
Tháng 2 - 2018

Email:  TapChiNguoiDan@gmail.com     Web: http://www.nguoidan.net 
PO Box 2674 - Costa Mesa, CA 92628, USASố 330

Tháng 2 - 2018

   

Một Hình Ảnh Lịch Sử 
Ảnh chụp năm 1965 của Horst Fass, chụp phi đoàn trực thăng, gần xếp 

hàng như đứng yên trên không, tập trung hỏa lực đại liên lên phía trước cuộc 
tấn công của đoàn quân Việt Nam Cộng Hòa. Fass là nhiếp ảnh gia trưởng hãng 
thông tấn AP tại Sài Gòn từ 1962-1974, đoạt giải Putlizer về Nhiếp Ảnh năm 

1965 và nổi tiếng qua những bức ảnh về chiến tranh ở Việt Nam.
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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)

IV. TÀU LẤN CHIẾM
TOÀN THỂ PHI CHÂU
 Sự hiện diện của Tàu nay lan ra hầu như trên toàn 

thể lục địa đen như hình trên đây. Xin điểm qua 
từng quốc gia một, theo thứ tự mẫu tự Anh văn.

 ===>  

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 - 12

TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ ĐỒNG TIỀN
Vũ Linh, trang 12 - 15

TAI HỌA RÁC
Kim Bảng, trang 15 - 21

VIỆC TRONG NƯỚC,
VIỆC NGOÀI NƯỚC

Đại Dương, trang 21 - 27

ÔN CỐ TRI TÂN

ẢNH HƯỞNG CỦA 
CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ DÂN TỘC

CÁC HÌNH THỨC CHỦ NGHĨA
DÂN TỘC DÂN TUÝ TRÊN THẾ GIỚI

SỔ TAY THƯỜNG DÂN
Tưởng Năng Tiến,  trang 27 - 29

MỘT BÔNG HOA HỒNG CHO GIỚI LUẬT SƯ

HỒI GIÁO VÀ TÂY PHƯƠNG
Thiên Trường, trang 29 - 33

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

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, trang 33 - 38

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ (tiếp theo)
NGUYỄN HỒNG

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BẢY
Thơ Ngô Minh Hằng, trang 38
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ALGERIA
LÁI BUÔN MỞ ĐƯỜNG VÉT CỦA

Farid Alilat mô tả tình hữu nghị Tàu-Algeria:
“Giữa Tàu và Algeria là một câu chuyện từ gần 

sáu thập kỷ qua. Bắc Kinh là một trong những quốc 
gia đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng 
hòa Algeria (GPRA), cơ quan mới này được thành 
lập vào tháng 9.1958, sau đó thương lượng các 
thỏa ước Evian với tướng de Gaulle trong bốn năm, 
chấm dứt 115 năm (1847-1962) thuộc địa Pháp. 

Trong bốn năm đấu tranh này, Tàu cung cấp vũ 
khí cho du kích quân Algeria và huấn luyện các 
chiến binh trong các trại quân đội. Tháng 8.1962, 
một vài tuần sau khi tuyên bố độc lập, Tàu là nước 
đầu tiên trên thế giới mở đại sứ quán tại Algiers 
mới được giải phóng. Một năm sau, hai nước ký 
một thỏa ước hợp tác quân sự, với một trái khoản 
$50 triệu… Nhà chức trách Algeria không từ chối 
Tàu bất kỳ cái gì – hoặc gần như thế -- để thiệt hại 
lớn cho các đồng tác ngoại quốc khác. Bắc Kinh 
đã thực sự lập một đế quốc tại Algeria” (“Chinaf-
rique: la fin de l’eldorado algérien?” JeuneAfrique 
4.7.2018).

Pháp đã bị Đức xâm lăng chiếm đóng mới được 
Đồng Minh giải phóng. Chưa hết nhục, Tây già chưa 
chi đã muốn tái lập ách đô hộ lên các cựu thuộc địa, 
vô hình chung để Tàu có cớ nhào vào thao túng. 
Algeria, cựu thuộc địa Pháp từ 1847 đến 1962, là 
trường hợp điển hình.

Như thường lệ, đoàn thương gia viễn chinh Tàu 
mở đường ở quốc gia rộng nhất lục địa đen này. 

RFI đặt tựa đề “Thương mại: Tàu tự áp đặt lên 
Algeria”:

“Năm 2013, Tàu thành nhà cung cấp lớn nhất cho 
Algeria, lần đầu tiên vượt Pháp. Tuy nhiên, Liên Âu 
vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Algeria theo 
số liệu quan thuế của Algeria công bố vào ngày 
Thứ Bảy, 16.11.2013. Trong 9 tháng đầu năm Alge-
ria đã mua gần US$5 tỷ hàng hoá của Tàu và ít hơn 
một chút của Pháp: $4.7 tỷ” (“Commerce: la Chine 

s’impose en l’Algérie”. 17.11.2013).
99% dân Algeria theo Hồi giáo, chỉ có khoảng 

100,000 tín đồ Kitô giáo. Muốn lấy lòng Algeria, 
Tàu khéo léo xây đền Hồi lớn thứ ba trên thế giới 
tại đây. Joshua Keating tường thuật:

“Đền Hồi giáo vĩ đại tọa lạc trên thửa đất rộng 
20 mẫu tây tại vùng Mohammadia ở thủ đô, với 
tháp gọi đọc kinh (minaret) cao vút lên trời tới 270 
m (gần 900 feet). Ngôi đền trị giá một tỷ euro ($1.3 
tỷ) có chỗ cho 120,000 người và còn có một thư 
viện chứa một triệu tác phẩm và chỗ ngồi cho 2,000 
người, cũng như một viện bảo tàng và một trung 
tâm nghiên cứu. Đây là đền Hồi giáo lớn thứ ba 
trên thế giới sau các thành phố Mecca và Medina ở 
Ả Rập Saudi. Tổng thống Algeria Abdelaziz Boutef-
lika “muốn để lại dấu ấn của mình” thông qua việc 
xây dựng đền Hồi này. Công việc sẽ bắt đầu ngay 
hôm nay sau khi ký hợp đồng và sẽ được hoàn thành 
sau 42 tháng (“Chinese company to build world’s 
third largest mosque in Algeria”. 1.3.2012).

Được Allah ban phép lành, Tàu tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vũng chắc trên đường xâm thực Algeria 
bằng những đại công tác. David Rogers báo cáo:

“Thủ tướng Abdelmalek Sellal nói rằng chính 
phủ Algeria sẽ không tài trợ dự án. Bộ trưởng Kỹ 
nghệ và Mỏ Bouchouareb Abdessalem  mời các nhà 
điều hành cảng Tàu tham gia kế hoạch và bảo rằng 
nó sẽ mở lối vào thị trường Phi Châu, Nam Âu và 
các quốc gia Ả Rập. Dự án sẽ được thực hiện làm 3 
giai đọan trong 10 năm, khi hoàn tất sẽ chiếm 1,000 
mẫu tây và sẽ có khu hậu cần (logistics) 300 mẫu 
tây, có khả năng điều hành 35 triệu tấn hàng một 
năm (“Algeria seeks Chinese help with $2bn port 
scheme”. 26.10.2015).

Không phải chờ lâu, chỉ hơn 3 tháng sau, Tàu “có 
ngay”. Shem Oirere cho biết:

“Ngày 17.1.2016, bộ Giao thông Vận tải Algeria 
đã ký một thỏa thuận 7 năm với ba công ty cho việc 
xây dựng cảng sâu tại Algeria trị giá $3.5 tỷ, gồm 
Công ty Xây dựng Kỹ thuật Tàu (CSCEC=China 
State Construction Engineering Corp.), Công ty 
Kỹ thuật Cảng Tàu (CHEC=China Harbour En-
gineering Co.) và Tập đoàn Cảng Algeria. Sau 4 
năm, cảng này sẽ là cảng lớn nhất Algeria và cửa 
ngõ chính dọc bờ biển Địa Trung Hải, rộng 1,032 
mẫu tây, với 2.000 mẫu tây hậu cần, có 23 bến tàu, 
mỗi bến dài 6.320 m, sẽ có 25.7 triệu tấn hàng quá 
cảnh”. (“Chinese Affiliates To Construct $3.5B 
Port in Algeria”. 1.2.2016).
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CRCC (China Railway Construction Corporation 
=Nghiệp hội Kiến thiết Thiết lộ Tàu) trong 7 năm 
đã hoàn tất cho Algeria đường hầm thiết lộ Gantas 
(xem hình dưới đây) dài 14.68 cây số, giữa tp Oran 
và Algiers, trên thiết lộ dài 2,730 cây số nối liền 
Libya, Tunisia, Algeria và Morocco (Zhang Huan. 
“Chinese enterprise solves world problem, builds 
Algeria’s longest railway tunnel”. Mạng Nhân Dân 
Nhật Báo 31.10.2017).

  Công trình này khởi sự cách nay 7 năm, đã chót 
thì phải chét, đến nay tình hình đã thay đổi rồi.

 
Djamila Ould Kherttab nhận định:
“Các công ty Tàu đã giành được hàng tỷ đô la 

trong các hợp đồng hạ tằng cơ sở của chính phủ Al-
geria trong 15 năm qua. Nhưng họ bắt đầu cảm thấy 
sự cấu véo của suy thoái kinh tế Algeria. Là thành 
viên OPEC và nước xuất cảng năng lượng chính 
đang rơi vào cơn khủng hoảng ngân sách trong bối 
cảnh giá dầu thế giới rớt mạnh. 2/3 doanh thu của 
chính phủ Algeria dựa vào 95% xuất cảng dầu mỏ, 
năm 2015 thu nhập dầu mỏ giảm mất một nửa.

Theo Đại sứ quán Tàu tại Algiers, từ đầu những 
năm 2000 các nghiệp hội Tàu đã xây dựng gần 
250.000 ngôi nhà ở Algeria. Hý viện opera đầu tiên 
của nước này khai trương vào tháng 8 là món quà 
trị giá $40 triệu của Tàu tặng Algeria. Bây giờ, với 
nền kinh tế xụp đổ hoàn toàn (tanking), chế độ Al-
geria thực hiện thuế nhập cảng khắt khe và không 
thanh toán các trái khoản dự án. Vào tháng 8, chính 
phủ tuyên bố giảm 14% hàng nhập cảng để bảo vệ 
tài chính công. Vậy mà dòng chảy các hợp đồng dự 
án không dừng lại hoàn toàn. Các hãng Tàu gần 
đây đã ký với chính phủ Algeria một số thỏa thuận 
mới trị giá nhiều tỷ đô la.

Theo đại sứ quán Tàu tại Algiers, khoảng 850 
hãng Tàu, chủ yếu là quốc doanh, đầu tư vào Al-
geria. Kể từ 2013, Tàu trở thành đối tác xuất cảng 
hàng đầu của Algeria, vượt xa các nước Âu Châu. 
Theo đại sứ quán, nhiều người trong số 40.000 công 
nhân Tàu ở Algeria đang chờ để rời khỏi nước này 
trong những tháng tới”. (“Algeria’s budget crisis 
curbs Chinese building boom”. 6.9.2016).

Algeria không cần nhà nữa thì Tàu lại gạ bán vũ 
khí. Zhao Lei loan tin năm 2011, nhóm đóng tàu 
Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải lãnh được hợp 
đồng bán ba hộ tống hạm (corvette) loại C28A trang 
bị hỏa tiễn được điều khiển cho Hải quân Algeria, 
đánh bại 10 đối thủ cạnh tranh từ 8 quốc gia, cái thứ 
nhất giao vào tháng 9.2015, cái thứ nhì vào tháng 
1.2016, cái thứ 3 ngày 12.7 (“China delivers war-
ship to Algeria”. 20.7.2016).

 
Công nhân Tàu xây nhà sửa soạn về nước thì hộ tống 
hạm và PLZ-45 Self-Propelled HowitzerTàu đến
Lại mới có tin nhân dịp trung tướng Ahmed Gaid 

Salah tham mưu trưởng Đệ tứ quân khu đến thăm, 
quân đội Algeria tập trận, bắn 6 khẩu self-propelled 
howitzers PLZ45 155 mm của Tàu cung cấp năm 
2014 (“Algeria displays new Chinese artillery”. 
Defence web. 22.5.2017).

Tàu vơ vét hết của cải của Algeria, còn phụ nữ 
làm nốt.

VÉT XONG CỦA CÒN NGƯỜI ...VÉT NỐT
Tàu đến Algeria để kiếm vợ và cưới “đại trà”.
Nazim Baya đưa tin:
“Cuối tháng 4, ông Ali Haddad, chủ tịch tổng 

giám đốc ETRHB và chủ tịch diễn đàn các chủ do-
anh nghiệp, đã cùng thủ tướng Abdelmalek Sellal 
tới Tàu thăm chính thức 4 ngày theo lời mời của chủ 
tịch Quốc Vụ Viện (thủ tướng) Tàu Lý Khắc Cường. 
Diễn đàn Đầu tư Tàu-Algeria ở Bắc Kinh là một 
cơ hội cho phía Algeria chứng minh rằng Algeria 
cung cấp cho Tàu những cơ hội đầu tư rộng rãi. Và 
lập luận của Ali Haddad không phải là không hợp 
thời… Ông mời Tàu đến Algeria, nếu không để đầu 
tư, thì ít nhất cũng để kết hôn với phụ nữ Algeria…

Hàng ngàn doanh nhân Tàu chộp lấy cơ hội và 
quyết định thử thởi vận. Rất nhanh chóng, các 
chuyến bay phục vụ thủ đô của Algeria loan báo 
hết chỗ trống. Những người đến đầu tiên, đã đổ bộ 
sáng nay từ chuyến bay Alger-Bắc Kinh của Air 
Algeria tại sân bay quốc tế Houari Boumediene. 
Một trăm, tất cả diện như nộm <*>. Được phóng 
viên của chúng tôi hỏi về lý do cho chuyến đi của 
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họ, một trong những hành khách nói với chúng tôi: 
“Chúng  tôi, rất nhiều tiền, và đến đây để cưới vợ” 
(“Des Chinois en Algérie pour se marier avec des 
Algériennes”. 6.5.2015).

Dân Algeria có óc hài hước, bàn với nhau về kết 
quả của những cặp Tàu-Algeria. Người lớn tuổi nhất 
phát biểu: “Thì lòi ra một đứa bé Algeria nhưng 
một đứa bé Algeria ti hí (bridé) <**>, mắt ti hí dĩ 
nhiên nhưng làm thì không có kỷ cương”. (Ça don-
ne un Algérien, mais un algérien bridé. Bridé des 
yeux, bien sûr, mais pas bridé au travail) (“Algérie 
- les Chinois se montent en ménage avec les Algéri-
ennes “Ça donne quoi un bébé algéro-chinois?” Le 
Pèlerin. 20Minutes.fr 22.9.2008).

CƯ TRÚ LỲ
Hà Nội có động từ “cư trú lỳ”, áp dụng cho dân 

Tàu đến Algeria rất hợp. 
Mô tả tình trạng này, Farid Alilat đặt câu hỏi 

“Người Tàu Algeria là ai?” và trả lời:
“Chắc mẩm chinh phục Algeria, nơi mọi thứ 

phải được kiến thiết hoặc tái thiết. Số liệu làm 
chóng mặt. Gần 40.000 người Tàu làm việc ở đó, 
tạo thành cộng đồng ngoại quốc lớn nhất, vượt xa 
người Pháp, người Thổ Nhĩ Kỳ hay người Syria. 
Năm 2014, chính quyền đã phát 24.000 chiếu khán 
cho người Tàu, trong đó 90% là chiếu khán kinh 
doanh.

Hạ bệ Pháp, Tàu thành nhà cung cấp lớn nhất 
cho Algeria, với 6.7 tỷ euro năm 2014. Kể từ khi 
Abdelaziz Bouteflika lên nắm quyền năm 1999, 
các nhóm Tàu đã vơ vét được hơn 17 tỷ euro dự 
án. Thăm Bắc Kinh từ ngày 28.4 đến ngày 1.5, thủ 
tướng Abdelmalek Sellal đưa ra con số còn gây 
ấn tượng hơn: 790 công ty Tàu móc được những 
vụ thầu trong các lĩnh vực kinh tế từ xây dựng đến 
nhập cảng các con chip hoặc đinh.

Xa lộ, đập thủy lợi, bệnh viện, thiết lộ, học đường, 
gia cư, khách sạn...Không có ngành nào thoát khỏi 
sự thèm ăn của người Tàu. Người Hồi giáo cằn 
nhằn, với 1.2 tỷ euro, ngay cả đền Hồi giáo lớn nhất 
của Alger cũng được giao phó cho “những người 
cộng sản vô thần”. Sự hiện diện của người Tàu 
ngày càng tăng, thấy rõ và bền vững gần đây đã là 
chủ đề của một hội thảo quốc tế tại Đại học Con-
stantine. Tóm lại, nói đến “đế chế Tàu” ở Algeria 
không phải là quá lời…

Thạo tay nghề, kỷ luật hoặc mau mắn trong việc 
chuyển giao các dự án không giải thích tất cả mọi 

thứ. Lại quả (bakchich) cũng đáng kể, và trận mưa 
hợp đồng đổ xuống các xí nghiệp Tàu ở Algeria 
nuôi dưỡng nghi ngờ và cáo buộc tham nhũng. Thí 
dụ nổi bật nhất là đường xa lộ Đông Tây, “dự án 
của thế kỷ” trị giá 10 tỷ euro, một phần được ủy 
thác cho liên hội Citic-CRCC. Sau một phiên toà 
kết thúc vào đầu tháng 5 ở Alger, liên hội bị phạt 5 
triệu dinar (45.000 euro) vì tham nhũng.

Hiện diện từ hai thập niên ở Algeria, người Tàu rồi 
cũng để lại hình ảnh quen thuộc và những mô thức 
khác. Không tôn trọng các phong tục địa phương, 
không tin tưởng, ăn thịt chó mèo, tính toán, lừa 
đảo, cướp việc hoặc uống rượu... Ngày càng nhiều 
người Tàu mua các cửa hàng và nhà ở trong thành 
phố, lấy quốc tịch Algeria (2.000 trường hợp) hoặc 
kết hôn với phụ nữ Algeria sau khi chuyển sang Hồi 
giáo”. (“Qui sont les Chinois d’Algérie?”. Jeune 
Afrique. 2.6.15).

 
(trái) Cửa hàng Tàu ở trung tâm Blida, (phải) Bảng 

hiệu Tàu ở Bab Ezzouar, cách Alger 15 cây số chụp 
ngày 5.8.2009, 

Một ả xẩm bán hàng Tàu ở Algeria.
Ngay từ năm 2009,việc Tàu “cư trú lỳ” đã thành 

vấn đề. Trên tờ Observateur ngày 5.8.2009, Mek-
fouldji đặt nghi vấn: “Người Tàu và người Tunisia, 
bất khả đồng sinh?” và bình luận:

“Ngày 3.8.2009, những cuộc đụng độ dữ dội giữa 
người Algeria và người nhập cư Tàu nổ ra ở vùng 
ngoại ô thủ đô Algiers, cho thấy sự căng thẳng kịch 
liệt tồn tại giữa hai cộng đồng. Phóng viên Obser-
vateur của chúng tôi ở Blida, miền bắc Algeria, giải 
thích rằng các nguồn gốc của tình trạng bực bội 
này là vừa kinh tế vừa văn hoá.
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Từ những năm 90, các công trường xây dựng lớn 
(gia cư, đập, đường xá,...) đã sử dụng lao động 
Tàu, rẻ và có hiệu quả. Các nhóm xây dựng Tàu 
BTP, trong đó tập đoàn khổng lồ quốc doanh Tàu, 
CSCEC (Construction & Engineering Corporation 
= Nghiệp hội Kiến thiết và Kỹ thuật Tàu), nổi tiếng 
ở Algeria.

Với hơn 32,000 công dân Tàu ở đây, trong đó có 
gần 6.000 công nhân ở Blida, Tàu là cộng đồng 
ngoại quốc lớn nhất ở Algeria. Cuộc di dân công 
nhân khổng lồ mà người Algeria, nạn nhân của tỷ 
lệ thất nghiệp gần 70%, không nhìn bằng con mắt 
có thiện cảm.

Vài tháng sau khi những công nhân Tàu đầu 
tiên đến, nhiều người trong số công nhân Tàu bắt 
đầu bỏ trốn các công trường vì không thanh toán 
[lại quịt] hoặc vì điều kiện làm việc tồi tệ. Họ biến 
thành người buôn lậu. Sản phẩm nhập cảng từ Tàu 
có khắp mọi nơi và vượt khỏi mọi kiểm soát hoặc 
tiêu chuẩn sản xuất. Nạn nhân đầu tiên: ngành dệt 
may, đã ghi nhận hàng chục nhà máy đóng cửa và 
hàng ngàn công việc bị cắt giảm.

Người Tàu không hòa nhập vào cuộc sống xã hội 
Algeria, tránh xa những nơi công cộng và đi thành 
nhóm. Người Algeria tự ngăn cấm phân biệt chủng 
tộc chống Tàu nhưng cũng không ngần ngại gợi lên 
sự kiện “bất khả đồng sinh” với họ”. (“Chinois et 
Algériens, l’impossible cohabitation?”).
 

(trái) Công nhân Tàu ở công trường Blida

LÀM LOẠN
Samir tường thuật một vụ xô sát đẫm máu giữa 

kiều dân Tàu và dân Algeria:
“Chúng tôi tiếp xúc với người dân khu phố ở 

trung tâm của các cuộc đụng độ, trong đó có S. 
Khaled anh nạn nhân Abdelkrim S. bị thương nặng 
ở đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Zmirli, 
và nhà buôn A. Rashid, chủ cửa hàng bán các thiết 

bị nội trợ điện, đã bị cướp phá và phá hoại, và là 
cha của nạn nhân Abdelkrim. S, tất cả đều nói rằng 
chuyện này khởi phát vào giữa ngày khi một người 
Tàu đậu xe trước lối vào của cửa hàng thiết bị nội 
trợ điện của gia đình Azzoug; người bán hàng, một 
người Algeria trẻ được biết là đàng hoàng, yêu cầu 
hắn đậu xe quá lên một chút để không cản trở lối 
vào cửa hàng. Nhưng tên lái xe Tàu đáp lại bằng 
ngôn ngữ Ả Rập thô tục, chửi mẹ thương nhân Al-
geria, khiến người này nổi nóng lời qua tiếng lại. 
Đến đó hàng xóm chạy đến can hai bên, tên lái xe 
Tàu lái xe bỏ đi.

Mọi người tưởng thế là xong chuyện, nhưng nửa 
giờ sau người Tàu trở lại với từ 50 đến 60 người 
Tàu nữa giận dữ giơ rìu, kiếm và gậy sắt để trả thù 
đồng bào của chúng, chúng cướp phá cửa hàng và 
đánh người đầu tiên chúng gặp. S. Abdelkrim, 35 
tuổi có 3 con chưa biết điều gì đang xảy ra thì bị 
đẩy ngã xuống đất và đánh lên đầu vỡ sọ. Chúng 
đánh vào vai người này và làm bị thương một người 
thứ ba ở lưng. Đến đó, những người trong khu phố 
ra giải tán các đối thủ và cũng để giúp bạn bè, 
nhưng khi họ thấy có đổ máu, họ nổi giận và rồi có 
hỗn chiến. Sau những sai sót này, người Tàu trốn 
trong khu bên cạnh và đóng cửa vì sợ bị cư dân Bab 
Ezzouar tấn công.
  

 
Hình S. Abdelkrim bị thươngđổ máu

với chú thích tiếng Ả Rập và tiếng Tàu
Trong khi các cơ quan an ninh đang ở nơi xảy ra 

xung đột, người Tàu đã liên lạc với đại sứ quán Tàu 
tại Algeria yêu cầu can thiệp để bảo vệ chúng. Cha 
mẹ của nạn nhân và những người đại diện khu phố 
đã đến tòa thị trưởng Bab Ezzouar để yêu cầu chủ 
tịch APC tại Bab Ezzouar đưa tất cả các cư dân 
Tàu trong khu vực này đi chỗ khác, nếu không sẽ bị 
sát hại và nhà bị tàn phá. Họ cũng xác nhận rằng 
người Tàu không tôn trọng cư dân khu phố, chúng 
uống rượu và mở máy truyền thanh, phụ nữ của 
chúng mặc trang phục khiêu dâm. Đây không phải 
lần đầu người Tàu gây sự mà là lần thứ ba, một lần 
có một người Tàu bị kết án 1 năm tù (“De violents 
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affrontements entre Chinois et Algériens à Bab Ez-
zouar”. Le Quotidien d’Algérie. 4.8.2009).

Chính dân Tàu ở địa phương nhận lỗi như Tahar 
Yazid Touaibia thuật lại:

“Thương nhân Tàu cư ngụ tại Bab Ezzouar, khu 
phố vùng ngoại ô phía đông của Alger và là hiện 
trường cuộc đụng độ vào ngày 3.8 giữa người Alge-
ria và người Tàu, đã gửi một lá thư ngỏ cho “những 
người bạn Algeria” [nội dung có những đoạn:] “Đối 
với chúng tôi, không có gì đáng ngạc nhiên khi gặp 
một người Algeria chào chúng tôi NIHAO (Xin 
chào) <***>. Từ ngữ nhỏ này phản ánh mối quan 
hệ giữa hai dân tộc và mang những điều âu yếm to 
lớn đến tận trái tim của đồng bào chúng tôi xa gia 
đình họ và nhận Algeria làm quê hương thứ hai của 
họ. Tuy nhiên, thực ra có một số người trong chúng 
tôi, không nói được cả tiếng Ả Rập lẫn tiếng Pháp, 
và ít nhiều vô giáo dục, không thể giao tiếp với bạn 
bè địa phương và bất chấp lề thói và phong tục của 
họ. Hành vi của chúng đã làm thay đổi quan điểm 
của một số người bạn Algeria đối với người Tàu… 
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng những người 
bạn Algeria của chúng tôi tha thứ cho những hành 
động không đúng đắn của một số người Tàu trong 
tuổi bạc bẽo <****>. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi 
tất cả các đồng bào Tàu tại Algeria giữ trong thâm 
tâm trọng lượng quan trọng của tình hữu nghị của 
chúng ta, tôn trọng và làm quen với các phong tục 
Algeria. Lấy biến cố ngày 3.8 làm bài học, chúng ta 
phải liên tục làm việc vì phúc lợi của người Algeria 
và thúc đẩy tình hữu nghị Tàu-Algeria từ thế hệ này 
sang thế hệ khác”. (“Les commerçants chinois de 
Bab Ezzouar écrivent aux “amis algériens”, après 
les affrontements”.

Ryma Achoura cũng tường thuật vụ xung đột trên 
đây và cho rằng “Người Tàu là một vấn nạn cho 
người Algeria”, đồng thời cho biết phản ứng của 
chính quyền Tàu:

“Các cuộc đụng độ được một phần của báo chí 
tiếng Ả Rập phổ biến rộng rãi, không ngần ngại 
đưa lên trang đầu bức ảnh một người bị thương với 
tựa đề: “Một phụ nữ Tàu tung một bom xăng (cock-
tail Molotov) vào một thanh niên”…

Đối với nhiều người, các vụ đụng độ trong tuần 
qua là biến cố làm tràn ly. Một nhà buôn nổi nóng: 
“Ở đây đã thành khu phố Tàu, và mọi người đều 
gọi thế. Họ đã lợi dụng lòng tốt của chúng tôi để 
định cư và bây giờ họ muốn chiếm cả khu phố. Đây 
là một nơi khả kính, dân là những người hành trì, 

chúng tôi không muốn những người không tôn trọng 
tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý họ ở lại 
Algeria, nhưng họ đi đến một nơi khác”. Một người 
khác nói thêm: “Chúng tôi không có gì chống lại họ 
làm việc ở đây, nhưng chúng tôi muốn họ tôn trọng 
pháp luật của chúng tôi, hoặc họ sống biệt lập, vì 
chúng tôi bị làm nhục”…Trong một đơn kiến nghị 
gửi thị trưởng, phần lớn cư dân yêu cầu đuổi Tàu 
đi.

Trong vài năm, hơn 30,000 người Tàu đã di cư 
đến Algeria. Đây là dân số nước ngoài lớn nhất 
trong nước. Ban đầu ngụ tại các căn cứ biệt lập ở 
những nơi họ làm việc, người Tàu ngày càng lan ra 
trung tâm các thành phố, nơi dị biệt văn hoá và lối 
sống thường khó dung hòa

Đại sứ Tàu Yuhe Liu đã đến hiện trường, với hộ 
tống hùng hậu, cố gắng trấn an bằng cách gọi các 
cuộc đụng độ hôm Thứ Hai là “sự cố đơn lẻ” và kêu 
gọi cộng đồng Tàu “tôn trọng pháp luật và phong 
tục địa phương”. Tuy nhiên, Bắc Kinh, thông qua 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du (Jiang 
Yu), đã yêu cầu Algeria “trừng phạt các người có 
trách nhiệm theo luật pháp”. Bởi vì, đối với các 
nhà chức trách Tàu, người Algeria cũng ở phía 
những kẻ tấn công…”. (“Les Chinois, un casse-tête 
algérien”. 11.8.2009).

Trước luận điệu ngang ngược của bọn thổ phỉ cờ 
đỏ này, dân chúng Algeria phẫn nộ, do đó gây ra kỳ 
thị chủng tộc. Lounès B cho rằng đó là nguyên nhân 
khiến công nhân Tàu phải rời khỏi Algeria:

“Đại sứ Tàu tại Alger nói với báo chí rằng ít nhất 
30.000 công nhân Tàu trong số 40.000 người rải 
rác tại các công trường khác nhau, đã làm việc 
nhiều năm tại Algeria quyết định hồi hương. Lý do: 
kỳ thị chủng tộc quá đáng của người Algeria.

Công nhân Tàu không còn có thể chịu đựng bị 
người Algeria làm nhục hàng ngày. Có người coi 
Tàu như là “dân ăn thịt người”. Một công nhân 
Tàu ở Alger phát biểu thông thạo bằng tiếng Ả Rập 
và tiếng Pháp tâm sự với chúng tôi: “Một hôm họ 
hỏi chúng tôi người chết của chúng tôi ở đâu và 
chúng tôi có ăn chúng không? Tôi đã trả lời các 
đồng nghiệp Algeria là những người chưa đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ, rằng hầu 
hết đồng bào của chúng tôi là những công nhân 
trẻ và tử vong rất hiếm. Ngoài ra, có một nghĩa 
trang ở Oran, nơi có hiếm hoi vài người chết được 
chôn cất. Chắc chắn có một nền văn hoá dị biệt và 
chúng tôi không phải là người độc thần giáo theo 
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quan điểm tôn giáo, nhưng chúng tôi không có loại 
vấn đề này ở các nước Âu Mỹ. Không thể tránh 
được ở Algeria và một số nước vùng Vịnh. Ngay ở 
Phi Châu, chúng tôi luôn được nghênh tiếp”. Do 
đó hàng ngàn người Tàu đã chuẩn bị khăn gói để 
đến lập nghiệp dưới bầu trời ôn hòa hơn hoặc về 
quê vĩnh viễn”. (“Les travailleurs Chinois quittent 
l’Algérie à cause du racism”. 27.9.2015).

 
Công nhân Tàu ở Algeria sinh hoạt và ra đi khi hết ăn
Đại sứ Tàu sao không tự hỏi tại sao Tàu không 

những bị kỳ thị mà còn kỳ thị quá đáng? Có lẽ hiển 
nhiên lý do là cách hành xử du đãng và thái độ ngoan 
cố của Tàu. Dù sao nếu còn kiếm ăn được thì thợ Tàu 
chưa chắc đã vội cuốn gói ra đi.

Célian Macé, đặc phái viên của Libération, nêu lý 
do thật sự là hết ăn:

“Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Taing, trong một 
khảo cứu về nhập cư Tàu tại Alger năm 2013, viết: 
“Trường hợp của Boushaki cho thấy xu hướng di cư 
quốc tế của Tàu ở các nước nhập cư mới, được đánh 
dấu bằng việc khai thác thời cơ kinh tế hơn là thiện 
chí lập nghiệp lâu dài. Tất cả con buôn ở Boushaki 
kết hợp tương lai trường kỳ của họ với việc quay về 
Tàu”.

Trong khoảng 15 năm, các thương nhân từ tỉnh 
duyên hải Phúc Kiến tây nam Tàu đã định cư trong 
khu nhà nhỏ 10 hecta này gọi là Boushaki. Họ mở 
các cửa hàng bán buôn ở tầng trệt tất cả các nhà 
để xe. Ngoài việc giao hàng hoặc có việc đến trung 
tâm mua sắm hiện đại của Bab Ezzouar, người Tàu 
hầu như không bao giờ ra khỏi Boushaki. Trên khắp 
Algeria, các đại lý bán lẻ đến đây mua hàng của họ, 
hợp pháp hoặc không chính thức. Giá được đánh giá 
là thấp nhất trong cả nước. Khoa trưởng Boushaki 
giáng một gậy: “Họ không có những kinh nghiệm 
kinh doanh giống như chúng tôi. Họ “choảng nhau”, 
nghĩa là nếu một người giàu hơn, hắn sẽ giảm giá để 
bán được nhiều hơn người hàng xóm. Hoặc người 
hàng xóm hạ giá bằng nhau và thậm chí còn thấp 
hơn! Trong thời kỳ khủng hoảng, cuối cùng chúng sẽ 
chìm nghỉm. May mắn thay, Hồi giáo cấm cuộc chiến 

giá cả như vậy”…
Khủng hoảng kinh tế do dầu tụt giá – dầu hỏa 

chiếm 70% số thu nhập ngân sách nhà nước Algeria 
từ 2002 đến 2014 – vậy mà đang giết chết phôi thai 
khu phố Tàu này…

Một nhà nhập cảng Tàu, 45 tuổi, than thở: “Việc 
làm ăn xấu vì giá dầu thấp. Giá cả tăng, người Alge-
ria không còn tiền để chi tiêu vào các sản phẩm của 
chúng tôi, họ giành cho thực phẩm… Tôi không thể 
hạ giá hơn nữa, không thể chịu đựng được lâu nữa”. 
Anh ta là một trong số ít người hiếm hoi chịu làm 
chứng. Một nhân viên Algeria nói đùa: “Với cuốn 
sổ tay và bút chì của bạn, họ tưởng bạn là một công 
chức. Họ không đóng thuế, họ hết hồn”.

Dân số Tàu ở Boushaki đã tan rã. Từ số 800 cư dân 
năm 2013, nay còn khoảng 100. Keskas Lakhdar, 67 
tuổi, tự nhận già nhất khu phố, chứng kiến sự suy 
giảm này, nhận định giản dị: “Trong thâm tâm chúng 
tôi, chúng tôi không muốn có họ. Thật buồn phải nói 
thế, tôi biết, nhưng tôi nói sự thật. Tuy tôi là người 
hàng xóm rất thân thiện… Kể từ năm 2008, nhà buôn 
chúng tôi đã sang Tàu để đem về quần áo, ô dù, đồ 
chơi hoặc giày dép, từng container... Phải chiến đấu 
với vũ khí của chính họ”. Trong quá khứ, ông cho 
người Tàu ở Boushaki thuê nhà. “Ban đầu, nhiều gia 
đình sống trong những cái giường nhiều từng, ở phía 
sau cửa hàng. Sau đó, dần dần, họ có thể thuê nhà 
riêng cho từng gia đình. Ngày nay, những ngôi nhà 
này đều trống rỗng”. Ông cho rằng giá dầu không 
thôi không giải thích làn sóng ra đi”. (“A Alger, ‘au 
fond, on ne veut pas des Chinois’”. 6.9.2017).

Tàu ra đi còn vì… Tàu nữa.
Calvaire dịch sát nghĩa là “Đồi sọ”, do tiếng La tinh 

Calvarium, nghĩa bóng là nỗi đau khổ dai dẳng. Mu-
stapha Benfodil bảo, “Algerie, đồi sọ của lao công 
Tàu”, dùng từ ngữ “calvaire” để mô tả tình trạng của 
thợ Tàu bị chủ Tàu bạc đãi:

“Khoảng một trăm công nhân Tàu, rõ ràng là hết 
hợp đồng, bị bỏ mặc cho số phận của họ, cắm trại 
trong một ngõ song song với Đại lộ các Thánh Tử 
Đạo, cách đại sứ quán Tàu tại Alger một quãng. 
Chính xác là dọc phố El-Alem Abderrezak trong xã 
El-Mouradia, không xa trụ sở của đài truyền hình 
công cộng ENTV.

Bị dồn vào cảnh vô gia cư, một số trong bọn họ 
sống vật vờ từ nhiều tháng dưới những lều tồi tệ làm 
bằng vải nhựa. Họ buộc phải nhồi nhét từng nhóm 
nhỏ dưới những túp lều tạm bợ, thấp một cách kỳ 
cục, chỉ có thể chui vào nằm. Một số thậm chí không 
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có quyền hưởng sự “sang trọng” này và cả đêm ngủ 
ngoài trời, với tấm nệm mục nát và chăn cáu bẩn, bị 
lạnh và ẩm gặm nhấm.

Sáng nào cũng vậy, một chuỗi khoảng 50 người xin 
chiếu khán về Tàu sắp hàng gần “trại”. Một người 
lao công nói cho bản thân và 2 người bạn đứng bên 
cạnh: “Chúng tôi không tiền để về. Tôi đã ở Alge-
ria gần 2 năm. Chúng tôi phục vụ trong một công 
trường xây dựng nhà mới ở Oran. Chúng tôi chưa 
được trả lương. Ngoài ra, xí nghiệp đã thu thẻ thông 
hành của chúng tôi. Đã hơn hai tháng chúng tôi ở 
đây (trên đường phố). Chúng tôi hy vọng đại sứ quán 
của chúng tôi sẽ phụ trách vé máy bay cho chúng tôi 
để chúng tôi có thể về nhà”. Ông nói rằng đại sứ đã 
đến hỏi thăm hai lần tình hình của họ”. (“Algérie. Le 
calvaire des travailleurs chinois”. Courrier Interna-
tional. 26.6.2016).

Tàu đi rồi còn để… xác lại

MA TÂY ĐI MA TÀU ĐẾN
Người sống hồi hương được, người chết thì sao? 

Đó cũng là một vấn nạn cho Algeria.
Kamel Daoud phân tích vấn đề phức tạp này:
“Ở Algeria, Tàu làm, thở, ăn, ngủ, sinh sản và 

cũng chết nũa. Cộng đồng lao động nhập cảng lớn 
lao đặt vấn đề tai nạn lao động và tử vong, tự nhiên 
hay không…Cách đây vài tuần, một tờ báo Algeria 
thông báo ngắn gọn nhưng gần như hài hước: một 
thợ Tàu làm việc tại công trường xây dựng nhà tù 
chết ở Bejaia (Kabylie) và được chôn lén tại một khe 
núi, trên rìa một nghĩa địa “địa phương” mới, do 
đó nghĩa là Hồi giáo. Tin tức đã gây tranh cãi giữa 
các cư dân của thành phố, nhưng dường như không 
có giải pháp. Chết và được chôn, người này mặc dù 
không cố ý đã đặt tên nơi này, từ đó được gọi là “khe 
núi Tàu”. Lý do của cái xác láu cá này? Xác Tàu 
đem về nước tốn kém quá nhưng chôn họ tại Algeria 
gây ra vấn đề và nêu ý nghĩ về một nghĩa địa Tàu. 
Với bấy nhiêu người Tàu nhập cư, câu hỏi sớm hay 
muộn phải được giải quyết chính thức, phá bỏ một 
điều cấm kỵ lập ra từ khi Algeria độc lập: bực bội 
khi tiếp nhận các nghĩa trang khác của người ngoại 
quốc tại một đất nước, mà người chết là những vị tử 
đạo và người sống đều là người Hồi giáo.

Tin do TT Pháp Jacques Chirac loan báo năm 
2003, nhân chuyến công du Algeria, về vấn đề gom 
các nghĩa trang Pháp lại, được đón tiếp gần như 
trạng thái nhẹ mình. Bởi vì không biết phải làm gì 
với những nghĩa trang ngoại quốc này. Không biết 

bảo trì làm sao, lấy tiền đâu mà trả, tại sao phải trả. 
Tình trạng tồi tệ liên tục làm quan hệ giữa hai nước 
thêm nặng nề và minh họa vết thương chưa khép lại 
của lịch sử chung. Mặt tiêu cực phải giải quyết bằng 
tương thuận và sẽ tốn kém, bắt đầu với 1.4 triệu euro. 
Phía Algeria, không chỉ đã thu hồi được mẩu “chủ 
quyền” cuối cùng mà còn cả các mảnh đất có giá trị 
cao với, một khoản thưởng tượng trưng, một trang 
vĩnh viễn lật qua về sự hiện diện của ngoại quốc tại 
“bên kia” cận kề…

Các công trường Tàu và các xí nghiệp hoặc trại 
sinh hoạt của họ đông hơn ở phía tây Algeria. Số công 
nhân Tàu trong khu vực do đó giả định một số người 
chết tương ứng… Hồi hương [tử thi] quá tốn kém đối 
với các kế toán viên của các xí nghiệp Tàu. Việc gom 
các xác Pháp lại giải phóng, hình thành ý nghĩ về 
một nghĩa trang Phật giáo ngay trên địa điểm nghĩa 
trang Pháp cũ. Ít nhất đó là những gì viên chức nhà 
đòn ở Oran công bố một vài ngày trước đây. Người 
này kể: “Có một cộng đồng Tàu đông đảo ở Oran. 
Việc hồi hương tử thi bằng đường hàng không ở Tàu 
rất tốn kém” Vậy phải có một nghĩa địa chỉ định cho 
họ. Bằng chứng là một giai thoại: hội đồng tỉnh đã 
dành một khoảng đất của nghĩa trang Kitô giáo để 
chôn 21 người Tàu vì tai nạn lao động, “nhưng thực 
tế, nghĩa trang này đã quá tải”.

Theo thống kê của lãnh sự quán Pháp ở Oran, 22 
nghĩa trang đã tham gia vào việc gom xác lại này 
được phát động từ vài năm nay. Được biết rằng địa 
điểm tọa lạc nghĩa trang Tàu, nghĩa trang Tamash-
ouet ở Oran, là khu nghĩa địa lớn nhất ở Algeria: 
ban đầu nó trải dài trên 18 mẫu tây.

Một phiếu kỹ thuật cho việc thành lập một nghĩa 
trang Tàu mới trên diện tích 500 m² thu hồi sau khi 
hoàn thành việc gom lại một phần các hài cốt của 
nghĩa trang Kitô giáo El Hamri (quận cũ của Oran) 
được biết dưới tên là “Tamasouët”, đã được gửi lên 
tỉnh [Wilaya. Algeria chia làm 48 wilaya]. Chúng 
tôi đang chờ đợi quyết định để bắt đầu mai táng”.
(“En Algérie, les Chinois ne reposent pas en paix”. 
SlateAfrique. 8.12.2011).

Sau khi tường thuật tỉ mỉ phương pháp giải quyết 
xác của các “pieds noirs” tức là người Pháp sống tại 
Algeria thời thuộc địa, Kamel Daoud kết luận:

“Trong những ngày đầu độc lập, FLN, đảng của 
Tổng thống Bouteflika, đã đề xuất giải pháp lạ lùng 
cho vấn đề: quan tài hoặc va li. Và Tàu ngày nay? Và 
ngay cả khi chết, Tàu đã lấn được đất”. 

Di sản Tàu để lại không chỉ là những xác ma mà 
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còn một thứ độc hại hơn nữa.

KỸ THUẬT KINH DOANH TÀU:
MẠO HÓA VÀ BÍ THUẬT BÔI TRƠN 
Farid Alilat cho biết sư phụ Tàu còn khéo dạy Al-

geria kỹ thuật mạo hóa: 
“Nhiều người Algeria chuyển sang làm nhà nhập 

cảng biết cách tận dụng của trên trời rơi xuống 
(manna) này, giống như người Algeria mới 32 tuổi 
mà chúng tôi gặp nhưng muốn giấu tông tích. Cách 
đây 5 năm, hắn đến thị trấn Thẩm Quyến với một 
chiếc áo sơ mi thương hiệu lớn của Pháp mua giá 
160 euro. Hắn đặt lám theo mô hình này tại một nhà 
sản xuất địa phương giá chưa đến 1 euro. Ba con-
tainer sơ mi đến cảng Alger được giành giựt trong 
48 tiếng đồng hồ với tiền lãi thách thức mọi cạnh 
tranh. Doanh nhân này hiện có doanh thu 4 triệu 
euro và sở hữu một biệt thự ở thủ đô và một căn 
nhà ở cư xá bên Pháp. Hắn vênh váo, “Tôi mua và 
bán hàng qua điện thoại, ngồi trên một sân thượng 
ở Paris”.

Sự phụ thuộc thực sự vào sản phẩm Tàu không 
phải là không có hậu quả. Một bộ trưởng mới rời 
khỏi chính phủ thú nhận: “Về ngoại thương, chúng 
tôi có nhiều vấn đề với Tàu, Thổ Nhĩ Kỳ và Emirate 
hơn với các đối tác Âu Châu. Tính giá hóa đơn cao 
và phẩm chất sản phẩm là hai gánh nặng chính”…

Các nhà nhập cảng bất lương thổi phồng hóa đơn 
với sự đồng lõa của khách hàng Tàu rồi chuyển lợi 
nhuận sang các trương mục ở Á Châu hoặc Trung 
Đông. Trong tương lai gần, Tàu và Algeria phải ký 
một thỏa ước để chống lại việc chuyển ngân ngoại 
tệ bất hợp pháp. Nhưng đối với phẩm chất sản phẩm 
kém, quy mô của vấn đề này khiến việc kiểm soát 
trở nên khó khăn. Không giống như ở Âu Châu, 
cũng nhập cảng rất nhiều hàng hóa của Tàu, Al-
geria không có một văn phòng giám định nổi tiếng 
quốc tế để kiểm soát hàng trăm ngàn containers 
đến các cảng của mình. Giữa năm 2012 và 2015, 
theo số liệu thống kê chính thức, hơn 900 người đã 
thiệt mạng vì máy sưởi nhập cảng từ Tàu bị hư. Các 
bác sĩ cũng rất lo ngại về ảnh hưởng sức khỏe của 
mỹ phẩm nhập cảng.

Vị nguyên bộ trưởng cảnh giác: “Các dự án công 
cộng trên đó họ làm giầu đã bị phong tỏa hoặc hủy 
bỏ. Chính phủ muốn chia ba hóa đơn nhập cảng. 
Do đó sẽ nhập cảng ngày càng ít hơn và sẽ không 
xây dựng ở tốc độ như những năm trước nữa. Nếu 
không có một chính sách chân chính đầu tư trường 

kỳ có thể tạo ra công ăn việc làm và sự giàu có, 
sự hiện diện của họ ở nước chúng tôi chắc chắn 
sẽ phải đặt lại vấn đề” (“Algérie : la présence chi-
noise mise à mal par la crise financière”. Jeune Af-
rique 28.9.2017).

Tàu chui đâu cũng lọt nhờ kỹ thuật “bôi trơn”. 
Tập Cận Bình triển khai chiến dịch đại quy mô 
“diệt hổ đập ruồi” để chống tham nhũng mấy năm 
rồi chưa hết và sẽ không bao giờ hết vì nó là một 
thứ “dân tộc tính” Tàu. Và Tàu truyền “bí thuật bôi 
trơn” sang Algeria. Farid Alilat bình luận:

“Phải chăng hai hãng Tàu này được đặc ân? 
Mohamed Bedjaoui, cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Algeria, công khai thừa nhận đã giới thiệu tay 
làm ăn nham nhở (homme d’affaires sulfureux) và 
đại lý vũ khí Pierre Falcone cho chính quyền của 
nước ông như một “dọn đường” (facilitateur) cho 
Tàu. Falcone có hối lộ người trung gian không? 
Đương sự chối hết. Tuy nhiên, một trong số các bị 
cáo, Sid Ahmed Tajeddine Addou, người bị kết án 
trong vụ kiện xa lộ Đông Tây tại tòa án Alger vào 
tháng 5.2015, đã thừa nhận trước dự thẩm rằng 
các khoản hoa hồng trị giá hàng chục triệu đô la 
đã được trả cho Pierre Falcone cũng như các viên 
chức Algeria, trong đó có cả cựu bộ trưởng Công 
Chánh Amar Ghoul, người chịu trách nhiệm chỉ 
đạo dự án. Trong quá trình vụ kiện này, các bị cáo 
cũng thú nhận rằng $4.41 triệu đã được các nhà 
lãnh đạo Tàu và Nhật phân phối cho các viên chức 
chính quyền Algeria dưới dạng các khoản quà cáp 
(nhà cửa, ô tô, điện thoại, du lịch và chăm sóc ở 
nước ngoài).

Nếu vụ tai tiếng này không ngăn cản các xí 
nghiệp của đế quốc ở Giữa [Trung Quốc] (l’empire 
du Milieu) thịnh vượng tại Algeria, thì nó vẫn nêu 
bật những ma mãnh trong kinh doanh Tàu-Ange-
ria. Một nhà tư vấn Algeria cho một công ty dầu 
của Tàu bảo rằng, “nếu người Tàu chi thì cũng vì 
môi trường thuận tiện cho tham nhũng. Đối với họ, 
tặng quà giúp chế dầu vào kinh doanh. Đó là bình 
thường”… Tổ chức của họ và kỷ luật của họ, gần 
như là quân sư, cũng được để ý đến. Algeria còn tán 
thành sự chuyển hướng vào cuối những năm 1990 
của cựu đồng minh cộng sản: kể từ đó, Bắc Kinh 
tránh xa các vấn đề chính trị. Kinh doanh, chỉ kinh 
doanh mà thôi (“Chinafrique: la fin de l’eldorado 
<*****> algérien?” Jeune Afrique 4.7.2016).

Mới được truyền “bí thuật” bôi trơn, Algeria đã 
khốn đốn vì tệ nạn này lan rộng trên khắp lãnh vực 
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xã hội. GAN Business Anti-Corruption Portal nêu 
vấn đề: “Tham nhũng là một trở ngại nghiêm trọng 
cho các công ty hoạt động hoặc có ý định đầu tư vào 
Algeria. Văn hoá bảo trợ đã thâm nhập nhiều khía 
cạnh của nền kinh tế Algeria, tăng cường các thực 
hành của hối mại quyền thế (nepotism) và dùng các 
kết nối để “được việc”. Hối lộ và thanh toán dễ 
dàng cũng là thông tục, mặc dù đó là tội hình sự. 
Của đút lót và “tiền bôi trơn” chủ yếu được dùng 
để vượt qua những rào cản quan liêu. Khung pháp 
lý kết tội một loạt rộng rãi những vi phạm tham 
nhũng, nhưng thi hành thi vẫn là một thách thức 
và các công chức tham nhũng vẫn không bị trừng 
phạt”.

Sau đây là những lãnh vực bị tham nhũng thao 
túng:

 - Hệ thống tư pháp (Judicial System)
 - Cảnh sát (Police)
-  Công vụ (Public Services)
- Quản trị điền thổ (Land Administration)
- Thuế vụ (Tax Administration)
- Quan thuế (Customs Administration)
- Tạo mãi công (Public Procurement)
- Tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources)
- Lập pháp (Legislation)
- Xã hội dân sự (Civil Society)”.
Như thế thì cả nước Algeria là một ổ tham nhũng, 

y hệt “quan thầy” Tàu. Algeria phải có một Tập Cận 
Bình biết cưỡi cọp mới may ra (nhấn mạnh may ra) 
cứu vãn nổi tình hình.

Đó là thành quả của việc Tàu “chiếu cố” Algeria.
Chú Thích của Tác Giả:
<*> Tôi dùng nhóm chữ “diện như nộm” để dịch 

nhóm chữ Pháp ngữ “tiré à quatre épingles” nghĩa là 
y phục chải chuốt quá mức. “Nộm” là tượng người để 
máng áo trưng bầy làm mẫu quảng cáo (mannequin). 
<**> Algeria vốn thuộc địa Pháp nên thông thạo 

tiếng Pháp, chơi chữ. Pháp ngữ “yeux bridés” là 
mắt ti hí hay mắt sếch. Bridé còn có nghĩa là bị đóng 
cương (như) ngựa, tôi dịch là kỷ cương.
<***> Nǐ hǎo ma  có nghĩa là “Ông / bà khỏe 

không?”, tương tự như Anh ngữ “How are you?” là 
một câu chào.
<****> Tuổi bạc bẽo là dịch từ Pháp văn “l’âge 

ingrat” có nghĩa là tuổi mới lớn, mới dậy thì chưa đủ 
trí khôn, chưa biết ân tình, thương người...
<*****> Eldorado nghĩa là đất nước bằng vàng, 

theo truyền thuyết là một thành phố đầy vàng của 
người Inca trong khu rừng già Amazon, Nam Mỹ. 
Farid Alilat lại dùng điển tích này để mô tả Algeria.

Tự Do Ngôn Luận
Và Đồng Tiền

Vũ Linh

Thoáng đọc qua, cái tựa bài viết coi bộ không ổn 
lắm. Tự do ngôn luận có quan hệ gì đến chuyện tiền 
bạc? Tự do ngôn luận đâu phải là món hàng có thể 
mua hay bán đâu mà lại liên hệ nó đến tiền bạc, giá 
cả?

Sự thật là vấn đề phức tạp hơn cách suy nghĩ đơn 
giản này nhiều. Muốn có tiếng nói, phải có tiền, 
không có tiền, mất tiếng nói.

Quý vị muốn có bằng chứng?
Tuần báo chính trị cấp tiến lớn nhất thế giới, TIME, 

bị khó khăn tài chánh lớn. Vừa mất độc giả, vừa mất 
quảng cáo, mất cả tài trợ của các đại gia. Quay qua 
quay lại, tam thập lục chước, chỉ còn một chước là 
phải bán. Rao bán và có một nhóm tài phiệt mua 2,8 
tỷ đô ngay. Một con số kỷ lục chưa từng thấy. Nghĩa 
là gì? Đó là cái giá mà các ông chủ mới chấp nhận 
trả để có tiếng nói.

Cái trớ trêu là trong nhóm người mua TIME, có 
hai anh em tỷ phú Koch, là những đại tài phiệt bảo 
thủ, đã từng chi bạc triệu để yểm trợ các ứng viên 
bảo thủ của đảng CH ở nhiều cấp. 

Câu chuyện này cho thấy rõ trong cái xứ thành 
đồng của tư bản chủ nghĩa  này, mọi chuyện đều do 
đồng tiền quyết định, không tiền là... ngáp, đóng 
cửa tiệm. Mà trong ngành truyền thông, đóng cửa 
tiệm là mất tiếng nói. Muốn có tiếng nói thì phải 
chịu chi.

Người ta có thể chê trách các ông chủ của TIME 
hiện nay là ‘lương tâm không bằng lương tiền’, sẵn 
sàng vì đồng tiền mà phản lại các độc giả cấp tiến 
của TIME từ hồi nào đến giờ, trao trứng cho ác, bán 
TIME cho những tài phiệt bảo thủ nặng. Nhưng nói 
đi thì cũng phải nói lại, không bán thì chẳng lẽ mấy 
ông chủ hiện hữu ngồi chờ khai phá sản sao?

Mà chẳng phải chỉ có TIME không đâu. Mấy báo 
lớn của Mỹ như Newsweek và Washington Post,… 
đã ra đời từ cả trăm năm nay, cũng đột nhiên gặp 
khủng hoảng tài chánh hết. Newsweek được bán 
năm 2010 với giá một đô ($1) cho một tài phiệt để 
ông này lãnh hết nợ nần. Washington Post năm 2013 
được bán cho tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của Ama-
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zon. Dĩ nhiên, cả ngàn tờ báo địa phương, lớn nhỏ 
cũng đều gặp vấn đề, tuy nặng nhẹ khác nhau. Tại 
sao lại có hiện tượng này? Nguyên do từ đâu ra?

Có hai yếu tố quan trọng nhất, dĩ nhiên không kể 
những yếu tố cục bộ như quản trị dở, giá trị bài viết 
yếu kém,…

Yếu tố thứ nhất, các loại báo in đều coi như hết 
thời rồi. Bị cạnh tranh quá mạnh của đủ loại phương 
tiện gọi là “truyền thông xã hội” qua mạng internet. 
Hồi trước muốn biết tin, phải đi kiếm báo in để đọc. 
Sau đó, văn minh hơn, có thể ngồi nhà, coi tin tức 
trên TV hấp dẫn hơn vì có hình ảnh sống động, báo 
in bắt đầu mất khách. Bây giờ thì không ai có đủ 
thời giờ đọc hàng triệu loại tin được phổ biến qua 
các trang mạng, emails, facebook, blog,... Chẳng 
những có thể đọc miễn phí hết, mà lại có dịp lên 
tiếng phát biểu cảm nghĩ nữa, có dịp đóng góp ý 
kiến, khen chê ‘thoải mái’!

Chẳng còn lý do gì đi mua tờ báo về đọc, mất 
công cất chật nhà, nuôi gián mối, lại tốn tiền nữa. 
Chỉ còn lại lác đác vài cụ già không có computer, 
hay có mà chưa rành xử dụng, hay không thích đọc 
chữ trên màn hình computer, sợ mỏi mắt. Nhưng ai 
cũng biết những cụ này càng ngày càng thưa thớt, 
lo đi về nơi tiên cảnh (kể cả kẻ này cũng đang lẽo 
đẽo theo sau), là nơi không ai cần biết tin tức trần 
tục vớ vẩn gì nữa.

Lý do báo in phải cạnh tranh với các phương tiện 
truyền thông điện tử là lý do quan trọng, nhưng 
không phải là lý do sinh tử. Vì các báo và tạp chí 
đều đã chuyển hướng, chạy theo đà tiến hóa, nhẩy 
vào thế giới ảo của internet hết. Báo nào cũng có 
trang mạng, facebook,… hết.

Yếu tố thứ hai quan trọng hơn, vì có hệ quả nặng 
hơn. Ta thử nhìn lại cho kỹ.

Nhờ sự bành trướng, phát triển quá mạnh của 
các phương tiện truyền thông điện tử, chính trị đã 
được phổ cập hóa quá nhanh, quá mạnh, đi sâu vào 
quần chúng, vào từng gia đình và từng cá nhân. Xu 
hướng ngày trước là đại đa số dân thường chẳng 
mấy ai để ý đến chuyện chính trị. Dân Việt ta trước 
đây vẫn thường nghe câu nói “tôi không làm chính 
trị, chẳng biết gì về chính trị”. Nhưng ngày nay, 
tại xứ Mỹ này, không ai là không để ý đến chính 
trị. Từ bữa cơm gia đình tới giờ giải lao tại công 
sở, từ khuôn viên đại học đến sân nhà thờ, từ bữa 
tiệc nhậu đến đám cưới, có dịp nói chuyện hai ba 
câu cũng đã là có dịp bàn ra tán vào về những câu 
chuyện thời sự chính trị. Ngay cả trong thương xá 

Phước Lộc Thọ ở khu Bolsa, tranh cãi chính trị bây 
giờ hấp dẫn hơn chơi cờ tướng nhiều. Về phiá Mỹ, 
những bài viết chống TT Trump bây giờ cũng len 
vào được các báo trước đây chẳng dính dáng xa gần 
gì đến chính trị như Vogue, Vanity Fair, là các tạp 
chí bàn về mỹ phẩm và thời trang phụ nữ, hay ngay 
cả Sport Illustrated!

Và vì ai cũng nhẩy nhổm vào chính trị nên ai cũng 
có quan điểm chính trị. Chứ chẳng lẽ nói chuyện về 
Obamacare mà lại không có ý kiến gì về TT Obama 
hết sao? Đưa đến tình trạng ai cũng có ý kiến, để 
rồi ai cũng đứng về một bên. Còn rất ít người có thể 
nói thực sự là không đứng về phe nào, cho dù nhiều 
người vẫn thường tự cho là mình như vậy, không 
phe phái.

TT Obama khi tranh cử, tuyên bố rất hùng hồn, 
không có một nước Mỹ xanh hay một nước Mỹ đỏ, 
đen hay trắng, giàu hay nghèo, v.v... mà chỉ có một 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng khi ông đã làm 
tổng thống một thời gian thì được báo phe ta Wash-
ington Post tặng cho cái danh hiệu “tổng thống tạo 
phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ”.

Dĩ nhiên, một phần là vì chính sách cấp tiến nặng 
mà ông theo đuổi. Chẳng hạn như qua Obamacare, 
từng bước đi vào ‘xả-hội-chủ-nghiã hóa’ ngành y 
tế, hay những chính sách phải đạo chính trị phi lý. 
Nhưng công bằng mà nói, thì tình trạng phân hóa 
cũng xẩy ra vì cả nước Mỹ đều không ít thì nhiều 
đã lựa phe phái rồi. Gần như cả nước chỉ cần nhìn 
vào TT Obama là đã có ngay ý nghĩ thích hay ghét 
rồi, bất kể ông làm gì hay không làm gì. Thích thì 
chuyện gì ông làm cũng đúng, ghét thì chuyện gì 
cũng sai.

Thủy triều phân hóa mỗi lúc mỗi lên cao. TT 
Trump lên ngôi, giựt ngay chức vô địch phân hóa 
của TT Obama. Cũng không khác gì trường hợp TT 
Obama, một phần vì chính ông đã tạo ra tranh cãi 
qua những quyết định hay lời nói, hay chính xác 
hơn, qua những cái ‘tuýt’ của ông, giựt gân hơn 
nhạc kích động của Mai-cồ Jackson. Nhưng quan 
trọng hơn, chính là sự kiện cả nước Mỹ càng ngày 
càng phân hóa trầm trọng, càng ngày càng ôm lấy 
quan điểm phe phái rõ rệt.

Dưới thời TT Bush cha cách đây một phần tư thế 
kỷ, có thể nói trong 10 người Mỹ, có 1 anh theo DC 
và 1 anh theo CH, với 8 anh tay không dính chàm. 
Qua thời TT Clinton, mỗi phe có 2 anh, còn lại 6 
anh lửng lơ cá vàng. Qua thời TT Obama, mỗi bên 
có 4 anh, còn 2 anh lưỡng lự. Đến thời TT Trump, 
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mỗi bên 5 anh, ở giữa: 0! Đã vậy, mấy anh ủng hộ 
hay chống đều hung hăng như cuồng hết.

Nhìn dưới lăng kính phe phái đó, ta sẽ hiểu ngay 
tại sao sau bầu cử cả năm trời mà dường như tất cả 
mọi người, cả hai phiá, đều vẫn tưởng như tuần tới 
mới có bầu bán, nên đang đánh nhau túi bụi dành 
phiếu.

Có tổng thống rồi mà! Để ông ta làm việc chứ? 
Để bà Hillary yên đi, bà đã ngã ngựa lâu rồi, sao lôi 
bà ta ra làm gì nữa? Đó là những tiếng kêu trong sa 
mạc.

Sân chơi chính trị Mỹ bây giờ không có chỗ cho 
những người trung dung, huề vốn, hay ba phải nữa. 
Nhìn lại xem, tại sao ông Trump đắc cử tổng thống? 
Ông có giỏi hơn tất cả gần hai chục đối thủ của ông 
trong nội bộ CH không? Dường như không. Nhiều 
đối thủ của ông kinh nghiệm hơn ông nhiều, ăn nói 
thao thao bất tận hơn ông, tướng mạo tốt hơn ông, 
có ‘bàn tay’ lớn hơn ông, có mái tóc nghiêm chỉnh 
hơn ông, có đường lối chính sách hợp lý hơn ông, 
có hậu thuẫn tài chánh mạnh hơn ông, rất nhiều 
thứ hơn ông, nhưng lại thua. Tại sao? Tại vì họ đều 
xìu xìu ển ển, lập trường chung chung, nhìn cho 
kỹ giống nhau hết. Ông Trump hơn họ vì cứng rắn 
dứt khoát, ủng hộ thì tôi cám ơn, không ủng hộ, 
tôi không cần. Ông Trump đã thắng vì nhiều người 
thích cái dứt khoát đó, vì chính họ đã có quan điểm 
dứt khoát rồi.

Từ đây, ta nhìn qua làng báo.
Sân chơi làng báo bây giờ cũng không còn chỗ 

cho những báo ba phải, hay thông tin thuần túy 
trung lập.

Từ radio cho đến TV cho đến báo chí, toàn là 
những hò hét khen chê thẳng cánh, từ Rush Lim-
baugh, Sean Hannity bên phe hữu, đến Chris Mat-
thews, Ruth Marcus của cánh tả, từ CNN đến Fox 
News, từ New York Times đến National Review, tất 
cả chẳng có một ai là nói chuyện không phe phái. 
Đánh cho ra đánh, bênh cho ra bênh, ai khiếu nại, 
mua báo khác mà đọc, mở đài khác mà coi.

Có hai cách nhìn: từ phiá độc giả và từ phiá người 
làm báo.

TỪ PHÍA ĐỘC GIẢ
Không ai đọc cũng chẳng ai ủng hộ loại báo trung 

dung ba phải nữa. Tin tức trung dung hay trung thực, 
đã có hàng vạn nguồn tin trên mạng. Tôi có đọc báo 
thì đó là vì tôi muốn đọc những gì hợp nhãn, củng 
cố quan điểm của tôi, chứ không phải để biết tin 

tức. Không phải chỉ là báo không thôi, mà ngay cả 
các đài phát thanh hay các đài truyền hình cũng vậy. 
Ít ai để ý đến những tin tức hay bình luận huề vốn, 
mà trái lại, phần lớn thiên hạ muốn đọc hay nghe 
hay nhìn những gì mình thích, hợp ý mà không cần 
hợp lý.

TỪ PHÍA NHÀ BÁO
Chỉ vì chính những quan điểm phe cánh mạnh mẽ 

đó mới có thể thu hút độc giả hay thính giả hay khán 
giả, rồi từ đó đi đến thu hút quảng cáo và bảo trợ 
nuôi sống báo hay đài đó. Đó là lý do bắt buộc các 
cơ quan ngôn luận không thể trung lập được nữa.

Trong khung cảnh chính trị phân hoá cùng cực 
hiện nay, truyền thông muốn có chỗ đứng phải có 
lập trường dứt khoát, bên này hay bên kia. Ai cũng 
biết CNN đứng về phiá nào hay Fox bênh ai. Chỉ vì 
phải có quan điểm dứt khoát mới có hậu thuẫn của 
khách hàng, và có hậu thuẫn của khách hàng thì mới 
có ủng hộ tài chánh, từ quảng cáo đến bảo trợ, rồi 
phải có ủng hộ tài chánh thì mới sống được. Triết lý 
đơn giản hơn A-B-C.

Thậm chí bây giờ truyền thông có muốn trung lập 
hay đa dạng, cũng không được. Vì đa dạng là chấp 
nhận có đủ tiếng nói đối nghịch, từ mọi phiá. Tình 
trạng phân hóa chính trị ngày nay đã đi đến cảnh 
không ai chấp nhận tiếng nói chói tai khác nữa. Cứ 
nhìn vào đám sinh viên cấp tiến của đại học Berke-
ley thì thấy. Đây là đại học trước đây nổi tiếng là 
thành đồng của tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ thì 
đã biến thành nơi chỉ chấp nhận tiếng nói thiên tả 
hoàn toàn một chiều, cho dù cực đoan nhất. Tiếng 
nói thiên hữu bị dập tắt từ trong trứng nước, bị biểu 
tình phá, ăn đòn ngay.

Chưa hết. Cái khối bảo trợ tài chánh muốn đi xa 
hơn nữa. Không còn là “bảo trợ” không nữa, mà 
muốn kiểm soát luôn cả nội dung các báo và đài 
luôn. Nhiều tiền như anh em nhà Koch thì mua luôn 
cả tờ báo. Ít tiền hơn thì qua quảng cáo, áp lực tờ 
báo không cho đăng bài này, phải đăng bài kia. Tệ 
hại hơn nữa thì tìm cách triệt hạ như O’Reilly bị 
loại ra khỏi Fox News.

Vẫn chưa hết. Đứng về một phe vẫn chưa đủ. Còn 
phải dùng những thậm từ, những ngôn từ nổ hơn 
kho đạn Biên Hòa để câu khách.

Khi một tờ báo lớn viết bài không phải dưới tên 
một nhà báo quèn mà là dưới tên ban chủ biên –edi-
torial board- mà lại có thể nói đương kim tổng thống 
không đáng đi chùi cầu tiêu cho ông tổng thống tiền 
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nhiệm, thì rõ ràng có cái gì bệnh hoạn trong truyền 
thông dòng chính Mỹ. Và khi truyền thông tỵ nạn 
hớn hở phổ biến cái tin đó, thì rõ ràng đã có cái gì... 
còn bệnh hoạn hơn nữa!

Trong những xứ độc tài đảng trị thì đảng ta kiểm 
duyệt truyền thông, khỏi bàn thêm. Tại Mỹ này thì 
truyền thông tự nguyện cho đô-la kiểm soát, qua 
bảo trợ và quảng cáo.

Nhìn từ góc cạnh này thì ta hiểu tại sao những đại 
tài phiệt tư bản nặng, chủ các cơ quan ngôn luận lớn 
nhất Mỹ lại chấp nhận báo hay đài của mình ngả về 
phiá tả: vì họ phục vụ cho những thị trường lớn như 
New York, Washington DC, Los Angeles, San Fran-
cisco, Chicago, ... là những nơi mà độc giả, khán 
giả và các cơ sở thương mại quảng cáo, phần lớn 
theo khuynh hướng cấp tiến thiên tả. Đại tài phiệt, 
bất kể cấp tiến hay bảo thủ, luôn luôn lấy doanh thu 
làm yếu tố quyết định.

Trở lại chuyện báo TIME: cho dù được các tài 
phiệt tư bản nặng mua lại, nhưng có nhiều triển 
vọng vẫn tiếp tục khuynh hướng cấp tiến vì đại đa 
số khách hàng là dân trí thức cấp tiến. Cũng không 
khác gì Newsweek và WaPo, các ông chủ mới là 
đại tài phiệt, nhưng quan điểm của báo vẫn là cấp 
tiến, chống Trump, vì khách hàng của họ là trí thức 
cấp tiến.

Diễn tiến thời cuộc đưa đến tình trạng này. Chẳng 
ai muốn, cũng chẳng ai chống chế được. Cũng 
chẳng ai trách các báo, các đài được. Vấn đề sinh 
tử của họ.

Lý do tài chánh quan trọng thật, nhưng còn một 
lý do nữa khiến các cơ quan truyền thông đứng qua 
một bên chứ không còn trung dung nữa: đó là ngay 
cả các chủ báo phần lớn cũng đã khoác bộ áo ‘chiến 
sĩ’ tranh đấu cho lý tưởng của họ, dù là bên tả hay 
bên hữu.  Một ông chủ báo hay chủ bút cấp tiến dĩ 
nhiên sẽ ngả qua phiá tả, hay ngược lại, nếu bảo thủ, 
sẽ thiên về phe hữu.

Và một khi đã lựa chọn chỗ đứng, bất kể vì lý 
do tài chánh hay quan điểm chính trị, thì tất nhiên 
là phải có tuyển lựa người hợp tác viết bài, chọn 
những người cùng chia xẻ quan điểm.

Báo chí như phương tiện thông tin trung lập đã 
chết từ lâu rồi, bây giờ báo chí đã thành công cụ 
tuyên truyền phe phái. Chuyện đa dạng là chuyện 
mộng mơ không còn thực tế. Đa dạng trong tình 
trạng chung của cả ngành truyền thông được, kiểu 
như có báo bảo thủ, có báo cấp tiến, nhưng không 
thể đa dạng trong khuôn khổ một tờ báo hay một đài 

TV. Chẳng phải là chuyện thương ghét cá nhân, mà 
là một quyết định kinh doanh -business decision.

Thật sự vẫn có tự do ngôn luận trên đất Mỹ này 
thật. Nhưng là thứ tự do có hộp, có ngăn, có nắp, 
kiểu như đứng đúng bên thì nói sao cũng được, 
đứng lộn bên thì... xin vui lòng về đúng chỗ. Một 
Sean Hannity của Fox không thể nào có mặt trên 
CNN. Các nhà bảo trợ CNN sẽ chấm dứt yểm trợ 
CNN ngay.

Không nên mơ mộng một truyền thông trung thực, 
đa dạng không phe phái nữa. Đó là con khủng long 
đã bị tuyệt chủng lâu rồi.

Một cái nhìn quá bi quan không? Muốn biết, quý 
độc giả cứ nhìn thử vào thực tế chung quanh xem.

Truyền thông tỵ nạn thì sao? Quý vị cứ tự xét.
Chú Thích của Người Dân:
Bài viết trên, là một trong loạt bài tác giả Vũ Linh cố 

lý giải các khúc mắc và tranh chấp ý thức hệ trong xã 
hội, chính trị rồi ra tới chính trường Hoa Kỳ, ngày càng 
phân hóa đến tận trong bữa cơm gia đình người Mỹ, 
trên “Diễn Đàn Trái Chiều”, https://diendantraichieu.
blogspot.com/, ngày 12 tháng 1, 2018.

TAI HỌA RÁC

Kim Bảng
HUYỀN THOẠI NỮ HOÀNG GIẤY LỘN
Bà Trương Nhân (Zhang Yin), sinh năm 1957 tại 

Hắc Long Giang, được mệnh danh là “nữ hoàng giấy”, 
là người giầu thứ tư của Tàu, tài sản khoảng $4.6 tỷ 
vào 2010, dựa trên kỹ nghệ tái chế (recycling). Bà 
làm công cho một xí nghiệp giấy, khởi nghiệp buôn 
giấy năm 1985 với số vốn 30,000 nguyên (chưa đến 
US$4,000) ở Hồng Kông nhưng thấy chưa phải là 
đất dụng võ cho nên sang Los Angeles năm 1990 
cùng chồng lập ra America Chung Nam (ACN), thu 
mua giấy lộn gửi về Tàu bằng “container”. Thời kỳ 
ấy Tàu bắt đầu đổ hàng hóa sang HK (và các quốc 
gia khác) ngày càng nhiều.

 
(trái) Nữ hoàng giấy Trương Nhân, (phải) Tàu chở 

containers đậu ở bến Thanh Đảo (Qingdao)
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Kết số Hoa Kỳ xuất, nhập cảng (tính theo $triệu 
USD):

Năm  Xuất cảng ($triệu) Nhập cảng  Kết số                                                     
1985   3,855.7             3,861.7   -6.0
1990   4,806.4                15,237.4   -10,341.0
1995   11,753.7       45,543.2   -33,789.5
2000   16,185.2            100,018.2   -43,833.0
2005   41,192.0     243,470.1      -202,278.1
2010   91,911.1            364,952.6      -273,041.5
2015  115,932,0           483,188.7      -367,256.7
2017  116,699.9           461.119.3      -344,419.4
Năm 1985, cán cân thanh toán HK gần quân bình, 

5 năm sau bắt đầu thời Bush Bố (1989-1993) đã có 
kết số khiếm trên 10 tỷ, kinh khủng là thời Bush con 
(2001-2009), và nhất là thời Obama (2009-2017).

Trên đây là số xuất nhập cảng tính bằng tiền. Nếu 
tính bằng trọng lượng thì sự chênh lệch còn lớn rất 
nhiều vì Tàu chở sang HK hàng hóa rẻ tiền cồng 
kềnh, nhập cảng của HK hàng hóa kỹ thuật cao gọn 
nhẹ, do đó số container từ Tàu đi thì đầy ắp lượt về 
gần như trống trơn -- Anh ngữ gọi là “backhaul”, 
Pháp ngữ rõ hơn là “retour à vide” -- vì thế nhà 
chuyên chở có thể tính cước phí lượt về rất rẻ, nên 
chở rác Mỹ phẩm chất cao về Tàu để tái chế rất có 
lợi, nhất là vào lúc kỹ nghệ xuất cảng Tàu bộc phát 
cần rất nhiều vật liệu đóng gói.

Năm 1995 bà Trương Dân và chồng về lại Hồng 
Kông cùng người em thành lập công ty Giấy Cửu 
Long (NDP =Nine Dragons Paper) thành xí nghiệp 
giấy gói hàng lớn nhất Á Châu, xử dụng giấy lộn do 
American Chung Nam (ACN) ở Los Angeles của 
bà cung cấp. NDP là nhà nhập cảng hàng Mỹ vào 
Tàu lớn nhất, theo trọng lượng. Mike Clayton trong 
bài “Zhang Yin: Paper Empress” (Trương Dân: Nữ 
hoàng giấy) đề ngày 14.3.2017 khẳng định: “Vào 
thời điểm bài viết này, bà vẫn là tỷ phú đô la và cả 
hai cty ACN và NDP tiếp tục làm ăn có kết quả”. 

TRUYỀN THỐNG LẠC XOONG
Doanh nghiệp của bà Trương Nhân có thể coi là 

nghề “lạc xoong” dường như thường có trong huyết 
quản Tàu. Không rõ từ ngữ này từ đâu ra, Vương 
Hồng Sển thì nói đến “bạc xôn chợ trời” (bán sol-
de?) trong “Tự vị Tiếng Việt miền Nam” (nxb Văn 
Hóa 1993). Dù không biết nguyên ngữ, danh từ này 
đã có từ lâu. Mấy câu vè trích từ một cuốn sách xuất 
bản năm 1909 đã nói đến nghề này.

Lớp xe về lối ngoài trong
Lớp đi theo dõi mấy ông dọn nhà.

Nhà in, nhà thuốc, nhà chà
Nhà hàng ăn ngủ với nhà lạc-xoong. 

Ở Sài Gòn xuất thân từ nghề lạc xoong có chú Hỏa 
(vì theo công giáo, tên thánh là Jean Baptiste Hui 
Bon Hoa: 1845-1901), sau thành một trong tứ đại 
hào phú của Nam Kỳ xưa: “Nhất Sĩ, nhì Phương, 
tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện Sĩ Lê Phát Đạt; tổng 
đốc Đỗ Hữu Phương; bá hộ Xường  Lý Tường Quan 
và chú Hỏa Hui Bon Hoa).

Cách đây mới hơn mươi năm, hầu như cả nước Tàu 
sống bằng nghề lạc xoong. Năm 2007, phó giáo sư 
sử học Joshua Goldstein được USCI (United States 
Commodity Index) tài trợ để đi nghiên cứu 2 trong 
5 khu nhập cảng Tàu chuyên việc biến chế phế liệu 
nhập cảng, Ông tường trình:

“Trong vài năm gần đây, tôi đã điều tra khu vực 
kinh tế khổng lồ và không chính thức của Tàu về tái 
chế sau khi tiêu dùng. Khắp nước Tàu, nhiều triệu 
người sống được nhờ thu gom rác có thể tái chế, 
hoặc nhặt ở các bãi đổ rác (landfill) đô thị và thùng 
rác hoặc đi quanh các phố như những người lượm 
rác rong. Chỉ riêng ở Bắc Kinh hơn 300,000 người 
sống bằng cách này, hầu hết là người từ các làng 
nghèo khó nhập cư. Lãnh vực lao động phi chính 
thức khổng lồ này không chỉ là một chỉ số hiển nhiên 
về hố chênh lệch kinh tế ngày càng rộng và sự phân 
chia nông thôn/đô thị; ngành phế liệu cũng không 
chỉ là một đầu vào của kỹ nghệ tối quan trọng trong 
nền kinh tế quốc gia nghèo nhiên liệu; phế liệu cũng 
đã trở thành một ngành kinh doanh quan trọng với 
kích thước toàn cầu.

Tàu đã tăng trưởng thành một khổng lồ vô địch 
trong những thị trường phế liệu toàn cầu, với nhu 
cầu dường như bất khả thỏa mãn về nguyên liệu 
làm thay đổi tính hợp lý thị trường đối với hầu hết 
các loại rác có thể tưởng tượng được. Trong thập kỷ 
qua: giá đồng quốc tế đã tăng và ổn định ở mức 3 
lần so với trước đó, trong khi các hợp kim nhôm tăng 
gần gấp đôi; thị trường giấy lộn nổi tiếng là dễ biến 
động đã ổn định và tăng đều đặn, khiến hàng trăm 
nhà máy giấy Mỹ nhỏ thất nghiệp; và mậu dịch quốc 
tế về rác nhựa đã tăng gấp bốn lần lên trên US$5 tỷ 
với thị phần của Tàu tăng từ 10 đến 45% nhập cảng 
thế giới. Những biến đổi thị trường chưa từng thấy 
này là do nhu cầu của Tàu. Một số dữ liệu thống kê 
cuối cùng: năm 2004 HK xuất cảng $3.1 tỷ rác sang 
Tàu khiến rác thành giá trị xuất cảng lớn nhất của 
Mỹ sang Tàu, vượt qua các bộ phận phi cơ và điện 
tử. Hoặc nói rõ hơn: chúng ta nhập cảng một số rất 
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lớn hàng hoá chế tạo từ Tảu, trong khi xuất cảng giá 
trị cao nhất của chúng ta gửi đến họ là rác.

KHU THÁI THƯƠNG KỸ NGHỆ TÁI CHẾ TÀI 
NGUYÊN (TRRIP=Taicang Recyclable Resources 
Industrial Park):

Tọa lạc tại huyện Thái Thương, cách Thượng 
Hải khoảng 90 phút lái xe, TRRIP chứa khoảng 20 
doanh nghiệp, tất cả đều đăng ký là công ty ngoại 
quốc, đa số là Nhật-Tàu hợp doanh, nhưng hơn xa 
kỹ nghệ lớn nhất tại khu Thái Thương, chiếm khoảng 
1/3 đất đai của khu là Công ty TNHH (trách nhiệm 
hữu hạn) Giấy Cửu Long ở Hồng Kông nổi tiếng 
thành lập bởi một phụ nữ [bà Trương Nhân nói đến 
trên đây] khởi sự là người đi lượm giấy lộn rong mà 
câu chuyện đã được The Economist và Wall Street 
Journal tường thuật.

 
(trái) Công nhân dọn rác tại bờ sông Dương Tử ở 

thành phố Thái Thương, (phải) Những căn nhà mới cung 
cấp cho cư dân Thái Thương bị di chuyển, cuối đường là 
xưởng máy giấy Cửu Long.  

Điểm nổi bật nhất của TRRIP là sự nhạy bén về 
kinh doanh của người đặt kế hoạch tổng thể của nó. 
Ông và bạn bè mua quyền sở hữu 10 cây số vuông 
đất rất rẻ vào đầu những năm 1990, năm 2003 bán 
từng lô với giá cao hơn nhiều và hiện đang bán 
những lô còn lại giá 3 lần cao hơn giá năm 2004. 
Nói cách khác, TRRIP là một vụ đầu tư bất động 
sản cực kỳ thành công của doanh nhân địa phương 
này... “Regulatory distinctions” duy nhất về TRRIP 
là: 1) Các doanh nghiệp do ngoại quốc sở hữu tại 
TRRIP có thể nhập cảng các loại phế liệu được coi 
là “rác” và do đó không được phép ở các khu khác; 
và 2) Các ngành kỹ nghệ TRRIP được giảm thuế cho 
thập kỷ đầu tiên.

Tất cả các công ty TRRIP, ít nhất là trên giấy tờ, 
là sở hữu ngoại quốc và thuê chủ yếu là lao công 
nhập cư. Do đó, sự tương tác chính giữa TRRIP và 
người dân địa phương là việc di cư hàng loạt nông 
dân trong vùng. TRRIP cùng với chính quyền địa 
phương bồi thường dưới hình thức các dãy nhà ở 2 
tầng tiện nghi và trợ cấp hàng tháng mà người dân 

địa phương than phiền là quá thấp. Ý kiến chung 
của họ về TRRIP: cộng đồng của họ bị ô nhiễm bởi 
việc nhập cảng rác ngoại quốc và họ không được 
hưởng lợi hoặc được bồi thường xứng dáng.

KHU ZIYA KỶ NGHỆ TÁI CHẾ TÀI NGUYÊN 
(ZRRIP=Ziya Recyclable Resources Industrial Park)

TRRIP là tý hon so với Ziya, một khu kỹ nghệ ở hạt 
Thiên Tân (Tianjin), huyện Tịnh Hải (Jinghai).

ZRRIP hầu như chỉ dành riêng cho việc biến chế 
phế liệu kim loại, và ngoài một hay hai cơ sở phân 
loại phế liệu nhôm, hơn 50 doanh nghiệp khác trong 
khu vực chính thức đều dành cho một hoạt động: 
tước dây điện. Trên các phương diện khác, ZRRIP 
và TRRIP rất giống nhau: cả hai chỉ nhận các công 
ty nước ngoài; các giao dịch bất động sản liên quan 
là tương đương; và kích thước của các khu vực xấp 
xỉ như nhau, khoảng 10 cây số vuông. 

Tuy nhiên Ziya tọa lạc ở giữa một vùng rộng lớn 
chế biến rác không được kiểm soát. Về cơ bản một 
khu vực của 3 thị trấn, hoặc một khu vài chục cây 
số vuông và hàng trăm doanh nghiệp chuyên biến 
chế rác nhập cảng. Thật vậy, chúng chuyên cho một 
ngành kỹ nghệ rất đặc thù: tước các lớp nhựa phủ 
hàng trăm triệu tấn dây điện bằng đồng nhập cảng.

Việc tước dây điện phế thải nhập cảng là chuyên 
nghiệp của khu vực Ziya, và như thế từ những năm 
1980. Vỏ bọc bằng nhựa sau đó được xe tải chở 
qua ranh giới tới các nhà máy tái chế nhựa ở huyện 
Wen’an, Hà Bắc; đồng vẫn ở Ziya để tái sử dụng 
trong hàng chục lò đúc đồng nhỏ địa phương. Tất cả 
các ngành kỹ nghệ này đều gây ô nhiễm cao, nhưng 
khía cạnh gây ô nhiễm nhất của việc tái sử dụng dây 
điện thải này là đốt nhựa bọc dây điện nhỏ khó lột. 
Mặt đất các bãi không bị kiểm soát đen do bồ hóng 
từ các đám đốt độc hại.

 
 (trái) Nhựa bao dây điện tước ra chất đống,

(phải) Xi nghiệp lột dây điện ngoaì rào khu Ziya.
ZRRIP được quản lý chặt chẽ hơn TRRIP. Có một 

văn phòng chính điều phối và giám sát khu vực, và 
các quản trị viên của ZRRIP siêng năng trong việc 
ngăn chặn các doanh nghiệp bên trong khu vực đốt 
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vỏ bọc dây điện. Đây là lợi ích duy nhất, mặc dù 
quan trọng, mà ZRRIP đã đem đến khu vực Ziya. 
Theo hầu hết các phương diện khác, các doanh 
nghiệp bên trong và bên ngoài cổng của ZRRIP đều 
giống nhau: họ nhập cảng phế liệu dây điện và thuê 
hàng trăm nông dân nhập cư lột dây. Theo những 
lao công làm ngày, tất cả các doanh nghiệp trong 
khu vực, dù ở trong hay ngoài ZRRIP, đều trả giá 
tương tự dựa trên trọng lượng và kích thước của 
dây.

Tóm lại, cả Taicang và Ziya đều tiếp thị ở trong và 
ngoài nước Tàu như là những khu kỹ nghệ tân tiến về 
môi trường “xanh” nhưng trong cả hai trường hợp 
không thuyết phục được người dân địa phương. Theo 
nhiều phương diện, Ziya là một tình huống phức tạp 
và đáng chú ý hơn, vì ZRRIP  được xây dựng sau khi 
khu vực này đã có một ngành chế biến phế liệu thịnh 
vượng; và thực tế có dị biệt môi trường, mặc dù 
nhỏ, giữa các doanh nghiệp bên trong và bên ngoài 
khu vực chính thức. Trong tất cả các trường hợp, 
các nhà phát triển bất động sản và các chủ doanh 
nghiệp thu lợi nhuận lớn từ việc chế biến phế liệu, 
trong khi lực lượng lao động hầu như hoàn toàn là 
những nông dân nhập cư được trả lương cực kỳ thấp 
(khoảng US$2-5 một ngày) và làm việc không có an 
toàn. Đúng là tiền những người nhập cư kiếm được 
cao hơn nhiều so với tiến kiếm được trong nông trại 
ở nhà nhưng trong mưu đồ toàn cầu của nghề này, 
chính là mức lương cực kỳ thấp khiến cho hàng triệu 
tấn rác vượt biển mỗi năm làm lợi cho tất cả các bên 
kinh doanh; và cái giá môi trường ở Ziya chắc chắn 
là nghiêm trọng (“China’s International Recycling 
Trade”. 29.8.2007). 

Tại sao Tàu nhắm mắt làm ngơ trước tai họa môi 
trường hàng bao nhiêu năm nay mới giở quẻ chê rác 
ngoại khiến cả thế giới bàng hoàng.

TÀU...LẠI CHÊ RÁC NGOẠI (yang laji):
Ngày 11.9.2017, Jacopo Prisco loan tin “Tàu bảo 

HK: Làm ơn ngưng gửi rác cho chúng tôi” và bình 
luận:

Trong nhiều thập kỷ, các container vận tải chứa 
đầy phế liệu và rác Mỹ đã được gửi sang Tàu để tái 
chế. Phế liệu và rác là hàng hoá lớn thứ sáu của HK 
xuất cảng sang Tàu. Đây là một doanh nghiệp hàng 
năm trị giá $5 tỷ hiện đang có nguy cơ biến mất. 

Tháng 7 Bắc Kinh thông báo cho Tổ chức Thương 
mại Thế giới rằng họ dự định cấm nhập cảng 24 
loại rác cứng gồm các loại nhựa và giấy không lựa 

ra từng loại, thường từ HK gửi đến... vì quan tâm về 
môi trường. Hội đồng Nhà nước Tàu cho biết trong 
một thông tư rằng họ hy vọng “cải cách hệ thống 
quản lý nhập cảng rác cứng, phát huy việc tái chế 
rác cứng trong nước, bảo vệ môi trường sinh thái và 
sức khoẻ dân chúng”. Adina Adler, một viên chức 
tại Viện Kỹ nghệ Tái chế Phế liệu HK (ISRI), cho 
biết lệnh cấm đã ảnh hưởng đến mậu dịch với Tàu. 
Bà bảo, “Khách hàng Tàu huỷ bỏ đơn đặt hàng, và 
trong vài trường hợp, họ còn không nhận hàng tại 
cảng” (“China to U.S.: Please stop sending us your 
junk”. 11.9.2017).

“Không nhận hàng tại cảng” là trái với các quy 
định mậu dịch quốc tế, trừ phi Tàu theo luật rừng thì 
không kể. Nhưng ở đây không phải chỗ để bàn về 
việc này.

Lệnh cấm gây ra một “khủng hoảng rác” tại HK. 
Cassandra Profita và Jes Burns nhận định:
“Mỹ xuất cảng khoảng một phần ba lượng tái chế, 

và gần một nửa sang Tàu. Trong nhiều thập kỷ, Tàu 
sử dụng các nguyên liệu tái chế từ khắp nơi trên thế 
giới để cung cấp cho nền sản xuất bộc phát. Nhưng 
vào mùa hè này, Tàu tuyên bố rằng “rác ngoại” này 
“bẩn”, thậm chí “nguy hiểm”, chứa quá nhiều vật 
liệu không tái chế được.

Lệnh cấm triệt để có hiệu lực vào ngày 1.1, nhưng 
đã có một số nhà nhập cảng Tàu không xin gia hạn 
giấy phép, khiến các công ty tái chế HK đang tranh 
thủ để thích ứng.

Hệ thống quản lý rác Rogue Waste ở miền nam 
Oregon thu thập rác tái chế từ các thùng rác đầu 
đường và giám đốc Scott Fowler bảo rằng luôn luôn 
có những chất không tái chế được lẫn lộn trong đó. 
Trong nhiều thập kỷ, Tàu đã lựa ra và dùng hàng 
hóa tái chế để thúc đẩy nền sản xuất bộc phát. Bây 
giờ nó không muốn nữa, vì vậy các phế liệu chất 
đống ở đây không có nơi để đem đi đổ. Rogue Waste 
cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc 
thu gom rác tái chế vào nơi lấp đất (landfill) địa 
phương. Hơn chục công ty ở Oregon đã hỏi các nhà 
điều hành xem họ có thể đem vật liệu tái chế được 
đến bãi lấp đất được không, và số công ty ấy có thể 
tăng lên nếu họ không thể tìm được nơi nào khác.

Bulk Handling Systems cá rằng người máy (robot) 
có thể là [giải pháp] tương lai của việc tái chế. Tại cơ 
sở nghiên cứu, các mảnh rác chạy qua trên băng tải 
khi cánh tay robot trườn xuống, hút túi nhựa và chai 
nước thả vào thùng rác. Chủ tịch TGĐ Steve Miller 
cho biết, robot sử dụng máy ảnh và trí thông minh 
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nhân tạo để tách riêng vật tái chế từ rác “theo cùng 
một cách người làm” nhưng nhanh hơn và chính 
xác hơn. Ông bảo, “Nó thực sự chuyển động với tốc 
độ 80 lần nhặt mỗi phút. Một người có thể chỉ nhặt 
được 30 lần mỗi phút”. Miller tin rằng kỹ thuật như 
thế này có thể khiến vật liệu tái chế HK đủ sạch đối 
với Tàu. Nhưng giá robot đắt và rất ít công ty sắm. 
Những biện pháp này có thể giúp tình hình bớt được 
ít lâu nhưng bây giờ Anh Quốc đang phải đối mặt 
với những đống rác tái chế và không có chỗ đổ. Các 
chuyên gia bảo rằng đáp ứng tức thời đối với cuộc 
khủng hoảng có thể là chuyển sang đốt hoặc các bãi 
lấp đất - cả hai đều có hại cho môi trường. Tàu đã 
chế biến ít nhất một nửa rác giấy lộn, kim loại và 
nhựa mà thế giới xuất cảng -- 7.3 triệu tấn vào năm 
2016, theo dữ liệu gần đây của ngành kỹ nghệ này… 
Hiện nay, giải pháp tốt nhất có thể là lại quay về 
với cái thùng rác đầu đường”.(“Recycling Chaos In 
U.S. As China Bans ‘Foreign Waste’”. OPB Morn-
ing Edition 9.12.2017).

Kimiko de Freytas-Tamura nói rõ hơn về hoàn cảnh 
ở các quốc gia Tây phương, đặc biệt Anh Quốc:

“Các quốc gia Tây phương tỏ ra ngỡ ngàng về 
việc phải làm gì khi lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 
1.1. Câu trả lời cho đến nay, ít nhất ở Anh, là không 
có gì. Ít nhất một địa điểm chế biến rác ở Luân Đôn 
đã nhìn thấy chất nhựa dẻo tái chế được chất đống 
và đã phải trả tiền để rời nó đi. Các tích tụ tương 
tự đã được báo cáo ở Gia Nã Đại, Ái Nhĩ Lan, Đức 
và một số quốc gia Âu Châu khác, trong khi hàng 
tấn rác đang chất đống tại các thành phố cảng như 
Hồng Kông.

Tại Anh, ngay cả giới chính trị cũng bị bất ngờ. 
Khi được hỏi trước các nhà lập pháp về lệnh cấm 
ban hành tháng trước, bộ trưởng Môi trường Mi-
chael Gove lúng túng:“Tôi không biết nó sẽ va 
chạm như thế nào. Đó là một cái gì đó -- tôi sẽ hoàn 
toàn trung thực – tôi chưa suy nghĩ kỹ”.  Jacqueline 
O’Donovan, giám đốc điều hành của hãng chế biến 
rác của Anh, O’Donovan Waste Disposal, nói rằng 
“thị trường đã thay đổi hoàn toàn” kể từ khi quyết 
định của Tàu có hiệu lực. Bà bảo, công ty của bà 
thu thập và biến chế khoảng 70,000 tấn rác nhựa 
mỗi năm, và chờ đợi “những tắc nghẽn khổng lồ 
trên khắp nước Anh” trong những tháng tới. Hôm 
Thứ Năm thủ tướng Anh, Theresa May, cam kết sẽ 
loại bỏ rác không tránh được trong vòng 25 năm. 
Trong một bài phát biểu đã được chuẩn bị, bà kêu 
gọi các siêu thị phổ biến các lối đi không có nhựa 

dẻo, nơi mà tất cả thực phẩm đều để rời. Simon El-
lin, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tái chế ở Anh, 
bảo: “Đây không phải là vấn đề chỉ của Anh”. Phần 
còn lại của thế giới đang nghĩ, “Chúng ta có thể làm 
gì? Đây là thời buổi khó khăn”.

Nhắc đến lệnh cấm của Tàu và tình trạng sức khoẻ 
của các đại dương trong số các lý do khác, Liên Âu 
dự định đề xuất một khoản thuế đối với túi nhựa 
và bao bì. Tại thành phố Halifax, tính Nova Scotia, 
Gia Nã Đại, nơi đã gửi 80% rác tái chế sang Tàu, 
ông Matthew Keliher, quản lý rác cứng của thành 
phố, bảo ông đã tìm thấy nhiều giải pháp thay thế 
để chấp nhận nhựa, ngoại trừ phim nhựa phẩm chất 
kém dùng để làm túi đựng hàng ở chợ và gói đồ. 
Các kho chứa hàng chất đống nhựa dẻo này đã vượt 
quá khả năng lưu trữ của thành phố đến nỗi Halifax 
phải có giấy phép đặc biệt để chôn khoảng 300 tấn 
vật liệu này trong bãi lấp đất. Calgary, Alberta, gửi 
50% nhựa dẻo và 100% các giấy hỗn hợp sang Tàu, 
nay chất đống trong các kho chứa hàng, các con-
tainers, thùng xe kéo và kho hàng từ mùa thu năm 
ngoái. Sharon Howland, giám đốc quản lý rác và tái 
chế của thành phố nói với Canadian Broadcasting 
Corporation, cho đến nay đã thu được 5,000 tấn.

 Ô nhiễm do nhựa dẻo đã thu hút sự chú ý của toàn 
cầu trong những năm gần đây. Loạt trình diễn David 
Attenborough mới của đài BBC, “Hành Tinh Xanh 
II” (Blue Planet II), đã cho thấy các túi và chai nhựa 
làm tắc nghẽn các đại dương và giết chết cá, rùa và 
động vật, khiến các chính phủ phải áp dụng các quy 
tắc nghiêm ngặt hơn. Theo Greenpeace U.K., mỗi 
năm Anh gửi sang Tàu chất có thể tái chế đủ đế lấp 
10,000 bể bơi Thế Vận Hội. Viện Nghiên cứu Tái 
chế Phế liệu báo cáo, hàng năm HK xuất cảng hơn 
13.2 triệu tấn giấy lộn và 1.42 triệu rác nhựa dẻo 
sang Tàu”. (“Plastics Pile Up as China Refuses to 
Take the West’s Recycling”. The New York Times. 
12.1.2018).

TÀU BẮT BÍ
Kimiko de Freytas-Tamura vạch rõ ý đồ Tàu:   
“Theo Emmanuel Katrakis, tổng thư ký Liên hội 

Kỹ nghệ Tái chế Châu Âu tại Brussels, “Có thể sẽ có 
thị trường thay thế nhưng hiện tại chưa sẵn sàng”.

Ông Katrakis bác bỏ khẳng định của Tàu rằng tất 
cả các phế liệu nhập cảng chứa nhiều chất gây ô 
nhiễm, và bảo rằng ngưỡng [tiêu chuẩn] của Bắc 
Kinh đối với hầu hết các loại phế liệu là “đòi hỏi 
hơn rất nhiều” so với ở Âu Châu hay HK. Đồng 
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thời, ông nói, Âu Châu đã chú trọng quá nhiều vào 
việc thu gom chất thải nhựa và chuyển ra ngoài, và 
không khuyến khích đủ các nhà công nghệ sử dụng 
nó trong các sản phẩm mới.

Đề cập đến các mức nghiêm ngặt mà Tàu áp đặt 
lên một số vật liệu mà cho đến nay chính Tàu chưa 
cấm, Simon Ellin, giám đốc điều hành Hiệp Hội 
Tái Chế ở Anh, bảo, “Ô nhiễm không thể vượt quá 
0.5%”. Phải chăng phế thải nhựa từ nước ngoài là 
“lý do không thể nhìn thấy trời xanh ở Tàu? Tôi 
không nghĩ thế. Hãy chiến đấu những trận đánh lớn, 
không phải những trận lẻ tẻ” (op.cit.).

Chưa nói đến các nước khác, theo Jacopo Prisco 
trên đây, riêng HK hàng năm xuất cảng sang Tàu 
rác trị giá $5 tỷ. Nếu thế thì riêng với HK, Tàu có 
thể kiếm được ít hàng trăm lần như thế mới bõ việc 
chịu ô nhiễm chết dân. Nay Tàu giở quẻ thì việc mất 
ăn và nhất là mất việc cho dân không ít. Có thể đây 
chỉ là trò bắt bí. Các nước xưa nay vẫn đem rác đổ 
vào Tàu. Nếu Tàu thấy họ tìm được phương kế giải 
quyết, chắc chắn sẽ phải xuống nước. 

Nhưng liệu các nước có tìm được giải pháp không? 
Alex Hofford nêu vấn đề “Tàu cấm rác ngoại quốc 
nhưng việc gì sẽ xẩy ra cho tái chế thế giới?”:

“Vị trí trọng yếu mà Tàu giữ trong sản xuất toàn 
cầu có nghĩa là trong nhiều năm, Tàu cũng là nhà 
nhập cảng lớn nhất toàn cầu nhiều loại vật liệu tái 
chế. Năm ngoái, các nhà chế tạo Tàu nhập cảng 7.3 
triệu tấn chất thải nhựa từ các nước phát triển gồm 
Anh, Liên Âu, HK và Nhật. Nhật và HK cũng dựa 
vào Tàu để mua nhựa tái chế của họ. Năm ngoái, 
HK xuất cảng sang Tàu 1.42 triệu tấn phế liệu nhựa 
dẻo, trị giá US$495 triệu.

 
(trái) Hàng ngàn vỏ xe chứa tại một nhà máy tái chế 

ở Anh bốc cháy thả khói mù mịt. (phải) Nhựa phế thải 
lấp đập thủy lợi Vacha gần tp Krichim, Bảo Gia Lợi, 

hình chụp ngày 25.4.2009.
Một khi Tàu từ chối nhận thì lựa chọn thay thế là 

gì? Nhựa thu được để tái chế có thể phục hồi năng 
lượng (đốt). Thực ra, chúng là vật liệu từ nhiên liệu 
hóa thạch <*> và chúng cháy rất tốt, do đó trên 

mặt tích cực chúng có thể tạo ra điện và cải thiện 
khả năng tự cung cấp năng lượng. Cũng có thể đem 
chúng đến bãi lấp đất (không lý tưởng). Ngoài ra, 
có thể lưu trữ chúng cho đến khi tìm thấy thị trường 
mới. Tuy nhiên điều này cũng gây ra vấn đề, đã có 
hàng trăm vụ hỏa hoạn tại các địa điểm lưu trữ các 
vật liệu có thể tái chế.

Tuy nó là một vật liệu có ích… những vấn đề nhựa 
dẻo gây ra, nhất là rác và nhựa dẻo đại dương, đã 
được ngày càng lưu ý. 

Một hướng tiến tới có thể là giới hạn chức năng 
của nó. Nhiều hàng dùng một lần rồi bỏ làm bằng 
nhựa, một số dùng một lần vì nhu cầu vệ sinh -- thí 
dụ túi máu và các vật dụng y tế khác -- nhưng nhiều 
loại khác bỏ chỉ vì tiện. Nhìn vào phía tiêu thụ, có 
những cách để cắt giảm nhựa trở lại. Hạn chế việc 
dùng túi nhựa thông qua các biện pháp thanh thải 
(disincentive) <**> tài chánh là một sáng kiến đã 
cho thấy kết quả và mang lại những thay đổi trong 
hành vi người tiêu thụ. Ở Pháp, một số hàng bằng 
nhựa dùng một lần bị cấm và ở Anh, chuỗi tửu quán 
Wetherspoons đã cấm sử dụng ống hút bằng nhựa 
dùng một lần.

Các chương trình đặt cọc và trả lại cho chai nhựa 
(và lon nước uống) cũng có thể khuyến khích hành 
vi. Các hạt nhỏ, được sử dụng rộng rãi trong mỹ 
phẩm như chất tẩy tế bào chết, hiện là một mục tiêu 
vì những thiệt hại mà chúng gây ra ngày càng trở 
nên rõ ràng và chính phủ Anh đã thông báo kế hoạch 
cấm sử dụng chúng trong một số sản phẩm.

Điều này theo sau các hành động tương tự do 
HK và Gia Nã Đại thông báo, với nhiều quốc gia 
Liên Âu, Nam Hàn và Tân Tây Lan cũng đang có kế 
hoạch thực hiện các lệnh cấm. 

Nhiều chính quyền địa phương thu gom rác tái chế 
trộn lộn. Nhưng tác động phụ chủ yếu của loại thu 
gom này là tuy thuận tiện cho chủ nhà, có nhiều mức 
ô nhiễm dẫn đến giảm phẩm chất của vật liệu. Điều 
này có nghĩa là giá bán thấp hơn cho một thị trường 
hạn chế, cần phải được tái biến chế thông qua các 
nhà máy phân loại, hoặc phải đốt hoặc đưa vào bãi 
lấp đất. Nhưng những thay đổi đối với việc thu gom 
vật tái chế và tái biến chế để nâng cao phẩm chất vật 
liệu có thể tốn kém.

 Ngoài ra, nhựa tái chế có thể được sử dụng để 
cung cấp hóa chất cho ngành hóa dầu, nhiên liệu 
cho ngành vận tải và hàng không, đóng gói thực 
phẩm và nhiều ứng dụng khác

Những vấn đề chúng ta đang phải đối diện là do 
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Tàu thống trị toàn cầu về sản xuất, chế tạo và cách 
mà nhiều quốc gia đã dựa vào một thị trường [Tàu]
để giải quyết vấn đề rác và tái chế. Tình hình hiện 
nay cho chúng ta cơ hội tìm ra các giải pháp mới 
cho vấn đề rác, tăng tỷ lệ nhựa tái chế trong các 
sản phẩm chế tạo, cải thiện phẩm chất các vật liệu 
thu hồi và sử dụng vật liệu tái chế theo những cách 
mới”. (“China bans foreign waste – but what will 
happen to the world’s recycling?” Nottingham Trent 
University 20.10.2017).

Như vậy thực ra các nước ỷ lại vào Tàu, đem rác 
sang đó đổ, lười không nghĩ cách tự giải quyết, nay 
bị Tàu bất thình lình bắt bí mới cuống cà kê lên. 

Có một cách giải quyết giản dị chưa thấy ai nghĩ 
đến. Hàng Tàu đổ vào các nước trên thế giới, tính cả 
tiền đóng gói. Nay các nước nhận hàng của Tàu ra 
điều kiện: Hàng Tàu xuất cảng phải chiết tính trọng 
lượng và giá trị hàng hóa và vật liệu đóng gói riêng 
rẽ và phải mua lại vật liệu đóng gói, tức là của Tàu 
lại trả về Tàu. Nếu Tàu không chấp nhận giải pháp 
hợp lý này thì nghỉ chơi luôn, xem ai sợ ai. 

Nhưng vấn đề là có bảo nhau được không hay lại 
cũng mạnh ai nấy làm vì quyền lợi riêng. Biết nhược 
điểm này, Tàu xưa nay chuyên chủ trương thương 
thuyết song phương, cương quyết bác bỏ điều đình 
đa phương (1). 

Tốt nhất vẫn là tự lực không dựa vào kẻ khác, nhất 
là những kẻ gian hùng, thâm hiểm, xảo quyệt, tham 
tàn mà, vì thiển cận, các nước đã xúm nhau vào giúp 
cho thành quá mạnh, nay đã vuột khỏi tầm tay trở 
thành một đại họa cho nhân loại. Tuy là tai họa, rác 
may ra sẽ là một bài học để thiên hạ bừng tỉnh ý thức 
được đại họa Tàu. 

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Nhựa (plastic) là một phó phẩm của dầu  hỏa vì 

vậy chừng nào còn cần dầu thì còn phải sản xuất nhựa. 
Cái  họa rác nhựa này là hậu quả của việc khám phá 
ra dầu  hỏa đã giúp văn minh vật chất nhẩy vọt và thay 
đổi hẳn cục diện thế giới. Nhưng cái gì cũng có cái giá 
phải trả, rác là cái giá tiến bộ phải trả và còn phải trả 
nhiều hơn nữa.   

<**> Thanh thải (Disincentive) là một yếu tố, nhất 
là một bất lợi tài chánh, khiến người ta chán nản làm 
điều gì đó.
Chú Thích của Người Dân:
(1) Khi có lợi trong thương thuyết vê Trans-Pacific 

Partnership (TPP), Tàu lại hô hào các nước điều đình 
đa phương. Không biết có học bài bản của Tàu hay 
không, ngược lại với các tiền nhiệm, TT Trump quyết 
định rút khỏi TPP, “chủ trương thương thuyết song 
phương, cương quyết bác bỏ điều đình đa phương”. 

Đại-Dương

ÔN CỐ TRI TÂN
                                   
Đối với đại bộ phận dân chúng sống ở phía Nam vĩ 

tuyến 17 thì Quốc gia non trẻ Việt Nam Cộng  Hòa 
(1955-1975) bị bức tử vô cùng phi lý, bất ngờ và vội 
vã.

Kẻ ở người đi trong bối cảnh quốc gia hấp hối  tùy 
rủi may số phận, dù di tản bán-chính-thức, hoặc băng 
ngàn vượt suối, hoặc đánh đố với sóng cao biển cả. 

Kẻ ra đi chỉ với một mục đích duy nhất: trốn thoát 
“họa cộng sản” dù chưa biết tương lai sẽ ra sao. “Que 
sera, sera” như tiếng hát nhộn nhịp của Doris Day 
vang vọng khắp thời Việt Nam Cộng Hòa!

Kẻ ở lại bởi thiếu may mắn, hoặc vì sợi dây thân 
tộc, hoặc do mùi hương đồng gió nội, hoặc tin vào 
lương tri của con người cùng dòng máu, hoặc mơ hồ 
về chủ nghĩa cộng sản. Họ cam chịu tai trời, ách nước 
nên chỉ mong có được đời sống bình dị, tay làm hàm 
nhai dưới chế độ mới. 

Thương thay, khát vọng tầm thường đó đều nhanh 
chóng đội nón ra đi khi kẻ thắng trận “không tim, 
thiếu óc” xuất hiện như đội quân cướp ngày máu lạnh 
đã vội vã áp đặt luật lệ, quy định phi nhân lên toàn bộ 
xã hội miền Nam vĩ tuyến 17. 

Dòng máu quật cường dân tộc đã vùng lên từ thôn 
quê đến thị thành, ở ngoài xã hội, tận trong ngục tù 
qua các hoạt động phục quốc, phá hoại, ám sát, chiến 
tranh tâm lý, chống đối, phản kháng đã bị đoàn quân 
Mác-Lê-Mao đàn áp dã man, khốc liệt trong sự ghẻ 
lạnh của quốc tế, kể cả các cường quốc có liên hệ đến 
chiến tranh Việt Nam. 

Trong vô số nhà tù, trại giam lớn nhỏ tại Cộng Hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thiếu các khuôn 
mặt rắn rỏi chân chất nông dân, trẻ trung linh hoạt 
của sinh viên học sinh, thâm trầm như giới chính trị 
gia và khoa bảng, bồng bột của giới truyền thông, nét 
phong sương kiểu lính chiến. Nhưng đôi mắt của họ 
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như cùng hướng về phía tự do, dân chủ, phú cường 
cho dân tộc.

Tuy nhiên, khát vọng về Việt Nam sánh vai cùng 
năm châu bốn biển, một chế độ nhân bản vẫn tiếp tục 
được hâm nóng trong dòng máu Tiên Rồng bất chấp 
năm tháng lặng lẽ và lạnh lùng trôi qua. 

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã có một Cộng 
đồng Người Việt Hải ngoại đông nhất cư ngụ khắp 
thế giới, đặc biệt tại các cường quốc dân chủ hiện đại 
và phát triển. 

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, người Việt lìa quê cha 
đất tổ vì bất cứ lý do gì để sinh sống trên xứ người 
cũng canh cánh bên lòng về tương lai của Đất nước 
và Dân tộc dù vẫn mang quốc tịch khác. 

Mặc dù vậy, người Việt Hải ngoại đã đi theo hai 
hướng đối nghịch:

(1) Phục vụ cho chính sách ngoại giao của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

(2) Tranh đấu cho một nước Việt Nam không-cộng-
sản.

Nhóm thứ nhất gồm viên chức của các Tòa Đại sứ, 
Lãnh sự quán, doanh nhân, điệp viên phái triển, du 
học sinh, di dân từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và số người Việt Hải ngoại đang làm ăn hoặc 
giao dịch với trong nước. 

Qua các phương tiện và khuôn mặt khác nhau 
nhưng họ cùng chung mục đích nhằm nâng cao vị thế 
của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trên trường quốc tế và biến người Việt hải ngoại thành 
con gà đẻ trứng vàng. 

Khối người Việt hải ngoại đông nhất mang tinh thần 
quốc gia dân tộc gồm có lớp di tản, thuyền nhân, ra đi 
có trật tự (H.O.), đoàn tụ gia đình vẫn canh cánh bên 
lòng lời thề “diệt cộng sản, cứu dân tộc”. 

Hành động tàn ác, man rợ của Đảng Cộng sản sau 
khi thống nhất Việt Nam không chỉ nằm trên các bản 
tin quốc tế mà còn hằn sâu từng khuôn mặt già, trẻ, 
lớn, bé sau cơn vật lộn chín chết một sống trên Biển 
Đông, qua các trại tù khổ sai ở nơi chôn nhau, cắt 
rốn.

Nỗi đau của dân tộc không bút mực nào tả xiết đã 
thôi thúc tinh thần “diệt cộng sản, cứu dân tộc” trỗi 
dậy mãnh liệt ở hải ngoại qua vô số hoạt động đã, 
đang và sẽ diễn ra đều không ngoài khát vọng thiết 
lập một thể chế dân chủ tự do tại Việt Nam, làm nền 
tảng cho sự phát triển toàn diện và hài hòa của dân tộc 
Rồng Tiên. 

Tuy nhiên, khát vọng to lớn mà kết quả chưa được 
như ý buộc chúng ta bình tĩnh nhìn từ kinh nghiệm 

“

quá khứ mà rút được bài học quý giá và cần thiết cho 
Đất nước và Dân tộc.

“Thuốc đắng dã tật, mật ngọt chết ruồi” chẳng phải 
là những đúc kết kinh nghiệm sống của tiền nhân hay 
sao?

Môi trường dân chủ tự do hiện đại ở Tây Phương tạo 
điều kiện cho người Việt hải ngoại hoạt động ngoài 
vòng kiềm tỏa của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, cũng là nơi thuận tiện cho 
các Tòa Đại sứ, Lãnh sự quán cộng sản thu thập và 
cập nhật mọi sinh hoạt của các tổ chức, nhóm chống 
cộng để lập phương án đối phó.

Về biện pháp quân sự
Vào giai đoạn 1980, đa số người Việt hải ngoại ủng 

hộ giải pháp quân sự vì muốn thấy chế độ cộng sản 
sụp đổ nhanh nhất.

Phụ tá Giáo sư tại Đại học Nanterre, Pháp, Trần 
Văn Bá (1945-1985) tham gia Mặt trận Thống nhất 
các Lực lượng Yêu nước Giải phóng Việt Nam của Lê 
Quốc Túy và Mai Văn Hạnh để phối hợp hoạt động 
trong và ngoài nhằm lật độ chế độc tài cộng sản. Năm 
1984, Trần Văn Bá xâm nhập vào Việt Nam đã cùng 
với Mai Văn Hạnh (phụ trách lực lượng vũ trang ở 
trong nước) đã bị bắt ngay khi xâm nhập vào bờ biển 
Minh Hải, Cà Mau và 119 đồng chí. Chiến sĩ Trần 
Văn Bá bị cộng sản xử tử vào tháng 1-1985. 

Trần Văn Bá xác nhận lực lượng lật đổ nhà cầm 
quyền cộng sản phải xuất phát từ quốc nội nhưng 
hành động thiếu thận trọng: 

(1) Đánh giá thấp khả năng Cục Tình báo Nước 
ngoài của Hà Nội nên bị bắt trọn ổ. Từ đấy, không 
còn ai biết tông tích Chủ tịch Lê Quốc Túy. 

(2) Lực lượng kháng chiến quốc nội thiếu an-toàn-
khu, thiếu sự hỗ trợ chính trị, tài chính, ngoại giao của 
quốc tế. Lực lượng nổi dậy và kháng chiến của Hồ 
Chí Minh được Cộng sản Quốc tế yểm trợ mọi mặt, 
có Trung Quốc làm hậu cứ và tiếp tế lương thực nên 
từ nhỏ có thể thành lớn và an toàn.  

Cựu Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh (1935-1987) đã 
công khai Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng 
Việt Nam từ tháng 4-1980 tại California. Năm sau, 
thiết lập chiến khu gần biên giới Lào-Thái Lan để thực 
hiện kế hoạch Đông Tiến. Đợt Đông Tiến thứ ba và 
thứ tư, do Hoàng Cơ Minh đích thân chỉ huy, bị phục 
kích gần biên thùy Việt Nam nên ông đã hy sinh. 

Các nguyên nhân thất bại của Mặt trận có thể đến 
từ:

(1) Lào lúc đó chịu sự chi phối của Hà Nội nên vượt 
biên giới là đi vào cửa tử.
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(2) Chiến tranh du kích không thể phô trương rầm 
rộ như một lực lượng chính quy.

(3) Dối trá khó che dấu trong nền dân chủ tự do kiểu 
Tây Phương.

(4) Thiếu an-toàn-khu nên không thể bảo đảm an 
ninh và tiếp liệu, tuyển mộ rất khó khăn.

(5) Quốc tế chán bàn cờ Đông Dương, đặc biệt dân 
chúng và chính phủ Mỹ chẳng muốn can dự vào vấn 
đề Việt Nam sau 1975.  

Cựu Đại tá Võ Đại Tôn (1936- ), định cư ở Úc Đại 
Lợi, thành lập Liên minh Quang phục Quê hương, đã 
bị bắt tại biên giới Lào-Thái Lan gần Việt Nam cùng 
với 2 đồng chí. Trong cuộc họp báo do Nhà nước 
Cộng sản tổ chức ông đã chớp micro dõng dạt: “Tôi, 
Võ Đại Tôn, Chỉ huy trưởng Chí Nguyện Đoàn Phục 
Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự mưu xâm 
nhập Việt Nam”. Ông đã được thả về Úc năm 1991 
sau một thập niên bị giam cầm. 

Tuy mục tiêu lật đổ chế độ độc tài cộng sản chưa 
thành nhưng những người sử dụng biện pháp quân sự 
đã thể hiện ý chí quật cường, tinh thần bất khuất vốn 
làm nền tảng dựng nước và giữ nước của nòi giống 
Rồng Tiên.

Trên phương diện chính trị
Người Việt hải ngoại có điều kiện theo dõi sát tình 

hình đấu tranh bằng phương pháp bất-bạo động từ 
năm 1980 của các quốc gia vệ tinh Liên Xô hơn đồng 
bào quốc nội nên chuyển sang biện pháp đấu tranh 
bất-bạo-động. 

Cách mạng bất-bạo động thành công tại nhiều quốc 
gia Đông Âu từ năm 1989 kéo theo sự tan rã Hiệp ước 
Varsaw và Liên Xô vào năm 1991 đã đặt Đảng Cộng 
sản Việt Nam vào thế chông chênh, hiểm nghèo khi 
mất hậu phương vững mạnh nhất là Đệ tam Quốc tế 
trong bối cảnh còn thù địch với Trung Quốc.

Người Việt hải ngoại vội vã chuẩn bị kế hoạch tiếp 
thu chính quyền tại Việt Nam và thảo luận công khai 
việc thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên theo mô hình 
Tây Phương tiên tiến nhất.

Những cuộc hội thảo, tranh luận sôi nổi, gay cấn 
giữa trí thức xã hội chủ nghĩa và giới khoa bảng, 
truyền thông hải ngoại kéo dài nhiều năm cũng chẳng 
làm thay đổi môi trường chính trị tại Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam mà còn giúp ĐCS qua cơn hấp 
hối.

Con cháu Rồng Tiên đã lãng quên hai nguyên tắc 
căn bản của cuộc cách mạng bất-bạo-động:

(1) Không thỏa hiệp mà lật đổ chính quyền. Lãnh 
tụ Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, Lech Walesa từ chối 

lời mời làm Thủ tướng của Tổng thống Cộng sản 
Vojciech Jaruzelski. Lãnh tụ đối lập tại Tiệp Khắc, 
Vavlav Havel, cương quyết không thỏa hiệp với chính 
quyền cộng sản.

(2) Uỷ viên Bộ chính trị Liên Xô, Boris Yeltsin, đã 
trở thành Tổng thống Nga sau năm 1991 nói “Cộng 
sản không thể cải cách mà phải thay thế”.  

Chủ trương cải cách chế độ cộng sản độc tài thành 
dân chủ tự do giống như đặt cái cày trước con trâu.

Nhằm giảm nhẹ áp lực nên năm 1993, Hà Nội đồng 
ý cho một số nhân vật thuộc “Phong trào Thống nhất 
Dân tộc và Xây dựng Dân chủ” của Nguyễn Đình 
Huy (quốc nội) và Stephen Young (Hoa Kỳ) tổ chức 
hội thảo tại Hà Nội để đối thoại với Nhà nước. Mẻ 
lưới giăng ra đã tóm gần hết cơ sở của đảng này ở 
quốc nội và làm mất uy tín, gây chia rẽ trong hàng 
ngũ chống Cộng tại hải ngoại.

Giáo sư Lê Xuân Khoa và một số trí thức tại hải 
ngoại thường xuyên tiếp túc với các phái đoàn CSVN 
đến Hoa Kỳ, đặc biệt vào năm 2003, họ long trọng 
đón tiếp Thứ trưởng Ngoại giao cộng sản Nguyễn 
Đình Bin rồi hướng dẫn đi thăm Ngân hàng Thế giới 
và Đại học Johns Hopskins. Do chủ trương hòa giải 
dân tộc của Nhóm Lê Xuân nên Bin đồng ý cho họ tổ 
chức “hội thảo về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng dân chủ văn minh” tại Hà Nội vào đầu 
năm 2004.

Các Tòa Đại sứ Cộng sản đã gửi thiệp mời đi khắp 
nơi. Bỗng nhiên, ngưng lại vì lý do “còn nhiều việc 
quan trọng hơn”. Sự thất bại hiển nhiên do:

(1) Chưa có một đảng cộng sản nào từ bỏ độc quyền 
lãnh đạo.

(2) Tương quan lực lượng quá chênh lệch nên hòa 
giải hòa hợp dân tộc chỉ có giá trị khẩu hiệu.

(3) Hà Nội chỉ chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc 
thay cho câu “hòa giải, hòa hợp dân tộc” trong Hiệp 
định Paris năm 1973. 

Một số công dân Việt Nam Cộng Hòa có thân nhân, 
quyến thuộc là đảng viên cộng sản đã cố “hòa hợp” 
với Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
nhưng ít năm sau cũng đành lìa bỏ thiên đường xã hội 
chủ nghĩa. 

Chính phủ lưu vong mọc lên như nấm và gây chia 
rẽ, tranh cãi triền miên trong cộng đồng người Việt 
hải ngoại vì ai cũng thấy chỉ duy nhất có mình xứng 
đáng hơn cả! 

Cộng đồng Người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ đông 
nhất cũng chỉ chiếm 0.7% dân số nên khó ảnh hưởng 
tới chính sách ngoại giao của lưỡng đảng. Chúng ta 
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có chấp nhận sự thật hay cứ tiếp tục phóng đại về sức 
mạnh biểu kiến của người Mỹ gốc Việt?       

Biện pháp kinh tế
Do Liên Xô sụp đổ không tốn một viên đạn khiến 

các chiến lược gia Tây Phương cho rằng “kinh tế phát 
triển sẽ kéo theo chính trị dân chủ” nên đổ tiền vào 
Trung Quốc, Nga, Việt Nam thông qua đầu tư, viện 
trợ, chuyển giao kỹ thuật nhằm tạo ra “tầng lớp trung 
lưu trong xã hội làm nền tảng dân chủ”. 

Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên 
thế, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, nhưng số tỉ phú đô la đứng 
đầu thế giới. Bắc Kinh đem tiền thao túng thế giới 
và khuyến khích các nước khác đi theo mô hình Xã 
hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận 
Bình trở thành ông vua không ngai.

Thương ước Việt-Mỹ ra đời năm 1994 được giới 
chuyên gia kinh tế và chính trị gốc Việt tuyên bố 
“dùng kinh tế đánh cộng sản”.

Hà Nội bắn tiếng sẽ cho người ngoài Đảng, kể cả 
Việt Kiều, tham gia nội các. Đồng hành với khẩu hiệu 
Con Rồng Việt Nam Cất cánh của ĐCS, một nhóm 
chuyên gia ở hải ngoại (như Phạm Đỗ Chí ở Mỹ, 
Trần Nam Bình ở Úc) ra mắt tập sách “Đánh thức con 
Rồng ngủ quên”.

Cho tới nay Rồng chưa cất cánh mà đã gãy!
Năm 2006, Bộ trưởng Nội vụ Cộng sản Đỗ Quang 

Trung cho biết có thể mời người ngoài Đảng làm bộ 
trưởng. Lập tức, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí cho tờ Việt Báo 
biết “muốn làm Bộ trưởng Kế hoạch” phù hợp với 
khả năng chuyên môn về kinh tế và tài chánh khi làm 
việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và giảng dạy tại 
các Đại học ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, Tiến sĩ Chí vẫn 
làm chuyên gia tư vấn tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

ĐCSVN xây dựng nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa để kiểm soát chặt chẽ nền kinh 
tế quốc dân nhằm tóm thâu mọi lợi nhuận vào tay tập 
đoàn lãnh đạo từ trung ương cho tới địa phương. 

Giao cấp trung lưu lo bảo vệ quyền lợi nhờ ĐCS tạo 
ra nên quyết tâm bảo vệ chế độ hơn tìm cách thay thế 
hoặc lật đổ. Do đó, Việt Nam hiện nay chỉ có nền kinh 
tế tập trung giả dạng thị trường.

Hà Nội ngày càng thâu tóm, làm chủ các trung tâm 
kinh tế của người Việt hải ngoại như đã làm chủ trọn 
vẹn các cộng đồng người Việt ở Nga, Đức và các quốc 
gia Đông Âu.  

Về biện pháp nhân quyền
Một số tổ chức Người Việt Hải ngoại sử dụng nhân 

quyền như loại vũ khí duy nhất có thể hạ gục Cộng 

sản Việt Nam nên chạy đôn chạy đáo khắp thế giới mà 
tình trạng nhân quyền tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
ngày càng tệ hơn. 

Cuộc vận động đưa Việt Nam trở lại “quốc gia 
đáng quan tâm” về tôn giáo vẫn chưa thấy triễn vọng 
thành công. 

Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn được Tổ chức 
Lao động Quốc tế công nhận và trợ giúp mọi phương 
diện.

Hà Nội cam kết về tôn trọng quyền công dân, về 
thành lập Công đoàn Tự do khi ký Thương ước Việt-
Mỹ 1994 và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 
2006 nhưng tới nay chẳng có điều nào được thực 
hiện. 

Mọi cố gắng của nhiều tổ chức nhân quyền ở hải 
ngoại chưa gặt hái được thành quả mong muốn do: 

(1) Nội lực yếu mà khoa trương nhiều.
(2) Các nước Tây Phương coi nhân quyền như một 

áp lực khi giao dịch với các quốc gia khác mà vẫn sẵn 
sàng nhượng bộ vì quyền lợi riêng tư.

(3) Xã hội Dân sự Quốc doanh (GONGO) của Hà 
Nội vẫn được ở vào vị trí ban tổ chức của Diễn đàn 
Người dân ASEAN. 

Không ai hoặc quốc gia nào có thể đem lại nhân 
quyền cho Việt Nam, ngoại trừ dân chúng ở Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nguồn gốc độc tài, kinh tế bát nháo, nhân quyền bị 
chà đạp tại Việt Nam đều do Đảng Cộng sản tạo ra 
nên mọi giải pháp vá víu đã chẳng hữu hiệu.

Người Việt Nam trong và ngoài nước, nếu muốn tự 
chủ tự cường thì phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ 
tổng hợp để lật đổ sự thống trị của Đảng Cộng sản. 
Hãy để tự ái cá nhân và hành động riêng rẽ trôi vào 
quá khứ. 

Mong thay!

ẢNH HƯỞNG CỦA 
CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ DÂN TỘC
               
Lý thuyết gia nổi tiếng thế giới, Francis Fukuyama 

đã viết hai bài phân tích liên quan đến Chủ nghĩa Dân 
tuý (Populism) và Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý (Popu-
list Nationalism) trên Tờ The National Interest ngày 
28 và 30-11-2017. 

Trước tiên, Fukuyama xác nhận: “Không có một sự 
đồng thuận chắc chắn nào giữa các nhà khoa học 
chính trị khi định nghĩa Chủ nghĩa Dân túy là gì”. 
Nhưng lại buộc tội nó: “Ngày nay đã trở thành mối 
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đe dọa chính đối với trật tự tự do quốc tế từng là nền 
tảng của hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu từ sau 
năm 1945”.

Kế đến, Fukuyama đã đưa ra 3 đặc điểm của Chủ 
nghĩa Dân tuý: (1) Chế độ chính trị theo đuổi chính 
sách xã hội được dân chúng ưa thích. (2) Không coi 
nhân dân là toàn bộ dân số. (3) Phong thái lãnh đạo 
kiểu “Người Hùng=Strong Men).

Cuối cùng, Fukuyama kết luận: “Các nền dân chủ 
tự do hiện đại được xây dựng chung quanh sự chia 
sẻ quyền lực, trong đó tòa án, liên bang, lập pháp và 
truyền thông tự do. Tuy nhiên, cách tiếp cận mang 
tính cá nhân đối với quyền lãnh đạo đã làm cho những 
người dân túy trở thành mối đe dọa đối với các thiết 
chế dân chủ”. 

Trong bài thứ hai, Fukuyama làm sáng tỏ thêm các 
lý do làm cho Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý hiện nay 
đang trỗi dậy mạnh mẽ mang tính chất lý thuyết nhiều 
hơn đối chiếu với thực tế cuộc sống.

Khát vọng về một “thế giới đại đồng” dù trên 
phương diện tôn giáo, chính trị, kinh tế, từ khi có loài 
người trên quả đất này, vẫn chưa bao giờ trở thành sự 
thật mà còn mang lại chiến tranh, áp bức, nô lệ, tàn 
phá trên hành tinh của chúng ta. Cuối cùng, con người 
chỉ tìm thấy hạnh phúc trong một quốc gia mà mỗi 
công dân cùng chia sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền 
hạn đối với dân tộc. 

Giới tinh hoa đã thiết kế ra hệ thống tam quyền phân 
lập, cộng thêm đệ tứ quyền (báo chí) để giám sát mọi 
hoạt động xã hội. Thực tế, các quyền đó có thể câu kết 
với nhau gây thiệt hại cho người dân và tổ quốc. 

Hôm 4 tháng 12 năm 2017, Tối cao Pháp viện Hoa 
Kỳ với tỉ lệ 7/9 thẩm phán cho phép áp dụng Lệnh 
cấm Nhập cảnh của các dân tộc Lybia, Iran, Bắc Triều 
Tiên, Venezuela, Chad, Syria, Somalia, Yemen mà 
các toà án cấp thấp đã ngăn cản thi hành (do sự câu 
kết giữa Đảng Dân Chủ, Toà án Liên bang, truyền 
thông).

Trong năm 2017, có 2 ký giả của CNN và NBC 
loan tin giả đã bị đuổi việc. Những câu hỏi của ký 
giả được mớm cho ứng viên Hillary Clinton trước khi 
tranh luận với đối thủ Donald Trump. Nhiều bài báo, 
thăm dò dư luận đoan chắc 80% Clinton sẽ trở thành 
nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Peter Strzok 
thuộc bộ phận phản gián của FBI đã chê bai Donald 
Trump và ủng hộ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử 
tổng thống 2016 nên bị Công tố viên Đặc biệt Robert 
Mueller loại khỏi đội ngũ điều tra vụ Nga can thiệp 
vào cuộc bầu cử Mỹ. 

Tổng thống Barack Obama biết rõ Quốc hội không 
phê chuẩn các Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), Hiệp ước Khí hậu Paris (PCA) nên sử 
dụng quyền Hành pháp để ký các Thoả ước TPP và 
PCA khiến cho người kế nhiệm phải mất thì giờ loại 
bỏ hoặc thương thảo lại thay vì dồn nỗ lực phục hưng 
nước Mỹ và vị thế Hoa Kỳ trên thế giới đã bị sứt mẻ. 

Giới tinh hoa của Hoa Kỳ đã đẩy đất nước vào hai 
cuộc chiến tranh A Phú Hãn và Iraq đầy tốn kém chưa 
có lối thoát và một nền kinh tế èo uột với 20,000 tỉ 
USD so với GDP chỉ có 1,800 tỉ. 

Obama đã chồng lên đầu dân Mỹ món nợ 10,000 
tỉ USD, tương đương tổng số nợ do tất cả các tổng 
thống lưu lại. Obama và giới tinh hoa được lợi mà 
mỗi người Mỹ đã phải mất 2,000 USD. IMF cho biết 
khoảng 50% người dân Mỹ đã không giàu có hơn 
năm 2000, lợi tức giới trung lưu bị tụt xuống trong 
bậc thang kinh tế.  

Chẳng lẽ, tự xưng là chủ nhân ông của đất nước mà 
chẳng làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình hay sao? 
Cần phải có quyền bình đẳng thực sự về chính trị nên 
lá phiếu trở thành phương tiện hữu hiệu nhất.

Dân chúng ở các quốc gia dân chủ hiện đại như 
Anh, Pháp, Áo, Hung, Tiệp, Ba Lan, Nhật Bản, Ấn 
Độ không còn giao khoáng số phận cho giới tinh hoa. 
Lần đầu tiên, đảng dân tuý cực-hữu Alternative for 
Germany (AfD) của Cộng hoà Liên bang Đức lọt vào 
Quốc hội và trở thành lực lượng đối lập mạnh nhất 
khiến Tể tướng Angela Merkel đắc cử lần thứ tư mà 
không thể thành lập chính phủ đa số. Ngược lại, Shin-
zo Abe trở thành vị thủ tướng cầm quyền lâu nhất tại 
Nhật. Cử tri Ấn Độ bầu Narendra Modi làm thủ tướng 
do chủ trương xác định bản sắc dân tộc Ấn Độ giáo. 

Toàn-cầu-hoá kinh tế với các định chế quốc tế 
như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF), Ngân Hàng Phát triển Á Châu (ADB), Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thiết kế các quy 
định hoạt động kinh tế và tài chính sau năm 1945. 

Đặc biệt WTO chính thức hoạt động từ năm 1995 
và hiện có 164 thành viên với các quy định mơ hồ nên 
bị một số quốc gia lợi dụng các khe hở mà trục lợi như 
Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. 

Lần đàm phán mới nhất về chiến lược và kinh tế 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không được khai 
thông dù cho đã ký các hiệp ước thương mại trị giá 
235 tỉ USD, so với 347 tỉ thâm hụt mậu dịch, nhân 
dịp Tổng thống Donald Trump viếng thăm chính thức 
Trung Quốc hồi 9 tháng 11 năm 2017. 

Hôm 24-11-2017, Phái đoàn Thương mại và Kỹ 
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nghệ Đức tại Trung Quốc (AHK China) đã đe doạ sẽ 
rút khỏi Trung Quốc nếu Đảng Cộng sản tiếp tục ý 
đồ can thiệp vào vấn đề nội bộ của các công ty ngoại 
quốc”.

Bắc Kinh đã gài mọi phương tiện kinh tế và tài 
chính vào các thành viên của TPP, đặc biệt ở Việt 
Nam, Đông Nam Á, Nam Mỹ để hưởng lợi nhiều 
nhất khiến Hoa Kỳ khó thực thi hữu hiệu chiến lược 
kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 

Trung Quốc chiếm 30% lượng khí thải toàn cầu, 
gấp đôi Hoa Kỳ, mà được tự do sử dụng than đá cho 
tới năm 2030 trong khi các nền kỹ nghệ hiện đại bị 
cấm. Như thế, lượng khí thải sẽ không giảm mà tăng. 
Hơn nữa, chưa có nước nào góp một xu vào số 100 
tỉ USD để thực hiện Thoả ước, ngoại trừ 1 tỉ USD do 
Obama đóng góp. 

Hiệp ước NAFTA giữa Hoa Kỳ-Canada-Mexico 
đang tái thương lượng và Chính quyền Trump đang 
theo đuổi chính sách “thương mại song phương” 
nhằm bảo đảm điều kiện “có đi có lại”.

Cộng đồng nhân loại sẽ không để cho “giới tinh hoa 
ích kỷ” thao túng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng 
của con người.

CÁC HÌNH THỨC 
CHỦ NGHĨA DÂN TỘC DÂN TUÝ 

TRÊN THẾ GIỚI
                                          
Chủ nghĩa Dân tộc Dân túy (Populist Nationalism), 

theo định nghĩa của lý thuyết gia Francis Fukuyama, 
nổi bật trong năm qua, đã làm thay đổi bàn cờ quốc 
tế, có thể ngự trị vài thập niên nữa nếu nhân loại chưa 
khám phá được một mô hình mới lạ, hấp dẫn hơn.

Sau Đệ nhị Thế chiến, Hiến pháp của hầu hết các 
quốc gia trên thế giới đều đặt quyền lợi dân tộc lên 
trên hết làm cho mỗi người phải say mê quyền hạn của 
bản thân theo quy định về “quyền dân tộc tự quyết” 
trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Thực tế, quyền hạn của người dân rất eo hẹp do các 
khung tổ chức xã hội đều nằm trong tay giới tinh hoa 
và đảng phái chính trị khiến suốt 72 năm qua (1946-
2018) cứ bị teo dần. Đồng thời, quyền lợi của người 
dân không tương xứng với công sức bỏ ra xây dựng 
và bảo vệ Tổ Quốc, Dân Tộc.

Hình thức thứ nhất của Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý 
đã diễn ra tại các nền dân chủ hiện đại khi dân chúng 
vùng lên đòi lại quyền tự quyết dân tộc bằng lá phiếu. 
Các ứng viên theo đường lối quốc gia dân tuý đã được 

dân chúng ủng hộ để nắm Hành pháp hoặc hiện diện 
trong Quốc hội tại Mỹ, Áo, Tiệp, Ba Lan, Hung Gia 
Lợi, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Na Uy ... trước sự ngỡ 
ngàng của giới tinh hoa và đảng phái chính trị kỳ 
cựu.

Giới tinh hoa, đảng phái chính trị, hệ thống truyền 
thông câu kết nhau đề ra chính sách có lợi nhất cho 
họ dù có phải trút hậu quả lên đầu những kẻ thấp cổ, 
bé miệng trong xã hội. Họ bóp méo sự thật, giải thích 
quanh co bằng ngôn ngữ “phải đạo chính trị” bất chấp 
nền kinh tế trì trệ, nợ công vọt lên như hoả tiễn mà 
Tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục vay nợ để làm 
nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Hào quang của 
lãnh đạo chói lọi trong lúc công dân phải thắt lưng 
buộc bụng sống qua ngày đoạn tháng nên tức nước 
vỡ bờ.

Hoa Kỳ nào phải gia tài của riêng mà vị trí tổng 
thống nhất định phải truyền lại cho đảng viên Dân 
Chủ. Cử tri đã bầu Tổng thống Donald Trump, Quốc 
hội đã chấp thuận, Tối cao Pháp viện đã xác định tính 
chất hợp pháp. Hành vi chống đối tới cùng của phe 
thất cử phải chăng chống lại “quyền tự quyết dân 
tộc” ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chống 
phá nền dân chủ khi không công nhận quyền lực của 
Quốc hội và Tối cao Pháp viện? 

Liên minh Châu Âu ôm tham vọng lãnh đạo thế 
giới trên phương diện kinh tế, quân sự, ngoại giao, 
văn hoá khi kết hợp 28 quốc gia từ năm 1993 mà nay 
đã rệu rã. Anh Quốc là một trong ba cột trụ của Liên 
Âu đã quyết liệt chia tay vào giữa năm 2016, dù cho 
Tổng thống Obama đã sang tận Luân Đôn để bảo cử 
tri không nên rời Liên Âu để khỏi bị Hoa Kỳ hạ mức 
cứu xét Thoả ước Tự do Thương mại. 

Tể tướng Angela Merkel được bầu là “người đàn 
bà quyền lực nhất thế giới” đã lãnh đạo ba nhiệm với 
“Chính phủ đa số”. Đắc cử nhiệm kỳ IV mà chẳng 
có cách nào thành lập chính phủ đa số đành phải liên 
minh trong cay đắng vẫn còn gặp khó khăn.

Liên minh Châu Âu dùng ngoại giao, kinh tế để giải 
quyết làn sóng di dân, tị nạn ồ ạt và dồn dập theo 
khuôn mẫu Merkel, nhưng, các nước nhỏ đóng cửa 
biên giới. Thủ tướng Áo, Sebastian Kurz còn tuyên bố 
sẽ sử dụng quân đội để chống di dân, tị nạn. Dư luận 
nghi ngờ Ba Lan có thể chia tay với Liên Âu. 

Hình thức thứ hai của Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý 
trong các nền dân chủ thấp hơn Tây Phương như tại 
Phi Luật Tân, Myanmar, Cambode, Thái Lan đã diễn 
ra tình trạng giới lãnh đạo tăng cường quyền hạn theo 
hướng độc đoán chính trị. 
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Hình thức thứ ba của Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý 
trong Khối Cộng là vổ ngực tự xưng đại diện cho giai 
cấp công nhân và nông dân mà quyền lực tuyệt đối 
nằm trong tay Đảng Cộng sản.

Sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 giữa tháng 
10-2018, Chủ tịch Cận Bình đã trở thành Ông Vua 
Đỏ nắm trọn quyền lực quân sự, kinh tế, ngoại giao, 
chính trị. Tập Cận Bình tiếp tục diệt trừ bất cứ hành 
vi chống đối nào y như Mao Trạch Đông đã làm. Các 
đối thủ chính trị hoặc quân sự đều bị thanh trừng hoặc 
thay thế. Báo cáo Đại hội ghi “74,900 lãnh đạo Đảng 
bị điều tra và 35,000 vụ tham nhũng, 90 triệu đảng 
viên đã có 1.4 triệu vi phạm kỷ luật”.

Đối với Tập Cận Bình, “Giấc Mộng Trung Hoa” 
muốn thành công phải duy trì và tăng cường sức 
mạnh cho Đảng Cộng sản. Như thế, danh từ “dân 
chủ” thốt ra từ cửa miệng của Ông Vua Đỏ phải có 
nghĩa “không được chống Đảng”. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang áp dụng chính 
sách của Tập Cận Bình để tăng cường quyền lực. Đối 
thủ gộc dễ bị loại nhất thuộc về tham nhũng nên danh 
sách ngày càng dài. Lực lượng 47 có 10,000 người 
“vừa hồng, vừa chuyên” lãnh nhiệm vụ đấu tranh với 
các luận điệu sai trái trên mạng. Vì thế, khảo sát do 
Trung tâm Nghiên cứu PEW ở Mỹ thực hiện đã ghi 
nhận 78% người Việt quốc nội hài lòng với cách báo 
chí đưa tin về hoạt động của chính phủ, lãnh đạo và 
quan chức”.

Hình thức tứ tư của Chủ nghĩ Dân tộc Dân túy là 
Úc Đại Lợi giật mình vì “quyền lực mềm” của Trung 
Quốc đang thao túng các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hoá khi phát hiện Bắc Kinh chiếm 80% tiền tài 
trợ của nước ngoài cho các đảng chính trị Úc từ năm 
2000 đến 2016. 

Thủ tướng Malcolm Turnbull và Quốc hội đã thông 
qua Đạo luật cấm các chính đảng nhận tiền tài trợ từ 
nước ngoài. 

Tân Tây Lan cũng bị Bắc Kinh thao túng như báo 
cáo của giáo sư Anne-Marie Brady thuộc trường đại 
học Canterbury, nhưng, Thủ tướng Jacinda Arden 
phản ứng chậm chạp hơn. 

Chủ nghĩa Dân tộc Dân tuý của Tây Phương nhằm 
bảo vệ quyền tự quyết dân tộc, tôn trọng Hiến chương 
Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, duy trì hoà bình, 
ổn định và phát triển trên thế giới.

Ngược lại, Chủ nghĩa Dân tộc Trung Quốc thực 
hiện chính sách bành trướng, bá quyền, cưỡng đoạt 
tài nguyên của nước khác, phá vỡ hệ thống luật pháp 
quốc tế.

            

Một Bông Hoa Hồng 
Cho Giới Luật Sư

Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận luật 
sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp 

sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng 
không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn 

vỡ tuồng dựng sẵn - LS Huỳnh Văn Đông 

Tuần rồi – bên bàn nhậu – tôi (lại) phải nghe một 
câu chuyện vui đã cũ, về giới luật sư:

“Hàng rào phân cách giữa địa ngục và thiên 
đàng bị sụp. Thánh  Phê Rô đề nghị với Satan mỗi 
bên chịu một nửa chi phí để dựng lại nhưng “đối 
tác” lắc đầu quầy quậy. Ông thánh doạ:

- Vậy sẽ đưa ra tòa.
Satan cười khẩy:
- Trên đó làm gì có luật sư? Họ ở cả dưới này 

mà”.
Câu chuyện vừa kể có xuất xứ từ phương Tây. 

Dân Việt ưa chế riễu thầy bói, thầy bùa, thầy cúng, 
thầy đồ, thầy pháp, thầy mo, thầy tu, thầy địa lý, 
thầy phong thủy...nhưng thầy cãi thì không. Ở Việt 
Nam, luật sư là một nghề còn khá mới và chưa gây 
ra điều tiếng như những nơi khác. Đã thế, trong giới 
người này, không ít vị còn giữ được trọn vẹn tiết 
tháo khi đối mặt với cường quyền và bạo lực.

Đại Học Đông Dương khai giảng lần đầu vào năm 
1907. Tác giả Trần Thị Phương Hoa (Institute for 
European Studies) cho biết thêm:

“Lần khai giảng thứ hai năm 1917 mở ra một hình 
thức mới cho trường - đó là mô hình bách khoa với 
nhiều trường kỹ thuật. Giai đoạn thứ ba từ 1932 đến 
1945 khẳng định diện mạo của trường với ba thành 
tố: Trường Y, trường Luật và trường Khoa học. Mặc 
dù trường đại học hạn chế số lượng thành viên, uy 
tín chuyên môn của Đại học Đông Dương tăng dần. 
Kể từ năm 1932, trường Y và trường Luật trở thành 
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một phân hiệu của trường Y và Luật Paris.”
Không chỉ muộn màng, ngành luật học ở Việt 

Nam còn gặp rất nhiều trắc trở:
“Ngày 17-11-1950, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 

158-SL, quyết định việc bổ sung cán bộ công nông 
vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán 
toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh…
Từ đây, theo ông Vũ Đình Hòe: ‘các thẩm phán 
huyện, đa số là đảng viên cộng sản, chỉ qua lớp 
chính trị và nghiệp vụ’. Quan điểm lựa chọn thẩm 
phán chủ yếu ‘đứng trên lập trường nhân dân’ của 
Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng lâu dài đến nền tư pháp 
Việt Nam.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. 
OsinBook, USA: 2012).

Muốn biết nó ảnh hưởng đến “nền tư pháp Việt 
Nam ra sao,” xin đọc thêm một đoạn văn khác – của 
một tác giả khác:

“Giữa trưa, Tiến, anh trung tá an ninh bây giờ 
thay Chí Hùng, đến báo tôi rằng Chính vừa bị bắt. 
Tôi nhăn mặt kêu lên: Sao đảng thích bắt người 
thế? ....

Hôm xử Chính tôi không ra đứng ở cổng toà mà 
đến Hồng Ngọc tối trước. Đang trò chuyện thì ông 
luật sư K. gia đình mời bào chữa cho Chính đi vào. 
Một cái bóng lúp xúp. Cụp vai, cúi đầu thì thào dăm 
ba câu, cái dáng sợ bị nghe trộm, nhòm trộm. Tuy 
nhớn nhác nhưng ông trung thực, trước sau chỉ khe 
khẽ chối (nhưng lại gắt): Tôi không cãi được… ý 
gia đình như thế thì không cãi được đâu. Hà, con 
gái cả Chính kêu lên: Thế thì im hả bác? Lúng túng 
giây lát ông luật sư lại gắt giọng nhưng vẫn thì 
thào: Không cãi được mà. Tôi hỏi thế nghĩa là gia 
đình nhận tội thì cãi được? Ông nói: Đã nhận thì 
cần gì cãi. Rồi lúp xúp đi ra. Ông biết trong bóng 
tối quanh đây đầy những con mắt lúc này đang theo 
đõi chặt. Rồi máy ghi âm. Có khi chụp ảnh nữa. 
Qua tư thế ọp ẹp, ông cố để lộ rõ ông đầu hàng Nhà 
nước.  (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: 
Người Việt, 2014).

Giới luật sư ở miền Nam không thế. Họ không 
“nhớn nhác,” “lúp xúp,” “cụp vai” hay “thì thào” 
mà nói rất to (“bằng loa phóng thanh”) đàng hoàng 
để mọi người cùng nghe cho nó rõ:

 “Vào ngày 23 tháng 4 năm 1977 Luật sư San đã 
dùng loa phóng thanh tuyên đọc bản ‘Tuyên Ngôn 
Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn 
Cùng’ ngay trước bậc thềm Nhà Thờ Ðức Bà – nơi 
có Công trường Kennedy ngay giữa trung tâm thành 
phố Sài Gòn.

Sự kiện này đã gây cho nhà nước cộng sản nổi 
giận điên cuồng đến độ họ đã ra tay truy bắt toàn 
bộ nhóm luật sư vào trại giam để thẩm vấn với 
những đòn trả thù đánh đập hành hạ đê tiện. Người 
lớn tuổi nhất trong nhóm, thì phải kể đến Luật Sư 
Vũ Ðăng Dung, nguyên thủ lãnh Luật sư Ðoàn Tòa 
Thượng Thẩm Huế, rồi đến các luật sư có tên tuổi 
khác như Triệu Bá Thiệp, Nguyễn Hữu Giao, v.v...

Theo nhiều nhân chứng là các cựu tù nhân chính 
trị sống cùng trại giam như Ðỗ Thái Nhiên, Vũ Ánh, 
Hồ Thành Ðức cho biết, thì anh San đã bị đánh 
đập tra khảo dữ dội nhất – nhưng anh San vẫn giữ 
được thái độ hiên ngang kiên cường trước mặt đám 
người đã nặng tay hành hạ đối với bản thân mình. 
Và anh San đã bị giam giữ đến trên 10 năm trong 
nhiều trại tù khắc nghiệt nhất – cụ thể như trại giam 
số 4 Phan Ðăng Lưu (tức Khám Lớn, Gia Ðịnh 
cũ), trại A20 ở Xuân Phước, Tuy Hòa.” (“Thương 
Tiếc Luật Sư Trần Danh San (1937 -2013)” – Đoàn 
Thanh Liêm).

Nguồn phóng ảnh: pham-v-thanh.blogspot
Bạn đồng tù với Trần Danh San, tác giả Phạm 

Đức Nhì, cho biết thêm:
“Sau khi cùng luật sư Triệu Bá Thiệp soạn thảo 

bản ‘Tuyên Ngôn Nhân Quyền Cho Những Người 
Việt Nam Khốn Cùng’, cả hai đã hẹn nhau đem loa 
phóng thanh đến Vương Cung Thánh Đường trịnh 
trọng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rồi tươi cười 
bước lên xe công an, đến số 4 Phan Đăng Lưu…
ngồi tù... anh nhỏ nhẹ nói: “Phải cho thế hệ sau 
biết để các em, các cháu có thêm nghị lực, dũng khí 
đi tiếp con đường chúng ta đi.”

Tôi tin là Trần Danh San và Triệu Bá Thiệp đã 
gửi được thông điệp của họ cho thế hệ kế tiếp. Bước 
vào Thế Kỷ XXI, Việt Nam đã xuất hiện nhiều vị luật 
sư trẻ tuổi, tài năng, và dũng cảm: “ Nguyễn Văn 
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Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn, Huỳnh Văn Đông, 
Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, 
Nguyễn Bắc Truyển …”

Hiện tại Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Bắc Truyển 
đang bị giam dữ không có lý do, cũng không có 
ngày xét xử. Cường quyền và bạo lực, tuy thế, đã 
không trấn áp được lương tri. Sau khi Ban Chủ 
Nhiệm Đoàn Luật Sư Phú Yên xóa tên luật sư Võ 
An Đôn, “đã có hơn 100 luật sư ký tên phản đối vụ 
kỷ luật LS Võ An Đôn” (*). Về sự kiện này, trang 
Thông Tin Đức Quốc có lời bình luận: “Một hiện 
tượng hiếm hoi trong xã hội Việt Nam hôm nay.”

 Sự thực thì “hiện tượng” vừa nêu cũng không 
hiếm hoi gì lắm. Khi mặt trận truyền thông của 
chính phủ hiện hành chưa vỡ thì thông tin được bịt 
kín, thế thôi. L.S Nguyễn Hữu Thống vừa cho biết 
thêm: “Sau khi Cộng Sản cướp chính quyền tại Miền 
Nam để thiết lập chế độc tài đảng trị, trong vòng 2 
năm, từ 1975 đến 1977 có ít nhất 14 luật sư đã tuẫn 
tiết hay bị giam giữ. Luật Sư Trần Chánh Thành đã 
quyên sinh không chịu khuất phục bạo quyền, Các 
vị khác đã đứng lên tố cáo Nhà Cầm Quyền Hà Nội 
vi phạm nhân quyền và những quyền tự do căn bản 
của người dân.

Cuối năm 1975, trong vụ án Vinh Sơn, Luật Sư 
Nguyễn Khắc Chính bị kết án tù chung thân về tội 
‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. 

Qua năm 1976, Luật Sư Trần Văn Tuyên, Thủ Lãnh 
Luật Sư Đoàn Saigon đã tuẫn tiết tại trại cải tạo Hà 
Tây. Sau đó, 3 người con trai Trần Vọng Quốc, Trần 
Tử Thanh và Luật Sư Trần Tử Huyền đã bị kết án 12 
năm, 5 năm và 3 năm về tội ‘tuyên truyền chống chế 
độ’. Đồng thời Luật Sư Thủ Lãnh Lý Văn Hiệp đã bị 
kết án 12 năm tù cũng về tội này. Ngoài ra, các Luật 
Sư Nguyễn Quý Anh và Nguyễn Hữu Doãn cũng bị 
giam 18 tháng về tội giả tạo nói trên...” 

Thảo nào mà ở Việt Nam người ta ưa chế riễu thầy 
bói, thầy cúng, thầy đồ, thầy pháp, thầy mo, thầy tu, 
thầy địa lý, thầy phong thủy ..., và cả thầy thuốc nữa 
nhưng thầy cãi thì không. Ở đất nước này giới luật 
sư được tôn trọng, và họ quả xứng đáng. 

Chú Thích của Tác Giả:
(*) DANH SÁCH LUẬT SƯ KÝ TÊN, ỦNG HỘ “KIẾN 

NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT 
SƯ VÕ AN ĐÔN” ĐỀ NGÀY 10/12/2017 GỬI BAN THƯỜNG 
VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM: Đăng trên https://
hoisinhviennhanquyen.org/2017/12/15/da-co-100-lu-
at-su-ky-ten-phan-doi-vu-ky-luat-ls-vo-an-don/

(Gồm 100 luật sư tham gia ký tên và ủng hộ - Đợt 1).
Nguồn: TS Nguyễn Xuân Diện.

ĐẠI HỌA HỒI
UNG THƯ HỒI

CỰC ĐOAN DI CĂN
(Tiếp theo)

BOKO HARAM PHÂN HÓA
Theo Reuters ngày 21.6.2016, trung tướng Thủy 

Quân Lục Chiến Thomas Waldhauser bảo “Vài 
tháng trước, khoảng một nửa Boko Haram ly khai 
lập một nhóm riêng vì bất bình với việc mua nhãn 
hiệu ISIL. ISIL bảo Shekau ngưng dùng trẻ con đánh 
bom tự sát nhưng hắn không nghe. Đó là một trong 
những lý do nhóm ly khai tách ra. IS đang cố giảng 
hòa 2 nhóm”. 

Việc hòa giải khó có kết quả vì Odinaka cho biết 
Al Barnawi lên án Shekau:

“Lãnh tụ ly khai của Boko Haram, Abu Musad Al-
Barnawi, bảo nhóm do Abubakar Shekau cầm đầu 
sẽ sớm bị quân đội Nigeria đánh bại.

Hắn nói trong video: “Muhammad Yusuf và những 
người còn lại của Mujahiddeen (những người chỉ 
huy) đã hy sinh tính mạng của họ để cho những 
người như Shekau trích dẫn những đoạn bạo hành 
của Thánh Kinh Qur’an và từ chối lời khuyên hoặc 
ý kiến của người khác. Làm sao có thể thành công 
trong việc chống lại chính phủ (ngoại giáo) Nige-
ria khi tấn công bừa bãi những người vô tội, những 
thường dân Hồi giáo mà không có lý do vững chắc. 
Làm sao có thể thành công khi giết trẻ mồ côi?” 
Abubakar Shekau cũng nhìn thấy bất cứ ai không 
đồng ý với ý thức hệ của hắn là Kufur nghĩa là một 
hành động bất trung. Hắn bảo Shekau đi ngược các 
mục tiêu của nhóm nổi dậy và giáo huấn của nó. 
Nhóm do Muhammad Yusuf thành lập với mục đích 
truyền bá giáo huấn và thực hành tốt lành của Hồi 
giáo nhưng nay đã thành phương thức để phạm mọi 
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hình thức tội phạm”. (“Boko Haram Factional Lead-
er, Al-Barnawi Predicts Shekau’s Defeat in New 
Video”. 8.8.2017).

Tháng 6.2012, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (HK) ghi 
tên Sheikh Abu Musab al-Barnawi là 1 trong 3 
tên khủng bố toàn cầu người Nigeria. Hai tên kia 
là Abubakar Shekau, đối thủ của hắn và Abubakar 
Adam Kambar, sáng lập ANSARU, đồng chí của hắn 
có tin đồn đã bị quân đội Nigeria hạ thủ năm 2012 
nhưng không được xác nhận. HK treo giải thưởng $5 
triệu cho ai chỉ đường bắt al-Barnawi.

Boko Haram phân hóa là đáng mừng, HK phân 
hóa là đáng lo.

Michael Warren loan tin vụ phân hóa này:
“Trong cuộc điều trần thứ Năm, tns New Hamp-

shire Jeanne Shaheen nói rằng không nên nhầm lẫn 
Boko Haram với Hồi giáo. Lập luận “triết lý của 
Boko Haram không phải là triết lý Hồi giáo” của 
một nhân chứng trong phiên điều trần, viên chức Bộ 
Ngoại giao Robert Jackson đã khiến Shaheen phát 
biểu: “Tôi đồng ý và tôi mừng là bạn đã làm được 
điều đó. Rõ ràng, chúng ta cần đảm bảo rằng Hồi 
giáo không bị lẫn lộn với một số hành động khủng 
bố khủng khiếp mà các nhóm khủng bố đã và vẫn 
tiếp tục gây ra”.

Scott Brown thuộc Đảng Cộng hòa, người đang 
tranh nhau chiếc ghế của Shaheen, tuyên bố nói rằng 
Boko Haram không liên quan gì đến đạo Hồi là ngớ 
ngẩn (naïve). Chiến dịch tranh cử của Brown cũng 
chỉ ra rằng khi ông đại diện cho Massachsuetts tại 
Thượng viện, Brown đã đưa ra một dự luật vào năm 
2012 chỉ định Boko Haram là một tổ chức khủng bố, 
mặc dù dự luật đã chết trong ủy ban. Tns cũng đã gửi 
một lá thư tới ngoại trưởng HK Hillary Clinton thúc 
giục bà làm như vậy”. (“Dem Senator: Boko Haram 
Is Not Islamist”. The Weekly Standard. 16.5.2014).

Một bức chứ một triệu bức thư cũng không khiến 
“bà ngoại vừa hí vừa la” “làm như vậy”.

ABUMUSAB AL-BARNAWI:
SÁT THỦ KITÔ GIÁO
Trong cuộc phỏng vấn của al-Naba Al-Barnawi 

tuyên bố sẽ không nhắm vào các đền và các chợ ở 
bắc Nigeria. Hắn coi dân chúng trong vùng là người 
Hồi còn Shekau coi họ là những người ngoại đạo 
(non-believers). Đối tượng chính của hắn là những 
tín đồ Kitô giáo.

Stephanie Busari viết về Al-Barnawi:
“Theo một người thân cận với Boro Haram nói 

với CNN, Abu Musab al-Barnawi khoảng 25 tuổi, 
con trai thứ nhì của Mohammed Yusuf, người sáng 
lập ra nhóm này năm 2002…Tuần này, hắn nổi lên 
sau khi được giới thiệu là tân lãnh tụ của phái khủng 
bố trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí al-Naba 
của ISIS…Theo nguồn tin, Barnawi đã rời căn cứ ở 
Sambisa cùng với một chỉ huy khác của Boko Haram, 
Mamman Nur, người bị các nhà chức trách Nigeria 
nghi ngờ là thực hiện vụ đánh bom tòa nhà LHQ 
năm 2011 ở thủ đô Abuja…Mặc dù Barnawi được 
cho là lãnh đạo của Boko Haram, nguồn tin cho 
CNN biết rằng lãnh đạo lâu năm của nhóm Abuba-
kar Shekau vẫn có số người theo lớn hơn trong rừng 
Sambisa và chủ yếu kiểm soát các nữ sinh Chibok bị 
bắt cóc. Các nữ sinh được xem như là quân cờ mạnh 
mẽ của nhóm khủng bố để thương lượng khi căn cứ 
của chúng đã bị suy yếu đáng kể”. (“Boko Haram’s 
new leader is son of executed founder, insider says”. 
CNN. 4.8.2016). 

 
(trái) Al-Barnawi, (phải) một số nữ sinh Chibok bị 

Boko Haram bắt cóc
Christine Douglass-Williams nhận định:
“Abu Musab al-Barnawi, người thay thế Abuba-

kar Shekau, cáo buộc Tây phương cố gắng “Kitô 
giáo hóa cả vùng” và nói rằng hắn sẽ “thổi bay 
mọi Giáo hội” và “giết tất cả các tín đồ Kitô giáo”. 
“Chúng ta vẫn còn trong chính nghĩa của Allah và 
sẽ không bao giờ bỏ cuộc đấu tranh để thiết lập một 
caliphate Hồi giáo và hậu thuẫn Hồi giáo. Chúng ta 
sẽ tiếp tục công tác cho chính nghĩa của Allah không 
thối lui. Bất cứ ai gây ra điều này, không sao, nếu 
có thể được, xin Allah chỉ đường đúng cho hắn và 
nếu không thế thì xin Allah bảo vệ chúng ta khỏi lầm 
lẫn của hắn…cho dù chúng ta có cơ sở của chúng ta 
trong kinh Qur’an. Bất kể chúng gọi chúng ta là gì, 
chúng ta mong muốn biện minh cho ý thức hệ của 
chúng ta trong kinh Qur’an là tối hậu bởi vì chúng 
ta không lạc đường. Chúng ta đang và trong tương 
lai, không chấp nhận bất kỳ sứ giả nào ngoại trừ 
những người mà chúng ta có thể chứng thực là họ 
chân thành và trung thực với Allah và chính nghĩa 
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của Ngài”. 
Chú trọng mới của Abu Musab al-Barnawi vào 

việc giết Kitô hữu và phá hủy các nhà thờ tiêu biểu 
cho một thay đổi lớn chiến lược, vì Boko Haram 
giết người Hồi giáo nhiều hơn Kitô hữu kể từ cuộc 
bầu cử TT Nigeria Muhammadu Buhari, người mà 
Boko Haram coi như là ngoại đạo; nó lùng kiếm mọi 
người Hồi giáo đã bỏ phiếu cho ông. Buhari ưu tiên 
triệt phá nhóm thánh chiến và khuyến khích các lân 
bang tham gia vào các nỗ lực chống khủng bố của 
ông.

Ngay sau lễ nhậm chức của Buhari vào tháng 
5.2015, một người đánh bom tự sát Boko Haram cho 
nổ bên trong một đền Hồi giáo gần khu chợ trung 
tâm, san bằng hiện trường và giết chết 26 người 
đang cúng lễ. Những tuần sau nhiều khu vực Hồi 
giáo đông dân cư bị tấn công, và vào cuối tháng Ra-
madan ngày 3.7, diễn ra vụ tấn công tàn bạo nhất. 
150 người Hồi đang hành lễ bị giết trong các đền 
Hồi, và Boko Haram mở rộng sự điên cuồng tàn bạo 
của nó bằng cách giết nam phụ lão ấu Hồi trong nhà 
họ và đốt nhà họ.

Dưới tân lãnh tụ al-Barnawi, Boko Haram lái 
những tân binh vào cuộc chiến chống lại Kitô giáo 
mà hắn mô tả là một trong những “cuộc chiến người 
Hồi chống lại ‘những người bội giáo’ và ‘những 
chiến binh thập tự chinh’” (“Boko Haram’s new 
leader vows to kill every Christian, blow up every 
Church”. 4.4.2016).

Yashaswani Sehrawat cũng báo động:
“Tờ báo của IS al-Nabaa chỉ định Abu Musab al-

Barnawi là tân “Wali” tức thống đốc của tỉnh Tây 
Phi. Chúc “Wali” từng được dung để chỉ lãnh tụ 
lâu năm của Boko Haram Abubakar Shekau…Tình 
báo SITE trích dẫn tân lãnh tụ: “Chúng mạnh mẽ 
tìm cách Kitô giáo hoá xã hội...Chúng khai thác tình 
trạng của những người phải di cư dưới chiến tranh 
tàn khốc, cung cấp cho họ thức ăn và chỗ ở và sau 
đó Kitô giáo hóa con cái họ”. 

Al-Barnawi bảo các chiến binh sẽ đáp lại đe doạ 
này bằng cách “đánh bẫy và cho nổ tung tất cả các 
nhà thờ mà chúng tôi có thể tiếp cận, và giết tất cả 
những ai mà chúng tôi tìm được là công dân thập tự 
giá”….

Ngoài việc ca tụng bạo lực chống lại Kitô hữu vì 
viện trợ cho các nạn nhân của Boko Haram, bản tin 
ISIS cũng lên án các tổ chức từ thiện cố gắng “Kitô 
hóa” trẻ em. Các tổ chức phi chính phủ đã cố gắng 
tuyệt vọng để giúp người Nigeria đang chết đói -- ít 

nhất 2.2 triệu người đã phải di tản vì thánh chiến 
chủ nghĩa của Boko Haram.

Đáp lại, nhóm người Kitô giáo tên là NDRC (Ni-
ger Delta Revolutionary Crusaders) công khai cảnh 
cáo Boko Haram rằng họ khuyến khích các Kitô hữu 
chống lại. “Chúng tôi muốn cảnh cáo họ rằng chúng 
tôi, những thanh niên của đồng bằng Niger, trong tk 
XXI này sẽ không chấp nhận giết những người Kitô 
hữu vô tội hoặc đốt các nhà thờ. Nếu họ cố gắng 
[khủng bố] ở phía bắc hoặc bất cứ phần nào của 
Nigeria, chúng tôi, những thanh niên đồng bằng Ni-
ger, sẽ không [muốn] nhìn thấy người Hồi giáo hoặc 
nhà thờ Hồi giáo nào ở Đồng bằng Niger” (“Will 
blow up every church, kill all Christians: Boko 
Haram’s new leader, announced by ISIS”. India To-
day. 4.8.2016). 

Vài sự kiện kinh hoàng chứng minh al-Barnawi 
giữ vững lập trường. Phóng viên tờ Christian Post 
Stoyan Zaimov báo cáo:

“Ngày 22.2.2016 những người chăn gia súc Fu-
lani Hồi giáo cực đoan ở Nigeria tấn công nông dân 
Agatu, giết gần 500 nông dân phần lớn là người Kitô 
giáo ở bang Benue ở miền trung Nigeria trong một 
loạt các vụ tấn công trong tháng trước và vẫn còn 
đang ẩn nấp trong dân làng, làm cho những người 
sống sót sợ không dám về chôn người chết…Steven 
Enada, một nhà tranh đấu chống lại việc giết người 
Agatu, nói với Morning Star News: “Trong ba tuần 
qua, Aku, Odugbeho, Aila, Okokolo và Ikobi bị hủy 
hoại hoàn toàn và hơn 300 người bị giết chết (“Rad-
ical Islamist Herdsmen Kill 500 Nigerian Christians 
Over Month; Villagers Afraid to Bury Their Dead”. 
16.3.2016).

 
(trái) Quang cảnh làng mạc sau khi bị tàn phá.

(phải) dân làng kêu khóc
  Một tns Nigeria thăm vùng Agatu báo cáo rằng 

tất cả các trường tiểu học và hậu tiểu học, các trung 
tâm y tế, trung tâm thờ phượng cũng như đồn cảnh 
sát trong khu vực đều bị phá hủy. Đại diện Cao Ủy 
Tỵ nạn LHQ bảo trong 20 năm làm việc, bà “chưa 
bao giờ thấy mức độ tàn phá đến thế”. 
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HUNG THẦN ĐỀN TỘI
Phát ngôn viên quân sự, thiếu tướng Rabe Abuba-

kar, loan tin Khalid al-Barnawi, lãnh tụ Ansaru, 
nhóm ly khai của Boko Haram, bị các nhân viên 
an ninh Nigeria bắt tại Lokoja, thủ phủ bang Kogi, 
trung phần Nigeria, ngày 1.4.2016 (“Khalid al-
Barnawi: Nigeria Islamist group head ‘arrested’”. 
3.4.2016).

 
Sheikh Abu Musab al-Barnawi và chiến binh Ansaru
Khalid al-Barnawi bị đem ra hầu tòa. Connor 

Gaffey tường thuật:
“AFP báo cáo Khalid al-Barnawi xuất hiện tại 

Tòa Thượng Thẩm Liên Bang Nigeria tại thủ đô 
Abuja ngày 14.3.2017 cùng với 6 bị cáo khác. 

Các cáo buộc đối với Barnawi liên quan đến một 
loạt các vụ bắt cóc và giết ít nhất 10 người nước 
ngoài trong khoảng thời gian 2012-2013.

Al-Barnawi bị buộc tội liên quan đến cái chết của 
kỹ sư người Ý Franco Lamolinara và đồng nghiệp 
người Anh, Chris McManus, bị giết ở thành phố 
Sokoto phía bắc vào tháng 3.2012 trong chiến dịch 
cứu trợ Anh-Nigeria.

Nhà lãnh đạo Ansaru cũng bị buộc tội liên quan 
đến vụ bắt cóc Francois Collomp và Edgar Rau-
pach, một công dân Đức. Collomp đã trốn thoát 
vào tháng 11.2013, sau một năm bị Ansara giam 
cầm; Raupach chết trong một cuộc đột kích quân sự 
ở thành phố Kano phía bắc tháng 5.2012.

Các vụ bắt cóc và giết người khác liên quan đến 
hai người Lebanon, hai người Syria, một người Ý, 
một người Hy Lạp và một người Anh, tất cả đã bị bắt 
giữ tại một công trường xây dựng ở Bauchi, miền 
bắc Nigeria, vào năm 2013. Theo lời buộc tội, bảy 
người bị đưa tới rừng Sambisa ở đông bắc Nigeria, 
bị giết và chôn trong một ngôi mộ cạn”. (“Nige-
ria Charges Leader of Boko Haram Splinter Group 
Over Murders of Foreign Nationals”. 15.3.2017).

Bảy can phạm bị câu lưu (detained) cho tới phiên 
tòa kế tiếp vào ngày 11.4.2017.

Theo tin AFP, cuối tháng 9.2017 bộ Tư Pháp loan 

tin 4 thẩm phán sẽ thụ lý vụ án xử hơn 2,300 thành 
viên nhóm thánh chiến Boko Haram tại Nigeria 
trong một phiên xử kín, các bị can sẽ có đại diện 
pháp lý. Các bị can bị bắt giữ từ khi bắt đầu cuộc 
tranh chấp từ 8 năm qua khiến ít nhất 20,000 người 
thiệt mạng ở vùng đông bắc hẻo lánh. Khoảng 1,670 
tên bị câu lưu tại căn cứ quân sự Kainji, bang Ni-
ger sẽ bị xử trước rồi đến 651 tên khác bị câu lưu 
tại các lều ở Giwa ở thủ phủ Maiduguri bang đông 
bác Borno. Vụ xử cùng một lượt một số quá đông 
can phạm nêu lên nhiều thắc mắc. Cho tới nay mới 
có 13 tên bị xét xử và 9 tên bị kết án có liên hệ với 
phiến quân Hồi giáo. Tên nổi bật nhất trong vụ án 
là Khalid Al-Barnawi, lãnh tụ nhóm ly khai Ansaru, 
bị buộc tội bắt cóc 10 người ngoại quốc (“Nigeria 
tries Boko Haram suspects behing closed doors”. 
Gulf Times. 8.10.2017).

Tin AFP ngày 2.1.2018 cho biết:
 “Abubakar Shekau xuất hiện trong một video, 

mặc áo dài và một khăn choàng (keffieh) đen trắng, 
có vẻ yếu đuối và đọc khó khăn các điều ghi chú, 
gửi cho AFP ngày 2.1.2018, tuyên bố: “Chúng tôi 
khoẻ mạnh và không có gì xảy ra với chúng tôi. 
Chúng tôi tiến hành các cuộc tấn công vào Maidu-
guri, Gamboru và Damboa. Chúng tôi nhận tất cả 
các cuộc tấn công này”.

Abubakar Shekau xuất hiện trong cuốn video
Các cuộc tấn công tự sát, các cuộc đột kích vào 

các làng mạc, thị trấn và các trạm nhà binh đã tăng 
gấp bội trong hai tháng vừa qua. Đầu tháng 12, 
nhóm thánh chiến binh tấn công một trạm kiểm soát 
quân sự ở Damboa, làm chết ít nhất 4 người và 12 
người khác bị thương.

Vào giữa tháng 12, tại Gamboru, trên biên giới 
với Cameroon, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong 
vụ tấn công một đoàn xe chở hàng. Quân phiến loạn 
cũng đã cướp một xe tải chớ thực phẩm viện trợ cho 
hàng ngàn người bị di tản vì bạo lực. Vào cuối tuần 
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Giáng sinh, các tay súng đã tấn công một số điểm 
kiểm soát tại lối vào Maiduguri, thủ phủ của bang 
Borno, nơi sinh của Boko Haram và tâm chấn của 
bạo lực. Ngày 31.12, Boko Haram bắn chết 25 tiều 
phu chúng cáo buộc là gián điệp cho quân đội và 
dân quân. Trong các hình ảnh chiến đấu, phổ biến 
sau bài diễn văn của hắn, các chiến binh tấn công 
các điểm kiểm soát và thị trấn Maiduguri mặc rách 
mướt, đi bộ hoặc di chuyển 3 người một bằng xe 
gắn máy. Chúng bắn bừa bãi, không có chiến lược 
rõ ràng.

Những hình ảnh sau đây cho thấy xe thiết giáp 
và xe tải nhẹ đánh cắp của quân đội Nigeria, cũng 
như số lượng lớn đạn dược cướp được, gồm cả súng 
phóng hỏa tiễn.

Cuộc xung đột nổ ra vào năm 2009 dưới sự chỉ 
huy của Shekau, đã khiến hơn 20,000 người thiệt 
mạng, hơn 2 triệu người phải di tản. Miền đông bắc 
Nigeria phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo và 
lương thực nghiêm trọng. Nhưng nhóm này bây giờ 
bị chia thành hai phe đối nghịch: phe của Abubakar 
Shekau và phe do dẫn đầu bởi Abu Mosab Al Bar-
naoui [Abu Musab al-Barnawi] được IS công nhận 
(“Shekau, chef de file de Boko Haram, révèle une 
nouvelle video”. AFP. 2.1.2018).

Sheikh Abu Musab al-Barnawi đã bị chính quyền 
Nigeria bắt. Thế là diệt được một hung thần khủng 
bố nhưng đồng thời cũng giúp loại trừ địch thủ của 
một hung thần khác còn nguy hiểm hơn, Abubakar 
Shekau, vì nay hắn độc quyền chỉ huy Boko Haram, 
bành trướng tác hại sang các lân bang của Nigeria 
như Chad, Niger, Cameroon…

(còn tiếp) 

Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(Tiếp Theo)

NGUYÊN HỒNG
Nguyễn Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng 

(1918-1982), sinh tại phố Hàng Cau, Nam Định, 
trong một gia đình Công giáo gốc, cha làm “xếp đề 
lao”, ngoài 30 lớn gấp đôi tuổi mẹ. Nguyên Hồng 
hơn tôi 9 tuổi nên những gì ông tả về Nam Định so 
với tôi biết chắc không nhiều thay đổi.

Tp Nam Định có 3 con đường chính chạy song 
song suốt chiều dọc của thành phố: rue Maréchal 
Foch, rue de France, rue Paul Bert; trừ rue Paul Bert 
là con đường rộng rãi thênh thang nhất thành phố, từ 
đầu dốc Lò Trâu một mạch đến bờ sông chỉ có một 
tên còn hai con đường kia chia thành những khúc 
ngắn mang tên Việt. Phố Hàng Cau là đoạn cuối rue 
de France, sau phố Hàng Đàn, từ ngã tư Hàng Sũ 
đến bờ sông, giữa phố có nhà cụ giáo Hữu nghiện 
thuốc phiện, hiệu trưởng trường Bến Củi (Maurice 
Graffeuil), cuối phố có nhà cụ tổng đốc Phan Đình 
Hòe, tôi biết vì học cùng với hai cháu cụ ở đấy là 
Phan Đình Nam và Phan Đình Nữu. 

THÂN THẾ
Phần lớn các tác giả viết về Nguyên Hồng đều 

nói lả ông xuất thân từ một gia đình nghèo. Sự thật 
không phải vậy. Gia đình ông không giầu nhưng 
cũng không nghèo, “thường thường bậc trung” 
như Kiều, nhưng về sau sa sút, kiệt quệ. Chính ông 
thuật lại trong “Những ngày thơ ấu”, hồi ký hay tự 
truyện, gồm 9 chương: 1. tiếng kèn, 2. chúa thương 
xót tôi, 3. trụy lạc, 4. trong lòng mẹ, 5. đêm nô-en, 
6. trong đêm đông, 7. đồng xu cái, 8. sa ngã, 9. một 
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bước ngắn, đăng trên 8 số từ 22.10 đến 10.12.1938 
tuần báo Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn sau mới 
in thành sách. 

 
Nguyên Hồng và bìa cuốn “Những ngày thơ ấu” do 

nxb Đời Nay của Tự Lực Văn Đoàn xuất bản 1940.
 Dưới đây những chỗ in chữ ngả là những trích 

đoạn từ cuốn này:
“Thầy tôi làm cai ngục. Mẹ tôi con một nhà buôn 

bán rau đậu, trầu cau lần hồi ở các chợ và trên 
đường sông Nam Định - Hải Phòng. Tuổi thầy tôi 
hơn ba mươi, gấp đôi tuổi mẹ tôi… Tôi đẻ ra đã 
được bao nhiêu người nhà những tội nhân có máu 
mặt đến mừng, biết bao nhiêu kẻ nhờ vả ông bà 
tôi lại thăm nom. Đồ vàng bạc, các thứ lụa là, gạo 
thơm, gà béo, trứng mới, cá biển tươi... từng tráp, 
từng thúng, từng bu đã chật ních cả tủ áo và chạn 
thức ăn. Vú bõ trong nhà đã hả hê có số tốt được hầu 
hạ một cửa “quyền quý” (“Tiếng kèn”).

Cái nhà gạch hai tầng ở phố Hàng Cau của bà tôi 
cố dành dụm bao nhiêu năm và vay mượn bao nhiêu 
nơi mới xây được để làm từ đường. Năm ấy là năm 
1927, tôi nhớ rõ như thế, đồng tiền buôn bán còn 
kiếm được nên nhà tôi mới bán được giá cao đến 
thế: một nghìn chín trăm đồng… Bà tôi cũng sinh nở 
mười tám bận… sống sót ba người: thầy tôi và một 
người chị gái thầy tôi, một người em thầy tôi [một 
người có chồng] làm thông phán, [người kia có] cửa 
hàng đồ gỗ tiền nghìn… [Bà tôi] chết bên một cỗ áo 
quan thật tốt đóng sẵn từ mươi năm trước để một 
góc buồng, bên một đống quần áo lành lạnh thơm 
tho giữ y nguyên những nếp là từ thuở mới bước 
chân về nhà chồng (“Chúa thương sót tôi”).

Trừ chiếc tủ chè bằng gỗ gụ, tuy không đẹp nhưng 
chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng 
tiền nữa. Tủ áo, trường kỷ, án thư, sập sơn lần lượt 
bán đi. Cả những đồ đồng và đồ sứ: chậu, mâm, độc 
bình, bát đĩa. Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật 
quý nhất của nhà tôi: cái đồng hồ quả lắc… Hoa tai 
và nhẫn vàng, mẹ tôi tháo bán đi lúc nào không rõ 
(“Trụy lạc”).

Người chị gái thầy tôi là cô C. Duyên, cô ta giàu 
có. Cô có cả một cửa hàng đóng đồ gỗ, trong nhà 
lúc nào cũng hàng mười người thợ. Tủ sập, bàn ghế, 
khung ảnh, cửa hàng có đủ các kiểu lạ của bên Tây, 
bên Tàu, Nhật Bản, lần nào đi bày Hội chợ cũng 
được bằng khen. Nhà cô không còn một chỗ nào hở, 
những đồ sứ, tranh ảnh và hoa lá. Và người cô lúc 
nào cũng đầy vàng. Hột vàng quấn đã đầy cổ lại 
còn kéo trễ xuống ba vòng trước ngực. Đôi hoa tai 
to như cái khóa. Ngón tay trông một cách đáng sợ 
vì những chiếc nhẫn nạm các kiểu mặt ngọc thạch 
xanh đỏ” (“Trong đêm đông”).

Gia đình cũng là gia đình nền nếp, trên dưới thưa 
gửi đúng phép:

“Mẹ tôi vẫn tươi cười và luôn luôn thưa gửi dịu 
dàng với thầy tôi và bà tôi (“Tiếng kèn”). 

Một hồi lâu, mẹ tôi mới cúi đầu đáp: “Thưa mẹ, 
con chẳng biết nghĩ sao cả”. (“Chúa thương sót 
tôi”).

Vẫn còn thấy những tiếng vo ve kéo dài kéo dài, bà 
tôi đã khẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi: 

-  Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đấy ư? 
-  Không! Thưa mẹ con sắp xong rồi mà...
Sáng hôm cắp thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài 

cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thầy tôi 
trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu mới đáp”. 
(“Trụy lạc”).

Ông và cha Hồng thuộc hạng “phá gia chi tử”:
“Ông tôi còn sống sau những trận cờ bạc thua 

tháy và say rượu trở về đánh chửi bà tôi cũng đã 
mấy lần đem đi cầm, bán ấy (“Trụy lạc”).

Bà tôi nức lên rồi ôm mặt khóc: “Anh làm khổ tôi 
vừa vừa chứ! Anh ỷ mình vừa vừa chứ! Đương nhiên 
anh bỏ việc nhà nước. Đương nhiên anh vác bàn 
đèn về nhà, hút ngày hút đêm... Rồi bỗng dưng anh 
đem văn tự địa đồ đi cầm lấy hàng năm bảy trăm 
bạc, chịu lãi mười phân để về Sài gòn, Sài chéo, 
cậy cục hàng trăm bạc để lấy sổ đi làm tàu tây tàu 
Nhật, tưởng nên vương tướng gì hay đâu, không việc 
hoàn không việc, nghiện ngập hoàn nghiện ngập”…
“thằng Vui [tên cha của Hồng] nó vào nhà chung lấy 
cả năm trăm bạc của tao gửi cha xứ rồi. Cha xứ hỏi 
nó, nó bảo lấy tiền để làm vốn sang Lào buôn bán”. 
(“Chúa thương sót tôi”).

Trừ mẹ, Hồng bị tất cả mọi người trong gia đình 
hất hủi, hành hạ. Bắt đầu là cha:

“Thầy tôi nhếch mép cười, vẫy tôi một lần nữa. 
-  Không! Cậu không đánh con đâu, cậu hỏi thôi. 

Tôi đến bên thầy tôi, trống ngực đập mạnh không 
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thể tưởng tượng được, chân tay tôi bắt đầu run hẳn 
lên và nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thầy tôi vẫn thản 
nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi 
tôi: 

- Con có tiền, phải không?
- Con không có. Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ 

cười chẳng làm sáng thêm chút nào cái gương mặt 
xám và bì bì như đá mài ấy. 

-  Thật không chứ? Nói đoạn thầy tôi lần vào cạp 
quần tôi. Tôi co rúm người lại, kêu thất thanh: 

-  Cậu bỏ con ra, con lạy cậu. Thật con không có 
mà. Thầy tôi trừng mắt quát: 

-  Im! Và kéo người tôi lại. Tôi chực gỡ tay thầy 
tôi nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi như 
sắp bật ra ngoài và những hơi thở nóng hổi ở miệng 
thầy tôi cố mím lại mà không được cứ hắt vào mặt 
tôi, tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra sau lưng 
tôi rồi thọc vào trong túi quần để tìm cọc tiền giấu 
đi. Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy 
giờ. Thầy tôi lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím 
lại, cổ họng càng nghẹn ứ... Rồi tôi bật lên một tiếng 
khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào mẩu dây buộc cọc 
tiền bỏ lòng thòng trong quần. Phựt... mẩu dây bị 
giựt đứt. Một cảm giác thắt ruột tôi lại. Tôi nghiến 
răng nắm chặt lấy cạp quần và cọc tiền, giậm thình 
thịch xuống nền nhà. Thầy tôi càng nghiêm nét mặt, 
hất ngược cằm tôi lên. 

-  Hồng! Mấy hôm nay ăn cơm xong mày đi những 
đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa. Nhưng trong 
đầu óc tôi, rành rọt một câu trả lời: “Tôi không có 
tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu!” 
Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi: 

-  Ai cho phép mày đi đánh đáo hở Hồng? Ai cho 
phép mày chơi với những trẻ ăn mày ăn nhặt? Nằm 
xuống đây... Mau! Không thì chết... Hồng!... 

-  Con lạy cậu! Cậu tha cho con... Con trót dại. 
Thầy tôi cười: 

-  Hừ! Trót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi 
mây nhanh như chớp, rút ở trên đình màn xuống. 

-  Con lạy cậu... Cậu tha con... Lần sau con không 
dám thế. Con mà thế nữa cậu đánh chết con. Môi 
thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng 
phì phì. Tất cả thớ thịt của người tôi run bắn lên. 
Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra 
dưới những ngọn roi mà tôi tưởng tượng dần đánh 
át cả những ý luyến tiếc cọc tiền đi. Tôi mếu máo nói 
với thầy tôi: 

-  Con lạy cậu... Đây con có bao nhiêu tiền con 
xin đưa cả cho cậu, vậy cậu tha cho con... Con lạy 

cậu... Cậu tha cho con... Tôi vừa dứt lời, ngọn roi 
mây đưa vút về đằng trước”. 

Cha chết khi Hồng mới 12 tuổi, 
“Tôi đi, mê man, với hình ảnh một đám ma tẻ lạnh 

không kèn không trống....Chính ngày rằm tháng 
tám, giữa lúc trẻ con hàng phố hoan hỉ trước bàn 
cỗ trông trăng, em Quế và tôi lôi thôi trong bộ quần 
áo sổ gấu, lẽo đẽo theo sau một cỗ đòn cũ mang cái 
áo quan thầy tôi có hơn chục người khiêng cũng ở 
cổng nhà thờ đi ra. Đám ma đi, đi rất thong thả, qua 
đầu phố nào cũng được mọi người chăm chú nhìn vì 
trong người đưa đám chỉ thấy có hai đứa bé khóc. 
Em Quế tôi và tôi suýt soát nhau, chỉ sướt mướt hờ 
“Cậu ơi! Cậu ơi!... Hư hư cậu ơi!...” Tiếng khóc 
ngộ nghĩnh nức nở thốt ra làm nhiều người quay 
mặt đi cười. Người chị gái thầy tôi luôn luôn phải 
lùi bước lại, ghé tai bảo chúng tôi: 

-  Đừng hờ là cậu, hờ là cha cơ...” (“Đêm Nô-
en”).

Mồ côi cha, Hồng phải ở với cô và bị cô hành hạ.
“Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên 

đầu đi rồi. Không phải đoạn tang thầy tôi mà vì tôi 
mới mua được cái mũ trắng và quấn băng đen. Gần 
đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn 
chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn 
và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương 
nữa… Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi: 

-  Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với 
mợ mày không? 

-  Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế 
nào mợ cháu cũng về. 

Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: 
-  Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như 

dạo trước đâu? Mày dại quá cứ vào đi, tao chạy cho 
tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và 
thăm em bé chứ.

Hai tiếng “em bé” mà cô tôi ngân dài ra thật 
ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can 
tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy 
mẹ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chửa đẻ với 
người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. 
Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì 
sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, 
để sinh nở một cách giấu giếm trốn tránh như một 
kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó. 
Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: 

- Sao cô biết mợ con có con? 
Cô tôi vẫn cứ tươi cười kể các chuyện cho tôi 

nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về 
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bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho 
con bú ở một bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách 
rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế 
bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội 
quay đi, lấy nón che...

-  Vậy mày hỏi cô Thông (tên người đàn bà họ nội 
xa kia) chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ 
mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một 
lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi được sao? Mấy lại rằm 
tháng tám là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao 
cũng đỡ tủi cho cậu mày, và mày cũng phải có họ, có 
hàng, người ta hỏi đến chứ?” (“Trong lòng mẹ”).

Mỗi lần đau tủi, căm hờn tôi đều biên vào mặt bìa 
vài dòng thật nhỏ, viết bằng một thứ chữ riêng chỉ 
mình tôi đọc hiểu thôi, tóm tắt ngày tháng và những 
sự việc, những nỗi niềm, những ý nghĩ của tôi: 

Ngày 12-11-1931: Cô C. chắt nước ở liễn cháo gà 
đã vữa vào cái bát con. Cô ấy gọi cho mình ăn. Ai 
thèm ăn? Dù có đói lả! Cô ấy quý đầy tớ hơn mình 
mà. 

Ngày 14-11-1931: Phải nhớ cái tát và câu rủa 
sả này cho đến chết. “Hồng ơi! Bố mày có chết đi, 
nhưng còn có mẹ mày nó dạy mày. Cầm bằng mẹ 
mày đánh đĩ theo giai, bỏ mày lêu lổng thì đã có 
chúng tao”. Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi 
lâu thế? Mãi không về! Người ta đánh con vì con 
dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng 
lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa. Mẹ 
xa con, mẹ có biết không?

Ngày 20-11-1931: Giá ai cho tôi một xu nhỉ? Chỉ 
một xu thôi! Để tôi mua xôi hay bánh khúc. Giời rét 
thế này, đi học một mình, vừa đi vừa cắn ngon xiết 
bao? Không! Không có ai cho tôi cả. Vì người ta có 
phải là mẹ tôi đâu!

 Ngày 26-11-1931: Nó khóc mà mình phải chửi 
có ức không? Ai trêu ghẹo cô ấy mà cô ấy nỡ lòng 
réo tên cái mẹ mình lên mà chửi “Cái giống nhà tao 
không có ai thâm hiểm đâu. Chỉ có mày thôi. Mày 
là cái giống con cái L. mẹ mày. Quyển truyện đáng 
giá bạc trăm hay sao mà mày dằn ngửa con tao ra 
mà cướp lấy?” 

Ngày 29-11-1931: Thế mà cũng đọc kinh! Cũng 
xưng tội! Cũng hàng ngày chịu lễ. Chúa nào dạy có 
thức gì là dấm dúi cho cháu ngoại? Nó ăn đến bỏ 
thừa bỏ mứa cũng còn cố ép cho nó ăn. Thôi cũng 
chỉ tại đồng tiền. Giá mẹ tôi hàng tháng gửi tiền về 
thì tôi chả đến nỗi đâu! 

Ngày 13-12-1931: “Cậu ơi! Cái D. nó là con cậu 
đấy. Nó sướt da một chút thì bà cũng đủ đứt ruột 

ra. Người chị gái thầy tôi là cô C. Hồi thầy tôi còn 
sống không bao giờ cô C. dám bén mảng đến nhà 
tôi. Cô bị thầy tôi cấm cửa. Cô C. không có con. Cô 
sợ lúc chết thì tôi ăn thừa tự bèn độn bụng to lên rồi 
giả vờ ốm nghén. Năm ấy cô hơn bốn mươi tuổi và 
đã kêu chửa không biết lần thứ bao nhiêu. Chờ đủ 
ngày tháng, cô C. bắt đứa con riêng của chồng mới 
đẻ về, nhận là con mình. Thằng bé này xa mẹ nó, 
khóc quá sinh sài, người róc đi như con nhái bén. 
Lớn lên nó vẫn gày còm và trông rất buồn cười vì 
hai con mắt đầy lòng trắng, mở thao láo dưới mi 
mắt mọng những gân xanh. Tôi và em Quế tôi gọi 
nó là thằng Chẫu con. Hôm cô C. bênh đứa con ấy, 
vác củi tạ phang tôi lết chân đi không được nữa, tôi 
ghi sau đây.

Ngày 13-12-1931: Đây có thèm tranh gia tài 
với thằng Chẫu con đâu mà định đánh chết đây” 
(“Trong đêm đông”). 

Hồng bị ngay cả bà nội cũng ghét:
“Có một lần bà tôi lạy van hết chỗ này đến chỗ 

khác mới cầm cái áo the độc nhất còn lại để mặc đi 
lễ được một đồng bạc thì giả ngay tiền quà cho đứa 
con gái con cô tôi hết sáu hào, và, còn mua thêm 
cho hai gắp chả và bún nữa. Lúc ấy cơm nước đã 
sẵn sàng. Nhưng tôi vừa mới cất lời hỏi xin chưa 
dám nói là xin gì thì bị hất ngay tay đi… Và một 
đêm, bị bà tôi mắng nhiếc tàn tệ, tôi uất ức thầm thì 
khóc tới một hai giờ. Rồi nhọc quá, tôi ngủ thiếp đi 
lúc nào không rõ”. (“Trong đêm đông”).

“Bao nhiêu lần bà tôi lườm nguýt tôi khi tôi đi qua 
mặt. Cử chỉ đó tỏ rằng bà tôi ghê tởm tôi hơn cả một 
đống đờm dãi. Lật lồng bàn đậy mâm cơm lên, thế 
nào tôi cũng thấy bà tôi gườm gườm nhìn tôi như 
rủa thầm rằng: “Mày thì đã có nhà nước dạy, thằng 
quỷ sống kia ạ!” (“Sa ngã).

Đi học Hồng cũng bị thầy giáo nghi oan hành hạ 
đến nỗi phải bỏ học:

“Thằng bạn ngồi bên trái tôi nó đã vỗ vai tôi bảo: 
“Hồng trông đây này”. Tôi chẳng cần xem nó loay 
hoay nghịch cái gì ở gầm bàn, hất hàm trả lời: “Kệ 
xác mày!” [đúng lúc] thầy giáo trịnh trọng bảo mọi 
người: “Các anh ngồi im, nghe tôi đọc ‘nốt’” . [Thầy 
hiểu lầm là Hồng bảo thầy]. Hai bàn tay của thầy 
giáo vả vào mặt tôi chẳng kỳ mắt mũi, gò má, thái 
dương. Tôi phải ôm lấy đầu. Thầy giáo liền giằng 
tay tôi ra và đưa những quả đấm nắm chắc vào một 
bên mặt tôi. Đầu tôi đã quay tròn, máu mũi chảy 
ròng ròng… thầy giáo túm tóc tôi, lôi sềnh sệch đến 
gần bục gỗ. ống chân, mông đít, sống lưng, bả vai, 

  .
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và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt bởi 
những đầu thước kẻ. Trước tôi còn giơ tay đỡ nhưng 
sau mười ngón tay đã đau nhói như sắp rụng, tôi 
phải lùi dần vào một góc tường… Một chân đưa gót 
giày lên sống lưng tôi. Nhưng tôi đã nằm gục xuống, 
người co rúm lại… Thầy giáo tôi đã quẳng sách vở 
tôi ra sân, và trừng mắt lên nhìn tôi. “Được, mày 
muốn đi học thì từ rầy đến ngày nghỉ hè hễ đến lớp 
là phải quỳ… Không bao giờ tao đổi lời! Mày muốn 
quỳ hay ở nhà tùy ý”... Tôi vùng đứng dậy, mê man, 
chạy như biến ra đường”. (“Một bước ngắn”).

Một ông thầy hồ đồ, nhỏ mọn, độc ác, thù dai như 
thế mà khi thuật lại Hồng không nêu tên hay tên 
trường để trả thù thì bao dung hơn hẳn ông thầy. 
Chính tôi cũng từng bị thầy phạt oan, không đến nỗi 
nặng nề như Hồng mà cho đến nay mỗi khi nhớ lại 
hãy còn uất ức, oán hận. 

Nhưng giáo sư sinh học Đào Văn Tiến (1920-1995) 
cũng người Nam Định, viết trong hồi ký “Nhớ nhà 
văn Nguyên Hồng, người bạn học tuổi thơ” lại kể 
chuyện này khác hẳn:

“Một buổi tối mùa hè, chúng tôi đi dọc đê sông 
Vị tới men bờ sông. Gió sông mát rượi, hai đứa đi 
tới nhà thủy tạ Et-tan-cát <*> xem một lúc rồi quay 
về.

Tôi nhớ một dịp trong năm 1932, Nguyên Hồng 
và tôi đều ở lứa tuổi 12-13, đang học ở trường tiểu 
học Gốc Ngái, lớp nhì. Lúc đó là buổi học sáng, 
một ngày thứ hai. Thầy giáo Tôn vào lớp. Chúng tôi 
đứng phắt dậy, im lặng. Như thường lệ, thầy treo mũ 
phớt lên mắc áo, vẫy tay cho phép ngồi, rồi chậm 
rãi ngồi vào bàn, từ tốn giở sổ điểm danh. Thầy rất 
nghiêm, chúng tôi đứa nào cũng sợ. Bỗng thầy cất 
tiếng: “Nguyên Hồng, lên bảng”. Chúng tôi ngơ 
ngác nhìn nhau: Chắc có sự cố gì đây, bình thường 
vào lớp là thầy kêu bạn trực nhật lớp cáo cáo về học 
sinh vắng mặt, sau đó mới gọi trò kiểm tra. Hồng 
rời chỗ đi chậm lên bảng, chắc cũng hoang mang 
không kém.

   - Anh có biết tội gì không? – Thầy nói xong 
bước xuống bục, lấy chiếc thước kẻ treo ở tường, 
đặt xuống bàn.

   - Thưa thầy, con chưa rõ – Nguyên Hồng mặt tái 
xanh, ấp úng trả lời.

   - Tối hôm qua, anh đi chơi đâu gần nửa đêm mới 
về, bà anh phải thức chờ cửa. Về nhà, cụ mắng, anh 
còn nói hỗn. Đang đêm cụ phải tới nhà tôi mách tội 
anh.

   - Thưa thầy con biết tội rồi – Nguyên Hồng rơm 

rớm nước mắt, không biết do hối hận hay sợ đòn.
   - Thế thì nằm xuống đây.
Hồng ngoan ngoãn nằm xuống bục. Vút vút tiếng 

thước kẻ quất, vừa đánh thầy vừa nhắc: “Từ rầy, 
đừng có hỗn với người trên nhé”. Hồng vừa xoa 
mông, vừa van vỉ: “Xin thầy tha cho, từ sau con 
không dám thế”. Cả lớp xanh mặt, nín thở mỗi khi 
sau tiếng vút, thấy bạn mình quằn quại trên bục – 
Hồng nổi tiếng là tay rạn đòn, thế mà – tôi đã như 
bừng tỉnh khi thấy thầy ngừng roi và nói: “Thôi tha, 
cho, đứng dạy”. Hồng lóp ngóp dạy, chắp tay, nhìn 
thầy, mặt đẫm nước mắt. Nhìn một lúc, thầy dịu 
giọng hỏi:

-  Anh dự định sau này làm gì, mà không chăm 
học, chỉ ham chơi?

-  Thưa thầy, con dự định làm nghề viết văn ạ.
Hồng gãi đầu, lúng túng trả lời. Cả lớp nhìn nhau 

xôn xao, đâu đó có tiếng cười khúc khích. Thầy cũng 
cười:

-  Hừ, cái ngữ anh có thể chỉ viết văn là giỏi.
Chắc thầy đã nghĩ đến nhiều bài văn của Hồng 

được chấm điểm cao và thỉnh thoảng bình cho cả 
lớp nghe – ngừng một lúc, thầy nói thêm:

-  Làm gì, thì lúc còn trẻ cũng phải học hành cẩn 
thận, làm văn cũng phải có học, có học mới có vốn 
mà viết. Thôi về chỗ.

Năm 1960, chúng tôi tình cờ đã gặp lại nhau ở 
đường Trần Hưng Đạo, gần trụ sở hội nhà văn Việt 
Nam. Nguyên Hồng ôm chầm lấy tôi, hồ hởi:

   - Ôi, Đào, Đào… Chúng mình xa nhau mấy chục 
năm trời rồi nhỉ… mới ngày nào… Đào có biết nhà 
thầy Tôn ở đâu không?

    Mình có biết, vì con gái thầy đang làm việc ở 
chỗ vợ mình.

-  Ồ, hay quá, hay quá. Lúc nào – có lẽ Tết này – 
mình sẽ đến thăm thầy, mình sẽ biếu thầy quyển tiểu 
thuyết của mình mới tái bản. Mình sẽ thưa lại với 
thầy rằng, mình luôn tâm niệm lời căn dặn của thầy 
sau trận đòn năm ấy và lời thầy đã trở thành tiên tri. 
Quả là mình đã đóng góp cho nền văn học Việt Nam 
một số tác phẩm không đến nỗi tồi. Hồng nắm tay 
tôi rung rung: “Cảm ơn thầy giáo, cảm ơn các bạn 
năm xưa đã rộng lượng, cổ vũ mình nhiều…”

Khi tôi viết những dòng hồi ký này, bạn tôi đã đi 
xa vĩnh viễn vào quá khứ, nhưng những kỷ niệm thời 
thơ ấu tuổi học trò vẫn sống động mãi trong tôi”.

Cùng việc Nguyên Hồng bị đòn mà lý do và kết 
luận khác hẳn. Đâu là sự thật? Cả 2 người kể chuyện 
đã ra người thiên cổ rồi, đành để ngỏ nghi vấn. 
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Nguyên Hồng chịu oan ức ở nhà và ở nhà trường, 
đến nhà Chúa ông cũng bị hất hủi và không tìm ra 
công bằng bác ái:

“Mười giờ hơn, tôi lẳng lặng ra đi, vận áo chùng 
thâm, đầu trần, chân không…Dân đi đạo ở các “họ” 
quanh tỉnh đã dồn cả lại trước nhà thờ…Mặc có bộ 
quần áo chúc bâu mỏng và chiếc áo chùng thâm đã 
toạc vai, tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê 
buốt, và mỗi lần gió đông như ngọn roi quất nhanh 
qua mặt, tôi tưởng như hai gò má bị một lưỡi dao sắc 
cứa dài…Tiếng chuông bỗng nổi dậy…Cửa nhà thờ 
mở rộng…Tây đầm đi vào trước. Cả bầu đoàn, vú 
bế, vú dắt, chị hai, chị khâu, bé con cầm áo choàng 
và làn mây dựng đầy bánh kẹo hoa quả, ríu rít theo 
sau. Tất cả nghênh ngang đi ở lối giữa nhà thờ rộng 
thênh thang tới những hàng ghế trên cùng lót nhung 
cả ở chỗ quỳ chân. Rồi đến những chức sắc, những 
quyền quý giàu có trong bốn “họ” khệnh khạng, bệ 
vệ, hớn hở…Khi các thứ đàn sáo nhịp với chiếc đàn 
to bằng cả một gian nhà và hàng trăm đồng nhi và 
con gái thơ kinh cùng cất tiếng lên để đón tiếp sự 
thanh bình, vinh hiển của những lớp người sang 
trọng vào trước, thì tụi bõ nhà thờ mới buông tay 
ngăn cản. Tức thì một làn sóng người rách rưới lếch 
thếch tràn vào, không phải bằng lối cửa chính mà 
chen chúc xô đẩy nhau ở các cửa bên mãi sau mới hé 
mở. Cảnh tượng huyên náo hỗn độn như của những 
người dân bị lụt chen lấn nhau để lấy một chỗ đứng 
trước nhà tế bần. Vượt nhanh khỏi mấy bực thềm 
đá, tôi cố gắng lách mình qua một chặng người để 
có thể nhìn thấy bàn thờ nhưng không sao được… 
Mỗi lần tôi rúc đầu lách mình vào các đám đông hôi 
hám ở ngoài cùng ấy thì lại bị một người trong bọn 
đẩy xuống nếu không phải một cái cốc lỗ đầu… Dần 
dần tôi cảm thấy một cách chua cay bên sự trơ trọi 
hèn hạ của tôi, một đứa trẻ côi cút cùng khổ, có bao 
nhiêu người vui sướng, say sưa, chỉ chạm đến họ tôi 
cũng không dám… Tôi bước khỏi cái bậc cuối cùng 
của cái sàn đá cũng kín người -- những người nhà 
quê đến chậm (“Đêm Nô-en”). 

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Tôi không biết Nam Định có chỗ nào gọi là Et-

tan-cát, chỉ có một chỗ gọi là esplanade (bình đài)  trên 
bờ đê lối đi ra bến đò Tân Đệ.

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.

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BẢY
Nhìn đồng bào tôi biểu tình đông đảo
Kể từ ngày Việt cộng chiếm miền Nam
Tôi mừng quá, ơi bước chân gió bão
Dũng cảm thay, hành động họ đang làm!
 Dù họ sống trong gông cùm cộng sản
Trong ngục tù và dưới búa trên đe
Nhưng hôm nay họ vô cùng can đảm
Đứng vùng lên, không ngần ngại, e dè …
 Những dùi cui, những nhà tù, roi điện
Những trận mưa đòn, toà án, công an
Và bắt bớ, và săn lùng, và chết
Đã không còn là sợ hãi, lo toan!
Nửa thế kỷ, từng ngày trong áp bức
Trái tim đau, dồn nén những căm hờn
Nhìn cá chết, đồng bào cùng ý thức
Rồi đến người, người cũng chết đau thương!
Bởi cá chết không tự nhiên nó chết
Mà đảng tiếp tay đầu độc biển nhà
Những di hại sẽ vô cùng khủng khiếp
Đổ lên đầu dân tộc Việt Nam ta!
Lúa đã chết rồi, Cửu Long cũng cạn
Là do Tàu ngăn nước xuống Mê Kông
Mặc cá chết, dân đau và lúa hạn
Đảng vẫn vui say những giấc mơ hồng
Đảng biết rõ vì đảng cùng Tàu cộng
Bao tỷ đồng bán đất ký riêng nhau
Những hệ lụy mặc dân tình chết, sống
Dân than van, đảng bịt miệng, binh Tàu
Nước đã tức thì mấy bờ cũng vỡ
Ngày ấy đến rồi, ngày ấy là đây!
Đảng đã thế, dân còn chi để sợ
Tất cả sẵn sàng cho một đổi thay!…
Người biểu tình và công an chặn lại
Và dùi cui nắm đấm phủ lên người!
Càng đàn áp, đảng càng mau đào thải
Đấy, vòng quay lịch sử tự bao đời …
Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Sao đánh người cùng tiếng nói màu da?
Cá chết, dân đau, xót xa dân hỏi
Sao đánh dân? ngươi tàn ác thế à?
Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Sao đem thân nô lệ đảng côn đồ ?
Có biết nhục không? kìa hồn nước gọi
Bỏ đảng ngay mà khôi phục cõi bờ!
Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Tỉnh dậy đi, thời mê muội qua rồi
Bán nước giết dân, đảng đầy tội lỗi
Đảng đang tan trong vay trả, luật đời!
Dừng ngay lại, đừng tiếp tay tội ác
Chớ thêm dầu vào biển lửa lòng dân!
Biển lửa ấy và những triểu sóng bạc
Sẽ cuốn phăng loài tàn độc, bất nhân!
Rồi sẽ những cuộc biểu tình toàn quốc
Triệu con người cùng sát cánh chen vai
Rồi toàn dân đứng lên thay vận nước
Và nhân quyền công chính sẽ lên ngai ..

 Ngô Minh Hằng
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Người	Dân	(BPT	NgD),	mọi	ý	kiến	là	của	người	viết,	không	nhất	thiết	là	của	
Nguời	Dân	hay	phản	ảnh	quan	điểm,	chủ	trương	của	Nguời	Dân.

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

SÁCH DO
NGƯỜI DÂN PHÁT HÀNH

(Giá sách bao gồm bưu phí nội địa Hoa Kỳ)

Duyên Anh
TUỔI MƯỜI BA, truyện tuổi thơ, 110 trang, 10$00
Hồng Vũ Lan Nhi
HOẢI NIỆM, thơ, 300 trang, 15$00
Ngô Minh Hằng
GỌI ĐÀN, thơ, 150 trang, 10$00
CÓ NHỮNG VÙNG TRỜI, thơ, 250 trang, 15$00
NHỮNG CHẶNG ĐỜI, truyện ngắn, 220 trang, 10$00
Nguyễn Văn Tín
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN HIẾU, sưu khảo, 546 trang, khổ 8-1/2x11, hình 4 màu, 40$00 
Phạm Lễ
TRẢ LẠI CHỖ ĐỨNG CHO VŨ TRỌNG PHỤNG, sưu khảo, 210 trang, 10$00
Quý Linh
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM, sưu khảo, 400 trang, khổ 8-1/2x11, hình 4 màu 30$00
Tha Hương
THƠ THA HƯƠNG, thơ tranh đấu, 120 trang, 10$00
Tha Nhân
NHƯ MỘT GIỌT NƯỚC, thơ tranh đấu, 320 trang, 12$00
Thích Thiện Nguyệt
PHẬT TÍCH DI TRUYỀN, sưu khảo, 200 trang, 10$00
Vinh Sơn Duy Việt
ANH HÙNG TRONG BÓNG TỐI, hồi ký tập thể, 320 trang, 10$00

Nhiều Tác Giả
NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG, bút ký chiến trường, 300 trang, 10$00
MỞ TUNG CÁNH CỬA HUYỀN VI, Sống Mới, 280 trang, 16$00
CHÌA KHÓA TỬ VI, Quản Xuân Thịnh, 140 trang, 10$00
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ẢO VỌNG MÙA THU, Hoàng Thị, 160 trang, $7.00
DĨ VÃNG, Sĩ Quốc, 310 trang, $10.00
LŨY TRE XƯA, Hoàng Thị, 330 trang, $10.00
MÙA THU CUỐI LỐI, Hoàng Hôn, 370 trang, $12.00
ĐỜI VÀO THU, Hồng Vân, 310 trang, $10.00
40 NĂM VIỆT NAM, Hoàng Hôn, 562 trang $20.00
ĂN ỐC NÓI MÒ, Hoàng Hôn, 640 trang, $20.00
NGHĨ QUẨN VIẾT QUANH, Hoàng Hôn, 610 tr $20.00
DÂN NGHĨ, VIẾT, ĐỌC VÀ NÓI, Hoàng Hôn, 610 tr, $20.00
DÂN Ý, Hoàng Hôn, 690 trang, $22.00
DÂN LUẬN, Hoàng Hôn, 670 trang $22.00
DÂN BÀN, Hoàng Hôn, 532 trang $20.00
DÂN THẮC MẮC, Hoàng Hôn, 560 trang $20.00
CHUYỆN GẪU, Hoàng Hôn, 466 trang, $20.00
CỘNG SẢN ĐANG LỪNG LỮNG TRỞ LẠI, Đại Dương, 660 tr, $20.00
BÊN LỀ PHẬt GIÁO I (Darsana), Nguyễn Trần Ai, sưu khảo, 
600 trang 20$00
BÊN LỀ PHẬT GIÁO II (Yoga, Tantra), Nguyễn Trần Ai, sưu 
khảo, sưu  khảo, 840 trang 30$00
AUTUMN, Mai Phương, 300 trang, $10.00 
STORIES OF A TIME, Mai Phương, 340 tr, $10.00
VIETNAMESE COMMUNISTS, Việt Thường, 450 tr, $20.00

Tủ Sách Người Dân Xuất Bản 

Tạp chí Người Dân
PO Box 2674
Costa Mesa, CA 92628  USA

GIÁ SÁCH BAO GỒM CƯỚC PHÍ NỘI ĐỊA HOA KỲ

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


