kiến, ý tưởng đã không tồn 
tại lâu dài qua đề xuất của nó (“Shaking off double-
colonization: The Achievements and Shortcomings 
of the Han Clothing Movement of the 20th and 21st 
Centuries”.

Andy Lee Chaisiri còn đặt câu hỏi “Phong trào 
Hán phục có được coi là trò đùa ở Tàu không?”:

Đã có những trường hợp Tàu đại lục bị chế nhạo 
hoặc tấn công ở nơi công cộng vì mặc quần áo 
truyền thống. Một số người Cộng sản cứng rắn hơn 
tin rằng đó là một lý thuyết âm mưu lật đổ đảng và 
khôi phục lại những giá trị quý tộc Nhà Thanh, hay 
một cái gì đó tương tự. Những người khác buộc tội 
phong trào Hán phục như là  tối thượng chủ nghĩa 
Hán khi một số người ủng hộ Hán phục coi xường 
xám (qipao) như là một món trang phục “nước 
ngoài” của Mãn Châu, do đó, vâng! Mãn Châu là 
vật tế thần của cả hai bên! Có một biến cố khủng 
khiếp ở Thành Đô. Một cô gái mặc Hán phục tại 
một nhà hàng bị một nhóm sinh viên đại học chống 
lại Nhật Bản tấn công bởi buộc tội cô mặc kimono. 
Chúng bắt cô phải cởi ra rồi đốt bàn tay may Hán 
phục của cô trên đường phố . Tôi không biết có ai 
bị bắt vì tội này hay không.

Đây là “những người ái quốc’' đang cầm Hán 
phục để chụp ảnh, chủ quần áo núp trong phòng 
vệ sinh trong đồ lót và mặc một cái áo thun (hình 
trái). Nhưng cộng đồng Hán phục không để biến cố 
này dọa nạt và trong ngày kỷ niệm cuộc tấn công 
ấy họ tự hào mắc trang phục cổ truyền (hình dưới) 
(Is the Hanfu movement seen as a joke  in China? 
3.8.2016)

Những bài viết về đề tài này đều trường giang đại 
hải, chia làm hai  phe, bên chẳng bên chuộc, cãi tới 
cãi lui.

Yuanbin Phillip Tang, một cư dân mạng Tàu đã 
ngụ tại Hoa Kỳ hơn 10 năm, ngày 15.6.2016, tổng 
kết tình hình:

Những người ủng hộ Hán phục thường coi mình 
là những người yêu thích truyền thống Tàu (hay đặc 
biệt hơn là truyền thống của người Hán), muốn làm 
cho Hán phục tuyệt vời trở lại. 
Tôi nghĩ lý do cho điều này có ba:

1. Kimono Nhật, hanbok Cao Ly đều được công 
nhận là trang phục truyền  thống xuất phát từ thời 
trang quần áo Nhà Tùy và Nhà Đường. Có người 
hâm mộ Hán phục cảm thấy Hán phục đáng được 
công nhận như thế. 

2. Chiếc áo Tàu gọi là Sường Xám (Qipao) được 
coi là từ kiểu thức trang phục Mãn Châu. Nhà 
Thanh yếu kém đem lại kết quả là thế kỷ nhục nhã 
và có ngưởi chủ trương Hán phục cảm thấy rằng 
nhận cái áo của môt nhóm thiểu số đã đưa một quốc 
gia phồn thịnh xuống tan hoang là không thích hơp 
để đại diện trên quốc tế.

3. Một số chủ trương Hán phục cảm thấy rằng 
Tàu đã quên lịch sử và truyền thống quá lâu khi 
hoán chuyển theo xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa 
và có trách nhiệm lấy lại những gì đã mất và làm 
nó vĩ đại trở lại.

Phong trào được Tân Lãn Vi Bác (Weibo) và các 
trang mạng xã hội Tàu khác ủng hộ rõ rệt vì kiểu 
thức cổ truyền y phục Hán rất đa diện từ triều đại 
này sang triều đại khác và đã có cái gì đó trong bộ 
sưu tầm to lớn mà người ta ái mộ, và phụ nữ mặc 
Hán phục nom tuyệt đối lộng lẫy. Tuy nhiên, cũng 
như với bất kỳ phong trào nào, có nhưng dư luận 
đối lập. Có người cả thấy cá cái phong trào Hán 
phục phần lớn là vô nghĩa vì:

1. Không có định nghĩa rõ ràng cho "Hán phục". 
Như hầu hết các triều đại Tàu đều quy về Hán và 
mỗi triều đại đều có một phong cách trang phục 
khác nhau (khác biệt rõ rệt với các triều đại khác), 
Hán phục chỉ là một khái niệm quá rộng và phong 
trào này còn không thể đạt được một sự đồng thuận 
nội bộ.

2. Trước hết có cái gọi là Hán phục có thể không 
bao giờ hiện hữu trong lịch sử và chỉ là tưởng tượng 
của những người chủ trương Hán phục ăn mặc 
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“phải” làm sao mới giống, nghĩa là chế tạo thay vì 
hồi sinh truyền thống.

3. Một số cái gọi là Hán phục, thí dụ: y phục từ 
Tuỳ và Đường, không phải là chuyên biệt "Hán" tự 
nhiên (các hoàng đế Tuỳ và Đường có máu của dân 
thảo nguyên phía bắc) và tên "Hán phục" là không 
thích hợp. Coi một kiểu thức y phục phi-Hán như là 
Hán khi nhìn vào Sường xám Mãn Châu có vẻ như 
là đạo đức giả.

4. Một số người chủ trương Mán phục chủ yếu là 
theo chủ nghĩa thượng đẳng Hán. 

Cá nhân tôi chống lại việc dùng cái Đẹp để thăng 
tiến các chương trình chính trị.

Phải chăng “Hán phục vận động” là phản ứng tự 
nhiên chống lại hình thức nô lệ trong trang phục 
phản ảnh tinh thần dân tộc nô lệ, so sánh xã hội thời 
cộng sản với thời Hoa Hạ (Huá Xià)?

Theo Wikipedia: “Căn cứ vào ghi chép trong Tả 
truyện, nhà Hạ ở Trung Nguyên là một nước công 
bằng và chuẩn mực. Vì vậy, từ Hạ với nghĩa là to 
lớn được các triều đại về sau dùng để chỉ toàn bộ 
đất nước. Hoa cũng được dùng để chỉ quần áo 
đẹp mà các dân tộc cổ Trung Quốc thường mặc… 
Khoảng 4000 năm trước Công nguyên, tại khu vực 
Hoàng Thổ Cao Nguyên và Hành Lang Hà Tây là 
nơi cư trú bộ tộc Hạ, khu vực nam Tấn Quan Trung 
là nơi cư trú của bộ tộc Hoa, lưu vực sông Hán và 
nam sông Hoài là bộ tộc Xi Vưu. Năm 2700 trước 
Công nguyên, thủ lĩnh Hạ tộc là Hoàng Đế đông 
tiến chiến thắng Viêm Đế, thủ lĩnh của tộc Hoa. 
Hai bộ tộc này đã liên minh với nhau đánh bại tộc 
Xi Vưu, chiếm cả Trung Nguyên. Hai bộ tộc Hoa, 
Hạ dần dần hợp thành bộ tộc Hoa Hạ. Về sau Hoa 
Hạ còn dung hợp các tộc Tạng Miến, Thổ Hỏa La, 
Đông Di, Thông Cổ Tư, Tây Giới, Chúc Dung Thị, 
hậu duệ Xi Vưu, Hung Nô, Tiên Bi, v.v. Từ triều đại 
nhà Chu, các dân tộc và bộ tộc không ngừng hợp 
lại, khu vực sinh sống cũng không ngừng được mở 
rộng, từ lưu vực Hoàng Hà mở rộng đến khu vực 
sông Hoài, Tứ Thủy, Trường Giang và Hán Thủy. 
Sau khi thống nhất các bộ tộc trung nguyên Hoa Hạ 
đã kết hợp linh vật của mình cùng với linh vật của 
các bộ tộc đó thành con rồng. Ngày nay, nhiều học 
giả tại Trung Quốc vẫn gọi Hán tộc và những tộc 
thiểu số là dân tộc Hoa Hạ”.

Cả một phong trào tào lao. Nêu bắt toàn dân Tàu 
phải mặc Hán phục với điều kiện là ấn định chính 
xác được Hán phục như thế nào, thì sẽ phải lột quần 
áo của từ Khổng Tử đến Quan Vân Trường và nhất 
là Mao Trạch Đông. Tào lao hơn nữa là rửng mỡ 

Dĩ nhiên không thể có hình ảnh thời Hoa Hạ 
nhưng thời cộng sản thì không thiếu. 

Ô nhiễm là một trong những tai họa của Tàu do 
phát triển quá mức và không có kế hoạch, chỉ làm 

Cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông 

Thời Tập Cận Bình ô nhiễm không khí đến mức báo 
động đỏ trên khắp vùng duyên hải và trẻ con sống 
bên đống rác. 

Nước ô nhiễm ở “làng ung thư” Hạc Sơn, xã 
Bạch Vân, huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Bắc 

giàu cho một thiểu số nhưng lại làm khổ dân, chết 
dân.

Diện mạo Tàu xấu xa như vậy, Khổng Tử cũng 
được dùng để rửa mặt Tàu. Ngày 26.11.2013 Tân 
Hoa Xã tường thuật vụ Tập Cận Bình đi viếng đền 
thờ Khổng Tử ở Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, quê 
Khổng Phu Tử, và kêu gọi phát triển đạo đức trong 
toàn xã hội, tiếp thu những điều ích lợi trong tiêu 
chuẩn đạo đức truyền thống, xóa bỏ những điều độc 
hại: “Đất nước chúng ta sẽ ngập tràn hy vọng chừng 
nào sự theo đuổi các giá trị đạo đức cao đẹp của 
người Trung Hoa còn được lưu truyền từ thế hệ này 
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sang thế hệ khác”. Như thế có nghĩa là “đất nước 
chúng ta” hiện không “theo đuổi các giá trị đạo 
đức cao đẹp”. Đầu tháng 10.2013, Tập Cận Bình 
đã chỉ thị cho các cơ quan đảng và chính phủ phải 
“bao dung hơn” với việc người dân thực hành các 
tín ngưỡng cổ truyền Nho, Phật, Lão... với hy vọng 
“văn hóa cổ truyền” sẽ giúp con người hướng tới 
những giá trị cao đẹp hơn, nhân bản hơn thay vì chỉ 
cắm cúi kiếm tiền và tìm mọi cơ hội để tham nhũng.

 Tháng 1.2011 tượng Khổng Tử (hình trên đây) 
bằng đồng cao 9,5 mét, tác phẩm của điêu khắc 
gia Wu Weishan xuất hiện ở rìa phía đông quảng 

trường Thiên An 
Môn, Bắc Kinh, 
đối diện với hình 
Mao Trạch Đông, 
tự nhiên biến mất 
trong đêm ngày 
22.4.2011. Dĩ 
nhiên “tư tưởng” 
Mao và Khổng 
chọi nhau nẩy lửa 

và cụ Khổng già yếu bị Mao đá văng.
Nhưng Tàu vẫn đưa cụ Khổng đi chu du thiên 

hạ. Từ 2004 đến 2017 Tàu đã bỏ tiền ra thành lập 
khoảng 500 “viện Khổng Tử” tại 140 quốc gia, tổ 
chức các lớp học ngôn ngữ, chương trình biểu diễn 
nghệ thuật, và dạy nấu các món ăn Tàu. Nhưng 
nhiều quốc gia đã tẩy chay cụ Khổng, còn cho là cụ 
bao che cho các gián điệp Tàu.

Trước sau gì thì người ta phải thấy rõ rằng, trong 
khi nhân dân đói nhăn răng, Tàu bỏ công của đem 
đổ ở nước ngoài mà chơi hay sao.

Việt Thanh bình luận “Hành động tạc tượng 
Khổng Tử hay xây viện Khổng Tử của Tập Cẩn 
Bình và phe nhóm chỉ là để lợi dụng hình ảnh đạo 
đức của một nhà hiền triết hầu che dấu bộ mặt thật 
xâm lược của Nhà Nước Trung Cộng đang bành 
trướng  thế lực khắp mọi nơi từ núi cao đến biển 
đảo, và chắc chắn sẽ không tha miếng mồi ngon 
nằm sát cạnh ở phương Nam với tài nguyên phong 
phú, nơi mà  Cộng Sản Việt Nam đã dành cho người 
Tàu nhiều địa điểm tốt để làm khu tự trị!” (“Đức 
Khổng Tử và Giấc Mơ của Tập Cẩn Bình”).  

Trở lại “Hán phục vận động”. Dĩ nhiên nó không 
thể gây được sức bật quần chúng đủ mạnh để lật đổ 
chế độ cộng sản tham tàn, nhưng khi hợp tác với 
nhiều yếu tố “phản động” khác thì sẽ có thể thành 
nguy cơ cho Tàu Cộng, nhất là nếu đúng vào lúc các 
quốc gia bất mãn cùng nổi lên chống lại chính sách 
bành trướng của Tàu trên khắp thế giới. 

Có thể đây là một ước mơ viển vông nhưng thời 
buối ngày nay cái gì cũng có thể xẩy ra. Mới cách 
nay chưa được một năm, ai có ngờ một tổng thống 
Mỹ “du côn” lại khác hẳn với các vị tiền nhiệm, ra 
mặt chống Tàu như TTTrump.

Ngô Minh Hằng

TIẾNG LÒNG
              (Trích "Tiếng Lòng " xuất bản năm 1996)

Tôi  viết mãi, bao năm rồi chưa trọn
Một bài thơ thương nhớ, nhớ thương quê
Quê tôi đó, xương chồng cao có ngọn
Và máu hồng loang đỏ cả sơn khê
Quê tôi đó, bốn nghìn năm bất khuất
Dâu biển tang thương, hưng phế bao thời 
Thăng Long cũ, bóng rồng bay rợp đất
Sông Bạch Ðằng cọc nhọn vẫn còn tươi
Quê tôi đó, bầu trời Nam, nước Việt
Năm cửa Ô, ba mươi sáu phố phường
Giòng Hương  giang vẫn muôn đời tha thiết
Bến  Ninh Kiều tà áo trắng nồng hương
Quê tôi đó, biển sông đầy tôm cá
Những ruộng đồng bát ngát cánh cò bay
Giọt nắng  ấm, ấp yêu tình mái lá
Làn gió hiền ru tiếng sáo cung mây 
Quê tôi đó, bây giờ xa xôi lắm
Ai tham tàn, ai cướp mất quê tôi!
Thân vong quốc, đời lạc loài cay đắng
Kiếp  tha hương, tủi nhục phận con người 
Chưa thể chết nên tôi còn phải sống
Sống để về nhìn lại mảnh quê tôi 
Đã có lúc chiêm bao làm Phù Ðổng
Gươm Mê Linh mơ một thuở vá trời 
Mộng không thực, vì tài hèn, phận bé
Nên thơ tôi viết mãi chẳng thành lời
Thơ nước mắt xin gởi về quê Mẹ
Nỗi u hoài thống khổ, tiếng lòng tôi !
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Phan Lua, Suwanee GA 30024:
 Ngày 16 tháng 4 năm 2917, ngay sau khi nhận số 
báo 319, tôi có gọi cho tòa soạn xin tạm dừng việc 
gửi báo cho tôi vì mắt tôi không còn đọc sách như 
trước nữa, do biến chứng của bệnh tiểu đường quá 
nặng.

Tuy nhiên từ đó đến nay, quý vị vẫn cứ tiếp tục 
gửi như cũ thành ra khó xử cho tôi. Vậy tôi gửi chi 
phiếu này để bù vào các số báo 321, 2, 3,... và sau 
đó xin quý vị đừng gửi cho tôi nữa.

Xin cám ơn quý vị đã giúp cho tôi mở rộng kiến 
thức suốt thời gian qua.

BBT xin Bác tha lỗi về việc nhân viên phần 
hành đã không theo dõi chu đáo và cũng đã 
hủy tấm ngân phiếu và xin bác điều chỉnh lại 
ngân khoản. Xin vô cùng mang ơn.
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Nguyen Van Son, Grand Prairie TX: 
Tôi đã gửi thư hồi đầu tháng 9 bằng chi phiếu 1243, 
nay tôi gửi lại chi phiếu 1247. Nếu nhận đựợc cái 
cũ thì hủy cái này, bằng không thì dùng cái này.

Tôi đặt mua hai năm báo.

NgD đã nhận được cả hai chi phiếu. Vậy xin 
hủy cái nhận sau và vô cùng mang ơn.

Trương Minh Nhựt, Stafford VA: 
Vừa rồi đến nhà người bạn ở Pennsylvania, a/c 

NDN, ở Reading, được xem báo NgD, tôi rất thích 
và ngưỡng mộ những bài viết có chánh kiến và hữu 
ích của quý báo.

Tôi xin được subscribe một năm từ Oct 17 đến 
Nov 18.

Nhân tiện, xin quý ông gửi cho tôi NgD số 322, 
tháng sáu, 2017, trong đó có bài "30-4-75, nhìn lại 
trách nhiệm về ai?" do ông Vũ Linh viết.

Vô cùng cám ơn quý ông. Kính chúc quý vị trong 
tòa soạn báo NgD luôn an vui, nhiều sức khoẻ.

TB: kèm đây là chi phiếu 35$ (18$ cho một năm 
báo gửi bulk rate, số còn lại để đóng góp thêm 
chút đỉnh giấy mực cho quý báo).

Xin hân hoan đón chào và mang ơn quý độc giả 
mới.

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, P.O. Box 277625 Miramar FL 33027-7625; Hiệp Hội 312, P.O. 22 Chidori Tokyo, 146-
8691,

Nguyen Van Son, Grand Prairie TX, 2 năm 50.00
Nguyen Sang, Gilbert AZ, 1 năm 25.00
Truong Minh Nhut, Stafford VA, 1 năm 35.00
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.

thư tín

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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ISSN # 1065 6871
        Chọn bài                 : Vương Đạo
       Thực hiện               : Đức & Mỹ
       Phân phối               : Mai Văn

THỂ LỆ CHUNG
Xin gửi bài đến Nguời Dân bằng Email hoặc là 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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    Tủ Sách Người Dân Xuất Bản
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 tr 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

Mua sách cộng chung trên $100.00
chỉ phải trả 50% giá đề


