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Hình Ảnh Lịch Sử
346 thuyền nhân tị nạn cộng sản đang đợi tàu chở hàng Tô Cách Lan MV 

Wellpark cứu vớt trên biển Nam Hải tháng 10, 1978 khi tàu ngập nước gần 
chìm sau cơn bão Lola Typhoon. Khi tàu MV Wellpark cặp bến Đài Loan, 

chính phủ Đài Loan cấm lên bờ nếu chính phủ Anh không nhận thuyền nhân 
định cư ở Anh. Sau 2 tuần thương thuyết dằng dai, chính phủ Anh quốc mới 

chịu nhận toàn thể các thuyền nhân. Ảnh: Mike Newton/ MV Wellpark.
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 Hiện nay, chúng tôi nhận định như sau:
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lãnh thổ, có nhà nước, 
được các nước công nhận / bang giao, và là hội viên 
Liên Hiệp Quốc.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để khuyến dụ 
người Việt phải chấp nhận cộng sản. 
2. Đảng viên Cộng Sản tranh giành, đấu đá về địa vị, 
về quyền lợi, và móc ngoặc làm ăn bất chính nên đã 
giầu có, tiền rừng bạc biển nhưng tối đại đa số đồng 
bào vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền 
mưu sinh, quyền suy nghĩ, và miễn cưỡng khuất phục 
bạo quyền.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để nói là đã 
có những thành phần ngoài Đảng có tiền, có quyền, đất 
nước đã có đấu tranh chính trị và có mầm mống tự do 
dân chủ.
3. Đảng Cộng Sản và bạo quyền tự đồng nhất hóa với 
Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa cho rằng những ai còn 
chống Đảng, chống Nhà Nước là không ái quốc và cản 
trở công cuộc phát triển đất nước.
4. Quốc Tế Cộng Sản đã tan, nay Đảng Cộng Sản Việt 
Nam nói chung, đảng viên cộng sản nói riêng, ra sức ca 
tụng công lao của Hồ Chí Minh và của Đảng, gán hết 
tội lỗi cho Lê Duẫn, Lê Đức Thọ và những kẻ thất thế, 
để duy trì quyền bính và địa vị. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa hùa theo, bày ra chuyện 
“đa nguyên” để duy trì sự hiện hữu của Đảng, hòng tâng 
công và được cho ăn ké.
5. Đảng Cộng Sản Việt Nam bày kế phản tỉnh, chống 
đối cuội, để trong trường hợp nào cũng chỉ lọt sàng 
xuống nia: Vẫn cộng sản phe này, phe nọ thống trị. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa ca tụng phe phản tỉnh cuội 
là những... chiến sĩ tự do dân chủ, để quyền bính có vào 
tay phe này, thì họ vẫn có cơ ăn có.
6. Bạo quyền cộng sản kêu gọi lòng thương yêu đất 
nước, tôn giáo, đồng bào của người gốc Việt Nam, để 
những người này bùi tai mang công của về đóng góp. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa xúi người gốc Việt Nam 
theo tình tự về nguồn, dụ dỗ đầu tư tiền bạc, chất xám, 
gửi tiền nhiều thêm về cho thân nhân để xây dựng quê 
hương, thực chất là để tư bản đỏ và tay sai bỏ túi.
7. Bạo quyền cộng sản Việt Nam phát động mạnh chiến 
dịch hòa hợp hòa giải dân tộc bịp bợm để lường gạt 
những người dễ quên và người trẻ tuổi ít hiểu biết về 
cộng sản. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp sức bằng những lời lẽ 
‘cao thượng’ xóa bỏ hận thù, quên quá khứ để ru ngủ 
người gốc Việt Nam ở hải ngoại.

8. Đảng Cộng Sản, bạo quyền và đảng viên cộng sản 
tiếp tục lên án những người thực tâm chống bạo quyền 
là Việt gian, phản quốc, tay sai, gián điệp để tạo ấn tượng 
bất lợi ở những người không am tường vấn đề.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa đồng tấu, cho những người 
chống bạo quyền là chống cộng lạc hậu, xơ cứng, ngoan 
cố và quá khích.
9. Cộng sản tung sách báo, băng dĩa, gửi văn công đi 
trình diễn để lung lạc những thành phần tò mò, dễ tính 
và chuộng lạ.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp tay bằng việc cổ võ 
giao lưu đối thoại một chiều, loan tin, phỏng vấn các 
thành phần cộng sản, thiên cộng, phản đối việc chống 
đối giao lưu một chiều là không tôn trọng dân chủ và 
thiếu tinh thần tự do.
10. Cộng sản thuê mướn những kẻ đón gió trở cờ ở mọi 
lãnh vực, từng bước lũng đoạn cộng đồng người Việt 
Nam hải ngoại.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tâng bốc những tay sai đón 
gió trở cờ này là thức thời, phóng khóang, cởi mở, yêu 
nước và biết thương xót đồng bào.
11. Cộng sản cho bọn tu sĩ quốc doanh ra ngoại quốc bòn 
tiền tín hữu về xây dựng cơ sở buôn thần bán thánh.
-Những kẻ cơ hội chủ nghĩa tiếp tay xúi giục cộng đồng 
gốc Việt đóng góp hậu hĩ. 
12. Cộng sản làm tay sai cho Mỹ trong việc ngăn chặn 
Trung Cộng bành trướng. 
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa lập lờ kêu gọi chống Trung Cộng, 
củng cố chế độ để cộng sản đắc lực trong vai trò tay sai.
13. Cộng sản được Hoa Kỳ yểm trợ vào WTO, khuyến 
khích tư bản Mỹ vào Việt Nam đầu tư để có tay sai, để 
được trao quyền khai thác dầu lửa và để Việt Cộng mang 
tiền bạc, nhân sự sang làm ăn ở Hoa Kỳ.
- Những kẻ cơ hội chủ nghĩa kêu gọi cộng đồng gốc Việt 
về nước kinh doanh, chấp nhận người và vốn trong nước 
mang ra kinh doanh tại hải ngoại. 

Trước bất kỳ lời lẽ, hành động nào của cộng sản và 
của những ai tự xưng là yêu nước, là trí thức, chuyên 
gia, chính trị gia, đoàn thể, đảng phái, nếu chúng ta thử 
suy xét theo những nhận định trên đây, thì rất có thể thấy 
rõ họ thuộc thành phần nào, muốn cái gì, và người Việt 
Nam trong và ngoài nước có lợi gì hay không.

Chúng tôi hi vọng là các thân hữu/độc giả sẽ đóng 
góp thêm các nhận định khác vào bài nhận  định đăng 
thường trực này, để chúng ta cùng suy gẫm và để khỏi 
bị bè lũ phản bội quốc gia, dân tộc lường gạt, khiến đất 
nước và dân tộc chóng thóat ách thống trị của chúng.

Kính Chiếu Yêu
Người Dân
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Kim Bảng

ĐẠI HỌA TÀU
TÀM THỰC

*****

             

TÀU TÀM THỰC PHI CHÂU
(tiếp theo)

III. TÀU YÊU CỦA PHI GHÉT 
NGƯỜI PHI

Dĩ nhiên Tàu không bỏ cửa, bỏ nhà mang tiền 
sang Phi Châu làm việc…thiện. Tất cả chỉ vì Phi 
Châu giầu tài nguyên thiên nhiên và, phụ thuộc, là 
một thị trường chưa được khai thác nhiều để Tàu 
khuynh tiêu. Vì động lực lý tài, trục lợi như thế 
nên quan hệ Tàu-Phi, cũng như Tàu ở các nơi khác, 
không thể nào có tình cảm, ngược lại lâu ngày gây 
ra đụng chạm có khi thành xung đột bạo hành.

Ngày 26.3.3013 đài VOA phát bài “Ông Tập Cận 
Bình trấn an mối lo của Phi Châu với Tàu” nội dung 
tóm lược như sau:

“Hôm thứ Hai, trong bài diễn văn quan trọng 
nhắm đến người Phi Châu đọc tại Dar es Salaam, 
trung tâm kinh tế của Tanzania, ông Tập Cận Bình 

Trong Số Này

THỜI SỰ HÀNG THÁNG
Nhiều Tác Giả, trang 3 - 21

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

TÀU TÀM THỰC PHI CHÂU (tiếp theo)
Kim Bảng, trang 3

ĐẢNG NÀO ĐANG GẶP NẠN?
Vũ Linh, trang 14 - 17

TTT ĐÔNG DU LIỆT QUỐC (tiếp theo)
Kim Bảng, trang 18 - 21

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, trang 21 - 25

CỘNG SẢN VIỆT NAM: 
THAM THÂM, LẬN MẠT

ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ: MỐI HỌA Ở CHÂU Á

CHIẾN LƯỢC AN NINH HOA KỲ SẼ
ẢNH HƯỞNG TỚI THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến,  trang 26 - 29

NGUYỄN MẠNH TƯỜNG VÀ VÕ AN ĐÔN

ƠN VỚI NGHĨA

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, trang 29 - 31

ĐẠI HỌA HỒI: UNG THƯ HỒI
CỰC ĐOAN DI CĂN (tiếp theo)

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, trang 32 - 38

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)
BÙI HẠNH CẨN
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nói rằng Tàu đeo đuổi chính sách “bình đẳng giữa 
các quốc gia bất luận kích thước hoặc sức mạnh”. 
Ông cũng nói Tàu chống đối “nước lớn ăn hiếp 

nước nhỏ và nước mạnh 
làm chủ nước yếu… 
Châu lục này thuộc về 
người Phi Châu”…Ông 
hứa sẽ tăng cường quan 
hệ với các nước châu 
Phi và hứa cho các nước 
này vay $20 tỷ trong hai 
năm tới”. Tàu tiếp tục 
trấn an Phi vì Phi vẫn 
ngại Tàu. Paul R. Burg-

man Jr. phân tích tình trạng này:
“Từ ngày 10 đến 17.1.2015 ngoại trưởng Tàu 

Vương Nghị (Wang Yi) khởi sự chuyến công du 5 
quốc gia ở Phi Châu để thúc đẩy quan hệ hữu nghị 
giữa Phi Châu và Tàu và tiếp tục truyền thống của 
chính phủ Tàu thăm lục địa Phi là chuyến thăm 
nước ngoài đầu tiên của năm mới. Ở Kenya, ông 
khẳng định, “Chúng tôi sẽ không đi theo con đường 
cũ của thực dân Tây phương và chúng tôi sẽ tuyệt 
đối không hy sinh các lợi ích sinh thái và trường kỳ 
của Phi Châu”. Tuyên bố của Vương ám chỉ ý tưởng 
“tân-thực dân Tàu” ở Phi Châu như là bằng chứng 
cho thấy Bắc Kinh ngày càng nhận thức được người 
Phi Châu đang chất vấn vai trò của Tàu trên lục địa 
và hỏi liệu đầu tư của Tàu có thực sự mang lại lợi 
ích cho người dân địa phương hay không.

Trong thập kỷ đầu của tk XXI, chính phủ Tàu đã 
làm cho quan hệ quốc gia với các quốc gia Phi 
Châu khác nhau khả quan hơn và là ưu tiên hàng 
đầu về kinh tế và chính trị. Năm 2013, mậu dịch 
Tàu lục địa Phi lên đến $166 tỷ và trong một bài 
phát biểu năm 2014 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
ở Nigeria, thủ tướng Tàu Lý Khắc Cường (Li Keq-
iang) thảo luận về ước mơ của ông một ngày nào 
đó liên kết các thành phố lớn của Phi Châu bằng 
các tuyến thiết lộ cao tốc của Tàu “với không có 
dây trói buộc nào cả”. Các nhà phân tích và các 
viện sĩ đã đưa ra lời khen ngợi đối với mối quan hệ 
được cải thiện của Bắc Kinh với lục địa Phi, trong 
khi Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ / Phi Châu năm 
2014 của chính quyền Obama được coi một cách 
rộng rãi như  là phản ứng đối với những cuộc xâm 
nhập mà Bắc Kinh đang thực hiện trên lục địa Phi.

Trong một báo cáo của Al Jazeera năm 2014 về 
người Phi di cư tại Quảng Châu, nhà báo Jennifer 

Marsh nhấn mạnh tình trạng của người di dân Phi 
đang cố gắng đạt được ước mơ Tàu tại một trong 
những thành phố đông dân nhất của Tàu. Marsh 
viết: “Mặc dù chính phủ trung ương công khai hoan 
nghênh người nhập cư, nhưng luật chiếu khán hà 
khắc gần đây đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng: Người 
Phi Châu ở Tàu, kể cả những người đóng góp vào 
sự thịnh vượng, kinh tế có học thức cao, cũng không 
được hoan nghênh”.

Phóng viên Al Jazeera làm nổi bật câu chuyện về 
Cellou Toure, một tiểu thương di dân Mali vì không 
có khả năng xin chiếu khán Tàu mặc dù đã kết hôn 
với một phụ nữ Tàu và có ba đứa con lai Mali -Tàu. 
Nhiều người Phi xem những tình huống như Cellou 
Toure là chính phủ Tàu đạo đức giả của thiện chí 
với Phi Châu, vì di dân Phi đã chứng kiến tận mắt 
sự thành công kinh doanh của những người Tây 
phương kết hôn với phụ nữ Tàu và được phép hưng 
thịnh hợp pháp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
dưới sự bảo vệ của luật pháp”. (“China: Embracing 
Africa, But Not Africans”. 29.1.2015).

PHI Ở TÀU
Tàu đã bị người da trắng (mà họ đã từng gọi là 

“bạch quỷ”) hà hiếp vào cuối đời Nhà Thanh nhưng 
vẫn thích trắng hơn đen. Tình cảm kỳ thị này biểu lộ 
rõ nhất trong cuộc triển lãm mới đây của nhiếp ảnh 
gia Yu Huiping. Đến ngày 14.10.2017 đã có trên 
170,000 người vào xem. 

Trên Quart Africa Zahra Baitie, một sinh viên 
Ghana học môn toàn cầu sự vụ tại Đại học Bắc 
Kinh, tố cáo một cuộc triển lãm này:

“Là một phụ nữ da đen ở Tàu, tôi đã rất may mắn. 
Những kinh nghiệm tiêu cực của tôi chủ yếu gồm có 
việc bị Tàu chụp ảnh và nhìn chằm chặp (gawked).

Tuy nhiên, sự hiểu biết của tôi về TÀU đang bị 
thách thức bởi những sự kiện gần đây cho thấy mức 
độ kỳ thị chủng tộc sâu sắc hơn sẽ làm phức tạp 
tương lai của quan hệ Tàu- Phi. 

 
“Đây là châu Phi” là tên của một cuộc triển lãm ở 

Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Hubei) 
mới bị kéo xuống sau khi có khiếu nại của người 
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Phi ở Tàu. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh của 
người Phi so sánh với hình ảnh động vật có nguồn 
gốc từ Phi Châu.

Hình ảnh Phi Châu nghèo và người dân bất lực 
còn được hỗ trợ bởi những bức biếm họa phổ biến, 
như phim đông người xem mới nhất của Tàu, Wolf 
Warrior II, trong đó một nhân viên lực lượng đặc 
biệt của Tàu một mình cứu các công dân Tàu và 
những người dân địa phương vô tội khỏi tay phiến 
quân địa phương và lính đánh thuê ở một quốc gia 
Phi Châu không nêu tên. Wolf Warrior đồng thời 
thu hút và củng cố các khuôn mẫu người Phi như 
là không văn minh, lạc hậu và thô sơ. Chiến tranh 
đánh thuê (cue war), lính trẻ em, bệnh truyền nhiễm, 
cháy rừng, người Phi bất lực, cũng như người Phi 
múa hát bất chấp sự hỗn loạn xung quanh họ. Các 
nhân vật Phi trong phim bất lực và tuỳ thuộc vào 
lòng nhân từ của người Tàu. Mô tả một Phi Châu 
yếu đuối dùng để làm nổi bật sức mạnh và sự thăng 
hoa toàn cầu của Tàu… Có hơn 50,000 học sinh Phi 
châu ở Tàu”. (“THIS IS CHINA - A Chinese exhibit 
comparing Africans to animals shows the problem-
atic racial attitudes in China”. 24.10.2017).

Khu Xiaobei (Tiểu Phi) người Phi cư ngụ ở Quảng 
Đông được là gọi là “thảnh phố Xôcôla” (hình trái 
dưới đây) và Tàu quảng cáo kem đánh răng Colgate 
bằng hình một người da đen nhe răng trắng ởn cười 
và gọi là “Darkie” (Anh ngữ = mọi đen, Tàu gọi là 
hắc quỷ, hei gui) sau bị chỉ trích quá trẹo họng đổi 
là “Darlie” (hình phải dưới đây).

 
Nhưng có xẩm không chê “hei gui” và theo Jenni 

Marsh có hiện tượng hôn nhân xẩm tàu-hắc quỷ nở 
rộ ở Quảng Châu:

“Amadou Issa, 34 tuổi từ Nigeria đến Tàu năm 
2004 với $300, giản dị chỉ muốn “sống sót”, bây 
giờ sở hữu một căn hộ 5 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu 
đô la Hồng Kông) tại Châu Giang Tân Thành (Zhu-
jiang New Town), quận lịch sự nhất Quảng Châu, 
lái xe ô tô trị giá US$64.000 nói tiếng Phổ thông 
ngữ (Putonghua) tức là tiếng quan thoại. Issa mỗi 
năm gửi về quê từ 50 đến 200 container đầy vật 
liệu xây dựng, bởi vì “chúng có lợi nhất” và kiếm 

trung bình $2.000 mỗi thùng. Cũng như hầu hết các 
thương nhân thành công ở Quảng Châu, Issa có vợ 
Tàu tên là Xie Miemie nhưng hắn đổi là Zena.

 
(trái) Xe cảnh sát tuần tra khu phố Tiểu Phi,
(phải) Chồng Phi châu, vợ xẩm và các con.

Mặc dù có đủ điều kiện, hầu hết các chú rể Phi 
Châu tại Quảng Châu kết hôn với di dân kinh tế 
Tàu có gia đình (sống xa thành phố) không đồng 
ý. Lin bảo, “Về mặt kinh doanh, đó là sự phối hợp 
lý tưởng. Hầu hết các cuộc hôn nhân Phi-Tàu đều 
là một trò chơi cầu tài (cynical) để kinh doanh tốt 
hơn. Mở một cửa hàng là rất khó cho người nước 
ngoài, cần thông hành Tàu hoặc chủ nhà đòi hối lộ. 
Người vợ Tàu có thể nói chuyện với các nhà cung 
cấp. Nhiều phụ nữ Tàu muốn kết hôn với người Phi 
vì họ đến từ các vùng nông thôn nghèo, thường là 
các tỉnh Hồ Nam hoặc Hồ Bắc. Việc cưới một người 
nước ngoài là một cách nâng cao vị thế xã hội của 
họ, bởi vì người Phi châu có tiền”. Thay vì làm việc 
trong nhà máy, một phụ nữ Tàu kết hôn với một 
người Phi thường trở thành người đứng đầu cửa 
hàng bán buôn của hắn, và thành chủ chốt trong 
kinh doanh xuất cảng của hắn. Đàn ông Tàu lấy 
vợ Phi cũng có lợi lắm nhưng chưa từng nghe thấy 
chuyện này ở Quảng Châu. Các gái mại dâm Đông 
Phi hành nghề ở khu Tiểu Phi báo cáo rằng 50% 
khách của họ là Tàu muốn “thử cho biết” nhưng 
đàn ông Tàu không “đàn ông”. Đối với chúng tôi 
họ không có khả năng tình dục”. (“Afro-Chinese 
marriages boom in Guangzhou: but will it be ‘til 
death do us part’?” 2.7.2014).

Nhưng có thịnh tất phải có suy. Heike Schmidt 
cho biết lý do:

“Phía sau mặt tiền trông giống như một ngôi đền 
Hy Lạp là vương quốc hàng giả Tàu. Chào mừng 
đến với “Trung tâm Thương mại toàn cầu da Bạch 
Vân-Quảng Châu”. Trong 12 tầng, các cửa hàng 
bán ví, giày dép và túi xách. Chính tại đây Felly 
Mwamba, 38 tuổi, đến để mua hàng. “Tất cả là 
hàng nhái nhưng phẩm chất tốt, mọi nhãn hiệu có ở 
đó: Gucci, Chanel, Dior, chỉ với 50 hoặc 100 euro, 
bạn có thể có cái túi sách mà bạn tự hào!”. Felly 
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Mwamba gầy vốn trong 14 năm. Từ lâu, tất cả các 
sản phẩm cấp thấp này đều có nhu cầu lớn tại quê 
nhà ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng ngày nay, 
ước mơ của Felly, và của rất nhiều người khác đến 
đây làm giầu trong xuất cảng chỉ còn là ảo ảnh. 
“Hồi đó, tôi có thể gửi mỗi năm 15 container về 
Phi Châu”, nhà buôn này, một trong những trụ cột 
của cộng đồng Congo của Quảng Đông, giải thích. 
“Nhưng vào năm 2016, tôi đã không gửi quá bốn 
thùng”.“Thành phố Xôcôla” trống rỗng trong suy 
thoái kinh tế. Ibrahim, một người Sierra Leone, 30 
tuổi, nói: “Không còn gì ở đây, không việc làm, cũng 
không buôn bán, rất khó, tất cả chúng ta đều sống 
nhờ tín dụng. Ngoài ra, Tàu kiểm soát chúng tôi vào 
buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, và ngày càng khó 
có được chiếu khán”. Cộng đồng Phi Châu, 20,000 
đến 30,000 người lớn nhất ở Á Châu, chỉ còn lại vài 
nghìn người. Một số về lại Phi Châu, những người 
khác thử vận may tại nơi mà lao động rẻ hơn như 
ở Việt Nam”. (“Désillusion à Canton: «la petite Af-
rique» chinoise se vide:. 6.3.2017).

Giáo sư Sử học Fabrice d’Almeida Đại học Pan-
théon-Assas (Paris) bình luận:

“Ở Quảng Đông ít nhất 300,000 người Congo, 
Senegal và cả Côte d’ Ivoire họp thành một dân 
số mới tăng nhanh… Trên trang của Zhihu, tương 
đương với Yahoo, dễ nhận ra mối quan tâm: Tàu sẽ 
không còn như xưa. Nghi ngờ tăng hơn vì những 
cáo buộc chống lại “dân đen” thường mập mờ và 
không rõ rệt… Một phụ nữ Tàu trẻ tuổi nhận ra 
rằng khi đi với người yêu đen, cô ấy là mục tiêu 
của những cái nhìn không tán thành. Vậy, có nhiều 
cặp pha trộn... Nhưng họ không dung thứ… Một 
diễn đàn phụ gọi là “Dân đen của Quảng Đông” 
đã được hình thành một cách nhanh chóng. Theo 
một trong những người tham gia, nhóm ảo này 
được tạo ra vào đầu năm 2012, nhằm đáp lại “sự 
tuyên truyền giả dối của dân đen muốn khơi dậy sự 
ngưỡng mộ của các cô gái Tàu”. Nhưng cạnh tranh 
tình dục không phải là lý do duy nhất cho sự tuôn 
trào hận thù và thành kiến này. “Dân đen” bị cáo 
buộc phạm tội (buôn ma túy, tham nhũng, trộm cắp, 
v.v.). Họ cũng bị nghi là truyền bệnh, (AIDS, Ebola, 
v.v.)…

Năm 1979, 1986 và 1988, tại Thượng Hải, Thiên 
Tân và Nam Kinh, ba xung đột lớn diễn ra. Nhất là 
ở Nam Kinh, hàng ngàn học sinh đã biểu tình hô 
những khẩu hiệu như “Đả đảo hắc quỷ” và “Cút 
đi, hắc quỷ”. Phải di chuyển những người Phi Châu 

đến một thành phố khác để tránh ẩu đả…Cho đến 
nay, không ai đòi họ tự phê bình gì cả. Sự lựa chọn 
của chính phủ để lên án hoặc cho phép những cuộc 
tranh luận này tăng lên sẽ nói rất nhiều về các đường 
cong của dự án chính trị Tàu của Tập Cận Bình và 
cách đối phó vói các đối tác Phi Châu”. (“Les Chi-
nois découvrent le racisme en ligne”. 16.2.2015).

Trong một môi trường sinh hoạt như thế tất nhiên 
“Những di dân Phi từ Tàu trở về và bảo đồng bào 
đừng đi nữa”. Lily Kuo viết như vậy trên Quart af-
rica ngày 1.7.2016 và bình luận tóm tắt như sau:

“Năm ngoái chú của Lamin Ceesay, 25 tuổi, bán 
xe taxi và 2 chú cháu mua vé máy bay và chiếu khán 
từ Gambia đến Quảng Châu tìm việc, hầu nuôi 4 em 
vì cha mất sớm nhưng không kiếm được việc làm 
nuôi thân, tìm đường đi Hồng Kông vì nghe nói ở 
đấy dễ kiếm việc hơn, nhưng bị bắt giải về Quảng 
Châu, cuối cùng đến Thái Lan ở 3 tháng trước khi 
về quê, lên đài phát thanh địa phương trả lời những 
câu hỏi về sinh hoạt và công việc ở Tàu, rồi lập trang 
Facebook đặt tên là “Ác mộng của người Gambia ở 
Tàu”. Ceesay cùng với những người Gambia khác 
từ Tàu trở về còn thành lập trang nhà gọi là “U-
turn Asia” cảnh giác đồng bào và các người Phi 
nói chung đừng đi Tàu nữa. Họ thuật lại cuộc sống 
khó khăn cho người Phi Châu ở Tàu, sống trong 
căn hộ chật chội, phải ngủ luân phiên vì không có 
đủ giường. Nhiều người suốt ngày trốn trong nhà, 
sợ bị cảnh sát bắt vì hết hạn chiếu khán. Một số 
vật lộn để có đủ nước và thực phẩm tại một trong 
những thành phố phát triển nhất ở Tàu”. (“African 
migrants are returning from China and telling their 
compatriots not to go”).

 Gu Qing’er giải thích tại sao Tàu “Đóng cửa các 
trường công nhân di dân mở ở Phi Châu”:

“Khoảng 300.000 đến 400.000 con em công nhân 
[Phi châu] nhập cư sống ở Bắc Kinh. Chỉ có 63 
trong số hơn 300 tư thục cho công nhân nhập cư 
có giấy phép do chính phủ ban hành… Vì người 
lao động [Phi châu] nhập cư Tàu bảo đảm giáo dục 
cơ bản cho con của họ rất khó khăn, Tàu dự chi 
khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ ($312 triệu) để xây 
dựng 1,000 trường học ở Phi Châu trong Dự án Hy 
vọng Tàu-Phi trong 10 năm tới… 

Nhà văn tự do Chen Xi ở Quế Châu (Guizhou) 
nói rằng thật là khôi hài Tàu xây trường học ở Phi 
Châu trong khi rất nhiều trẻ em của công nhân nhập 
cư đang bị tước đoạt giáo dục ở nhà. “Chính phủ 
tặng cho các nước khác mà không quan tâm đến 
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các học sinh Tàu không có cơ hội học hành. Chúng 
ta nên tự hỏi, chương trình ẩn này là cái gì?” 
(“Chinese Regime Shuts Down Migrant Workers’ 

Schools while Building 
Schools in Africa”. Ep-
och Times. 6.9.2012). 
Raymond Mpubani trả 
lời: “Tàu quay sang các 
tổ chức phi chính phủ để 
lấy lòng Phi châu” và 
cung cấp hình ảnh một 
lớp học trò Phi châu học 

viết chữ Tàu trong 1 trường của dự án Hy Vọng 
Tàu-Phi”. (hình trái dưới đây) (“China turns to 
NGOs to win African hearts”. 28.7.2014).  

Đấy là bước đầu để Tàu vào lập nghiệp ở Phi (hình 
trái và phải dưới đây). 

     

TÀU Ở PHI CHÂU
Tàu triệu dụng cụ Khổng xung phong xâm lăng 

Phi Châu. Cheikh Moussa cho biết: “Nhân dịp 
khai trương Học viện Khổng tử đầu tiên ở Senegal 
tại Trường Cao học Quốc gia Kỹ thuật và Chuyên 
nghiệp (Ensept), hôm qua tại Dakar, giám đốc cao 
học, giáo sư Amadou Tidiane Guiro, thông báo 
rằng viện này được tạo ra với mục đích quảng bá 
ngôn ngữ và văn hoá Tàu ở Phi Châu (“Enseigne-
ment de la langue chinoise : Un défi important pour 
l’Afrique”. 4.12.2012).

Alexis Okeowo cho là quan trọng vì Phi Châu là 
“Lục địa thứ hai của Tàu” như Howard W. French 
khẳng định:

Trong cuốn sách mới phi thường của ông, “Lục 
địa thứ nhì của Tàu”, Howard W. French tìm hiểu 
sâu hơn về sinh hoạt của khoảng hơn một triệu di 
dân Tàu mà ông bảo là đang xây dựng cơ đồ tại 
Phi Châu. French là cựu trưởng ban ngoại vụ ở Phi 
Châu và Tàu, nói tiếng Tàu thông thạo khiến dân 
Tàu ngạc nhiên và được họ mời đến nhà, cửa hàng 
và cả đám cưới. Ông  Hao  chẳng hạn, bảo” “Chúng 
tôi phải tìm đến những nước lạc hậu, nghèo khó mà 
chúng tôi có thể dẫn dắt, những nơi chúng tôi có thể 

làm ăn, thu xếp mọi việc có kết quả”. Ông mua một 
mảnh đất Mozambique từ chính quyền địa phương 
(làm phật lòng cư dân bản địa) để canh tác và lập 
kế hoạch để giữ tài sản mới nẩy mầm. Kế hoạch 
lớn của Hao là cho con trai kết hôn với những phụ 
nữ địa phương và sau đó đặt đất của ông dưới tên 
của con dâu để khỏi bị chính quyền tịch thu, tạo 
ra một triều đại kinh tế Tàu-Mozambique thu nhỏ. 
Ông đưa hai người con trai từ Tàu sang, và người 
con  lớn đã có bạn gái sống trong nhà làm người 
nấu ăn và dọn dẹp cho những người đàn ông. Hao 
là một trong số những người nông dân Tàu nhắm 
tới những vùng đất trống trên lục địa; Phi Châu có 
thể chiếm đến 60% đất canh tác trên thế giới.

 
(trái) Tại một nơi đào dầu, một nhân viên Tàu dạy 

lao công Sudan đọc chữ Tau “Chào Tàu, chúng ta là 
bằng hữu”, (phải) Một lái buôn Tàu ở Kampala (Ou-

ganda), tháng 6.2006. 
Như nhiều nhân vật trong cuốn sách, Hao chấp 

nhận ý tưởng về ‘chi ku’, một biểu hiện của thời 
đại Cách mạng Văn hóa, dịch ra là “[nằm gai] nếm 
mật” hoặc chịu đựng khó khăn. Từ các thùng xe 
kéo (trailer) ở sa mạc Mali đến các tiền đồn trên 
biên giới Namibia-Angola, nam nữ Tàu nơi biên 
thùy xây dựng tổ ấm Phi Châu. Họ không sợ cô 
đơn, chán nản, mất điện và những bất tiện khác khi 
họ cố gắng làm giàu - với sự thúc đẩy khích lệ của 
chính phủ Tàu, rất sẵn lòng tài trợ. Họ nói rằng tất 
cả những khó khăn đó đều tốt hơn so với sự cạnh 
tranh gay gắt và tham nhũng ở quê nhà… Tàu hiện 
nay là đối tác thương mại lớn nhất của Phi Châu, 
và cung cấp các tín khoản, trợ cấp và hợp đồng 
phát triển mà không có các ràng buộc chống tham 
nhũng được Âu Mỹ ưa chuộng. Tuy nhiên, ở hầu 
hết các nước mà Howard French đi qua, người Phi 
Châu phàn nàn về hàng Tàu thua kém và hạ tằng 
cơ sở xập xệ, giống như những con đường mới Tàu 
đã xây dựng… Sự thiếu minh bạch phổ biến trên thị 
trường cho phép các doanh nhân xuất cảng bất hợp 
pháp các nguồn tài nguyên có giá trị như gỗ và đem 
vào một số không biết bao nhiêu người Tàu nhập 
cư (Một chính trị gia Zambian phàn nàn “Có quá 
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nhiều người trong nước họ và họ làm thế để giải 
tỏa Tàu”)… Howard French kết luận rằng di dân 
Tàu sang lục địa này nằm trong một truyền thống 
rộng lớn hơn của các cường quốc nước ngoài  tạo 
ra các lĩnh vực ảnh hưởng kinh tế ở Phi Châu, và 
ông không nghi ngờ gì rằng các đòi hỏi chính trị 
của Tàu ở Phi Châu sẽ tăng. Điều này có lẽ đúng. 
Nhưng nếu Phi Châu không tận dụng được tài sản 
của mình vì lợi ích của các thế hệ tương lai, thì đó 
không phải là hoàn toàn lỗi của Tàu”. (“China’s 
Second Continent”.  The Settlers. Sunday Book Re-
view. 10.7.2014). 

Phiến diện thì đúng thế. Nhưng sâu xa hơn vẫn 
là lỗi của Tàu là dân tộc có truyền thống và kinh 
nghiệm hối lộ từ thời lập quốc (tích Lã Bất Vi bố 
Tần Thủy Hoàng) mua chuộc, có khi gài bẫy, các 
nhà cầm quyền địa phương.

Khẩu lệnh “Bung ra toàn cầu” (Go Global) 
Jacob Kushner nhận định:
“Hàng triệu người Tàu gan dạ, đầy tham vọng và 

tìm cơ hội đổ bộ vào Phi Châu. Họ cũng giúp làm 
cho Tàu thành một tay chơi lớn trên một lục địa đã 
từng bị Tây phương thống trị. Khắp Angola, Ghana 
và Congo, một số công ty lớn nhất của Tàu đang 
xây dựng đường sá và thiết lộ. Họ được các ngân 
hàng Tàu hỗ trợ và sẽ trả hết nợ bằng hiện vật qua 
hỗ trợ bởi các hợp đồng khai thác mỏ và dầu. Trong 
khi đó, các doanh nghiệp nhỏ Tàu chuyển đến Phi 
Châu mở các hiệu thuốc, kinh doanh đồ nội thất 
hoặc mua đất nông nghiệp, nhiều hơn thế hệ trước 
ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Các chính phủ châu Phi 
rất cởi mở đối với họ, và phần lớn, cũng như chính 
người châu Phi, các ngân hàng Tàu, và họ sẽ trả 
hết nợ của họ thông qua các hợp đồng khai thác mỏ 
và dầu. Tất cả các doanh nghiệp nhỏ ở Tàu đang 
chuyển đến Châu Phi, mở các dược phòng, kinh 
doanh đồ nội thất hoặc mua đất nông nghiệp, nhiều 
hơn những thế hệ trước ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ. 
Các chính phủ Phi hoan nghênh họ, và phần lớn, 
chính người Phi cũng thế”. (“China’s Second Con-
tinent”. 15.5.2014).

Vì Phi Châu là lục địa thứ hai của Tàu nên có 
danh từ mới “Chinafrica” (PhiTàu) và có bài “Phi-
Tàu gặp khó khăn”:

“Nửa thế kỷ sau khi kết thúc vòng đai thuộc địa ở 
Âu Châu, người Tàu là cộng đồng nước ngoài đầu 
tiên trên lục địa Phi Châu. Đây không phải là một 
làn sóng Tàu mà là một cơn sóng thần. Đàn ông 

đến trước một mình sau đó đem vợ con sang, không 
phải đi du lịch. Mục tiêu chính của người Tàu ở Phi 
Châu là kiếm tiền, thật nhiều tiền. Và càng nhanh 
càng tốt. Lục địa đen là biên giới mới của họ, là Mỹ 
Châu của họ, nơi mọi thứ đều có thể… Nhưng sự 
hiện diện này ngày càng thấy rõ đi kèm với những 
biến cố bạo động giữa người Tàu và người bản địa. 
Ít được thông tin, chúng phản ảnh sự uất ức ngày 
càng tăng của người Phi trong việc cạnh tranh trực 
tiếp với những người mới đến này. Thí dụ mới nhất 
là Ghana, nước hòa bình hậu thuẫn bởi một trong 
những tăng trưởng kinh tế mạnh nhất của lục địa 
này. Nước này đã có vàng, ca cao, bông, bây giờ 
khai thác dầu hỏa. Và thu hút Tàu ngày càng nhiều 
đến để xí phần… Nhưng vào giữa tháng 10 cảnh sát 
Ghana phát động một chiến dịch rộng lớn chống 
lại người nước ngoài khai thác vàng bất hợp pháp 
ở khu vực Ashanti (phía trung nam), trung tâm của 
một trong những vùng sản xuất vàng chủ yếu của 
lục địa này. Một trăm người Tàu bị vây bắt. 

Một trong số họ cố chạy trốn bị cảnh sát bắn chết. 
Bắc Kinh ngay lập tức nắm lấy vụ việc và người 
Tàu được thả ra sau vài ngày bị giam giữ... Đại sứ 
Tàu tại Accra gặp các nhà chức trách, nhấn mạnh 
“mối quan tâm sâu sắc” của ông và kêu gọi một 
“cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm ra thủ phạm giết 
người và bồi thường cho gia đình”. Ông cũng đập 
bàn, đòi hỏi loại bạo lực này “không được lặp lại 
ở Ghana”. Chắc chắn nó đã được nghe ở cấp cao 
nhất, vì đầu tư của Tàu rất quan trọng ở Ghana. Ở 
đầu kia của lục địa, ở Zambia, các thợ mỏ nổi dậy 
vào đầu tháng 8 chống lại các nhà cai Tàu để phản 
đối việc thiếu lương tối thiểu, đã được hứa hẹn…  
Giám đốc mỏ than đã bị thương nặng bởi một chiếc 
xe các thợ mỏ đẩy hết tốc độ, một phụ tá của ông bị 
thương. Cuộc bạo loạn xảy ra ở Zinazongwe, cách 
Lusaka hơn 300 km về phía Nam... 

Tuy nhiên, không khí đặc biệt nặng nề tại công ty 
này không phải là mới. Hai viên chức Tàu bị đưa ra 
tòa vào năm 2010 vì mưu sát người. Chúng bị buộc 
tội bắn vào những  người biểu tình, khiến 11 thợ mỏ 
bị thương”. (“La Chinafrique en difficulté”. Slate.
fr. 23.10.2012).

CCEF (Conseillers au commerce extérieur de la 
France) cũng phổ bỉến một phúc trình về sự hiện 
diện và ảnh hưởng của Tàu ngoài lãnh thổ nới rộng 
gồm cả Hồng Kông và Macao, tóm lược như sau:

“Từ khi chính phủ Tàu áp dụng khẩu lệnh “Bung 
ra toàn cầu” (Go Global) năm 2002, các công ty 
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Tàu trở nên quốc tế hóa. Phi Châu không thoát khỏi 
phong trào ra nước ngoài này và bây giờ chiếm 
15% đầu tư của Tàu trên thế giới. Châu lục này 
đã chứng kiến khối đầu tư của Tàu tăng đến mức 
dòng vốn đầu tư nhập cảnh đã tăng gấp đôi trong 
vòng bốn năm và cổ phiếu (stock) tăng gấp 4 lần. 
Sự hiện diện của Tàu tại Phi Châu đã tăng đáng kể 
và diễn đàn đầu tiên về Hợp tác Tàu ở Phi Châu 
(FOCAC) được tổ chức vào tháng 10.2000 và được 
tổ chức ba năm một lần, luân phiên ở Tàu và Phi 
Châu. Ảnh hưởng của Tàu đối với châu lục này ban 
đầu chỉ hạn chế ở việc thu hoạch các nguồn lợi 
canh nông, khai thác mỏ và năng lượng, rồi các thị 
trường công cộng quan trọng. Phúc trình ghi nhận 
rằng các nhà hoạt động kinh tế và chính trị Tàu đã 
sắp đặt một bộ máy trợ giúp và hệ thống hàng đổi 
hàng có lợi.

Giai đoạn thứ hai gần đây hơn, Tàu khuyến khích 
việc di dời một số kỹ nghệ sử dụng nhiều lao động 
sang các nước Phi Châu hứa hẹn -- Ethiopia thường 
được nói đến như một thí dụ về phong trào này -- và 
việc thành lập các trung tâm phân phối sản phẩm ở 
các khu vực dễ tiếp cận.

Đằng sau những phương diện tích cực cho lục 
địa không thể phủ nhận này, sự hiện diện ngày 
càng tăng của người Tàu ngày càng ít được chấp 
nhận…

Về phần dân chúng địa phương, họ thường phàn 
nàn về điều kiện làm việc tồi tệ, nhất là tại các xí 
nghiệp tư nhân. Ở Bắc Phi, cấy ghép kinh tế Tàu 
phát triển đặc biệt ở Algeria và Ai Cập. Tại Châu 
Phi Sahara - Hạ, các quốc gia chính có liên quan là 
Nam Phi, Angola và Zambia. Nhưng Ethiopia đang 
kinh qua tăng trưởng mạnh mẽ của sự hiện diện 
Tàu, đặc biệt là với việc thiết lập nhiều xí nghiệp 
sản xuất. Mozambique cũng là một ưu tiên, đặc biệt 
là đối với việc đảm bảo  cung cấp nguyên liệu dầu 
hỏa (hydrocarbures) cho Tàu trong tương lai. Phát 
triển ở Đông Phi là một ưu tiên của Tàu vì cho phép 
nó hoàn thành chiến lược “vòng ngọc trai” được 
thành hình với mục đích đảm bảo an ninh cho các 
tuyến đường tiếp tế hàng hải. Tàu cũng tìm thấy ở 
đây một địa lợi để thành lập các trung tâm sản xuất 
lục địa hoặc toàn cầu. Đặc biệt, Tàu tài trợ cho dự 
án trị giá $25.5 tỷ để thiết lập một hành lang giữa 
Nam Sudan, Ethiopia và cảng Lamu ở miền bắc 
Kenya. Xa hơn nữa về phía nam, ở Tanzania, Tàu 
cũng đang đẩy mạnh xây dựng Cảng Bagamoyo, dự 
kiến sẽ thành một trong những cửa ngõ chính vào 

Phi Châu trên bờ biển phía đông. 
Zambia, nơi tiếp nhận khoảng 80,000 người Tàu, 

là nước chủ nhà lớn thứ ba trên lục địa này. Đây là 
hiện trường phản ứng chống Tàu lớn đầu tiên ở Phi 
Châu, khiến Tàu phải xóa nợ và đề xuất các hạ tằng 
cơ sở nhân đạo, nhất là các bệnh viện.

Sự hiện diện bị hạn chế ở Tây Phi, rộng hơn ở 
Nam Phi rất nhiều. Đặc trưng tây phần lục địa Phi 
châu là sự hiện diện vẫn còn rất hạn chế của Tàu, 
ít nhất là về dân số. Tuy nhiên vẫn có những trắc 
nghiệm tăng trưởng thận trọng, hoặc ở các nước có 
tài nguyên khoáng sản (Niger) và canh nông thực 
phẩm (Côte d’Ivoire) hoặc đại diện các thị trường 
quan trọng cho các sản phẩm của Tàu như Nigeria 
hoặc Ghana. Như những nơi khác, việc tiếp cận các 
hải cảng vẫn là một mục tiêu chính của Tàu.

Trung Phi, cực kỳ phong phú về tài nguyên năng 
lượng, lâm sản và khoáng sản rất, thu hút đầu tư 
Tàu từ lâu. Tàu đặc biệt có mặt tại Cộng hòa Dân 
chủ Congo, nơi các xí nghiệp tư nhân chế biến 
phần lớn đồng sản xuất tại Katanga. Các công ty 
khác tham gia trực tiếp vào sản xuất đồng như Min-
metals từ khi mua lại của Anvil Gia Nã Đại, hoặc 
Jinchuan sau khi mua lại Metorex của Nam Phi. 
Một tác động lớn khác của Tàu, các hợp đồng tài 
nguyên đổi lấy  hạ tằng cơ sở nổi tiếng năm 2007, 
lên tới $6 tỷ. Ở Gabon, Tàu đã trải qua những trở 
ngại trong đầu tư như Sinopec thông qua công ty 
dầu Addax hoặc mỏ sắt Belinga vĩ đại. Tàu đặc biệt 
quan tâm đến Chad vì dự trữ dầu hỏa.  Ở đấy lại có 
các quan hệ phức tạp. Tại Nam Phi, phúc trình ghi 
nhận rằng Tàu đến sau Ấn Độ và ít người hơn, hiện 
nay đại diện cho một cộng đồng thương gia và tiểu  
kỹ nghệ. 5 năm trước đây với 200,000 người, cộng 
đồng này bây giờ lên đến 350.000.  

Sự hội nhập của Nam Phi vào câu lạc bộ BRICS  
[Brazil-Russia-India-China-SouthAfrica], chỉ đẩy 
mạnh tính năng động này. Một số hoạt động chính 
minh họa những liên kết kinh tế ngày càng tăng 
giữa hai quốc gia: ICBC mua lại 20% vốn của 
Ngân hàng Standard năm 2007 với $5.6 tỷ, CIC 
đầu tư $245 triệu tức 25% vốn đầu tư trong Shan-
duka Financial, hoặc lại nữa nhà sản xuất ô tô FAW 
đầu tư $100 triệu để xây dựng một nhà máy  (“Les 
Chinois en Afrique : où sont-ils ? Que font-ils? Jeu-
neafrique. 13.3.2014). 

Khi tiền Tàu đánh đu với độc tài Phi châu
Anzetse Were, kinh tế gia làm việc tại Phi Châu 
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hơn 10 năm, ngày 28.11.2017 bình luận về những 
khó khăn trong sự hiện diện của Tàu tại Phi Châu: 

“Tàu hoạt động tại khu vực Đông Phi ngày càng 
trở nên độc tài và độc đoán. Khu vực Đông Phi 
trong bài viết này đề cập đến các quốc gia Kenya, 
Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi và Ethiopia. 
Có thể lập luận rằng trong khu vực này, Kenya là 
nền dân chủ duy nhất còn lại.

Công nhân Tàu tại công trường China State Con-
struction Engineering Corporation (CSCEC) ở Addis 

Ababa, thủ đô Ethiopia ngày 30.1.2010

Biểu tình xuống đường chống Tàu ở thủ đô Addis Ababa.
TT Kagame của Rwanda là chủ đề trong khu vực 

cho những gì dường như nhắm vào Diane Rwigara 
là người chạy đua với ông trong cuộc bầu cử đầu 
năm nay. Ethiopia đã bị vì dưới cai trị độc đảng 
từ năm 1991, với sự không khoan nhượng đối với 
phe đối lập được minh chứng bằng việc giam giữ 
các người bất đồng chính kiến. Uganda ở dưới tay 
Museveni trong hơn 30 năm, và tại Burundi, Liên 
đoàn Nhân quyền Quốc tế khẳng định cuộc khủng 
hoảng chính trị đã để lại ít nhất 1,200 người chết 
và 10,000 bị tù chính trị. Tại Tanzania, chóp bu của 
đảng đối lập bị bắn chết, những nhân vật đối lập 
đã biến mất và tháng 9, TT Magafuli đã đóng một 
tờ báo thứ ba kể từ tháng 6 như là một phần của 
cuộc đàn áp truyền thông. Xu hướng chuyên chế 

độc tài trong khu vực không thể bỏ qua và có một 
số tác dụng đối với Tàu. Thứ nhất trong khi có thể 
lập luận rằng Tàu dễ dàng làm việc với các chính 
phủ Phi châu không phải đối phó với những biến 
chứng của một nền dân chủ mạnh mẽ, tình trạng 
bất ổn ngày càng gia tăng ở các dân cư trong khu 
vực. Và mặc dù các chính phủ Phi Châu độc đoán 
có thể đảm bảo với Tàu và khu vực tư nhân của Tàu 
rằng tình trạng bất ổn đang được ‘xử lý’, thực tế là 
nó có thể phát triển đến mức không xử lý được, ảnh 
hưởng đến đầu tư của Tàu. Khu vực tư nhân của 
Tàu đã cảm thấy bị cấu véo cả năm ngoái và năm 
nay, những người biểu tình tại Ethiopia phá hủy 
các nhà máy và tài sản Tàu trong các cuộc phản đối 
chống chính phủ. 

Mối quan tâm thứ hai mà Tàu có là chính chủ 
nghĩa độc tài trong khu vực Phi châu có thể làm cho 
các quốc gia khó giải quyết hơn vì các quyết định 
có thể được thực hiện đơn phương không có tham 
vấn hoặc giải thích. Cuối cùng, Zimbabwe cho Tàu 
một bài học quan trọng. Tàu đã bỏ hết trứng vào 
cái giỏ cai trị độc đoán của Mugabe. Mugabe hết 
cầm quyền, chắc chắn sẽ có mối quan tâm về cách 
làm sao Tàu bảo vệ đầu tư và vị thế kinh tế của 
mình ở đây. Và đây là vấn đề cơ bản của chuyện 
Tàu tiếp tục tương tác với các chính phủ độc tài 
công khai. Sẽ rất thú vị để xem cả chính phủ và khu 
vực tư nhân Tàu có thể tiếp tục hoạt động trong 
một vùng chế độ độc đoán và độc tài đang gia tăng, 
cả hai đều gây ra nhiều rủi ro cho đầu tư của Tàu 
trong vùng.

Cùng ngày, David Shinn cho thêm chi tiết về tình 
trạng bấp bênh của Tàu ở Phi:

“Có khoảng từ một đến hai triệu người Tàu sống 
hoặc làm việc ở Phi Châu. Khoảng 8,000 đến 10,000 
công ty Tàu có các chi nhánh hoặc hoạt động trên 
lục địa này. Do đó, nhân viên và quyền lợi của Tàu 
có nhiều khả năng không đúng chỗ và đúng thời, 
hoặc thậm chí còn thành mục tiêu, như đã xảy ra ở 
Sudan, Algeria và Đồng bằng Niger. Tàu được báo 
thức năm 2011 khi sự chế độ Gadhafi ở Libya sụp 
đổ. Tàu phải tản cư cấp tồc 36.000 công dân Tàu, 
chủ yếu là các công nhân xây dựng theo hợp đồng.

Tàu đẩy giới hạn của chính sách không can thiệp 
từ khi chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh. 
Nó chịu Tây phương áp lực mạnh để thuyết phục 
Sudan -- nơi mà Tàu có những khoản đầu tư lớn 
vào ngành dầu mỏ và ủng hộ mạnh mẽ chính phủ 
-- thay đổi lập trường trong cuộc xung đột ở Dar-
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fur”.
Tàu chủ trương chỉ cần mua chuộc được lãnh đạo 

quốc gia và lãnh đạo càng độc tài càng được việc, 
đàn áp dân nổi dậy khi ý thức được hiểm họa Tàu 
cho quốc gia dân tộc. Vì thế Tàu không cần cả che 
đậy mưu đồ thực dân kiểu mới.

Ngay từ 2014 đã có nhiều bài bình luận về vấn 
đề này. Yến Chi viết trên “An Ninh Thủ Đô” ngày 
28.5.2014:

“Một bài viết trên trang The Diplomat của Nhật 
Bản về mục đích chuyến thăm “xoa dịu” của Thủ 
tướng Tàu tới châu Phi lần này bình luận: Bản 
thân ông Lý Khắc Cường khi phát biểu về quan hệ 
giữa Tàu và châu Phi thừa nhận rằng đã có “tổn 
thương đang lớn dần”, ám chỉ căng thẳng ở một số 
nước châu Phi trong các vấn đề như hoạt động khai 
thác mỏ bất hợp pháp và sự căm giận của cư dân 
bản địa với người Trung Quốc. Và Tân Hoa xã đã 
“phụ họa” rằng những “tổn thương” đó là vấn đề 
khó tránh khỏi khi phát triển quan hệ – có nghĩa là 
không ai (đặc biệt là Trung Quốc) có lỗi.

Theo thống kê, riêng năm 2013, thương mại giữa 
Tàu với châu Phi đạt 210 tỷ USD, tăng 2,000 lần 
so với năm 1960 và Bắc Kinh là đối tác thương mại 
lớn nhất của lục địa đen trong 5 năm qua. Với 1 tỷ 
dân, châu Phi là thị trường rộng lớn, mới mẻ để 
Tàu chuyển hướng xuất khẩu bởi 10 năm qua, hàng 
hóa Tàu như đồ điện tử, linh kiện thay thế, hàng 
tiêu dùng, đồ may mặc… với nhiều ưu điểm như rẻ 
và mẫu mã đẹp, đa dạng đã tràn ngập thị trường 
lục địa đen. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của Tàu 
đều thuộc dạng hàng kém chất lượng. Thông tin 
từng đăng tải trên Global Post cho thấy, ô tô Tàu 
ở châu Phi có tiếng “rác”, thiết kế “kinh khủng”, 
mùi trong xe “khó chịu”. Đến nỗi, người Nam Phi 
có riêng từ “fong kong” – tiếng lóng chỉ các sản 
phẩm giá rẻ “made in China” hỏng ngay sau khi 
mua.

Đáng ngạc nhiên là trong đủ thứ hàng hóa xuất 
khẩu đó, Tàu còn mang nguyên mẫu “thành phố 
ma” xây giữa lòng Phi Châu. Đó là câu chuyện 
về dự án bất động sản có tên Nova Cidade de Kil-
amba nằm ở ngoại vi thủ đô Luanda, Angola. Theo 
tờ Business Insider, “thành phố ma” này gồm 750 
tòa nhà chung cư trung bình có 8 tầng, hàng chục 
trường học, và hơn 100 điểm bán lẻ (hình phải dưới 
đây). Dự án có tổng mức đầu tư US$3.5 tỷ và nằm 
trên diện tích hơn 5.000ha, có khả năng cung cấp 
đủ chỗ ở cho 500.000 người. Đây mới chỉ là một 

trong nhiều thành phố vệ tinh mà các công ty Tàu 
xây dựng ở Angola…

Ở Zambia, Angola và Congo đã xảy ra một số 
cuộc bạo động do mâu thuẫn giữa cư dân bản địa 
và “dòng thác” người lao động nhập cư Trung 
Quốc. Hiện khoảng 1 triệu người Tàu đã tới châu 
Phi và dự kiến Tàu cần phải “xuất” đi 300 triệu 
người tới châu Phi để giải quyết các vấn đề dân số 
và ô nhiễm của chính Trung quốc.

 
Cùng với đó, Tàu cũng bị chỉ trích vì gây hậu quả 

lâu dài cho môi trường tại đây. Đập lớn được xây 
lên khiến các khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước. 
Các mỏ quặng và khoáng sản khổng lồ của Tàu cày 
xới khắp nơi giống như vết thương khó lành trên cơ 
thể đất đai châu Phi. Rừng nguyên sinh đang bị phá 
hủy khi gỗ chở về Tàu chiếm đến 70% gỗ xuất khẩu 
từ lục địa đen (“Trung Quốc – Trùm “bóng ma” chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới lên lục địa đen”).

Mỹ Loan trên Tuổi Trẻ Online ngày 24.7.2014 
cũng nhắc đến chuyến công du Phi Châu của Lý 
Khắc Cường tháng 5.2014 và nêu vấn đề “Rót hàng 
tỉ USD, Tàu vẫn “mất tiếng” ở châu Phi”:

“Đại sứ Tàu ở Tanzania, Lữ Hữu Khánh, phải 
thốt lên rằng rất lo lắng vì “danh tiếng” của quốc 
gia này đang bị “tật xấu” của các doanh nghiệp, 
nhà kinh doanh và người mang quốc tịch Tàu làm 
hỏng ở châu Phi…Vị đại sứ này thừa nhận người 
Tàu khi đến “làm ăn ở châu Phi” thường không 
đoàn kết, đánh nhau để giành mối làm ăn, buôn 
lậu ngà voi và thậm chí còn đút lót cho giới chức 
địa phương để được “ưu ái” trao tay các dự án 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Báo Đô Thị Phương Nam 
dẫn lời ông Lữ cho biết ông cũng nghi ngờ phẩm 
chất của các dự án cơ sở hạ tầng do nhà thầu Tàu 
xây dựng ở châu Phi đang có vấn đề vì giá dự thầu 
khá rẻ so với các nhà thầu quốc tế khác. Ông Lữ 
chua chát thừa nhận “Tanzania có khoảng 70 đại 
sứ của các nước đang làm việc nhưng không ai 
trong số đó lo ngại bảo vệ sứ quán như chúng tôi vì 
sứ quán có thể bị người Tanzania tấn công bất cứ 
lúc nào. Chính phủ Tanzania đang cấm một số nhà 
thầu Tàu dự thầu ở đây”. Ông dẫn chứng về sự tệ 
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hại của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của 
nhà thầu Tàu ở các nước lân cận Tanzania. Việc 
xây dựng cẩu thả đã làm hỏng quy hoạch đô thị 
của các nước này. “Khi tôi nhậm chức đại sứ năm 
2012, mỗi kilômet đường ở đây trị giá nửa triệu 
USD nhưng các nhà thầu của chúng ta xây dựng 
với giá chỉ 300.000-400.000 USD. Điều gì sẽ xảy 
ra với những con đường này trong 3-5 năm nữa?” 
– đại sứ Lữ nói”.

Hoàng Uy cho biết thêm quan ngại của đại sứ Lữ 
Hữu Khánh (Lu Youqing): 

“Đại sứ Lữ cho biết đã nhận được nhiều đơn 
khiếu nại từ các quan chức địa phương và cảnh sát 
về việc công dân Trung Quốc giấu ngà voi trong 
thùng xe; thậm chí, có trường hợp giấu trong áo 
ngực của những nữ hành khách đi máy bay… Ông 
Adams Bodomo, một giáo sư nghiên cứu châu Phi 
tại Trường Đại học Vienna (Áo), cho biết ông có 
chung mối quan ngại với đại sứ Trung Quốc. Giáo 
sư Bodomo nói: “Có nhiều vụ làm ăn bất chính khét 
tiếng của một số người Trung Quốc tại châu Phi, 
bao gồm việc khai thác mỏ trái phép tại Ghana, săn 
bắt trộm động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng tại 
Nam Phi và hối lộ quan chức để cung cấp các công 
trình xây dựng kém chất lượng trên khắp lục địa”. 
(“Dân Tàu làm mất thể diện quốc gia tại Châu Phi”. 
Thanh Niên. 14.7,2014).

Jonathan Kaiman cho biết ông đại sứ này còn 
phàn nàn nhiều điều khác:

“Lữ Hữu Khánh bảo con buôn Tàu buôn lậu ngà 
voi và sừng tê giác và tràn ngập hàng nhái vào 
nước này. “Mỗi khi Tanzania bảo sắp bắt người 
buôn lậu ngà là chúng tôi bồn chồn ngay lập tức”. 
Lữ nhớ lại một cuộc nói chuyện với thống đốc của 
tỉnh Dar es Salaam, trong đó thống đốc nhớ lại 
cảnh sát đã bắt một lái xe Tàu ở giữa phố. Lữ nói: 
“Thống đốc nói rằng đối xử với người Tàu như thế 
là quá không thân thiện, và đã khiển trách cảnh 
sát. Nhưng \một viên chức cao cấp đã nhận được 
báo cáo rằng chiếc xe có ngà voi”. Cảnh sát lục 
bắt được một đống ngà voi. Lư bảo, “Điều này làm 
cho thống đốc không bao giờ muốn nói chuyện với 
người Tàu nữa”. 

Các nhà phê bình nói rằng Bắc Kinh chỉ quan tâm 
đến Phi Châu như là một nguồn tài nguyên khoáng 
sản tiềm ẩn, và các dự án của họ thường có lợi 
cho các chính phủ hơn là người dân địa phương”. 
(“China-Africa relations hurt by bad Chinese be-
haviour, says ambassador”. 17.7.2014).  

Tàu Đảng bộ hóa công ty Tàu ở hải ngoại
Trước tình cảnh này, “Chế độ Tàu làm sao để 

kiểm soát Tàu ở hải ngoại?” Đấy là vấn đề Frank 
Fang đặt ra và trả lời:

“Thừa biết rằng Đảng Cộng sản Tàu (ĐCS Tàu) 
thống trị với nắm đấm sắt, với các đảng bộ ở mọi 
tầng lớp xã hội. Gần đây, sự thúc đẩy thành lập 
đảng bộ cho các công ty nước ngoài và các trường 
đại học bên trong Tàu do nước ngoài tài trợ, đã 
tăng lên.

Không rõ Đảng kiểm soát công dân ở nước ngoài 
thế nào. Một bài báo Global Times gần đây cho biết 
người Tàu ở nước ngoài tiếp tục sống dưới cái bóng 
của Đảng như thế nào. Một biến cố gần đây tại Đại 
học California Davis, nơi những học giả lục địa 
Tàu đã thành lập một đảng bộ nhưng phải bỏ đi sợ 
rằng nó có thể vi phạm luật liên bang của HK – chỉ 
là một giọt vào thùng nước khi nói đến ảnh hưởng 
ĐCS Tàu đối với công dân Tàu sống ở nước ngoài. 
Ngoài các đại học đường ngoại quốc, các công ty 
Tàu kinh doanh ở nước ngoài theo Sáng kiến Nhất 
đới Nhất lộ củng lập đảng bộ trong công ty.

Trong khi đó, chế độ Tàu đã thúc đẩy các công ty 
ngoại quốc kinh doanh ở Tàu lập các đảng bộ trong 
công ty của họ. Theo ĐCS Tàu, những tổ chức này 
có thể tham gia vào việc ra quyết định của công ty, 
để đảm bảo các hoạt động kinh doanh phù hợp với 
chính sách của Tàu.

Các công ty Đức hoạt động tại Tàu gần đây 
đã nói lên quan tâm, qua Phái đoàn Kỹ Nghệ và 
Thương mại Đức. Một tuyên bố  đăng trên trang 
web của tổ chức ngày 24.11 nói, “Chúng tôi nhận 
thấy rằng các quyết định kinh doanh không có sự 
can thiệp bên ngoài là một căn bản mạnh mẽ cho 
sự đổi mới và tăng trưởng… Nếu những nỗ lực ảnh 
hưởng vào các công ty đầu tư của nước ngoài tiếp 
tục thì không thể loại trừ việc các công ty Đức có 
thể rút lui khỏi thị trường Tàu hoặc xem xét lại các 
chiến lược đầu tư”.

Cuộc khảo sát cho thấy 39% các công ty có kế 
hoạch đầu tư vào một địa điểm tại Đài Loan trong 
hai năm tới, trong khi 67% cho thấy chính quyền 
Đài Loan thân thiện hoặc rất thân thiện trong kinh 
doanh (“How the Chinese Regime Controls Chi-
nese Abroad”. Epoch Times. 5.12.2017).

Chỉ có những “đỉnh cao trí tuệ” mới có thể đề ra 
những biện pháp xuẩn động như thế này. Tàu vừa 
tham vừa ngu, mới có thể đưa tờ nhân dân tệ có 
hình Mao đỏ lòm đi che mắt thiên hạ. 
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MỘT BẢN TIN THAY LỜI KẾT

Tại Phi Châu, Tàu phóng tài hóa thu nhân tâm 
người Phi nhưng có một thứ người Phi Tàu khó mà 
dùng quốc sách này được: Boko Haram. 

Khi tiền Tàu đánh Hồi cực doan
Sébastien Le Belzic nhận định:
“Nguy cơ khủng bố được Bắc Kinh đề cập rõ ràng, 

lo ngại về sự an toàn của hai triệu kiều dân ở Phi 
Châu. Quốc An Bộ (Guoanbu) Tàu gần đây báo động 
sau khi xác định một loạt các đe dọa trên lục địa này. 
Từ vụ tháng 5.2014, Boko Haram bắt cóc 10 người 
Tàu làm việc tại công trường đập thủy điện ở Nige-
ria, các thông báo báo động kiểu này tiếp diễn. Tuần 
trước, một người Tàu bị bắt cóc ở Mozambique. Các 
tội phạm đê tiện, khủng bố... hàng chục người Tàu đã 
bị bắt cóc hoặc giết chết trong vài năm gần đây.

Anthony Ross thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tàu tại 
Đại học Stellenbosch ở Nam Phi nói: “Ở Bắc Kinh, 
vấn đề về sự tham gia quân sự Tàu ở Phi Châu ngày 
càng trở nên công khai hơn. Cuộc tranh luận sôi nổi 
ở nhóm đứng đầu nhà nước. Vấn đề là để bảo vệ lợi 
ích kinh tế của Tàu mà không từ bỏ phân biệt với 
người Âu Mỹ theo kiểu: “Hãy xem chúng tôi ôn hòa 
đến thế nào; chúng tôi chỉ kinh doanh thôi!” Biểu 
tượng của sự nhận thức này: Tàu bắt đầu kêu gọi 
các nhóm tư nhân chuyên môn về những sứ mệnh 
nguy hiểm nhất. Chúng tôi gặp một trong số họ, Erik 
Prince, người Mỹ. Ông chủ cũ của Blackwater, đội 
quân tư nhân mạnh nhất thế giới từ nay công tác ở 
Phi Châu cho các xí nghiệp lớn của Tàu thông qua 
xí nghiệp FSG có trụ sở tại Hồng Kông, Bắc Kinh 
và Nairobi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cựu nhà 
binh Mỹ còn làm rối hơn hình ảnh Tàu một chút trên 
lục địa này, có nguy cơ khiến nó như là một con cờ 
của CIA trong khu vực. Còn thêm tang chứng rằng 
mọi thứ đang thực sự thay đổi, Phi Châu là lục địa 
nơi mà gần như đâu cũng thấy mũ bảo hiểm xanh 
của Tàu. David Shinn, cựu đại sứ Mỹ tại Burkina và 
Ethiopia, bảo: “Đây là một đáp ứng trực tiếp với mối 
đe dọa khủng bố. Bắc Kinh đã chi $5 triệu cho việc 
đào tạo và trang thiết bị quân đội Uganda và Kenya 
là những người ở tuyến đầu chống các nhóm Hồi giáo 
vũ trang”. Từ nay Tàu hợp tác quân sự với 11 quốc 
gia trong khu vực (Algeria, Angola, Ai Cập, Ghana, 
Nigeria, Nam Phi, Nam Sudan, Tanzania, Uganda, 
Zambia và Zimbabwe) và các mũ xanh của Tàu được 

triển khai tại Côte d’Ivoire, Darfur, Dân Chủ Cộng 
hòa Congo, Liberia, Tây Sahara ... Tuy nhiên, hai 
quốc gia đặc biệt bị nhắm vào: Mali, nơi có 500 lính 
Tàu được triển khai dưới lá cờ LHQ và Nam Sudan, 
nơi 144 người khác đã đến tháng này trong nhiệm 
vụ của UNMISS [United Nations Mission in South 
Sudan]. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh triển khai một 
tiểu đoàn bộ binh đầy đủ ra ngoài biên giới… Một 
công văn từ Tân Hoa Xã mới nhắc lại rằng “Hỗ trợ 
của Tàu có thể là vô giá trong việc giúp Phi Châu 
thắng được cuộc đấu tranh an ninh ... Bằng cách hỗ 
trợ lục địa này nổi lên về kinh tế, Tàu đem lại cho 
Phi Châu đóng góp có hiệu quả nhất chống lại chủ 
nghĩa cực đoan dẫn đến chủ nghĩa khủng bố, do đó 
bất an”. (“La Chine s’engage contre le terrorisme en 
Afrique”. LE MONDE. 16.3,2015).

Đúng là luận điệu “nhân nghĩa bà Tú Đễ”, dzậy mà 
không phải dzậy.

Bản tin của Vanguard, cơ quan ngôn luận Nigeria, 
ngày 19.7.2017 tiết lộ:

“Nigeria đang khôi phục việc tìm kiếm dầu ở vùng 
đông bắc tan nát vì xung đột, được Tàu  hỗ trợ và 
phấn khởi vì những lợi ích thực hiện được khi chống 
lại Boko Haram…

Để thực thi việc tìm kiếm, NNPC (Nigerian Na-
tional Petroleum Corporation) cộng tác với Cục 
Hiệp hội Địa vật lý, một chi nhánh của Tổng công 
ty Xăng dầu Tàu (CNPC), chuyên về thăm dò dữ liệu 
địa chấn. Nigeria căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm 
của CNPC ở nước láng giềng Chad và Niger để tìm 
kiếm số lượng thương mại của dầu thô. Theo hãng 
Cố vấn Năng lượng Wood Mackenzie, tại lưu vực 
Doba của Chad gần biên giới Cameroon, CNPC, 
Exxon và Glencore đang sản xuất khoảng 110.000 
thùng mỗi ngày. Ở Niger, CNPC đã khám phá ra 
khoảng một tỷ thùng tại khối Agadem và hiện đang 
sản xuất khoảng 17,000 thùng mỗi ngày. Điều này 
chẳng ăn nhằm gì so với 2.2 triệu thùng ở lưu vực 
nhưng vẫn là một nguồn thu nhập đáng kể cho khu 
vực kém phát triển”. (“Nigeria and the hunt for oil in 
Boko Haram’s heartland”. 

Đáng buồn là Âu Mỹ sáng suốt nhìn ra đại họa Tàu 
tàm thực nhưng không muốn, hay không thể ngăn 
cản nổi, và các quốc gia còn mải tranh giành quyền 
lợi giữa nhau và ngay cả trong một quốc gia phe này 
đả phá phe nọ, không ai còn thì giờ và đầu óc đối phó 
với các đại họa tàm thực Phi châu. 

Phải chăng thời Armageddon dần đến và nhân loại 
khó cơ tránh khỏi cảnh điêu linh?  
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Đảng Nào Đang Gặp Nạn?
Vũ Linh

...Thất bại của Dân Chủ là không nghĩ ra được 
sách lược trị quốc...

Chính quyền Trump là chính quyền rối bù của 
5 thằng mù sờ voi đang cãi nhau túi bụi, rồi túm 
đầu túm cổ đấm đá nhau chết bỏ. Đó chính là hình 
ảnh truyền thông dòng chính (TTDC) mang lại cho 
thiên hạ trong thời gian qua.

Cả hai tá đại quan nhẩy ra nhẩy vào trong ban 
tham mưu cao cấp nhất. Hành pháp và Lập pháp 
dù cùng phe, nhưng cãi nhau hơn mổ bò để rồi cuối 
cùng con bò Obamacare vẫn sống nhăn răng. Ông 
tổng thống và các đại thần suốt ngày choảng nhau.

Kết quả của chiến dịch đánh Trump của TTDC? 
Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump đúng là lên voi xuống 
chó, hôm nay nhích lên được một ly, ngày mai rớt 
xuống một chục phân. Hiện nay đang ở mức thấp 
kỷ lục.

Nhìn vào bức tranh đó, phe Dân Chủ (DC) đang 
xoa tay chờ ngày Đại Thắng Mùa Thu năm tới 2018, 
rồi Đại Đại Thắng Mùa Thu năm 2020.

Sự thật… chưa hẳn đã như vậy!
Cách đây ba tháng, đại học Harvard nghiên cứu, 

thấy khoảng 80%-90% TTDC loan tin và bình luận 
hoàn toàn chống TT Trump. Nếu bây giờ Harvard 
cập nhật lại thăm dò, bảo đảm sẽ thấy tỷ lệ mới là 
cỡ 98%-99%. Những con số đó giải thích tất cả mọi 
chuyện quý độc giả đang thấy qua truyền thông. Tất 
cả chỉ là những trận cuồng phong chống Trump do 
TTDC thổi lên. Dưới đây là vài thí dụ điển hình.

“Các phụ tá chưa từ chức chỉ vì sợ TT Trump trả 
thù”. Đó là tựa bài viết của tạp chí  Newsweek, mà 
ông chủ bút cách đây hơn 8 năm đã gọi Obama là 
“GOD”. Đại ý một số lớn phụ tá của Trump đã vắt 
chân lên cổ tháo chạy, trong khi những người còn 
lại cũng đều muốn chạy theo hết, nhưng chưa dám 
vì sợ đòn thù của Trump. Chỉ là fake news!

Trước hết, trong tất cả các thay đổi nhân sự, chẳng 
có ai “từ chức”, mà đều là bị giải nhiệm bởi TT 
Trump. Thứ nhì, tất cả những người bị giải nhiệm, 
chưa có một người nào lên tiếng chửi bới TT Trump 
để trả thù, trái lại, vẫn thỉnh thoảng lên TV bênh 
vực TT Trump (cố vấn Chiến Lược Bannon bị sa 
thải, tuyên bố bây giờ ông sẽ rảnh tay hơn để “bảo 

vệ tổng thống”). Thứ ba, tất cả những người bị giải 
nhiệm đều là phụ tá hay cố vấn, tức là những người 
chỉ có trách nhiệm góp ý, trong khi nhân viên nội 
các, những người có thực quyền điều hành chính 
quyền, vẫn chưa có thay đổi gì hết. Cuối cùng, diễn 
giải “những người ở lại chỉ là vì sợ Trump trả thù” 
chỉ là một diễn giải trên trời rơi xuống, hoàn toàn 
vô căn cứ.

Cơ quan truyền thông Vox loan tin ba ông tướng 
uy quyền nhất, bộ trưởng Quốc Phòng Mattis, cố 
vấn An Ninh Quốc Gia McMaster, chánh văn phòng 
Kelly, “đang đánh nhau với Trump” (at war with 
Trump).

Tướng Mattis trước khi nhận chức, đã nói thẳng 
với TT Trump “có nhiều điều ông tuyên bố, tôi 
không thể đồng ý”. TT Trump trả lời “Tốt, không 
sao cả, tôi không muốn ông chỉ biết dạ vâng”. 
Tướng Mattis cũng nói “TT Trump là người chấp 
nhận lắng nghe tiếng nói đối nghịch và sẵn sàng đổi 
ý nếu thuyết phục được ông”. Tướng Kelly vừa lên 
chánh văn phòng đã yêu cầu TT Trump giải nhiệm 
ngay hai nhân vật thân cận nhất nhưng thuộc loại 
cực hữu quá khích là Scaramucci và Bannon, và TT 
Trump đồng ý ngay. TT Trump công bố sách lược 
mới về Afghanistan, theo đó, ông đổi ý, không rút 
ra nữa, mà sẽ đánh đến chiến thắng cuối cùng, theo 
ý kiến của tướng McMaster.

Nhìn vào những dữ kiện trên, đâu là triệu chứng 
ba ông tướng “đang đánh nhau” với TT Trump?

Trong tất cả các nội các ở bất cứ xứ nào, việc 
thay đổi nhân sự có gì lạ? Trường hợp TT Trump 
còn độc đáo hơn. Ông tỷ phú kinh doanh này chưa 
bao giờ dính dáng, tham gia vào chính trị, chẳng 
quen biết ông chính trị gia nào ngoài việc bắt tay 
nói chuyện gió mưa trong các buổi tiếp tân. Lần đầu 
tiên vào Tòa Bạch Ốc, phải lo tuyển lựa gấp cả trăm 
người hợp tác chủ chốt nhất. Không thể lựa chọn 
hoàn hảo ngay sau khi phỏng vấn một vài tiếng 
đồng hồ, phải chấp nhận cho thử việc thôi. Sau đó 
điều chỉnh. Người nào giỏi thật, hợp quan điểm sẽ ở 
lại, người nào không đáp ứng tiêu chuẩn, thay đổi là 
điều cần thiết. Mà thay thế càng sớm càng tốt. Như 
ông Scaramucci chỉ thọ có 10 ngày.

Dân Mỹ nói chung và nhất là ông doanh gia 
Trump nói riêng, không bao giờ để những chi tiết 
vặt hay tình cảm cá nhân chi phối kết quả công việc. 
Chuyện này, tất cả những người đã sống ở Mỹ lâu 
năm, làm việc với Mỹ đều phải biết văn hoá Mỹ 
như vậy, cho dù nhiều khi cảm thấy bất nhân và bất 
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nhẫn, nhất là trong mắt người Á Đông thấm nhuần 
văn hóa Khổng Tử của mấy ngàn năm trước. Đối 
với người Mỹ, hiệu quả công việc là tiêu chuẩn tối 
hậu, do đó giải thích việc nước Mỹ đang là cường 
quốc hùng mạnh nhất thế giới. Một chính trị gia có 
thể chần chừ cân nhắc hậu quả chính trị, chứ một 
doanh gia như ông Trump thì chỉ nhìn vào hiệu quả 
thực tế bất cần chính trị. Phe đảng như các “lãnh 
đạo đại tài” của ta thì ngàn năm vẫn ăn mày. “Quân 
tử Tầu” như thời Lưu Bị thì cũng ngàn năm mặc áo 
thụng tế nhau thôi.

Hiển nhiên là chính quyền Trump có vẻ hết sức 
bát nháo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trong 
khi các tổng thống bình thường lúc nào cũng lo đưa 
bộ mặt tươi cười, đồng thuận nội bộ ra trước công 
chúng cho dù đánh nhau chết bỏ trong hậu trường, 
thì TT Trump, một chính khách không giống ai, với 
tài ngoại giao tế nhị của Trương Phi, sẵn sàng nói 
huỵch tẹt hết những bất đồng với bất cứ ai, từ chính 
khách ngoại quốc đến dân biểu, nghị sĩ phe mình, 
và cả nội các của mình luôn, rồi cũng không cản họ 
nói ngược lại mình. TTDC hớn hở thổi phồng mỗi 
ngày, bôi bác đó là rối loạn, nhưng cũng có người 
hoan nghênh sự trung thực mới mẻ, không giả dối 
mần tuồng tiêu biểu của các chính khách.

Một thí dụ cụ thể khác về sự méo mó của TTDC là 
vụ bạo động Charlottesville. Cả TTDC nhẩy dựng 
chửi bới nhóm thượng tôn da trắng KKK trong khi 
tuyệt đối im lặng về sự hiện diện của nhóm cực tả 
Antifa. Vài cụ tỵ nạn sao y bản chính CNN, chỉ 
trích KKK rồi đả kích TT Trump “thiếu đạo đức” 
vì đã không chỉ trích đích danh KKK, nhưng các cụ 
đó lại im re không nhắc gì đến Antifa như thể không 
có tổ chức nào tên là Antifa hiện diện tại Charlot-
tesville hết.

Thật là lạ! Sao có chuyện người tỵ nạn CS mà lại 
bắt chước TTDC thiên tả của Mỹ, lo bảo vệ, che 
dấu tội của nhóm CS Antifa nhỉ? Hay là bây giờ 
chống Trump quan trọng hơn chống cộng? Hay là ta 
chỉ chống cộng Việt, còn cộng Mỹ thì ô-kê?

Mới nhất là chuyện đại học Berkeley, thành trì của 
trí thức thiên tả, thân VC trước đây. Một nhóm sinh 
viên bảo thủ tổ chức mít-ting, mấy trăm thanh niên 
Antifa mang cờ đỏ, mặc quần áo đen, trùm khăn 
đen, như ninja Nhật, mang gậy gộc đến đánh đám 
sinh viên. Người tổ chức mít-ting là một anh tên 
Joey Gibson, không phải da trắng một trăm phần 
dầu mà là lai Nhật. Chương trình mít-ting nộp cho 
chính quyền địa phương để xin giấy phép gồm có 

diễn văn kêu gọi tự do ngôn luận của một anh da 
trắng, một người Hồi, một người gốc Á, hai người 
gốc Nam Mỹ, ba người da đen.

Thế nhưng nếu quý độc giả đọc tin của TTDC thì 
có cảm tưởng như đám sinh viên tổ chức mít-ting 
tại Berkeley đều là da trắng thượng tôn KKK hết, 
bị tổ chức “yêu chuộng hòa bình, chống phát xít” 
Antifa chống đối là đáng tội.

Một thí dụ nữa, mới nhất và biểu tượng nhất cho 
thái độ của TTDC:

TT Trump và phu nhân đi thăm dân bão lụt tại 
Texas ngày thứ ba vừa qua. TTDC chạy tít lớn: Đệ 
Nhất Phu Nhân đi thăm dân bị bão lụt bằng giầy cao 
gót nhọn hoắc! Hình chụp bà đi từ Tòa Bạch Ốc ra 
trực thăng, khoảng 50 thước, bằng giầy cao gót nhọn 
hoắc thật. Sau khi bà lên trực thăng, chuyển qua Air 
Force One bay đi Texas, đến nơi mặc quần áo khác, 
đi giầy thể thao đế dẹp, thì TTDC im re, không bàn 
nữa. Tìm đề tài mới. Tố TT Trump quảng cáo việc 
bán mũ, vì cái mũ có chữ USA mà ông đội đang 
được bán trên trang mạng. Đố quý độc giả biết ông 
tỷ phú lãnh được bao nhiêu cents huê hồng cho mỗi 
cái mũ? Phải bán bao nhiêu mới đủ bù lại một triệu 
đô tiền riêng ông Trump tặng cho việc cứu trợ?

Trong khi có mấy chục người chết, mấy trăm ngàn 
người mất nhà cửa, mất tất cả, và ước tính tổn thất 
lên đến 200 tỷ đô, thì TTDC coi chuyện giầy dép 
của bà Melania hay mũ của TT Trump mới là những 
tin sinh tử cần phải bàn hơn.

Chỉ vì với TTDC, đây là những chuyện duy nhất 
có thể dùng để đánh TT Trump trong vụ lụt, vì nhìn 
qua nhìn lại, sự can thiệp của TT Trump và chính 
quyền liên bang cho đến nay có vẻ hoàn hảo, lục 
mãi chẳng tìm ra được chuyện gì để chỉ trích.

Nói chung, TTDC bây giờ chỉ biết bới vết tìm 
sâu, dù nhỏ nhặt nhất, vô nghiã nhất, vẫn phải tìm 
đủ cách thổi phồng để đánh TT Trump thôi. Vai trò 
thông tin khách quan đã là chuyện cổ tích quân tử 
Tầu hết “mốt” từ khuya rồi. Chưa bao giờ TTDC lại 
công khai phe đảng như bây giờ.

Câu hỏi là tại sao TTDC lại cuồng điên chống 
TT Trump như vậy? Đây là câu hỏi đã được nhiều 
người trả lời. Đại khái, có nhiều lý do như 

1) Tuyệt đại đa số TTDC đều theo phe cấp tiến, 
ủng hộ bà Hillary chống ông Trump, thua quá đau, 
bây giờ phải trả thù; 

2) TTDC cố chứng minh là trước bầu cử họ đã 
hậu thuẫn bà Hillary, nghiã là lựa đúng người, sở 
dĩ ông Trump thắng chỉ vì dân Mỹ bị lừa, bây giờ 
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TTDC có bổn phận vạch rõ tất cả những ai bầu cho 
Trump đều đã bị lừa; 

3) Dù muốn hay không, TT Trump là loại đá nam 
châm thu hút độc giả và khán thính giả như chưa 
từng thấy, nhất là những bài chỉ trích thì khỏi nói, 
được dân phe ta xúm vào nhai ngấu nghiến cho đỡ 
cơn ấm ức dồn nén vì thua đau, tức là số người đọc, 
người coi, người nghe rất cao, thu hút rất nhiều 
quảng cáo, tức là các bài đả kích, sỉ vả Trump là 
những con gà đẻ trứng vàng không thể không khai 
thác đến khi gà chết toi.

Càng chửi mạnh, càng tiền nhiều.
Đó là những câu trả lời vẫn thấy. Nhưng cũng có 

một lý do khác mà TTDC không dám bàn đến: đó 
là việc TT Trump là một đối thủ chính trị cực kỳ 
thành công và nguy hiểm cho “bạn ta”, đảng DC, 
nên bằng mọi giá phải diệt. Nguy hiểm không phải 
vì TT Trump quá giỏi, làm gì cũng tuyệt hảo đúng 
hết, được dân ủng hộ tối đa. Trái lại, chưa có tổng 
thống nào trong lịch sử Mỹ lại gây tranh cãi như 
TT Trump. Hơn luôn cả TT Obama, là cựu vô địch 
phân hóa. Mà nguy hiểm vì toàn thể đảng DC, cho 
dù vặn đầu vặn óc đến sái cổ vẫn chưa tìm được 
phương cách trị con rắn độc Trump.

Các chuyên gia đủ loại, từ CH đến DC đến độc 
lập, điều nghiên kết quả bầu cử tổng thống, đều 
gần như là “nhất trí” về những lý do ông Trump đã 
thắng. Vì ông đã khai thác đúng cách những điểm 
yếu khổng lồ của DC: 

1) Chính sách cấp tiến của TT Obama đi quá xa 
về phiá tả, 

2) Obamacare quá tai hại nói chung, 
3) Thợ thuyền và trung lưu mất jobs quá nhiều, 

đời sống quá vất vả, 
4) Nước Mỹ dưới thời Obama đã trở thành nhà vô 

địch “lãnh đạo từ sau lưng”, và 
5) Ứng viên Hillary quá tệ.
Lý do thất bại đã biết, căn bệnh đã được chẩn 

đoán rõ ràng. Nhưng cái khổ là đảng DC cho đến 
nay vẫn loay hoay không tìm ra được thuốc màu 
nhiệm chữa trị những bệnh trầm kha này. Để rồi chỉ 
quay qua quay lại trong cái vòng luẩn quẩn tiêu cực 
là đánh phá cá nhân TT Trump.

Đáp số cho những khó khăn của đảng DC là phải 
tìm cho ra cái gì tích cực, chứng minh cho đa số dân 
Mỹ là sẽ có lợi cho họ để thu hút được lá phiếu của 
họ. Và tìm ra được một nhân vật lãnh đạo mới, một 
Hoa Đà tái thế.

Sau khi vò đầu bứt tai qua cả chục, cả trăm cuộc 

họp nội bộ mổ xẻ thân xác con bệnh DC, các “lãnh 
đạo đại tài” đi đến quyết định tung ra khẩu hiệu 
mới: “A Better Deal: Better Skills, Better Jobs, Bet-
ter Wages” (Một chương trình mới: kỹ năng khá 
hơn, việc làm tốt hơn, lương cao hơn).

Tns Chuck Schumer, Db Nancy Pelosi khai trương 
khẩu hiệu mới “A Better Deal” ở Berryville, Virgina,  

July 24, 2017. (Ành Reuters: James L. Duggan)
Nếu quý độc giả có vẻ ngỡ ngàng, thấy hình như 

mình chưa bao giờ nghe nói đến khẩu hiệu mới này, 
thì không phải là chuyện lạ. Sau khi thai nghén cả 
nửa năm, đẻ đau gần chết, khẩu hiệu này bị chết yểu 
ngay sau khi chào đời.

Vì hài nhi mắc vài bệnh cực kỳ nặng:
1. Khẩu hiệu chỉ nhái lại khẩu hiệu của tiệm 

ăn Papa John khi cách đây vài năm họ tung ra để 
quảng cáo món pizza mới “Better Ingredients. Bet-
ter Pizza”. Một đảng chính trị đi nhái lại khẩu hiệu 
bán pizza? Ngay cả TTDC phe ta cũng cảm thấy bối 
rối, quay qua lộn lại để phân bua, bào chữa dùm.

2. Khẩu hiệu cũng rỗng tếch: vẫn là món ăn cũ 
rích, chỉ “better” thôi không phải “new”, nhưng 
“better” ở điểm nào, làm cách nào để thực hiện? 
Tại sao lại chỉ lo chuyện jobs, còn các chương trình 
xã hội, phát triển kinh tế, thuế má, y tế, cuộc chiến 
chống khủng bố,… cả triệu chuyện khác thì sao?

3. TT Obama và các đệ tử không vui lắm: Sao lại 
dám nói “better”? Bộ chê [thành tích] TT Obama 
dở ẹc sao? Dám phạm thượng chê Đấng Tiên Tri 
sao?

4. Thất bại của DC là không nghĩ ra được sách 
lược trị quốc đáp ứng nhu cầu của đại đa số dân. 
Khẩu hiệu không phải là sách lược. Dân Mỹ đủ 
trình độ dân trí để thấy ngay DC chưa có giải pháp 
gì đáp ứng nhu cầu của họ.

Câu hỏi lớn hơn của các chuyên gia đặt ra: Sau 
mấy tháng ròng rã họp hành, thảo luận, tranh cãi, 
nghiên cứu thống kê, dữ kiện,… mà chỉ đẻ ra được 
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ra có một khẩu hiệu rởm, rẻ tiền và vô nghiã vậy 
thôi sao?

Chỉ chứng tỏ đảng DC đang có vấn đề rất lớn.
Một thăm dò mới nhất của báo phe ta Washing-

ton Post [WaPo] <*> cho thấy trong ba người Mỹ, 
chỉ có một người (37%) nghĩ đảng DC có một chủ 
trương nào đó, hơn một nửa (52%) nghĩ DC chỉ có 
mục tiêu đánh Trump, số còn lại không biết đảng 
này đang làm gì. Hiển nhiên đây không phải là kế 
sách để chiến thắng nắm quyền. Báo WaPo <*> 
nhận định ai cũng thấy TT Trump bị chỉ trích trên 
cả trăm việc, nhưng trong tất cả những chỉ trích đó, 
không ai thấy giải pháp thay thế của DC là gì, ngoại 
trừ kế hoạch cực tả không ai nuốt nổi của cụ xã 
nghiã Sanders.

Cái nhức răng lớn nữa của DC là nhân sự, nghĩa 
là không có lãnh đạo. TT Obama đang bận tổ chức 
một nhóm chống Trump để bảo vệ gia tài của mình, 
không rảnh lo chuyện đảng! Bà Hillary mất hết uy 
tín, mà cũng chưa bao giờ là một lãnh tụ có đường 
hướng chỉ đạo, chỉ là một chính khách tham vọng 
và thời cơ, đầy hành trang.

Cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia -Democratic 
National Committee (DNC)- Debbie Wasserman 
[Schultz] bị ép từ chức vì phe đảng, hại cụ Bernie 
Sanders giúp bà Hillary. Sau đó Ủy Ban đánh nhau 
túi bụi giữa một ông gốc Mễ, một ông Mỹ trắng già, 
và một ông Hồi giáo. Kết quả, ông gốc Mễ thắng, 
làm chủ tịch, bổ nhiệm ông Hồi giáo làm phó cho 
có vẻ đoàn kết, cho ông trắng đi câu cá. Cho đến 
nay, ông gốc Mễ chỉ mới đưa ra được một khẩu hiệu 
bị chết yểu như đã bàn qua, ngoài ra, không biết 
làm gì khác hơn là bôi bác, sỉ vả chống TT Trump 
mệt nghỉ. Sau lưng là một đám lố nhố cả chục chính 
khách, chẳng ai có gì nổi bật.

TT Trump thành lập nội các, cho bốn ông dân 
biểu Cộng Hòa (CH) tham chánh, phải bầu người 
thay thế. DC và TTDC hô hoán ầm ĩ đây là cơ hội 
để cắt bớt tay chân của Trump, giảm số dân biểu 
CH trong Hạ Viện. Rùm beng quảng bá những ngôi 
sao mới của đảng. Kết quả DC thua đủ bốn lần. Bốn 
ngôi sao mới chưa nổi đã chết ngắc.

Chẳng cần phải là bác học Einstein cũng biết chửi 
cá nhân Trump chỉ kích động được một nhóm nhỏ 
quá khích đến một mức nào thôi nhưng cái nhóm đó 
luôn luôn là quá nhỏ, không đủ túc số để thành khối 
cử tri có thể mang quyền hành, từ Hành Pháp đến 
Lập Pháp, lại cho đảng DC.

Câu hỏi đa số cử tri đặt ra là “Trump quá tệ, thế 

DC sẽ làm gì khác, có ai giỏi hơn?”.
Đảng DC chưa có câu trả lời.
Nếu DC tiếp tục sách lược đánh cá nhân này, cho 

dù được TTDC tiếp tay, đánh phá TT Trump đủ kiểu 
liên tục đến cuối 2020 thì ông vẫn... thắng thôi. Đây 
chính là kết luận của Michael Moore, nhà làm phim 
thiên tả cực đoan [ca tụng hệ thống y tế của chế 
độ Fidel Castro đứt lưỡi], suốt ngày bận rộn sỉ vả 
Trump, nhưng đủ sáng suốt để là ông cấp tiến DC 
duy nhất ngay từ mùa hè năm ngoái đã tiên đoán 
ông Trump sẽ đắc cử tổng thống. Anh Moore này 
nhận định rằng theo chiều hướng phát triển dân số, 
bất cứ ứng viên DC nào ra tranh cử tổng thống năm 
2020 sẽ hơn phiếu phổ thông của bất cứ ứng viên 
CH nào, nhờ phiếu của trí thức trẻ, dân da nâu, da 
vàng, và nhất là da đen của Cali, New York, và một 
chục tiểu bang hai ven biển. Nhưng cuối cùng vẫn 
thua số phiếu cử tri đoàn của dân da trắng trung lưu 
và lao động tại gần 40 tiểu bang ở giữa.

Tức là TT Trump sẽ tái đắc cử.
Chẳng phải một mình anh Moore này, mà hầu hết 

các chuyên gia chính trị đều nhìn rõ sỉ vả cá nhân 
kiểu như chê giầy cao gót của bà Melania, chưa 
hiểu có lợi chỗ nào mà chỉ thấy sẽ hại không nhỏ vì 
đã trực tiếp củng cố hậu thuẫn của TT Trump trong 
khối cử tri đã bầu cho ông, trong khi hạ giá các 
chống đối xuống thành chuyện đố kỵ vặt, trẻ con. 
Các thăm dò mới nhất cho thấy hơn 90% những 
người bỏ phiếu cho ông Trump vẫn không thay đổi 
ý kiến, bất chấp những tấn công tàn bạo của TTDC 
trong hơn nửa năm qua vì TTDC đã mất hết uy tín 
vì thái độ đầy thành kiến phe đảng quá lộ liễu.

Lạ lùng hơn nữa, một thăm dò mới nhất cho thấy 
nếu ngay bây giờ bầu tổng thống lại, ông Trump 
vẫn hạ bà Hillary như thường!

Đảng DC có hơn một năm để điều chỉnh, tìm ra 
lãnh đạo mới, sách lược mới tích cực hơn là sỉ vả cá 
nhân TT Trump nếu không muốn bị vứt vào thùng 
rác lịch sử.

Chú Thích của Người Dân:
Bài viết trên, trong những loạt bài tác giả Vũ Linh 

cố lý giải các tranh chấp ý thức hệ và khúc mắc trong 
chính trị và chính trường Hoa Kỳ, ngày càng gây 
phân hóa xã hội, đến cả tận trong gia đình người Mỹ, 
nguyên thủy đăng trên Việt Báo, số ra ngày 5 tháng 
9, 2017.

<*> Washgington Post hiên nay là báo riêng của tỷ 
phú Zeffrey P. Bezos, chủ cty Amazon, mua lại của 
cty Washington Post, thua lỗ nặng nề sau 80 năm 
thành lập, với giá $250 triệu đô năm 2013, tiếp tục 
theo khuynh hướng cấp tiến (tả khuynh) và DC.
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TTT ĐÔNG DU LIỆT QUỐC
(Tiếp Theo)

Kim Bảng

HÀN QUỐC TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Triều Tiên hay Cao Ly (Korea) ngày xưa có tên là 

“Đất của Bình Minh Yên Tĩnh” (Land of Morning 
Calm), nay hết yên tĩnh vì bị chia làm hai: Bắc Hàn 
cộng sản do Kim Ủn Ỉn (Kim Jong Un) làm chủ, lấy 
vũ khí phá hoại hăm dọa cả thế giới và Nam Hàn hay 
Hàn Quốc (HQ) do TT Moon Jae-in lãnh đạo ở thế 
tiến thoái lưỡng nan.

Sau Nhật, 7.11.2017, TTT và Melania đi thăm HQ 
hai ngày. Air Force One hạ cánh xuống căn cứ Không 
Quân Osan, Seoul, TTT được đại bác nổ vang đón 
chào và duyệt hàng quân danh dự, sau đó lên trực 
thăng thăm quân Mỹ-Hàn đồn trú tại trại Humphreys, 
căn cứ không quân Mỹ ở Pyeongtaek phía bắc Seoul. 
Trại Humphreys là căn cứ quân sự HK lớn nhất tại 
hải ngoại, rộng 3,454 acres, kinh phí gần $11 tỷ, hơn 
90% do Hàn Quốc đài thọ, dự trù hoàn tất vào năm 
2020. Là con buôn, Trump chú ý ngay đến kinh phí, 
“Tôi biết nó tốn bao nhiêu, và tốn khối tiền. Và tôi 
biết có thể xây dựng nó rẻ hơn rất nhiều”.

Phải chăng đây cũng là bóng gió chê các vị tiền 
nhiệm phí phạm hay chia chác công quỹ?

TT HQ Moon Jae-in bất ngờ đến gặp TTT ở trại 
Humphreys và cùng ăn trưa vói 108 quân nhân. Tuy 
được đề nghị chọn thức ăn riêng, TTT đòi ăn khẩu 
phần của quân nhân hôm đó, là thức ăn Mễ, gồm 
taco, burrito và khoai tây chiên cong, rồi khen lấy 
khen để là ngon và ca ngợi các quân nhân. Ông bảo 
họ: “Tôi cho rằng trong một khoảng thời gian chúng 
ta sẽ có cả lố giải đáp tốt cho các bạn và cuối cùng 
sẽ xong hết. Bao giờ cũng xong. Phải xong thôi… Và 
tôi bảo các bạn, chúng đã làm một việc tuyệt vời. Rất 
ấn tượng”. HK hiện có 37.000 quân nhân Mỹ đồn trú 
tại Hàn Quốc, nhiều nhất từ trước đến nay.  

TT HQ Moon Jae-in không thân mật với TTT như 
thủ tướng Nhật. Trước khi TTT đắc cử,  Abe đã khéo 
léo đi New York gặp và tặng Trump cây gậy đánh 
golf bằng vàng trị giá $3.755. Sau đó 2 người gặp 
nhau ít nhất 7 lần và điện đàm 14 lần. Từ khi đắc cử 
tháng 5, tt Moon đã gặp TTT vài lần nhưng vẫn chưa 
lập được mối thâm giao với TTT như Abe. 

Mới trước đây 2 tuần lễ, Moon đã thỏa thuận với 
Tàu chính sách “ba không”: không thêm các dàn 
chống đạn đạo và radar THAAD (Terminal High Al-

titude Area Defence) ở HQ cũng như không lập liên 
minh tam phương với Mỹ, Nhật và không tham dự 
chương trình phòng thủ hợp nhất HK để được Tàu 
giải tỏa cấm vận kinh tế đã khiến HQ thiệt hại nặng 
nề: Trong đệ nhị tam cá nguyệt 2917, xuất cảng xe 
hơi Hyundai sang Tàu giảm 64%, hàng hóa siêu thị 
Lotte bán sang Tàu giảm 95%, với chỉ du lịch Tàu 
sang HQ bị cấm hoàn toàn đã làm cho HQ thiệt $15.6 
tỷ trong năm nay.

Hơn nữa TT Moon Jae-in thuộc tả phái, vốn có lập 
trường chống Nhật, vì những hành vi dã man của 
Nhật trong chiến tranh và quan niệm kẻ thù của kẻ 
thù là bạn nên thân Tàu vì Tàu cũng là nạn nhân của 
Nhật. Có lẽ vì thế Trump ở Nhật 48 giờ, ở Hàn Quốc 
có 24 giờ. Dù sao đây là chuyến thăm của một TT Mỹ 
đầu tiên đến thăm HQ  và phát biểu tại quốc hội HQ 
trong 25 năm.

Cũng nên thông cảm cho TT Moon ở một vị thế 
rất khó xử. Thủ đô HQ Seoul với 25 triệu dân kể cả 
ông và gia đình, cách Bắc Hàn có 35 dặm, nơi đây trị 
vì Kim Ủn Ỉn độc tài tàn ác thất thường lại có trong 
tay vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu chiến tranh xẩy ra 
thì cả hai nước Triều Tiên sẽ thành bình địa và dân 
hai nước là đồng bào của nhau sẽ không còn sống 
sót được bao nhiêu, làm sao một người ái quốc nỡ 
để thảm họa này xẩy ra. Vì vậy bất cứ với giá nào 
ông cũng phải tránh chiến tranh cho bằng được. Dân 
chúng HQ cũng chia sẻ tâm trạng phân vân này trong 
những cuộc biểu tình ôn hòa khác nhau, kẻ yêu người 
ghét. Tuy nhiên, TT Moon vẫn ý thức được vai trò 
quyết định của HK trong việc giải quyết vấn đề Bắc 
Hàn. Để chiều lòng cả hai bên (như Pháp nói “mé-
nager la chèvre et le chou”), Moon Jae-in tổ chức 
cuộc nghênh đón vợ chồng Trump cực kỳ trọng thể, 
theo nghi thức cổ truyền Cao Ly. Xe của TTT đi giữa 
đoàn quân tiền hô hậu ủng, mặc cổ trang mầu sắc sặc 
sỡ, mang gươm dáo đi theo nhịp của đội kèn và trống 
cơm, cờ xí rợp trời như một đám rước thần. Tối hôm 
ấy, TT Moon Jae-in và vợ Kim Jung-sook mỡ quốc 
yến chiêu đãi Trump và Melinia dưới chủ đề “Chúng 
ta cùng đi” (We go together). Quốc yến mang một số 
ý nghĩa thâm thúy, biểu lộ dân tộc tính HQ. 

Bà Lee Yong-soo là một trong số hàng vạn phụ nữ 
Cao Ly bị Nhật cưỡng bách làm nô lệ tình dục cho 
quân đội của họ trong chiến tranh, được mời tới giới 
thiệu với Trump và được ông ôm hôn. Dân Cao Ly 
không quên được và không muốn quên quốc hận đối 
với những chính sách hà khắc trong thời kỳ bị Nhật 
đô hộ. Khi ấy mỗi làng Cao Ly chỉ được quyền có 
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một con dao xích vào cái thớt để ở giữa làng. Việt 
Nam cũng trải qua nạn đói năm Ất Dậu 1944-1945 
đưa đến cái chết của hơn 2 triệu người do Nhật thu 
gom gạo và bắt dân nhổ lúa trồng đay cho chúng làm 
thuốc súng. Việt Nam cũng như Cao Ly nên tha thứ 
nhưng không nên quên (forgive but not forget).  

Thực đơn quốc yến gồm có cháo bắp với rau xanh 
với tôm sú được đánh bắt ở đảo Dokdo (tiếng Nhật là 
Takeshim, một quần đảo mà HQ và Nhật đang tranh 
chấp chủ quyền), cá bơn nướng đánh bắt ở đảo Geoje, 
quê TT Moon, thịt bò nướng kiểu Hanwood, tẩm ướp 
bằng nước tương ủ từ 360 năm cùng lớp hạt thông 
rắc nhẹ phía trên. Loại nước tương này do các thợ thủ 
công nổi tiếng thực hiện và trải qua quá trình lên men 
hàng trăm năm và bán với giá lên tới hàng chục nghìn 
USD một lít. Tráng miệng bằng bánh sôcôla 3 lớp 
với sốt vani mâm xôi và hồng khô. Những trái hồng 
(persimmon) khô do chính tay đệ nhất phu nhân Kim 
Jung-sook lựa chọn từng quả trong vườn Nhà Xanh 
và treo cho khô nhiều ngày trước rồi mới nhồi với 
quả óc chó (walnut). Một thực đơn gồm những món 
ăn thịnh soạn, trang nhã, có hương vị rất tế nhị như 
thách thức Trump có khả năng thưởng thức không 
hay chỉ là một trọc phú, “thực nhi bất tri kỳ vị” <*>. 

Không thể chối cãi được rằng Trump sơ ý nếu 
không muốn nói là kém văn hóa. Trong lời ghi lưu 
niệm, “TT Moon –Thật là một vinh dự lớn – Cám 
ơn ông. Trump và Malenia ký tên”, ông không ghi 
tên đầy đủ của TT HQ và không nhắc gì đến đệ nhất 
phu nhân Kim Jung-sook là người đã đích thân lo cho 
cuộc tiếp đón được chu đáo và đã dẫn Melania đi giải 
trí nhiều nơi. 

Matthew Little tường thuật kết thúc của chuyến 
thăm Hàn Quốc của TTT: “Phát biểu tại Quốc Hội 
HQ ngày 8.11.2017, Trump bảo đây là một đặc ân phi 
thường để nói nhân danh nhân dân HK, HQ đã khiến 
ông và Melania hoảng hồn (awe) với những kỳ quan 
cổ đại và hiện đại. Ông nói về liên minh hai nước 
hình thành “trong nồi lửa chiến tranh” và sự trỗi 
dậy đáng kinh ngạc của HQ từ đống đổ nát đến một 
trong những quốc gia vĩ đại trên thế giới. Ông cam 
kết hỗ trợ quân sự của Mỹ, ghi nhận sự có mặt của 
“3 hàng không mẫu hạm lớn nhất trên thế giới chất 
đầy máy bay chiến đấu F-35 và F-18 “tuyệt đẹp” và 
ca ngợi nhiều thành tựu của HQ... Nói trực tiếp với 
chế độ Kim, Trump cảnh báo: “Đừng đánh giá thấp 
chúng tôi, và đừng thử thách chúng tôi. Chúng tôi sẽ 
bảo vệ an ninh chung của chúng tôi, sự thịnh vượng 
chung của chúng tôi, và sự tự do thiêng liêng của 

chúng tôi… Bắc Hàn không phải là thiên đường mà 
ông nội các người hình dung. Đó là một địa ngục mà 
không ai đáng phải đầy đọa. Tuy nhiên, bất chấp mọi 
tội ác mà các người đã phạm chống lại Thiên Chúa 
và con người, chúng ta đề xướng một con đường cho 
một tương lai tốt đẹp hơn”. Ông kết thúc bằng một 
kêu gọi tất cả các quốc gia chống lại Bắc Hàn và 
với viễn kiến của ông về một dân tộc Cao Ly tái hợp: 
“Thế giới không thể tha thứ lời hăm dọa của một chế 
độ côn đồ đe dọa tàn phá hạch tâm” (“Trump Warns 
Kim Regime In South Korea Speech”. 8.11.2017).

TÀU ĐÓN TIẾP TRUMP
NHƯ MỘT HOÀNG ĐẾ
LOA TV loan tin: “Tàu đón TTT bằng nghi thức 

chưa từng có trong lịch sử nhân loại”. Có lẽ hơi quá 
lời nên nhiều bản tin khác như SOHA chỉ đưa tin 
“Tàu đón TT Trump bằng nghi thức biệt lệ chưa từng 
có kể từ ngày lập quốc”. Thế cũng đủ là một vinh dự 
ngàn năm một thuở cho một lái buôn. 

Ming Wang, giáo sư chính trị tại Đại học Geogre 
Mason ở Mỹ nhận định, “Ông Tập sẽ đón tiếp ông 
Trump ở Tàu giống như một hoàng đế”.

Cụ thể cuộc tiếp đón diễn ra như sau:
 Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì ra đón TT 

Mỹ và phu nhân tại sân bay. Đoàn xe TTT được dân 
chúng chào đón nồng nhiệt tại Bắc Kinh. Báo chí Tàu 
cho biết 102 phòng của khách sạn 5 sao St Regis, 
nằm cách Quảng trường Thiên An Môn một đoạn 
ngắn, được phía Mỹ đặt kín.

Theo quy định ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc, một lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một lãnh đạo 
Cục Lễ tân ra sân bay đón vị nguyên thủ tới thăm. 
Trên lý thuyết, chỉ cần là lãnh đạo Bộ, thậm chí là Trợ 
lý Bộ trưởng cũng đủ tư cách đón nguyên thủ nước 
ngoài. Nhưng lần này, Tàu đã cử ông Dương Khiết 
Trì ra sân bay đón Tổng thống Trump … chứng tỏ 
Bắc Kinh đánh giá rất cao quan hệ với Washington.

Lễ đón TT Mỹ và phu nhân được tổ chức sáng ngày 
9.11.2017 tại Quảng trường Cửa Đông, Đại lễ đường 
Nhân dân Bắc Kinh, lúc 9h. Chủ tịch Tập Cận Bình 
và phu nhân Bành Lệ Viện bước xuống cầu thang trải 
thảm đỏ từ Cửa Đông xuống quảng trường, chờ đoàn 
xe của Tổng thống Mỹ. Chuyên xa của TTT tới, vợ 
chồng Tập Cận Bình nắm tay nhau, bước xuống đón 
vợ chồng Tổng thống Mỹ. Đội danh dự cất tiếng kèn 
đón chào. Bà Bành Lệ Viện bắt tay ông Trump trước, 
chào hỏi bằng tiếng Anh, sau đó đến ông Tập bắt tay 
ông Trump và chào hỏi bằng tiếng Tàu. Ông Tập tiếp 
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tục quay sang bắt tay chào hỏi bà Melania, sau đó bà 
Bành bắt tay chào bà Melania. Bốn người cùng bước 
về phía làm lễ. Tiếng 21 phát đại bác vang lên chào 
mừng Trump đại đế và hoàng hậu người mẫu Mela-
nia. Bà Melania và phái đoàn Mỹ đặt tay lên ngực khi 
quốc thiều Mỹ vang lên. Chủ tịch Tập Cận Bình mời 
TTTT bước xuống bục làm lễ để duyệt đội danh dự. 
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự. Nghi lễ đón tiếp 
Tổng thống Mỹ và phu nhân kết thúc, đoàn đại biểu 
hai nước tiến vào cửa chính Đại lễ đường Nhân dân 
Bắc Kinh. 

Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành 
Lệ Viện đón TTT và phu nhân Melania tại Cố cung Tử 
Cấm Thành. Hai lãnh đạo cùng các phu nhân thưởng 
trà tại lầu Bảo Uẩn nằm ở phía Tây Nam Tử Cấm 
Thành… rồi cùng nhau tham quan Tử Cấm Thành. 
Và xem biểu diễn kinh kịch rồi dự quốc yến tại cung 
Kiến Phúc (Jianfu Palace) là kiến trúc trung tâm của 
Tử Cấm Thành. 

Theo CNN, kể từ khi nước Tàu thành lập năm 1949, 
Trump là TT Mỹ cũng như lãnh đạo nước ngoài đầu 
tiên có vinh dự dùng bữa trong Tử Cấm Thành. 

 
Tập Cận Bình và Trump cùng Melania và Bành Lệ 

Viện tiến vào sảnh đường dự quốc yến. Trong quốc 
yến. Tại quốc yến, nước chủ nhà cho chiếu đoạn clip 
bé Arabella Kishner, con gái của Ivanka Trump và 
Jared Kushner, hát một bài hát truyền thống Tàu, tiếp 
theo là một video chiếu cảnh Tập Cận Bình thăm khu 
dinh thự ở Florida của ông Trump hồi tháng 2 khiến 
chủ khách tỏ ra thân mật trước khi ngồi vào bàn và 
Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng mối quan hệ ngày 
càng phát triển giữa Tàu và Mỹ. Ông nói thêm rằng 
hai quốc gia đang phải đối mặt với “những thách 
thức hạn chế nhưng có tiềm năng phát triển vô tận”. 
TTT cũng bày tỏ vui mừng vì “tình hữu nghị ngày 
một lớn” giữa hai đất nước và mời ông Tập nâng cốc 
vì “sự gắn kết ngày một chặt chẽ” giữa Washington 
và Bắc Kinh.       

Thực đơn gồm có món nguội khai vị, canh gà băm 
om dừa, canh hải sản (sea food chowder), gà cung 
bảo (kung pao), bò hầm sốt cà chua, rau xào ròn nấu 
nước dùng thượng hạng (braised vegetables in pre-

mium broth), cá mú (grouper) sa tế, kem trái cây, cà 
phê, trà, rượu vang đỏ Trường Thành năm 2009 và 
vang trắng Trường Thành năm 2011. Trường Thành 
là nhãn hiệu rượu vang bản địa Tàu, mua ở chợ chưa 
đến $40 một chai. Được cái Trump không uống rượu.  
Thực đơn và món khai vị cùng món chính gà cung 
bảo.

TTT công du Bắc Kinh với 3 sứ mạng: tái cân bằng 
cán cân mậu dịch, vận động cho một thị trường khai 
phóng và tự do tại vùng Ấn-Thái Bình Dương và thúc 
gịuc Tàu có những biện pháp mạnh hơn với Bắc Hàn. 
Ông phát biểu ngày 9.11 tại Bắc Kinh: “Chúng ta 
phải hành động cấp kỳ và hy vọng Tàu sẽ hành động 
nhanh hơn và có hiệu quả trong vấn đề này hơn bất 
cứ ai”. 

Mathew Little bình luận:
“Ông hồi hương với $300 tỷ thương ước đã được 

ký kết và một cam kết quan trọng của Tập Cận Bình 
giúp giải giới hạt nhân Bắc Hàn.

Nhưng ngoài những thắng lợi trước mắt ấy, Trump 
đã vạch ra viễn cảnh của ông về một thời đại Mỹ-
Châu Á mới và bắt đầu phát triển những mối quan hệ 
ông cần để làm cho điều này có thể thể hiện. Trump 
nói với một phóng viên trên chuyến bay về Hawaii 
ngày 14.11: “Một mối quan hệ dựa trên tôn trọng là 
quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, kể cả tình bạn. 
Bởi vì - đây thực sự là quan trọng - họ phải tôn trọng 
nước chúng ta. Và họ đã không tôn trọng nước chúng 
ta trong một thời gian dài”. Ngoài việc trấn an các 
đồng minh rằng HK cam kết với khu vực, và cảnh 
giác các nước Á Châu rằng HK sẽ cương quyết hơn 
về lợi ích của nó, Trump cũng đặt quốc gia như một 
đối tác tôn trọng phẩm giá của nhà nước-quốc gia 
(nation-state = nhà nước độc lập, nhà nước tự chủ, 
nhà nước toàn quyền). 

Trong một lần nói không che đậy lắm về Tàu và 
những cồ gắng thống trị vùng của nó, Trump bảo Ấn 
Độ-Thái Bình Dương đang nổi lên như một “chúm 
tinh tú đẹp các quốc gia, mỗi quốc gia là một ngôi 
sao sáng, không phải là vệ tinh của cái gì”. Trong 
khi tỏ rõ rằng ông sẽ tập trung vào “Mỹ đã”, Trump 
cũng đã nói nhiều lần rằng ông hy vọng các nước 
khác cũng làm như vậy. Ông nói trong một bài phát 
biểu tại Bắc Kinh vào ngày 9.11, đó là lý do tại sao 
ông lại chỉ trích hơn các chính quyền HK trước đây 
đã thất bại trong việc bắt Tàu phải chịu trách nhiệm 
về những thực hành mậu dịch bất công như ông đã 
làm. Trump đã lặp lại cảm xúc ấy vài ngày sau đó 
trong diễn văn của ông tại Hội nghị Thượng đỉnh các 
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Chủ tịch Tổng giám đốc (CEO) của APEC (Asia-Pa-
cific Economic Cooperation) tại Đà Nẵng, Việt Nam 
vào 10.11.  Trump nói tại Việt Nam: “Nếu các đại 
diện của họ có thể tránh được điều đó, họ chỉ làm 
công việc của họ. Tôi ước gì các chính quyền trước 
đây ở nước tôi thấy điều gì đang xảy ra và đã làm 
cái gì đó cho nó. Họ không làm, nhưng tôi sẽ làm”. 
Nhưng sự quả quyết mới này sẽ không làm thiệt hại 
chủ quyền của các quốc gia khác. HK sẽ không -- 
như Tàu -- yêu cầu nộp quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
lập liên doanh cũng không từ chối thương lượng với 
các xí nghiệp quốc doanh mà Tàu có rất nhiều. Hoa 
Kỳ đang tìm kiếm các đối tác “đang phát đạt, thịnh 
vượng, và không lệ thuộc vào ai. Chúng tôi tìm kiếm 
đối tác mạnh, không phải là đối tác yếu. Chúng tôi 
tìm kiếm những người hàng xóm mạnh, không phải 
láng giềng yếu. Trên hết, chúng tôi tìm kiếm tình bạn, 
và chúng tôi không mơ ước thống trị”… Phát huy 
phẩm cách chủ quyền nhà nước-quốc gia là mặt khác 
của việc Trump bác bỏ các giao dịch đa phương buộc 
các quốc gia phải trao quyền ra quyết định cho các 
tòa án và luật sư mậu dịch. Và đó là sự sỉ nhục đối 
với phẩm cách này, một phần tiếp sức cho lời Trump 
kêu gọi người Mỹ bất bình về mối quan hệ mậu dịch 
mà HK đã có với Tàu và các quốc gia Á Châu khác. 
Trump nói với các phóng viên trên Air Force One 
rằng ông sẽ thay đổi điều đó.

Ông bảo: “Trong vài năm, họ sẽ đối xử với chúng 
tôi khác nhiều so với trước đây”.

Trump bảo rằng không chỉ Á Châu lợi dụng HK và 
rằng những hành động bất công của các quốc gia 
trên thế giới sẽ không còn được bỏ qua nữa. “Những 
ngày đó đã qua rồi. Chúng ta sẽ công bằng, chúng 
ta sẽ cư xử hỗ tương”. Trump bảo ông hy vọng $300 
tỷ hợp đồng đã ký kết sẽ tăng gấp ba hay gấp bốn 
lần trong thời gian ngắn để bắt đầu đánh dấu một kỷ 
nguyên mới trong mậu dịch Mỹ-Á”. (“Trump Secures 
Gains on North Korea, Trade on Asia Trip”. The Ep-
ock Times. 15.11.2017).

Thế là Trump được ăn được nói, được gói đem về. 
Thế là thắng lợi chứ còn gì nữa!

Thiển nghĩ chuyến “Đông du liệt quốc” của TTT 
chấm dứt nơi đây tuy ông còn đi Việt Nam và Phi 
Luật Tân nhưng không phải với mục đích thăm hai 
nước này mà là để dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng và 
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila nhưng sau 
bỏ vì hội nghị ASEAN không giữ đúng lịch trình. Có 
lẽ vì thế đệ nhất phu nhân Melania cũng chỉ đi đến 
Tàu là về.

Đại-Dương

CỘNG SẢN VIỆT NAM:
THAM THÂM, LẬN MẠT

 
Khi đàm phán về Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) với 11 quốc gia có nền kinh 
tế lớn bé khác nhau, cũng như chênh lệch về phát 
triển, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phấn khởi, tự 
tin như họ sắp tiến vào cuộc cách mạng kỹ nghệ lần 
thứ tư (4.0). 

Nhưng Bộ Chính trị của Nguyễn Phú Trọng điếng 
người khi nghe tin Tổng thống Donald Trump tuyên 
bố rút khỏi TPP.

Giấc mơ chưa thành đã tan như làn khói.
Truyền thông quốc tế chê bai, chế diễu Tổng thống 

Trump thiếu viễn kiến chiến lược toàn cầu nên tạo 
lợi thế cho Tàu chiếm lĩnh vai trò lãnh đạo khu vực 
đầu tàu kinh tế thế giới nhưng cố tình quên thực tế 
trong cuộc sống.

- Thứ nhất, cựu tổng thống Barack Obama biết 
chắc Quốc hội sẽ không phê chuẩn một Hiệp ước 
bất lợi cho Hoa Kỳ nên đã sử dụng quyền hạn Hành 
pháp để ký Thỏa ước. Như thế, Quốc hội chỉ có thể 
phê chuẩn hoặc bác bỏ TPP mà không có quyền thay 
đổi các điều khoản hoặc ngôn ngữ của văn bản. Dù 
sao, Thỏa ước TPP sẽ được ghi vào di sản Obama! 

- Thứ hai, chỉ có nhà lãnh đạo thiển cận, hoặc vô-
trách-nhiệm, hoặc ngu ngơ mới ký loại Thỏa ước gây 
hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. TPP, gồm 12 quốc 
gia, được tán tụng như một khu vực tự do thương 
mại chiếm 40% GDP toàn cầu và 1/3 lượng thương 
mại thế giới. Hơn nữa, nó còn viết lại tiêu chuẩn cao 
hơn trong sản xuất và thương mại tại vành đai Thái 
Bình Dương. 

Một số ý kiến quốc tế cho rằng TPP sẽ hạn chế 
tham vọng kinh tế của Trung Quốc. Thực tế, Bắc 
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Kinh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể 
trục lợi từ TPP dù cho vẫn đứng bên ngoài.

Đặc biệt, Bắc Kinh coi Việt Nam như vị trí lý 
tưởng vì ở gần, luật lệ lỏng lẽo, dễ sai khiến, hám lợi 
để làm bãi rác công nghệ, và tái xuất hàng hoá mà 
hưởng ưu đãi thuế quan của Hoa Kỳ.

Trung Quốc đã chuyển kỹ nghệ dệt và nhuộm gây 
ô nhiễm sang Việt Nam để trục lợi trong ngành dệt 
may, giày dép. Khu gang thép liên hợp Formosa ở 
Hà Tĩnh đã gây ra vụ gây ô nhiễm môi trường biển 
nghiêm trọng năm 2016. Giữa tháng 4-2017, Chính 
phủ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng dự án Khu liên 
hợp gang thép Hoa Sen Cà Ná ở Bình Thuận trị giá 
10.5 tỉ USD.

Đầu tháng 12-2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho 
biết 90% thép của Việt Nam nhập vào Mỹ xuất xứ từ 
Tàu nên quyết định áp mức thuế 531% lên thép cuộn 
nguội và 238% lên thép không rỉ. 

Theo Nguyễn Quang Dy thì Đại diện Liên Âu 
(EU) cho hãng tin Reuters biết đã phát giác ra thép 
Tàu đi vòng qua Việt Nam để tránh thuế. Cuối năm 
2016, Wall Street Journal đi bài phóng sự điều tra về 
500,000 tấn nhôm nguyên liệu từ mỏ ở Mễ Tây Cơ 
vào kho nhôm thuộc Công ty nhôm China Zhong-
wang Holdings ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Kho này chiếm 
14% tổng số lượng nhôm thế giới trong mưu đồ bán 
phá giá mà Công ty Global Vietnam Aluminum Co 
VN sẽ làm công cụ thực hiện nên có thể bị vạ lây.

Chuyện Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tái xuất hàng hoá của Tàu đã bị phanh phui từ lâu 
nhưng ngày lại càng trầm trọng do áp lực ý thức hệ 
cộng sản và kiểu khôn nhà dại chợ của giới lãnh đạo 
và thương nhân Việt, làm mất chủ quyền quốc gia và 
lợi ích dân tộc.

Thương gia Hoàng Khải, chủ nhân của Công ty 
TNHH Khải Đức, thừa nhận đã bán khăn lụa nhập 
từ Tàu từ thập niên 1990 nhưng chất lượng vẫn là 
100% lụa tơ tằm. Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Bộ 
Công thương Việt Nam đã công bố kết quả kiểm tra 
Công ty TNHH Khải Đức: “Công ty đã có dấu hiệu 
vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn 
bán hàng giả về chất lượng vi phạm các quy định 
pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Kết quả giám định 
chất lượng sản phẩm dệt may không có thành phần 
silk mà được ghi 100% silk trên nhãn hàng hoá”. Vụ 
kiểm tra còn phát giác ra từ năm 2009 Khải Đức đã 
không hề nhập cảng các mặt hàng thời trang, hoặc 
hoạt động sản xuất mà chỉ mua hàng trôi nổi trên 
thị trường rồi dán nhãn “Khaisilk®”, “Khaisilk cách 

“

điệu” và “Khaisilk Made in Vietnam”. Bộ Công 
thương CSVN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh 
sát điều tra. 

Thép, nhôm, khaisilk chỉ là các thí dụ đơn lẻ trong 
muôn vàn kiểu Việt Nam tái xuất hàng hóa cho Tàu 
nên trong vòng 3 năm qua Việt Nam đã bị các quốc 
gia trong, ngoài ASEAN kiện vì trốn thuế, chống 
phá giá. 

Trung Quốc vẫn lợi đơn, lợi kép dù có TPP hay 
không nên Mỹ cần phải chặt đứt chiếc vòi bạch tuột. 
TPP-11 tức Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không thể ký kết 
nhân Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu 
Á-Thái Bình Dương 2017 tại Đà Nẵng. Tuy họ đang 
duyệt xét để ký nhưng vẫn chưa chắc Quốc hội của 
các nước có chịu phê chuẩn hay không. 

Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, noi 
gương Tập Cận Bình, cho phép bắt cóc “con ruồi 
Trịnh Xuân Thanh” tị nạn ở Bá Linh khiến cho 
Cộng hoà Liên bang Đức có thể phủ quyết Hiệp định 
Thương mại Tự do VN-EU (EVFTA) đang được 29 
quốc gia duyệt xét mà CSVN rất kỳ vọng. 

Đại Hàn, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đài Loan từ 
nghèo và chậm tiến mà sau 30 năm áp dụng nền kinh 
tế thị trường tự do đã thành Tứ Hổ Á Châu.

Việt Nam tiến hành Đổi Mới từ năm 1982, theo 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
vẫn nằm trong chiếc bẫy thu nhập trung bình với lợi 
tức đầu người (1,000 USD-12,000 USD). 

Những con số sau đây đã phản ảnh kiểu tham 
thâm, lận mạt và khôn nhà, dại chợ của Cộng sản 
Việt Nam.

- Việt Nam có 2.8 triệu cán bộ, công chức, viên 
chức so với 2.1 triệu Hoa Kỳ. Số người ăn lương từ 
ngân sách nhà nước của Tàu chiếm 2.8% dân số so 
với 8.3% của Việt Nam. 

- CSVN cho biết nợ công chiếm 65% GDP nhưng 
chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh ước lượng 120%, 
còn cựu chuyên viên thống kê Liên Hiệp Quốc, Tiến 
sĩ Vũ Quang Việt, lại tính tới 150%. 

- Mỗi năm Việt Nam phải vay 20 tỉ USD để trả nợ. 
Trong khi đó nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức 
(ODA) của Nhật Bản chỉ còn 1.2 tỉ USD, kiều hối 
chỉ còn 5.4 tỉ USD cho năm 2017, theo phỏng đoán 
của Pew Research Center. 

Mọi bế tắt tại Việt Nam đều do giới lãnh đạo bám 
vào Chủ nghĩa Cộng sản nên từ chối thay đổi thể chế 
phù hợp với nền văn minh phát triển của nhân loại, 
tạo khủng hoảng chồng lên khủng hoảng.
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ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ: 
MỐI HỌA Ở CHÂU Á

                                  
Châu Á-Thái Bình Dương có hai quốc gia đông 

dân nhất thế giới: Tàu 1.4 tỉ người và Ấn Độ cũng 
suýt soát, có thể vượt lên hàng đầu. Hiệp hội các 
Quốc gia Đông Nam Á, ASEAN có 640 triệu dân.

Sau Đệ nhị Thế chiến, ngoại trừ Hoa Kỳ, khu vực 
này có mức sống nghèo đói, lạc hậu do chiến tranh 
tàn phá và trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu. Nhưng 
ngày nay, Nhật Bản và Tàu cùng Tứ Hổ (Đài Loan, 
Hồng Kông, Tân Gia Ba, Đại Hàn) đã làm cho khu 
vực này trở thành đầu tàu kinh tế thế giới. 

Vì các quốc gia trong khu vực có nền tảng chính 
trị, tôn giáo khác nhau nên dung chứa mối họa tranh 
chấp, xung đột, chiến tranh với nguy cơ trở thành 
cấp vùng hoặc toàn cầu. 

Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên là ba trong 
số bốn quốc gia còn tôn thờ và thực hiện Chủ nghĩa 
Cộng sản, bất chấp học thuyết Mác-Lê đã bị loài 
người vứt vào sọt rác. Thậm chí, giới học giả quốc 
tế cũng chẳng màng đào bới, nghiên cứu thứ học 
thuyết không giúp ích gì cho tốc độ tiến hóa của 
nhân loại. 

Lên cầm quyền nhờ “bạo lực cách mạng”, Đảng 
Cộng sản tại ba nước này coi đó là công cụ duy nhất 
để duy trì và bành trướng thế lực, chiếm đoạt lãnh 
thổ với chiêu bài “quyền lịch sử”.

Dòng máu bá quyền và bành trướng của Hán Tộc 
được tinh thần thế giới đại đồng của Chủ nghĩa 
Cộng sản chắp cánh nên Bắc Kinh khơi dậy tham 
vọng thống trị toàn cầu. Món hàng “chiến tranh 
nhân dân” do Mao Trạch Đông xuất cảng trong 
các thập niên 1950, 1960, 1970 đã thảm bại khi tới 
Đông Nam Á, ngoại trừ tại Việt Nam, nên Đặng 
Tiểu Bình thực hiện chính sách “ẩn mình chờ thời” 
nhằm tránh bị bao vây, cô lập.

Từ năm 2012, Tập Cận Bình lần lượt tóm thâu ba 
chức vụ quan trọng nhất ở Trung Quốc: Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Quân uỷ để thực 
hiện “Giấc Mộng Trung Hoa”. Đối nội, Tập Cận 
Bình triệt hạ tất cả các đối thủ chính trị, bất chấp ở 
vào địa vị nào, bằng chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn 
cáo” để tự tấn phong thành ông vua không ngai như 
Mao Trạch Đông.

Bộ Chính trị mới của Tàu có 25 uỷ viên, mà 15 đã 
có giao dịch khi Tập Cận Bình còn làm Bí thư Tỉnh 

uỷ Phúc kiến và Chiếc Giang, 10 còn lại gồm các 
nhà kỹ trị và sĩ quan được Chủ tịch đề bạt. Chẳng 
có ai trong bảy uỷ viên thường vụ hội đủ điều kiện 
kế nhiệm nên Tập Cận Bình có thể sẽ  tiếp trị vì sau 
khi mãn hai nhiệm kỳ.  

Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Hoa vào giữa tháng 
10-2017, “Tư tưởng Chủ nghĩa đặc sắc Tàu thời đại 
mới của Tập Cận Bình” được đưa vào Cương lĩnh 
của Đảng, tương đương với Tư tưởng Mao Trạch 
Đông nên Tập Cận Bình sẽ giữ vị trí lãnh tụ tối cao 
dù ở trong bất cứ trường hợp nào. Tập nói “Yếu tố 
xác định chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Tàu là sự 
lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Trong bài diễn văn dài ba tiếng rưỡi đồng hồ, Tập 
Cận Bình lập lại nhiều khẩu hiệu mà chẳng cần giải 
thích. Nhưng khả năng thăng tiến của cán bộ được 
xác định: “Tuân theo sự lãnh đạo của hạt nhân, 
đi theo sự lãnh đạo của trung ương đảng, ủng hộ 
quyền uy của ủy ban trung ương” đều nằm trong 
tay Tập Cận Bình. 

Bắc Kinh đang rao bán mô hình xã hội chủ nghĩa 
kiểu Trung Quốc, giăng bẫy kinh tế với các nước 
láng giềng và khắp thế giới bằng chiến thuật cắt 
lát xúc xích hoặc tầm ăn dâu nhằm tránh phản ứng 
quyết liệt của quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, để từng 
bước tăng cường sức mạnh toàn diện mà thống trị 
thế giới.

Các Quốc gia Đông Nam Á đã từ đói nghèo, chiến 
tranh sang khá giả, hòa bình hơn. Nhưng sự khác 
biệt về tôn giáo đang dấy lên nguy cơ tranh chấp, 
xung đột có thể dẫn tới bất ổn ảnh hưởng không tốt 
đối tới tốc độ phát triển xã hội toàn diện.  

Nhóm Phật giáo siêu quốc gia Ba Ma Tha (hậu 
thân của Phong trào 969) ở Myanmar đã thổi bùng 
tình cảm chống Hồi giáo từ nhiều năm trước làm 
bùng nổ vào năm 2016 khiến cho 800,000 người 
Hồi giáo Rohingya vô-tổ-quốc phải chạy trốn, tạo 
ra vụ khủng hoảng nhân đạo. Hồi giáo Rohingya 
đã thành lập Arakan Rohingya Salvation Army để 
chống lại Quân đội Myanmar.

Hồi giáo chiếm 60% dân số 640 triệu của Đông 
Nam Á mà phần lớn tập trung ở Indonesia trong 
khi năm quốc gia Phật giáo gồm có Thái Lan, Lào, 
Cambode, Myanmar, Việt Nam. 

Khoảng 87% dân Indonesia theo Đạo Hồi mà các 
nhóm Hồi giáo cực đoan đã vận động loại bỏ Thị 
trưởng Jakarta theo Đạo Tin Lành vào tháng 4-2017 
với khẩu hiệu “Jakarta của người Hồi giáo”. Indo-
nesia cũng có hơn 1,000 tay súng Hồi giáo chiến 



Người Dân Số 329Trang 24

đấu ở Syria. 
Nhiều nhóm Hồi giáo chính thống, kể cả Hefazat-

e-Islam, đã xuất hiện ở Bangladesh trong khi Sri 
Lanka có nhóm Phật giáo cực đoan Bodu Bala 
Sena. 

Phi Luật Tân có 103 triệu dân gồm 92% Công 
giáo, 6% Hồi giáo. Nhưng Hồi giáo cực đoan Maule 
đã làm chủ Thành phố Marawi ở Đảo Mindanao làm 
cho Quân đội Phi Luật Tân phải mất nhiều tháng 
mới tái chiếm và Tổng thống Rodrigo Duterte gia 
tăng lệnh giới nghiêm thêm một năm nữa. 

Tờ The Economist ra ngày 8 tháng 12 năm 2017 
xếp hạng Singapore là thành phố an toàn nhất thế 
giới sau Tokyo. Nhưng bản phúc trình hôm 13 tháng 
12 năm 2017 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền 
(HRW) gọi đó là nơi áp bức vì nhà cầm quyền đưa 
ra nhiều quy định nghiêm ngặt theo kiểu “giết gà 
dọa khỉ” nên bất cứ lý do phản đối nào cũng bị trấn 
áp. HRW đưa ra nhiều khuyến cáo nhưng hình như 
chẳng có tác dụng. 

Sự phức tạp về chính trị, kinh tế, tôn giáo tại Châu 
Á nếu không có giải pháp thích đáng dễ dẫn tới 
những vụ xung đột khó lường làm ảnh hưởng tới sự 
phát triển trong khu vực.

CHIẾN LƯỢC AN NINH 
HOA KỲ SẼ ẢNH HƯỞNG
TỚI THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO?

Tổng thống Donald Trump đã đích thân trình bày 
“Chiến lược An ninh Quốc gia” hôm 18-12-2017, 
thay vì giao cho các cấp thấp hơn phụ trách như hai 
vị tiền nhiệm đã làm, để mọi quốc gia trên thế giới 
hiểu rõ và hành động đúng mức.

Tài liệu 67 trang tóm lược đã quả quyết Hoa Kỳ sẽ 
không thành con ếch bị luộc chậm nên Tổng thống 
Trump quả quyết “Hoa Kỳ đang trong cuộc chơi, 
và sẽ chiến thắng” nhờ khả năng quật cường từng 
được chứng thực trong dòng lịch sử.   

Khái quát, Chính quyền Trump áp dụng chiến 
lược kiên cường để bảo vệ lợi ích Hoa Kỳ trong một 
thế giới hỗn loạn và chú trọng vào: Mỹ trên hết, an 
ninh nội địa, bảo hộ mậu dịch và quyền tối thượng. 

Tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia nhận định 
về tình hình nước Mỹ trong 16 năm qua: “Dù cho 
Hoa Kỳ có các định chế và giá trị, đã không thể 
tái tạo thế giới qua hình ảnh Mỹ như thời G. W. 

Bush. Hoa Kỳ suy thoái vì kiểu quyền lực mềm của 
Obama trong chủ nghĩa đa phương hỗn loạn địa 
chính trị”.  

Do đó, Chiến lược An ninh Hoa Kỳ đặt trọng tâm 
vào hành động hơn lý thuyết viễn vông gồm có các 
điểm chính:

- Hành động quyết liệt và nhanh chóng chống lại 
các quốc gia yểm trợ chủ nghĩa khủng bố bao gồm 
cả chống lại các tổ chức khủng bố nước ngoài như 
ISIS và Hizballah.

- Trả đũa các quốc gia “xâm lược kinh tế” nhưng 
cứ cao giọng về tự do thương mại để trục lợi, chỉ 
tuân thủ các thoả thuận và quy định có chọn lọc. 

- Bám chặt vào chính sách “ưu thế năng lượng” 
bằng cách tháo rỡ các trở ngại về khai thác dầu nham 
thạch (shale oil) và các nguồn năng lượng quốc gia, 
kể cả hạt nhân.

- Lập liên minh mới với Nhật Bản và Ấn Độ nhằm 
chống lại kiểu ngoại giao kinh tế của Trung Quốc.

Kinh tế và quân sự có mối tương quan không thể 
tách rời. Kinh tế phát triển, ổn định mới có điều 
kiện xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh, trang 
bị hiện đại để nâng cao khả năng tác chiến.

Lực lượng quân sự hùng mạnh mới bảo vệ được 
lợi ích quốc gia trên trường quốc tế và làm nãn lòng 
kẻ xâm lược.

Trên phương diện chiến lược quân sự
Các quốc gia đối thủ tiếp tục hiện-đại-hoá lực 

lượng vũ trang truyền thống và nguyên tử, kể cả 
kho vũ khí có thể bắn tới Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ cần 
phải ra sức lấy lại ưu thế chiến lược.

Vì thế, Tổng thống Trump công khai;
- Dán nhãn hiệu “đối thủ chiến lược” lên Nga và 

Trung Quốc, hứa sẽ nỗ lực mãnh liệt hơn nhằm đẩy 
lùi tham vọng muốn làm thay đổi hiện trạng toàn 
cầu của họ.

- Ra sức tăng cường sức mạnh quân sự kinh tế cho 
Hoa Kỳ và đồng minh, đối tác. Củng cố liên minh 
cũ, thiết lập liên minh mới trên tinh thần cùng nhau 
chia sẻ công bằng về trách nhiệm và nghĩa vụ. 

- Mở rộng hợp tác an ninh và quốc phòng với Ấn 
Độ. Tăng cường quan hệ đồng minh với Phi Luật 
Tân, Thái Lan. Gia tăng hợp tác với Tân Gia Ba, 
Việt Nam, Mã Lai Á, Indonesia để cùng hợp tác 
như kiểu đeo chuông vào cổ con mèo Tàu ở Châu 
Á. 

- Thúc đẩy 28 nước trong Minh ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) góp thêm chi phí quốc phòng lên 
hơn 2% GDP nhằm chặn đứng tham vọng bành 
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trướng của Nga tại Châu Âu. 
- Hoa Kỳ thiết lập hệ thống phòng thủ hoả tiễn 

nhiều tầng, kể cả khả năng phá huỷ Hoả tiễn Đạn 
đạo Liên lục địa (ICBM) trước khi phóng. Mỹ đã 
rút khỏi Hiệp ước Chống Hoả tiễn Đạn đạo (ABM 
1972) từ 2002. 

Chiến lược quân sự của Trump có thể tóm gọn: 
Hoa Kỳ và đồng minh, đối tác đều có lực lượng 
quân sự hùng hậu, kể cả vũ khí nguyên tử thì sức 
mạnh quân sự của liên minh mới bảo vệ và duy trì 
hữu hiệu nền hoà bình trên thế giới. 

Kiểu “đánh phủ đầu” của G. W. Bush khiến cho 
Hoa Kỳ phải hành động đơn độc, gây ác cảm trong 
dư luận quốc tế. Kiểu “vừa đánh vừa run” của 
Obama đã giúp cho nhóm Hồi giáo cực đoan ISIS 
từ 700 tay súng vào năm 2007 đã thành trên 40,000 
vào năm 2014, chiếm lĩnh nhiều vùng đất, thành 
phố quan trọng ở Iraq và Syria. 

Obama chỉ huy một cách độc đoán nên bó tay giới 
tướng lĩnh. Trump tôn trọng và trao quyền quyết 
định cho các tướng lĩnh ở mặt trận nên với 21,000 
binh sĩ, phần lớn Không quân chịu trách nhiệm yểm 
trợ tác chiến cho Quân đội Iraq và Quân đội Giải 
phóng Kurd ở Syria nên chỉ trong vòng một năm đã 
đánh tan lực lượng ISIS. 

Nhật Bản và Đại Hàn có vũ khí nguyên tử sẽ buộc 
Tàu và Bắc Triều Tiên chấp nhận điều kiện phi-
nguyên-tử trên bán đảo Triều Tiên mà ba đời Tổng 
thống Clinton, Bush, Obama bó tay. 

Về chiến lược kinh tế
Nền kinh tế Mỹ suy thoái và yếu ớt đến từ hai 

nguyên nhân chính. 
- Một là, chính sách kỹ nghệ của các quốc gia 

Châu Á trợ cấp cho các ngành kỹ nghệ, bắt buộc 
chuyển giao kỹ thuật, bóp méo thị trường đã tác 
động đến an ninh kinh tế của Hoa Kỳ. Tàu đã đầu 
tư nhiều tỉ mỹ kim vào hạ tầng cơ sở khắp thế giới 
để mở rộng không gian thống trị kinh tế. Nga cũng 
đang mở rộng ảnh hưởng kinh tế qua các dự án kiểm 
soát các ngành năng lượng chính và cơ sở hạ tầng 
tại Châu Âu và Trung Á. 

- Hai là, trong 8 năm trị vì của Obama, Hoa Kỳ 
tự tạo ra thương tích kinh tế khi đặt ra hơn 70,000 
trang luật lệ quy định, áp thuế doanh nghiệp 35% 
so với mức 20% của thế giới, đã làm suy yếu kinh 
doanh tự do và bóp nghẹt tăng trưởng, giết chết tinh 
thần sáng tạo và đổi mới của Hoa Kỳ. Hiện tại, Tàu 
hơn Hoa Kỳ 4 lần trong các lĩnh vực khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật, toán học, và gấp 2 lần về cấp bằng 

tiến sĩ dù cho Obama luôn hô hào cải tổ nền giáo 
dục. 

Vì thế, Chiến lược An ninh Quốc gia của TT 
Trump đã đề ra biện pháp liên quan đến các chính 
sách thay đổi toàn diện về quy định, giáo dục, kỹ 
nghệ quốc phòng nhằm khôi phục vị trí dẫn đầu của 
Hoa Kỳ trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và 
sản xuất công nghệ cao. Mậu dịch chỉ là một trong 
những công cụ chính sách nhằm đạt được ưu thế 
chiến lược. 

Dù có quá nhiều “lời ong tiếng ve” nhưng khó ai 
bác bỏ các thành quả cụ thể của Chính quyền Don-
ald Trump đã mang lại cho Hoa Kỳ trên phương 
diện quân sự và kinh tế.

Tuy nhiên, con đường còn dài và nhiều chông gai 
để xoá sạch khó khăn do Obama lưu lại mà đưa nền 
kinh tế đi đúng hướng, và khôi phục ưu thế quân sự 
của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

   
   

Một Hình Ảnh Lịch Sử
Các vệ binh trẻ, đi chân đất, trong lực lượng tự vệ, 

đang chuẩn bị chống đỡ tấn công của bộ đội Việt 
Minh, trong vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Phần, 

năm 1954. 
(Howard Sochurek - The LIFE Picture Collection).
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Nguyễn Mạnh Tường
và Võ An Đôn

  
Để hành xử một nghề tự do, chuyện xin phép một 

thẩm quyền  nào đó là một điều đáng nực cười vì nó đã 
đánh mất quyền tự do của người này.  Nguyễn Mạnh 

Tường 

Thấy nhiều người ghi danh dưới bản “Tuyên Bố 
Phản Đối Việc Xoá Tên L.S Võ An Đôn” nên tôi 
cũng làm theo (cho nó thêm phần rôm rả) dù không 
tin rằng đây là điều cần thiết. Tôi cũng không nghĩ 
rằng chuyện bỏ phiếu để loại bỏ đồng nghiệp (theo 
chỉ đạo) của mấy ông thuộc Ban Chủ Nhiệm Luật 
Sư Đoàn Phú Yên là “quyết định tai hại … có thể 
hủy hoại cả sự nghiệp và đời sống của một con 
người” – theo như quan niệm của blogger Phạm Lê 
Vương Các.

Chế độ hiện hành ở VN không đủ quyền uy hay 
quyền năng để “có thể huỷ hoại sự nghiệp và đời 
sống” của bất cứ ai, nếu nạn nhân nhất định không 
khuất phục. Tôi biết khá nhiều nhân vật như vậy. 
Xin đan cử một trường hợp.

Hơn sáu mươi năm trước, vào hôm 30 tháng 10 
năm 1956, L.S. Nguyễn Mạnh Tường đã đọc một 
bài diễn văn nẩy lửa (“Qua Những Sai Lầm Trong 
Cải Cách Ruộng Đất – Xây Dựng Quan Điểm Lãnh 
Đạo”) trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc. 
Cái giá mà ông phải trả cho việc (“xây dựng lãnh 
đạo”) này, tất nhiên, không rẻ:

“Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải 
chịu: đó là cái đói.

Cả mấy tháng qua, buộc phải mua thực phẩm và 
những thứ nhu yếu trên chợ đen vì tôi không còn 
được phát tem phiếu kể từ khi tôi bị loại, mặc dù với 
tất cả dành dụm có được, số tiền dự trữ ngày càng 
thu hẹp. Ngay từ lúc đầu, với viễn tượng những 
ngày khó khăn trước mắt, với dự trữ ít oi, chúng tôi 

bắt đầu một giai đoạn hạn chế, tiết kiệm. 
Trước tiên, loại bỏ ngay buổi ăn sáng, một thói 

quen xa hoa của những người tư sản. Tiếp đến, cá 
thịt từ từ biến mất trong những buổi ăn trưa và tối. 
Khẩu phần cơm và rau mỗi ngày một ít đi. Và đến 
lúc mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bát cháo để ăn. 
Vợ và con gái tôi ốm đi trông thấy. Bao nhiêu sáng 
láng đã biến mất trên khuôn mặt dài ra vì ốm đói. 
Họ tự hỏi tại làm sao mà các bà tự nhịn ăn để có 
một thân hình thon thả?

Nghĩ đến chuyện vay mượn bạn bè là điều vô ích 
vì chính bản thân họ cũng đang cùng số phận, đang 
trong cảnh chỉ đủ cầm hơi khỏi bị chết đói. Vợ tôi 
đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để 
kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu 
và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của 
những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên 
cho chúng tôi khó khăn kiếm sống? ...

Chúng tôi có một con chó do bạn bè cho. Nó rất 
khôn và chúng tôi yêu nó lắm. Nhưng nó đã già và 
chúng tôi không còn khả năng mua cho nó thịt và 
những thức ăn tăng sức, nó không còn sức đứng 
lên trong chuồng, ngẩng đầu nhìn tất cả chúng tôi, 
với một ánh mắt tin yêu của loài vật, chắc chắn với 
những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm 
vì đã đến lúc phải rời chủ. Chúng tôi bật khóc khi 
nó nấc những hơi thở cuối cùng...” (Nguyễn Mạnh 
Tường, Un Excommunié – Hanoi, 1954 -1991: 
Procès d’un intellectuel. Trans Nguyễn Quốc Vĩ –  
Kẻ Bị Mất Phép Thông Công Hà Nội, 1954-1991: 
Bản Án Cho Một Trí Thức).

Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1909. Khi “bật 
khóc” vì phải rời bỏ con thú thân yêu là thời điểm 
mà ông sắp bước vào tuổi ngũ tuần, và “thân thể đã 
tiều tụy lắm rồi.” Tuy thế, ông không bị knockout 
như dự đoán (và mong chờ) của nhà đương cuộc 
Hà Nội. 

 Ngày 22 tháng 11 năm 2017 vừa qua, trang Baux-
ite Việt Nam có đăng lại bài phỏng vấn (“Ba Giờ 
Với Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường”) do Khánh Hoà 
thực hiện. Xin đọc chơi, đôi đoạn:

“Lâu nay, tôi cứ đinh ninh là Luật sư Nguyễn 
Mạnh Tường đã mất. Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, 
tên tuổi của ông bặt đi. Có tin đồn là ông đã chết 
đâu đó ở một góc khuất tối tăm nào ở Hà nội.

Thế rồi, bỗng dưng tôi lại nghe là ông vẫn còn 
sống, hơn nữa, đang có mặt tại Paris: ông được 
phép sang Pháp ba tháng để thăm viếng một số bạn 
bè cũ của ông.
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Được sự giới thiệu của một người quen, tôi và 
một anh bạn đã được Luật sư Nguyễn Mạnh Tường 
tiếp trọn cả buổi chiều ngày thứ hai 27.11.1989.

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường năm nay đúng 80 
tuổi. Dáng người tầm thước, lưng hơi gù, da dẻ 
nhăn nheo, nhưng sức khoẻ khá tốt, đi đứng vững 
vàng, đặc biệt trí tuệ còn rất minh mẫn. Suốt hơn 
ba tiếng đồng hồ chuyện trò, chúng tôi không hề 
bắt gặp ở ông một dấu hiệu nào của sự đãng trí vốn 
thường xuất hiện ở người cao niên. Ông nói năng 
lưu loát, đôi khi hùng hồn. Ông nhớ chính xác chi 
tiết những sự kiện cũ hoặc mới. Cách lý luận rành 
mạch.

Điều chúng tôi thích nhất ở ông là sự thành thật. 
Ở vào hoàn cảnh của ông, thành thật cũng có nghĩa 
là can đảm. Hơn ba chục năm bị đày đoạ, luôn luôn 
sống trong tâm trạng phập phồng chờ đón những 
thảm kịch thảm khốc nhất, ông không khiếp sợ đến 
nổi phải tự biến mình thành một con vẹt chỉ biết lải 
nhải lặp lại những câu nói đã thành khẩu hiệu của 
chế độ hoặc co rút lại trong câm lặng ...

Chúng tôi xin phép ghi âm buổi nói chuyện với 
một sự thiếu tự tin rõ rệt. Chúng tôi nghĩ là ông sẽ 
từ chối. Nhưng, không. Ông đã vui vẻ chấp nhận. 
Để bảo đảm sự trung thực, những chi tiết dưới đây, 
chúng tôi đều dựa vào bản ghi âm này...

“Lâu nay, Luật sư có viết lách gì không?
- Có. Mấy chục năm qua, tôi hoàn thành được 

bốn công trình nghiên cứu. Môt là “Lý luận giáo 
dục” (ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18); hai là 
“Eschylle và bi kịch cổ đại Hy Lạp”; ba là “Virg-
ile và anh hùng ca latin”; bốn là dịch vở kịch của 
Eschylle”.

Trong tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn 
Đề Nguyễn Ái Quốc (Tiếng Quê Hương: Virginia, 
2012) nhà phê bình văn học Thụy Khuê cho biết 
thêm: 

“Chuyến đi Pháp dường như là động cơ thúc đẩy 

ông viết, bởi khi về nước, chỉ trong vòng bốn năm 
(từ 1990 đến 1994), ông đã hoàn tất một lượng sách 
đáng kể bằng Pháp Ngữ: 

- Larmes et sourires d’une vieillesse - Nụ cười và 
nước mắt tuổi già, tự truyện, ba cuốn, chưa in. 

- Triptyque - tạm dịch: Bức họa ba tấm, chưa in. 
- Un excommunié - Kẻ bị khai trừ, Quê Mẹ, Paris, 

1992.
- Malgré lui, malgré elle - Mặc hắn, mặc nàng 

(l’amour conjugal sous le régime communiste - tình 
yêu vợ chồng dưới chế độ cộng sản). Chưa in. 

- Partir, est ce mourir?- Đi là chết? (Tragédie de 
l’émigration - Bi kịch di dân). Chưa in. 

- Une voix dans la nuit - Roman sur le Việt Nam 
1950-1990 - Tiếng vọng trong đêm - Tiểu thuyết về 
Việt Nam từ 1950 đến 1990. Chưa in. 

- Palinodies - Phủ nhận. Chưa in.
Trừ bản dịch Orestia, thì đúng Nguyễn Mạnh 

Tường đã viết 18 cuốn sách, kể cả các luận án tiến 
sĩ.”

 Chế độ Cộng Sản Việt Nam, rõ ràng, không đủ 
quyền lực hay quyền năng để “có thể hủy hoại cả 
sự nghiệp và đời sống” của Nguyễn Mạnh Tường.  
Chúng ta, do thế, chả phải bận tâm gì cho tương lai 
của Võ An Đôn. Thời gian, thời thế, và cả thời đại 
đều đang đứng về phía vị luật sư trẻ tuổi này. 

Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam không có cửa cho 
Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn, Huỳnh 
Văn Đông, Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê 
Quốc Quân ...không phải vì khung cửa hẹp mà vì 
cái tâm (cũng như cái tầm) của họ quá rộng và quá 
cao so với rất nhiều “đồng nghiệp” thuộc tổ chức 
này) đều thuộc loại ngoại khổ nên chiều kích của họ 
e không vừa với cái tổ chức có tên là Luật Sư Đoàn 
– thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam! 
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Ơn Với Nghĩa
 

Đ.. mẹ nhân tình đã biết rồi
Lạt như nước ốc bạc như vôi

Nguyễn Công Trứ

Thân mẫu của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cụ 
bà Nguyễn Thị Hường, vừa từ trần vào ngày 1 tháng 
12 năm 2017. Tang ma, ngó bộ, không được đình đám 
gì cho lắm nên dư luận (xem ra) có đôi chút lăn tăn. 

-Bác sĩ Hoàng Lan: “Sẽ không có gì phải nói, nếu 
như không có những chuyện im lặng đến ‘khó hiểu’ 
từ truyền thông lề phải. Bà là vợ một liệt sĩ, mẹ của 
nguyên Thủ tướng (người đương nhiên được tổ chức 
Quốc tang khi qua đời). 

Bà là bà nội của Bí thư tỉnh uỷ, và của Trưởng một 
ban của TW Đoàn. Lẽ thường, bà là người phụ nữ 
đáng được nhắc tên để tôn vinh.

Vậy mà, trên các cơ quan truyền thông báo chí của 
Đảng, tuyệt nhiên không thấy một dòng chia buồn hay 
phân ưu. 

Tình đồng chí đẹp đến thế sao?
Hay họ đang để dành báo Đảng để chia buồn sang 

Cu Ba, Triều Tiên, Trung Quốc..?”
-Nhà báo Thiền Lâm: “Hiện tượng báo đảng nói 

riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước 
đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có 
thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói 
vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà 
còn như một biểu trưng cho thói ‘ăn cháo đá bát’ hết 
sức bạc bẽo của giới quan chức ...”

Những nhận xét thượng dẫn, tất nhiên, không có gì 
sai trật. Tuy thế, nhắc chuyện tình nghĩa (ơn nghĩa, 
nhân nghĩa, lễ nghĩa, đạo nghĩa ...) giữa lúc nền tảng 
luân lý của cả xã hội đã lung lay đến tận gốc (nghe) sao 
thấy hơi lạc lõng.

Đã thế, bạc bẽo vốn là một thuộc tính của loài người 
chứ không riêng chi của giới truyền thông hay quan 
chức hiện nay. Họ cũng không phải là thủ phạm đã 
đẩy sự vô cảm, bạc ác đến độ vượt ngưỡng như hiện 
cảnh. Cái thói vô ơn và bạc bẽo đã ló dạng ngay từ khi 
những người cộng sản Việt Nam vừa nắm được quyền 
bính, ở nửa phần đất nước này. Xin đan cử vài trường 
hợp: - Năm 1945, Nguyễn Hữu Đang được đưa vào 
gặp bác Hồ. Ông hồi tưởng: “Cụ Hồ nhìn tôi một lúc 
với cặp mắt rất sáng, cặp mắt mà về sau này nhân dân 
cả nước đồn rằng có bốn con ngươi - như muốn cân 
nhắc, đánh giá người mà Cụ quyết định giao trọng 

trách. Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng 
cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe:“Chính 
phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng 
bào vào ngày mồng hai tháng chín. Chú có đảm đương 
được việc tổ chức buổi lễ không?”

 Tôi tính rất nhanh trong đầu: tháng 8 có 31 ngày, 
như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân 
nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó 
khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được 
một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn 
tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ: “Thưa Cụ, việc cụ giao 
là quá khó vì gấp quá rồi”. Cụ Hồ nói ngay: “Có khó 
thì mới giao cho chú chứ!” (Phùng Quán. “Ngày Cuối 
Năm Tìm Thăm Người Dựng Lễ Ðài Tuyên Ngôn 
Ðộc Lập.” Ba Phút Sự Thực, 2nd ed. Văn Nghệ: Sài 
Gòn, 2007). 

- Năm 1946, Nguyễn Mạnh Tường cũng được mời 
gặp bác Hồ. Trong một cuộc phỏng vấn (“Ba Giờ Với 
Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường”) dành cho nhà báo 
Khánh Hoà, ông kể lại:

“Cụ nói: “Như Ngài đã biết, chính phủ vừa ký kết 
với Pháp một bản tạm ước. Theo bản tạm ước ấy, sắp 
tới giữa ta và Pháp sẽ có một hội nghị quan trọng. 
Xin Ngài giúp soạn giùm cho một bản lập trường của 
chính phủ (thèse gouvernementale) để sử dụng như 
một cương lĩnh chỉ đạo cuộc hội nghị”. 

Tôi đáp: “Công việc này quan trọng quá, xin cụ nhờ 
một người nào giỏi và có kinh nghiệm hơn tôi”. Cụ 
Hồ nói: “Tôi đã hỏi ý kiến nhiều người và ai cũng 
bảo là chỉ có Ngài mới có thể làm được thôi”. Cuối 
cùng, tôi nhận lời, về nhà, đóng cửa văn phòng luật 
sư, vận dụng tất cả kiến thức về luật pháp quốc tế cũng 
như những điều khoản căn bản của tạm ước để soạn 
bản lập trường. Đến khi đem trình, được Cụ Hồ chấp 
thuận và do đó, buộc tôi phải tham dự Hội Nghị Đà 
Lạt. (...) 

Thế nhưng, về Hà Nội bỗng dưng lại có tin đồn là 
Nguyễn Mạnh Tường thông đồng với giặc, là Nguyễn 
Mạnh Tường bán nước. 

- Luật sư có biết tin đồn đó phát xuất từ đâu không?
- Thì cũng phải có người phát thì nó mới động chứ. 

Tin đồn đó là cả một chiến dịch được tổ chức hẳn hoi. 
Chung cuộc, Nguyễn Mạnh Tường trở thành Kẻ Bị 

Khai Trừ. Còn Nguyễn Hữu Đang thì lãnh án 15 năm 
tù (với tội danh gián điệp) và 5 năm quản chế.

“- Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành 
“cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các 
nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở 
kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được 
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kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công 
tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho 
học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc 
lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm phó giám 
đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. Không chỉ 
riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như 
chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh 
cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó.

Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các 
con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần 
giai cấp là “tư sản dân tộc”, và rất ít khi hai chữ “dân 
tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông 
Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy giáo, nhất 
là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công 
dân hạng ba...”

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

Bà Trịnh Văn Bô từ trần vào ngày 5 tháng 11 năm 
2017. Ba hôm sau,   nhà báo Hà Phan lên tiếng:

“Tại sao người ta có thể đối xử như thế với gia đình 
từng hiến 5,147 lượng vàng cho cách mạng và cả ngôi 
nhà 48 Hàng Ngang, trị giá hàng trăm tỷ đồng theo 
thời giá bây giờ, để làm nhà lưu niệm? 

Đến khi cụ bà qua đời, trên giấy tờ nhà vẫn chưa 
phải của gia đình họ, chẳng hề có sổ hồng, sổ đỏ gì 
như người ta.”

Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, ông bà 
Trịnh Văn Bô đều được Chủ Tịch Hồ Chí Minh tin cậy 
và nhờ cậy. Hệ quả (hay hậu quả) họ đều trở thành nạn 
nhân của chính quyền cách mạng trong khi ông Hồ vẫn 
còn tại thế, và tại chức.

Bao giờ chế độ hiện hành còn tồn tại, ban Tuyên 
Giáo còn ra rả kêu gọi mọi người “học tập làm theo tư 
tưởng, phong cách bác Hồ” thì “ăn cháo đá bát” vẫn là 
chuyện hoàn toàn theo đúng qui trình và truyền thống. 

Mà Nguyễn Tấn Dũng, nói nào ngay, có hy sinh hay 
đóng góp gì đâu. Đã thế, ông còn được mô tả là người 
đứng đầu một chính phủ “đầy tỳ vết tham nhũng” và 
“phá chưa từng có trong lịch sử của đảng CSVN.” 
Vậy mà tang lễ của cụ bà Nguyễn Thị Hường vẫn diễn 
ra một cách êm đềm và lặng lẽ, tư thất vẫn không (hoặc 
chưa) bị nhà nước ... mượn luôn. Tưởng như vậy là 
cũng “tử tế” lắm rồi. Còn thắc mắc, khiếu nại, hay đòi 
hỏi gì nữa – cha nội? 

ĐẠI HỌA HỒI
UNG THƯ HỒI

CỰC ĐOAN DI CĂN
(Tiếp theo)

Bài trước kết thúc với câu “Một phần vì thái độ 
và lập trường của Tàu như thế nên cái ung thư Hồi 
không thể nào dứt nọc được và còn di căn trên khắp 
cơ thể nhân loại”. Nay xem cụ thể những điểm di 
căn ấy. Xin bắt đầu bằng cục bướu độc nhất:

BOKO HARAM
Theo ngôn ngữ Hausa, Boko Haram (Boko = 

giáo dục Tây phương, Haram = tội lỗi)  , tên Ả Rập 
chính thức là Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati 
wal-Jihad (Nhân dân Cam kết Phổ biến Giáo huấn 
của Ngôn sứ và Thánh chiến”, từ thập niên 1990 
hoạt động ở miền bắc Nigeria, sau lan sang các lân 
bang: Niger phía bắc, Chad đông bắc, Cameroon 
đông nam và Benin phía tây, là cựu thuộc địa của 
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Anh, tự nhận là Taliban Nigeria, chống lại giáo dục 
kiểu Tây phương, đòi hủy bỏ thế quyền và áp dụng 
luật Hồi Sharia theo đó tham gia hoạt động chính trị 
hay xã hội với Tây phương như đi bầu, mặc quần áo, 
tiếp nhận giáo dục thế gian là “haram” (bị cấm). 

 
BA ĐỜI LÃNH ĐẠO BOKO HARAM 
TRONG 15 NĂM
Năm 2002, Boko Haram chính thức do giáo sĩ 

Hồi giáo Ustaz Mohammed Yusuf, có biệt tài thu 
hút thính giả, thành lập và đặt đại bản doanh tại 
Maiduguri, thủ phủ Borno. Tháng 12.2003, khoảng 
200 chiến binh Boko Haram tấn công nhiểu trạm 
cảnh sát ở Yobe gần biên giới Niger, tháng 7.2009 
nổi lên ở Bauchi lan ra Borno, Kano và Yobe, hạ 
sát nhiều cảnh sát. Một liên minh quân sự phản 
công, giết 700 quân Boko Haram và phá hủy đền 
thờ nơi đóng quân, bắt được thủ lãnh Yusuf, bị giết 
chết khi trốn trại giam. Xử lý thường vụ Abubakar 
Shekau lên thay. Hắn là người Kanuri, thuộc giáo 
phái Salafi, tháng 8.2014 tuyên bố thành lập ca-
liphate trên những vùng vùng rộng lớn ở đông bắc 
mà chúng chiếm đóng, lấy tp Gwoza làm thủ phủ. 
Shekau phát biểu: “Chúng tôi đang ở trong caliph-
ate Hồi. Chúng tôi không liên quan gì với Nigeria. 
Chúng tôi không tin vào cái tên này”.

  
TT Goodluck Jonathan (trái), Ustaz Mohammed Yusuf (phải)

BOKO HARAM TÁC HẠI Ở NIGERIA
Năm 2010, tại bang Bauchi, 50 quân Boko Haram 

tấn công một nhà tù, giết 5 người và giải thoát hơn 
700 tù nhân. Năm 2011, ngày TT Goodluck Jona-
than nhậm chức, Boko Haram cho nổ 3 quả bom tự 
chế gần trại lính ở tp Bauchi, bang Bauchi làm hơn 
10 người thiệt mạng. Ngày 25.8, chúng tấn công 1 
đồn cảnh sát và 2 ngân hàng ở tp Gombi tại Adama-
wa khiến 12 người chết. Ngày 26, chúng dùng bom 
tấn công xe LHQ ở Abuja làm 23 người chết và hơn 
75 người bị thương. Ngày 4.11, hơn 100 người chết 
trong nhiều vụ tấn công tại các bang Yobo, Dama-
turu và Borno. 

Năm 2012, ngày 20.1, hơn 200 người chết khi 
chúng tấn công cảnh sát, quân đội, nhà tù và các 
mục tiêu khác ở tp Kano, bang Kano. Ngày 23.8, 
có tin Boko Haram bắt đầu thương thuyết hòa bình 
với chính phù Nigeria nhưng phát ngôn viên Abu 
Qa Qa của chúng cảnh giác truyền thông: “Chúng 
tôi bảo chính phủ phải hiểu rằng nếu họ không sẵn 
sang theo Luật Sharia và kinh Quran như là sách 
hướng dẫn từ đó diễn xuất luật nước thì sẽ không 
có hòa bình… và [truyền thông] phải hiểu rằng đối 
với chúng tôi không có phân biệt giữa chiến tranh 
bằng súng và bằng bút”. Ngày 19.2, chúng bắt cóc 
gia đình 7 người Pháp nhưng rồi thả ra. Tháng 4, TT 
Jonathan tuyên bố lập một toán để tìm hiểu khả dĩ 
ân xá cho các chiến binh Hồi. Shekau trả lời “Đáng 
ngạc nhiên chính phủ Nigeria nói đến cấp ân xá 
cho chúng tôi. Chúng tôi làm gì sai quấy? Trái lại, 
các ông mới cần chúng tôi tha tội”.

     
Abubakar Shekau (trái), Abu Musab Al-Barnawi (phải), 
Ngày 19.4, 2013, chúng tác chiến với các lực 

lượng an ninh đa quốc gia gồm Niger, Nigeria và 
Chad tại tp Baga bang Borno khiến 200 người chết 
kể cả nhiều thường dân. Ngày 15.5, chính phủ Ni-
geria tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Borno, Yobe 
và Adamawa, nơi Boko Haram mạnh nhất, nhờ 
tuyển mộ chiến binh trong nhóm sắc tộc Kanuri, có 
tục vạch mặt nên dễ nhận ra. Đồng thời Bộ Quốc 
Phòng loan tin bắt đầu tấn công quân sự tại 3 bang 
miền bắc này để “trừ khử sào huyệt và hoạt động 
khủng bố ở lãnh thổ biên giới”. Ngày 4.6, TT Jona-
than chấp thuận liệt kê Boko Haram và nhóm An-
saru là những tổ chức khủng bố. Tháng 6, chúng 
tấn công các nhà thờ tại nhiều bang trong 3 Chủ 
Nhật liên tiếp, giết hơn 50 người.

Ngày 14.8, Bộ Quốc Phòng loan tin phó tư lệnh 
Boko Haram là Momodu Baba, tức Abu Saad, tử 
trận. Ngày 17.9, quân Boko Haram ngụy trang quân 
phục Nigeria, lập trạm kiểm soát gần Benisheik tại 
Borno, đốt xe và giết 143 người. Ngày 13.11 Bộ 
Ngoại Giao HK thêm Boko Haram vào danh sách 
tổ chức khủng bố. 
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Năm 2014, ngày 26.1 Boko Haram nổ súng vào 
một chợ ở Kawuri bang Borno, ít nhất 45 chết. 
Ngày 11.2, chúng đốt nhà tại làng Konduga bang 
Borno, 23 người chết. Ngày 14.4, chúng bắt cóc 
khoảng 276 nữ sinh tại một trường lưu trú ở Chi-
bok bang Borno. Ngày 5.5, trong một video một 
người tự xưng là Shekau bảo, “Tôi bắt con gái các 
ông. Tôi sẽ bán chúng tại chợ, nhân danh Allah… 
có chợ bán người. Allah bảo tôi phải bán. Người 
ra lệnh cho tôi bán. Tôi sẽ bán phụ nữ. Tôi bán 
phụ nữ”. Tháng 5, TT Jonathan tố cáo Boko Haram 
tấn công làm chết ít nhất 12,000 người và 8,000 
người thành tàn phế. Ngày 13.5, hàng trăm quân 
Boko Haram tràn vào 3 làng ở bang Borno. Dân 
làng chống lại, giết hơn 200 quân khủng bố Boko 
Haram. Ngày 20.4, tại một chợ ở tp Jos, có 2 vụ nổ 
làm 118 người chết. Ngày 21.5, Tòa Bạch Ốc loan 
tin HK gửi 80 quân đến Chad để giúp tìm những 
nữ sinh bị bắt cóc. Ngày 22.5, HĐ Bảo An LHQ 
thêm Boko Haram vào danh sách chế tài. Ngày 3 và 
4.6, chúng đột kích bang Borno, 400 đến 500 người 
chết. Ngày 7 và 8.6, chúng bắt cóc 20 phụ nữ trong 
ngày nghỉ cuối tuần tại làng Garkin Fulani, cách 
Chibok 8km. Ngày 18 đến 22.6, chúng chiếm đóng 
làng Kummabza bang Borno, bắt cóc hơn 60 phụ 
nữ kể cả trẻ con, giết 30 đàn ông. Ngày 7.7, ít nhất 
57 phụ nữ bị bắt cóc này trốn về được. Ngày 17 đến 
20.7, chúng đột kích tp Damboa, 66 người chết, hơn 
15,000 người chạy trốn. Ngày 16.10, chính phủ Ni-
geria loan tin đã thỏa thuận ngưng chiến với nhóm 
khủng bố Hồi khi chúng hứa sẽ thả hơn 200 nữ sinh 
bị chúng bắt cóc. Ngày 1.11, trong một video lãnh 
tụ nhóm này phủ nhận tin này.

Năm 2015, ngày 3.1, Boko Haram chiếm đóng tp 
Baga và các làng lân cận cũng như căn cứ quân sự 
đa quốc gia, 2,000 người chết, xác phơi đầy đường. 
Ngày 10 và 11.1, một thiếu nữ nổ bom quấn quanh 
người tại chợ ở Maiduguri, ít nhất 20 người chết. 
Các thiếu nữ khác cũng cho nổ bom quấn quanh 
người tại chợ bán điện thoại lưu động ở Potiskum, 
3 người chết, 43 người bị thương. Tháng 3, Nigeria, 
Cameroon, Chad và Niger lập liên minh tái chiếm 
những vùng Boko Haram tạm chiếm, giải thoát 
hàng trăm người bị giam cầm. Boko Haram nhiều 
người chết, vũ khí bị tịch thu, phải chạy đến rừng 
Sambisa. 

Ngày 2.3, Boko Haram phát hành video cảnh chặt 
đầu 2 người chúng nghi là gián điệp. Ngày 7.3, trong 
một bản truyền tin của Sheku, Boko Haram tuyên 

thệ trung thành với ISIS và tự nhận là “Wilayat 
Gharb Afriqiyya” hay “Wilayat Gharb Afriqiyyah” 
nghĩa là IS Tây Phi.

Ngày 12.3 phát ngôn viên của ISIS loan tin ca-
liphate nay bành trướng sang Tây Phi và lãnh tụ 
ISIS Abu Bakr al-Baghdadi chấp nhận lời thề trung 
thành của Boko Haram. Ngày 25 và 26.4, tìm thấy 
thi thể ít nhất 400 người nam, nữ và trẻ con đã rữa 
trong một mồ nông, chôn tập thể trên đường phố 
Damasak đông bắc Nigeria. Ngày 28 đến 30.4, 
trong một cuộc hành quân, quân đội Nigeria giải 
thoát khoảng 450 phụ nữ và thiếu nữ ở khu rừng 
Sambisa. Ngày 1.7, Boko Haram đột kích các làng 
bang Borno, giết ít nhất 145 ngưòi. Ngày 3.9, chúng 
tấn công chợ ở Kerawa, Cameroon và một chẩn y 
viện gần trại lính Cameroon. Ngày 23.9, quân đội 
Nigeria đột kích các trại quân khủng bố tại 2 làng 
giải thoát 241 phụ nữ và trẻ con, bắt giữ 43 quân 
Boko Haram. 

Năm 2016, tháng 2, Boko Haram tấn công 2 làng 
đông bắc Nigeria, giết ít nhất 30 người.Trong một 
vụ tấn công khác, Boko Haram phái đi 2 phụ nữ 
đánh bom tự sát, giết 58 người tại trại tỵ nạn của 
những người chạy trốn khủng bố. 

Tháng 3, Shekau phản lại al-Qaeda, tuyên thệ 
trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ 
ISIS. Ngày 14.4, CNN phát ra một video của Boko 
Haram gửi cho những nhà thương thuyết, chiếu 
những thiếu nữ bị bắt cóc ở Chibok như là “bằng 
chứng còn sống” để đề nghị trao đổi lấy các tù binh 
của chúng. Ngày 17.6, Amina Ali Nkeki, một trong 
những nữ sinh Chibok bị Boko Haram bắt cóc là 
người đầu tiên được thả sau 2 năm bị cầm tù. Quân 
đội Nigeria bảo rằng họ giải thoát cô nhưng có nhân 
chứng bảo CNN là thấy cô lang thang ở Rừng Sam-
bisa cùng với con và một người đàn ông.

Tháng 10, sau cuộc thương lượng giữa Nigeria, 
chính phủ Thụy Sĩ và Ủy ban Quốc tế Hồng Thập 
Tự, 21 nữ sinh Chibok được thả nhưng Ân xá Quốc 
tế bảo hãy còn khoảng 2,000 trẻ em bị cầm tù.

Ngày 3.8, bản tin số 41 của báo al-Naba của ISIS 
loan báo Abu Musab al-Barnawi được chỉ định 
thay thế Shekau làm tân lãnh tụ chi nhánh Tây Phi 
của ISIS nhưng Shekau cực lực cải chính tin này 
và khẳng định hắn vẫn cầm quyền. Như thế Boko 
Haram chia hai. Đây là một biến cố quan trọng cho 
Boko Haram và có ảnh hưởng quan trọng lên tình 
hình thế giới, sẽ bàn tới sau. 

(còn tiếp) 
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Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(Tiếp Theo)

BÙI HẠNH CẨN
Bùi Hạnh Cẩn sinh năm 1919 tại thôn Vân Tập, 

xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trong 
một gia đình “con nhà Nho cũ”, gồm 6 nguời con 
(4 trai, 2 gai), Bùi Hạnh Cẩn là con thứ hai, cha là 
cụ Bùi Cửu Trường, là một trong nhóm 7 người đầu 
tiên mời cụ Cử Lương Văn Can đứng ra lập Đông 
Kinh Nghĩa Thục. Sau cụ Trường mở trường dạy 
học và cổ súy cho phong trào yêu nước, giải phóng 
dân tộc, nên bị Pháp quản thúc tại quê nhà. Trong số 
học trò có Trần Huy Liệu (1901-1969) quê ở làng 
Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sau làm 
Bộ trưởng Bộ tuyên truyền đầu tiên của Việt Minh, 
ngày 30.8.1945 cùng ông Nguyễn Lương Bằng và 
Cù Huy Cận được cử vào Huế chấp nhận vua Bảo 
Đại thoái vị.

        
2 cha con Bùi Hạnh Cẩn và bs Bùi Cửu Trường
Có lẽ nhờ vậy cuộc đời của Bùi Hạnh Cẩn không 

đến nỗi trầm luân như các văn nghệ sĩ đương thời 
khác, vì thế tiểu tựa “Đầu thai lầm thế kỷ” có thể 
không thích hợp với ông.

BÁO SĨ, VĂN SĨ, THI SĨ, DỊCH SĨ 
Bùi Hạnh Cẩn tự học, thành thạo các thứ tiếng 

Anh, Pháp, Nhật, Tàu, Esperanto. Trước 1945, ông 
đã có những bài đăng trên các tờ Ngọ báo, Đông 
pháp, Tin tức, Tiểu thuyết thứ Năm, Đàn bà, Ngày 
nay (của nhóm Tự Lực Văn Đoàn)... chủ yếu bàn về 
các vấn đề văn hóa, văn học nghệ thuật. Trên tạp chí 
Tri Tân hồi ấy, trong một cuộc trưng cầu ý kiến về 
“Những câu thơ Nôm hay” nữ sĩ Ngân Giang trả lời 
phỏng vấn nhà báo Phạm Mạnh Phan như sau: 

“Theo ý tôi thì những câu thơ Nôm sau này tôi 
cho là hay nhất, và thường ngâm nga những lúc 
canh tàn ngày vắng:

Một buổi lòng trai sầu thế sự
Con đò đưa tiễn bến sông Vân… 

Đó là hai câu thơ của Bùi Hạnh Cẩn!”
Cảm khích, Bùi Hạnh Cẩn làm thơ tặng lại nữ sĩ 

Ngân Giang:
Người hồng nhan quá đa đoan quá 
Mấy dạo đèn hoa hội múa mời
Tôi cùng mấy lần son phấn giả
Vai hề hay dở thế mà thôi 

Sau 1945, ông về công tác tại Nam Định, tham 
gia viết cho tờ Nam Định kháng chiến rồi tờ Báo 
Công dân, phụ trách mục “Trên đe dưới búa”. Sau 
1954 ông là một trong những người sáng lập ra báo 
chí Hà Nội. Ngày 26.2.1957, Thành ủy Hà Nội ra 
Nghị quyết số 93-NQ/DBHN “Về việc sản xuất 
báo hàng ngày ở Thủ đô”. Ngày 1.4.1957, Thành 
ủy Hà Nội ra Nghị quyết số 119/NQTUHN về việc 
thành lập Ban phụ trách lâm thời Báo Thủ Đô gồm 
có các đảng viên: Bùi Hạnh Cẩn, Phạm Viết và Lê 
Hưng. Bùi Hạnh Cẩn được giao làm Trưởng ban. 
Ngày 24,10.1957, Báo Thủ Đô ra số đầu tiên. Sau tờ 
Thủ đô ông là phó tổng biên tập phụ trách nội dung 
tờ Thủ đô Hà Nội. Đầu tháng 10.1954, ông đang 
công tác tại Báo Nhân Dân thì được cử tham gia 
vào đoàn cán bộ về tiếp quản Hà Nội cùng với nhà 
báo Thép Mới và nhà văn Nguyễn Tuân.

Ông còn dịch thơ của Hồ Xuân Hương, “Chinh 
phụ ngâm” của Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn, 
441 bài thơ Đường, Thăng Long thi văn tuyển… 
Ông bảo: “Mình giờ có cả 1000 bài thơ dịch chưa 
in, không phải nói khoác”. Rồi ông cũng tâm sự 
thêm: “Dịch thơ Đương khó nhất là, làm thế nào 
để người ta thấy được cái hay của nguyên bản, còn 
được hồn chữ, hơi thơ của người ta nhưng lại phải 
đơn giản, dễ hiểu và rất Việt Nam”. 
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Vì thế ông chê Xuân Diệu.
Hoàng Xuân Họa thuật lại cái “kỹ tính” của ông 

trong bài “Cụ Bùi tài tử Hạnh Cẩn: Một nhà văn hóa 
của Hà Thành” đề ngày 8,7.2015:

“Gần 40 năm trước, đạp xe đạp lọc cọc qua Văn 
Miếu thì gặp trời mưa, phải ghé vào trú. Bất ngờ 
ông thấy Văn Miếu đang tổ chức dịch thơ. Trong 
đó có bản dịch thơ Nguyễn Du của Xuân Diệu. Ông 
thấy bài dịch hay, nhưng nguyên tác là thơ thất 
ngôn bát cú thì bản dịch lại theo thể lục bát. Ông 
thầm nghĩ thế là không ổn nên chăng hãy dịch theo 
đúng thể loại.

Thơ của Nguyễn Du thì trả lại cho Nguyễn Du.
Vậy là cụ Cẩn đọc cho tôi nghe một bản phiên âm 

bài “Thăng Long” như sau: 
Tản Lĩnh, Lô giang tuế tuế đồng 
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long
Thiên niên cự thất thành quan đạo
 Nhất phiến tân thành một cố cung
 Tương thức mỹ nhân khan bão tử
Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông
Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy
Đoản dịch thanh thanh minh nguyệt trung”.

Bản dịch thơ của Bùi Hạnh Cẩn là: 
“Lô, Tản xưa rầy vẫn núi sông
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Nghìn năm dinh lớn san đường cái
Một mảng thành nay xóa cố cung
Người đẹp từng quen giờ ẵm cháu
Bạn chơi thời nhỏ thảy nên ông
Một đêm vương vấn khổ không ngủ
Tiếng sáo vi vu ánh nguyệt lồng”.

Cận kề tuổi bách niên, cụ vẫn tiếp tục dịch danh 
tác của các thi nhân như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, 
Cao Bá Quát, Phạm Huy Lượng… theo đúng thể tài 
của thơ.

Hiền Chi Mai cho biết tiếp sự nghiệp văn chương 
của Bùi Hạnh Cẩn trong bài “Bùi Hạnh Cẩn - Người 
vẽ tranh chữ đất Thăng Long” đề ngày 15.4.2015:

“Theo chúng tôi nghĩ, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn phải 
là nhà văn hóa lớn của Hà Nội mới đúng nghĩa, 
đúng với những gì cụ đã đóng góp cho Hà Nội và 
nền văn hóa đất nước; đúng với những gì cụ đã 
đóng góp cho thơ, cống hiến cho báo chí, cho những 
công trình nghiên cứu và dịch thuật. Một trăm đầu 
sách của cụ hiện có đã nói nên điều này. Với các bút 
danh: Hạnh, Thôn Vân, Lê Xung Kích, Kiểm Minh, 
Thạch Như, Hương Nhu, Ông Lang, cụ đã viết nên 
các tác phẩm: 

- Hẹn - tập thơ 
- Ký sự lên kinh (sưu tầm, dịch thơ văn Hải Thượng 

Lãn Ông, 1972)
- Năm đời tổng thống Mỹ (truyện, ký 1973)
- Lê Quý Đôn, (truyện ký, 1984)
- Bà Điểm Họ Đoàn (nghiên cứu, 1987)
- Tục ngũ cách ngôn thế giới (1990)
- Chợ Viềng - Hội Phủ (sưu tầm, khảo cứu, 1993)
- Các ông Nghè ông Công triều Nguyễn (sách tra 

cứu, 1995)
- Nguyễn Bính và tôi (hồi ký, 1996)
- Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán và giai thoại 

(1999)
- Thăng Long Thi Văn Tuyển (sách biên dịch, 

2000)
- Tranh Chữ, (2010)… vân vân… và… vân vân…
Vậy mà, cho tới nay, cụ chưa được các giải 

thưởng, như giải Hồ Chí Minh, giải Nhà Nước để 
mắt tới? Cụ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay 
từ ngày đầu sáng lập, hội viên Hội Văn Học nghệ 
thuật Hà Nội, hội viên hội nhà báo. Cụ hoạt động 
báo chí từ tiền khới nghĩa. Cụ từng làm Tổng thư kí 
Hội Văn nghệ Hà Nội, ủy viên thường trực hội nhà 
báo Việt Nam, giám đốc nhà xuất bản Hà Nội… Có 
lần gặp chị Bùi Cửu Trường, một bác sĩ làm thơ, 
viết báo - con gái của cụ. Tôi hỏi chị rằng cụ nhà 
mình được giải thưởng Nhà Nước hay giải thưởng 
Hồ Chí Minh? Chị Trường cho hay: “Cứ năm năm 
một lần Hội Nhà văn gửi giấy báo tới, bảo bố em 
làm đơn xin giải. Bố em bảo: “Nếu thấy mình đáng 
được thì tổ chức trao cho mình giải xứng đáng với 
cống hiến. Sao lại bắt mình tự kể công lênh rồi xin 
xin xỏ xỏ. Nó thế nào ấy… Mình không làm nổi”.

Mới thấy quy định của nhà nước hơi bị nghặt 
nghèo về thủ tục hành chính. Đáng ra, thấy ai đóng 
góp cho nền văn hóa dân tộc những tác phẩm chuẩn 
mực, đủ điều kiện, xứng đáng với giải nào thì hội 
đồng xét giải cứ việc làm thủ tục trao cho họ, việc 
gì phải đơn từ kính thưa ông nọ bà kia mà gì? Làm 
cho mhững văn nghệ sĩ khái tính thấy nhục nên họ 
không cần. Làm đơn nghĩa là ngửa tay đi xin giải? 
Chỉ những người hám danh hám tiến mới ngửa tay 
làm vậy.”

Phải chăng vì vậy mà ái nữ của ông, bác sĩ Bùi 
Cửu Trường, bút hiệu Hạt Cát, pháp danh Diệu Sinh 
có bài thơ “Bất an” sặc mùi “phản động” đề ngày 
31.7.2016:

Nhắm mắt bịt tai vẫn bất an
Muôn dân khốn quẫn bởi quan tham
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Tin - toàn thất thiệt, toàn nhăng cuội
Chuyện - rặt vẩn vơ, rặt dối gian
Xử thế - vén môi làm thánh sống
Đối nhân - lật mặt hoá sài lang
Kêu trời. Thăm thẳm trời rên rỉ
Gọi đất. Tầng tầng đất khóc than.

Nhà thơ Hạt Cát không phải chỉ biết “chửi” thôi. 
Cô viết bài “Trọn vòng thế kỷ” gửi bố đầy đủ ý 
nghĩa và tỏa hương Thiền vị:

Bố ơi!
thời gian tròn đất vuông trời ngoài kia.
một nghĩa đạo, một túi thơ
nổi trôi ngược bến, xuôi bờ trăm năm.
con dưới gối, cháu chật sân
xum xuê cội phúc, trong ngần hạnh hoa.
mây gần mà gió lại xa
xạc xào vàng lá nhuộm loà bóng trăng
sao xe óng ánh tơ giăng
neo cũ xa những tháng năm cõi người.
Ngọn nguồn nước vẫn dào xuôi
Thái sơn núi chắn che trời bão giông.
Mênh mông trộn với mênh mông
Vơi đầy rót cuộc sắc - không vơi đầy
Theo đêm ngày cứ hao gầy
Luân hồi thả nghiệp mỏng dầy hư vô.
Bao giờ... cũng vẫn ngày xưa
Quế hoè vẫn ngát bốn mùa Thôn Vân.

Năm 1992 Minh Hồng đã làm thơ tặng ông:
Anh đã đi qua huyền ảo bảy màu
Để nhận rõ Đạo Thiền chung một ngả
Ngàn thông biếc vẫn thương nhành liễu rủ
Một thân cau trong trẻo giọt xuân tình
Bảy mươi xuân Anh vẫn sống hết mình
Bướm về đậu giữa tờ hoa thơm ngọt
Đừng Anh nhé giận hờn quăng cán bút
Đời tìm đâu tàu chuối để che sương.

Bản thân Bùi Hạnh Cẩn cũng trải lòng trong bài 
thơ “Hẹn” (Trích từ tuyển tập thơ Lục Bát Việt 
Nam), nhẹ nhàng nhưng không thiếu mùi cay đắng 
với nhân tinh thế thái: 

Hẹn hò nửa phút đơn sai
Tiêu tan hết nhẵn mười hai tháng thề
Thử lần lạc bước cung mê
Người không đến nữa tôi về gặp tôi.

“Tôi về gặp tôi” có hương vị Phật pháp nhưng 
cũng có nghĩa là tôi “đếch” (xin lỗi) chơi với các 
anh nữa.

Vương Tâm trong bài “ Ông đồ trấn Sơn nam - 
Bùi Hạnh Cẩn, 90 tuổi vẫn ăn trầu và vẽ tranh chữ” 

đề ngày 15.3.2014 giải thích tâm tư của ông;
“Đó là những chuỗi ngày chẳng vui vẻ gì với 

nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn. Mãi về sau, tôi mới thấm 
thía các cụ đã tổng kết rất hay rằng: “Non sông 
dễ chuyển, bản tính khó rời”. Và, những bản tính 
rắc rối ấy còn tự giác liên kết với nhau để phát huy 
sức mạnh, làm cho mọi chuyện, mỗi ngày thêm mất 
phương hướng. Nhưng bất ngờ, chỉ ít lâu sau nhà 
thơ Bùi Hạnh Cẩn xin nghỉ rồi về hưu, năm 1984, 
với nhiều nỗi niềm còn ẩn chứa trong lòng. Khi đó 
ông vừa tròn 65 tuổi. Người ta nói ông rũ bỏ cuộc 
chơi, nhưng tôi lại cho đó là một hành động đúng 
nghĩa với phẩm chất một nhà nho, một nhân sĩ biết 
nhường nhịn, chứ không muốn gây thù chuốc oán  
cho bất cứ ai. Từ đó, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn ra sức 
làm việc, cần mẫn như một chú ong thợ vậy. Sách 
của ông liên tiếp đến tay người đọc những năm sau 
đó, như “Chinh Phụ Ngâm”; “5000  thành ngữ 
Hán- Việt”, năm 1993; “Chợ Viềng- Hội phủ”, năm 
1993; “Từ vựng chữ số và số lượng”, năm 1994; 
“Hồ Xuân Hương”, năm 1994; “Nguyễn Bính và 
tôi”, năm 1996; “Tổng tập thơ chữ Hán của Nguyễn 
Du”, năm 1996...

Tôi đến thăm ông với những nỗi niềm xao xuyến 
theo tháng năm. Khi tôi nhắc lại những chuyện ân 
oán trong nỗi đời, một thời vướng bận, thì ông ngồi 
lặng đi, đôi mắt lim dim. Đột nhiên, ông chậm chạp 
đứng dậy lấy bức tranh chữ “Thời tiết” cho tôi xem, 
rồi giảng giải về hình chữ được cách điệu thế nào. 
Ông đọc to câu thơ viết ở dưới: 

“10 năm Thời Tiết ai lường được
Cả đến ân tình cũng nắng mưa” 

 
  
“TRANH CHỮ” SĨ
Bùi Hạnh Cẩn đã là báo sĩ, văn sĩ, thi sĩ lại muốn 

tậu thêm một “sĩ” nữa mà là sĩ độc quyền. Ông lập 
ra một trường phái nghệ thuật mà ông là thành viên 
duy nhất vì không ai học nổi nghề của ông. Nghề 
này là vẽ nhưng không thể gọi ông là họa sĩ vì ông 
viết chứ không vẽ. Cũng không thể bảo ông là nhà 
thư pháp vì ông vẽ chữ chứ không viết chữ. Nghĩa 
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là ông không vẽ cũng chẳng viết mà là kết hợp vừa 
vẽ vừa viết. Cho nên tác phẩm của ông gọi là “tranh 
chữ”. Đặc thù ở chỗ ấy.

Thành Sơn giải thích nguồn gốc của nghệ thuật 
độc đáo này:

“Hơn 30 năm nay sau ngày nghỉ hưu, cụ nức tiếng 
với hai cuộc triển lãm, mà như cụ bảo, “Tôi không 
gọi đó là thư pháp cũng không gọi đó là thư họa, tôi 
gọi là tranh chữ, thế thôi!” Hỏi cụ, tranh chữ đến 
với cụ từ đâu. Cụ bảo, có một buổi chiều ngồi vãn 
cảnh ở chùa làng Võng Thị, muốn nghĩ một chữ treo 
ở cây đại sân chùa đang hoa thơm ngát, thế là xuất 
thần cầm bút viết ngay chữ “Đại” bằng chữ Nôm 
cách điệu hình bông hoa đại, mọi người khen hay 
hay. Sẵn hứng, về mày mò, nghĩ ra một kiểu chơi 
cho chữ, đầu tiên là sử dụng tính chất tượng hình, 
hội ý của chữ Hán, chữ Nôm, sau cách điệu bằng 
chữ quốc ngữ cho gần gũi. Phải nghĩ ra phương 
pháp và biện pháp, phải có nội dung mới cho hình 
thức mới. Tranh của tôi xuất phát từ từ ngữ, chữ tạo 
nên tranh”. (“Ông đồ làng Võng Thị”. 5.3.2015).

Hoàng Xuân Họa trong bài “Cụ Bùi tài tử Hạnh 
Cần: Một nhà văn hóa của Hà Thành” đề ngày 
22.7.2016, mô tả nghệ thuật đặc thù của ông:

“Ở vào tuổi 96, cụ Bùi Hạnh Cẩn vẫn hàng ngày 
với chiếc máy tính để cặp nhật tin tức trên các 
báo điện tử và các trang web, blog cá nhân mà cụ 
thích… Đọc mỏi mắt, cụ lại dùng bút dạ màu để vẽ 
tranh chữ khi một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu. 
Khi vẽ các loài hoa, lúc vẽ hình họa bằng những nét 
thảo thư, mà cụ gọi là “tự họa” đầy tính siêu thực, 
ẩn dụ. Tranh chữ của cụ đã được các Hội Văn học 
nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng 
Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ… mời vào triển lãm và 
biểu diễn tại chỗ, năm 1991.  

 
Triển lãm Tranh Chữ của cụ Bùi Tài Tử được tổ 

chức lần đầu tại thành phố HCM từ ngày 5 đến 
ngày 8 tết âm lịch. (Hóa ra Hà Nội, nơi lão nghệ 
sĩ sinh sống, viết và vẽ lại đi sau Sài Gòn và các 
tỉnh Nam Bộ một năm). Trong bốn ngày triển lãm 
đó, theo nhà thơ Bảo Định Giang viết trong bài: 

“Phòng Tranh Chữ Của Bùi Hạnh Cẩn Tại Thành 
Phố Hồ Chí Minh”, thì cụ Bùi Tài Từ đã gặt hái 
được những thành công đáng kể. Được lãnh đạo 
thành phố quan tâm. “Đồng chí Dương Đình Thảo, 
Trưởng ban tuyên huấn Thành ủy và đồng chí Trần 
Trọng Tần, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương (thời kì 1991) có mặt từ giờ đầu và mở đầu 
được nhà văn Bùi Hạnh Cẩn “khai bút” viết cho 
mỗi người một bức theo nội dung hai ông tự chọn 
lựa. Xem xong, đồng chí Dương Đình Thảo rất 
thích [của chùa] và yêu cầu viết [vòi] thêm một 
bức để tặng bạn thân”. Đặc biệt, ông lãnh sự Tiệp 
Khắc (cũ) tại Tp. HCM, Vladislav Lausky, Giám 
đốc nhà văn hóa Tiệp - Việt khi nhận bức tranh chữ 
cụ Bùi tặng đã nói: “Với nội dung thắm tình hữu 
nghị và với nét bút tuyệt vời này, tôi sẽ lồng kính 
treo giữa phòng làm việc của tôi”. Và ông ghi vào 
sổ lưu niệm của cụ: “Cuộc triển lãm hết sức hấp 
dẫn, không những vì tranh mà còn cả vì nội dung 
của chữ nữa”. Theo bài viết của nhà thơ Bảo Định 
Giang, trong mấy ngày cụ Bùi Tài Tử mở triển lãm 
tranh chữ của mình tại Tp. HCM, nhiều người chữ 
nghĩa đầy mình đến xin chữ của cụ. Từ bà tiến sĩ 
tâm lí học, cho đến các nhà văn, các nghệ sĩ, nhà 
báo, nhà giáo, sinh viên đến xin chữ trong mấy hôm 
đó làm cụ mệt nhoài. 

Nói như nữ sĩ Mai Thục trong bài “Trăng Tây 
Hồ Còn Mãi Bóng Thi Nhân”: “Cái thú ăn chơi 
của người quân tử, trở thành thuật dưỡng sinh kéo 
dài tuổi thọ. Bùi Hạnh Cẩn tiếp cận được sự khôn 
ngoan ấy. Tuổi ngoài chín mươi, ông vẫn bạn mải 
với trò chơi thư họa. Tết nào ông cũng ra Văn Miếu 
chơi chữ, vui xuân cùng du khách Đông - Tây. Ông 
bảo: “Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi” (thơ Tản 
Đà).

Tranh chữ của cụ được các nhà báo, các văn 
nghệ sĩ: Thép Mới, Lê Văn Ba, Kim Hiền, Lê Việt, 
Viên Ca, Lê Xuân Kỳ, Trần Cư, Phượng Kim, Lê 
Thanh Hải, Ngọc Tú, Mai Thục, Bảo Định Giang… 
đăc biệt là những người nước ngoài khi xem tranh 
của cụ đã có những cảm nhận sâu sắc. Như giáo 
sư người Mỹ C. D. Sedalla ghi vào sổ lưu niệm 
hôm cụ mở phòng tranh ở Thư viện Quốc gia Việt 
Nam, ngày 23.4.1992: “Cảm ơn tác giả và ban tổ 
chức phòng tranh độc đáo và thiên tài, xứng đáng 
trưng bày ở Louvre. Ông Cẩn không bắt chước ai, 
và càng khó ai bắt trước được ông Cẩn. Đó là tư 
duy riêng của mỗi người”. Một người nước ngoài 
khác tên là Jeremy F. Jones Be, ghi: “Tranh chữ 
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của ông không chỉ lý thú mà còn hấp dẫn - cảm 
ơn. Nội dung ý tưởng mang tính chất truyền thống 
dân tộc -- Những thế hệ mới cần biết tới -- Tôi nghĩ 
loại tranh này nên được giao tiếp nhiều hơn nữa 
với tất cả các khán giả trong và ngoài nước. Xin 
cảm ơn!” Và đây là cảm tưởng của John Donglas 
Reak: “Tranh chữ của ông gây cho tôi một sự ngạc 
nhiên - Cả về ý tưởng cũng như thực hiện bức tranh 
“Trẩy Hội Chùa” đặc biệt đẹp – Tôi rất thích tranh 
“Kanguru” - Những bức tranh mang chất thơ và 
chất truyền thống sâu đậm của dân tộc Việt Nam 
thời xưa. Cảm ơn”. Cùng vô số lời khen của khán 
giả trong Nam ngoài Bắc khi xem tranh chữ của cụ 
đều ghi những lời khen trân trọng đầy cảm hứng từ 
tranh của cụ khơi gợi.

Tôi may nắm được cụ tiếp chuyện bốn, năm lần. 
Lần thì tự đến một mình, lần thì một bạn văn nhờ 
dẫn đến xin cụ Bùi Sách Tranh Chữ; hai lần đi cùng 
vợ chồng nhà văn Nguyễn Nguyên Bảy - nhà thơ Lý 
Phương Liên từ Sài Gòn ra. Lần nào chúng tôi đến 
gặp cụ đều rất vui. Một không khi vui chân tình, ấm 
áp, cởi mở. Cụ nói chuyện rất hóm và hài hước.

Các bức tranh như bức “Lạc đạo” bên bức “Ngồi 
Thiền” (trang 67), và bức “Mình” bên cạnh bức 
“Vâng” (trang 75) là những bức tranh mang tính 
ẩn dụ, siêu thực cao. Mỗi lần gặp cụ định hỏi cho 
rõ ẩn ý những bức tranh đó và nhiều bức khác, song 
sợ phạm thượng nên tôi đành im thít mang nỗi ấm 
ức ra về rồi mở sách tranh của cụ ra xoay đi xoay 
lại bốn chiều, ngắm và soi, định tự mình tìm ra 
những ẩn dụ trong đó, nhưng do trình độ hiểu biết 
về mỹ thuật của mình thuộc diện i tờ ít nên đành 
chịu thiệt thòi với những khúc mắc riêng. May sao, 
khi mở đọc bài viết của Mai Thục, nguyên tổng biên 
tập báo Phụ Nữ Thủ Đô, ở trang 9, chị viết: “Chữ 
“Đạo” của Bùi Hạnh Cẩn táo bạo và bùng nổ. Chữ 
“Đạo” được ông vẽ ra, cách điệu tưởng như bầu vũ 
trụ, như người khỏa thân (hình 1, 2 và 3 dưới đây). 

   
Cách đây hai mươi năm, ông trưng bày tranh chữ 

ở Thành phố Hồ Chi Minh, khách Tây, người ta đều 
xúm vào chữ “Đạo”. Họ kinh ngạc hỏi ông: “Tại 
sao ông lại viết chữ đạo thế này?”. Chữ Đạo là 
bản chất của vũ trụ, cân bằng Âm - Dương, sinh sôi 

nảy nở, tái tạo hay hủy diệt, là con đường gọi lòng 
người hướng thiện. Tôi mượn chất tượng hình ở chữ 
“Đạo” vẽ gợi hình thiếu nữ múa lụa. Hầu như nam, 
nữ, cặp đôi vợ chồng, đều nhận chữ “Đạo” mang 
về nhà. Có người hỏi: “Ông đọc Freud chưa?”

Thiên hạ đều giỏi cả. Nhân loại hiểu nghĩa chữ 
“Đạo” theo nét vẽ của ông. Vũ trụ xoay quanh chữ 
“Đạo”. Thiên nhiên con người, vạn vật đều sống 
cùng chữ Đạo. Người Tàu coi “Đất là mẹ”- Tiền 
đề triết học sản sinh ra phong thủy. Họ dùng hình 
tượng nữ âm để tìm huyệt phong thủy. Huyệt phong 
thủy là những nơi Âm - Dương tương hợp, sinh khí 
lành, cỏ cây kết trái nở hoa. Vấn đề sex thì có gì lạ. 
Nhưng sex phải được nhìn nhận và phô bày bằng 
tư duy, nghệ thuật, triết học, cùng vẻ đẹp trần thế 
kết hợp với yếu tố thiêng liêng và cảm quan vũ trụ. 
Đó là “Đạo” (là con đường). Người phương Đông 
và cả loài người có “Đạo” không chấp nhận sự thô 
thiển vô giáo dục. Nếu cộng đồng nào thông thái, 
nghiêm túc giáo dục sex theo tinh thần trên, thì sẽ 
tránh được những cảnh xấu, người xấu và thảm họa 
sex gây ra…”. Đọc xong đoạn văn trên tôi thầm reo 
lên: “Vậy là mình đã hiểu được phần nào ý tưởng 
ở nhưng bức tranh khác không phải hỏi cụ nữa”. 
Cảm ơn nhà văn Mai Thục”.

“NGUYỄN BÍNH VÀ TÔI”
Đó là tựa đề cuốn hồi ký Bùi Hạnh Cẩn xuất bản 

năm 1996. Ông hơn Nguyễn Bính 1 tuổi, vai vế là 
anh họ, nhưng thân thiết từ nhỏ đến lớn nên ông giữ 
được nhiều kỷ niệm về Nguyễn Bính. 

Vương Tâm thuật lại những ký ức ấy:
“Tôi sực nhớ đến những hình mà ông đã từng 

vẽ để diễn tả, minh họa những bài thơ của cố thi 
sĩ Nguyễn Bính viết tặng ông. Tôi tỏ ý muốn xem 
những bức tranh như thế. Ông nhanh nhẹn đi tới bàn 
vẽ lục tập tranh rồi rút ra bức “Hoa và Rượu”. 

Ông đọc to khổ thơ cho tôi nghe:
Bỏ lại vườn cam, bỏ mái gianh
Tôi đi dan díu với kinh thành
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới
Chuốc mãi men cay rượu ái tình

Sau đó ông mới cho tôi xem bức tranh chữ, hai chữ 
Hán Nôm có nghĩa “Hoa và Rượu” được vẽ cách 
điệu tạo thành hình một bình rượu và một cánh hoa 
đang rơi xuống. Ông cho biết có khá nhiều tranh 
chữ tạo hình do ông thực hiện đều hình thành từ 
ý thơ Nguyễn Bính. Điều này thật chí lý, bởi chính 
ông là người đã từng 15 năm sống chung một nhà 

  .
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với người em họ của mình, nhà thơ Nguyễn Bính. 
Ông đã viết cuốn “Nguyễn Bính và tôi” từ chính 
những kỷ niệm sâu sắc giữa hai người. Cuốn sách 
đã cung cấp cho bạn đọc khá nhiều câu chuyện còn 
bí ẩn, đặc biệt là những “bóng hồng” có liên quan 
tới nhiều tác phẩm của Nguyễn Bính. Cuốn sách 
được nhiều người tìm đọc và trở thành một tư liệu 
quý về nhà thơ tài hoa và bạc mệnh này. Tôi chợt 
nhớ một lý do nữa mà mình định kiểm chứng và 
nhìn lên đôi môi nhà thơ. Ông bật cười hiểu ý, rồi 
nói: “Tôi vẫn ăn trầu mà. Ơ kìa! Đây này!”

 
Rồi ông nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng vẫn 

trắng và đều tăm tắp. Ông khoe mình vẫn nhai 
xương gà được. Rõ thật lạ, vẫn giọng nói ấm và 
vang như ngày nào, nếu không nhìn gương mặt ông, 
thì khó ai đoán đây là một lão nho đã hơn 90 tuổi. 
Lại nữa, nếu nhìn nụ cười và hàm răng của ông, 
cũng chẳng ai nghĩ đây là một cụ già ở tuổi thượng 
thượng thọ. Chả thế, tôi nghe ông nói chuyện mà 
vẫn cứ nghĩ mình vừa gặp ông ở phòng đọc thư 
viện về, như hồi nào còn trai trẻ. Ông đã truyền cho 
tôi tinh thần lạc quan và có trách nhiệm với xã hội 
đúng như các bức tranh ông vẽ. 

Đột nhiên, ông kéo tôi vào cửa bếp và bảo tôi 
chụp ảnh cho ông bức tranh chữ mới vẽ. Tranh có 3 
hình tháp chữ “Kim” ghép thành chữ: “Hâm”. Ông 
cười, chỉ vào chữ “Hâm”, rồi nói:

- Tôi thế đấy!
Thấy tôi ngước nhìn bức tranh chữ với vẻ tò mò, 

nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn giải thích, đây chính là sự 
biến tấu từ ba chữ “Kim” là vàng, được lồng trong 
hình chóp nhọn, đó là những tháp hình chữ “Kim”. 
Và khi chúng được ghép với nhau tạo thành hình 
tháp to thì đó chính là chữ “Hâm”, mà theo nghĩa 
của người Hoa, người Nhật là “hâm mộ”, “mến 
mộ”, là tuyệt vời, giàu có, chứ không phải là dở 
người. Nhiều người ở Tàu hay đặt tên con là “Hâm” 
vì lẽ đó. Rồi ông cười một cách hóm hỉnh, đắc ý vì 
cách đố chữ kiểu này. Song khi tôi tỏ ý thán phục 

thì ông lại tự thú nhận rằng: “Vậy đó! Tôi vẫn là 
lão già hâm vì đến tuổi này vẫn chưa thoát khỏi cái 
vòng luẩn quẩn danh, lợi, tình mà”. Rồi ông cười 
khẩy như tự giễu mình...”. (Người vẽ nhiều tranh 
chữ từ ý thơ Nguyễn Bính). 19.10.2009. 

Theo Hiền Chi Mai, nhắc đến Nguyễn Bính không 
thể nào quên được “Những người con gái trong thơ 
Nguyễn Bính” (18.10.2006).

Bùi Hạnh Cẩn nhớ lại:
“Sau cuộc phiêu bạt giang hồ, vào Nam, tham gia 

kháng chiến, rồi ra lại Hà Nội, có một lần Nguyễn 
Bính gặp tôi. Bính hỏi: Trong các bài thơ gửi chị 
Trúc, Cẩn thích nhất bài nào? Đương nhiên là “Lỡ 
bước sang ngang”. 

Người con gái trong “Lỡ bước sang ngang” họ 
Lê tên N. Th (còn có tên là Ch.) quê ở Phủ Hoài, 
Hà Đông. Lấy chồng có một hiệu ảnh ở Hà Đông. 
Th. người nhỏ nhắn, xinh đẹp, tháo vát, được nhiều 
người quý mến. Anh ruột của Bính là Nguyễn Mạnh 
Phác lúc đó dạy học ở Hà Đông. Trong một lần gặp 
gỡ, Th. và Nguyễn Mạnh Phác cũng có những tình 
cảm quý mến nhau. Tuy nhiên cũng chỉ có thế. Rồi 
Phác thôi dạy học ở trường Hà Văn, ra Hà Nội làm 
báo Ích Hữu, rồi nhà in Lê Cương. Th. thỉnh thoảng 
cũng có ra Hà Nội cất ảnh, nên 2 người vẫn gặp 
nhau. Tuy nhiên Th. là người con gái đã có chồng 
cho nên tình cảm dù thế nào cũng không thể tiến xa 
được. Một lần Nguyễn Mạnh Phác hỏi Bính: Mình 
phải làm cái bút danh, chứ cứ ký mãi cái tên Mạnh 
Phác cũng chẳng hay lắm. Bính có ý kiến: Có chị 
Trúc, rồi thì lấy bút danh của anh là Trúc Đường. 
Sau đó Bính có làm thêm bài thơ “Chị đã ghen” 
trong đó có câu:

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

Chuyện về chị Trúc cuối cùng cũng qua đi... 
Trong bài thơ có đoạn:



Người Dân Số 329Trang 38

Nhà nàng ở gốc cây mai trắng.
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh
Có một buổi chiều qua lối ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh

Tú Uyên tên thật là Nguyễn Thị Tuyên, em gái 
nhà văn Nguyễn Đình Lạp (tác giả truyện “Ngoại 
ô”) ở đầu phố Bạch Mai, giáp phố Huế, Hà Nội. 
Tuy nhiên không phải là Nguyễn Bính với cô Tuyên 
2 người yêu nhau mà đó có thể chỉ là một cái tên 
hay bóng dáng người con gái, một hình ảnh để Bính 
làm thơ. 

Thủa học trò có bài thơ rất nhiều học sinh thuộc 
là bài “Học trò trường huyện”, trong  có câu: 

“Học trò trường Huyện ngày năm ấy
Anh bằng tuổi em, lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đầu đội chung một lá sen tơ”.

Bài thơ này cũng có xuất xứ đấy. Cô gái trong 
bài thơ có tên là Thi, con một ông ký rượu ở phố 
huyện Vụ Bản. Từ xóm Trạm nhà Bính tới trường xa 
chừng 2km và phải qua một cái hồ sen. Thi người 
nhỏ nhắn, xinh xắn, hay mặc áo chùng the đen, đi 
guốc gỗ. Có lẽ vào khoảng năm 1929, 1930. Thỉnh 
thoảng Bính khi tới trường về nhà đi cùng đường 
qua cái hồ sen với Thi. Có lẽ vì thế mà làm bài 
thơ “Học trò trường Huyện”. Về sau Thi lấy chồng. 
Đám cưới thuê mấy chục chiếc xe tay kéo từ phố 
Huyện về xã Trang Nghiêm, đường qua xóm Trạm 
nhà Bính. Chính vì thế Bính mới viết:

“Quan Trạng đi tám lọng vàng.
Cờ bay tám lá qua làng Trang Nghiêm”.

Bài thơ “Hoa với rượu” Nguyễn Bính viết năm 
1941 lúc đang ở Huế và có lời đề tặng “Tặng Hạnh 
Cẩn”. Bính gửi cho tôi bài này bởi cả tôi và Bính 
đều rất biết về nhân vật Nhi trong bài thơ. Nhi hay 
còn gọi là Diễm là một cô gái người xóm Đình, thôn 
Vân. Từ những năm 15, 16 tuổi, Diễm đã nổi tiếng 
đẹp quanh vùng. Tóc dài đen, da trắng mịn, môi 
luôn nở nụ cười xinh, dáng người thon thả. Hầu 
hết cánh trai làng đều chết mê, chết mệt. Thời gian 
ở thôn Vân, Bính thường trò chuyện với Diễm và 
một số cô gái khác làng. Diễm có một người chị gái 
tên là L. cũng rất xinh. Sau khi ở miền Nam ra tôi 
có gặp Diễm ở Hà Nội. Hồi đó tôi hiểu rằng Bính  
rất có tình cảm với Diễm. Nhưng vào thời  đó, còn 
nhiều ràng buộc, định kiến nên tình cảm đó

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

Hình Ảnh Lịch Sử
Cảnh thường dân Miền Nam chồng chất trên các xe đò 
chạy trốn cuộc tiến công của bộ đội Cộng sản vào Huế 
và Đà Nẵng. Hình chụp ở Cam Ranh vào tháng 4 năm 

1975 của  Bettmann/CORBIS.

 rồi cũng qua đi. Hình ảnh Diễm sau này xuất 
hiện trong khá nhiều bài thơ hay của Nguyễn Bính 
như bài “Gái xuân” có câu:

 “Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không”,

hay bài “Đường làng” có câu:
“Lá tre rơi xuống đường làng. 
Lá tre rơi xuống vai nàng đi qua”.

 Rất tiếc tôi không về dự đám tang Nguyễn Bính 
được. Nhưng sau này thỉnh thoảng tôi vẫn về thôn 
Vân. Bây giờ thôn Vân đã khác rất nhiều so với 
thời của tôi và Bính rồi. Tôi cũng đã cất công đi tìm 
rặng mùng tơi mà Bính đã từng viết trong bài thơ 
“Người hàng xóm” có câu thơ:

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn”,

nhưng bây giờ rặng mùng tơi không còn nữa. 
Giếng nước khơi, nhà mái tranh... cũng không còn 
nữa, thay vào đó là nhà mái bằng, có điện, tivi... Và 
tất nhiên những cô gái trong thôn Vân đã từng xuất 
hiện trong thơ của Bính chắc giờ nếu còn sống thì 
cũng đã như tôi bây giờ. Nhưng thơ của Bính thì có 
một sức sống thật diệu kỳ. Cách đây ít năm, có lần 
tôi về thôn Vân, qua bến đò bỗng nghe một bà lão 
đã ngoài 70 tuổi du cháu ngủ bằng bài “Lỡ bước 
sang Ngang” của Nguyễn Bính mà không hề lỗi một 
câu nào. Tôi xúc động đến lặng người”.

Chỉ có cảm xúc chân thành chưa bị nhuộm đỏ mới 
tồn tại trong lòng người lâu như thế. (còn tiếp)
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