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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
IV. TÀU LẤN CHIẾM TOÀN THỂ PHI 

CHÂU (tiếp theo)
 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.

 ===>  

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 - 11

CHÍNH TRỊ VÀ....SEX
Vũ Linh, trang 12 - 14

HOÀNG ĐẾ CHUNG THÂN
Thi Sơn, trang 15 - 25

TT TRUMP: MỘT NĂM SAU
Vũ Linh, trang 25 - 29

TRUMP k/ TẬP
Kim Bảng, trang 29 - 36

VIỆC TRONG NƯỚC, VIỆC NGOÀI NƯỚC
Đại Dương, trang 37 - 47

HOA KỲ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC ĐỐI PHÓ 
TRUNG QUỐC - CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?
CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÓI THÀNH TÍCH
HOA KỲ ƯU TIÊN CHỐNG CHÍNH SÁCH

BÀNH TRƯỚNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC
CHIẾC THUYỀN NAN

VIỆT NAM TRONG CƠN BÃO

HOA KỲ TRỰC DIỆN VỚI TRUNG QUỐC
TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ

VIỄN ẢNH CHIẾN TRANH NÓNG,
CHIẾN TRANH LẠNH

DI DÂN: CHỦ QUYỀN HAY NHÂN QUYỀN
AN NINH HAY NHÂN ĐẠO
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HƠI THỞ KIỀU BÀO 
CON DAO TRUNG CỘNG VÀ

GIẤC MỘNG CẬN BÌNH
CÂU HỎI ĐẦU NĂM
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Tịnh Tâm, trang 53- 60
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CỰC ĐOAN DI CĂN - BOKO HARAM (tiếp theo)

 QUÊ TÔI THUỞ ẤY
Mỹ Lộc, trang 66 - 78

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ - NGUYÊN HỒNG
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ANGOLA
KHÔNG  CÓ TÀU KHÔNG CÓ TIỀN
Phải chăng Angola là ngôi sao thứ 6 của Tàu như 

hình trên đây? Có thể. Một bằng chứng là cuộc hội 
ngộ của TT Angola José Eduardo Dos Santos trong 
chuyến công du Bắc Kinh ngày 9.6.2015 với chủ 
tịch Tập Cận Bình tại Đại sảnh Đường nhân dân 
Bắc kinh theo tường thuật của Patrick McGroarty và 
Matina Stevis: 

“Giá dầu thế giới sụt giảm đã được một năm vào 
tháng 6, TT Angola José Eduardo dos Santos làm 
một chuyến đi Bắc Kinh. Theo các nhà tài chính 

làm việc với chính 
phủ ông, nhà độc 
tài phục vụ lâu 
năm hy vọng các 
trái khoản và đầu 
tư mới từ Tàu, đối 
tác mậu dịch hàng 
đầu của Angola, 
sẽ làm nổi lên nền 

kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của nước ông đang 
bồng bềnh trên nước. Trong chuyến thăm kéo dài 
một tuần, ông ký một thỏa thuận cho Tàu xây dựng 
một đập thủy điện trị giá $4.5 tỷ và một loạt các dự 
án khác. Trong cuộc họp với ông dos Santos tại Đại 
Sảnh Đường Nhân dân Tàu, chủ tịch Tập Cận Bình 
cho biết “Tàu và Angola là anh em tốt và là những 
đối tác chiến lược bền vững”. 

Giờ đây, các liên kết kinh tế của Angola với Bắc 
Kinh minh họa cho một vấn đề rộng lớn hơn ở khắp 
Phi Châu: Các quốc gia nối liền vận mệnh của họ 
với Tàu làm cho họ trở thành con tin cho sự hỗn 
loạn của nền kinh tế của Tàu. 

Chủ tịch Tập đang nỗ lực chặn dứng một cuộc suy 
thoái kinh tế ở Tàu, và điều này làm trầm trọng thêm 
việc kiểu chính đau đớn cho Angola, một đối tác mậu 
dịch Phi Châu hàng đầu của Bắc Kinh.

Các nhà nhập cảng Angola đang phải vật lộn để 
trả tiền cho những mặt hàng quan trọng như dược 
phẩm và ngũ cốc. Moody’s Investors Service tuần 
trước cho biết nợ của chính phủ đang gia tăng khiến 
Angola có nguy cơ bị hạ bậc tín dụng. Từ tháng 
giêng, đồng kwanza của nước này đã giảm một phần 
tư giá trị so với đồng Mỹ kim. Một tài chánh gia có 
văn phòng ở Angola cho hay, “Không có Tàu, không 
có tiền”. Ông bảo ông sợ bị dos Santos trả thù vì gia 
đình ông ta điều khiển phần lớn nền kinh tế. “Quốc 

gia này không tự liệu bằng cách phát triển trong các 
khu vực khác”.

  
(trái) José Eduardo Dos Santos và ct Tập (phải) Đồng kwan-

za của Angola giảm 1/4 giá trị so với Mỹ kim
Trong khi cưỡng ép thắt chặt các ràng buộc kinh 

tế với Tàu hơn, Angola và các nước khác cũng tìm 
cách củng cố quyền lực chính trị và mong muốn theo 
mô hình tăng trưởng do nhà nước lãnh đạo của Bắc 
Kinh. Nhưng những nước đặt cược vào nhu cầu dầu 
hỏa và quặng sắt của Tàu đang nhận ra rằng Bắc 
Kinh có thể không phải lúc nào cũng mua -- và cũng 
không thể dạy họ cách vĩnh viễn nắm giữ quyền lực”. 
(In Africa, Those Who Bet on China Face Fallout”. 
8.9.2015).

Sau gần 30 năm nội chiến. José Eduardo dos San-
tos lên làm TT từ năm 1979 theo chế độ độc tài gia 
đình trị, các con ông nắm giữ các chức vụ then chốt 
trong nền kinh tế quốc gia, đặc biệt con gái tỷ phú 
Isabel dos Santos nắm Cty dầu quốc doanh Sonan-
gol có hơn 30 chi nhánh trên thế giới, nổi tiếng là 
sinh hoạt cực kỳ sang trọng, là phụ nữ giầu nhất Phi 
Châu với tài sản trị già $3 tỷ. Angola bị sắp hạng loại 
tham nhũng thứ 163 trên 167 trên thế giới. 

(trái) Trụ sở chính của Sonangol ở Luanda, (giữa) tỷ 
phú Isabel dos Santos, (phải) Xóm nghèo ở Luanda

Trong khi gia đình vơ vét tài sản quốc gia, hơn 
36% dân chúng sống với chưa được $2 một ngày. 
Ngày 26.9.2017 dos Santos thoái vị nhưng đã cài 
sẵn người thân cận là João Manuel Gonçalves Lou-
renço lên thay.

Nhưng chính những chính thể độc tài, tham nhũng 
mới hấp dẫn Tàu vì chúng “dễ bảo”. 
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Tàu lợi dụng tư thế này kéo nhau sang Angola lập 
nghiệp.

THẦY CAI TÀU
Lucy Ash mô tả tình cảnh này:
“Tại Angola, hàng chục ngàn công nhân Tàu đến 

để xây dựng lại một quốc gia bị cuộc nội chiến kéo 
dài tàn phá. Không chỉ thủ đô Luanda trở thành một 
công trường xây dựng bát ngát. Tại các tỉnh, những 
công nhân Tàu mặc áo xanh có ở khắp nơi, xây dựng 
đường sá, thiết lộ và học đường. 

Tại thị trấn ven biển Sumbe, cách thủ đô 3 giờ lái 
xe về phía nam, tôi tìm thấy một toán 95 người đàn 
ông Tàu đang hoàn thành một trường cao đẳng kỹ 
thuật và khởi công một bệnh viện. Công trường ở xa 
đường và có hàng rào cao bao quanh. Bên trong, 
bác sĩ Wang Weiheng, 28 tuổi, từ Trùng Khánh, có 
nhiệm vụ chăm sóc các công nhân xây dựng. Cô chỉ 
cho chúng tôi thấy các phòng ngủ, nơi 10 người ngủ 
trên giường nhiều tầng, đắp màn chống muỗi. Cô 
bảo, “Tôi cố hết sức nhưng vào mùa mưa cũng có 
vài trường hợp sốt rét”. 

(trái) Công nhân Tàu ở Luanda, (phải) Bác sĩ Wang 
Weiheng, (cột bên phải) cặp vợ chồng Lin và Yibing
Bên ngoài tôi thấy tất cả các vật liệu từ những bao 

xi măng đến cột để làm giàn giáo nhập cảng từ Tàu. 
Ngoài các nhân viên an ninh tại cổng và hai phụ nữ 
Angola được thuê để rửa rau và lau chùi nhà vệ sinh 
và nhà tắm, tôi không thấy có người dân địa phương 
ở đây. 

Từ năm 2004, Angola đã vay của Tàu $8 - 12 tỷ. 
Nhờ có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ ở Vịnh Guinea, 
cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này  đã thành đối tác 
mậu dịch Phi Châu lớn nhất của Tàu.  Để đổi lấy 
dầu, Tàu khát dầu giúp đỡ Angola để sửa chữa hạ 
tằng cơ sở quốc gia. Mặc dù Bắc Kinh khẳng định 
tín dụng của  Tàu không có ràng buộc, thỏa thuận ở 
Angola là 70% các cuộc đấu thầu cho các công trình 
công chánh phải để cho các công ty Tàu. Điều đó có 
nghĩa là hàng vạn việc làm ở đây cho công nhân, kỹ 
sư, nhà quy hoạch - thậm chí cả bác sĩ Tàu. 

Bác sĩ Wang nói rằng cô thấy công việc được 

quảng cáo trên internet. Chồng cô, mà cô gặp tại 
trường y khoa, cũng xin đi làm ở Angola. Anh là bác 
sĩ tại một địa điểm xây dựng khác ở thị trấn Uaco 
Cungo, cách đó một ngày lái xe. Cô dường như rất 
vui khi thấy chúng tôi bởi vì cô hiếm khi gặp những 
phụ nữ khác. Chồng cô chỉ họa hoằn ghé thăm cô và 
cả cô lẫn công nhân đều được khuyến cáo đừng ra 
bãi biển hay chợ ở thị trấn. Cô nói thêm, “Ban ngày 
không có nhiều thì giờ và cổng khóa vào lúc hoàng 
hôn vì ra ngoài không an toàn. Họ nói với chúng tôi 
rằng một số người Angola có súng. Vả lại tôi không 
nói được tiếng Bồ Đào Nha vì vậy rất khó giao tiếp, 
đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn”. Bác sĩ Wang nói 
rằng cô kiếm được khoảng $1,200 một tháng, nhiều 
hơn là cô có thể kiếm được như một bác sĩ mới tốt 
nghiệp tại quê nhà. Cô và chồng định ở lại Ango-
la trong vài năm cho đến khi họ tiết kiệm đủ để về 
Trùng Khánh và bắt đầu xây dựng gia đình.

Đối với nhiều người Tàu, Phi Châu là một xứ có 
nhiều cơ hội. Một cặp vợ chồng khác mà tôi gặp, 

Lin và vợ Yibing, có một 
nhà máy nhỏ và một 
phòng khám châm cứu ở 
Luanda. Nhưng người 
Angola không có việc 
làm ở các hãng Tàu gây 
ra oán hận ngày càng 
tăng ở một quốc gia đau 

khổ vì nạn thất nghiệp 
kinh niên sau gần ba thập kỷ chiến tranh. Vì dầu và 
kim cương của mình, và tăng trưởng kinh tế dự kiến 
là 24% trong năm nay, Angola trông rất giầu trên 
giấy tờ. Nhưng hầu hết dân chúng sống trong nghèo 
khổ tồi tệ. Fernando Macedo của Hiệp hội Công lý 
Hòa bình và Dân chủ, một nhóm nhân quyền có trụ 
sở ở Luanda, thừa nhận rằng vì chiến tranh, cả thế 
hệ Angola đều có trình độ học vấn thấp. Ông bảo, 
“Nhưng tại sao chúng ta cần phải nhập cảng lao 
động không có tay nghề từ Tàu vào. Thật vô lý”. 
(“Chinese workers are redeveloping – but costing 
Angolian jobs”. Crossing Continents). 

Báo Người Lao Động đăng bài “Những ông chủ 
Trung Quốc ở châu Phi: Ván bài dầu khí Angola” 
cũng phân tích tình trạng lao công Tàu lấn át lao 
công địa phương:

“Sau khi soán ngôi quán quân sản xuất dầu thô 
của Nigeria,  năm 2010, Angola trở thành nước châu 
Phi nhận được vốn đầu tư lớn nhất của Tàu, đồng 
thời cũng nhận được lực lượng lao động nước ngoài 
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lớn nhất là người Tàu… Lâu nay, người dân Angola 
rất bất bình về chuyện các công ty Tàu không dùng 
lao động tại chỗ mà nhập cảng lao động Tàu với số 
lượng lớn... Những người này không chỉ hoạt động 
trong các công ty Tàu mà còn kinh doanh trên vỉa hè 
các thành phố lớn, đánh bạt hàng ngàn người buôn 
gánh bán bưng địa phương…

Ông Jim đã gặp một  cán bộ Tàu khoảng 50 tuổi 
ngồi ăn mì và nhâm nhi bia Tàu tại một quán ăn 
bình dân ở Luanda. Trong lúc hàn huyên, ông Jim 
có nhắc đến  một vụ nổ trong  lòng mỏ ở Angola làm 
một công nhân Trung Quốc chết thảm… Người cán 
bộ Tàu nói, “Người Tàu sẵn sàng chết ở Phi Châu. 
Họ hạnh phúc được chết ở đây, họ không sợ tai nạn 
mỏ bởi vì  họ biết vợ con họ sẽ nhận được tiền bồi 
thường xứng đáng” .

Theo vị cán bộ này, lao động Tàu đến từ mọi miền 
đất nước Tàu, vốn là nông dân nghèo khó, học hành 
lơ mơ, việc làm rất khó kiếm chứ đừng nói gì đến cơ 
hội thăng tiến trong xã hội. Họ biết rõ đồng tiền quan 
trọng như thế nào bởi ở quê họ, những kẻ có quyền 
đều là người có tiền và ngược lại. Họ chết đi nhưng 
người thân của họ được tiền. Thế là mãn nguyện. 
Người ta hỏa táng xác người thợ, tro cốt chuyển về 
quê nhà cho vợ con hoặc người thân. Những người 
này sẽ nhận được khoảng 300.000 nhân dân tệ (1 
NDT=3.283 đồng), cả một gia tài đối với nông dân 
Tàu. Phần lớn lao động Angola ở các công ty Tàu, 
theo ông Jim, chỉ được giao những công việc cực 
nhọc và nguy hiểm dưới quyền giám sát của “thầy 
cai” Tàu. Dân Angola than phiền hầu hết “thầy cai” 
rất khó chịu, hay la mắng và chỉ biết nói 2 tiếng Bồ 
Đào Nha là “cava, cava”, tức là “đào đi, đào đi” và 
“rapido, rapido”, tức là “nhanh lên, mau lên”.

(trái) Giàn khoan dầu của Tàu ở Angola tháng 
9.1987, (phải) Một “thầy cai” Tàu ở Angola, mặt non 

choẹt như nhãi ranh lại ra vẻ hắc xì dầu.
Ông Jim đã gặp một vị giám đốc điều hành công 

ty xây dựng Giang Tô, tên Hạ Nhất Hoa, đến từ Bắc 
Kinh. Công ty của ông này nhận thầu xây dựng một 

khách sạn ở Baya Falte và học viện cảnh sát  ở Baya 
Azul. Ông này luôn miệng than thiếu thợ Tàu. Nhà 
ông Hoa có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý An-
gola nhưng do thợ Tàu đóng. Thức ăn của ông cũng 
được công ty chở từ Bắc Kinh sang. Tuy nhiên, ông 
bị cấm lấy vợ bé hay quan hệ tình dục với người 
địa phương, nếu vi phạm sẽ bị đuổi ngay”. (“Những 
ông chủ Tàu ở châu Phi: Ván bài dầu khí Angola”. 
9.9.2012).

MÔ HÌNH ANGOLA
Lucy Corkin nhận định:
“Theo tập tục, chiếu cái gọi là ‘Mô hình Angola’ 

<*> chính phủ Tàu đang tham gia rất nhiều vào 
chương trình tái thiết quốc gia thông qua các định 
chế tài chính khác nhau như là một phương tiện để 
đảm bảo các quan hệ mật thiết hơn với Angola và 
từ đó tiếp cận với dầu mỏ. Do đó, chiến lược của 
Tàu dường như tích lũy vốn chính trị thông qua việc 
cung cấp hạ tằng cơ sở, được tài trợ bằng các trái 
khoản ưu đãi do các ngân hàng quốc doanh Tàu hỗ 
trợ… Tàu và Angola  nhìn nhau như các đồng minh 
chiến lược cần thiết trong tương lai gần, nhưng điều 
này có thể che giấu một cuộc hôn nhân ước lệ không 
thoải mái”. (“Uneasy allies: China’s evolving rela-
tions with Angola”. 5.4.2011).

Không thoải mái đến độ bạo hành. Tân Hoa Xã từ 
Luanda, thủ đô Angola loan tin:

“Chủ tịch luân phiên của Phòng Thương mại Tàu 
tại Angola Liu Yiyong hôm Thứ Năm kêu gọi các 
công ty Tàu hoạt động tại Angola phải có nhiều biện 
pháp tự vệ và an ninh hơn trong bối cảnh các tội 
phạm đang gia tăng ở nước Phi Châu này. Trong 
một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, Liu bảo những 
tháng gần đây có nhiều tội ác hơn chống ngoại kiều 
Tàu vì nền kinh tế quốc gia phụ thuộc vào dầu bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi giá dầu quốc tế đứng lại…

Hiện tại, hơn 500 công ty Tàu đang hoạt động ở 
Angola, đóng vai trò then chốt trong quá trình tái 
thiết hậu chiến của nước Phi Châu này. Tuy nhiên, 
các nhà phân tích cho hay tỷ lệ tội phạm cao và cảnh 
sát kém ở một số vùng trong nước có thể tác động 
tiêu cực đến sự tham gia của nước ngoài”.(Biên tập: 
xuxin. “Chinese firms urged to beef up security in 
Angola amid worrying crimes”. 12.5.2016).

500 công ty Tàu này đem theo 258,391 lao công 
Tàu, vì bạo hành chống Tàu, hiếp dâm, sát nhân, 
trộm cướp tăng, đến năm 2017 dân số Tàu ở Angola 
chỉ còn khoảng 50,000. Mùa xuân 2016, Angola bị 
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nạn sốt vàng da (yellow fever) bộc phát, 11 người 
Tàu hồi hương mang theo bệnh này, Chính phủ Tàu 
phải cứ một đoàn y tế sang Angola chích ngừa cho 
dân Tàu.

Dù nguy hiểm đến tính mạng, Tàu vẫn “cư trú lỳ” 
khi còn lợi. Hết ăn thì chẳng cần xua đuổi, Tàu cũng 
tẩu (tẩu vi thượng sách). 

Candido Mendes bình luận:
“Theo người đứng đầu một nhóm thương mại, 

hàng vạn người Tàu đã bỏ Angola vì giá dầu tụt làm 
tổn thất kinh doanh và đình trệ các dự án xây dựng. 
Xu Ning, chủ tịch Hiệp hội Kỹ nghệ và Thương mại 
Angola-Tàu, trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Lu-
anda, bảo số công nhân Tàu và chủ doanh nghiệp 
đã giảm xuống còn khoảng 50,000, một phần tư so 
với cách đây 4 năm. Những người ở lại đang hồi 
phục từ “thảm họa” 2016, với hầu hết các dự án xây 
dựng do Tàu lãnh đạo vẫn bị đình trệ. 

Xu bảo: “Năm ngoái rất tệ, chúng tôi mất rất 
nhiều tiền. Nhiều người đóng cửa công việc về Tàu 
vừa đi vừa khóc… Doanh nghiệp bị mất hết khi đồng 
kwanza của Angola trượt xuống tới mức 600 một 
Mỹ kim ở chợ đen, cắt giảm giá trị các hợp đồng 
được ký kết khi đồng kwanza ăn US$100 còn một 
phần nhỏ so của số tiền ban đầu. Các chủ doanh 
nghiệp Tàu không có quyền đổi lấy Mỹ kim tại các 
ngân hàng Angola theo tỷ giá hối đoái chính thức là 
168 kwanza và ngay cả những người giữ ngoại tệ tại 
các ngân hàng địa phương cũng không thể rút hoặc 
chuyển tiền đó cho các mục đích kinh doanh”.

Angola đã phải vật lộn để đương đầu với tác động 
của dầu rớt giá. Theo trang web của Sáng kiến 
Nghiên cứu Châu Phi, vào năm 2015, nó là một 
trong năm quốc gia Phi Châu hàng đầu, chung nhau 
chiếm 48% doanh thu hàng năm của các công ty xây 
dựng của Tàu trên lục địa này. Bốn quốc gia khác 
là Algeria, Ethiopia, Kenya và Nigeria”.(“Chinese 
Businesses Quit Angola After `Disastrous’ Currency 
Blow”. 20.4.2017).

Zachary Hylton phân tích lợi và hại của viện trợ 
Tàu ở Angola:

Ngày 21.3.2004, Ngân hàng Xuất nhập cảng Tàu 
cấp tín khoản $2 tỷ cho phát triển hạ tằng cơ sở 
công cộng… Đồng thời, Sinopec (China Petroleum 
and Chemical Corporation) mua 50% cổ phần của 
một khối dầu với giá $725 triệu. Năm 2005, Sino-
pec lại mua một khối nữa và liên doanh với Sonan-
gol, công ty dầu quốc doanh của Angola, thành lập 
SSI (Sinopec-Sonangol International),. Với 75% cổ 

phần, Sinopec là sở hữu chủ đáng kể ba khối dầu 
ngoài khơi. Các khoản tiền thưởng khi ký kết cho 
các khối này được thêm vào $1.1 tỷ, mức cao nhất 
trong lịch sử ngành kỹ nghệ dầu của Angola. Tuy 
nhiên, vì các vấn đề kỹ thuật, dự án này đã bị đình 
chỉ từ năm 2006. Dù sao, mậu dịch dầu hiện hữu 
giữa hai quốc gia, kết hợp với hạn mức tín dụng 
$14.5 tỷ, cho thấy đầu tư lớn của Tàu vào sự phát 
triển của Angola.

Nhiều vụ chỉ trích đầu tư của Tàu ở Angola ám 
chỉ quan tâm của nó đối với kỹ nghệ dầu. Các trái 
khoản của Exim Bank năm 2002 được chấp nhận 
với việc mua một trong những khối dầu của Angola. 
Nhiều chuyên gia chấp nhận sự đảm bảo của Sino-
pec trong việc mua 50% cổ phần Khối 18 để thương 
lượng trái khoản $2 tỷ. Năm sau, Sinopec đạt được 
một khối dầu khác và việc thành lập SSI khiến nhiều 
người cho rằng các trái khoản của Tàu gồm việc bí 
mật sang đoạt sản xuất dầu của Angola. Những phát 
triển này, cùng với trái khoản Exim, có thể gây tai 
họa cho nền kinh tế Angola và cho lý do để hỗ trợ 
các cáo buộc về ý định trục lợi của Tàu.

Angola chẳng mấy chốc đã trở thành đối tác mậu 
dịch lớn nhất của Tàu sau những sự kiện này. Năm 
2009, 39% xuất cảng dầu của Angola gửi sang 
Tàu. Hiện nay, thường xuyên có chuyến thăm song 
phương của các viên chức nhà nước và các chuyến 
bay trực tiếp đã được thiết lập từ Bắc Kinh đến Lu-
anda. Mặc dù quan hệ giữa hai nước tăng cường, 
Angola không cho phép Tàu kiểm soát nguồn thu 
nhập của nó. Sau khi thành lập SSI, Sinopec dự định 
phát triển một nhà máy lọc dầu ở Tây Angola, sản 
xuất 200.000 thùng mỗi ngày, nhưng thoả thuận này 
bị hủy bỏ. Việc khoan dầu ngoài khơi đầy hứa hẹn 
do SSI kiểm soát cuối cùng đã bị bỏ lửng do Tàu 
không có kỹ thuật khoan sâu và cực sâu. Hơn nữa, 
trong năm 2008, Sonangol đã ngăn chặn Sinopec 
mua $1.8 tỷ 20% cổ phần trong một khối dầu khác 
vì Angola có ý định giữ quyền sở hữu…

Tàu chắc chắn tìm kiếm những nguồn tài nguyên 
để cung cấp cho tiêu thụ năng lượng trong các cuộc 
đàm phán đầu tiên của họ với Angola và đã rất 
thẳng thắn trong việc theo đuổi mục tiêu này. Vậy 
mà, điều này đã không làm cho Tàu mù quáng khai 
thác Angola. Tàu là một đối tác mậu dịch dầu tương 
đối nhỏ với Angola. Hơn nữa, Angola chỉ đứng thứ 
18 trong số chứng khoán FDI [Foreign direct in-
vestment = Đầu tư ngoại quốc trực tiếp] của Tàu và 
Tàu chỉ chiếm 0.25% chứng khoán FDI của Angola. 
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Tàu công khai tuyên bố rằng nó không coi Angola 
là một đầu tư chiến lược, nhưng lại quan tâm đến 
quan hệ với Nam Phi. Nếu đúng như vậy, tại sao 
Tàu lại đầu tư $14.5 tỷ vào nước này? Một luận cứ 
có tính thuyết phục là giả thử ý định của Tàu nhắm 
vào Cộng hoà Dân chủ Congo lân bang của Angola. 
Vì đa số trái khoản cho Angola dành cho hạ tằng 
cơ sở, Tàu có thể tìm cách xây dựng các điều kiện 
cần thiết để khai thác tài nguyên. Là một quốc gia 
trong đất liền, một trong những trở ngại lớn nhất 
của Congo trong tương lai có thể là việc tiếp cận thị 
trường quốc tế. Một hệ thống đường xá hoặc thiết lộ 
có quy hoạch ở Angola sẽ cho phép Tàu tiếp cận tốt 
hơn các nguồn tài nguyên của Congo…

Xét về chiến lược phát triển tổng thể của nó, Tàu 
gần với cứu cánh tìm kiếm của việc sắp loại (spec-
trum) hơn. Với tư cách là người tìm kiếm (seeker), 
Tàu không đặt mục tiêu vào việc nhâp cuộc các dự 
án xa hơn việc hoàn trái và bảo đảm hoàn thành 
dự án. Chính sách tín dụng của nó xem xét hầu hết 
các quốc gia trên cơ sở bình đẳng vì các chính sách 
này được trình bày cho các chính phủ bất kể mức 
độ phát triển trong nước, các vấn đề tham nhũng, vi 
phạm nhân quyền, hoặc đánh giá tài chính, nhưng 
phải cân nhắc các tài nguyên khả dĩ bảo đảm hậu 
thuẫn cho việc hoàn trái…

Tàu cho phép người nhận quyết định các dự án của 
họ, bất kể nhu cầu phiến diện hay có thể có những 
ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nước ấy. Chừng nào 
nước ấy có thể trả nợ và chấp nhận chính sách “Một 
nước Tàu”, Tàu chấp nhận yêu cầu của hầu hết các 
quốc gia…

Sự tham gia của Tàu không phải lúc nào cũng ưu 
tiên cho một giải pháp mà cho những mục tiêu chính 
trị với người nhận... Trong trường hợp của Ango-
la, Tàu đã giữ đúng kế sách phát triển của nó. Trái 
khoản $10.5 tỷ của ngân hàng Exim cho Angola cấp 
70% cho các doanh nghiệp Tàu, và theo yêu cầu của 
chính phủ Angola, chuẩn chi 30% còn lại cho khu 
vực tư của Angola. Vì trái khoản này, cùng với trái 
khoản $2.9 tỷ của CIF [China International Fund], 
sẽ được phân bổ cho phát triển hạ tằng cơ sở, An-
gola có toàn quyền quyết định nơi nào và trái khoản 
được sử dụng cho việc gì. Rất nhiều hạ tằng cơ sở 
của Angola bị chiến tranh tàn phá, sự phát triển của 
nó là mối quan tâm chính và được thừa nhận rộng 
rãi như một rào cản lớn cho tăng trưởng kinh tế…

Cống hiến cúa Tàu tuân thủ các chiến lược phân 
bổ ngân quỹ của các nước tiếp nhận là một hình thức 

cực đoan của tiếp cận của người tìm kiếm (seeker 
approach) [đối lập với cách tiếp cận của người lập 
kế hoạch (planner approch)] tuy có thể nguy hiểm. 
Nếu các nhà hoạch định chính sách không đo lường 
chính xác và theo chiến lược nhu cầu của đại đa 
số dân, họ có thể ràng buộc quốc gia của họ vào 
các hợp đồng dài hạn làm hại phát triển. Tiếp cận 
của người tìm kiếm của Tàu cũng chú trọng nhiều 
vào sản phẩm hơn là vào diễn biến. Cung cấp lao 
động Tàu bất kể khả năng địa phương của nước tiếp 
nhận. Trong trường hợp của Angola, với tỷ lệ thất 
nghiệp rất cao, lực lượng lao động chỉ có thể nhận 
được lợi ích biên tế từ một khoản đầu tư lớn như 
vậy trong nước. Hơn nữa, mô hình người tìm kiếm 
này không tính đến tính bền vững do không dùng 
lao động địa phương cũng đủ tiêu chuẩn khả năng 
bảo trì, bắt buộc để duy trì bất kỳ dự án hạ tằng 
cơ sở nào. Tuy Tàu dùng tiếp cận người tìm kiếm, 
đầu tư của nó ở Angola chứng minh những bất cập 
của nó”. (“China in Angola: The Pros and Cons of 
China’s Aid Structure”).

Brian Spegele cho biết Sinopic bị điều tra về tội 
tham nhũng trong những giao dịch dầu với Angola:

“Các nhà điều tra đang khảo sát liệu một cựu chủ 
tịch Tập đoàn Sinopec đã lãnh đạo công ty trả tiền 
quá lố cho quyền khai thác các mỏ dầu ngoài khơi ở 
Angola trong thời gian quản trị công ty từ năm 2007 
đến 2011, và liệu điều này có gợi ý có thể có hối 
lộ hay tiền lại quả không, theo những người quen 
thuộc với vấn đề. Nguyên chủ tịch Su Shulin là thống 
đốc tỉnh Phúc Kiến ven biển trù phú khi cơ quan 
chống tham nhũng của Đảng Cộng sản tuyên bố câu 
lưu ông vì những cáo buộc hối lộ không xác định 
trong tháng này.

Là chủ tịch Sinopec, ông Su là công cụ khiến An-
gola thành một trong những tác vụ lớn nhất ở nước 
ngoài của công ty, với sự hợp tác của BP PLC và các 
công ty khác. Angola giữ vị trí được ham muốn như 
là một trong những nhà cung cấp dầu hàng đầu của 
Tàu, nhờ đầu tư của Sinopec trong các khối ngoài 
khơi của nó. 

Huang Jing, một chuyên gia chính trị Tàu tại Đại 
học Quốc gia Tân Gia Ba bảo, trong khi các khoản 
đầu tư ở nước ngoài của Tàu tại Angola và các nước 
khác được ca ngợi khi nền kinh tế Tàu đang bộc 
phát cần năng lượng trong thập kỷ vừa qua, giá dầu 
tụt mạnh đã làm cho nhiều hợp đồng có vẻ có rủi ro 
và thu hút sự quan tâm của các nhà điều tra. Bởi vì 
ngành kỹ nghệ dầu mỏ cần vốn lớn nên dễ bị làm 
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mồi cho hối lộ.
Một trong những người quen thuộc với cuộc điều 

tra cho biết cuộc điều tra chống hối lộ ông Su là một 
phần việc khảo sát mối quan hệ của Sinopec với một 
trong những đối tác trong khai thác dầu ngoài khơi 
tại Angola,  China Sonangol International Holding 
Ltd. Có trụ sở ở Hồng Kông… China Sonangol một 
phần thuộc sở hữu của nhà sản xuất dầu quốc doanh 
Angola, Sonangol E.P. Tuy nhiên, khó xác định quyền 
sở hữu tối thượng của phần còn lại của nó”. (“China 
Probes Graft in Angola Oil Deals”. 20.10.2015).

ANGOLA ĐI  VỚI AI: TÀU HAY MỸ
Angola lựa chọn đi với Tàu hay với Mỹ?
Estelle Maussion nhận định:
“Tuần này cạnh tranh biểu diễn đầy đủ, thủ đô 

Luanda của Angola nghênh tiếp thủ tướng Tàu Lý 
Khắc Cường hôm Thứ Năm trong chuyến thăm 48 
giờ, chỉ ba ngày sau khi trải thảm đỏ đón ngoại 
trưởng HK John Kerry…

Jose Carlos Gomes, chủ tịch của Công ty Hỏa xa 
ở thị trấn Benguela, nơi mà 1.3 cây số thiết lộ đã 
được nhóm xây cất CR-20 của Tàu canh tân, nói 
rằng: “Trong quá khứ, cả Mỹ lẫn Châu Âu đều 
không muốn giúp đỡ, Chỉ có Tàu đáp ứng lời kêu 
gọi của chúng tôi và họ thực hiện nó với hiệu lực”. 
Tuy nhiên, quan hệ đối tác đã bị chỉ trích khá nhiều 
ở Angola.

(trái) Ngoại trưởng HK John Kerry và ngoại trưởng An-
gola Georges Rebelo Chicoyi nhân dịp ông công du HK 
ngày 15.12.2014,  (phải) TT Angola Joao Lourenco và 
ngoại trưởng Tàu Vương Nghị nhân dịp ông đến Luanda 

ngày 13.1.2018.
Nhiều quan sát viên bảo, sự hiện diện Tàu ở khắp 

mọi nơi thường liên quan đến sự thiếu minh bạch 
trong hợp đồng, phẩm chất công việc kém và các dự 
án kiến thiết phí tổn cao không xứng đáng với lợi 
ích (white elephant construction projects). Số công 
nhân Tàu quá đông cũng có nghĩa là ít quan tâm đến 
đào tạo và tuyển dụng dân địa phương.

Hoa Kỳ tìm cách khai thác những quan ngại này, 
trở thành đối tác thương mại lớn thứ nhì của An-

gola, vượt qua sức mạnh của cựu thực dân Bồ Đào 
Nha và lấn trước Ba Tậy và Nam Phi… Tránh xa 
quốc gia này trong những năm bất ổn, HK giờ đây 
muốn đưa Angola thành một trong những đối tác 
hàng đầu trên lục địa Phi Châu, không chỉ trong 
thương mại mà còn trong việc giải quyết vô số xung 
đột khu vực.

Kinh tế gia Vicente Pinto de Andrade bảo: “Điều 
thu hút được các đại cường quốc là tiềm năng tăng 
trưởng chung của Phi Châu, Họ đang cố gắng thiết 
lập một chiến lược cho phép họ hưởng lợi từ nhiều 
đối tác Phi Châu như chúng hiện nay… Đối với 
Angola, chính phủ nên đảm bảo họ giao dịch được 
với tối đa nước ngoài nhưng cũng khuyến khích các 
hãng tư trong nước. Nhà nước không thể là động 
cơ đầu tư duy nhất cho quốc gia”. (“China and US 
battle for influence in Angola”. 8.5.2014).

Đây là khuyến cáo rất khôn ngoan nhưng khó theo 
vì không chống lại được với kỹ thuật bôi trơn tinh vi 
của Tàu cho nên Tàu vẫn tiếp tục các công trình xây 
dựng đại quy mô ở Angola. 

Ngày 4.8.2017, TT Angola José Eduardo dos San-
tos làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đập thủy 
điện Caculo Cabaca ở Dondo do Công ty TNHH 
nhóm Gezhouba của Tàu (CGGC) thực hiện (hình 
phải dưới đây.

Ren Jianguo, phó tổng giám đốc CGGC, giải thích 
với truyền thông rằng nhóm sẽ chuyển dự án thủy 
điện Caculo Cabaca thành một dự án phẩm chất cao, 
góp phần vào sự phát triển của ngành năng lượng và 
cải thiện hạ tằng cơ sở trong tỉnh Bắc Kwanza. Ren 
Jianguo cho biết dự án thủy điện Caculo Cabaca dự 
kiến sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất được xây dựng 
bởi một công ty Tàu ở Phi Châu, dự kiến sẽ đáp ứng 
được hơn 50% nhu cầu điện của nước này

Theo hợp đồng, CGGC cũng sẽ chịu trách nhiệm 
về vận hành và bảo trì nhà máy trong 4 năm, và thành 
lập một nhóm quản lý hoạt động và nhân viên kỹ 
thuật cho Angola. Đại sứ Tàu ở Angola Cui Aimin 
nhấn mạnh rằng Tàu là đối tác thương mại chính của 
Angola, Angola là đối tác thương mại Phi Châu lớn 
thứ hai của Tàu và là nước xuất cảng lớn nhất Phi 
Châu sang Tàu. Angola là nước châu Phi đầu tiên 
hưởng lợi từ đầu tư của Tàu.(“ Chine-Angola : plus 
de 8 milliards d’euros d’échange”. Chine Magazine 
2.10.2017). 

Năm 2008 TT Jose Eduardo dos Santos hứa sẽ xây 
1 triệu căn nhà mới trong 4 năm.

Sébastien Le Belzic, ở Tàu từ 2007, chủ trang 
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nhà Chinafrica.info, một tạp chí chuyên về “China-
frique” và những nền kinh tế mới nổi lên, bình luận 
về dự án gia cư đầy tham vọng này: 

“Khoảng 30 cây số từ Luanda, Kilamba Kiaxi là 
một trong 5 thành phố mới do Tàu xây dựng ở An-
gola. Từ năm 2011 đến năm 2013, hàng chục tòa 
nhà nhiều tầng, theo kiểu các tòa nhà ở Tàu, đã từ 
mặt đất mọc lên. Đối với Bắc Kinh, đó là một mô 
hình hợp tác Tàu-Phi. Các nhà chức trách Angola 
khẳng định 95% số căn chung cư có người ở. Kil-
amba đã trở thành một ốc đảo cho tầng lớp trung 
lưu với 20.000 căn chung cư, 85.000 cư dân, một thị 
trưởng mới được bầu và một báo cáo phấn khởi của 
đài truyền hình Tàu CCTV.

Tập Cận Bình, khi còn là phó chủ tịch, sang Ango-
la vào tháng 11.2010, trước tiên thăm công trường 
và xác nhận khoản đầu tư $3.5 tỷ dưới hình thức dầu 
đổi nhà. Năm 2011, 50 xí nghiệp quốc doanh Tàu và 
400 nhà thầu lại (sous-traitants), cũng Tàu luôn, bắt 
tay vào việc. Trong 2 năm, đợt đầu công tác đã hoàn 
thành. Dự án cuối cùng gồm việc thực hiện 150.000 
căn chung cư tại 18 tỉnh và cũng gồm cả việc kết 
nối mạng lưới điện của nửa triệu gia cư, chấn chỉnh 
và xây dựng 2,200 cây số đường và 39 nhà máy lọc 
nước. Tất cả cần đầu tư tổng cộng $5.2 tỷ.

Nhưng kìa, giá dầu thô xụm xuống.
Sau khi cuộc nội chiến tại Angola kết thúc vào 

năm 2002, Luanda trở thành một tiểu phiên bản Phi 
Châu của Dubai, nơi mà tiền dầu chảy chứa chan. 
Nhưng ngày nay, nhiều văn phòng mới vẫn trống. 
Theo nghiên cứu của văn phòng Mỹ Mercer, mặc dù 
đồng kwanza mất giá đến chóng mặt, thủ đô Angola 
vẫn là thành phố đắt đỏ thứ nhì thế giới, sau Hồng 
Kông.

Tại Angola, nước sản xuất vàng đen lớn thứ nhì 
ở Phi Châu, hơn 1/3 dân số sống trong cảnh nghèo 
khó, trong khi mức tăng trưởng GDP đặc biệt 20%  
năm 2007, đến năm 2016 chỉ còn dưới 2%.  

Dầu sản xuất chỉ đủ để trả các trái khoản khổng lồ 
của Tàu cấp cho Luanda. Theo báo cáo của David 
Benazéraf trong báo cáo về chương trình dầu đổi 
nhà ở tại Angola, “Giống như Tàu, Phi Châu đang 
trải qua quá trình đô thị hoá nhanh chóng, khoảng 
3% mỗi năm, và cái gương và viện trợ của Tàu là 
những con bài tẩy” .

Theo Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh, thực tế, 35% 
đầu tư ngoại quốc Tàu trong lãnh vực xây dựng dành 
cho Phi Châu và 16,4% đầu tư trực tiếp ngoại quốc 
Tàu ở Phi Châu chỉ tập trung trong lãnh vực xây 

dựng (so với 30%  khai thác mỏ)”.(“Après les sta-
des et les palais présidentiels, la Chine construit les 
HLM africains”. Le Monde Afrique 13.12.2016).

Tàu đã bị cái nạn bong bóng gia cư nổ, nhiều thành 
phố xây dựng tối tân nhưng không có người ở hàng 
trăm thành phố ma Tàu.

LÝ DO TÀU ĐEM TIỀN ĐEM NGƯỜI
SANG HẦU HẠ ANGOLA
Tàu đem cái bệnh xây dựng thành phố ma này 

chuyền sang Angola nói riêng, Phi Châu nói chung, 
do ác ý hay do nhu cầu?

Thiết tưởng do nhu cầu nhiều hơn.
Cơn sốt kiến thiết ở Tàu đã thành hình không biết 

bao nhiêu xí nghiệp kiến thiết và những cơ sở phụ 
thuộc như nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, gạch 
ngói…, các dụng cụ như cần cẩu, xe ủi đất ban nền, 
máy trộn xi măng, cả nhửng cây cột để dựng giàn 
giáo…, huấn luyện không biết bao nhiêu chuyên 
viên, kỹ sư các loại, kiến trúc sư, thu hút không biết 
bao nhiêu nhân công từ quê ra tỉnh…

Nay các đô thị Tàu đã “xi măng hóa”, bong bóng 
nhà nổ tung, tất cả những nhân viên và trang thiết bị 
đều thất nghiệp, phài tìm nơi sử dụng. Phi Châu đất 
rông, dân thưa, các hạ tằng cơ sổ khiếm khuyết hay 
tàn phế là nơi để Tàu đem đổ vào những thứ mà nay 
thành vô dụng trong nước.

Tàu nhào vào mời chào dịch vụ. Nước chủ nhà 
không có tiền tài trợ ư? Không sao, Tàu sẵn sàng cho 
vay, lãi suất hữu nghị. Nước chủ nhà không có người 
biết làm ư?  Yên trí, Tàu sẽ cho người sang làm từ 
đầu đến cuối. Nước chủ nhà ngồi mát ăn bát vàng, 
tội gì không nhận. Tàu chuyên nghề bôi trơn ngỏ ý 
lại quả với nhà cầm  quyền. Tội gì không nhận, tiền 
Tàu mà chứ có phải là tiền quốc gia đâu. Nhưng 
nhận tiền Tàu rồi thì há miệng mắc quai, cái gì cũng 
xí xái.

Nhưng Angola hay các nước Phi Châu có phải là 
ông nội ông ngoại Tàu đâu mà Tàu tình nguyện sang 
phục vụ hết mình như thế? Không là ông nội, ông 
ngoại nhưng là ông địa và Tàu sang phục vụ để “bắt 
địa” vì các nước chủ nhà Phi Châu có thừa khả năng 
hoàn trái căn cứ trên tài nguyên thiên nhiên, nhất là 
dầu. Khi bắt tay với Tàu các nước Phi Châu đã bán 
linh hồn cho quỷ Sa Tăng, đã đem tương lai quốc 
gia dân tộc cầm cố cho thổ phỉ, thổ phỉ có túi tham 
không đáy.

Khi Tàu xây dựng những cơ sở thật sự cần thiết hết 
rồi, chúng tán tỉnh xây dựng những kiến trúc không, 
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hay chưa, cần thiết, nhà cầm quyền vẫn chấp nhận 
vì tư lợi hay có thể bị bắt bí vì Tầu đã cẩn thận giữ 
đủ bằng chứng tham nhũng và những tội khác của 
các ngài rồi. 

Vì thế Angola cũng có những “thành phố ma” như 
Tàu. Điển hình là Nova Cidade de Kilamba (Kilam-
ba New City) cách Luanda 30 cây số do China Inter-
national Trust and Investment Corporation kiến tạo 
trên 8.8 cây số vuông gồm khoảng 750 khối chung 
cư từ 5 đến 13 từng và hơn 100 cơ sở thươmg mại, 
17 trường học và 24 trung tâm giữ trẻ và giáo dục 
trẻ em, 240 cửa hàng, kinh phí US$3.5 tỷ do Tàu tài 
trợ và chính phủ trả lại bằng dâu. Đến tháng 7.2012 
công trình kiến thiết gần hoàn tất nhưng không có 
người ở. Đợt đầu chào bán 2,800 căn, chỉ bán được 
có 220 căn, giá mỗi căn $125,000 tụt xuống còn 
$70,000 nhờ thế số cư dân tăng lên đến 80,000 vào 
tháng 7.2017.

   (trái) Biển cổng vào bằng tiếng Tàu, (phải) Kilamba 
tháng 5.2011 bỏ hoang không có người ở.

Quốc kế Tàu là “thả con săn sắt bắt con cá rô” và 
“vén tay áo xô, đốt nhà tang giấy” hay “sống chết 
mặc bay, tiền thầy bỏ túi” không cần biết đến cái hại 
của các nước chủ nhà. 

Tàu còn những thủ đoạn gian manh như  trường 
hợp sau đây. Liên Minh Phi Châu (AU = African 
Union) là một tổ chức liên chính phủ bao gồm 53 
quốc gia Phi Châu thành lập tháng 9.2002, đặt trụ 
sở tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Tàu bỏ ra $200 
triệu xây tặng trụ sở 20 tầng cho tổ chức này, khai 
trương vào tháng 1.2012. Tại sao Tàu tử tế đến thế. 
Dĩ nhiên là để lấy lòng Phi Châu ngõ hầu làm ăn về 
lâu về dài. Nếu chỉ có thế thôi thì không có vấn đề. 
Nhưng ác hại thay, tờ báo Pháp Le Monde tiết lộ khi 
xây dựng tòa nhà này, Tàu đã cài đặt các dụng cụ 
nghe lén để do thám các hoạt động của Liên Minh. 

Annie Wu tường trình chi tiết:
“Một báo cáo của tờ Le Monde của Pháp gần đây 

tiết lộ rằng chế độ Tàu đã bí mật chuyển dữ liệu 
từ trụ sở của Liên Minh Phi Châu sang một máy 

chủ (server) ở Thượng Hải. Theo một báo cáo của 
Le Monde được công bố ngày 26.1.2018, trích dần 
nguồn tin dấu tên trong nội bộ AU, các cửa sau được 
gắn máy vi tính trong tòa nhà để hằng đêm chuyển 
các dữ kiện, kể cả thông tin mật cho một máy chủ 
của Tàu.

(trái) Trụ sở AU tại Addis Ababa, (phải)  Ngày 28.1.2018.khai 
mạc thượng đỉnh AU. Tại trụ sở Addis Ababa.

Mãi cho đến tháng 1.2017, một nhân viên đã quyết 
định điều tra một cái gì đó không bình thường: mỗi 
đêm giữa nửa đêm và 2 giờ sáng, mức độ sử dụng dữ 
liệu tăng vọt mặc dù tòa nhà gần như trống rỗng. Le 
Monde báo cáo, “Theo nhiều nguồn tin nội bộ Liên 
Minh Phi Châu, có thể tất cả các thông tin nhạy cảm 
đều đã bị Tàu giám sát”. 

Sau khi khám phá ra vụ này, hệ thống IT [informa-
tion technology=kỷ thuật thông tin] của tòa nhà thay 
đổi các máy chủ và nhân viên bắt đầu sử dụng các 
phương tiện truyền thông mã hoá. Tháng 7.2017, 
các chuyên gia từ Algeria cũng đã được gửi đến để 
quét sạch các microphones giấu trong tòa nhà, tìm 
được dưới bàn làm việc và trong tường.

Theo Reuters, ngày 29.1.2018, trong cuộc họp 
thượng đỉnh hàng năm của AU tại Addis Ababa, các 
quan chức Tàu và Phi Châu tụ tập ở đó đã phủ nhận 
báo cáo của Le Monde”. (“China Spied on African 
Union Through Headquarters Building It Construct-
ed, According to French Newspaper”. Epoch Times. 
31.1.2018).

Phủ nhận là phải. Chả lẽ Tàu nhận là kẻ gian manh 
nghe trộm, chả lẽ Phi Châu nhận ngu để bị bịp?

Abdi Latif Dahir cũng thuật lại vụ này và cho thêm 
vài chi tiết:

“Từ khi phát giác ra vụ tấn công, AU từ chối đề 
xuất tái cấu trúc các máy chủ của Tàu và đã sắm 
các máy chủ của chính họ. Các viên chức Algeria và 
Ethiopia cũng đã rà soát khắp toà nhà, kiểm tra các 
vật liệu và microphones khả nghi.

Tàu cũng đang đào tạo thế hệ kế của các nhà lãnh 
đạo Phi Châu. Bắc Kinh đưa hàng ngàn lãnh tụ Phi 
Châu, viên chức, sinh viên và doanh nhân sang Tàu 
để huấn luyện và giáo dục”. (“China “gifted” the 
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African Union a headquarters building and then al-
legedly bugged it for state secrets”.  Quartz Africa 
30.1.2018).

Tàu bị nghi là tổ chức nghe lén nay còn trườn cái 
mặt thớt ra xin sửa sai. Có ai ngu nhờ kẻ trộm giữ 
hộ cái chìa khóa tủ đựng tiển không? Tàu lại còn tổ 
chức cài “nhu lực” (soft power) bằng cách đưa giới 
ưu tú Phi Châu sang Tàu “giáo dục” kiểu tẩy não và 
nhồi sọ để về nước làm tay sai nằm vùng.

Annie Wu cũng nhận định: “Tàu cũng cố gắng 
gây ảnh hưởng đến khu vực thông qua các sáng kiến 
nhu lực như thiết lập các Viện Khổng Tử khắp lục 
địa để phát huy chương trình hoạt động của Tàu” 
(op.cit.). 

Tàu thường tuyên bố không theo đế quốc chủ nghĩa 
nhưng còn nham hiểm, thâm độc gấp bội thực dân 
Tây phương những thế kỷ trước. Tàu không chiếm 
đất chỉ bòn mót tài nguyên, không cử thái thú đi cai 
trị chư hầu nhưng mưu toan chiếm đoạt tâm thần chư 
hầu để tự nguyện làm nô lệ nằm vùng cho chúng.

Đấy là cái đại họa Tàu tàm thực Phi Châu nói riêng 
và thế giới nói chung.                     

(Còn tiếp)
Chú Thích của Tác Giả:
<*> Angola là cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, đến 

11.11.1975 thu hồi độc lập nhưng lại xẩy ra nội chiến 
mãi đến năm 2002 mới kết thúc. Chính  phủ  kêu gọi 
các tổ chức quốc tế như IMF (Qũy Tiền Tệ Quốc Tế), 
Câu Lạc Bộ Paris (Paris Club) cho vay để tái thiết 
hậu chiến nhưng không đâu đáp ứng. Tàu cấp một 
hạn mức tín dụng khổng lồ $2 tỷ để tài trợ các dự án 
hạ tằng cơ sở đổi lấy đầu  tư (R4I = Resources for In-
vestment), gọi là “Mô hình Angola” (Angola model 
hay Angola mode) mà Tàu dùng làm  mẫu  mực áp 
dụng tại Phi Châu, tuy rằng mô hình này không tuân 
thủ luật và nguyên tắc về khế ước (contract law and 
theory). 

Chính Trị Và … Sex

Vũ Linh

Nếu có một du khách nào mới lần đầu tiên tới 
thăm cái xứ Cờ Hoa lúc này, vị khách đó chắc sẽ 
dừng một khắc, chụp vài ba bức hình cho có, rồi 
xách dép chạy bạt mạng về xứ ngay. Nhất là nếu đi 
du lịch với bầu đoàn thê tử, có con vị thành niên, 
chạy càng nhanh.

Lý do? Vị du khách này nghĩ lại, chưa thấy mình 
đã đi đến cái xứ nào loạn luân như cái xứ Mỹ này 
hết. Mở TV bất cứ đài nào, mua bất cứ báo nào, 
toàn thấy nói chuyện hết ông này sách nhiễu tình 
dục đến ông kia lem nhem sàm sở. Dĩ nhiên không 
kể các ông ôm hôn nhau hay mấy bà nắm tay làm 
đám cưới. Hay chuyện ông râu xồm đòi vào cầu tiêu 
nữ, hay cô chân dài đòi vào cầu tiêu nam. Làm như 
thể cả nước này toàn là bị bệnh hoạn, ám ảnh, dồn 
nén vì chuyện sex nên thành điên khùng hết rồi.

Chuyện sex, tiền và quyền hành –nhất là quyền 
chính trị- là ‘ba cái lăng nhăng’ nắm tay nhau đồng 
hành dĩ nhiên đã có từ thời ông Bành Tổ, không có 
gì mới lạ, chỉ là thời đó chưa có báo hay TV hay 
facebook nên ít ai biết. Ai cũng hiểu đó là trong cái 
bản chất ‘thú tính’ của con người, càng đi xâu vào 
lịch sử sơ khai, càng gần với cái thú tính đó. Dễ hiểu 
thôi. Thế nhưng, ta đang ở xứ Cờ Hoa mà. Chẳng 
phải đây là cái xứ văn minh tiến bộ nhất nhân loại 
sao? Sao cái ‘thú tính’ đó lại có vẻ như nổi đình nổi 
đám, bộc phát mạnh hơn cả thế giới? Mà lại trong 
thiên niên kỷ mới, khi thiên hạ đã biết ăn ở phải 
phép với nhau từ mấy ngàn năm rồi.

Chuyện cũ thật, nhưng đã qua chương mới.
Cái chương mới này bắt đầu cách đây vài tháng. 

Một ông đại tỷ phú, chuyên sản xuất những phim vĩ 
đại, nổi tiếng nhất, Harvey Weinstein, bất ngờ bị một 
cô chuẩn tài tử nhí đáng tuổi cháu ngoại, không biết 
vì bực tức thật sự hay vì muốn nổi đình đám kiếm 
job đóng phim, tự nhiên tố ông Weinstein là sách 
nhiễu tình dục, sàm sở gì đó. Chuyện quá thường 
tình trong cái thế giới phim ảnh trong đó đã có cả 
triệu phim với những màn ôm ấp hôn hít hay xa hơn 
nữa, giữa những tài tử làm những chuyện này như 
thiên hạ bắt tay nhau nói hello, chẳng mang một ý 
nghiã gì, chẳng ai thắc mắc. Họ ‘ngủ thật’ với nhau 
khi không đóng phim cũng là chuyện bình thường 
bất kể vợ chồng hay không, nói chi đến chuyện sàm 
sở vớ vẩn.

Báo chí đăng cho có vì tiếng tăm của ông Wein-
stein. Ai cũng nghĩ, ngày mai trời lại sáng, thiên 
hạ lại bù đầu đi cầy, báo chí lại trở về với thú đánh 
Trump. Thiên hạ sẽ quên hết chuyện ông Weinstein 
để rồi ông này lại đi bù khú với em chân dài khác.

Thế nhưng kịch bản bình thường này đã bị thay 
đổi hoàn toàn. Câu chuyện ông Weinstein bất ngờ 
giống như đập nước bị lủng một lỗ quá lớn, bất 
thình lình cả cái đập nước bị phá tan.

Tiếp theo cái cô chuẩn tài tử đó, hơn 40 tài tử 
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khác, chuẩn có mà thành danh như Angelina Jolie 
cũng có, cả lão bà Jane Fonda luôn. Họ ào ào nhẩy 
ra tố giác Weinstein đã lạm dụng họ, nhiều người 
thú nhận sự nghiệp điện ảnh huy hoàng của họ đã 
khởi đầu từ việc phải miễn cưỡng cho ông Wein-
stein ‘đóng tuồng’ trong những màn không có trong 
kịch bản cách đây mấy chục năm.

Thiên hạ đang ngỡ ngàng thì nổ bùng ra chuyện 
anh tài tử Kevin Spacey, một tài tử hạng ‘siêu sao’ 
đóng vai một tổng thống trong loạt phim TV, House 
of Cards. Chuyện khác người là anh này bị một 
‘ông’ tài tử tuổi xồn xồn, tố là cách đây đâu hai ba 
chục năm, khi anh mới vào nghề, bị anh Spacey 
rờ mò mà không dám hó hé. Anh Spacey mau mắn 
nhận tội, rồi thú nhận anh là dân đồng tính bí mật.

Hàng loạt tài tử, đạo diễn, nhà sản xuất gạo cội 
nổi danh lần lượt bị tố. Người thì mau mắn nhận tội, 
người thì thề thốt trong trắng hơn ma sơ.

Ta thấy không thiếu những tên tuổi uy tín, lừng 
danh như người hùng Rambo Sylvester Stallone; 
Oliver Stone, nhà đạo diễn cực tả chuyên làm phim 
bôi bác chiến tranh VN. Thậm chí đến bà ca sĩ diva 
nổi tiếng Mariah Carey cũng bị anh cận vệ tố là bà 
đã … chộp anh ta! Không, quý vị không đọc lộn 
đâu: một anh la ó bị một chị chộp!

Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Câu chuyện sách 
nhiễu tình dục lan qua chính trị. Bước đầu lan nhè 
nhẹ qua cụ ông Bush cha vì tội thích vỗ đít mấy bà 
vì … vừa tầm tay khi đang ngồi xe lăn.

Nhưng nạn nhân thật sự đầu tiên là ông quan tòa 
[cựu chủ tịch Tối cao Pháp Viện tb Alabama] Roy 
Moore, ứng viên thượng nghị sĩ Alabama của CH 
trong cuộc bầu cử đặc biệt tìm người thay thế bộ 
trưởng Tư Pháp Jeff Sessions. Ông già gần tuổi cổ 
lai hy bị nửa tá bà xồn xồn tố khi các bà ấy còn 
ở tuổi vị thành niên, đã bị ông Moore sàm sở, có 
người còn bị hãm nữa. 

Dĩ nhiên, món quà trời cho. Phe Dân Chủ (DC), 
với sự hăng say tiếp tay của Truyền Thông Dòng 
Chính (TTDC), nhẩy vào, khai thác triệt để, không 
phải để mang lại công lý cho mấy bà nạn nhân, mà 
chỉ nhằm mục đích chiếm cái ghế nghị sĩ của Ala-
bama. Ông Moore đang ở trong tư thế nằm nhà ngủ 
cũng thắng cử, bất thình lình thấy tỷ lệ hậu thuẫn 
của mình rớt như sung rụng, bảo đảm sẽ thảm bại 
không còn manh giáp. Đảng Cộng Hòa (CH) xanh 
mặt. Thế đa số có hai phiếu tại Thượng Viện lung 
lay mạnh sau khi hai nghị sĩ CH đã tuyên bố không 
ra tranh cử lại, bây giờ lại mất cái ghế chắc ăn nhất, 

không run thì khi nào mới run. Thế đa số của cả 
đảng CH quan trọng gấp vạn lần mấy cái chuyện 
sex lẩm cẩm này, nhất là chẳng có ai đưa ra được 
bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

DC mà chiếm đa số trong Hạ Viện và Thượng 
Viện thì chuyện đàn hặc Trump không còn viễn 
vông nữa. TT Trump, trước đây ủng hộ ông đối thủ 
của ông Moore trong lúc tranh cử sơ bộ trong nội bộ 
CH, nhưng ông này thua, TT Trump đành phải ủng 
hộ ông Moore.

Trong khi ông Moore bị nước ngập tới cổ thì bất 
thình lình, hai thượng nghị sĩ tên tuổi của DC bị 
hàng loạt mấy bà tố đã từng sàm sở. TNS Al Fran-
ken bị một nữ ký giả tung hình ông đang giơ hai tay 
ra chộp ngực bà khi bà đang ngủ ngồi trên máy bay. 
TNS John Conyers thì bị hàng loạt phụ tá của chính 
ông tố ông đã sách nhiễu họ đủ kiểu, kể cả đi họp 
với nhân viên nữ mà chỉ mặc có quần lót.

Riêng về ông Conyers thì lòi ra một chuyện khiến 
cả quốc hội bối rối chứ chẳng phải riêng ông. Ông 
Conyers đã có lần lấy tiền từ một quỹ bí mật của 
quốc hội để bịt miệng một nạn nhân. Bây giờ thiên 
hạ mới biết quốc hội có quỹ riêng –tức là tiền thuế 
của dân đấy- để kín đáo bịt miệng những xì-căng-
đan của các dân biểu và nghị sĩ, bất kể CH hay DC. 
Trên mặt chính trị thì đánh nhau không nương tay, 
nhưng về chuyện xì-căng-đan thì họ bảo vệ nhau 
rất kỹ.

Tự nhiên hàng loạt chính khách tên tuổi nhất bị tố 
sàm sở cả đám.

Trong khi cả đảng DC luống cuống thì bất ngờ 
có một bà nhà báo hăng tiết, nhẩy ra đóng vai Lê 
Lai cứu chúa. Bà lên báo công khai viết “Đúng là 
hai ông Franken và Conyers đã sách nhiễu phụ nữ, 
nhưng vì hai ông thuộc đảng DC nên không sao, 
không cần từ chức, vì đảng DC nói chung bênh vực 
nữ quyền, nên phụ nữ chúng tôi cần phiếu của hai 
ông này. Chuyện sàm sở là chuyện cá nhân, chúng 
tôi không quan tâm”.  Đây cũng là lý luận của các 
phụ nữ bênh TT Clinton năm xưa. Ít ra thì bà này 
cũng đã có can đảm nói thật về tính phe đảng của 
bà. Nôm na ra, có nghĩa là theo bà nhà báo này thì 
CH không được phép sàm sở nhưng DC thì ô-kê.

Ai dám nói báo chí không phe đảng?
Lạ lùng thay, đảng DC và TTDC bất ngờ chuyển 

hướng, xúm lại đánh hai ông đồng chí Franken và 
Conyers của họ. Lôi cả TT Clinton ra đánh luôn. 

Nhiều tiếng nói lớn trong đảng DC quay lại tố TT 
Clinton và phán quyết đáng lẽ ông ta phải từ chức 
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ngay khi đó rồi.
Bà Hillary dĩ nhiên, vội nhẩy ra bênh chồng. Bà 

bào chữa mấy vụ sách nhiễu của ông Moore là 
cưỡng ép nạn nhân, không chấp nhận được, trong 
khi vụ cô Monica là chuyện hai người trưởng thành 
đồng thuận, không đáng tội. Thưa bà, trước hết cô 
Monica là cô nhóc chỉ hơn con gái bà có vài tuổi, 
gặp ông tổng thống quyền uy 50 tuổi, làm sao đặt 
lên bàn cân ngang nhau được. Thứ nhì, thế còn các 
bà Paula Jones, Gennifer Flowers, Juanita Broad-
drick, [Kathleen Wiley],... thưa TT Clinton thì sao? 
Có sự thỏa thuận gì không? Thứ ba, các ông chồng 
đi ăn vụng, nếu có sự đồng thuận của vợ bé thì ô-kê 
sao, thưa bà Hillary? Bà ra tranh cử năm 2020 với 
chủ trương này, tôi bảo đảm bà sẽ được phiếu của 
90% nam cử tri.

Tại sao phe DC ta lại trở mặt như vậy?
Vì hai lý do:
- Họ tính dựa vào cái tiếng đảng sạch sẽ không 

chấp nhận sách nhiễu phụ nữ làm chủ điểm cho 
cuộc vận động bầu quốc hội năm tới.

- Họ cũng tính muốn bứng TT Trump về tội sách 
nhiễu tình dục trước đây thì sẽ phải thí các ông Fran-
ken, Conyers và Clinton trước để có chính danh khi 
đòi đàn hặc Trump.

Chuyện đàn hặc Trump vẫn chỉ là chuyện vớ vẩn. 
Những cái gọi là “bê bối” của TT Trump đã được 
dân Mỹ biết rõ từ trước ngày bầu cử, và họ vẫn bầu 
cho ông, thì làm sao còn lý do để bứng ông sau khi 
ông đã đắc cử? Chưa kể phe DC hô hào truất phế 
Trump cũng bị vấn nạn há miệng mắc quai khi họ 
đã nhắm cả hai mắt, bảo vệ TT Clinton bất kể cái áo 
đầm dính đầy… bằng chứng cụ thể.

Chuyện dùng sách nhiễu tình dục làm chủ điểm 
tranh cử bị mất giá trị sau khi ông Moore thua, vì 
chứng tỏ phe CH cũng không chấp nhận sách nhiễu 
tình dục.

Với sự thất cử của ông Moore, nhiều chuyên gia 
tiên đoán cuộc bầu cử giữa mùa năm tới, sẽ có rất 
nhiều phụ nữ ra tranh cử và đắc cử. Năm 2018 sẽ là 
năm phụ nữ lật đổ chế độ phụ hệ ở Mỹ.

Một bà đang ứng cử chức dân biểu trong đảng 
DC, nhanh trí đã tung ngay ra một khẩu hiệu tranh 
cử mới: “Bạn có muốn tránh, không thấy người mà 
bạn bầu làm đại diện khoe ‘của quý’ bất tử không? 
Vậy thì hãy bầu cho những người không có ‘của 
quý’!” (bà này công khai dùng danh từ ‘penis’, quý 
độc giả có quyền tra từ điển).

Trong tình trạng chính khách cả hai đảng đều bối 

rối đó thì TTDC lên mặt kẻ cả, giảng dạy luân lý 
giáo khoa thư cho cả nước, nhất là cho các chính 
khách cả hai đảng.

Các cụ ta có câu “thiên bất dung gian” không thể 
nào sai vào đâu được.

Bom nguyên tử của Cậu Ấm Ủn chưa thấy đâu, 
nhưng bom nguyên tử sách nhiễu tình dục nổ lớn 
ngay trong khối TTDC hết sức ‘đạo đức’.

Bắt đầu bằng ông Mark Halperin. Một cây bút uy 
tín lừng danh chuyên viết sách nổi tiếng về các cuộc 
bầu cử tổng thống gần đây. Có tánh đặc biệt, ông 
gặp bà nào cũng bắt phải ‘chộp’ ông ta.

Nhẩy qua Matt Lauer. Anh này là nhà báo hàng 
đầu của NBC, là đài được coi như cơ quan ngôn 
luận của TT Obama trước đây. Anh chuyên môn 
phỏng vấn các chính khách lớn nhất thế giới như 
tổng thống, vua chúa, thủ tướng, đã từng phỏng 
vấn TT Obama, ngoại trưởng Hillary Clinton, TT 
Trump,… Mỗi năm lãnh có 20 triệu đô thôi. Anh 
này có nhiều chuyện vui. Bàn làm việc của anh có 
nút bấm bí mật, khóa cửa phòng không ai mở được, 
trong hay ngoài. Ngăn kéo bàn làm việc thì cả lô ... 
‘đồ giả’ để tặng quý bà có nhu cầu ‘tự xử’.

Chỉ mới là những người đầu tiên. Cho đến khi 
bài này được viết thì đã có sơ khởi gần 60 nhà báo 
tên tuổi và quan chức lớn của các đài NBC, CBS, 
ABC, CNN, các báo Vox, Rolling Stone, New York 
Times, Washington Post, New Republic,… Toàn 
là các cơ quan [và nhân vật] cấp tiến nặng ký của 
TTDC phe ta, thuộc đảng DC gần hết.

xxxxx
Có phải nước Mỹ tự nhiên đổ đốn không? Thưa 

không. Hầu hết các vụ sàm sở đều xẩy ra cách đây 
vài ba chục năm. Chẳng qua chỉ là chuyện thay đổi 
suy tư. Ngày xưa, những chuyện như vỗ má, vỗ đít, 
hôn ẩu thường được coi như cử chỉ thân thiện, hay 
tệ lắm, là chuyện diễu dở nham nhở của phái nam, 
không ai khiếu nại cho dù những việc này khiến phụ 
nữ khó chịu, bực mình. Bây giờ, vụ ông Weinstein 
đã là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến một cuộc cách 
mạng văn hoá, thực sự giải thoát phụ nữ Mỹ ra khỏi 
một thứ luật không thành văn là các ông có thế, có 
quyền, hay có tiền đều là những người có thể vung 
tay múa chân môt cách vô tộ vạ, nhất là đối với 
những phụ nữ trong cô thế như trẻ tuổi, có vị thế xã 
hội thấp hơn,…

Vụ Weinstein đã khai sinh ra phong trào #MeToo 
của những phụ nữ nạn nhân của sách nhiễu, nhẩy 
ra tố khổ các ông hàng loạt. Họ tự chế ra mốt mặc 
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quần áo màu đen, và thiên hạ đã thấy tại đại hội điện 
ảnh Golden Globes mới đây, tất cả các tài tử đã mặc 
quần áo đen để bày tỏ việc ủng hộ những nạn nhân 
sách nhiễu tình dục.

Cuộc cách mạng này sẽ có hậu quả đổi đời mà cho 
đến nay, ít người thấy được sẽ đi xa đến đâu. Một 
diễn biến kẻ này hoan nghênh hết mình, miễn sao 
nó đừng biến thành một công cụ đấm đá chính trị, 
sẽ mất hết ý nghĩa, mà lại gây thiệt hại nhiều hơn 
cho phụ nữ.

Cũng phải cẩn thận không đi quá xa, đến độ bây 
giờ mấy ông gặp mấy bà cũng không dám bắt tay 
nữa, thì sẽ trở thành lố bịch. Quý anh thanh niên đi 
tán đào, hay tìm vợ, mà bị trói tay, phải học thuộc 
lòng năm trang luật lệ, thủ tục cư xử ‘phải đạo’ với 
phụ nữ để bảo đảm mình tôn trọng đối tượng, thì sẽ 
có hy vọng độc thân lâu dài.

Bà tài tử Pháp Catherine Deneuve, đã lên tiếng 
chỉ trích phong trào #MeToo mà bà cho là đã đi quá 
xa, biến tất cả nam giới thành nạn nhân trong khi 
không thiếu gì phụ nữ vui vẻ chấp nhận việc được 
các ông ‘chú ý’ tới.

Nghĩ cho cùng, các cụ ta đã nhìn thấy vấn đề từ 
lâu lắm rồi, nên mới khuyên nhủ con cháu… “nam 
nữ thọ thọ bất thân” cho chắc ăn. 

Bởi vậy mới nói xứ ta đã có tới 5.000 năm văn 
hiến, hơn xa xứ Cờ Hoa mới có 250 năm.

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 cũng như cố trình bầy mặt trái của Truyền Thông 
Dòng Chính “chiều phải” (Main stream Media) trên 
“Diễn Đàn Trái Chiều”, ngày 12 tháng 1, 2018.

HOÀNG ĐẾ CHUNG THÂN

Thi Sơn

Winnie the Pooh là con gấu trong phim hoạt hình 
do A. A. Milne người Anh tạo ra từ năm 1926.

Ngày 27.2.2018 BBC News chạy tít lớn “Tập Cận 
Bình của Tàu: Kéo dài quyền trị vì của chủ tịch là 
trò hề, nhà phê bình bảo thế” (China’s Xi Jinping: 
Extending president’s rule would be farce, says 
critic”).

Shannon Liao loan tin “Tàu kiểm duyệt phương 
tiện truyền thông xã hội phản ứng đề nghị bãi bỏ 

quy định hạn chế các nhiệm kỳ Chủ tịch. Vai trò 
Winnie the Pooh đăng quang bị cấm”:

“Winnie the Pooh đã liên kết với Tập trong nhiều 
năm và tuần này, nó diện một chiếc vương miện và 
ngồi trên ngai vàng, thưởng thức hũ mật ong. Những 
bài báo này và các bài báo truyền thông xã hội đã bị 
lấy xuống vài giờ sau khi thông báo của Ủy ban báo 
hiệu rằng phản ứng của công chúng không thuận 
lợi hơn so với dự đoán của chính quyền”. (“China 
censors social media responses to proposal to abol-
ish presidential terms. Winnie the Pooh ascending 
the throne memes are banned”. 27.2.2018).

 
Hiến chương của ĐCSTàu -- khác với hiến pháp 

quốc gia Tàu –  quy định các lãnh đạo không được 
giữ chức vụ vĩnh viễn và có một quy tắc bất thành 
văn là các viên chức cao cấp sẽ không được thăng 
tiến khi đến tuổi 68. Năm ngoái chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn từ chức 
trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đến tuổi 69 
nhưng dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch 
Quốc hội đặc trách làm việc với chính quyền TT 
Trump. Động thái này đặt ra một tiền lệ là sau 68 
tuổi từ chức nhưng không nhất thiết phải nghỉ hưu.

 Trong đại hội ĐCSTàu kết thúc hồi tháng 10 năm 
ngoái, Tập Cận Bình được bầu tiếp tục làm người 
lãnh đạo đảng và quân đội. Tập Cận Bình năm nay 
64 tuổi sẽ phải về hưu sau nhiệm kỳ 5 năm thứ hai 
vào năm 2022. Nhưng ông dọn đường kỹ. Đại hội 
ghi tên ông vào điều lệ của Đảng và “Tư tưởng Tập 
Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Tàu 
cho thời đại mới” do đó nâng vị thế của ông lên 
ngang hàng với Mao Trạch Đông là người giữ ngôi 
vị chủ tịch đến mãn đời. Do tính toán như vậy Tập 
Cận Bình, trái với thường lệ, không chỉ định người 
kế nhiệm.

Tu chính hiến pháp được quốc hội họp ngày 
5.3.2018 chấp thuận.

Ngày 25.2.2018 Reuters loan tin ĐCSTàu đề 
xuất bỏ điều khoản giới hạn thời kỳ nắm quyền hai 
nhiệm kỳ của chủ tịch trong hiến pháp nước này, 
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mở đường cho Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn 
mà tôi mạo muội gọi là lên ngôi “hoàng đế chung 
thân”. Các chuyên gia nghiên cứu về Tàu cho rằng 
Tập Cận Bình thậm chí có thể lãnh đạo quốc gia đến 
dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CHND Tàu vào năm 
2049, khi đó ông sẽ 96 tuổi.

Bích họa với chân dung và lời huấn thị của chủ tịch 
Tập Cận Bình trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh do 

Thomas Peter của Reuters chụp ngày 26.2.2018
Thụy My của đài RFI (Radio France Internation-

ale) bình luận biến cố này: 
“Thông tín viên Le Figaro tại Bắc Kinh mở đầu 

bài viết “Tập Cận Bình, sẵn sàng trở thành ‘hoàng 
đế chung thân’ của Tàu” bằng lời chế giễu của một 
cư dân mạng: “Mẹ tôi bắt tôi hứa phải cưới vợ 
trước khi ông Tập Cận Bình kết thúc nhiệm kỳ, bây 
giờ thì tôi khỏe re rồi”.

Được nói đến từ nhiều tháng qua, giờ thì khả 
năng ông Tập trở thành hoàng đế chung thân Tàu 
đã trở thành sự thực, khiến không ít người lo ngại 
quốc gia này quay lại với bóng ma mao-ít [Trần 
Đĩnh trong cuốn Đèn Cù mỉa mai là “Mao-nhều”). 
Nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch 
Đông đến nay, giờ đây có thể tại vị cho đến bao giờ 
tùy thích. Đề nghị của Trung ương Đảng, trừ phi có 
“động đất”, sẽ được Quốc Hội thông qua.

Le Figaro cho biết, các chuyên gia lo ngại sự thiếu 
vắng mọi tiếng nói phản biện trước tình trạng tôn 
sùng cá nhân lãnh đạo, sẽ khiến chế độ Bắc Kinh trở 
nên độc đoán hơn. Nhà chính trị học Lâm Hòa Lập 
(Willy Lam) ở Hồng Kông cảnh báo, một sự quay 
lại với chủ nghĩa mao-ít sẽ là một thảm họa, khi một 
người duy nhất có toàn quyền quyết định số phận 
của gần 1.4 tỷ con người. Nhà chính trị học Tàu Hồ 
Tinh Đẩu (Hu Xingdou), trả lời Le Monde qua điện 
thoại, cũng có ý kiến tương tự. Chuyên gia về Tàu 
Jean-Pierre Cabestan cũng ở Hồng Kông “hy vọng 
Tập Cận Bình sẽ lắng nghe các cố vấn, nếu không 

Tàu sẽ đại nguy”… Cũng theo ông Cabestan, Tập 
Cập Bình đã gây thù chuốc oán quá nhiều với chiến 
dịch “đả hổ, diệt ruồi” đại quy mô, “không có chọn 
lựa nào khác ngoài việc bám chặt lấy quyền lực”. 
Và ông Tập cũng là người duy nhất, với bàn tay 
sắt, “có thể tiến hành các cải cách đã loan báo để 
tránh các vụ phản kháng của xã hội” trong lúc kinh 
tế đang chậm lại… Chuyên gia về lịch sử Tàu Sam 
Crane, thuộc Williams College, HK cho rằng ông 
Tập sẽ tiếp tục chính sách đàn áp: báo chí, tôn giáo, 
tổ chức phi chính phủ đều bị giám sát nghiêm ngặt 
và tất cả những tiếng nói đối lập đều bị dập tắt hoặc 
bỏ tù... Nhiều cư dân mạng đăng những bình luận 
cay độc – và nhanh chóng bị chính quyền xóa đi – 
so sánh với nhà Kim ở Bắc Hàn, tại vị cho đến khi 
chết. Số khác đăng ảnh gấu Winnie, mà vóc dáng 
rất giống Tập Cận Bình, đội vương miện hoặc cắm 
đầu vào hũ mật, với chú thích “Nếu bạn thích gì thì 
cứ bám chặt vào” [hình trên đầu bài]. 

Les Echos ghi nhận “Đại đế Tập Cận Bình chuẩn 
bị bố trí người của mình” vào những chức vụ quan 
trọng – một hành động mà chiến dịch kiểm duyệt 
mạng xã hội và tuyên truyền về việc bỏ hạn chế hai 
nhiệm kỳ, đã khiến dư luận bị đánh lạc hướng…

Ông Lý Khắc Cường có thể tiếp tục được giữ chiếc 
ghế thủ tướng… mất thế trước sức mạnh đang lên 
của Lưu Hạc (Liu He), nhà kinh tế được đào tạo ở 
Harvard, thân cận với Tập Cận Bình. Theo South 
China Morning Post, Lưu Hạc có thể trở thành phó 
thủ tướng phụ trách kinh tế, và theo Reuters, còn 
có khả năng thay Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaoch-
uan) làm thống đốc Ngân hàng Trung ương. Vương 
Kỳ Sơn (Wang Qishan), cánh tay mặt chống tham 
nhũng của ông Tập, dù đã quá tuổi làm ủy viên 
thường trực Bộ Chính trị, có thể lại tiếp tục đóng 
một vai trò quan trọng khác: phó chủ tịch nước, một 
chức vụ không bị hạn chế nhiệm kỳ. Một ủy viên 
thường trực mới lên là Lật Chiến Thư” (Li Zhan-
shu) thì được cho là sẽ trở thành tân chủ tịch Quốc 
Hội”. (“Chủ tịch Tàu trọn đời Tập Cận Bình: 1.4 tỷ 
người vì một người”. RFI 27.2.2018).

Alex Ward và Zeeshan Aleem sau khi trình bầy 
diễn tiến vụ hủy bỏ giới hạn cầm quyền của Tập 
Cận Bình, kết luận:

“Và Tập cho biết ông sẽ tiếp tục trấn áp bất cứ 
dấu hiệu bất đồng nào. Dưới quyền cai trị của ông, 
các nhà chức trách Tàu hạn chế khả năng của các 
công dân chỉ trích trực tuyến chính phủ và đánh 
các tổ chức phi chính phủ bằng các quy định ngộp 
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thở của chính phủ. Tập thậm chí còn gợi ý rằng sẽ 
còn hơn thế nữa -- cam kết tăng cường kiểm duyệt 
internet “chống đối và chống cự toàn thể những 
quan điểm sai lầm”.

Mặc dù không thể dự đoán chính xác Tập sẽ quyết 
định giữ quyền lực bao lâu, có một điều đã trở nên 
rõ ràng: Chủ tịch Tàu vừa được trao quyền lực rộng 
lớn để lãnh đạo quốc gia lớn nhất thế giới trong 
những năm tới”. (“Chinese President Xi Jinping is 
set to rule his country for life - He’s likely to make 
China much more aggressive on the world stage”. 
26.2.2018).

James Griffiths của đài CNN nhận định hậu quả 
của sự kiện trong bài “Chủ tịch hay Hoàng đế? Tập 
Cận Bình đẩy Tàu trở lại nền nhất-nhân-trị”:

“Sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976 -- 
sau Cuộc Cách mạng Văn hoá, trong đó hàng chục 
ngàn người đã bị giết và quốc gia quằn quại vì nội 
chiến -- những người kế nhiệm ông đã rút khỏi chế 
độ nhất-nhân-trị tiến đến một hệ thống đồng thuận 
trong đó quyền lực được chia sẻ bởi một nhúm 
viên chức cao cấp của Đảng. Điều này dẫn đến sự 
chuyển quyền tương đối trơn chu từ các chủ tịch 
Giang Trạch Dân sang Hồ Cẩm Đào sang Tập Cận 
Bình, mỗi người phục vụ hai nhiệm kỳ 5 năm. Tuy 
nhiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tập, rõ ràng ông 
cố dẹp xu hướng này. Ông được tuyên bố là “nhà 
lãnh đạo cốt lõi” của Đảng, và các phương tiện 
truyền thông nhà nước đã bắt đầu xây dựng hình 
ảnh công chúng của ông với loại tiểu sử thánh nhân 
(hagiography) chưa từng thấy từ thời Mao. Điều 
này lên đến cực điểm khi “tư tưởng Tập Cận Bình” 
được thêm vào hiến chương Đảng năm ngoái.

Margaret Lewis, giáo sư luật và chuyên gia về 
hiến pháp Tàu tại Đại học Seton Hall, bảo dưới Tập 
“những gì chúng ta thấy là sự thiếu chia sẻ quyền 
lực ngày càng tăng giữa các lãnh đạo hàng đầu. 
Phương thức hành xử (modus operandi) của Tập là 
củng cố quyền lực”. 

 Jon Sullivan, giám đốc Viện Chính sách Tàu tại 
Đại học Nottingham, bảo Tập vẫn là Chủ Tịch và 
đứng đầu Nhà nước, “phủ nhận việc thể chế hóa 
các chuyển tiếp quyền lực đã phục vụ tốt cho Đảng 
trong 35 năm, cho phép nó tránh những sai lầm gây 
tổn thất thường làm băng hoại các chế độ Cộng sản 
khác”.

Richard McGregor, tác giả cuốn “Đảng: thế giới 
bí mật của các nhà cai trị Cộng sản Tàu”, viết sau 
khi có thông báo hôm Chủ Nhật rằng “Nó gửi một 

cảnh báo cho một lô kẻ thù của ông ở chóp bu đảng 
đã bị chiến dịch chống tham nhũng đánh: ông ấy sẽ 
không đi đâu cả… Khả năng của Tập để thúc đẩy 
quyết định này thông qua đoản kỳ chắc chắn là một 
minh chứng của sự kìm kẹp của ông trên tất cả các 
đòn bẩy quyền lực. Nhưngchính sự kiện rằng ông 
cảm thấy cần phải làm như vậy có thể dễ dàng thấy 
là một dấu hiệu của một cái gì khác nữa -- rằng ông 
bị ám ảnh bởi nhu cầu khẩn cấp phải thu thập nhiều 
quyền lực hơn là ông đã có để kìm hãm kẻ thù… 
Nhưng muốn làm như vậy đòi hỏi mức độ đàn áp 
cao hơn, cả trong xã hội và trong Đảng”.

Những cảnh đàn áp đã được biểu diễn… Theo 
FreeWeibo, các cuộc tìm kiếm hàng đầu trước khi 
bị chặn gồm “lên ngôi”, “giới hạn nhiệm kỳ” và 
“Winnie the Pooh”, một sự liên quan đến nhân vật 
hoạt hình đã trở thành biểu tượng của Tập trên in-
ternet Tàu.

Một thuật ngữ bị triệt để kiểm duyệt là “Viên Thế 
Khải” (Yuan Shikai), cựu TT đã giải tán quốc hội 
rồi tự xưng hoàng đế năm 1913. 

Một tuyên ngôn do hàng chục nhà bất đồng 
chính kiến hàng đầu của Tàu, kể cả các cựu lãnh 
đạo Thiên An Môn Wang Dan và Wu’er Kaixi ký, 
cũng nhắc đến thời kỳ trị vì của hoàng đế Hongx-
ian [Hồng Hiến, niên hiệu của Viên Thế Khải] viết: 
“Chúng tôi tin rằng việc bãi bỏ hạn chế là tương 
đương với sự hồi sinh của triều đại hoàng đế của 
Viên Thế Khải, đó là việc thể hiện một hệ thống đế 
quốc mới. Lịch sử cho thấy, trị vì tối cao suốt đời và 
bạo lực không thể tách rời và chắc chắn sẽ đem lại 
đại họa cho quốc gia dân tộc”. 

Jon Sullivan bảo: “Nếu ‘củng cố quyền lực’ là 
điều kiện tiên quyết để thực hiện chương trình cải 
cách của ông và hướng dẫn trẻ hóa nước Tàu, điều 
kiện đó nay đã có và cần phải thực hiện. Và, nếu 
ông không thực hiện và từ chối tiến hành ôn hòa, thì 
đó là một kịch bản mà chúng ta đã chứng kiến trong 
các chế độ khác nhiều lần trước đây.

Một trắc nghiệm then chốt có thể đến từ bên ngoài 
Tàu. Không nơi nào mà lãnh đạo mới, chuyên bắt 
nạt của Tập, trở nên hiển nhiên hơn trong chính 
sách ngoại giao và quân sự của Tàu…

Tom Rafferty, một chuyên gia Tàu của Economist 
Intelligence Unit, bảo “Tàu chuyển động vào hướng 
độc đoán sẽ làm sự chia rẽ giữa Tàu và các cường 
quốc Tây phương chính cứng lại, chỉ ra những căng 
thẳng quốc tế ngày càng tăng về mặt an ninh và 
chính sách kinh tế trong những năm tới… 
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Các nhà phân tích cảnh giác nếu kinh tế Tàu kém 
đi hoặc trong trường hợp khủng hoảng chính sách 
đối ngoại như Đài Loan, các thế mạnh chính trị của 
Tập có thể nhanh chóng biến thành tiêu sản. Raf-
ferty bảo, “Bây giờ Tập sẵn sàng lãnh đạo Tàu cho 
đến chết, tự ý rút lui, hoặc bị thanh trừng” (“Presi-
dent, or Emperor? Xi Jinping pushes China back to 
one-man rule”. CNN với sự cộng tác của Nanlin 
Fang ở Bắc Kinh. 27.2.2018). 

Trong ba lựa chọn này dĩ nhiên Tập Cận Bình 
chọn làm “hoàng đế chung thân” nhưng nếu ông 
không có đủ uy lực để chọn và người khác chọn hộ 
thì e rằng nguy cho ông và cho cả nước Tàu, nhưng 
thiên hạ bớt được cái “đại họa Tàu”.

Trước sự hoang mang của dư luận trong và ngoài 
nước, cơ quan ngôn luận Tàu trấn an.

Theo đài VOA ngày 1.3.2018, “Báo Đảng TQ: Cải 
cách không có nghĩa là làm Chủ tịch vĩnh viễn”:

“Thông báo của Đảng Cộng sản Tàu hôm Chủ 
Nhật [25.2] đã mở đường cho ông Tập Cận Bình 
nắm giữ chức vụ cho tới khi nào ông muốn, dẫn 
tới việc một số quốc gia cáo buộc Tàu là đang trở 
thành một “nước Bắc Hàn” khác. Sửa đổi này sẽ 
được thông qua tại cuộc họp hàng năm của quốc 
hội Tàu, một cơ quan mà phần lớn thành viên là 
những “nghị gật”, gồm toàn đại biểu trung thành 
với đảng, không bao giờ thách thức các đề xuất do 
đảng đưa ra.

Reuters trích một bài bình luận dài của Nhân Dân 
Nhật Báo, nói ý tưởng này là một “động thái quan 
trọng” để củng cố sự lãnh đạo của đảng trong mọi 
mặt.“Sửa đổi này không có nghĩa là thay đổi hệ 
thống nghỉ hưu của các lãnh đạo đảng và nhà nước, 
cũng không có nghĩa là một hệ thống nhiệm kỳ suốt 
đời dành cho các quan chức lãnh đạo”.

Tuy nhiên lập luận “lý sự cùn” này không thuyết 
phục được ai.

Theo Bethany Allen-Ebrahimian ngay cả du học 
sinh Tàu ở nhiều nơi trên thế giới cũng phản đối:

“Các bích chương đầu tiên xuất hiện trên một 
bảng dán thông báo tại Đại học California, San Di-
ego ngày 1.3, hai ngày sau lại xuất hiện tại Đại học 
Columbia và Đại học New York. Bây giờ chúng đã 
lan rộng khắp HK, Gia Nã Đại, Úc và Anh.

Các bích chương cặp đôi -- một bằng tiếng Tàu, 
một bằng tiếng Anh – viết, “Không phải tổng thống 
của tôi”, chữ chồng lên bức ảnh của Chủ tịch Tàu 
Tập Cận Bình. 

Những người tổ chức viết trong một bản tin gửi 

Foreign Policy: “Động lực duy nhất quan trọng 
nhất đằng sau sự tăng trưởng của Tàu trong 30 
năm qua là việc kiểm soát quyền lực của lãnh tụ 
đảng ở cấp định chế. Hiển nhiên chúng tôi không 
muốn một “người mạnh” không được bầu ra thành 
một nhà độc tài chung thân trên thực tế”. (“Chinese 
Students in America Say ‘Not My President’”.

 Nhân đã bất hòa, thiên thời cũng có vẻ bất lợi cho 
Tập. Video quay ngày 4.3 tại Hạ Châu (Hezhou), 
khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây chiếu cảnh 
mưa đá lớn như quả bóng quần vợt rơi trúng nhà làm 
hư mái và làm vỡ nát kính xe  (“Tennis-ball sized 
hailstones wreak havoc in China”. Newsflare). 

Dư luận các nơi tiếp tục chỉ trích.
Charlie Campbell nhận định:
“Đây là phiên họp lập pháp lớn nhất thế giới, 

gồm 2.980 đại biểu từ khắp các tỉnh, vùng và lực 
lượng vũ trang của Tàu, nhưng ngày khai mạc Đại 
hội Nhân dân (NPC) lần thứ 13 hôm thứ Hai hiếm 
khi cảm thấy vô nghĩa như thế.

Phủ lên hội nghị thường niên quốc hội Tàu, được 
đạo diễn kỹ lưỡng, tổ chức tại Đại lễ đường Nhân 
dân Bắc Kinh, là sự bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 
năm của chủ tịch. Có nghĩa là Tập Cận Bình đương 
nhiệm, vốn là lãnh đạo quyền lực nhất Tàu từ nhiều 
thế hệ, có thể cai trị suốt đời nếu ông muốn…

Giáo sư Nick Bisley, chuyên gia Á Châu tại Đại 
học La Trobe, bảo: “Tuyệt đối có rủi ro ở đó -- các 
hệ thống độc đoán được cá nhân hoá luôn bị khủng 
hoảng truyền ngôi. Và chúng có xu hướng là những 
hệ thống chính trị rất mong manh. Chúng ta đang 
ở trong vùng biển chưa được nhượng quyền cho 
Tàu”… Đặng Tiểu Bình đã cảnh giác, “Xây dựng số 
mạng một nước trên danh tiếng một hay hai người 
rất không an khang và rất nguy hiểm”.

Thật tệ hại, sự đau đớn của Tập dưới sự sùng 
bái cá nhân Mao nay đang lại được dùng để củng 
cố chính ông ta. Làng Lương Gia Hà (Liangjiahe) 
ở tỉnh Thiểm Tây, nơi mà Tập bị đưa đến, đã trở 
thành một công viên giải trí có chủ đề vinh danh 
ông, mỗi ngày đón 5,000 người. Khách tham quan 
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các hang động nơi mà chàng thiếu niên Tập Cận 
Bình từng sống và kiểm tra máy phát điện diesel 
sinh học mà ông đã giúp lắp đặt. Đây đã trở thành 
một điểm dừng chân bắt buộc đối với các viên chức 
cấp dưới của ĐCSTàu. Họ phải viết các bài báo về 
cuộc đấu tranh thời trẻ của chủ tịch mới có cơ hội 
thăng thưởng.

Các chuyên gia về Tàu Li và Ryan McElveen viết 
cho Viện Brookings:”Nếu cộng đồng quốc tế nhìn 
Tàu qua một thấu kính ngày càng tiêu cực, và nếu 
những lời chỉ trích của các nhà trí thức theo tự do 
chủ nghĩa Tàu, các tầng lớp chính trị ưu tú đối lập, 
và quần chúng Tàu được đà tăng lên, kết quả có thể 
là phân hóa lãnh đạo và bất ổn chính trị ở Tàu” . 
(“China’s Annual Parliament Has Rarely Felt Like 
Such a Charade”. 5.3.2018).

Ngày 4.3.2018 Gillian Wong nhận định:
“Hôm Chủ Nhật, Zhang Yesui [Trương Nghiệp 

Toại, thứ trưởng Ngoại Giao], phát ngôn viên của 
cơ quan lập pháp, nói với các phóng viên rằng 
động thái này chỉ nhằm mục đích đưa văn phòng 
của chủ tịch ngang hàng với các địa vị khác của 
Tập ở đỉnh cao của Đảng và Ủy ban Quân sự Trung 
ương, không áp đặt các giới hạn nhiệm kỳ. Zhang 
bảo, “Nó có lợi cho việc duy trì quyền hạn của Ủy 
ban Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình 
ở cốt lõi và cũng để thống nhất sự lãnh đạo… Tu 
chính này không có nghĩa là thay đổi trong hệ thống 
nghỉ hưu cho các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước 
và cũng không ngụ ý rằng các nhà lãnh đạo sẽ có 
nhiệm kỳ suốt đời”. 

         
Li Datong, cựu biên tập viên của China Youth 

Daily, viết rằng việc giải tỏa hạn chế nhiệm kỳ 
sẽ “gieo hạt giống hỗn loạn” và kêu gọi các nhà 
lập pháp Bắc Kinh thực thi quyền bác bỏ tu chính. 
Wang Ying, một nữ doanh nhân đã ủng hộ cải cách 
của chính phủ, gọi đề xuất này là “phản bội trắng 
trợn”.

Truyền hình nhà nước Tàu phát sóng các phân 
đoạn gần như mỗi ngày trình diễn bất cứ ai từ các 

công nhân nhà máy và nông dân đến các kỹ sư 
không gian và binh lính mặc quân phục vỗ tay nhiệt 
liệt hoan nghênh Tập nhiều phút. Khuôn mặt được 
tô son điểm phấn, thô kệch và gần như không một 
vết nhăn của ông (His airbrushed, blemish- and 
nearly-wrinkle-free face) [hình bên cột trái] thường 
choán trang nhất của các tờ báo nhà nước.

Theo Steve Tsang, gđ của Viện Tàu tại Trường 
Nghiên cứu Đông Phương và Phi Châu Luân Đôn, 
“Tập Cận Bình không được yêu thích và ngưỡng 
mộ như Đặng Tiểu Bình…Đảng sẽ theo Tập chừng 
nào mọi việc diễn ra suôn sẻ nhưng bất kỳ một sai 
lầm kinh tế nghiêm trọng nào trong 5 năm tới sẽ 
đe dọa khả năng nới rộng nhiệm kỳ của Tập… Tôi 
không nghĩ rằng đó là một kết luận chắc chắn (fore-
gone) rằng ông sẽ có một nhiệm kỳ thứ ba… 

(trái) Marlon Brando trong vai “Bố Già” Don Corle-
one, (phải) Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình đang tạo ra và làm sâu sắc thêm 
một rủi ro đạo đức mà bây giờ dân chúng không 
muốn nói gì để phản đối ông, không chỉ ở nơi công 
cộng mà ngay cả ở nơi riêng tư. Nếu đây là thứ mô 
hình hoạch định chính sách, tiến lên phía trước, thì 
rủi ro các quyết định tồi tệ đang được thực hiện 
ngày càng cao bởi vì chúng không được thảo luận 
đúng mức trước khi thực hiện… Ông là một ‘Bố 
Già’ và sẽ vẫn là Bố Già cho đến khi một Bố Già 
khác xuật hiện (He’s kind of a ‘Godfather’ and he 
will remain the Godfather until the next one comes 
along) (“China’s Xi poised to make historic grab at 
indefinite rule”. Associated Press).

Tôi mượn từ “Bố Già” của dịch giả Ngọc Thứ 
Lang để dịch từ “the Godfather” là tựa đề của cuốn 
tiểu thuyết cùng tên của Mario Puzo và cuốn phim 
cùng tên của đạo diễn Francis Ford Coppola do 
Marlon Brando thủ vai chính.

  Tàu có nguyên thủ là Bố Già (Godfather) nên có 
thể lấy quốc tính là THỔ PHỈ QUỐC.

Tạm thời xin nghe Stan Grant “trù ẻo” Hoàng đế 
chung thân:

“Tàu có thể xuất hiện như một chế độ hoang 
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tưởng: nó đàn áp sự thật và tự do; nó không thực sự 
tin tưởng người dân; ngôn luận bị kiểm soát bằng 
vũ lực. Nói lên tiếng nói chống lại Đảng Cộng sản 
có thể bị nhốt. Bản thân tôi đã trải nghiệm điếu 
này trong một thập kỷ tường trình không liên tục về 
quốc gia này cho CNN.

Với tất cả những thành công đáng kể, Tàu là một 
nước có phần bụng dưới mềm; nhà nước nặng tay 
che dấu sự thiếu tự tin và tự nghi ngờ. Nó đang phải 
vật lộn với những cải cách kinh tế đã khiến nước 
này giầu có, trong khi vẫn cố giữ chặt nắp tự do 
chính trị. Các nhà lãnh đạo Tàu quan tâm đến sự 
sụp đổ của Liên Sô: Tập Cận Bình tin rằng các nhà 
lãnh đạo Liên Sô “không đủ tính tu mi nam tử” để 
bảo vệ chủ nghĩa cộng sản.

Nhà quan sát Tàu Susan Shirk, trong cuốn sách 
năm 2008 của bà, gọi quốc gia này là “siêu cường 
mỏng manh”. Bà viết,“Tàu mạnh ở nước ngoài 
nhưng yếu ở nhà”. Shirk nói rằng chế độ này thiếu 
chính nghĩa (“legitimacy” thường được dịch là tính 
hợp pháp hay chính danh), và bà e rằng “có thể 
hành xử ác liệt trong một cuộc khủng hoảng với 
Nhật Bản hay Đài Loan và đưa nó vào cuộc xung 
đột quân sự với HK”. Shirk tiền cảm xuất sắc. Bà 
thấy một quốc gia dưới áp lực: bất bình đẳng gia 
tăng trong nước; căng thẳng với HK; bất ổn ở nông 
thôn; tham nhũng trong chính phủ. Shirk e ngại dân 
tộc chủ nghĩa gia tăng: tiềm năng một con hổ bị 
nắm đằng đuôi [thành ngữ “a tiger by the tail”].

Mặt khác, dân tộc chủ nghĩa có thể được chính 
phủ thổi cho bùng lên để giành được chính nghĩa 
nhưng cũng có thể khiến dân chúng tức giận quay 
lại phản đối đảng. Như bà đã viết: “Quyền hành 
của Đảng đang dần dần suy thoái ... khi một lãnh 
đạo cảm thấy bất an, ông ta xiết chặt kiểm soát”. 
Shirk viết về chủ tịch Tàu thời đó Hồ Cẩm Đào, 
nhưng những lời ấy thậm chí còn dễ áp dụng hơn 
cho Tập Cận Bình.

Ông Hồ là một nhà lãnh đạo không màu sắc, một 
nhà kỹ trị thỏa mãn với việc quản lý sự tăng trưởng 
của Tàu nhưng bị chỉ trích vì không tiến hành cải 
cách nhanh hơn.

Ông Tập ngược lại, lấy lịch sử Tàu đắp lên người, 
diện bộ quần áo cổ kiểu Mao và nói về “giấc mơ 
Tàu” của ông. Ông hay nói về “trăm năm nhục 
nhã”, nhắc nhở dân Tàu khi bị các nước ngoài 
thống trị. Ông dùng chiến dịch chống tham nhũng 
để bỏ tù các đối thủ tiềm năng; và các nhà văn, 
nghệ sĩ, luật sư và những người chỉ trích khác ngất 

ngư trong nhà lao… Ông tìm cách đưa đảng trở lại 
thành trung tâm của sinh hoạt Tàu. Năm ngoái, ông 
nói với một hội nghị đảng: “Chính phủ, quân đội, 
xã hội và trường học, bắc, nam, đông và tây, đảng 
lãnh đạo tuốt”.

Các học giả về Tàu, Bates Gill và Linda Jakob-
son, trong cuốn sách gần đây “China Matters” của 
họ, nói về một “ dân tộc chủ nghĩa hung dữ”, nơi 
mà tiếng nói chống Tây phương hiện đang là dòng 
chính. Tạp chí Economist đã miêu tả ông Tập là 
nhà lãnh đạo mạnh nhất thế giới và được coi là 
người hùng ngang ngửa với lãnh đạo cách mạng 
Mao Trạch Đông…

Nhà báo và tác giả Richard MacGregor, hiện là 
giảng viên cao cấp của Viện Lowy, tuần trước đã 
viết trên The Wall Street Journal rằng “Tàu đang 
thúc đẩy hệ thống của mình như là một thay thế 
cho nền dân chủ Tây phương “. MacGregor nói ông 
Tập đang phát huy “ý tưởng rằng hệ thống chính trị 
độc tài không chỉ hợp pháp mà còn có thể vượt trội 
hơn các nền dân chủ Tây phương”…

Có những người dự đoán sự sụp đổ của Tàu. Họ 
sợ rằng một cuộc xuống dốc không phanh (freefall) 
kinh tế do nợ gây ra sẽ phá hoại sự cai trị của Đảng 
Cộng sản. Những người khác thì thấy sự yếu đuối 
của bản thân ông Tập, một người bị ám ảnh bởi 
quyền lực, từ bỏ một hệ thống tập thể chỉ huy và giờ 
đây đang trở thành một vị hoàng đế bị cô lập…

Tạp chí Foreign Affairs năm ngoái đã cảnh báo 
rằng ông Tập là “chủ tịch của mọi thứ” có thể tạo 
ra một tắc nghẽn (bottleneck) trong đó “việc củng 
cố quyền lực vào tay của một cá nhân có nghĩa là 
các quyết định sẽ có tính cách độc đoán hơn và sẽ 
có ít hơn”. Cũng có tiềm năng hạn chế không gian 
xoay trở của ông Tập: Trước bất kỳ cuộc xung đột 
tiềm ẩn nào, làm sao ông Tập có thể bị coi là thoái 
lui? Một người hùng lãnh đạo không thể cho thấy 
dấu hiệu của sự yếu đuối.

Không có chuyển tiếp quyền lãnh đạo thì cũng 
có thể có đảo chánh hoặc lật đổ bằng bạo lực do 
những đối thủ đói quyền bị thất vọng trong tương 
lai”. (“Stan Grant: China’s communist princeling 
Xi set to wield his ‘fragile superpower’”. Matter of 
Fact 5.3.2018).

GS Lâm Hòa Lập (Willy Wo-Lap Lam) nhận định:
“Cùng với việc tăng cường quyền lực của ông, 

Tập đã rút ra tất cả các điểm dừng (stops) để đảm 
bảo sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTàu trên tất cả 
các phương diện sinh hoạt Tàu…
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Đại Hội Trung ương lần thứ 3 của Ủy ban Trung 
ương thứ 19 kết thúc gần đây đã thảo luận về vấn 
đề then chốt “cải cách các hệ thống đảng và nhà 
nước”. Bản tuyên bố Đại Hội nói lãnh đạo hy vọng 
rằng những cải cách -- mà chi tiết vẫn chưa được 
công bố -- sẽ đảm bảo rằng các đơn vị đảng và chính 
phủ phải có những định chế trang bị đầy đủ, những 
quy định khoa học và những  mô hình, và các tác 
vụ hiệu quả cao”. Tuy nhiên, đồng thời bản thông 
cáo nhấn mạnh rằng mục tiêu tối hậu của cải cách 
đảng và các định chế nhà nước là “cải thiện và duy 
trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng ... tăng cường sự 
lãnh đạo của đảng đối với công việc của tất cả các 
ngành (của chính thể) và đảm bảo rằng sự lãnh đạo 
của đảng sẽ mạnh hơn và dữ dội hơn” (People’s 
Daily, 28.2, Phoenix Television [Bắc Kinh] 28.2).

Sự bồn chồn của Tập và các cố vấn của ông về sự 
tiếp nhận tiêu cực đối với lãnh đạo chung thân của 
ông có thể gạn ra được từ sự kiện là sau khi công bố 
tu chính hiến pháp ngày 25.2, bộ máy tuyên truyền 
và kiểm soát IT [Information Technology] khủng 
khiếp của ĐCSTàu ngay lập tức đã lao vào hành 
động. Tất cả các từ ngữ nhạy cảm kể cả “hoàng 
đế”, “lễ đăng quang”, “Mao Trạch Đông”, “nhiệm 
kỳ chung thân “, “triều đại”, “thoái trào” và “nhập 
cư” (chỉ người Tàu muốn rời khỏi nước) bị hủy bỏ 
theo thuật toán (algorithmically) từ các nền “chat” 
trên truyền thông xã hội. Ngay cả câu “Tôi không 
đồng ý” cũng bị cấm. Một chữ khác bị kỵ là Viên 
Thế Khải (Yuan Shikai) <*>, tướng quân phong 
kiến, người đã cố gắng tự phong hoàng đế sau cuộc 
cách mạng năm 1911 của bác sĩ Tôn Dật Tiên (Sun 
Yat-sen) chấm dứt triều đại nhà Thanh (Đài Tiếng 
nói Hoa Kỳ 27.2. China Digital Times 25.2).

Vậy mà bất chấp kiểm duyệt truyền thông, một số 
trí thức tự do đã đủ bạo để lên tiếng phản đối sự 
phục hồi rõ ràng chế độ độc tài Mao-ít. Một thí dụ 
là việc kêu gọi các thành viên Quốc Hội đừng chấp 
thuận tu chính hiến pháp của nhà trí thức và cựu 
biên tập viên tờ China Youth Daily Lý Đại Tống (Li 
Datong).

Ông Lý ghi nhận rằng quyết định của Đặng Tiểu 
Bình về giới hạn nhiệm kỳ -- được ghi trong hiến 
pháp hiện hành -- thể hiện một nỗ lực để học hỏi từ 
những bài học cay đắng của chế độ độc tài và cá 
nhân trị của Mao. “Việc bãi bỏ giới hạn các nhiệm 
kỳ của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ trở thành trò 
cười của các quốc gia văn minh trên thế giới… Sự 
thoái hóa lịch sử này mang theo nó những hạt giống 

của Tàu một lần nữa lại rơi vào hỗn loạn” (Đài 
phát thanh quốc tế Pháp, ngày 27.2, Tàu sự vụ của 
đài BBC, 26.2).

 Trên bình diện thực tiễn, một số nhà phân tích ở 
Tàu và nước ngoài đã nêu lên hiểm họa của khiếm 
khuyết gần như hoàn toàn của quy ước kiểm soát 
và quân bình [check and balance]. Với tình trạng 
Tập được đội lên đến mức độ của á-thánh Mao, thì 
ngay cả những người phụ tá được tin cậy nhất của 
ông cũng không dám thách thức các quyết định của 
Tập (United Daily News [Đài Bắc], 26.2, New York 
Times ấn bản tiếng Tàu, 25.2)…

Wu Qiang, một cựu giảng viên chính trị học tại 
Đại học Thanh Hoa (Tsinghua) nói với truyền 
thông Hồng Kông các đề xuất của đảng cho “cải 
cách đảng và các định chế nhà nước” có thể dẫn 
đến việc đảng bành trướng quyền lực vào mọi ngõ 
ngách của xã hội. “Đảng sẽ kiểm soát các doanh 
nghiệp, các tổ chức xã hội, các công ty nước ngoài 
... [kể cả] mọi lãnh vực trước đây thuộc thẩm quyền 
của kinh tế thị trường”. Wu cho biết các đảng bộ 
sẽ được xây dựng ngay cả trong các doanh nghiệp 
Tàu cũng như các tổ chức sinh viên ở nước ngoài để 
biểu hiện “quản lý thể chế của đảng” (Cable News 
Hong Kong, 1.3).

Trương Lập Phong (Zhang Lifan) e ngại rằng 
đảng và các cán bộ cao cấp có thể rơi vào nạn tham 
nhũng vì “thiếu sự giám sát của các lực lượng chính 
trị khác, của giới truyền thông và của công chúng” 
(Ming Pao, 1.3). Trong báo cáo chính trị cho Đại 
hội Đảng lần thứ 19 cách đây bốn tháng, Tập đã 
yêu cầu thế giới xem xét việc chấp nhận các yếu tố 
“trí huệ Tàu và chương trình hoạt động Tàu” mà 
ông khẳng định là sẽ mở ra “một nước xã hội chủ 
nghĩa tối tân vĩ đại ... thịnh vượng, mạnh, dân chủ, 
tiên tiến về mặt văn hoá, hài hòa và đẹp “(Tân Hoa 
Xã, 27.10.2017). Tuy nhiên, sự tham quyền và quyết 
tâm hiển nhiên của chủ tịch đem trở lại những tiêu 
chuẩn đầy ác tính của Mao Chủ tịch đã khiến có 
người đặt câu hỏi liệu mục tiêu cao vòi vọi này có 
khi nào đạt được dưới thời “hoàng đế chung thân” 
mới của Tàu”. (“Xi Jinping Steers China back to 
the Days of Mao Zedong”. The Jamestown Founda-
tion 6.3.2018).

Người đặt ra câu hỏi dĩ nhiên cho rằng câu trả lời 
là không mới hỏi thế. 

Trên đây đã thấy số người chỉ trích mưu đồ lên 
ngôi “hoàng đế chung thân” của Tập Cận Bình 
không ít. Nhiều người đã dự phòng những điều 
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không may có thể đến với ông trước khi ông đăng 
quang và họ đã cho thấy Tập bắt đầu run sợ. 

Agence France-Presse mô tả ưu tư của thế giới 
trong bài “Tàu: Tập Cận Bình chủ tịch chung thân, 
một bất chắc cho hoàn cầu”:

“Theo các nhà phân tích, bên Tàu, Tập Cận Bình 
trong vài ngày nữa sẽ giành được đèn xanh để duy 
trì quyền lực suốt đời: một yếu tố có thể gây lo ngại 
cho phần còn lại của thế giới, ngay cả khi tác động 
đối với các quan hệ với Tây phương vẫn còn khó 
đoán trước…

Kerry Brown, giám đốc Viện Lau China tại trường 
King’s College Luân Đôn, bảo, “Bây giờ ông có rất 
nhiều quyền hành. Nhưng không thực sự biết ông 
tính sử dụng nó như thế nào. Nếu để đáp ứng những 
thách thức mà Tàu phải đối mặt, thì đó là tích cực, 
nếu không nó có thể cực kỳ nan giải...

Ngô Tâm Bá (Wu Xinbo), chuyên gia về chính trị 
Mỹ tại Đại học Phúc Đán (Fudan) ở Thượng Hải, 
cho biết: “Nếu ông ấy lãnh đạo đất nước trong một 
thời gian rất dài thì quan hệ với nước ngoài sẽ ổn 
định và có thể dự đoán được”.

Theo Alexander Gabuev, chuyên gia của Viện 
Carnegie ở Mạc Tư Khoa, Nga, nơi TT Vladimir 
Putin bỏ neo ở thượng tằng Nhà nước từ 17 năm, 
các phản ứng nói chung là tích cực.

Gabuev bảo, nếu  các nhà quan sát địa phương đã 
bày tỏ quan ngại trước một phản hồi của chế độ độc 
tài ở Tàu, Kremlin tin rằng “giữ Tập tại quyền quá 
2023 là một điều tốt”, đặc biệt là vào lúc “quan hệ 
với Tây phương trở nên tồi tệ hơn mỗi tháng”…

Orville Schell thuộc Viện Xã hội Á Châu, trụ sở 
ở New York, bảo: “Nhưng lấy được từ một cơ quan 
lập pháp hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ, phép trở 
thành một độc tài chung thân không có tính cách 
cưỡng bách các nhà lãnh đạo của các quốc gia dân 
chủ tôn trọng”. Vậy một Tập Cận Bình quyền lực 
siêu đẳng có thể bị coi tồi tệ ở Úc, Tân Tây Lan 
hoặc HK, nơi ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc 
Kinh đã làm nhiều nghị sĩ quan ngại.

Bonnie Glaser, chuyên gia phân tích tại Trung 
tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hoa Thịnh 
Đốn, dự đoán chủ tịch Tàu có thể sẽ tỏ ra cương 
quyết hơn về chính sách đối ngoại. Với quyền lực 
không thể tranh cãi, Tập Cận Bình ngày càng bị 
quần thần bao vây và không dám đưa ra những 
ý kiến trái ngược. Bà Glaser quan ngại:  “Không 
chắc ông ta nhận được những ý kiến và lời khuyên 
quân bình và khách quan. Ông ta có thể quá tự tin… 

“

Điều này có thể dẫn tới một khẳng định “còn mạnh 
mẽ hơn” về những kỳ vọng chủ quyền lãnh thổ của 
Bắc Kinh chống lại các nước láng giềng ở Biển 
Nam Hoa (Việt Nam, Phi Luật Tân, Mả Lai Á) và 
Đông (Nhật Bản)”...

Theo Eric Hundman, chuyên gia về quan hệ quốc 
tế tại Đại học New York ở Thượng Hải, việc kéo 
dài nhiệm kỳ “còn gây ra nhiều lo ngại hơn về Tàu 
và những ý định của nó ở nước ngoài. Mọi người 
sẽ diễn dịch điều này như là sự biến đổi của Tập 
thành một nhà độc tài, làm cho Tàu đáng sợ hơn 
rất nhiều”. (“Chine: Xi Jinping président à vie, une 
incertitude pour le monde” . AFP 28.2.2018).

Ai sợ thì sợ, TT Trump (TTT) vẫn nhởn nhơ con 
cá vàng, coi như “pha” (“ne pas”, ngôn ngữ học trò 
nghĩa là không có gì), như trò đùa. Le Figaro.fr và 
AP ngày 4.3.2018 đăng bài “Tập Cận Bình chủ tịch 
chung thân: Trump khoái trí”:

“Trong một buổi tụ tập tại biệt thự Mar-a-Lago ở 
Florida của ông để gây quỹ cho Đảng Cộng Hoà, 
TTHK tuyên bố bằng giọng chớt nhả: “Từ nay ông 
ta là chủ tịch chung thân. Ông ấy làm được thế. Tôi 
thấy là tuyệt vời. Có lẽ ngày nào đó cũng thử làm 
thế” khiến cử tọa cười vang. 

Những lời phát biểu ngay cả trong giai điệu hài 
hước, đã không làm cho db Dân Chủ Ro Khanna 
cười. Cũng như nhiều cư dân mạng, lo ngại bởi 
viễn tượng một thể chế tổng thống chung thân của 
Trump, Khanna tuyên bố: “Cho dù ông ấy nói để 
cười hay không, nói về một chức vụ chủ tịch chung 
thân như đối với Tập Cận Bình là điều ít có tính 
chất Mỹ nhất có thể phát ra từ miệng một TT Mỹ”. 
“George Washington đang trở mình dưới mồ”, ông 
Khanna nói thêm, nhắc đến vịệc TT HK đầu tiên đã 
từ chối nhiệm kỳ thứ ba”. (“Xi Jinping président à 
vie: Trump s’en amuse”.

Dân biểu Dân Chủ làm sao biết cười khi Trump 
pha trò để giễu Tàu.
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Michelle Mark củng tường thuật việc này: “CNN 
báo cáo diễn văn của ông lúc thì vui vẻ lạc quan lúc 
thì đùa rỡn” (“Trump on China abolishing presi-
dential term limits: ‘Maybe we’ll give that a shot 
someday’”. 3.3.2018).

Reuters bình luận thêm:
“Trump ca ngợi Tập là “nam nhi vĩ đại” và nói 

thêm: “Ông ấy là chủ tịch quyền lực nhất Tàu 
trong vòng 100 năm nay”. Trump bảo Tập đã tiếp 
đãi ông “cực kỳ tử tế” trong chuyến thăm của ông 
vào tháng 11. Trump thường ca ngợi Tập, nhưng 
vào tháng Giêng, Trump nói với Reuters rằng HK 
đang cân nhắc mức “phạt” lớn như là một phần 
của một cuộc thăm dò đối với hành vi của Tàu bị 
coi là trộm cắp sở hữu trí tuệ. Ông vẫn phê bình 
các chính sách mậu dịch của Tàu. Trump nói với 
tờ New York Times vào tháng 12 rằng vì Bắc Triều 
Tiên ông “đã mềm mỏng với Tàu bởi vì với tôi điều 
duy nhất quan trọng hơn mậu dịch là chiến tranh”. 
(“Trump praises Chinese president extending ten-
ure ‘for life’”. 4.3.2018).

Thấy rõ thủ đoạn của TTT, khen thì khen, chỉ mất 
tý nước bọt thôi, đâu đã chết thằng Tây đen nào 
(ngôn ngữ học trò) nhưng đánh thì vẫn đánh. 

TT Thiệu đã dặn kỹ: “Đừng nghe những gì Trump 
nói mà hãy nhìn kỹ những gì Trump làm”. Tập Cận 
Bình không nghe lời TT Thiệu có khi mệt đấy.

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Viên Thế Khải (Yuan Shikai) là một sứ quân, 

tổng đốc Quảng Đông, thủ tướng nội các Thanh triều 
(1911), đầy quyền lực. Sau khi Thanh triều bị lật đổ, 
tháng 3, 1912, ông đã được bầu làm tổng thống lâm 
thời thứ nhì, của nền Cộng hòa Trung Hoa sau tổng 
thống lâm thời thứ nhất Tôn Dật Tiên (tháng 12, 1911). 
Năm 1915, ông tuyên bố lập vương triều Hồng Hiến, 
theo Nho giáo và tự xưng làm Đại Hoàng Đế. Triều 
đại của Viên Thế Khải chỉ tồn tại được 83 ngày. 

TT TRUMP: MỘT NĂM SAU

Vũ Linh

Theo Truyền Thông Dòng Chính (TTDC), TT 
Trump đã là tổng thống tệ hại nhất lịch sử Mỹ, cả 
lịch sử nhân loại luôn không chừng? Bàn về việc 
TT Trump thu hồi cả ngàn luật lệ của TT Obama và 
ban hành luật thuế mới, CNN phán “đánh giá tổng 
thống không thể dựa trên số luật thu hồi hay ban 

hành, mà phải dựa trên việc người dân nghĩ gì”. 
“Người dân” đây dĩ nhiên là TTDC phe ta. Mà 

phe ta nghĩ gì?
Theo PEW,  95% các tin tức và bình luận trên báo 

hay TV đều chống Trump. Thăm dò mới nhất của 
Politico cho thấy gần một nửa dân Mỹ (46%) nghĩ 
TTDC đúng là phịa tin để đánh Trump.

Quan hệ giữa tổng thống và TTDC chưa bao giờ 
tệ hại như ngày nay. Tổng thống tố truyền thông là 
“fake news”, truyền thông tố tổng thống là vua nói 
láo.

Thôi thì ta thông cảm cho nỗi ấm ức của bên thua 
cuộc cũng như tránh đấm ngực quá đáng vì thắng 
cuộc, để thử bình tâm nhìn lại xem ông thần Trump 
đã làm được gì trong năm qua. Tốt, xấu, tạm được, 
như thế nào?

Phải nói ngay, thời gian tranh cử cho đến vài 
tháng đầu của tân TT Trump đã là một đại họa, di 
họa đến giờ này vẫn chưa gỡ ra được. Vì không là 
chính khách chuyên nghiệp, không ở trong giới ma-
fia chính trị, nên chẳng biết ai là ai, mà trách nhiệm 
mới quá lớn, cần cả ngàn phụ tá, cố vấn, tà lọt, nên 
vồ chộp lung tung, bất cứ ai đang đứng cạnh, mặt 
mũi không ngớ ngẩn quá đều lọt qua tuyển lựa ca 
sĩ màn đầu. Để rồi vồ được cả lô những tay anh 
chị có lý lịch không rõ ràng lắm như Manafort, 
Flynn, Bannon, Scaramucci, Spicer, Papadopoulos, 
Gates,... Tuy đã mau chóng nhận ra chân tướng hơi 
đáng ngờ và thay thế sớm, nhưng dù sao, cũng đã 
để lại đĩa bể, chén vỡ tùm lum, khiến ông công tố 
Mueller hớn hở đi hốt, và vài cụ tỵ nạn nhẩy tưng 
tưng mừng hơn đón mẹ mới đi chợ mua kẹo về.

Nhưng TT Trump được cái học bài khá nhanh, 
ngay sau đó đã tuyển lựa được một lô nhân viên nội 
các, trong đó mấy bộ quan trọng nhất đều là những 
nhân vật kinh nghiệm cùng mình mà phe đối lập 
cũng phải nể như ba ông tướng lo quốc phòng, an 
ninh và chánh văn phòng, và vài ông nặng ký như 
ngoại trưởng, cố vấn kinh tế, tài chánh, cho dù trong 
số những người này, có người công khai nói không 
đồng quan điểm với tổng thống. Tất cả đều là những 
người đã leo lên tột đỉnh của thành công, tiền bạc 
dư thừa, danh tiếng lẫy lừng, không dễ gì mà họ 
‘khúm núm ngồi tung hô ‘ông tổng thống khùng, 
ngu dốt, con nít’ như TTDC mô tả.

Dĩ nhiên TT Trump vẫn chưa hoàn hảo, vồ được 
ông y tế, đại triệu phú nhưng vẫn thích đi máy bay 
chùa của Nhà Nước, đành phải mời đi về nhà câu 
cá.
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Sai lầm lớn nhất của TT Trump là việc sa thải giám 
đốc FBI James Comey. Bất kể lý do gì, việc giải 
nhiệm này mang tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ về 
hậu quả chính trị, đã ép thứ trưởng Tư Pháp ở trong 
tư thế phải bổ nhiệm ông Mueller điều tra toàn bộ 
vấn đề, từ việc Nga can thiệp đến việc giải nhiệm 
ông Comey. TT Trump bị nhức đầu vì Comey, uống 
lộn thuốc thành đau màng óc vì Mueller, nặng hơn 
nhiều, chưa biết có thành ung thư óc giết ông luôn 
không.

Cho đến nay, ông Mueller, với sự trợ giúp của hơn 
một tá đại luật sư nặng ký nhất nước, hơn một nửa là 
phe ta đã từng ủng hộ bà Hillary, phần còn lại thuộc 
... ‘lực lượng thứ ba’ không ủng hộ bên nào hết, do 
ông Mueller chọn. Những ông Cộng Hòa (CH) ủng 
hộ Trump xin vui lòng đứng ngoài chống mắt dòm. 
Khiến kẻ này nhớ lại cái chính phủ liên hiệp CSVN 
đề nghị hồi trước 75: 1/3 là CSBV chính gốc, 1/3 là 
con đẻ VC trong cái gọi là ‘Mặt Trận Giải Phóng’, 
1/3 ‘ngụy’ nhưng phải được VC chấp nhận như 
thành phần ‘yêu nước’. Ít ra thì CSVN cũng chấp 
nhận vài anh ‘ngụy’ dù giả mạo, trong khi ông Mu-
eller không cho anh CH nào xiá vào. Dĩ nhiên ông 
xếp Mueller được gọi là CH, nhưng thực tế chỉ vì đã 
được TT Bush bổ nhiệm là giám đốc FBI thôi.

Cho đến nay, ông Mueller đã tung lưới vồ được 
vài ba con ruồi, dùng làm mồi hy vọng bắt được tôm 
hùm nào đó. Dù vậy, vẫn chưa đi đến đâu. Chưa biết 
ông Mueller sẽ moi ra được tội gì, nhưng cho đến 
nay, những vị nào mơ thấy TT Trump bị đàn hặc, sẽ 
còn phải mơ lâu dài.

Sau những tháng đầu rối bù như nồi cháo heo, 
guồng máy hành chánh trong Toà Bạch Ốc đã được 
ông tướng TQLC Kelly ổn định lại phần lớn.

Cách ‘quản lý nhân sự’ của TT Trump khá độc 
đáo. Không đồng ý hay bực mình là chửi toáng lên 
ngay, khiến cho TTDC hể hả khai thác. Hôm sau, 
thấy chuyện vừa ý lại vồn vã ca ngợi ngay. TTDC tố 
là bất nhất. Nhưng đây là thái độ mọi người thường 
thấy ở một ông xếp ở sở làm, bị chửi và được khen 
là chuyện hàng ngày, nhưng chưa bao giờ thấy nơi 
một ông chính khách, là người suốt ngày chỉ biết 
vuốt để lấy phiếu.

Trong vấn đề nhân sự, đáng kể nhất là đã tìm ra 
được một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, tuy bảo 
thủ nặng, nhưng khả năng và uy tín cá nhân khó bắt 
bẻ. Ông Trump rung đùi tiên đoán ông sẽ có dịp bổ 
nhiệm thêm ít ra ba vị thẩm phán bảo thủ nữa. Phe 
cấp tiến toát mồ hôi vì tỷ lệ bảo thủ-cấp tiến trong 

Tối Cao Pháp Viện có triển vọng chuyển qua 6-3 
hay 7-2 trong suốt hai ba chục năm tới.

Ứng viên Trump khi tranh cử, hứa khá nhiều 
chuyện đội đá vá trời như tất cả các chính khách 
tranh cử khác, dù thua xa Obama khi ông này khẳng 
định sẽ hạ được thủy triều và hàn gắn cả thế giới. 
Dĩ nhiên, không ai ngây ngô nghĩ ông sẽ thực hiện 
được hết, nhất là trong một năm đầu. Dù sao thì 
cũng cần xem lại coi TT Trump đã làm được trò 
trống gì.

Việc đầu tiên nếu mà kẻ này không nêu lên, bảo 
đảm sẽ bị không ít độc giả phe ta rủa ngay: đó là 
thất bại Obamacare. Thất bại vì sau ba phen bốn 
bận cãi nhau ỏm tỏi ở Thượng Viện, Obamacare vẫn 
nằm vất vưởng đó, thiên hạ vẫn è cổ chịu bảo phí 
tăng như diều gặp bão. Cái đáng nói là tất cả phe 
CH đều đồng ý là phải chữa cái bệnh ung thư này, 
nhưng trong 52 ông bà bác sĩ CH, có khoảng nửa 
tá tự cho mình là Hoa Đà, trong đó có bác sĩ Mc-
Cain, chỉ thấy mình là giỏi, cãi nhau đến cùng về 
việc chữa cách nào, rốt cuộc, con bệnh vẫn hấp hối 
nằm đó.

Thất bại không thu hồi Obamacare trước tiên là 
thất bại của đảng CH trong Thượng Viện. Nhưng 
cũng là thất bại của TT Trump khi ông không đủ uy 
tín ép các nghị sĩ CH phải đoàn kết trong kế hoạch 
thu hồi Obamacare.

Dù sao, chuyện Obamacare vẫn chưa đến hồi kết 
thúc nhờ… cải tổ thuế.

Luật thuế mới đã được thông qua và ký. Được coi 
như cuộc cải tổ lớn nhất từ hơn 30 năm qua. Trong 
đó, có kèm theo luôn việc chặt bớt một chân của 
Obamacare: không ai bị phạt nếu không muốn mua 
bảo hiểm y tế nữa.

Sau thất bại Obamacare, cải tổ thuế trở nên cực kỳ 
quan trọng. Một nửa dân Mỹ không phải đóng thuế 
lợi tức. 80% dân phải đóng thuế sẽ đóng ít hơn. Quá 
tốt, tất cả mọi người phải hoan nghênh phải không? 
Thưa không! Không có một dân biểu hay nghị sĩ 
Dân Chủ (DC) nào biểu quyết phê chuẩn luật giảm 
thuế cho dân hết. Quý vị mai mốt có đi bầu bán 
chuyện gì, nhớ đừng quên chuyện này nhé. Dĩ nhiên 
quý vị nào thích đóng thuế cao thì nhớ bầu cho đảng 
DC đấy <1>.

Luật giảm thuế sẽ có hậu quả chính trị quan trọng. 
Nếu thất bại thì coi như CH sẽ đại bại trong cuộc 
bầu quốc hội năm tới, rồi đe dọa trực tiếp cuộc tái 
tranh cử của TT Trump năm 2020. Nếu thành công, 
ít ai nhìn thấy làm sao DC có thể chiến thắng năm 
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tới cũng như năm 2020.
Kế hoạch lớn nữa của ứng viên Trump là đối phó 

vấn nạn di dân.
Bức tường biên giới Mễ? Chưa đi đến đâu. Một số 

công ty đang đấu thầu xây cất, làm vài khúc tường 
mẫu để chính quyền Trump lựa. Tiền vẫn chưa có.

Cũng chưa có luật lệ mới nào hết, nhưng chỉ cần 
nghe ông Trump hù dọa là chưa chi con số di dân 
lậu tràn qua Mỹ đã tự động giảm ngay hai phần ba 
rồi. Trước đây 10 người, bây giờ chỉ còn 3. Tiếp tục 
đà này, chẳng cần luật mới nào, cũng chẳng cần xây 
tường luôn tiết kiệm được cả chục tỷ, vấn nạn di 
dân lậu cũng sẽ tự động tự giải quyết.

Bất chiến tự nhiên thành. Hình như binh pháp Tôn 
Tử có nói “chiến thắng lớn nhất là chiến thắng đạt 
được mà chưa cần ra quân” thì phải?

Đối với việc khủng bố thâm nhập qua di dân và tỵ 
nạn Trung Đông, TT Trump ra sắc lệnh tạm ngưng 
nhận họ trong 90 ngày để soạn luật mới. Hàng loạt 
quan toà cấp tiến nhất nước phán quyết sắc lệnh 
bất hợp pháp, bất hợp hiến, cấm thi hành. TTDC 
và phe ta ca hát, sỉ vả tổng thống dốt luật. Vài cụ 
tỵ nạn cũng ‘tham chiến’, dù tiếng Anh chưa trôi 
cũng viết báo, giảng luật Mỹ cho tổng thống Mỹ. 
Chửi bới ồn ào cho đến khi Tối Cao Pháp Viện biểu 
quyết 9-0 TT Trump hoàn toàn có đủ thẩm quyền, 
sắc lệnh của TT Trump phải áp dụng, ít nhất là cho 
đến khi toàn bộ vấn đề được cứu xét và TCPV có 
phán quyết cuối cùng.

Ngoài ra, TT Trump đã thực hiện được chuyện gì? 
Vì khuôn khổ giới hạn của cột báo này, chỉ xin tóm 
lược lại vài điểm chính, đặc biệt là vấn đề cơm ăn 
áo mặc của dân:

- Từ ngày ứng viên Trump đắc cử, chỉ số Dow 
Jones và Nasdaq đã tăng 45%, từ 18.000 lên tới 
26.000. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong năm 
đầu của một tổng thống, tính từ ngày chỉ số Dow ra 
đời cách đây 120 năm. Nên ghi nhận chứng khoán 
nhẩy vọt không phải từ ngày có luật mới gì được 
ban hành, mà ngay một ngày sau khi ông Trump đắc 
cử. Chỉ nghe tin Trump đắc cử là... hy vọng đã vươn 
lên! Hy vọng TT Trump sẽ giảm thuế, đơn giản hoá 
luật lệ kinh doanh, giúp tăng trưởng kinh tế.

- Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng 3,1% tam cá 
nguyệt thứ nhì năm 2017, 3,3% trong tam nguyệt 
thứ ba. Trong 32 tam cá nguyệt dưới Obama, tỷ lệ 
tăng trưởng trung bình là 1,5%. Ngân Hàng Dự Trữ 
New York tiên đoán tam cá nguyệt cuối năm nay, 
tăng trưởng sẽ là khoảng 3,8%.

- Gần hai triệu việc làm mới đã được tạo ra, trong 
khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất từ 
năm 2000 (17 năm trước): 4,1%.

- Hàng loạt đại công ty Mỹ, Âu Châu, Nhật, Hàn 
Quốc và Tàu đặt kế hoạch đầu tư bạc tỷ vào thị 
trường Mỹ, thay vì lo tháo chạy ra nước ngoài như 
dưới thời Obama vì ông này suốt ngày hăm dọa 
tăng thuế. Đó là những chuyện xẩy ra trước khi luật 
thuế mới ra đời. Sau khi có luật thuế mới, các đại 
công ty ăn mừng ngay bằng cách tăng lương, tặng 
tiền thưởng cho cả triệu nhân viên.

Nhìn vào những thành quả kinh tế trên thì ta hiểu 
ngay tại sao TTDC chỉ có thể viết về những chuyện 
như giầy cao gót hay áo đầm của bà Melania, hay 
chuyện ông Trump cho cá vàng Nhật ăn, ...

Nhiều người cho rằng thành quả kinh tế này là 
gia tài của TT Obama để lại. Muốn biết sự thật, hỏi 
ông Krugman. Ngay khi ông Trump đắc cử, giáo 
sư Paul Krugman, giải Nobel kinh tế, tiên đoán 
TT Trump sẽ lật ngược hết các chính sách của TT 
Obama, để rồi kinh tế Mỹ sẽ đi vào tình trạng kiệt 
quệ bi thảm nhất lịch sử. Ông tiên đoán trúng vế đầu 
là TT Trump lật ngược hết các chính sách của TT 
Obama thật, nhưng trật lất trong vế sau vì kinh tế 
tăng trưởng mạnh gấp bội.

Trên phương diện quốc tế thì đây là vài việc đáng 
ghi nhận:

- Mỹ rút ra khỏi TPP và thoả ước Paris về thay đổi 
khí hậu. Vẫn chưa ai chết.

- Cuối tháng Chạp, chính phủ Iraq thông báo đã 
chiếm lại tất cả những vùng của ISIS chiếm trước 
đây và ISIS đã bị loại ra khỏi xứ, chỉ còn chừng 
1.000 tay súng và kiểm soát chừng 2% lãnh thổ họ 
chiếm giữ trước đây, bằng các cuộc đánh bom và 
truy kích ra trò chứ không ển ển xìu xìu, vừa đánh 
vừa run như dưới thời Obama. Nhận định của New 
York Times: đây là một cuộc chiến mà Trump đã 
thắng (A War Trump Won). Chả mấy khi thấy NYT 
tặng quà cho Trump!

Tất cả những thành quả kinh tế và ngoại giao trên 
đều chưa quan trọng bằng việc TT Trump đang 
phá gỡ gia tài thiên tả của TT Obama. Gần 1.000 
luật lệ và thủ tục hành chánh lớn nhỏ đã bị thu hồi, 
chẳng những giúp đơn giản hoá thủ tục kinh doanh 
rườm rà, mà còn chặt bớt cành nhánh thiên tả trong 
Obamacare, chính sách di dân, giáo dục, gia cư, trợ 
cấp, môi sinh,...

Thời gian một năm qua cũng cho thiên hạ thấy 
cách làm việc của TT Trump. Ông không ngại làm 
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việc với phe đối lập DC, cũng chẳng qụy lụy các 
đồng chí CH phe mình. Cần bắt tay thì bắt tay, muốn 
đánh cứ đánh, bất cần phe nào, bất kể ai.

Công bằng mà nói, TT Trump đã cung cấp cả lô 
vũ khí cho TTDC đánh ông. Trong tư thế một doanh 
gia chẳng một ly kinh nghiệm chính trị, TT Trump 
đã bị hố nặng qua rất nhiều hành động cũng như 
tuyên bố cẩu thả, để bị đánh tàn bạo. Tin buồn cho 
TTDC là hầu hết dân bầu cho Trump là dân cầy 
ruộng hay thợ thuyền đầu tắp mặt tối đi lao động, 
chỉ lo coi phiếu lương mà không rảnh đọc New York 
Times hay coi CNN, thành ra thăm dò mới nhất mới 
cho thấy hầu hết cử tri bầu cho Trump vẫn chẳng hề 
thay đổi quan điểm.

TT Trump nói chung, kiếm chuyện gây sự, đập 
phá lung tung.

Theo kẻ này, chủ ý của ông là thực hiện một cuộc 
‘cách mạng văn hóa’, thay đổi cách suy nghĩ và làm 
việc của cả nước, bắt đầu từ việc giảm thiểu vai trò 
của các công chức của Nhà Nước Vú Em, đến việc 
tìm cách đánh đổ tư tưởng ‘phải đạo chính trị’ đang 
thống trị văn hoá Mỹ qua báo chí, truyền hình, phim 
ảnh. TTDC ta thán các bộ sở thiếu người làm việc vì 
TT Trump chậm trễ bổ nhiệm người. Thật ra, các bộ 
trưởng của TT Trump cố tình cắt xén hệ thống hành 
chánh quá nặng nề của chính quyền Mỹ.

Một điều khá rõ nữa, là TT Trump đang cố giảm 
thiểu vai trò của TTDC thiên tả trong việc lèo lái 
dư luận quần chúng. Ông leo qua bức tường TTDC, 
liên lạc thẳng với dân qua những cái ‘tuýt’ mà TTDC 
ghét cay ghét đắng. Và ông cũng không bỏ lỡ một 
cơ hội nào để chỉ trích TTDC.

Một năm sau ngày đắc cử, TTDC hô hoán ầm ĩ TT 
Trump là tổng thống với tỷ lệ hậu thuẫn thấp nhất 
lịch sử cận đại theo các thăm dò của họ. Nếu thăm 
dò của họ chính xác thì giờ này ông Trump đang 
chia bài cào tại sòng bạc của ông chứ không ăn đại 
yến với Tập Cận Bình.

Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump, trên dưới 40% 
thấy thê thảm? Không, vì vẫn cao hơn tỷ lệ 36% 
của... bà Hillary do Gallup thông báo!

Báo Daily Mail của Anh nhận định TT Trump là 
một “siêu sao chính trị” (political superstar) chưa 
từng thấy trong lịch sử chính trị thế giới.

Đúng như Daily Mail nhận định, chưa có một 
chính khách nào có sức thu hút truyền thông và quần 
chúng bằng ông Trump. Không có một ngày nào mà 
không thấy tên ông trên mặt báo hay không nghe 
tên ông trên TV. Ít tin tốt, hầu hết tin xấu, nhưng 

hiển nhiên, TT Trump như là một thứ nam châm 
chưa từng thấy. Ông cũng là người kích động thiên 
hạ như chưa ai làm nổi. Nghe đến tên ông là thiên 
hạ nhẩy dựng lên ngay, bất kể nhẩy lên để chửi hay 
để bênh, chứ không ai ngồi yên nhún vai ngáp dài 
hết.

Nhiều người miệt thị TT Trump bị bệnh tâm thần. 
Khối DC trong quốc hội mời một bà bác sĩ tâm thần 
ra điều trần. Bà này khẳng định TT Trump có triệu 
chứng bị bệnh tâm thần.  Vấn đề là bà này là bác 
sĩ...không có giấy phép hành nghề, chưa bao giờ 
gặp mặt TT Trump <2>.

Sự thật giản dị hơn nhiều: ông này khùng không 
thể nào đắc cử tổng thống, là chuyện không dễ chút 
nào, không tin, hỏi bà Hillary thì biết.

Ngay sau đó, TT Trump khám sức khỏe hàng năm. 
TTDC hồi hộp chờ tin xấu. Kết quả, báo cáo chính 
thức, sức khỏe của ông tuyệt hảo. Về tâm thần, ông 
bị khảo sát –test- về ‘nhận thức’ –cognitive test- và 
đạt điểm 30 trên 30. Kẻ này thắc mắc không biết 
mấy ông tố Trump điên khùng sẽ có được bao nhiêu 
điểm nếu phải thi sát hạch kiểu này?

Phản ứng của TTDC? Newsweek, CNN, WaPo 
chạy tít lớn: Trump béo phì, cao mỡ, cao máu, không 
hoạt động, gương xấu cho thiên hạ. Trong bài viết, 
nói phớt qua chuyện sức khỏe tốt và điểm nhận thức 
hoàn hảo. Bác sĩ trụ trì tại CNN tiên đoán TT Trump 
sẽ bị đột qụy chết trong vòng 3 tới 5 năm. Thế mới 
phục cái tài của TTDC: bất cứ chuyện gì, cho dù 
tốt, cũng bóp méo để đả kích hay bôi bác được. Vài 
cụ tỵ nạn mau mắn nhẩy ra làm...‘thông ngôn’ ngay 
[danh từ cùa kinh tế gia Ng Xuân Nghĩa!].

Nếu muốn tóm lược thật ngắn gọn, thì có thể nói 
TT Trump cho đến nay đã đại thành công trên vài 
điểm cực kỳ quan trọng:

1. Cản không cho bà Hillary làm tổng thống
2. Đưa Tối Cao Pháp Viện và cả ngành Tư Pháp 

về hướng bảo thủ trong ít ra là hai ba chục năm 
nữa

3. Giảm thuế cho cả nước, ít nhất trong một chục 
năm nữa

4. Từng bước phá bỏ gia tài thiên tả của Obama
5. Phơi bày bộ mặt phe đảng lộ liễu của TTDC.
Đây chính là những ‘tội tầy trời’ mà phe cấp tiến 

không thể tha thứ được, phải đánh đến cùng.
Trong khi kẻ này khui bia ăn mừng!
Chú Thích của Người Dân:
Bài viết trên đăng trong “Diễn Đàn Trái Chiều”, 

ngày 12 tháng 1, 2018.
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<1>. Đảng Dân Chủ thường xuyên than phiền 
người giầu Mỹ - mà TNS Obama định nghĩa khi 
tranh cử 2008 là có lợi tức hàng năm trên 200,000 
đô - đóng thuế quá ít và hố phân biệt giầu nghèo 
quá lớn (nhưng không thấy tự mâu thuẫn khi 
đồng thời hô hào mở rộng cửa cho di dân lậu, dĩ 
nhiên là nghèo rớt...hết mồng tơi, vào HK .... cho 
hố phân biệt giầu nghèo... sâu thêm, rộng ra, đã 
sao!). Thực tế thì rất ít thấy người Dân Chủ giầu 
nào xung phong, “tiên tiến” tự đóng thuế thêm, ai 
sao ta vậy và ai trốn thuế sao ta cũng vậy luôn! 
IRS có khoản cho phép công dân yêu nuớc (tức 
yêu chủ nghĩa tăng thuế nữa đi) tự động đóng 
thêm thuế nếu muốn. Ngày 23.7.2010, Truyền 
Thông Dòng Chính NBC.News loan tin một hậu 
duệ của 2 gia đình đại gia Forbes và Dudley–
Winthrop, TNS John Kerry, Ứng Viên Tổng Thống 
Dân Chủ 2010, “trốn xâu lậu thuế” $500,000 tiền 
thuế đậu du thuyền 7 triệu đô bằng cách “thuyền 
ai đậu bến... Rhode Island”, thay vì đậu ở bến 
quê nhà, thành trì DC Massachusetts, sưu cao 
thuế...rất là cần thiết! $500,000 đô lớn nhưng vẫn 
chỉ là...tiền lẻ so với tài sản vợ chồng TNS Kerry, 
nhất là bà vợ Teresa Heinz, sơ sơ chỉ vài tỉ đô 
la dằn bị. John Kerry hiện vẫn là giữ quán quân 
(cựu) TNS giầu nhất ở Thượng Viện. Không tin? 
Mời xem Wikipedia và một TTDC, NBC.News, 
ở: http://www.nbcnews.com/id/38378992/ns/
politics/t/sen-kerry-docks-yacht-ri-saves-taxes/. 
Kết: Đừng nghe Dân Chủ (DC) Mỹ nói dân Mỹ 
phải đóng thuế thêm, hãy nhìn DC Mỹ vừa hô 
hào tăng thuế vừa trốn thuế (giỏi) như thế nào!

<2>. Quá giận mất...tâm thần!
Ghét (Trump) quá hóa...rồ, bà BS Bandy Lee, 

chẩn bệnh Trump mà không (thèm) khám này, 
hiện làm việc ở ĐH Yale, tb Connecticut, thực 
ra từng có giấy phép hành nghề ở Connecticut 
nhưng không (thèm) gia hạn. Bà này tham gia 
vào phong trào các BS tâm thần thi nhau chẩn 
bệnh Trump là điên khùng (trước đã), cóc cần 
khám (sau). Nhưng nhục nhã hơn là các BS (chưa 
hề bị BS khác chẩn bệnh mà không bị đè xuống 
khám) tâm thần này bị BS Maria Oquendo, chủ 
tịch Hội các BS Tâm Thần HK (American Psychi-
atric Association) lên lớp và chỉnh huấn, ra ngay 
một thông tư nhắc nhở các đồng nghiệp, quá 
giận mất...tâm thần, là “BS chẩn bệnh mà không 
khám bệnh nhân là vô đạo đức [nghề nghiệp] 
và vô trách nhiệm” theo 1 lệ gọi là “Goldwater 
Rule” có từ 1973 sau vụ án TNS Barry Goldwater 
kiện 1,189 BS Tâm Thần, dám chẩn bệnh ông là 
điên và nguy hiểm, về tội mạ lị, phỉ báng và (lại) 
thắng kiện (Trích đoạn thông tư và tuyên bố: “...
it is unethical for a psychiatrist to offer a profes-

sional opinion unless he or she has conducted an 
examination and has been granted proper autho-
rization for such a statement... to do so would not 
only be unethical, it would be irresponsible.”). Lúc 
trước, TTDC um xùm thổi phồng các BS chẩn 
bệnh Trump là điên bao nhiêu thì sau đó TTDC 
im lặng bấy nhiêu.

Vẫn không tin? Mời xem 1 TTDC khác, Wash-
inton Post, trước lăng xê các BS (không có bệnh) 
tâm thần chẩn bệnh Trump là mất tâm thần, sau 
khuyên nhủ họ nên chìm xuồng đi, ở: https://www.
washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/08/07/the-
american-psychiatric-association-reminds-its-doctors-no-
psychoanalyzing-donald-trump/?utm_term=.bc3059f37b86. 
Và thông tư của BS Maria Oquendo, chủ tịch Hội 
các BS Tâm Thần HK (American Psychiatric As-
sociation) “The Goldwater Rule: Why breaking it 
is Unethical and Irresponsible” ở: https://www.wash-
ingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/08/07/the-american-
psychiatric-association-reminds-its-doctors-no-psychoana-
lyzing-donald-trump/?utm_term=.bc3059f37b86

Mặt trái của TTDC là thế. C’est la vie!

TRUMP k/ TẬP
Kim Bảng

Trump bảo Tập, “Ngoan nhé!”

 HAI CỐNG PHẨM
TRUMP TRIỀU CỐNG TẬP HOÀNG ĐẾ
Ký giả Trần Văn Minh của đài Associated Press 

tường trình bằng Anh văn từ Đà Nẵng một biến cố 
trọng đại chuyển ngữ như sau:

“Lần đầu tiên kể từ chiến tranh VN, ngày 5.3.2018 
một hàng không mẫu hạm HK đang thăm một cảng 
VN, nhằm tăng cường nỗ lực của cả hai nước để 
ngăn chặn bành trướng chủ nghĩa Tàu trên biển 
Nam Hoa. Chuyến thăm của USS Carl Vinson hôm 
Thứ Hai đem hơn 5,000 thủy thủ đến thành phố biển 
miền trung Đà Nẵng, sự hiện diện quân sự lớn nhất 
tại VN kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này thống 
nhất, dưới sự lãnh đạo của Cộng sản, sau khi chiến 
tranh chấm dứt năm 1975.

Carl Vinson, cùng với một tuần dương hạm và một 
khu trục hạm đang thăm trong khi Tàu tăng cường 
việc kiến thiết quân sự trên quần đảo Hoàng Sa và 
7 hòn đảo nhân tạo thuộc lãnh thổ Trường Sa mà 
VN cũng đòi chủ quyền. Tàu đòi hầu hết Biển Nam 
Hoa và thách thức hải lực tối thượng truyền thống 
HK ở Tây Thái Bình Dương. Lê Hồng Hiệp, nghiên 
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cứu viên tại Viện ISEAS-Yusof Ishak có văn phòng 
tại Tân Gia Ba bảo, “Cuộc thăm viếng của hàng 
không mẫu hạm USS Carl Vinson đến VN có nghĩa 
là mức độ tin tưởng tăng triển giữa hai cựu địch và 
phản ảnh cam kết hàng hải liên tục của Mỹ với khu 
vực… Mặc dù chuyến thăm này chủ yếu mang tính 
tượng trưng và không thể thay đổi cách hành xử của 
Tàu, đặc biệt là ở Biển Hoa Nam, nhưng vẫn cần 
chuyển thông điệp rằng HK sẽ ở lại đó… Họ hiểu 
rõ lý do chiến lược đằng sau việc sáp lại gần nhau 
giữa VN và HK, phần lớn là do sự quyết đoán ngày 
càng tăng của Tàu ở Biển Hoa Nam. Tuy nhiên, Tàu 
cũng biết rằng VN sẽ không về phe với Mỹ về mặt 
quân sự để thách thức Tàu”…

ĐS HK Daniel Kritenbrink ca ngợi chuyến thăm 
của hàng không mẫu hạm. Ông bảo, “Tôi nghĩ rằng 
chuyến thăm của USS Carl Vinson chứng tỏ cam kết 
của quan hệ đối tác Mỹ-Việt. Nó cũng chứng tỏ tiến 
bộ ngoạn mục mà chúng ta đã đạt được trong quan 
hệ song phương của chúng ta trong những năm gần 
đây”. Đại sứ nói rằng hai nước cùng chia sẻ nhiều 
lợi ích kể cả “mong muốn duy trì hòa bình, thịnh 
vượng, thương mại tự do, tự do hàng hải mà khu 
vực và các nền kinh tế phụ thuộc”.

Joseph Cheng, giáo sư khoa học chính trị tại Đại 
học Hồng Kông, bảo: “HK hiện là đối tác mậu dịch 
rất quan trọng với Việt Nam và là điểm đến quan 
trọng nhất của xuất cảng của VN. Về an ninh, chắc 
chắn cả hai nước chia sẻ mối quan tâm chung trong 
việc ngăn chặn Tàu vì tranh chấp lãnh thổ giữa Tàu 
và VN. Tuy nhiên, dường như VN không có ý định 
trở thành đồng minh của HK, về cơ bản là một loại 
chiến lược phòng ngừa rủi ro, một loại quân bình 
chiến lược quyền lực” (“US Navy carrier’s visit to 
Vietnam puts China on notice”. AP 5.3.2018).

Phó đô đốc Philip Sawyer là tư lệnh Hạm đội 
7, là Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, trong đó có 
nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến do chuẩn đô 
đốc John Fuller làm tư lệnh, hoạt động ở tây Thái 
Bình Dương, gồm 6,000 người. Hàng không mẫu 
hạm Carl Vinson là soái hạm cùng tuần dương hạm 
USS Lake Champlain và khu trục hạm USS Wayne 
E. Meyer cặp bến Đà Nẵng ngày 5.3.2018 trong 
chuyến viếng thăm 4 ngày. Sau khi cập cảng, 3.000 
lính Mỹ rời Carl Vinson xuống Đà Nẵng, được phép 
ở lại qua đêm trên đất liền. Có 18 khách sạn được 
huy động để phục vụ cho việc nghỉ ngơi, các điểm 
vui chơi, mua sắm để đón lính Mỹ.

Sợ mất lòng Tàu, Hà Nội không dám cử một vị 

tướng ngang hàng ra đón tiếp, giao việc này cho 
nhà chức trách Đà Nẵng. Phó đô đốc Philip Sawyer 
cho biết Washington đã cam kết với Hà Nội, về việc 
xem xét đưa hàng không mẫu hạm đến VN, trong 
chuyến thăm VN của TT Trump tháng 11 năm ngoái 
và Mỹ đã hiện thực điều đó.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi cam kết và thực hiện lời 
hứa. Tôi nghĩ nó rất quan trọng vì giúp xây dựng, 
tăng cường niềm tin mà Mỹ cần để thúc đẩy mối 
quan hệ đối tác toàn diện với VN… Sự hiện diện 
của tàu Carl Vinson ở đây, việc tôi có mặt ở đây, tất 
cả đều là vì VN. Chuyến thăm này là về mối quan 
hệ giữa chúng tôi với VN, cả quan hệ quân sự lẫn 
quan hệ đối tác toàn diện… Quan điểm của tôi là 
cả hai vấn đề, lấp đất xây đảo, và quân sự hoá các 
đảo này, đã gây lo lắng trong khu vực. Nỗi lo lắng 
đó thực ra là do sự thiếu minh bạch… Có rất nhiều 
ý tưởng trong đầu tôi về thảo luận với lãnh đạo Hải 
quân VN. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi hiểu điều gì 
mang lại lợi ích cho phía bạn và điều gì có thể thực 
hiện. Sau đó chúng tôi mới xúc tiến kế hoạch”. 

Trong cuộc họp báo ở Đà Nẵng, ông nhắc lại việc 
ông mong tiềm thủy đĩnh Mỹ có thể thăm VN. 

Chuẩn đô đốc John Fuller cho biết hoạt động ở 
tây Thái Bình Dương thể hiện việc Hoa Thịnh Đốn 
hoạt động theo luật quốc tế, nhiệm vụ mà Hải quân 
Mỹ đã thực hiện hơn 70 năm qua. Ông nói, “Mỹ tái 
khẳng định cam kết với các đồng minh và đối tác ở 
khu vực rằng Hoa Thịnh Đốn ở đây và ủng hộ luật 
pháp và các quy tắc quốc tế. Mỹ bảo đảm tự do 
thương mại và giúp tăng cường hòa bình, ổn định 
và thịnh vượng trong khu vực”.

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink nói rằng chuyến 
thăm này nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ đối 
với khu vực và đối với VN nói riêng. Ông nói với 
các phóng viên hôm thứ Hai rằng “HK và VN mong 
muốn duy trì hòa bình, thịnh vượng, thương mại 
không bị cản trở, và tự do hàng hải, trên đó khu vực 
và kinh tế của nó tùy thuộc”.

Tổng lãnh sự Mỹ tại VN, bà Mary Tarnowka, cho 
biết chuyến thăm của Carl Vinson đến Việt Nam 
thể hiện rằng Hoa Thịnh Đốn ủng hộ một VN độc 
lập, hùng cường và thịnh vượng. Hai bên đang tăng 
cường mối quan hệ dựa trên cơ sở niềm tin và hiểu 
biết lẫn nhau. Bà nói, “Hợp tác quốc phòng của hai 
nước giúp tăng cường lợi ích an ninh chung mà hai 
bên cùng quan tâm, bao gồm tự do hàng hải ở Biển 
Đông, đề cao luật pháp quốc tế và công nhận chủ 
quyền quốc gia”. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại 
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tá Rob Manning, nói với các phóng viên: “Chuyến 
thăm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong 
mối quan hệ song phương của chúng tôi và thể hiện 
sự ủng hộ cho một nước VN cường thịnh, thịnh 
vượng và độc lập”.

Trong 4 ngày thăm viếng thủy thủ đoàn Mỹ chung 
vui với dân chúng địa phương, đặc biệt với làng trẻ 
em SOS, đá bóng với các em, tham gia trò đi cà 
kheo, nhẩy sạp, xem các em biểu diễn và biểu diễn 
múa hát cho các em xem. Nữ ca sĩ của ban nhạc hải 
quân HK hát 2 ca khúc nhạc Việt “Hello Việt Nam” 
và “Nối vòng tay lớn”, có phó đô đốc Philip Sawyer 
ngồi xem

Mỹ Việt vui như Tết như thế làm gì mà Tàu chẳng 
tức muốn chết.

Ngày 8.3.2018 đài VOA loan tin:
“Tờ Hoàn cầu Thời báo cho biết chuyến thăm của 

hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson không thay 
đổi thế cân bằng quyền lực ở Biển Đông, nơi mà 
Tàu tuyên bố hầu như toàn bộ chủ quyền và đã ra 
sức củng cố các cấu trúc quân sự trên những đảo 
nhân tạo mà họ xây dựng.

Hoàn cầu Thời báo, tờ báo được điều hành bởi 
tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của 
ĐCSTàu, viết như sau trong một bài xã luận: “Việc 
Tàu đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó 
tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành 
trình của USS Carl Vinson tới thăm VN có thể gây 
ra những rắc rối trên Biển Nam Hoa. Chuyến thăm 
sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây 
áp lực với Tàu và việc Mỹ điều các tàu chiến tới 
Biển Đông sẽ chỉ “lãng phí tiền bạc” mà thôi”.

Tàu chu đáo thế đấy, lo Mỹ lãng phí tiền bạc rồi 
lại phải vay của Tàu.

Thế mà TT Trump (TTT) không biết ơn cứ phá 
đám.

Paul Huang phổ biến một tin động trời, “Trump dự 
kiến sẽ ký Dự luật Thân-Đài Loan, vượt qua phản 
đối của Bắc Kinh”:

“Mặc dầu Tàu nhấn mạnh rằng HK không được 
công nhận hoặc hỗ trợ thể chế quốc gia của Đài 
Loan, Quốc hội HK tung ra hậu thuẫn của nó đối 
với đảo quốc, vì lưỡng viện đồng thanh thông qua 
một dự luật – gọi là “Luật du hành Đài Loan” (Tai-
wan Travel Act) -- dọn đường cho các cuộc trao đổi 
chính thức hơn với Đài Loan. Trong khi Bắc Kinh 
lớn tiếng chỉ trích việc thông qua dự án, TT Trump 
dự kiến sẽ ký ngay dự luật, mà nhiều người coi như 
là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ HK-Đài Loan 

đang được củng cố khi đối mặt với sự đe dọa của 
chế độ Tàu.

Phiến diện thì Đạo luật Du hành Đài Loan quy 
định rằng HK nên cho phép “các viên chức các 
cấp” của chính phủ HK, kể cả các viên chức nội 
các và các sĩ quan quân đội cao cấp, đi Đài Loan 
và gặp các đối tác Đài Loan của họ. Nó cũng cho 
phép các viên chức cấp cao của Đài Loan đến thăm 
HK và giao tiếp với các viên chức HK, mặc dù nó 
không chỉ rõ cụ thể mức độ nào của các viên chức 
mà nó muốn cho phép.

Chế độ Tàu rõ ràng bày tỏ sự không hài lòng với 
dự luật. Ngày 1.3 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói rằng “nó vi 
phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Tàu và 
các quy định của ba thông cáo chung giữa Tàu và 
HK”. An Phong Sơn (An Fengshan), phát ngôn viên 
của Phòng Đài Loan sự vụ, đe dọa Đài Loan và nói 
rằng, “Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo Đài Loan 
đừng dựa vào người nước ngoài để kiến thiết, nếu 
không sẽ chỉ gây hỏa hoạn cho chính mình”…

Không có cái nào trong ba thông cáo chung được 
tuyên bố trong những thập niên 1970 và 1980 trong 
thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh đã được 
Quốc hội HK thông qua. Tuy nhiên, trong nhiều 
thập kỷ, Bộ Ngoại giao HK đã tuân thủ các quy tắc 
bất thành văn hạn chế hoặc ít nhất là làm nản lòng 
các cuộc trao đổi chính thức cao cấp với Đài Loan, 
mà HK không nới rộng sự công nhận ngoại giao 
chính thức.

Julian Ku, giáo sư luật hiến pháp tại Trường Luật 
Đại Học Hofstra, viết: “Không có cái gì trong luật 
pháp HK hay quốc tế hiện tại cấm các viên chức 
HK gặp các viên chức chính phủ Đài Loan nhưng 
chính phủ HK tránh các cuộc họp như vậy vì tôn 
trọng Tàu – xét vì quan điểm của Tàu rằng các cuộc 
họp như thế sẽ mâu thuẫn với sự thừa nhận của HK 
đối với Dân Chủ Cộng Hòa Tàu là chính phủ hợp 
pháp duy nhất của Tàu”.

Bonnie Glaser cho biết trong một cuộc họp của 
CSIS [Center for Strategic and International Stud-
ies] vào ngày 1.3 rằng nếu dự luật được ký thành 
luật, đạo Luật Du hành Đài Loan sẽ giúp nới lỏng 
các hạn chế bất thành văn về việc trao đổi chính 
thức cao cấp cao giữa Đài Loan và HK. Bà cũng 
ghi nhận rằng dự luật này không phải là một điều 
ràng buộc đối với hành pháp HK vì nó chỉ phát biểu 
“cảm giác của Quốc hội”.

TT Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) tweet 



Người Dân Số 331 và 332Trang 30

rằng luật này “tượng trưng cho sự hỗ trợ lâu dài 
của Quốc hội HK cho Đài Loan”…

Thủ tướng Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-
te) nói ngày 2.3, “HK là lãnh đạo thế giới, trong khi 
Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền. HK không 
phải quan ngại quan điểm của Tàu liên quan đến 
quan hệ với Đài Loan. Quốc hội HK đại diện cho ý 
chí của nhân dân Mỹ và việc thông qua [dự luật Du 
hành Đài Loan] đang chờ TT Mỹ Trump ký thành 
luật, là một tin tuyệt vời đối với chúng tôi”...

Tháng 6.2017, chính quyền Trump tuyên bố bán 
vũ khí trị giá $1.42 tỷ cho Đài Loan, khiền Tàu phẫn 
nộ. Việc bán vũ khí và thông qua Đạo luật Du hành 
Đài Loan là những dấu hiệu thái độ HK ngày càng 
cứng rắn hơn đối với chế độ Tàu.

Tháng 8, chính quyền Trump đã khởi xướng một 
cuộc điều tra theo Mục 302 về việc Tàu đánh cắp 
tài sản trí tuệ, có thể dẫn đến các biện pháp chế tài 
đối với Tàu và các mức thuế đối với thép và nhôm 
gần đây được cho là nhằm vào Tàu.

Trong số những nỗ lực khác để ngăn chặn Tàu, 
chính quyền Trump đã gặp các viên chức Úc, Ấn 
Độ và Nhật Bản để thảo luận về việc hình thành 
liên minh của bốn nền dân chủ có cùng quan điểm 
- gọi là “Quad””. (Quadrilateral Security Dialogue 
= Đối thoại An ninh Tứ phương) (“Trump Expected 
to Sign Pro-Taiwan Bill, Over Beijing’s Objections. 
5.3.2018).

TTT BẮT TRỘM
Ivan Pentchoukov loan tin:
“Theo một loạt điều tra 2 năm của Thời báo Đại 

Kỷ Nguyên, dưới thời các tiền nhiệm của Tập Cận 
Bình, Tàu đã trở thành thủ phạm chính của hành vi 
trộm cắp sở hữu trí tuệ của HK bằng cách khuyến 
khích sự tăng triển của một kỹ nghệ ảo đánh cắp 
trị giá đến $5 nghìn tỷ ($5 trillion) của kinh tế Mỹ 
mỗi năm.

Trump viết trên Twitter vào sáng Thứ Tư, “HK 
đang hành động gấp trong vụ ăn cắp tài sản trí 
tuệ. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra như nó 
đã xẩy ra trong nhiều năm!”. Lời gợi ý của TT về 
những động thái sắp tới về vụ trộm cắp sở hữu trí 
tuệ là một trong 3 tin tweet liên quan đến Tàu mà 
ông gửi đi hôm Thứ Tư (7.3.18). Trong một tweet 
khác, Trump yêu cầu Tàu giảm thâm hụt mậu dịch 
$1 tỷ, và một tweeet khác nữa, ông than thở HK 
mất việc làm và các nhà máy do các chính sách của 
những tiền nhiệm của ông.

Trump viết trong tweet đầu tiên trong ba tweet, 
“Từ Bush 1 đến nay, nước ta đã mất hơn 55,000 
nhà máy, 6,000,000 công việc chế tạo và tích lũy 
thâm hụt mậu dịch hơn $12 ngàn tỷ. Năm ngoái 
chúng ta đã có một thâm hụt mậu dịch gần $800 tỷ. 
Chính sách và Lãnh đạo tồi tệ. Lại phải THẮNG 
nữa thôi!

Trump viết trong tweet thứ hai: “Tàu đã được 
yêu cầu phát triển một kế hoạch cho năm nay giảm 
$1 tỷ thâm hụt mậu dịch khổng lồ của nó với HK. 
Các quan hệ của chúng ta với Tàu đã rất tốt, và 
chúng tôi mong muốn được chứng kiến những ý 
tưởng nào quay trở lại với chúng. Chúng ta phải 
sớm hành động!” Trump và cố vấn kinh tế của ông, 
Gary Cohn, cho biết Tàu đã bắt buộc các công ty 
HK chuyển giao sở hữu trí tuệ của họ cho Tàu như 
là một chi phí để kinh doanh ở đấy. Trump bảo: 
“Chúng tôi có một chế tài tiềm năng rất lớn trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ đang tiến hành và sẽ sớm ra 
mắt”. (“Trump: White House ‘Acting Swiftly’ on 
China’s Intellectual Property Theft, Trade Deficit”. 
NTD.tv với sự đóng góp của Reuters. 7.3.2018).

CẨM NANG ĂN TRỘM
Tàu dạy chệt: 
“Con ơi nhớ lấy lời cha.
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”.
Tàu cẩn thận viết thành sách để dạy nghề nên bây 

giờ văn hóa Tàu có đến “tứ thư lục kinh”. 
Zhang Ting trình bầy kinh thứ sáu Tàu tức “đạo 

kinh” (đạo là trộm cắp, không phải là tôn giáo):
“Kể từ khi Đảng Cộng sản Tàu (ĐCSTàu) tiếp 

quản quốc gia này năm 1949, chế độ Tàu đã liên 
tục đánh cắp kỹ thuật quân sự của các nước khác. 
Trong những năm gần đây, trộm cắp dường như 
đã trở thành một chiến lược quốc gia để tăng triển 
quân đội của nó, và nó đã trở thành một vấn đề 
ngày càng đáng lo ngại.

Mới tháng 1, nhiều nguồn tin cho biết, trong một 
đoạn video quảng cáo chính thức của Tập đoàn Kỹ 
nghệ Hàng không Hongdu quốc doanh, một chiếc 
phản lực cơ L-15 thực hiện chuyến bay thử tại Cơ 
sở Bay Thử của Tàu mang dưới cánh một quả bom 
được hướng dẫn nguyên mẫu mới toanh. Tên mô 
hình “TL-20/CK-G” viết trên quả bom được dẫn 
đường. Những người quan sát ở ngoài Tàu ngay 
lập tức ghi nhận những điểm tương đồng nổi bật 
giữa TL-20 và GBU-53/B, loại bom được triển khai 
mới nhất thuộc thế hệ thứ hai (SDB-II) của Không 
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quân HK.
Trở lại vào tháng 3.2017, phi cơ chiến đấu J-20 

của Không quân Giải phóng Nhân dân chính thức 
chính đi vào hoạt động. Vài năm trước, Tàu và HK 
tham dự “cuộc đấu khẩu” về việc có phải chiếc 
J-20 là ăn cắp kiểu chiếc F-35 của Mỹ hay không, 
vì hai mô hình có nhiều điểm tương tự. Năm 2014, 
một công dân Tàu nhận tội âm mưu với những 
nguồn của Tàu để ăn cắp thông tin thiết kế và các 
kỹ thuật chế tạo chiếc F-35 và các phi cơ tiêm kích 
Mỹ khác.

Các quan sát viên bên ngoài nhận thấy rằng ngay 
sau khi chiếc phi cơ không người lái (UAV = un-
manned aerial vehicle) của Mỹ tham gia chiến đấu, 
hải quân Tàu ngay lập tức phổ biến mô hình UAV 
của nó ra thế giới tại một biểu diễn hàng không 
vào năm 2006, không có ý định che giấu sự kiện 
là mô hình của nó rất giống với chiếc máy bay 
không người lái của Mỹ. Trong những năm qua, 
Tây phương đã trở nên ngày càng thận trọng hơn 
đề phòng ĐCSTàu ăn cắp các kỹ thuật nhạy cảm để 
tăng triển quân đội Tàu…

Tháng 7 năm ngoái, Hội đồng Nhà nước Tàu công 
bố một thông báo mang tên “Kế hoạch Phát triển 
Thế hệ Trí tuệ Nhân tạo mới”. Thông báo minh 
bạch khẳng định Trí tuệ Nhân tạo (AI=Artificial In-
telligence) đang trở thành một tiêu điểm mới của 
cạnh tranh quốc tế. Phát triển AI cần được xem 
xét ở “cấp cao chiến lược quốc gia” và Tàu nên 
“chủ động” để “dự thảo kế hoạch một cách có hệ 
thống”.

ĐCSTàu cũng thừa nhận rằng nó lặc lè (lagging) 
sau các quốc gia phát triển, thiếu những “thành tựu 
nguyên thủy” then chốt trong các lãnh vực như các 
thuật toán (algorithms) cốt lõi, thiết bị chính, chip 
cao cấp và nhu liệu. Tàu cũng đang thiếu nghiêm 
trọng về tài năng tuyệt đỉnh AI,

Xét vì thực tế này, ĐCSTàu phác thảo các chiến 
lược “kiếm” các kỹ thuật nhạy cảm từ nước ngoài: 

1) Khuyến khích các doanh nghiệp AI trong 
nước Tàu “ra đi” và mua các công ty nước ngoài, 
đầu tư vào cổ phần nước ngoài và vốn thành lập 
và thiết lập các trung tâm R&D [Research & 
Development=Nghiên cứu và Phát triển] ở nước 
ngoài; 2) Thu hút các công ty AI và các viện nghiên 
cứu khoa học nước ngoài để thành lập các trung 
tâm R&D ở Tàu; 3) Đặt để các chính sách đặc 
biệt để thu hút tài năng AI cao cấp, chẳng hạn như 
“Kế hoạch Một ngàn Nhân tài” để tuyển dụng các 

chuyên gia thượng thặng nước ngoài và Tàu ở nước 
ngoài; 4) Cung cấp hỗ trợ cho các hãng AI của Tàu 
để hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên 
cứu khoa học, và phòng thí nghiệm làm việc trong 
lãnh vực AI thượng thặng nước ngoài.

Các nước Tây phương đã nhận ra rằng bốn chiến 
lược này đã tạo cơ hội cho Tàu ăn cắp các kỹ thuật 
của họ.

Chiến lược 1: Chế độ Tàu hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong nước mua đại quy mô các công ty cao kỹ.

ĐCSTàu nếm mùi chiến thắng đầu tiên sau khi 
mua một công ty cao kỹ của Anh năm 2008. Việc này 
sau đó đã giúp ĐCSTàu tạo ra bước đột phá then 
chốt trong việc phát triển hàng không mẫu hạm… 
Ngày 19.11.2017 tờ Nam Hoa Tảo Báo báo cáo 
rằng ĐCSTàu đã có thể tạo bước đột phá then chốt 
sau khi mua công ty cung cấp kỹ thuật chế tạo các 
chip IGBT Dynex Semiconductor của Anh. Nhiều 
nguồn tin từ các cơ quan truyền thông Tàu báo cáo 
rằng ĐCSTàu đã xây dựng một cơ sở sản xuất IGBT 
đại quy mô tại thành phố Chu Châu (Zhuzhou), tỉnh 
Hồ Nam.

Trong một bài xã luận xuất bản ngày 15.8.2017 
trên Financial Times, Bộ trưởng Thương mại HK 
Wilbur Ross viết rằng “Tàu tích cực tìm kiếm 
những công ty HK tiên phong về những kỹ thuật 
mà Tàu không có”…Có một danh sách dài các do-
anh nghiệp quốc doanh Tàu mua các công ty nước 
ngoài để theo đuổi các mục đích của chính quyền. 

Ở đây chỉ liệt kê một ít:
Nghiệp hội Kỹ nghệ Hàng không Tàu (AVIC) năm 

2011 mua nhà máy sản xuất máy bay Cirrus của 
Mỹ… Đầu tháng 11.2016 Canyon Bridge Capital 
Partners được Tàu hậu thuẫn, công bố kế hoạch 
mua lại công ty bán dẫn Lattice Semiconductor 
của Mỹ với $1.3 tỷ, nhưng bị TT Trump chặn lại 
vào tháng 9.2017 vì việc này có thể đe dọa an ninh 
quốc gia. Ngay sau khi thỏa thuận thất bại, Canyon 
Bridge tuyên bố sẽ mua Imagination Technologies, 
một công ty cao kỹ của Anh chuyên thiết kế chip. 
Thỏa thuận này đã được tòa án Anh thông qua vào 
tháng 11.

Chiến lược 2: Thu hút các công ty kỹ nghệ cao 
đầu tư vào Tàu

Cũng trong bài xã luận trên, Ross la mắng chính 
quyền Bắc Kinh ép buộc các công ty Mỹ hoạt động 
ở Tàu chuyển giao sở hữu trí tuệ (IP = intellectual 
property) của họ để đổi lấy việc vào thị trường Tàu. 
Các công ty HK thường buộc phải liên doanh với 
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các công ty trong nước; giới hạn sở hữu đến 50% 
hoặc ít hơn; và phải chuyển giao kỹ thuật của họ 
“như là một phần của hợp đồng bán sản phẩm”. 
Tháng 2.2017, nhà chế tạo chip GlobalFoundries 
ở California công bố một dự án trị giá $10 tỷ để 
xây dựng nhà máy chip ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. 
Tháng 8.2017 tờ New York Times báo cáo chính 
quyền tỉnh Quí Châu sẽ cung cấp đất và tài trợ 
cho một liên doanh mà nó thành lập với nhà sản 
xuất chip Mỹ Qualcomm <*>, gọi là Huaxintong 
Semiconductor. Đổi lại, Qualcomm sẽ cung cấp kỹ 
thuật, $140 triệu tiền tài trợ khởi thủy và đồng ý 
chuyển nhiều kỹ thuật chế tạo cao cấp hơn cho đối 
tác Tàu.

Theo tờ Times, chính quyền Tàu đã thông báo 
kế hoạch chi khoảng $100 tỷ để đưa các nhà máy 
và các cơ sở nghiên cứu chip sang Tàu. Bằng việc 
chuyển giao sở hữu kỹ thuật, các hãng Mỹ có nguy 
cơ mất lợi thế cạnh tranh và truyền những tiến bộ 
thiết yếu mà HK có thể áp dụng cho quân đội.

Trộm cắp sở hữu trí tuệ  – mà Tàu là kẻ vi phạm 
lớn nhất – có kết quả là tổn thất tài chánh lớn cho 
kinh tế Mỹ. Theo Ủy ban về Quyền sở hữu trí tuệ (IP 
Commission), một nhóm chuyên gia độc lập điều 
tra về việc đánh cắp IP của HK, trộm cắp bí mật 
mậu dịch khiến HK thiệt hại từ $180 tỷ đến $540 tỷ 
mỗi năm.

Theo một báo cáo của tờ báo Nhật Bản Yomiuri 
Shimbun, gần đây HK đã bắt đầu có biện pháp. TT 
Donald Trump đã ký một thông tư (memorandum) 
cho phép các đại diện mậu dịch điều tra Tàu ăn 
cắp IP, trong khi HK, Liên Âu và Nhật Bản lên kế 
hoạch nộp đơn kiện với Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) về việc Tàu cưỡng bách chuyển giao kỹ 
thuật và các chính sách khác mà họ cho là bất công 
đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Chiến lược 3: Ảnh hưởng đến tài năng cao kỹ ở 
nước ngoài thông qua Cục Mặt trận Thống nhất.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, cái loa của ĐCSTàu, 
Cục Mặt trận Lao động Thống nhất -- một cơ quan 
của Đảng tham gia vào việc lật đổ, thành lập các 
liên minh và cô lập địch thủ -- đã tổ chức một cuộc 
họp vào tháng 5.2015 để minh thị quy định du học 
sinh Tàu là trọng tâm mới của Mặt trận Thống nhất 
và là mục tiêu chính cho ĐCSTàu vươn ra ngoài, 
khẳng định rằng nó cần được huấn luyện và “sử 
dụng” chúng.

Một trong những phương tiện mà Mặt trận Thống 
nhất nhắm vào các học giả nước ngoài là thông 

qua “Chương trình Một ngàn Tài năng”, một chiến 
dịch tuyển dụng để thu hút những người làm việc 
trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật. ĐCSTàu đã 
săn trộm tài năng từ các trường đại học thượng 
thặng, các viện nghiên cứu và các hãng nổi tiếng, 
kể cả Zhu Huilong, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Bán dẫn (SRDC) của IBM; Chen Dong-
min, cựu cục trưởng chiến lược của hãng bán dẫn 
MEMSIC có trụ sở tại HK; và Shen Jian, một nhà 
nghiên cứu các vật liệu nano từ tính tại các Phòng 
thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, do Bộ Năng lượng 
HK điều hành và là giáo sư tại Đại học Tennessee, 
Knoxville. Theo trang web của “Chương trình Một 
ngàn Tài năng”, tháng 11.2017, hơn 7,000 chuyên 
gia, giám định viên và doanh nhân thượng thặng 
Tàu và không phải Tàu đã được tuyển vào Tàu theo 
chương trình này.

ĐCSTàu dụ họ với lời hứa lợi lộc, kể cả trọn gói 
một lần một triệu nhân dân tệ ($151,140); đảm bảo 
công việc lãnh đạo hoặc chuyên môn tại một trường 
đại học, viện nghiên cứu hoặc doanh nghiệp quốc 
doanh; trợ cấp nghiên cứu; đảm bảo việc làm cho 
phối ngẫu của họ, và còn nữa.

Trong những năm gần đây, FBI đã quan tâm nhiều 
đến các học giả được tuyển dụng bởi Chương trình 
Ngàn Nhân tài. Tháng 9.2017, Yiheng Percival 
Zhang, một giáo sư Tàu dạy kỹ thuật hệ thống sinh 
học tại Virginia Tech bị FBI bắt và buộc tội âm mưu 
gian lận chính phủ liên bang. Zhang làm việc cho 
Virginia Tech từ năm 2005. Các dự án nghiên cứu 
của hắn gồm các lãnh vực liên quan đến Bộ Năng 
lượng HK, Văn phòng Nghiên cứu Quân sự HK, 
Văn phòng Nghiên cứu Khoa học Không quân HK 
tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân, và 
dự án dụng cụ nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng. 
Zhang cũng là một nhà nghiên cứu tại Học viện Kỹ 
nghệ Kỹ thuật sinh học Thiên Tân, một bộ phận của 
Viện Hàn lâm Khoa học Tàu. Theo trang web của 
Viện, Zhang được “Chương trình Một ngàn Tài 
năng” tuyển dụng. Một thí dụ nữa là việc câu lưu 
giáo sư đại học Thiên Tân Hao Zhang khi từ Tàu 
trở về HK vào tháng 5.2015.

Theo Bộ Tư pháp HK, khi theo học tiến sĩ về kỹ 
thuật điện tại một trường đại học ở Nam California, 
Hao Zhang và một giáo sư Đại học Thiên Tân khác, 
Pang Wei, đã tiến hành nghiên cứu về kỹ thuật cộng 
hưởng từ tiếng ồn bằng phim mỏng (FBAR = thin-
film bulk acoustic resonator) bằng nguồn tài trợ của 
Bộ Quốc Phòng HK. Sau khi tốt nghiệp, Pang được 
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tuyển làm việc cho Avago Technologies ở Colorado, 
và Zhang làm việc cho Skyworks Solutions ở Mas-
sachusetts. Cả hai người đều là kỹ sư FBAR.

FBAR là một kỹ thuật thiết yếu trong các thiết bị 
di động như điện thoại di động, máy tính bảng và 
thiết bị GPS, được dùng trong các thiết bị tiêu dùng, 
ngoài việc có nhiều ứng dụng cho viễn thông quân 
sự và quốc phòng. Avago Technologies là một hãng 
thiết kế, phát triển, và cung cấp kỹ thuật FBAR. 

Pang nằm trong danh sách nhân sự được tuyển 
dụng theo Chương trình Ngàn Tài năng năm 2013.

Theo tin của Bộ Tư Pháp công bố cho báo chí, 
năm 2008, các viên chức từ Đại học Thiên Tân đến 
San Jose, California để gặp Pang, Zhang và các 
đồng mưu khác. Ngay sau cuộc họp, Đại học Thiên 
Tân đồng ý tài trợ cho họ để thành lập cơ sở sản 
xuất FBAR ở Tàu. Cả Pang và Zhang ở lại công ty 
của họ trong khi hợp tác chặt chẽ với Đại học Thiên 
Tân. Năm 2009, Pang và Zhang bỏ việc làm của 
họ tại HK và chấp nhận lời mời làm giáo sư chính 
thức tại Đại học Thiên Tân. Bộ Tư Pháp khẳng định 
Pang, Zhang và các đồng mưu đã lấy cắp các công 
thức, mã nguồn, thông số kỹ thuật, bộ dụng cụ thiết 
kế và các tài liệu khác được ghi là mật hoặc thuộc 
quyền sở hữu của các chủ Mỹ của họ. Sau đó, Pang, 
Zhang và những người khác đã mở một liên doanh 
với trường đại học, lấy tên là ROFS Microsystems 
sản xuất đại quy mô FBAR cho khách hàng thương 
mại và quân sự. Pang, Zhang, và những người khác 
bị buộc tội gián điệp kinh tế và trộm cắp bí mật 
thương mại. Ngoài “Chương trình Một ngàn Tài 
năng”, ĐCSTàu còn dùng một số chương trình 
tương tự nhu “100 Tài năng”, “Chương trình học 
giả Changjiang”, “Chương trình Vạn Tài năng” và 
“Chương trình Ngàn Chuyên gia Ngoại quốc”.

Nhiều phương tiện truyền thông đã báo cáo vào 
tháng 10 .2017 rằng một thông điệp đã được lưu 
hành trong cộng đồng các nhà khoa học Tàu tại Hoa 
Thịnh Đốn: tại một cuộc hội thảo về trường hợp các 
nhà khoa học Tàu bị buộc tội gián điệp sai, các luật 
sư cảnh cáo cử tọa rằng bất cứ ai tham gia chương 
trình “Chương trình Một ngàn Tài năng” đều tự 
động bị liệt kê trên danh sách theo dõi của FBI. Các 
thành viên của Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Tàu, 
một nhóm các nhà khoa học sanh ở Tàu sống ở Mỹ, 
cũng đang bị theo dõi chặt chẽ. Một số học giả ở 
Mỹ, ngay cả khi họ không tham gia “Chương trình 
Một ngàn Tài năng”, vẫn còn được ĐCSTàu dùng 
để đánh cắp các kỹ thuật nhạy cảm.

Ngày 23.1. 2018, Bộ Tư Pháp HK thông báo rằng 
Yi-Chi Shih và Kiet Anh Mai [Mai Anh Kiệt, Mỹ gốc 
Việt sống ở Pasadena] bị bắt vì bị Liên bang cáo 
buộc âm mưu ăn cắp kỹ thuật quân sự của một công 
ty Mỹ để bán cho một công ty Tàu, Chengdu GaS-
tone Technology Co. Công ty này sản xuất các chip 
MMIC (monolithic microwave integrated circuits) 
dùng trong chiến tranh điện tử và các hệ thống ra-
dar.

Ngày 18.1.2018, Bộ Tư Pháp HK thông báo rằng 
Xu Jiaqiang, một cựu nhân viên IBM ở Tàu phụ 
trách phát triển nhu liệu, đã bị kết án 5 năm tù vì 
tội ăn cắp, sao chép và lấy mã nguồn độc quyền 
của IBM. Ngày 6.12.2017, bốn cựu giám đốc điều 
hành của một nhà sản xuất chip then chốt HK, Ap-
plied Materials, bị tòa án liên bang buộc tội ăn cắp 
thiết kế chip của công ty và âm mưu dùng chúng để 
thành lập một công ty Tàu mới. Chúng đã tải xuống 
những dữ liệu, kể cả hơn 16,000 sơ đồ lấy từ dữ liệu 
cơ bản kỹ thuật nội bộ của công ty.

Năm 2012, Jin Hanjuan, một kỹ sư nhu liệu gốc 
Tàu đã nhập quốc tịch thành công dân HK, bị kết 
án 4 năm tù vì tội ăn cắp bí mật thương mại của 
Motorola, bán cho một công ty viễn thông Tàu phát 
triển sản phẩm cho quân đội Tàu. Cũng trong năm 
2012, Liu Sixing, làm việc tại L-3 Communications, 
một nhà thầu quốc phòng lớn ở HK, bị kết án 5 năm 
tù về tội ăn cắp kỹ thuật của công ty liên quan đến 
hệ thống dẫn đạo hỏa tiễn, rocket và máy bay không 
người lái. Theo Bộ Tư Pháp, hắn lấy cắp các hồ sơ 
để chuẩn bị cho việc làm trong tương lai ở Tàu; hắn 
đã thuyết trình về kỹ thuật tại một số trường đại học 
Tàu, Viện Hàn lâm Khoa học quốc doanh Tàu và 
các hội nghị do chế độ Tàu tổ chức.

Chiến lược 4: Khuyến khích hợp tác với các công 
ty nước ngoài

Theo The New York Times, hai công ty Mỹ, Ad-
vanced Micro Devices và Hewlett Packard Enter-
prise, đã hợp tác với các công ty Tàu R&D chip 
máy chủ (server), cho phép chúng truy cập vào kỹ 
thuật của họ. Intel hợp tác với một công ty bán dẫn 
của Tàu để sản xuất chip điện thoại di động cao 
cấp. IBM đồng ý chuyển giao một số kỹ thuật máy 
tính khung chính ngân hàng (mainframe banking 
computer) cho các đối tác Tàu. Năm ngoái, tập 
đoàn Đằng Tấn (Tencent) Holdings của Tàu đã hợp 
tác chiến lược với nhà xuất bản tạp chí khoa học 
hàng đầu thế giới Springer Nature. Đằng Tấn tổ 
chức hội nghị WE hàng năm… Trang web hội nghị  



Người Dân Số 331 và 332Trang 34

Đằng Tấn WE năm 2017 tuyên bố rằng trong bốn 
năm qua, 45 khoa học gia thượng thặng trên khắp 
thế giới đã xuất hiện trên diễn đàn của WE. Chuyên 
môn của họ từ thăm dò không gian, khoa học đời 
sống, đến AI (trí thông minh nhân tạo).

Nhà bình luận chính trị Ming Zhu ở New York ghi 
nhận rằng chế độ Tàu hoan nghênh các hội nghị 
quốc tế khác nhau tổ chức ở Tàu vì những động cơ 
thầm kín của họ. Những hội nghị này là nền tảng 
để ĐCSTàu có thể rút tỉa thông tin và tư tưởng xác 
đáng từ các bài phát biểu của các khoa học gia 
thượng thặng nước ngoài. Các hội nghị như vậy 
cũng cho phép chế độ Tàu khám phá ra các công ty 
kỹ thuật có thể phục vụ cho mục đích của chương 
trình hoạt động của mình, sau đó cho các hãng Tàu 
thời gian chuẩn bị một cuộc tấn công.

Thí dụ: Năm 2015, Satellogic, một công ty vệ tinh 
Argentina, tham gia hội nghị WE. Sau đó, tháng 
6.2017, Đằng Tấn đầu tư vào Satellogic. Cũng 
tháng ấy, Satellogic phóng vệ tinh vi mô thứ sáu 
tại thành phố Ngọc Môn (Jiuquan), Tàu, được 
vận chuyển bằng hỏa tiễn vận tải Trường Chinh-
4B (Chang Zheng-4B) của Tàu. Năm 2014, Robert 
Richards, đồng sáng lập trí khố Đại học Singularity 
ở Thung lũng Silicon, tham gia hội nghị WE và giới 
thiệu công ty mới Moon Express của ông, một công 
ty vận tải không gian.

Đằng Tấn sau đó cũng đầu tư vào công ty này.
Năm ngoái, ĐCSTàu đã tăng quy định đầu tư ở 

nước ngoài của các công ty Tàu. Trong thông báo 
của Hội đồng Nhà nước ngày 18.8, Bắc Kinh khuyến 
khích các doanh nghiệp Tàu đầu tư vào các nghành 
chế tạo cao kỹ và tiên tiến, cũng như thành lập các 
trung tâm R&D ở nước ngoài. Thông báo ấy cũng 
bảo các hãng hạn chế đầu tư nước ngoài vào bất 
động sản, khách sạn và kỹ nghệ giải trí. Tập đoàn 
Wanda vốn đầu tư rộng rãi vào các ngành ấy – kể 
cả mua lại các rạp chiếu phim AMC của Mỹ -- đã 
bị Bắc Kinh khiển trách nghiêm khắc, phải tìm cách 
bán nhiều bất động sản tạo mãi ở Los Angeles, Chi-
cago, Anh và Úc”. (“On the Chinese Communist 
Party’s Tactics for Stealing Western Military Tech-
nologies”.10.3.2018).

Tàu có thể ăn cắp tinh vi như thế một phần cũng 
vì các nạn nhân có lòng tham. Nếu không có người 
bán làm sao mua? Phần khác vì những người có 
trách nhiệm lơ là quyền lợi quốc gia dân tộc, “cõng 
rắn cắn gà nhà”, “bừng con mắt dậy thấy mình lỗ 
to”. Điều đáng để ý là, như đã nói trên đây, tháng 

9.2017, TT Trump chặn việc bán công ty Lattice 
Semiconductor của Mỹ cho Lattice Semiconductor 
của Tàu với giá $1.3 tỷ, trong khi trước đó biết bao 
cao kỹ Mỹ đã sang tay cho Tàu từ những năm trước. 
Vì thành tích này, xin phong cho Trump danh hiệu 
Hiệp sĩ.

MỘT CHIÊU THỨC KHÁC CỦA TTT
Từ lúc tôi viết loạt bài “Đại họa Tàu – Tàu tàm 

thực Phi Châu” trên Người Dân từ số 326, tháng 
10.2017, TT TTrump đã để ý đến lục địa đen, phái 
ngoại trưởng Rex Tillerson sang đấy.

Ngày 1.3.2018 Bộ Ngoại Giao loan tin ngoại 
trưởng Rex Tillerson sẽ thăm 5 quốc gia Phi Châu 
-- Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya, và Nigeria – từ 
mùng 6 đến 13 để thảo luận về chống khủng bố, 
mậu dịch và đầu tư... Ngày 8.3.2018 Reuters phổ 
biến bài “Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ bảo các quốc 
gia Phi Châu nên tránh để mất chủ quyền cho Tàu 
qua các trái khoản” (African Nations Should Avoid 
Forfeiting Sovereignty to China Over Loans, Says 
US State Secretary).

Ngoại trưởng Rex Tillerson dự hội nghị tại đại 
bản doanh Liên Phi ở Addis Ababa, thủ đô Ethiopia 
ngày 8.3.2018, tuyên bố trong cuộc họp báo chung 
với chủ tịch Ủy ban Moussa Faki người Chad: “Bất 
cứ bằng cách nào, chúng tôi cũng không muốn chặn 
tiền Tàu váo Phi Châu. Quan trọng là các quốc gia 
Phi Châu thận trọng xem xét các điều khoản của 
các thỏa ước và đừng để mất chủ quyền. Đầu tư 
Tàu không tạo nhiều công việc cho địa phương”.

Nhưng Tillerson mới từ Djibouti đến Kenya thì bị 
Trump xa thải và cử giám đốc CIA Mike Pompeo 
thay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Steve Gold-
stein cũng không biết nguyên nhân.

Chiến dịch chống Tàu trộm cắp chưa dứt khoát 
kết thúc, hiệp sĩ Trump đã quay ngọn dáo sang mặt 
trận thép nhuôm. Nhưng thôi chuyện này còn dài 
lắm không đủ chỗ để trình bầy ở đây. Xin hẹn dịp 
khác, nếu có.



Tháng 3 và 4 - 2018 Trang 35

Đại-Dương

 HOA KỲ THAY ĐỔI
CHIẾN LƯỢC

ĐỐI PHÓ TRUNG QUỐC
CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ
ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Bài “The China Reckoning” đăng trên Tạp chí 
Foreign Affairs tháng 3 và 4-2018 đã nhìn nhận sự 
sai lầm của Hoa Kỳ khi đối phó với Trung Quốc từ 
nhiệm kỳ Tổng thống Richard Nixon (1969-1974) 
cho đến hết thời trị vì Barack Obama (2009-2017).

Sau Đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ xây dựng những 
thiết chế và luật lệ góp phần tạo nên cấu trúc chính 
trị toàn cầu và Châu Á được chấp nhận rộng rãi như 
tự do thương mại, tự do hàng hải, giải quyết hòa 
bình các vụ tranh chấp, hợp tác quốc tế để xử trí 
thách đố toàn cầu. 

Tuy nhiên, kỳ vọng của Hoa Kỳ muốn đưa Trung 
Quốc vào khuôn khổ trật tự toàn cầu đã hoàn toàn 
thất bại dù từng trao cho Bắc Kinh củ cà rốt thật 
ngon và chiếc roi dọa con nít. 

Hoa Kỳ nói riêng và Tây Phương nói chung suy 
nghĩ và giải quyết mọi vấn đề dựa vào duy lý trong 
khi Trung Quốc duy ý.

Trong lĩnh vực kinh tế
Năm 1967, Nixon viết trên Foreign Affairs: “Thế 

giới không thể an toàn khi Trung Quốc chưa thay 
đổi nên cần tác động đến các sự kiện”. Kể từ đó 
Hoa Kỳ hành động theo giả thuyết “tăng cường 
quan hệ thương mại, ngoại giao, văn hoá sẽ làm 
thay đổi nội bộ Trung Quốc và cách cư xử với bên 
ngoài của Bắc Kinh”. 

Nghe ra rất hợp lý mà chẳng hợp ý Bắc Kinh nên 
mặt ngoài giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn cố tỏ ra an 

thân thủ phận, không thách đố Hoa Kỳ mà trong 
nội bộ gìn giữ và bảo vệ cẩn mật nền kinh tế tập 
quyền và chuyên chính vô sản. 

Khi tham gia vào các định chế quốc tế, Trung 
Quốc bỏ qua điều bất lợi bằng cách biện minh đất 
nước ở vào giai đoạn đang phát triển hoặc do trình 
độ dân trí thấp. 

Hoa Kỳ cấp quy chế tối huệ quốc (MFN) cho 
Trung Quốc trong thập niên 1990, cho vào Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, thiết lập 
đối thoại kinh tế cấp cao và đàm phán đầu tư song 
phương (2006). Cơ chế Đối thoại Kinh tế Toàn diện 
do Tập Cận Bình và Donald Trump đồng ý cũng 
chẳng mang lại kết quả cụ thể.

Do đó, thương mại hàng hoá giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc từ 8 tỉ USD năm 1986 lên mức 578 tỉ 
vào 2016, tăng hơn 30 lần.

Khi trở nên giàu có, Bắc Kinh đầu tư gấp đôi vào 
mô hình “tư bản nhà nước”, thúc đẩy các tập đoàn 
công nghệ hàng đầu lao vào lĩnh vực hàng không, 
robotics, không gian, hàng hải, vũ khí, chiến cụ, y 
sinh học trong kế hoạch “Made in China” vào năm 
2035. 

Các nhà hoạch định chính sách và những quản trị 
viên của doanh nghiệp Mỹ vẫn ngầm chấp nhận sự 
phân biệt đối xử tại thị trường Hoa Lục mà quyết 
đấu tranh để giành những nhượng bộ nhỏ nhoi từng 
chút một. Nhưng càng ngày họ càng bị đẩy ra xa 
nên năm 2017, Phòng Thương mại Mỹ cho biết 
8/10 doanh nghiệp không tin Bắc Kinh sẽ mở cửa 
thị trường Hoa Lục.

Do thuế doanh nghiệp 35% ở Hoa Kỳ, so với mặt 
bằng 20% trong cộng đồng quốc tế, cùng với trên 
70,000 trang luật lệ và quy định, cản trở hoạt động 
kinh doanh nên các tập đoàn đa quốc, kể cả các 
công ty nhỏ hơn cũng nhảy vào khai thác thị trường 
bao la và ít khắc khe về môi trường, luật lệ lao động 
như Trung Quốc. 

Họ để lại một đất nước thiếu công ăn việc làm, 
cộng với nợ công vọt lên như hỏa tiễn thời Tổng 
thống Barack Obama.

Vì thế, Tổng thống Trump đã khai chiến kinh 
tế với Trung Quốc khi hạ mức thuế doanh nghiệp 
xuống 21% và sử dụng hàng rào thuế quan để kéo 
các công ty Mỹ từ Hoa Lục phải hồi hương. Các 
công ty ngoại quốc từng đầu tư vào Hoa Lục cũng 
rục rịch chuyển sang Hoa Kỳ để tránh biện pháp 
thuế quan và được kinh doanh minh bạch, bình 
đẳng. Công ăn việc làm được trao lại cho người 
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Mỹ, lợi tức của các công ty Mỹ lớn nhỏ phải đóng 
thuế cho quốc gia. Hàng hoá do Mỹ sản xuất đủ sức 
cạnh tranh bình đẳng trên thị trường quốc tế. Dân 
Mỹ nuôi chính quyền thu gọn chứ không phải chính 
quyền đồ sộ nuôi dân đến mức mắc nợ như Chúa 
Chổm.

Châu Âu tức giận Trump vì tương lai hàng hoá 
của họ không còn lợi thế hơn Mỹ đã được tỉ phú 
George Soros hiến kế “hãy hạ thuế doanh nghiệp 
xuống 15 hoặc 12%”. Thế thì ngân khố Châu Âu 
lấy tiền đâu mà điều hành đất nước!

Hãng tin DW của Đức ngày 15-02-2018 nhận 
định: “Địa vị của Trung Quốc như một siêu cường 
toàn cầu bất khả tranh cãi. Liên Âu đang đứng trước 
ngả ba đường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”. 

Tuy nhiên, Jan Gaspers đứng đầu Viện Nghiên 
cứu Chính sách Trung Quốc ở Berlin đánh giá phát 
biểu của Tập Cận Bình tại Hội nghị An ninh Munich 
năm 2018: “chỉ là lời lẽ cường điệu, họ sẽ chẳng 
sống như đã nói”. 

Bắc Kinh đã tặng cho các nhược tiểu Châu Á củ 
cà rốt có sâu trong ruột (viện trợ, cho vay để xây 
hạ tầng kinh tế, thuê đất kinh doanh), và cây gậy to 
(đe dọa tấn công quân sự) để nhâm nhi từng mảnh 
chủ quyền và quyền-chủ-quyền. Bài học Sri Lanca, 
Pakistan, Việt Nam, Phi Luật Tân chưa ráo mực. 

Nhờ trữ tệ trên 3,000 tỉ USD mà Bắc Kinh mua 
đứt hoặc liên doanh với nhiều công ty kỹ thuật cao 
đang làm ăn phát đạt để tuần tự khống chế nền kinh 
tế các nước đang phát triển lẫn phát triển.

Như thế, toàn-cầu-hoá sẽ theo điều kiện do Trung 
Quốc đặt ra.

Sang lĩnh vực quân sự
Bắc Kinh đẩy mạnh việc chế tạo, mua sắm chiến 

cụ, vũ khí tối tân để thực thi chính sách bành trướng, 
bá quyền cố hữu. 

Hoạt động quân sự của Trung Quốc không đủ 
nghiêm trọng để tránh Hoa Kỳ can thiệp mà có thể 
tạo tâm lý nghi ngờ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh 
lẫn đối tác chiến lược, đặc biệt tại Châu Á-Thái 
Bình Dương. 

Hoa Kỳ đã cố tránh chạm trán quân sự với Trung 
Quốc nên Học giả Joseph Nye, Phụ trách Văn 
phòng Châu Á của Ngũ Giác Đài thời Bill Clinton 
giải thích: “Nếu đối đãi với Trung Quốc như kẻ thù 
thì chúng ta sẽ có kẻ thù tương lai”. 

Thực tế, kiểu Hoa Kỳ nhượng bộ Trung Quốc mà 
ngày nay có kẻ thù hùng mạnh!

Bắc Kinh đã xây 7 đảo nhân tạo ở Spratly Islands 

(Trường Sa, Nam Sa), quân-sự-hoá toàn bộ Biển 
Nam Trung Hoa, đưa chiến đấu cơ J-20 (tương 
đương F-22) và J-31 (tương đương F-35) lẫn Su-35 
do Nga chế tạo (Trung Quốc mua 24 chiếc) phối 
hợp tuần tiễu tác chiến trên Biển Nam Trung Hoa. 
Có thể Bắc Kinh đang chờ thời cơ để tuyên bố Vùng 
Nhận dạng Phòng không. 

Các lực lượng Hải Quân, Phòng vệ Duyên hải, 
Dân quân biển của Trung Quốc phối hợp chặt chẽ 
để bảo vệ “tuyên bố chủ quyền” của Bắc Kinh trên 
Biển Nam Trung Hoa. 

Chính phủ Trump đã bố trí thường trực hai Hải đội 
Xung kích Hàng không mẫu hạm trên Biển Đông 
nhằm duy trì quyền tự do hàng hải trong vùng biển 
quốc tế và đối phó cấp thời với mọi biến cố quân sự 
cũng như dân sự. 

Siêu Hàng không mẫu Hạm Carl Vinson đang 
neo trong Vịnh Manila hôm 16-02-2018 để thăm 
thiện chí trên đường công tác trong khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương và cùng các đồng minh, 
đối tác chiến lược phát huy quyền tự do trên biển, 
cải thiện an ninh khu vực. Carl Vinson sẽ thăm Đà 
Nẵng vào tháng 3-2018. Khu trục hạm USS Hopper 
đã hải hành trong vùng 12 hải lý của Bãi cạn Scar-
borough do Phi Luật Tân tuyên bố chủ quyền mà 
Trung Quốc đang kiểm soát. 

Lực lượng quân sự của Trung Quốc và Hoa Kỳ 
ngày càng dày đặc trên Biển Nam Trung Hoa. Tuy 
nhiên, cuộc chiến tương lai mà hai bên đang nghiên 
cứu được Tổ hợp RAND trình bày trong báo cáo 
“Systems Confrontation and System Destruction 
Warfare: How the Chinese People’s Liberation 
Army Seeks to Wage Modern Warfare”. 

Bản báo cáo cho biết Trung Quốc đang hoàn thiện 
“học thuyết đối đầu giữa hệ thống điều hành của kẻ 
thù chứ không phải giữa các quân đội”. 

RAND sẽ tập trung nghiên cứu: (1) Giải phóng 
quân Trung Quốc (PLA) biết được bao nhiêu về 
chiến tranh hệ thống. (2) Các hệ thống phụ của PLA 
phối hợp thế nào? (3) Xem xét các hệ thống điều 
hành chọn lọc của PLA.

Bộ Tứ Mỹ-Nhật-Úc-Ấn đang thảo luận khẩn cấp 
về Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do 
Trump công bố tại APEC 2017.

Bộ trưởng Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch, tuyên bố 
kế hoạch tái cơ cấu Quân đội theo hướng tinh, gọn, 
mạnh, linh hoạt đến năm 2021 nhưng căn bản vẫn 
theo nền tảng “quốc phòng toàn dân”.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước giới 

  .
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doanh nhân Phi Luật Tân và Trung Quốc và hôm 
19-02-2018 “Bắc Kinh xây đảo nhân tạo để chống 
Mỹ chứ không nhắm vào các nước trong vùng … 
không để dân chết oan uổng, nếu Bắc Kinh muốn, 
có thể biến Phi Luật Tân thành một tỉnh của Trung 
Quốc!”. 

Phát ngôn viên của Duterte tuyên bố: “Trung 
Quốc xây đảo nhân tạo là tốt vì sẽ thuộc về Phi 
Luật Tân khi được yêu cầu” mà quên Bắc Kinh 
từng hứa tương tự với Hà Nội từ năm 1974 nhưng 
tới nay Hoàng Sa vẫn do Trung Quốc chiếm giữ và 
mở rộng!

Không quốc gia nào trên Biển Đông Á (gồm Biển 
Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa) có thể vô 
hại khi chiến tranh Mỹ-Trung bùng nổ, nên chuẩn 
bị trước sẽ chịu ít thiệt hại hơn. 

Manila và Hà Nội không có hành động tự bảo 
vệ trước hành vi xâm lăng của Bắc Kinh thì đừng 
mong quốc tế cứu giúp.

Nhật Bản, Đại Hàn sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm 
và nghĩa vụ cùng với Hoa Kỳ nhằm bảo vệ và duy 
trì chủ quyền, an ninh quốc gia. Liên minh này dù 
có vài bất đồng ý kiến mà vẫn giải quyết trên căn 
bản tương nhượng vì họ đặt chủ quyền quốc gia và 
lợi ích dân tộc lên hàng tối thượng.  

Chủ tịch Tập Cận Bình, không còn che đậy chính 
sách bành trướng và bá quyền toàn cầu, đã đặt thế 
giới trước nguy cơ bị thống trị. 

Thời gian hành động đã điểm. Chẳng ai có thể 
đứng ngoài nếu muốn có một cộng đồng nhân loại 
biết tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ khó khăn và 
thành quả dựa vào luật pháp quốc tế được đa số 
chấp nhận và duy trì.

CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐÓI THÀNH TÍCH

                                         
Cơn sốt rần rần khắp cả nước khi đội tuyển bóng 

đá Việt Nam thắng giải vô địch Bóng đá Á Châu 
2018 như một viên thuốc hồi sinh cho ngành bóng 
đá ủ ê của Việt Nam suốt nhiều năm qua. 

Tuy nhiên, bối cảnh phấn khởi vì thắng lợi của 
U23 Việt Nam cũng cần được đánh giá một cách 
khách quan và thực tế.

Người Việt Nam, đặc biệt tuổi trẻ tràn ngập phố 
phường mừng chiến thắng, tha hồ la hét mà không 
bị ăn dùi cui, hưởng lựu đạn cay, hoặc bị ném lên xe 

cây về đồn công an với tội danh làm mất an ninh, 
trật tự công cộng. Nặng hơn, có thể phải gỡ mấy 
tấm lịch không-mong-đợi. 

Dù học tập theo gương “Bác Hồ” mà các huấn 
luyện viên Việt đã không làm rạng danh đội tuyển 
bóng đá trên sân quốc tế. Huấn luyện viên Park 
Hang-seo, quốc tịch Đại Hàn, chỉ mới nhậm chức 
từ 10 tháng 11 năm 2017 đã làm được. 

Phải chăng họ đã khác biệt do sự đào tạo con 
người của mỗi thể chế chính trị?

Đại Hàn nghèo đói, lạc hậu hơn Việt Nam Cộng 
Hoà mà chỉ trong 30 năm đã được tham gia vào Tổ 
chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) từ năm 
1996, trở thành quốc gia kỹ nghệ tiên tiến hàng đầu 
thế giới. Việt Nam hơn 40 năm đổi mới đã không 
thành quốc gia kỹ nghệ như kế hoạch đầy tham 
vọng của Đảng Cộng sản.

Đã đến lúc Việt Nam cần giới lãnh đạo không-
học-tập theo gương “Bác Hồ”.

Trong phiên họp nội các thường kỳ tháng 1-2018, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nối kết tinh thần Park 
Hang-seo với Nghị quyết 1 của chính phủ. Phúc ca 
tụng thành quả kinh tế trong năm 2017. Vậy, có tính 
tới chuyện Hoa Kỳ phạt thép Việt Nam dán nhãn 
Trung Quốc với tỉ lệ 531% và 238%, và chuyện 
Tập đoàn Khaisilk mua khăn lụa Trung Quốc bán ra 
bằng nhãn hiệu Việt Nam từ mấy chục năm nay có 
được kể vào thành tích kinh tế hay không?

Khách hàng Việt Nam thích mua sản phẩm của 
ngoại quốc hơn thì các công ty trong nước ngày 
càng teo lại. Các chuyên gia Việt đã mở nhiều cuộc 
hội thảo tốn kém để bàn về cách bảo vệ hệ thống 
bán lẻ trong nước mà vẫn bị lọt vào tay người nước 
ngoài.

Việt Nam có hơn một tá hãng xe hơi quốc tế tham 
gia từ nhiều năm mà chưa tự sản xuất được một 
chiếc đinh ốc trong chuỗi sản xuất giá trị nên lắp ráp 
vẫn hoàn lấp ráp. Chưa có xe “Made in Việt Nam” 
trong khi Cambode, Thái Lan, Indonesia, Mã Lai Á 
đã có. 

Giá trị xuất cảng của Tập đoàn Samsung ở Việt 
Nam trong năm 2015 lên tới 30 tỉ USD trong khi 
Việt Nam chỉ góp phần có 20 triệu USD, tức dưới 
1%.  

Chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng xướng xuất đã đẩy nhanh tốc độ 
thâu tóm của các đại gia nước ngoài trong nền kinh 
tế Việt Nam khi các cán bộ và đại gia trong nước 
bán tháo để chuyển vốn ra ngoại quốc. 
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Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hơn 
24,000 tiến sĩ nhưng không tham gia được vào 
chuỗi giá trị toàn cầu khi các đại công ty ngoại quốc 
xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Nhưng đầu năm 2017, Bí thư Thành uỷ Đinh La 
Thăng và Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng 
đã cùng đồng ý lập tổ chuyên gia nghiên cứu đề án 
để tương lai Việt Nam sẽ có giải Nobel y học. 

Trình độ, kiến thức và phương tiện y học của Việt 
Nam còn quá hạn chế, khó mà theo đuổi các cuộc 
ngiên cứu dài hạn và tốn kém. Con đường hoạn lộ 
của Đinh La Thăng nhờ bốc phét đã dẫn vào tù. 

Hơn nữa, thực tế, các bệnh viện Việt Nam quá tải 
145% từ năm 2012 đến nay vẫn 145%. Bộ trưởng 
Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến bèn phán: “thiếu 
gường thì phải hỏi Nhà nước”. Bộ trưởng đã không 
làm tròn trách nhiệm mà cứ bình chân như vại. 

Nguyễn Thị Kim Tiến là cháu ngoại của Hà Huy 
Tập (1906-1941), Tổng bí thư thứ ba của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Bà vừa được phong hàm Giáo 
sư trong tổng số 1,220 giáo sư và phó giáo sư từ đợt 
phong hàm năm 2017, tăng 60% so với năm trước. 
Họ sợ có sự thay đổi quy định phong hàm vào năm 
2018 nên phải chạy đua bằng mọi giá. 

Hà Nội có Nghĩa trang Mai Dịch rộng 5.9 ha, ở 
quận Cầu Giấy, làm nơi an táng cho các lãnh đạo cao 
cấp từ năm 1982, đã hết đất sử dụng. Dân thiếu nhà 
ở, không có đất canh tác nhưng Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt cho phép 
Hà Nội xây dựng Nghĩa trang Yên Trung rộng 120 
ha làm nơi an nghỉ, khu tưởng niệm lãnh đạo cao 
cấp của Đảng, Nhà nước sau khi từ trần với kinh 
phí 1,400 tỉ đồng lấy từ ngân sách Nhà nước. Yên 
Trung ở dưới chân núi Ba Vì có quy mô 2,500 ngôi 
mộ mà mỗi ngôi rộng từ 25-35m2, giống như khu 
lăng mộ của quan lại thời phong kiến.

Thường dân kiếm hai thước đất còn khó hơn hái 
sao trên trời nên chọn hình thức thiêu rất hợp với xu 
thế chung trên thế giới, kể cả sự vận động quyết liệt 
của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. 

Dân phải thi hành vì thiếu tiền, không có đất. 
Nhưng giới lãnh đạo muốn bao nhiêu tiền cũng có, 
quy hoạch là ra đất nên Hà Nội làm được thì các địa 
phương rồi cũng sẽ theo chân.

Quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bộc 
lộ các sai lầm nghiêm trọng: (1) Những lời tuyên 
truyền về bình đẳng trong xã hội hoàn toàn dối trá. 
Sống đã bất-bình đẳng mà chết cũng chẳng hơn. 

(2) Chỉ phục vụ cho tính hiếu danh của giới lãnh 

đạo. (3) Cuộc chạy đua trong cuộc sống của cán bộ 
đảng viên đã cướp đoạt công sức của toàn dân, làm 
nợ công chồng chất lên đầu các thế hệ tương lai. 

Tài năng không có, kiến thức hạn hẹp, thiếu tình 
người mà tham vọng quá lớn nên giới lãnh đạo 
Cộng sản Việt Nam phải dựa vào đàn áp và bóc lột 
để duy trì địa vị ăn trên, ngồi trốc.

Đừng mong Đảng Cộng sản đổi mới mà phải lật 
đổ đảng nếu dân Việt Nam muốn có một cuộc sống 
ấm no như một con người.

HOA KỲ ƯU TIÊN
CHỐNG CHÍNH SÁCH  

BÀNH TRƯỚNG KINH TẾ 
CỦA TRUNG QUỐC

                                      
Sau một năm cầm quyền, Tổng thống Donald 

Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia 
(NSS) vào cuối 2017, xác định Trung Quốc và Nga 
là “đối thủ chiến lược” nhằm thay thế kiểu “đối tác 
chiến lược” kéo dài từ thập niên 1970. 

Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác tin vào sức 
mạnh kinh tế, quân sự có thể chế ngự Trung Quốc 
nên hành động theo sự giả định “phát triển kinh tế 
kéo theo thay đổi chính trị”. 

Dù biết rõ tham vọng vô bờ của Trung Quốc mà 
Thế giới Tự do vẫn chậm đối phó vì: (1) Tin Bắc 
Kinh sẽ thấy lợi ích khi hội nhập vào nền Trật tự 
Cấp tiến Toàn cầu mà thay đổi cách hành xử. (2) 
Không quan tâm tới kinh điển Mác Lê (xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải kinh qua gian đoạn tư bản 
phát triển) vì Chủ nghĩa Cộng sản đã rơi vào giỏ rác 
lịch sử từ năm 1991. (3) Cần khai thác thị trường 
hơn ba tỉ dân đói-tiêu-thụ.

Bắc Kinh tận lực khai thác tâm lý tự mãn của 
cộng đồng quốc tế kèm theo thái độ mập mờ để đẩy 
nhanh phát triển kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn 
hoá mà không gặp bất cứ rào cản nào.

Tạp chí Khoa học Quốc tế Nature, số tháng 
1-2018, ghi nhận số bài báo xuất bản của Trung 
Quốc vượt Hoa Kỳ trên cơ sở dữ liệu hàng đầu thế 
giới Elsevier’s Scopus. Mặc dù số ấn bản học thuật 
của Trung Quốc tăng 37% trong 5 năm qua nhưng 
ảnh hưởng không vượt qua các nghiên cứu của Bắc 
Mỹ và Châu Âu. 

Phúc trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 
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ghi nhận số bằng sáng chế của Trung Quốc đứng 
hàng thứ hai sau Hoa Kỳ; Trung Quốc có bốn trường 
Đại học lọt vào danh sách 100 trường Đại học hàng 
đầu thế giới mà thập niên qua chưa có; Trung Quốc 
đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng về giáo dục cao 
của QS 2017 World University Rankings.

Mỗi năm có 225,000 người du học tại Hoa Kỳ, 
chiếm gần 1/3 tổng số du học sinh Trung Quốc. 
Ngược lại, Trung Quốc cũng trở thành điểm đến 
hấp dẫn cho sinh viên, đặc biệt từ Nam và Đông 
Nam Á. 

Ảo tưởng về sức mạnh vô địch của nền “Trật tự 
Cấp tiến Toàn cầu” đã nâng Trung Quốc lên tham 
vọng thống trị thế giới được báo động nhưng các 
quốc gia phát triển vẫn một mực thuyết phục Bắc 
Kinh một cách vô vọng tuy chẳng có biện pháp 
ngăn chặn. 

Trung Quốc muốn nô dịch thế giới qua hai công 
cụ “thanh gươm và nợ nần” buộc Tổng thống Don-
ald Trump công khai đối phó trên hai mặt trận kinh 
tế và quân sự.

Chiêu bài hợp tác kinh tế “cùng thắng=win-win” 
giúp Trung Quốc thiết lập được thị trường tiêu thụ 
mọi loại hàng hoá và cung cấp nguyên liệu cho 
“công xưởng thế giới”. 

Thực tế, hầu hết các quốc gia khắp thế giới giao 
thương với Trung Quốc đều bị kiểu “thương mại 
ăn cướp” nên thâm hụt thương mại ngày càng tăng, 
kể cả Hoa Kỳ đã chịu trên 300 tỉ USD trong năm 
2016. 

Bắc Kinh tự nhận quốc gia đang phát triển, dù trữ 
tệ trên 3,000 tỉ USD, để được hưởng quy chế ưu đãi 
trong giao thương khiến Trung Quốc chiếm lợi thế 
về giá cả hàng hoá và thuế má. 

Bắc Kinh sử dụng công cụ viện trợ, đầu tư để tạo 
chiếc “bẫy nợ” tại các quốc gia đang phát triển và 
chậm tiến mà muốn tăng trưởng kinh tế cấp tốc. 

Khi Bắc Kinh đầu tư và viện trợ đã buộc các nước 
nhận phải chỉ định thầu (phá vỡ nguyên tắc quốc tế 
về đấu thầu công khai); sử dụng nguyên vật liệu và 
nhân lực Trung Quốc (kể cả lao động chân tay mang 
danh chuyên viên) cho dự án; tạo tình trạng trì trệ 
để đòi nâng giá dự án; công trình chỉ mới sử dụng 
trong một thời gian ngắn đã trục trặc buộc phải thuê 
chuyên viên Trung Quốc điều chỉnh; vốn đội vốn 
đẩy các quốc gia nhận rơi vào chiếc bẫy nợ. 

Chính sách “sử dụng mà không chiếm đất” của 
Bắc Kinh khi thuê đất nước ngoài từ 50 tới 99 năm, 
nhờ vào chiếc bẫy nợ, đã lan rộng khắp thế giới. 

Djibouti ở Châu Phi đã vay hàng tỉ USD nên phải 
cho Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ngay cửa 
ngõ tiến vào Kênh đào Suez từ tháng 10-2017 mà 
Pháp, Mỹ, Nhật cũng từng có căn cứ.

Bắc Kinh đã đưa chiến hạm tới bảo vệ hải cảng 
Gwadar và đang áp lực để Quân đội Pakistan tham 
gia dự án 60 tỉ USD cho Hành lang Kinh tế Pakistan-
Trung Quốc (CPEC) nhằm bảo vệ an toàn cho khi 
xuyên qua các vùng tranh chấp Pakistan-Ấn Độ.

Năm 2014, vì nợ nần, buộc Sri Lanca phải giao 
hải cảng container Colombo với giá 500 triệu USD 
cho Trung Quốc và tiếp tục giao hải cảng chiến 
lược Hambantota trị giá hợp đồng 100 triệu USD 
hồi tháng 12-2017.

Bắc Kinh đang tài trợ cho hải cảng nước sâu 
Kyauk Pyu của Myanmar cũng không ngoài mục 
đích đa-dạng-hoá tuyến đường kinh tế và quân sự 
của Trung Quốc. 

Trong chuyến công du Nam Mỹ đầu tháng 2-2018, 
Ngoại trưởng Rex Tillerson lưu ý các quốc gia trong 
vùng không nên theo mô hình “phát triển do nhà 
nước điều khiển: chỉ lợi về thương mại ngắn hạn mà 
lệ thuộc triền miên”. Trung Quốc bỏ rơi Venezuela 
trong khủng hoảng toàn diện nhưng Ba Tây, Chí Lợi 
và Peru vẫn chưa thấy quan tài. 

Hoa Kỳ không những phải ngăn chặn các dòng 
vốn và kỹ thuật đổ vào Trung Quốc mà còn chặt các 
chiếc vòi kinh tế vươn tới các quốc gia đang phát 
triển và chậm tiến.

Các Tập đoàn đa quốc và công ty Mỹ làm ăn ở 
Trung Quốc nhiều năm đã hồi hương vì ba lý do: (1) 
Thuế doanh nghiệp tại Hoa Kỳ giảm từ 35% xuống 
21%. (2) Tránh cho hàng hoá sản xuất ở Trung Quốc 
bị đánh thuế nhập cảng cao. (3) Môi trường kinh do-
anh tại Hoa Lục ngày càng bất lợi theo nhận định 
của 8/10 doanh nghiệp Mỹ. 

Nhiều quốc gia khác cũng rục rịch chuyển công ty 
vào môi trường kinh doanh thuận lợi tại Hoa Kỳ.

Chính phủ Trump đang duyệt xét khắc khe các 
khoản đầu tư của Bắc Kinh hầu ngăn chặn nạn ăn 
cắp tài sản trí tuệ và kỹ thuật cao, đặc biệt lưu ý tới 
loại kỹ thuật song dụng. 

Uỷ ban Đầu tư Nước ngoài của Hoa Kỳ ngăn cản 
Công ty Xcerra chuyên cung cấp thiết bị thử con 
chips computer ở Massachusetts bán cho Trung 
Quốc với giá 580 triệu USD. Tháng 9-2017, Mỹ đã 
ngăn Trung Quốc mua Công ty Lattice Semicon-
ductor chuyên sản xuất con chip điện tử với giá 1.3 
tỉ USD. Tháng 1-2018 Tập đoàn Alibaba của Trung 
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Quốc mua nhà cung cấp dịch cụ chuyển tiền Mon-
eyGram trị giá 1.2 tỉ USD. 

Trung Quốc trở thành nhà xuất cảng hàng hoá 
điện tử số 1 nhưng phải mua bộ não từ nước ngoài. 
Tự hậu, Bắc Kinh sẽ khó đầu tư và thủ đắc công ty 
của Mỹ hơn trước. 

Một số nước phát triển cũng đã phản ứng, tuy 
chưa quyết liệt như Tổng thống Donald Trump.

Các quốc gia Đông Nam Á đã tái xuất hàng hoá 
của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế hai 
loại thép Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc ở mức 
531% và 238% như một cảnh cáo ban đầu.

Thương mại và dịch vụ hai chiều Mỹ-Ấn chỉ có 
115 tỉ USD so với 650 tỉ USD của Mỹ-Trung nên 
Tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Ken Juster tuyên bố: 
“đang đẩy mạnh lộ trình Hiệp ước Thương mại Tự 
do Mỹ-Ấn cho phù hợp với quan hệ chiến lược.

Trung Quốc đã phản ứng khi cử Phó thủ tướng 
Lưu Hạt, từng tốt nghiệp ở Harvard, có thể được 
Tập Cận Bình tin tưởng để thương lượng với Hoa 
Kỳ về mối qua hệ thương mại quốc tế. 

Trung Quốc sẽ điều chỉnh chiến lược kinh tế phù 
hợp với trật tự kinh tế toàn cầu hoặc quyết tâm thiết 
lập một nền Trật tự Kinh tế Trung Quốc đối đầu trực 
diện với Hoa Kỳ? Câu hỏi chờ thời gian.

CHIẾC THUYỀN NAN
VIỆT NAM 

TRONG CƠN BÃO
Sau khi Đảng Cộng sản thống nhất đất nước dưới 

tên gọi Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi 
khát vọng xây dựng nền kinh tế vượt Pháp, vượt 
Nhật đã làm cho dân chúng đói rét đến độ phải xách 
bị gậy đi ăn xin khắp thế giới.

Khẩu hiệu “đổi mới hay chết” đã biến Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa đói rét thành kiểu tư bản man dại 
với hai nhóm sung túc và xác xơ đang cố đào bới tài 
nguyên quốc gia để giàu sang phi-nhân-tính, hoặc 
bòn mót cho được miếng cơm hàng ngày. 

Trong tư thế độc quyền lãnh đạo, Đảng Cộng sản 
liên tục tung ra những khẩu hiệu mị dân như Con 
Rồng Cất cánh, Đi ra Biển lớn, Quốc gia Kỹ nghệ 
vào năm 2020. Nhưng Rồng chưa bay mà cánh đã 
gãy; vẫn đi ra Biển lớn bằng thuyền thúng; câu 
chuyện kỹ-nghệ-hoá dậm chân ở mức làm thuê và 
bán tháo tài nguyên đất nước.

Từ năm 1972, Trung Quốc phát triển mọi mặt, 
ngoại trừ lĩnh vực chính trị, nhờ được Hoa Kỳ cư 
xử như một “đối tác chiến lược” cùng sự phụ hoạ 
của cộng đồng quốc tế. 

Chủ tịch Tập Cận Bình tóm thâu ba chức vụ quan 
trọng nhất: Chủ tịch Nước, Chủ tịch Đảng, Chủ 
tịch Quân ủy Trung ương từ năm 2013 nên huỷ bỏ 
đường lối “Ẩn mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình 
để công khai thực hiện chính sách bành trướng, bá 
quyền của Chủ nghĩa Đại Hán khắp thế giới trên 
mọi lĩnh vực.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Hoa lần thứ 19 
hồi giữa năm 2017, Tập Cận Bình tuyên bố mô hình 
“Xã hội chủ nghĩa Đặc sắc Trung Quốc” phải được 
các quốc gia trên thế giới noi theo.

Trung Quốc sẽ lãnh đạo nền kinh tế toàn cầu!
Kiểu hù dọa chiến tranh của Tập Cận Bình đã làm 

cho Tổng thống Barack Obama chùn bước tạo điều 
kiện cho Trung Quốc chiếm ưu thế quân sự, ngoại 
giao lẫn kinh tế trên thế giới.  

Dư luận quốc tế giật mình. Đặc biệt, trong Thông 
điệp Liên bang đầu năm 2018, Tổng thống Donald 
Trump đã xác định Trung Quốc và Nga là “đối thủ 
chiến lược”. 

Trump công khai hai mặt trận chính: bao vây 
Trung Quốc bằng Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương mà nền tảng là liên minh quân sự Hoa 
Kỳ-Nhật Bản-Ấn Độ-Úc Đại Lợi, và chính sách 
Chống lại Thương mại bất-bình-đẳng. 

Dù muốn hay không, Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất trong cơn bão quân sự, kinh tế đang thành 
hình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tiếc thay, 
giới lãnh đạo Việt Nam vẫn sống trong ảo tưởng “đi 
dây giữa hai cường quốc” để thủ lợi. 

Tác giả Đỗ Thanh Hải thuộc Học Viện Ngoại giao 
Việt Nam tại Hà Nội đã có một bài dài trên Pacific 
Review 2-2018 xác định chính sách ngoại giao của 
Việt Nam với Việt Nam là “vừa hợp tác vừa đấu 
tranh” nên tránh đối đầu trực diện với Bắc Kinh mà 
tìm cách chung sống và thủ lợi.

Kể từ khi hình thành năm 1930 cho tới nay, 
ĐCSVN chưa bao giờ thực sự có đường lối ngoại 
giao độc lập mà lệ thuộc hoàn toàn vào Liên Xô 
hoặc Trung Quốc. 

Tất cả các Tuyên bố chung giữa các lãnh đạo cao 
cấp Việt-Trung không có dòng chữ nào mang ý 
nghĩa “đấu tranh” mà chỉ toàn “hợp tác toàn diện”. 

Nào ai dám nói các Hiệp định Phân định Biên giới 
Việt-Trung năm 1999 và Hiệp định Phân định Vịnh 
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Bắc Bộ năm 2000 mà phía Việt Nam không bị mất 
đất, mất biển, ngoại trừ ĐCS Việt Nam. 

Năm 2013, mặc dù được Manila yêu cầu và giới 
chuyên gia quốc tế khuyến khích nhưng CSVN nhất 
quyết không tham gia vụ Phi Luật Tân kiện Trung 
Quốc ra trước Toà án Trọng tài Thường trực về Luật 
Biển (PCA).

Năm 2014, Trung Quốc đưa Giàn khoan HD-981 
được hơn 100 tàu bè các loại hộ tống vào thăm 
dò trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Việt 
Nam. Hà Nội đã phái một số tàu Hải Cảnh gây xung 
đột trên Biển. Phải chăng, Hà Nội và Bắc Kinh cố 
tình tạo ra một biến cố để cộng đồng quốc tế xao 
lãng đến hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường 
Sa (Spratly Islands, Nam Sa)? Lực lượng Hải Cảnh 
Việt Nam không hề bảo vệ ngư dân tại ngư trường 
truyền thống Hoàng Sa mà sao lại quá quan tâm tới 
HD-981?

Sau Phán quyết của PCA ngày 12-07-2016 đã 
cung cấp cho các quốc gia duyên hải Đông Nam Á 
(Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunei, Indo-
nesia, Tân Gia Ba) một công cụ pháp lý để bảo vệ 
và duy trì quyền-chủ-quyền trên Biển Nam Trung 
Hoa. 

Nhưng Hà Nội vẫn không thực tình đòi Bắc Kinh 
phải tôn trọng, bất chấp sự khuyên nhủ của giới 
chuyên gia quốc tế mà còn tăng cường khả năng 
phòng thủ (trang bị hoả tiễn lưu động Exorcet, nối 
dài phi đạo trên đảo nhỏ Trường Sa) tạo cớ cho Bắc 
Kinh quân-sự-hoá toàn bộ Biển Nam Trung Hoa. 

Đáng lẽ, Hà Nội phải đơn phương ra tuyên bố, 
như Tân Gia Ba đã làm, khi Tuyên bố chung của 
ASEAN lãng tránh việc đòi Bắc Kinh tôn trọng 
và thực thi phán quyết PCA. Hà Nội tuyên bố có 
đầy đủ chứng cứ về chủ quyền Hoàng Sa mà chưa 
bao giờ đòi Bắc Kinh phải đàm phán về chủ quyền. 
Muốn PCA hoặc Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) thụ 
lý vụ án cần phải chứng minh đã cạn kiệt giải pháp 
thương lượng. 

CSVN hy vọng rất nhiều nên thất vọng não nề khi 
Chính phủ Trump rút khỏi Thoả ước Đối tác Kinh 
tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi mới chân ướt, 
chân ráo bước vào Toà Bạch Ốc. TPP không được 
lưỡng viện Quốc hội Mỹ ủng hộ nên việc phê chuẩn 
khó thành dù còn ở trong thời Obama.

Hà Nội chẳng hiểu hoặc cố tình che đậy những 
hoạt động kinh tế phi pháp khi tạo điều kiện cho 
Bắc Kinh khống chế nền kinh tế Việt Nam trong 
lĩnh vực quốc doanh lẫn tư nhân. 

Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 
thép của Việt Nam lên tới 531% hoặc 238% vì xuất 
xứ từ Trung Quốc. Mỹ có thể trừng phạt thêm các 
loại hàng hoá khác nếu Hà Nội chưa thức tỉnh. 

CSVN kiêu hãnh vì biết đi dây giữa hai cường 
quốc. Nhưng, chính sách quốc phòng “Ba Không” 
chẳng bảo đảm an ninh, biển và đảo lọt dần vào tay 
Trung Quốc. Mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc 
làm Việt Nam ngột ngạt mà chưa biết tắt thở lúc 
nào!

Ngược lại, Tân Gia Ba cho phép Hoa Kỳ đồn trú 
tại quân cảng Changi một Hải đội Khu trục hạm số 
7 kèm theo các Cận duyên hạm tác chiến (LCS) có 
trách nhiệm hỗ trợ chính sách an ninh hàng hải trên 
Biển Đông kể từ năm 2012. Các phi cơ hải tuần của 
Mỹ cũng được phép sử dụng lãnh thổ Tân Gia Ba để 
giám sát mọi hoạt động trên Biển Nam Trung Hoa. 
Cuối năm 2017, Tân Gia Ba và Ấn Độ đã ký Hiệp 
ước Hợp tác Quốc phòng Sửa Đổi nhằm tăng cường 
hợp tác an ninh hàng hải.

Với cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN trong 
năm 2018, Tân Gia Ba đang có cuộc họp với các 
ngoại trưởng trong ba ngày kể từ 4 tháng 2 năm 
2018 nhằm thảo luận việc phát triển Cộng đồng 
ASEAN và đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong khu 
vực. Tân Gia Ba cũng lên kết hoạch tổ chức Hội 
nghị Thượng đỉnh ASEAN-Australia tại Sydney 
vào tháng 3-2018.

Bắc Kinh không thể điều khiển Tân Gia Ba như 
đối với các nước khác nên đã thông qua Tờ Hoàn 
Cầu Thời báo để cảnh cáo Thủ tướng Lý Hiển Long 
về nhu cầu cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc 
và Ấn độ, cũng như giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Kinh tế Việt Nam bị Bắc Kinh khống chế đến độ 
phải vơ vét tài nguyên thiên nhiên để bán, cho con 
dân đi làm thuê khắp thế giới cũng chưa đủ trang 
trải cho bộ máy nhà nước cồng kềnh và lãng phí nên 
chỉ còn cách bán đất, bán nước.  

Từ năm 2016, CSVN đã bán vốn của hàng tá tổng 
công ty quan trọng của nền kinh tế nhưng thu ngân 
sách nhà nước năm 2017 vẫn bị hụt 3% khiến một 
quan chức trong Uỷ ban Ngân sách Quốc hội phải 
than: “Cứ như thế này thì nhiệm kỳ sau (2020-) 
chẳng còn gì để bán”.

Tân Gia Ba phát triển, thịnh vượng và an ninh nhờ 
biết các đi dây hợp lý giữa hai đại cường Hoa Kỳ 
và Trung Quốc mà vẫn giữ được tư thế độc lập thực 
sự. Ngược lại, chẳng ai trên thế giới tin Việt Nam 
giữ được tư thế độc. 
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Cơn bão quân sự và kinh tế đang tràn tới Châu Á 
nên mỗi quốc gia cần phải chọn thế đứng thích hợp 
nếu không muốn bị thổi bay đi hoặc tan tác.

HOA KỲ TRỰC DIỆN
VỚI TRUNG QUỐC

TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ 
                                    
Sau 26 năm, Hoa Kỳ và Tây Phương đã thừa 

nhận “Chính sách Hoà Hoãn” sau Chiến tranh Lạnh 
(1991-2017) từng giúp cho Trung Quốc có cơ hội 
củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa lung lay do Liên 
Sô giải thể mà xây dựng nền kinh tế hùng hậu và lực 
lượng quân sự hiện đại. 

Do tiến bộ khoa học, kỹ thuật mà từng quốc gia 
có điều kiện gia tăng hoạt động kinh tế khắp toàn 
cầu và bổ sung sức mạnh quốc phòng làm phát sinh 
tham vọng bành trướng, bá quyền toàn diện.

Hoạt động xâm phạm chủ quyền và quyền-chủ-
quyền và quyền tài phán của các quốc gia khác bị 
coi như vi phạm nghiêm trọng tới Hiến chương 
Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế vốn làm nền 
tảng cho ổn định, an ninh, phát triển và hoà bình của 
nhân loại.

Trên phương diện kinh tế, các hành vi xâm phạm 
lợi ích của nước khác rất khó nhận diện và không dễ 
phân biệt đúng/sai. 

Vì thế, sau một năm cầm quyền, Tổng thống Don-
ald Trump đã thận trọng công bố Chiến lược An 
ninh Quốc gia (NSS) và được Bộ Quốc phòng khai 
triển thành Chiến lược Quốc phòng (NDS) xác định 
Trung Quốc và Nga là hai “Đối thủ Chiến lược” 
thay thế cho mô hình “Đối tác Chiến lược” áp dụng 
suốt hơn hai thập niên qua. 

Hai lĩnh vực kinh tế và quân sự bổ túc cho nhau 
tạo thành sức mạnh thực sự của một quốc gia. Do 
đó, Chính quyền Trump tập trung vào hai mặt trận 
kinh tế và quân sự nhằm ngăn chặn tham vọng bành 
trướng, bá quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Liên Sô giải thể khiến Tây Phương cao ngạo nên 
tin vào giả định “kinh tế phát triển sẽ kéo theo thay 
đổi chính trị” do kinh nghiệm từ Tứ hổ Á Châu 
(Đại Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan, Hồng Kông). Tiếc 
thay, họ đã quên nền tảng chính trị dân chủ của Tứ 
Hổ đã đóng vai trò tác động quyết định đến phát 
triển kinh tế thần kỳ. Và cũng không nhớ về các chư 

hầu Liên Sô ở Đông Âu đã nhờ xây dựng thể chế 
chính trị dân chủ mới dẫn tới phát triển kinh tế.

Niềm tin của giới chính trị Tây Phương đã kích 
thích giới kinh doanh khắp thế giới lao vào thị-
trường-đói-tiêu-thụ 1.3 tỉ người Trung Quốc như 
những con thiêu thân. 

Chính quyền Tây Phương nới lỏng chính sách 
kiềm chế đối với Trung Quốc tạo điều kiện cho 
Bắc Kinh tiếp cận kỹ thuật hiện đại khi buộc các 
công ty Tây Phương, kể cả Đài Loan và nhiều quốc 
gia khác, phải chuyển giao kỹ thuật song dụng mới 
được tiếp cận thị trường Trung Quốc. 

Đồng thời, với sự vô tâm của Tây Phương như 
một cơ hội để Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) 
đánh cắp kỹ thuật quân sự mà mãi tới năm 2013 Tập 
Cận Bình mới chịu thừa nhận khi Tổng thống Ba-
rack Obama trưng ra chứng cứ nên hứa giảm. 

Giáo sư Kinh tế tại Đại học Harvard, Martin Feld-
stein, từng tham gia các Hội đồng Kinh tế hoặc Tình 
báo, hoặc Đối ngoại, cho các Tổng thống Reagan, 
W. Bush, Obama, Trump, thường xuất hiện trên tờ 
Syndicate Project. Trong chủ đề “The Real Reason 
for Trump’s Steel and Aluminum Tariffs” ngày 15-
03-2018 đã viết: “Tôi thích thuế thương mại thấp 
hoặc không có. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đánh 
thuế nặng lên thép và nhôm nhập cảng để làm áp 
lực khi thương lượng với Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ 
cũng như Châu Âu, Nhật Bản, Đại Hàn nhưng thực 
tế nhắm vào Trung Quốc”. 

Chính quyền Trump đặc biệt chú trọng tới thủ 
đoạn của Bắc Kinh ép các công ty ngoại quốc tự 
nguyện chuyển giao kỹ thuật bằng cách kéo dài thời 
hạn để công ty bản địa sử dụng kỹ thuật mới nhận 
mà chiếm thị phần rồi mới cho phép tiếp cận thị 
trường.

Feldstein lập luận: “Mỹ không thể sử dụng các 
biện pháp tranh chấp thương mại truyền thống, 
hoặc các thủ tục của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) để chặn đứng hành vi của Trung Quốc. Cũng 
không thể đe dọa lấy kỹ thuật của Trung Quốc hoặc 
buộc phải chuyển giao cho công ty Mỹ vì họ chẳng 
có kỹ thuật tiên tiến như Mỹ. Bởi thế, thương thuyết 
gia Mỹ phải đe dọa đánh thuế lên các nhà sản xuất 
Trung Quốc để buộc Bắc Kinh từ bỏ chính sách tự 
nguyện chuyển giao kỹ thuật”.

Tổng thống Donald Trump không kêu gọi lòng 
yêu nước từ doanh nhân Mỹ mà áp dụng biện pháp 
giảm thuế doanh nghiệp, cắt bỏ nhiều luật lệ và quy 
định cản trở, đánh thuế hàng hoá nhập cảng để kéo 
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các công ty Mỹ và nước ngoài đầu tư vào thị trường 
Hoa Kỳ màu mỡ, minh bạch, công bằng. 

Trước các ngón đòn thương mại của Trump nhằm 
đánh thuế 60 tỉ USD lên 100 sản phẩm Trung Quốc 
ăn cắp công nghệ nên hai uỷ viên Bộ Chính trị như 
Dương Khiết Trì và Lưu Hạc phải sang Hoa Thịnh 
Đốn điều đình tuy chưa có kết quả.

Chính phủ Trump đánh thuế nhập cảng theo quy 
định của Luật Thương mại Mỹ áp dụng vì an ninh 
quốc gia chứ không nhắm vào bán phá giá hoặc số 
lượng nhập cảng tăng đột ngột, chú tâm vào Trung 
Quốc và tránh nguy cơ mở rộng chiến tranh kinh 
tế. 

Tuy nhiên, các đồng minh quân sự trong NATO 
và Nhật Bản, Đại Hàn cũng bị áp thuế nhập cảng. 
Họ sẽ hiểu mà chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ cùng 
Hoa Kỳ vì đều là nạn nhân của chính sách thương 
mại ăn cắp kiểu Trung Quốc. 

Nhằm chặn đứng kiểu chiếm hữu tài sản trí tuệ 
mà Hoa Kỳ và các đồng minh gia tăng duyệt xét các 
khoản đầu tư và làn sóng mua các công ty kỹ thuật 
cao do Bắc Kinh tiến hành. 

Trong bài “Will China Out-Innovate the West?”, 
Edmund S. Phelps của Đại học Colombia nhận giải 
thưởng Khôi nguyên Kinh tế năm 2006 cảnh cáo 
Tây Phương nên từ bỏ chính sách bảo vệ các doanh 
nghiệp kỳ cựu kéo dài từ cuối thập niên 1960 để 
cho người mới vào nghề mang ý tưởng thích ứng 
và sáng tạo là một khởi đầu tốt. Trung Quốc đã thực 
hiện kiểu cạnh tranh này từ năm 2016 nên tự sáng 
tạo mà không cần sao chép như trước bằng cách cải 
tổ giáo dục và tạo điều kiện cho chuyên gia quốc 
tế tham gia vào các dự án mới trong lĩnh vực kinh 
doanh.

Loại trừ kiểu thương mại gian lận khi Trung Quốc 
dựa vào khẩu hiệu “cùng thắng=win-win” mà hầu 
hết các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đã làm ăn với Bắc 
Kinh đều bị thâm hụt mậu dịch. Thương mại phải 
đạt tới lợi ích hỗ tương (reciprocal).

Tạo môi trường kinh doanh hoạt động đúng theo 
luật pháp quốc tế để không còn sự chèn ép theo kiểu 
cá lớn nuốt cá bé.

Trừng phạt nghiêm khắc các loại gián điệp kinh tế 
để bảo vệ tài sản trí tuệ hữu hiệu. 

Cạnh tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 
đang bước vào gian đoạn gay cấn nhất, có thể quyết 
định vận mệnh kinh tế toàn cầu trong tương lai. 

VIỄN ẢNH 
CHIẾN TRANH NÓNG, 

CHIẾN TRANH LẠNH
TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

                                       
Được suy tôn Lãnh tụ Tối cao trọn đời của Trung 

Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã không che đậy 
tham vọng trở thành Thiên Tử toàn cầu dựa vào sức 
mạnh kinh tế và quân sự cùng với các loại quyền 
lực mềm như văn hoá, ngoại giao, chính trị.

Tổng thống Vladimir Putin tái cử nhiệm kỳ thứ tư 
và có thể tiếp tục vô hạn dựa vào kho vũ khí nguyên 
tử lớn nhất thế giới và khát vọng của dân tộc Nga 
muốn thu hồi khu vực ảnh hưởng truyền thống.

Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và 
đang trên đường soán ngôi siêu cường kinh tế của 
Hoa Kỳ trong khi siêu cường nguyên tử Nga muốn 
rạch đôi thế giới như thời Chiến tranh Lạnh.

Với quyền lực vô biên của Tập Cận Bình và 
Vladimir Putin, nhân loại có thể ngửi thấy mùi 
thuốc súng lảng vảng đó đây, hoặc dây thần kinh 
căng thẳng trước mối đe dọa chiến tranh nguyên tử. 
Các cuộc điều động binh lính nhộn nhịp, các màn 
khoe vũ khí, chiến cụ hiện đại ở không trung, ngoài 
không gian, trên dưới mặt biển và mặt đất.

Kiểu nào, loại nào cũng có thể san bằng quả địa 
cầu thành sa mạc hoang vắng, làm sao mà nhân loại 
khỏi lo âu?

Với điều kiện hiện tại, do Tập và Putin độc quyền 
ban hành mệnh lệnh nên sự kiện có thể diễn ra trong 
chớp nhoáng rất khó tiên liệu. 

Thế chiến Thứ ba chăng?
Hoa Kỳ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới 

và được bố trí khắp thế giới với tất cả vũ khí hiện 
đại và binh sĩ thiện chiến mà quyền tuyên chiến 
thuộc về Quốc hội nên khó diễn ra bất ngờ từ quyết 
định độc đoán của Tổng thống.

Sự phản kích của Hoa Kỳ đến từ mọi ngõ ngách 
khắp trái đất, trên không gian, nên địch thủ không 
thể chế ngự được mà ngược lại sẽ khiến bất cứ kẻ 
thù nào cũng phải suy nghĩ bảy lần trước khi hành 
động làm cho nền hoà bình được duy trì.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ 
xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất để không 
một ai dám thách đố Hoa Kỳ. Tuy bị dư luận chỉ 
trích về lời lẽ hiếu chiến thốt ra từ một nguyên thủ 
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siêu cường nhưng Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ đã 
thông qua Dự luật Chi tiêu với tỉ số 256-167 và 65-
32 vào trưa 22-03-2018.

Chính sách “hoà bình thông qua sức mạnh” của 
Trump nhằm chấn chỉnh sự sai lầm từ các vị tiền 
nhiệm đã tạo điều kiện cho Trung Quốc và Nga 
khuấy động môi trường an bình của nhân loại. Tập 
và Putin đã sử dụng sức mạnh quân sự để cướp đoạt 
lãnh thổ, quyền-chủ quyền lẫn quyền tài phán của 
các nước nhược tiểu, vi phạm Hiến chương Liên 
Hiệp Quốc cũng như luật pháp quốc tế. 

Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ phải vượt trội để 
chế ngự các hành vi gây chiến đến từ bất cứ lý do 
nào và ở đâu thì mới giữ được hoà bình thực sự trên 
hành tinh của chúng ta.

Tổng thống Donald Trump đang vận động các 
quốc gia đồng minh cũng như đối tác cùng chia sẻ 
trách nhiệm và nghĩa vụ gìn giữ nền hoà bình, an 
ninh, ổn định và phát triển mà làm nhẹ gánh nặng 
quốc tế cho Hoa Kỳ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh 
đã có dấu hiệu thay đổi khi Tứ Trụ (Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi) đang thành hình Diễn đàn 
Đối thoại Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình để giải 
quyết các vấn đề kinh tế và quân sự trong khu vực 
sống động này. Các quốc gia trong vùng hoặc có 
liên quan đến các hải lộ quốc tế đang có xu hướng 
hợp tác với Mỹ hoặc lẫn nhau. 

Nga tuy có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới 
với 7,800 đầu đạn so với 6,800 của Mỹ nhưng chỉ 
được bố trí trên đất Nga khiến cho sự phản kích bị 
giới hạn cũng như rất khó tồn tại trong chiến tranh 
nguyên tử. 

Thời Liên Sô cũng như Chiến tranh Lạnh, Điện 
Cẩm Linh tập trung mọi phương tiện kỹ thuật và 
tài nguyên, kể cả từ các chư hầu cho lĩnh vực quốc 
phòng để đương đầu với Tây Phương.

Hiện tại, Putin không thể tập trung mọi nguồn lực 
quốc gia vào kỹ nghệ quốc phòng mà còn phải chia 
sẻ cho các ngành kinh tế quốc dân. Hơn nữa, Nga 
đâu còn quá nhiều chư hầu như xưa để bóp nặn và 
tuân hành chỉ thị. Thực tế, tiềm lực quốc phòng của 
Nga không đủ sức thách đố chiến tranh với Hoa Kỳ. 
Đặc biệt, Putin khó đương đầu với tính cách diều 
hâu của Nội các Chiến tranh Trump. 

Kinh tế Nga sẽ bị suy sụp toàn diện nếu bị phong 
toả, bao vây trong chiến tranh buộc Putin phải suy 
nghĩ bằng cái đầu lạnh nên khả năng xảy ra Đệ tam 
Thế chiến bằng số không.

Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế 

giới, nhờ vào chính sách hoà hoãn của các cường 
quốc, nên mới đủ điều kiện phát triển kỹ nghệ quốc 
phòng và lực lượng quân sự. 

Với lòng tham không đáy, Tập Cận Bình hy vọng 
sẽ làm bá chủ toàn cầu thông qua sức mạnh quân 
sự và kinh tế trước con mắt hững hờ của cộng đồng 
quốc tế. Nhưng có nhiều lý do mà Tập Cận Bình 
không thể gây ra chiến tranh thế giới: (1) Quân Giải 
phóng Nhân dân (PLA) tuy được hiện-đại-hoá về tổ 
chức và vũ khí, chiến cụ mà chưa thực sự tham chiến 
với bất cứ cường quốc quân sự nào nên việc chỉ huy 
và tiếp vận chỉ thích hợp với bối cảnh hoà bình. (2) 
Các cuộc diễn tập quân sự giống như hoạt động mãi 
võ Sơn Đông để bán cao đơn hoàn tán khác hơn 
đối đầu với địch thủ một mất một còn trong cảnh 
đạn réo, súng nổ vang rền. (3) Chính sách một con 
trai nối dõi khiến cho người lính oai hùng khi thao 
dượt sẽ co rúm trong cảnh bom đạn vang rền, sặc 
mùi thuốc súng. (4) Hải quân Đế quốc Trung Hoa 
đã hai lần thảm bại trước Hải quân Hoàng gia Nhật 
Bản đầu thế kỷ 20 dù có chiến hạm và đại bác vượt 
trội. Quân đội Nhật Hoàng xâm lăng Trung Hoa từ 
năm 1937 cho đến khi đầu hàng Mỹ vô-điều-kiện. 
Ngược lại, Đế quốc Trung Hoa chưa bao giờ xâm 
lăng được Nhật Bản bé nhỏ. Chiến thuật biển người 
của Mao Trạch Đông đã thảm bại trước chiến thuật 
biển lữa của Hoa Kỳ trên Bán đảo Triều Tiên. 

Giả dụ thế chiến xảy ra thì Trung Quốc cũng đứng 
trên núi xem hổ cắn nhau (tọa sơn quan hổ đấu) mà 
thủ lợi thay vì tham gia bên này hoặc chung sức với 
bên nọ. Như thế, Trung Quốc sẽ có điều kiện cung 
cấp tiếp liệu cho cuộc chiến mà thủ lợi. 

Giải pháp Chiến tranh Lạnh?
Cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu rầm rộ khiến 

dư luận chưa nghĩ tới Chiến tranh Nóng cũng khó 
che dấu nỗi âu lo về cuộc Chiến tranh Lạnh không 
mong đợi. Cường quốc, nhược tiểu đều bị căng 
thẳng thần kinh trước mối đe dọa Chiến tranh Lạnh 
lấp ló ngoài ngõ. Kinh nghiệm cuộc Chiến tranh 
Lạnh (1947-1991) cho thấy nhiều cuộc chiến cục bộ 
đã làm cho sự phát triển của loài người bị chậm trễ 
trên phương diện kinh tế, chính trị.

Hoa Kỳ đang dồn nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc 
bành trướng kinh tế và quân sự toàn cầu, đặc biệt 
tại Châu Á, nên cố tránh Chiến tranh Lạnh với Nga 
để khỏi rơi vào tình thế “hai đánh một, không chột 
cũng què”. 

Nhưng Trump đang gặp khó khăn để thương 
lượng với Putin vì Đảng Dân Chủ và truyền thông 
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dòng chính thiên tả tại Mỹ cũng như khắp thế giới 
cố gán tội thông đồng Trump-Putin.

Mặc dù vậy, Trump vẫn chúc mừng Putin vì coi 
đó là quyết định của cử tri Nga trong khi một số 
nguyên thủ quốc gia Châu Âu tảng lờ hoặc buộc tội 
Putin độc tài. Bằng mọi cách Trump cũng phải cải 
thiện mối quan hệ với Putin để tránh tái diễn cuộc 
Chiến tranh Lạnh.

Nga đang ở vào tình thế khó khăn do bị NATO 
cấm vận kinh tế nên không muốn bị rơi vào cuộc 
Chiến tranh Lạnh có thể khiến cho dân chúng bất 
mãn. Putin sẽ rơi vào sự khống chế của Tập nếu nền 
kinh tế Nga suy sụp buộc phải dựa vào Trung Quốc. 
Như thế, nguy cơ phải nhượng quyền khai thác đất 
đai, tài nguyên thiên nhiên cho Bắc Kinh sẽ di hại 
muôn đời.

Tham vọng của Tập Cận Bình tuy vô bờ nhưng 
nền kinh tế xuất cảng của Trung Quốc tùy thuộc 
hoàn toàn vào môi trường an ninh và ổn định trên 
thế giới. 

Nếu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rơi 
vào tình thế Chiến tranh Lạnh thì “công xưởng thế 
giới” bị trì trệ, hàng hoá sản xuất từ ngân sách Nhà 
nước sẽ tồn kho, thiếu thị trường tiêu thụ. Công 
nhân mất việc làm sẽ nổi loạn. Các quốc gia đồng 
minh, đối tác của Mỹ sẽ chuyển hướng sản xuất ra 
khỏi Trung Quốc như công ty Li & Fung của Hồng 
Kông, chuyên cung ứng quần áo và hàng gia dụng 
cho các nhà bán lẻ lớn ở Châu Âu, Hoa Kỳ. Công ty 
này hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Đường Tơ lụa Hàng hải của Tập Cận Bình sẽ mất 
sức hấp dẫn khi Trung Quốc bị phong toả hoặc hạn 
chế hải lộ chuyên chở hàng hoá và nguyên vật liệu 
cho công xưởng thế giới. 

Mặc dù Donald Trump, Vladimir Putin, Tập Cận 
Bình cố tránh Chiến tranh Nóng, Chiến tranh Lạnh 
nhưng mối căng thẳng về quân sự và kinh tế vẫn 
tiếp diễn cho tới khi họ chấp nhận áp dụng và thực 
thi nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế. 

DI DÂN: CHỦ QUYỀN
HAY NHÂN QUYỀN

AN NINH HAY NHÂN ĐẠO
                                    
Làn sóng di dân, tị nạn từ năm 2015 không còn 

gói gọn trong một quốc gia, vùng mà đã trở thành 
vấn nạn khó giải quyết trong cộng đồng nhân loại. 

Quyền chọn lựa nơi sinh sống đang va chạm dữ 

dội với quyền bảo vệ an ninh, an toàn nơi cư ngụ.
Các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đòi mở rộng 

biên giới để đón nhận người di dân và tị nạn mà 
chẳng quan tâm đến quyền được an ninh và an toàn 
của người bản địa.

Chính quyền khó đứng vững nếu không chu toàn 
trách nhiệm bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân 
và chủ quyền quốc gia, ổn định xã hội.  

Di dân và tị nạn chẳng đánh đổi mạng sống nếu 
không được các Tổ chức Nhân quyền khuyến khích 
và băng đảng buôn người thúc giục. Các Tổ chức 
Nhân quyền khuyến khích di dân Nam Mỹ lao vào 
cuộc hành trình phi pháp, đầy nguy hiểm khi đặt 
nhiều bình nước ngọt, quần áo ấm dọc biên giới 
Mexico-Hoa Kỳ. 

Làn sóng thuyền nhân Việt Nam tàn lụi khi Tây 
Phương từ chối tiếp nhận và chấm dứt tài trợ các 
trại tị nạn. Thuyền nhân ở các trại tị nạn bị trả về 
nguyên quán trong khi Thái Lan, Mã Lai Á, Phi 
Luật Tân siết chặt duyên hải bằng các biện pháp 
vô-nhân-đạo. 

Bất cứ quốc gia nào cũng phải có biên giới ở bờ, 
dưới biển, trên không như một lằn ranh cụ thể về 
chủ quyền dân tộc mà không một ai được phép vi 
phạm. Thiếu biên giới thì không hội đủ ý nghĩa một 
quốc gia có chủ quyền.

Hiệp ước Schengen về quyền đi lại tự do được sáu 
quốc gia Châu Âu ký kết vào năm 1995 mà cho tới 
cuối 2011 đã có 26 nước công nhận, kể cả 22 thuộc 
Liên minh Châu Âu.

Khi làn sóng di dân, tị nạn từ Trung Đông và Châu 
Phi ồ ạt tràn vào Liên minh Châu Âu (EU), tạo ra 
một vụ khủng hoảng trầm trọng về chủ quyền, an 
ninh quốc gia, an toàn dân tộc, và sự rạn nứt trong 
khối EU. 

Tể tướng Angela Merkel mở toang biên giới để 
vẫy chào người tị nạn Syria và tuyên bố: “Chúng 
ta có thể làm vậy”, được khắp thế giới tán tụng 
“Tể tướng của Thế giới Tự do”, và Tạp chí Time 
phong cho danh hiệu “Nhân vật của Năm”. Rồi số 
liệu thăm dò dư luận sụp hố, buộc Merkel phải ra 
lệnh cấm khăn trùm đầu (burqa ban) và hứa: “Làn 
sóng di dân năm 2015 không thể, sẽ không, và phải 
không được lập lại” để lo cho sinh mạng chính trị 
bản thân.

Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) bị một cái 
tát trong cuộc bầu cử quốc gia khi Đảng Chọn lựa 
cho Đức quốc (AfD) vọt lên nhờ chủ trương chống 
di dân.

Trang 45



Người Dân Số 331 và 332Trang 46

Tái cử lần thứ tư, tể tướng Merkel đã phải chấp 
nhận giảm chỉ tiêu di dân xuống 200,000 mỗi năm 
(so với hơn một triệu của năm 2015) theo yêu sách 
tham gia Chính phủ Liên hiệp của Đảng Dân chủ 
Xã hội (SDU).

Bất chấp sự phản đối của Brussels, các nước Đông 
Âu, đặc biệt tại Ba Lan, Tiệp, Hung Gia Lợi, sử 
dụng ngôn ngữ cứng rắn kiểu Tổng thống Donald 
Trump. Thủ tướng Hung gia Lợi, Viktor Orban, gọi 
một số di dân là “bọn xâm lược Hồi giáo”, đang 
nhập cảng khủng bố, tội phạm, chống Do Thái và 
đồng tính luyến ái. Dù không hoàn toàn đồng ý với 
Orban nhưng giới chính trị gia và lãnh đạo Châu Âu 
nghiêng về đường hướng của Trump và Orban. 

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, phát biểu 
đầu năm 2018: “Chúng ta không thể đón nhận mọi 
người, và không thể làm việc mà thiếu luật lệ”. Thủ 
tướng Áo Quốc, Sebastian Kurz đã lập Chính phủ 
Liên minh với đảng cực-hữu và tuyên bố có thể sử 
dụng lực lượng quân sự để đối phó với làn sóng di 
dân. Kurz sắp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Luân 
phiên Hội đồng Liên Âu tuyên bố ưu tiên số một là 
“kiểm soát biên giới để chặn đứng di dân bất-hợp-
pháp vào Châu Âu”. Liên minh Cánh hữu ở Ý Đại 
Lợi chủ trương chống di dân đang dẫn đầu trong 
cuộc bầu cử vào tháng 3-2018.

Khủng hoảng di dân, tị nạn trên thế giới ngày 
càng trầm trọng do tư duy khác biệt về chủ quyền 
và nhân đạo. 

Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm nên 
công dân uỷ quyền cho Chính phủ thi hành nghiêm 
ngặt để gìn giữ an ninh, an toàn trong xã hội. Như 
thế, chủ quyền quốc gia đứng trên nhân quyền và 
nhân đạo.

Tỉ lệ di dân, tị nạn càng đông thì quyền công 
dân bị hạn chế trên mọi phương diện. Di dân khi 
được quyền bỏ phiếu sẽ ủng hộ các chính trị gia 
chủ trương mở cửa biên giới nên trở thành con tin 
của nhau nhằm cướp đi chủ quyền quốc gia. Họ 
đặt quyền hạn, quyền lợi của di dân trên uyền hạn, 
quyền lợi của công dân cho tới lúc bản sắc chủng 
tộc biến đổi, văn hoá hỗn tạp. 

Mấy năm trước, Tể tướng Merkel cũng như Thủ 
tướng Úc Đại Lợi, Julia Gillard đã thừa nhận sự 
thất bại của chính sách đa văn hoá. Merkel đã nhắm 
vào cử tri gốc Hồi giáo nên năm 2016 thu nhận hơn 
một triệu di dân, tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi 
nhưng đã bị cử tri Đức trừng phạt.

Các quốc gia Đông Âu đã ngậm đắng nuốt cay do 

chủ trương thế giới đại đồng của Chủ nghĩa Cộng 
sản nên Thủ tướng Hung Viktor Orban gọi chủ nghĩa 
đa văn hoá là ảo tưởng. Cuộc vận động thành lập 
Tiểu bang Tây California đang tiến hành do bất mãn 
với giới chính trị gia quá thiên tả. Nhật Bản, Đại 
Hàn tuy cần lực lượng lao động từ bên ngoài nhưng 
vẫn siết chặt điều kiện nhập tịch bằng chương trình 
“thực tập sinh” để kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt của 
người lao động từ các quốc gia gia Châu Á.

Hoa Kỳ cũng có chương trình lao động thời vụ, 
lao động ngắn hạn nhưng rất khắt khe trong điều 
kiện trở thành công dân Mỹ.

Một số chính trị gia đặt cược vào lá phiếu của 
cộng đồng thiểu số mà xao lãnh trách nhiệm đối với 
công dân. Họ đồng hoá chủ trương chống di dân 
bất-hợp-pháp và thực thi nghiêm chỉnh luật pháp 
quốc gia thành “chống di dân” để hốt phiếu. 

Công dân ở Châu Âu, Châu Úc, Hoa Kỳ đã bày tỏ 
thái độ rõ ràng về chủ quyền quốc gia, dân tộc chính 
đáng và sẽ quyết liệt hơn khi đến thùng phiếu.

   Vài Hình Ảnh Trại Tị Nạn Galang 
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Hơi Thở Kiều Bào 
  

Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào…
Nguyễn Xuân Phúc

Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở.
 Nguyễn Chí Thiện

Cambodia có nhiều nơi mà tên gọi bắt đầu bằng 
từ ngữ kampong: Kampong Thon, Kampong Speu, 
Kampong Cham, Kampong Chhnan... Tôi xem bản 
đồ thì thấy là những địa danh này đều nằm ở ven 
sông, rồi hỏi ra mới biết rằng kampong (trong ngôn 
ngữ Khmer) có nghĩa là bến bãi. Cũng tựa như 
người Việt gọi Bến Thành hay Bến Ngự vì cả hai 
ngôi chợ này đều nằm cạnh bờ sông. 

Tôi ghé Kampong Chhnan nhiều lần nhưng mãi 
đến hôm rồi mới biết là nơi đây có một xóm nhỏ 
tên thuần Việt là Bến Ván. Cũng như tất cả những 
bờ bến khác, Bến Ván nằm sát mé sông (sông Tonlê 
Sap) cách Phnom Penh chừng 70 KM về hướng 
Bắc. Cứ đi theo quốc lộ 5 – đến ngay cột cây số 66 
– sẽ thấy bên phải có ngã rẽ vào một hương lộ nhỏ, 
vắng tanh. 

Xe tiếp tục chạy tung bụi đỏ mịt mù khiến tôi có 
cảm tưởng là mình sẽ đi vào một ... cõi hư vô nào 
đó nhưng chả bao lâu thì chợt thấy lờ mờ phía trước 
là một đám đông. Hoá ra là một cái chợ lộ thiên. Có 
lẽ vì không mấy khi có một chiếc xe bốn bánh lạc 
lõng tới đây nên lòng đường bị bạn hàng lấm chiếm 
đến hơn phân nửa. Phải bóp còi inh ỏi không ngừng 
mới vượt qua thêm được một đoạn đường chỉ chừng 
hai hay ba trăm mét.

Sau chợ đến chùa, nếu có thể gọi một gian nhà sàn 
với vài ba tượng phật là một ngôi chùa – chùa Bến 
Ván. Kề cạnh là một gian khác (nhỏ nhắn hơn) tứ bề 
cũng trống huơ trống huếch. Bên trong có kê mấy 
cái bàn thô ráp, hơi dài, được giới thiệu là trường 
học – trường Bến Ván. 

  

Chùa & Trường Bến Ván. Ảnh chụp năm 2018
Thầy trụ trì tuy chưa bước vào ngưỡng cửa tứ tuần 

nhưng tóc đã lốm đốm bạc rồi. Cử chỉ và ngôn từ 
của ông đều vô cùng điềm đạm:

- Sư đệ mất gần mười năm nhưng mới thực hiện 
được có bi nhiêu đó thôi à.

- Bộ Phật tử không cúng dường gì hết trơn, hết 
trọi sao?

Nhà sư chỉ tay xuống mấy chụp túp lều lụp xụp, 
bồng bềnh dưới mé sông, với ít nhiều ái ngại:

- Đồng bào mình ở đây nghèo lắm, và đều là dân 
chài hết nên kêu gọi họ đóng góp chả khác nào 
khuyến khích sát sanh nên sư đệ sợ mang tội.  

- Còn Hội Việt Kiều có giúp đỡ gì mình không 
sư?

Tôi hỏi theo thói quen nghề nghiệp chớ cũng đã 
đoán trước được câu trả lời:

- “Không dám giúp đỡ” đâu. Họ không sách nhiễu 
là mừng muốn chết rồi. May nhờ mấy ông xã ấp 
người Miên họ thương và bênh vực dữ lắm lắm nên 
giờ mới được yên như vậy đó, chớ mấy năm trước 
hội cứ cho người tới kiếm chuyện rầy rà hoài hà!

Tôi niệm thầm (“Nam Mô A Di Đà Phật”) thay 
cho một tiếng thở dài, cố nén:

- Thiệt ra thì ở đâu có hội này là chỗ đó phải có 
chuyện thôi, sư ơi. 

Tôi nói hết sức nhỏ nhẹ, và cũng rất thực lòng, 
như một lời an ủi gửi đến một vị tu sĩ trẻ đang bơ vơ 
hoằng pháp giữa quê người đất khách. Dù chỉ loanh 
quanh ở Biển Hồ vài ba năm nay thôi nhưng thái độ, 
cũng như cung cách làm việc của nhân viên Đại Sứ 
Quán Việt Nam (và Hội Việt Kiều) ở cái Xứ Chùa 
Tháp này thì tôi ... rành lắm.

Tôi “đụng chuyện” với họ hoài mà. 
Lẽ ra tui cũng không thèm nói đâu nhưng mới rồi 

nghe ông Nguyễn Xuân Phúc lên giọng giả nhân/
giả ngãi (“Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con 
kiều bào, đặc biệt lắng nghe những nguyện vọng, 
những ý kiến đóng góp quý báu của bà con dành 
cho đất nước ...) nên cũng xin có đôi lời xin thưa 
cùng “tổ quốc” cho nó tỏ tường.
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Là thành viên của một hội thiện nguyện (Hiệp Hội 
Vì Dân - Vidan Foundation) tôi được cử đến làm 
việc ở trường làng Kandal – cũng thuộc Kampong 
Chhnan, cách Bến Ván cỡ 70 cây số về hướng Bắc 
– do Hội Đồng Hương Perth Tây Úc (cùng với sự 
bảo trợ của 2VNR Radio) khởi công xây cất từ năm 
2010. 

Khi tới nơi, vào cuối năm 2014, tôi mới biết rằng 
ngôi trường khang trang này không có nước cũng 
không có điện luôn. Loay hoay mãi mới bắt được 
nước, câu được điện, để có thể dùng được nhà vệ 
sinh, và gắn đèn với quạt cho 3 lớp học. Trước khi 
rời khỏi đây, tôi cũng xin Hiệp Hội cho phép gửi lại 
một số tiền tráng xi măng nền trường, vốn bằng đất 
nện, để biến nó thành sân chơi cho học sinh (vào 
mùa nước cạn) và hẹn sẽ quay lại trước Hè.

Về chưa được nửa đường, mới tới sân bay Taoyu-
an (Đài Loan) đã nghe có chuyện phiền hã̀: Hội Việt 
Kiều cho người tới điều tra coi nguồn tiền ở đâu ra 
mà bắt nước, kéo điện, lắp đèn, lắp quạt tùm lum 
thứ vậy? Có biết tên tuổi, lý lịch của người tài trợ 
không? Họ còn đòi kiểm soát sách giáo khoa, sợ 
dậy sai đường lối chính sách, dù trường làng Kan-
dal chỉ dậy tới lớp ba thôi!

Qua năm 2015 - 2016, tôi được cử đi làm việc với 
mấy trường học có dậy tiếng Việt ở Neak Loeung 
(tên Việt là Hố Lương) một thành phố nhỏ giáp biên 
Miên/Việt, cách thủ đô Nam Vang 65 km về hướng 
Đông Nam.

Thì cũng gọi là trường vì quen miệng chứ thực ra 
thì đây là những lớp học tuyềnh toàng, tạm bợ. Tuy 
học phí mỗi ngày chỉ là 500 riels tiền Miên (cỡ 12 
xu U.S.D) nhưng số học sinh hiện diện vẫn rất thất 
thường vì còn tùy thuộc vào khả năng (chạy ăn từng 
bữa) của cả gia đình. 

Trường Hố Lương. Ảnh chụp năm 2016
Với khả năng tài chính (rất giới hạn) của Hiệp 

Hội, chúng tôi chỉ có thể thực hiện được những trợ 
giúp vô cùng nhỏ nhặt: tặng sách bút chỗ này, thêm 
bàn ghế chỗ kia, cơi nới chỗ nọ cho thêm rộng, và 
mọi trường đều được tài trợ để cả thầy lẫn trò yên 

tâm hơn ... trên con đường học vấn!
Chỉ vậy thôi nhưng khi chúng tôi trở lại lần thứ 

hai là có chuyện liền. Đang ngồi ăn trưa tại nhà của 
một người dân địa phương thì mấy cái xe Honda đã 
lạng tới lạng lui trước cửa, với mấy khuôn mặt rất 
cô hồn cùng ánh mắt vô cùng soi mói. 

- Đám công an bên Hồng Ngự đó. Sao mà họ biết 
tin lẹ qúa, vậy Trời! 

Chủ nhà nói như than. Ngay sau đó thì điện thoại 
kêu. Không rõ nội dung cuộc điện đàm ra sao, chỉ 
nghe khổ chủ cuống quýt vâng dạ liên hồi. Xong, 
ông nhỏ giọng phân trần:

- Nhân quyền không biết ở tận đâu, chớ chính 
quyền thì gần lắm. Dù nằm ở bên kia biên giới 
nhưng đồn công an Hồng Ngự chỉ cách nhà tui có 
vài chục cây số thôi hà! 

Ngay lúc đó, tôi thực tình không tin rằng đám 
công an VN có thể lộng hành đến như vậy trên lãnh 
thổ của một nước láng giềng có chủ quyền. Chả qua 
vì dân Việt ở Cambodia hiền lành quá nên bị họ bắt 
nạt thôi. Nhưng đến giờ thì tôi biết rằng mình lầm 
lớn, và lầm lắm. 

Ngày 17 tháng 2 năm 2018 vừa qua, nữ biên tập 
viên Zeitmagazin cho hay rằng mật vụ Việt Nam có 
thể sẽ vươn tay tới những người bất đồng chính kiến 
tại Đức. Hai hôm sau, tờ báo này cho biết thêm: 
“Ngay tại nước Đức người Việt Nam cũng không 
nên nói và viết lên sự thật – bằng không họ sẽ bị 
hăm dọa và tấn công.”

Giữa thủ đô Đức Quốc mà đám đàn em của Đại 
Sứ Côn Đồ Đoàn Xuân Hưng còn dám hăm he cho 
nhà báo Bùi Thanh Hiếu và Lê Trung Khoa “ăn tiết 
canh ngan” thì xá chi cái mạng (nhỏ xíu xiu) của 
một ông kiều bào vô danh, đang sống lây lất ngay 
sát cạnh ranh giới Việt/Miên. 

 

Kiều bào Việt ở Cambodia. Ảnh chụp năm 2017
Hung hãn như vậy đó nhưng khi “Campuchia tước 

quyền công dân 70.000 người gốc Việt” thì tất cả im 
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re. Bản tin của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cambodia  
còn không hề có được một dòng chữ nào về sự kiện 
vô đạo lý và pháp lý này. Trong lúc thiên hạ vô cùng 
hoang mang thì người phát ngôn của bộ ngoại giao 
ta, bà Lê Thị Thu Hằng, “phát ra” một câu thúi hoắc 
–  nghe như tiếng rắm:  

Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng 
hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Cộng đồng người 
Campuchia gốc Việt sinh sống ở Campuchia đã có 
nhiều đóng góp cho sự phát triển của Campuchia 
cũng như vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống 
giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong 
muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện pháp lý 
thuận lợi và có biện pháp phù hợp để đảm bảo các 
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campu-
chia gốc Việt”.

Sau bà Hằng lại đến ông Phúc: “Tổ quốc lắng 
nghe hơi thở của bà con kiều bào...”  Tôi lậy cả ông 
lẫn bà, đám dân trôi sông lạc chợ ở Cambodia đã 
khổ lắm rồi, cho họ xin hai chữ bình an đi! 

Con Dao Trung Cộng
và Giấc Mộng Cận Bình

Hitler believed that the Third Reich would endure a 
thousand years. It lasted a dozen. Alan Bullock

Cuối năm rồi FB Bùi Năng Phán  đã gửi đến cộng 
đồng mạng một mẩu tin (“Dùng dao ‘made in Chi-
na’ đi ăn cướp, bị nạn nhân bẻ gãy làm đôi”) ngăn 
ngắn: “Bản tin South China Morning Post hôm qua 
nói rằng: Một người đàn ông tên Lu, hôm Thứ năm 
(23/11) đã xông vào căn chung cư một phụ nữ độc 
thân ở Tô châu. Người đàn ông này rút dao đe dọa 
người phụ nữ và ra lệnh cho bà ta phải vào phòng 
ngủ để lấy tiền.

Nhân lúc kẻ cướp sơ hở, người phụ nữ kia bất ngờ 
chụp lấy lưỡi dao, khiến con dao gẫy làm đôi trong 
lúc giằng co, kẻ cướp chỉ còn cái cán dao nên người 
phụ nữ chạy thoát ra khỏi phòng hô hoán, tên cướp 
bỏ chạy nhưng đã bị Công an bắt ngay sau đó vì 
nhận diện được qua hình ảnh video”.

Cũng như cựu Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng 
Phùng Quang Thanh, tôi vốn rất “tâm tư” về tính bài 
Hoa thái quá của người dân Việt nên hơi nghi ngại 
về độ khả tín (và khả xác) của bản tin thượng dẫn. 
Vào trang web của South China Morning Post coi 

thử thì thấy là vụ này hoàn toàn có thiệt (Link: Chi-
nese would-be robber’s knife snaps in two after woman he tar-
geted grabs hold of blade... Man forced to flee empty-handed 
when cheap knife broke off at handle) chớ không phải là 
chuyện bịa đặt để nói xấu sản phẩm của Tầu.

Có lẽ vì là kẻ “ở trong chăn” nên người phụ nữ 
Trung Hoa không ngại chụp lấy con dao của kẻ 
cướp vì biết chắc rằng dao kiếm chế tạo ở nước 
mình không thể dùng làm hung khí. Nó đã không 
đâm chém được ai mà còn gẫy (hai) ngay khi đụng 
chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình 
vẫn hươ dao, hươ kiếm doạ dẫm thiên hạ ở Biển 
Đông – theo như tường thuật của VOA:

“Những hình ảnh vệ tinh được công bố trong thời 
gian gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai 
súng phòng không và các hệ thống phòng thủ phi 
đạn trên các đảo mà nước này chiếm đóng ở Biển 
Đông, trong khi ngày càng nhiều tàu ngầm của 
Trung Quốc được điều động tới vùng biển phía nam 
nước này.”

Nói đến hải chiến, và lực lượng hải quân Trung 
Cộng mà không thêm đôi lời về tầu sân bay Liêu 
Ninh thì (e) có phần thiếu sót. Bởi vậy, xin được 
ghi thêm một đoạn tin ngắn nữa – cũng của VOA – 
trước đó không lâu :

“Từ tháng rồi, cuộc diễn tập của các tàu chiến 
cùng với hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung 
Quốc đã khiến các nước láng giềng quan ngại, đặc 
biệt khi sự kiện này diễn ra tại thời điểm căng thẳng 
đang tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, hòn 
đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc lãnh thổ của 
Trung Quốc. Vài ngày sau khi các giới chức Đài 
Loan loan tin về cuộc diễn tập diễn ra cách bờ biển 
phía nam của hòn đảo này có 166 km ... Bộ trưởng 
Quốc phòng Đài Loan sau đó cảnh báo rằng mối đe 
dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày.”

Thoạt nghe cứ như là Biển Đông sắp dậy sóng tới 
nơi nhưng lắng nghe thì tôi chỉ cảm thấy hơi có chút 
“lăn tăn” ở trong lòng. Coi:

Ngày 12 tháng 7 năm 1941, sáu hàng không mẫu 
hạm và gần bốn trăm chiến đấu cơ của Nhật Bản 
đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Vậy 
mà tới 76 năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo 
RFI – mới có vài cái J-15 đang “tập” cất cánh và hạ 
cánh trên một cái tầu sân bay (vỏ mua lại từ hàng 
đồng nát) của Trung Cộng thì chiến tranh nào mà có 
thể xẩy ra, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Tập 
Cận Bình? 

Mà hiện tại thì Biển Đông không chỉ có Nhật, Mỹ, 
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Anh, Pháp, Đài Loan, Nam Dương ... mà còn thêm 
Ấn Độ và Úc nữa. Nếu đụng chuyện thì lực lượng 
hải quân của Trung Cộng sẽ tiêu tùng trong giây lát, 
cũng sẽ “gẫy” liền, y như con dao (chưa dùng đã 
hỏng) sản xuất ở đất nước này thôi. Mọi thứ “ma dze 
in China” nếu không là hàng nhái thì cũng thường 
chỉ là đồ dởm, kể cả hàng không mẫu hạm! 

Tôi không tin rằng Tập Cận Bình, thực sự, muốn 
ý cổ súy chiến tranh. Ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ 
Tịch Quân Ủy Trung Ương chỉ chơi trò sơn đông 
mãi võ nhằm thoả mãn cái mặc cảm tự tôn đại Hán 
của dân tộc Trung Hoa, với dụng tâm dọn đường 
cho việc sửa đổi hiến pháp, để được nắm quyền cho 
tới mãn đời thôi. Về sự kiện này, luật sư Lê Luân 
nhận xét: “Cũng giống như Hitler, ông ta thông qua 
Đảng Quốc Xã leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao, 
sau đó dùng quyền lực và những thủ đoạn man rợ 
nhất để biến quốc hội trở thành sân chơi của riêng 
Hitler, sau đó cải chính Hiến pháp, ban hành đạo 
luật mới mà trao mọi quyền lực về cho Hitler toàn 
quyền lũng đoạn. Và nó hình thành nên chủ nghĩa 
phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới ác nghiệt 
và đầy chết chóc vào giữa thế kỷ trước”.

Thủ thuật “leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao” thì 
quả là có “giống” thật nhưng khả năng “gây ra cuộc 
chiến tranh thế giới” thì ... còn khuya. Trong thế 
chiến thứ II, Đức Quốc có đồng minh là Nhật Bản 
với khả năng nuốt trọn cả Á Châu để Hitler rảnh tay 
làm thịt Âu Châu. Còn hiện tại thì Tập Cận Bình có 
ai ngoài ... Cambodia! 

Tôi cũng nghe “đồn” rằng ngân sách quân sự của 
Trung Cộng lớn thứ nhì  thế giới, chỉ sau mỗi Hoa 
Kỳ. Bộ thiệt vậy sao?

Đây là tường trình của Reuters đọc được vào 4 
tháng 3 năm 2016: “Defence spending last year was 
budgeted to rise 10.1 percent to 886.9 billion yuan 
($135.39 billion), which still only represents about 
a quarter of that of the United States. The U.S. De-
fense Department budget for 2016 is $573 billion”.

Tuy có tăng 10.1 phần trăm nhưng không nhằm 
nhò gì ráo, chỉ bằng khoảng một phần tư số tiền của 
Mỹ vào cùng thời điểm. Đã ít mà phần lớn lại phải 
chi cho việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với ... dân, 
chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.

Sở dĩ ngân qũi phải ưu tiên cho việc đối nội vì 
thù trong mới thực sự đáng sợ, chớ không phải giặc 
ngoài. Đại đa số dân Tầu tuy đã đủ ăn nhưng vẫn 
không được nói, cũng chả có nước sạch để uống 
và không khí trong lành để thở. Số còn lại thì có đủ 

thứ ưu tiên và đặc quyền nhưng lại chả thiết tha gì 
đến vận mệnh quốc gia, lúc nào cũng chỉ chờ có cơ 
hội là ôm tiền bỏ chạy.  Đó là chưa kể những thùng 
thuốc súng (có tên là Pháp Luân Công, Nội Mông, 
Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ ... ) đang chỉ 
chờ mồi lửa. Với “hậu phương lớn” như thế mà gây 
chiến là đồng nghĩa với ... tự sát! 

Tư cách của Tập Cận Bình cũng khác xa với Hit-
ler. Tôi đã xem nhiều thước phim tài liệu chiếu cảnh 
Quốc Trưởng Hitler vênh váo đi giữa rừng người, 
với tiếng hoan hô vang dội. Còn ông Chủ Tịch Nước 
Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Vỹ Đại thì sao?

Tôi, tình cờ, cũng có mặt ở Hương Cảng vào lúc 
Tập Cận Bình đến đây để dự lễ kỷ niệm Hai Mươi 
Năm Trao Trả Hồng Kông (Hong Kong Handover 
20th Anniversary) vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nên 
được chứng kiến một cảnh tượng não lòng.

Hôm đó, trực thăng vần vũ đầy trời. Cảnh sát 
xuất hiện khắp nơi. Một phần ba lực lượng an ninh 
Hương Cảng – gần mười ngàn nhân viên công lực – 
được huy động để bảo vệ an toàn cho Tập Cận Bình 
trong khi dân tràn xuống đường biểu tình hô hào 
đòi hỏi quyền tự quyết, phổ thông đầu phiếu, phóng 
thích nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.

Vợ chồng họ Tập bước xuống máy bay cùng với 
một lực lượng an ninh vô cùng đông đảo và hùng 
hậu – dù phi trường vắng hoe, chỉ có loe ngoe chừng 
hai mươi em bé (đội nón đỏ) đứng lất phất mấy lá 
cờ của Hồng Kông. Dân chúng, kể cả báo giới, bị 
ngăn chận từ xa.  

1) Ảnh: freekwonpyong 2) Ảnh: South China Morning 
Post  (Sunday, 09 July, 2017)

Với “đởm lược” cỡ này mà Tập Cận Bình trở thành 
người nắm quyền duy nhất ở Trung Hoa Lục Địa, và 
dẫn dắt toàn dân đi ngược lại với xu thế chung của 
nhân loại (và thời đại) thì có rất nhiều hy vọng là 
thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực 
là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng 
tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân 
Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào 
... và cả dân Việt nữa. 
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Câu Hỏi Đầu Năm 
  

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam

Cũng vầng trán rộng thênh thang
Y như trán Bác mênh mang đất trời

Trần Đăng Khoa

Những câu vè thượng dẫn xuất hiện vào cuối thập 
niên 60 (của thế kỷ trước) khi tác giả còn được vinh 
danh là thần đồng thơ, và là “người phát ngôn cho 
thế hệ trẻ em thời chiến.” Thời chiến rồi qua. Thời 
gian, cũng như thời thế – tiếc thay – lại không đứng 
về phía ông Trần Đăng Khoa và ông Lê Nin nên 
(dần dà) từ vỉa hè Hà Nội lại phát sinh ra những câu 
đồng dao mới:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này
Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
Tự do hạnh phúc chúng mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì!

Khi mà thành quả của Cuộc Cách Mạng Tháng 
Mười chả “ra đếch gì” thì phần số cha đẻ của nó – 
tất nhiên – cũng phải rơi vào cảnh truân chuyên:

“Ðang trên Quảng Trường Ðỏ ở Moscow, tôi 
chựng người lại khi bắt gặp một hình dáng người 
rất quen mà không thể nhớ liền được là ai? Người 
đàn ông thấp người, mặc bộ đồ đại lễ, đầu đội chiếc 
mũ kếp pi – tất cả cùng màu đen, đút tay vào túi 
quần với khuôn mặt trầm tư…

Bắt gặp cái nhìn của du khách, ông liền nở nụ 
cười, giơ tay vẫy vẫy mời chào: “Chụp hình kỷ niệm 
đi. Chỉ 100 rub thôi, hay $2 đô la Mỹ cũng được!” 

Tôi vừa lắc đầu vừa phá lên cười vì nhận ra người 
“quen quen” ấy: Lenin. Hiển nhiên, chính xác hơn, 
là người đóng vai Lenin... Trong thời gian lang 
thang xung quanh điện Kremlin, tôi còn gặp mấy 
“Lenin” nữa, cũng đang mời chào du khách chụp 
hình...

Tôi bỗng nhớ lại thời điểm đứng ở Quảng Trường 
Ðỏ, vỗ vai nói với người đóng giả Lenin:“Nếu không 
có Lenin thật thì anh đã không phải làm Lenin giả 
để kiếm sống như vầy. Nước Nga xứng đáng nhiều 
lần hơn thế này. (Phương Đoàn – “Nước Nga ‘Gồng 
Mình’ Để Tồn Tại,” Người Việt 12/23/2015).

Tác gỉả của đoạn văn thượng dẫn, xem chừng, 

không có mấy thiện cảm với Lê Nin (thật) và tôi e 
là ông hơi chủ quan khi đánh giá quá thấp về nhân 
vật này. Tuy Lê Nin phải lê la kiếm ăn ngay tại Mos-
cova (và bị đập mẻ đầu, vỡ trán ở nhiều nơi khác) 
nhưng di sản của Cuộc Cách Mạng Tháng Mười vẫn 
còn được giới lãnh đạo Việt Nam vô cùng tôn trọng 
và sùng kính – theo như tin loan của báo Nhân Dân, 
số ra ngày  05 tháng 11 năm 2017: 

“Sáng 5-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà 
Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt 
Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 
– 7-11-2017)... Đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã “làm rung chuyển thế giới” phá tan 
một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế 
quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân 
loại.… đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước 
Nga...

Thế nước Nga của “kỷ nguyên mới” hiện nay ra 
sao? Xin xem tiếp tường trình của nhà báo Phương 
Đoàn, từ Moscova: 

“Một điểm đặc biệt của chợ trời Nga là bày bán 
rất nhiều những gì thuộc về “tàn tích, tàn dư” thời 
Xô Viết. Chân dung các lãnh tụ Cộng Sản như Lenin, 
Kark Marx… nằm la liệt giữa những đống xoong 
nồi lủng củng, giữa đám đất lầm bụi… khiến người 
xem thoáng có những suy tưởng so sánh chua xót, 
mỉa mai và hài hước về lý tưởng cao xa và thực tế 
trần trụi. Những lá cờ nhung màu đỏ thêu chỉ vàng 
ca ngợi về những thành quả của Chủ Nghĩa Xã Hội 
với những câu khẩu hiệu đanh thép, tự tin về sự bất 
diệt của Marx-Lenin… giờ nằm lăn lóc trên các tấm 
ni lông sơ sài đặt trên mặt đất. Một quá khứ đầy 
hoang tưởng”.

Thảo nào mà giới lãnh đạo CSVN hay bị mắng 
mỏ là cái đám chuyên ... “ăn mày dĩ vãng!” Khi mà 
tương lai rất mịt mờ, và hiện tại đang vô cùng rất 
bấp bênh thì xoay ra đi ăn mày dĩ vãng – theo thiển 
kiến – cũng là một cách mưu sinh có thể thông hiểu 
và thông cảm được.

Chỉ có điều đáng nói là họ đã đi quá xa khi giong 
cờ, nổi trống, linh đình kỷ niệm chiến thắng 50 năm 
tổng tiến công xuân Mậu Thân, vào ngày 31 tháng 1 
năm 2018 vừa qua. Cái thói quen “ăn mày” khiến họ 
có khả năng “ăn mừng” ngay giữa lúc quốc tang.

- Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Với tư cách là một 
đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống 

Trang 51
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thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc 
thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh 
chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt 
trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không 
thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và 
nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng”.

- Mạnh Kim: “Mậu Thân là chiến trường khốn 
nạn nhất trong cuộc chiến Việt Nam”.

- Chế Lan Viên: “Mậu Thân 2.000 người xuống 
đồng bằng / Chỉ một đêm, còn sống có 30”.

- Song Chi: “Việc ăn mừng sự kiện Mậu Thân 
chứng tỏ đảng cộng sản hoàn toàn không thay đổi 
từ nhận thức đến thái độ, hành động và hoàn toàn 
“thất nhân tâm” đối với đại đa số người dân Việt ở 
cả hai miền, trong và ngoài nước”.

- Lê Công Định: “Tôi thấy thật sự là vô lương 
tâm và không thể hiện lương tri của con người bình 
thường, cho thấy họ không hoàn toàn có một ý định 
nào gọi là hòa giải và hòa hợp dân tộc cả”.

- Phạm Trần: “Ăn Tết bằng xương máu Mậu Thân 
thì hòa giải, hòa hợp với ai?”.

- Ngô Nhân Dụng: “Tổ chức kỷ niệm Tết Mậu 
Thân là Nguyễn Phú Trọng và đảng Cộng Sản đã 
thách thức người dân Việt khắp nước!”.

Sau thách thức Mậu Thân lại đến thách thức xây 
nghĩa trang ngàn tỷ. Trang BBC nhận định là nhà 
đương cuộc Hà Nội khiến cho …dư luận dậy sóng:

 - Nguyễn Thị Hậu: “Sao lo cho người sẽ chết “an 
nghỉ” mà lại làm người sống không thể “an cư”?”

- Trương Huy San: “Một chính thể giành được 
chính quyền bởi những người theo ý tưởng “thế giới 
đại đồng”, không lẽ, từ tem phiếu đến “nơi an nghỉ” 
đều phân chia đẳng cấp”. 

- Trương Duy Nhất: “Khốn nạn hơn vạn lần khốn 
nạn ở chỗ: Nó qui hoạch cho cả vợ/chồng, khi chết 
cũng được vào đây, bất kể vợ/chồng họ là ai làm gì. 
Nhiều người chưa chết, đã nghe thiên hạ đào mồ 
cuốc mả rồi”.

- Nhân Thế Hoàng: “Tiền thuế của dân mà nó làm 
như của cha của mẹ nó để lại, muốn xài sao thì xài” 

Dư luận, trong cũng như ngoài nước, cứ tha hồ mà 
dậy sóng. Sóng gió trong những tách nước trà nào 
có ảnh hưởng chi đâu. 

Giới lãnh đạo CSVN (chắc chắn) sẽ còn tạo ra 
nhiều thách thức ngang ngược và bạo ngược khác 
nữa, trong những ngày tháng tới, như họ đã từng 
làm từ hơn hai phần ba thế kỷ qua. 

Câu hỏi đặt ra là dân tộc này sẽ còn cam chịu để 
cứ bị tiếp tục “thách thức” thêm bao lâu nữa? 

NUÔI ONG TAY ÁO

Tịnh Tâm

Cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan lan ra gần 
khắp thế giới và chưa thấy ánh sáng cuối đường 
hầm. Sở dĩ có hiện tượng này một phần cũng tại Tây 
Phương không đồng tâm nhất chí quyết liệt chống lại 
bọn khủng bố, thậm chí ngay tại HK có khi còn dung 
dưỡng chúng, “nuôi ong tay áo”. 

 Tuy những nhân vật chịu trách nhiệm “nuôi ong 
tay áo” đã lùi khỏi ánh đèn sân khấu (limelight) 

chính trị, đáng lẽ nên 
để họ bình an hưởng 
hưu dưỡng nhưng 
thỉnh thoảng (có khi 
liên tục) họ vẫn 
phóng độc chiêu phá 
hoại. 

Vì thế thiết tưởng 
trước sau gì cũng 
nên nói một lần cho 

chót rồi thôi…  nếu có thể được.
Amy Sherman nêu đích danh 2 Tổng Thống (TT) 

“nuôi ong tay áo”: “Michael O’Hanlon, một chuyên 
gia về an ninh thuộc Viện Brookings, cho biết quyết 
định rời khỏi Iraq của ông Obama sau năm 2011 đã 
góp phần tạo ra một khoảng trống an ninh cho ISIS 
cơ hội đặt chân xuống đó… Theo thời gian Phe Dân 
Chủ đổ lỗi cho TT George W. Bush về việc tạo ra 
ISIS, bởi vì al-Qaida phát triển mạnh sau khi lật đổ 
Saddam Hussein. Có thể đổ lỗi này cho Bush đã tạo 
ra một không gian vững chắc cho al-Qaeda ở Lưỡng 
Hà và cả Obama đã tạo cho nhóm này cơ hội tái hợp 
(“Donald Trump wrongly blames Hillary Clinton for 
creation of ISIS”. 20.7.2016).

Bush có lỗi vì đã tính toán sai và ông im hơi lặng 
tiếng nên để ông yên. Nhưng Obama cố ý công khai 
bênh vực Hồi trong nhiều dịp.  

Theo Reuters, “Donald Trump thuộc Đảng Cộng 
hòa gọi TT Barack Obama và đối thủ thuộc Đảng 
Dân Chủ Hillary Clinton là “đồng sáng lập” IS 
(Islam State=Nhà nước Hồi giáo), làm nặng thêm 
khẳng định của ông rằng họ chịu trách nhiệm về sự 
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“nhóm tôn giáo” mà các viên chức thường xuyên 
gặp gỡ. Quả là đáng lo ngại khi hành pháp Obama 
tạo ra một “cửa hậu” qua đó nó duy trì liên hệ với 
quân khủng bố, cho phép chúng hoàn toàn qua mặt 
FBI”. (“Obama Administration Defies FBI, Opens 
Back Door to Radical Islamists”).

Ngoài việc HK của TT Obama bao che cho các tổ 
chức Hồi mà chính một quốc gia Hồi, UAE, đã liệt 
vào sổ đen khủng bố, theo Josh Rogin trên tờ Daily 
Beast, ba quốc gia Trung Đông là đồng minh thân 
cận nhất của HK, Ả Rập Saudi, Kuwait và Qatar, là 
những quốc gia tài trợ nhiều nhất IS. Thủ tướng Iraq 
Nouri al-Maliki trong cuộc phỏng vấn của đài France 
24 television, chỉ thẳng vào Ả Rập Saudi và Qatar, 
tuyên bố: “Tôi tố cáo họ kích động và khuyến khích 
các phong trào khủng bố. Tôi tố cáo họ hỗ trợ chúng 
về mặt chính trị và trên truyền thông, hỗ trợ chúng 
bằng tiền và mua vũ khí cho chúng” (“America’s Al-
lies Are Funding ISIS”. 14.6.2014). Phó giáo sư khoa 
học chính trị Zach McKoon ngày 30.9.2014 cũng đặt 
nghi vấn “Did We Really Create ISIS?” 

TT Obama còn công khai bầy tỏ cảm tình với Hồi 
giáo nói chung và biện hộ cho Hồi giáo quá khích 
nói riêng. Bản tin của Văn phòng Báo chí Tòa Bạch 
Ốc phát ra tường thuật toàn bộ diễn văn của TT 
Obama trước Islamic Society ở Baltimore, Maryland 
từ 1g04 đến 1g52 trưa ngày 3.2.2016 có những phát 
biểu tóm tắt như sau: “Tôi mới có cơ hội gặp một 
số người Mỹ Hồi phi thường ở khắp nước đang làm 
mọi công việc. Một số là bác sĩ; một số là lãnh đạo 
cộng đồng; lãnh tụ tôn giáo. Tất cả đều làm việc phi 
thường không chỉ trong cộng đồng Hồi mà còn trong 
cộng đồng Mỹ… Người Mỹ Hồi giáo giữ an toàn cho 
chúng ta. Họ là cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của 
chúng ta. Họ đang ở trong an ninh quốc gia, trong 
cộng đồng tình báo của chúng ta. Họ phục vụ một 
cách xứng đáng trong lực lượng vũ trang của chúng 
ta -- có nghĩa là họ chiến đấu và bị thương và chết 
cho tự do của chúng ta. Có người nằm nghỉ tại Nghĩa 
trang Quốc gia Arlington. Vậy, người Mỹ Hồi giáo 
là trong số những người Mỹ yêu chuộng và ái quốc 
nhất mà bạn từng gặp…

Ngay cả khi tuyệt đại đa số -- và tôi lặp lại, tuyệt 
đại đa số -- người Hồi giáo trên thế giới theo Hồi 
giáo như một nguồn của hòa bình, cũng không thể 
phủ nhận rằng một phần nhỏ người Hồi giáo truyền 
bá một cách giải thích sai lầm về Hồi giáo. Đây là 
sự thật.

Các nhóm như al Qaeda và ISIL, họ không phải 

nổi lên của nhóm phiến loạn và làm dấy lên những 
lời chỉ trích mới về khả năng lãnh đạo của ông (Don-
ald Trump: Hillary Clinton and Barack Obama ‘Co-
Founded’ ISIS”. 11.8.2016).

Chẳng cứ phải đợi đến lời phê bình này mới “làm 
dấy lên những lời chỉ trích mới về khả năng lãnh đạo 
của ông” nhưng đấy là chuyện khác. Nay thử xem 
ông buộc tội cặp bài trùng Barrack-Hillary có oan 
không?  

BARACK HUSEIN OBAMA  VÀ CAIR, MAS
Ai cũng ngỡ Hoa Kỳ là siêu cường dẫn đầu phong 

trào chống khủng bố Hồi. Nhưng ngay trên đất Mỹ 
có hai tổ chức Hồi công khai lập trụ sở và hoạt động 
và được TT Obama ủng hộ.

CAIR (Council on American-Islamic Relations) 
thành lập tháng 6.1994, đặt trụ sở tại số 453 New 
Jersey Ave. S.E. Washington D.C. và MAS (Muslim 
American Society) thành lập năm 1993, đặt trụ sở tại 
Falls Church, Virginia bởi Huynh Đệ Hồi (Muslim 
Brotherhood), một tổ chức khủng bố thành lập năm 
1928 tại Ai Cập. 

Ký giả John Rolls trên Liberty số 247 ngày 1.1.2015 
trình bầy lập trường của chính quyền Obama đối với 
các tổ chức này:

“Một bài mới đây trên tờ Conservative Tribune 
tiết lộ hành pháp Obama tích cực hoạt động chống 
lại FBI để hỗ trợ hai tổ chức Hồi cực đoan. Tháng 
trước, CAIR và MAS bị UAE [United Arab Emir-
ates] tuyên bố là những nhóm ra mặt cho tổ chức 
khủng bố Huynh Đệ Hồi. FBI đoạn giao với CAIR 
năm 2009 vì những liên hệ của nó với Hamas, tổ 
chức khủng bố hệ thuộc của Huynh Đệ Hồi. Hamas 
kiểm soát Gaza. Thấy bị một quốc gia Ả Rập cho 
vào sổ đen, những lãnh đạo của CAIR và MAS bèn 
chạy đến một trong những người ủng hộ lớn nhất 
tại Tây phương hùng mạnh: TTHK Barack Obama. 
Dân biểu Michele Bachmann bảo, “Tổng thống đi 
ngược hẳn đường lối cố dập tắt khủng bố” khi bà 
biết được tổng thống làm việc trực tiếp với lãnh tụ 
CAIR và MAS để cố giúp họ được UAE lấy tên ra 
khỏi danh sách khủng bố và đi luồn sau lưng FBI để 
làm thế. Phát ngôn viên và người nộm Tòa Bạch Ốc 
Jeff Rathke nói với các ký giả trong cuộc họp báo về 
những cuộc gặp gỡ này, “HK không coi những tổ 
chức HK (CAIR và MAS) ấy là những tổ chức khủng 
bố”. Một ký giả còn hỏi Rathke về việc thủ lãnh CAIR 
gần đây hay thăm viếng Bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch 
Ốc, Rathke đáp rằng CAIR chỉ là một trong nhiều 
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là những người cực đoan đầu tiên trong lịch sử lạm 
dụng tên của Thiên Chúa. Chúng ta đã thấy thế trước 
đây, qua các tín ngưỡng. Nhưng ngay bây giờ, có 
một thành phần cực đoan có tổ chức lựa chọn lấy ra 
các đoạn từ những văn bản Hồi giáo, vặn vẹo chúng 
trong một nỗ lực biện minh cho việc giết người và 
khủng bố của chúng.  Chúng kết hợp nó với những 
khẳng định sai lạc rằng Mỹ và Tây phương đang 
tác chiến với Hồi. Và suy nghĩ sai lầm này đã tìm 
được những người theo trên khắp thế giới – kể cả, 
như chúng ta đã thấy, một cách bi thảm, ở Boston và 
Chattanooga và San Bernardino - là có thật.

Với thời gian còn lại của tôi, tôi chỉ muốn đề nghị 
một vài nguyên tắc mà tôi tin rằng có thể hướng dẫn 
chúng ta.

Thứ nhất… Tín đồ Kitô giáo, Do Thái, Hồi giáo -- 
tất cả chúng ta, dưới tin ngưỡng của chúng ta, là con 
cháu Abraham. Vì vậy, chỉ khoan dung các tôn giáo 
khác nhau là không đủ. Tín ngưỡng của chúng ta kêu 
gọi chúng ta bao bọc nhân loại chung của chúng ta. 
Koran dạy, “Ôi nhân loại, ta đã tạo ra các dân tộc 
và các bộ lạc các con để các con có thể biết nhau”

Thứ nhì, là người Mỹ, chúng ta phải giữ đúng giá 
trị cốt lõi của chúng ta bao gồm tự do tôn giáo cho 
mọi tín ngưỡng… Những nhóm như ISIL đang tha 
thiết được có tính hợp pháp… Vậy cách tốt nhất để 
chống lại chủ nghĩa khủng bố là phủ nhận tính hợp 
pháp các tổ chức này và cho thấy ở Hoa Kỳ, chúng 
ta không đàn áp Hồi giáo; chúng ta chào mừng và đề 
cao thành công của người Mỹ Hồi giáo.

Bây giờ, sau hết, giống như tất cả người Mỹ có 
trách nhiệm bác bỏ kỳ thị -- tôi đã nói điều này trước 
đây -- người Hồi giáo trên toàn thế giới có trách 
nhiệm bác bỏ các ý thức hệ cực đoan đang cố xâm 
nhập vào các cộng đồng Hồi giáo.

Có một cuộc chiến tranh giữa tâm thần và trí tuệ 
diễn ra - hiện đang diễn ra, và người Mỹ Hồi có vị 
thế tốt hơn bất cứ ai để chứng tỏ rằng có thể trung 
thành với Hồi giáo và là một thành phần của một 
xã hội đa nguyên, và là khoa học tối tân nhất, và tin 
tưởng vào nền dân chủ… Và vì vậy tôi muốn thúc 
giục tất cả các bạn đừng coi đó là gánh nặng, nhưng 
như một cơ hội tuyệt vời và một đặc ân lớn lao để cho 
thấy bạn là ai. Để sử dụng một thành ngữ Kitô giáo 
- hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng. Bởi vì khi bạn 
làm thế bạn sẽ làm rõ rằng đây không phải là một 
cuộc xung đột các nền văn minh giữa Tây phương và 
Hồi giáo… Các lãnh đạo chính trị Hồi phải đẩy lui 
xảo ngôn rằng Tây phương áp bức người Hồi giáo, 

và chống lại các lý thuyết âm mưu nói rằng Mỹ là 
nguyên nhân của mọi điều ác ở Trung Đông…

Sau hơn 200 năm, di sản pha trộn của chúng ta, 
cái chăn bằng mảnh vụn chắp vá (patchwork quilt) 
ấy là Mỹ, đó không phải là nhược điểm, đó là một 
trong những thế mạnh lớn nhất của chúng ta. Đó là 
điều làm cho chúng ta trở thành một ngọn hải đăng 
cho thế giới”. (“Remarks by the President at Islamic 
Society of Baltimore”. The White House. Office of 
the Press Secretary. 3.2.2016).

Trong 48 phút hùng biện tán dương Hồi, Ô Tổng 
Thống (ÔTT) được cử tọa vỗ tay 43 lần, cười 8 lần. 

Nghe ông thuyết pháp tôi có cảm tưởng là ở HK 
người Hồi làm tất, còn các người khác đều vô tích sự. 
Thiết tưởng không chỉ riêng mấy ông bà bạn vàng 
Hồi Rệp của TT, cộng đồng thiểu số nào trên đất 
HK, Mễ, Ấn, Hmong, Phi, Hàn, Nhật… cũng đều 
góp phần phục vụ tổ quốc… Mỹ. Hồi nào mà bằng 
vua rác gốc Việt Nam, David Dương, được sắp hạng 
thứ 31/100 các công ty rác hàng đầu Mỹ năm 2013, 
nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chế tạo bom 
Áp Nhiệt cho chiến trường Afghanistan, được “Tổ 
Chức Trao Tặng Huy Chương Hoa Kỳ” bầu chọn để 
trao tặng huy chương phục vụ cao quí của Tổ Chức, 
nhưng chắc chắn chẳng bao giờ bà được Ô Tổng 
Thống vinh thăng vì bà Ánh nhận đinh: “Có thể nói 
là phụ nữ ngày nay đang sinh vào lúc đúng thời. Đó 
là nói đến những nước tân tiến như Hoa Kỳ, Gia nã 
đại…Nhưng còn những nước khác Hồi giáo thì đàn 
bà còn bị đàn áp nhiều lắm”. Quân sự thì gốc Việt có 
thiếu tướng Hải Quân HK Lương Quốc Việt, chuẩn 
tướng Châu Lập Thể, chuẩn tướng William H. Selly 
III, mấy chục đại tá (năm 2017 mới thêm 15 vị) và cả 
các bia mộ ở nghĩa trang Arlington:

ÔTT còn vung vít:
“Vậy người Mỹ Hồi giáo là trong số những người 

Mỹ yêu chuộng và ái quốc nhất mà bạn từng gặp”.  
Nếu bảo là họ ái quốc hơn TT thì tôi đồng ý. Ông còn 
biện luận cho cả “các nhóm như al Qaeda và ISIL” 
vì “họ không phải là những người cực đoan đầu tiên 
trong lịch sử lạm dụng tên của Thiên Chúa”. Ý ông 
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bì với Kitô giáo vì trong buổi Điểm tâm Cầu nguyện 
Quốc gia (National Prayer Breakfast) năm 2015 
ông đã nói: “Xin nhớ rằng trong các cuốc Thập Tự 
Chinh và Bắt Đạo (Inquisition) người ta đã phạm 
những việc kinh khủng nhân danh Chúa”. Thế ra vì 
Kitô giáo đã phạm tội giết người vô tội thì khủng bố 
Hồi cũng có quyền làm như thế. Nếu đúng thế thì 
quân khủng bố còn phải giết nhiều nữa mới “hòa cả 
làng”.

Tôi dùng từ ngữ “thuyết pháp” để nói về diễn văn 
của ÔTT. Joseph P. Williams, biên tập viên của U.S. 
News & World Report, còn gọi Obama không phải là 
tổng tư lệnh (commander-in-chief) mà là “tổng thần 
học gia” (theologian-in-chief) và lưu ý:

“Sau khi Tòa Bạch Ốc loan báo Obama sẽ thăm 
Trung tâm Hồi giáo Baltimore, trang web bảo thủ 
Daily Caller công bố một báo cáo liên kết trung 
tâm này với cựu imam của nó Mohammad Adam 
el-Sheikh, với các tổ chức Hồi giáo cực đoan bạo 
lực, kể cả Huynh Đệ Hồi giáo”. (“The President 
preached peace and acceptance, but some note that 
the mosque at which he spoke has been linked to ex-
tremist groups”. 3,2,2016).

Mohammad Adam el-Sheikh, Barack Husein Obama II 
và Louis Farrakhan

Mohammed Adam El-Sheikh là imam của trung 
tâm Hồi giáo Dar Al-Hijra, từng là thành viên của 
Huynh Đệ Hồi giáo, là chánh án Luật Hồi Shariah 
ở Sudan, và là một trong những người sáng lập đền 
Hồi và MAS (Muslim American Society), sau khi 
rời khỏi đền Hôì giữ chức giám đốc điều hành Fiqh 
Council of North America.

Louis Farrakhan là thủ lãnh da đen của Nation of 
Islam. Ngày 26.1.2018, Chris Agee loan tin “Sau tấm 
hình bí mật của Obama và Farrakhan (trên đây) bị lộ, 
hình Trump lại nổi lên trên Twitter”:

“Tấm hình Obama và Farrakhan được cho là do 
nhà báo Askia Muhammad chụp năm 2005 tại buổi 
Họp đảng Quốc Hội Đen (Congressional Black Cau-
cus) … cho đến nay không bị ai tiết lộ… Có người 
xem sự kiện rằng tấm hình được giấu kín hơn một 

thập niên là một bằng chứng tiêu chuẩn kép (double 
standard) giữa Obama và Trump”. (“After Secret 
Picture of Obama and Farrakhan Is Leaked, Photo of 
Trump Resurfaces on Twitter”).             

Bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh Obama nếu 
không thân thì cũng không nhiệt tình chống khủng 
bố Hồi, có thể vì ông còn tên khác là Barry Hussein 
Soetoro. 

Thái độ rõ rệt nhất là việc ông và chính phủ của 
ông cản trở việc điếu tra tổ chức Hezbollah.

CASSANDRA CHỐNG HEZBOLLAH
Dưới hai nhiệm kỳ của ÔTT (2009-2017) diễn ra 

một cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt giữa Hez-
bollah và Dự án Cassandra.

Đảng kỳ Hezbollah và phù hiệu của DEA
Sau khi Lebanon bị Israel xâm lăng năm 1982, 

Hezbollah (“Đảng của Allah”) được Vệ binh Cách 
mạng Iran tổ chức tại thung lũng Bequaa trù phú 
cách Beirut, thủ đô Lebanon khoảng 30 cây số về 
phiá đông. Hezbollah, đặt căn cứ tại Lebanon, là 
một đảng chính trị và một nhóm kháng chiến theo 
Hồi giáo Shi’a, có hai bộ phận: lực lượng bán quân 
sự là “Hội đồng Jihad”, và cánh chính trị là “Khối 
Trung thành với Kháng chiến” trong quốc hội Leba-
non, được Iran hỗ trợ. Suốt thập niên 1980 Hezbol-
lah chiến đấu trong nội chiên Lebanon (1975-1990), 
tấn công Israel, đồng thời tổ chức khủng bố người 
Tây phương bằng bắt cóc và đánh bom xe tự sát. Để 
kinh tài, Hezbollah thu thuế các đại lý ma túy và các 
nhà cung cấp cho việc buôn bán chợ đen khác hoạt 
động trên lãnh thổ mà chúng kiểm soát tại Lebanon, 
về sau tham gia trực tiếp vào việc buôn bán cocaine 
toàn cầu. 

Như thế Hezbollah từ một tổ chức địa phương thành 
một băng đảng tội phạm quốc tế rất nguy hiểm nên 
ngày 8.10.1997 Bộ Ngoại giao HK quy định Hez-
bollah là một “Tổ chức Khủng bố Ngoại quốc”. Để 
chống lại Hezbollah, Cơ quan Thi hành Luật Chống 
Ma túy HK (DEA=Drug Enforcement Agency) năm 
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2008 phát động Dự án Cassandra (Project Cassan-
dra, dưới đây gọi tắt là Cassandra) với mục đích 
kiểm soát nguồn tài chánh Hezbollah kiếm được 
qua buôn bán ma túy và rửa tiền. Jack Riley, quyền 
phó tổng quản trị DEA tuyên bố: “Các chương trình 
buôn bán ma túy và rửa tiền ... cung cấp nguồn lợi 
tức và vũ khí cho một tổ chức khủng bố quốc tế chịu 
trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố tàn phá 
khắp thế giới”. 

Theo lời khai trước Quốc Hội năm 2016, các tác 
vụ tài chánh của nhóm khủng bố Lebanon được Iran 
hậu thuẫn phát đạt mạnh ở Nam Mỹ, bắt liên lạc với 
các tập đoàn ma túy trên toàn lục địa Mỹ. Theo cựu 
trưởng ban tác vụ của DEA Michael Braun, Hezbol-
lah đã chuyển nhiều tấn cocaine từ Nam Mỹ sang 
Âu Châu. Braun gọi các tác vụ rửa tiền của chúng 
là “gian kế rửa tiền tinh vi nhất mà chúng tôi từng 
chứng kiến”.

Trong gần một thập kỷ, DEA hướng dẫn Cassan-
dra, một trung tâm điều phối đa cơ quan gọi là Cục 
Đặc Vụ. Cơ quan này ban quyền cho các cơ quan thi 
hành pháp luật và các cộng đồng tình báo để chia sẻ 
thông tin và hợp tác hiệu quả hơn nhiều so với trước 
đây. Những thành công to lớn của Cassandra gồm 
việc đóng cửa ngân hàng Lebanon-Gia Nã Đại và 
bản cáo trạng một tay rửa tiền của Hezbollah đã giải 
quyết hơn $200 triệu tiền từ các tập đoàn ma túy Mễ 
Tây Cơ và Colombia. Ngay trước khi bị giải tán về 
mặt hành chính, Cassandra đã điều khiển một cuộc 
hợp tác với các đối tác Âu Châu để đóng cửa các tác 
vụ của Hezbollah đang dùng doanh thu cocaine để 
tài trợ cho các phiến binh Syria.

Cassandra công tác hiệu quả thế sao lại bị giải tán?

TT OBAMA NHẬP CUỘC
Josh Meyer tố giác “Chuyện cũ bí mật làm sao 

Obama để cho Hezbollah khỏi mắc lưỡi câu”:
“Theo một cuộc điều tra của POLITICO, trong 

quyết tâm bảo đảm việc thỏa thuận hạch tâm với 
Iran, chính quyền Obama đã làm trật đường rầy một 
chiến dịch thực thi pháp luật đầy tham vọng nhắm 
vào việc buôn lậu ma túy của nhóm khủng bố Hez-
bollah do Iran hậu thuẫn, ngay cả khi nó đang chở 
bạch phiến vào HK.

Chiến dịch này được mênh danh là Dự án Cassan-
dra được phát động năm 2008 sau khi DEA đã thu 
thập bằng chứng cho thấy Hezbollah đã chuyển từ 
một tổ chức quân sự và chính trị tập trung ở Trung 
Đông thành một công đoàn tội phạm quốc tế và một 

số nhà điều tra tin rằng nó đã thu được $1 tỷ một 
năm từ ma túy và buôn bán vũ khí, rửa tiền và các 
hoạt động phi pháp khác.

Trong tám năm kế tiếp, các nhân viên tạo ra một 
cơ sở DEA tuyệt mật ở Chantilly, Virginia, dùng việc 
nghe lén điện thoại, các tác vụ bí mật và những người 
cung cấp thông tin để lập bản đồ các mạng lưới bất 
hợp pháp của Hezbollah, với sự hỗ trợ của 30 cơ 
quan an ninh HK và nước ngoài.

Họ theo dõi các chuyến chở bạch phiến, một số 
từ Châu Mỹ La Tinh đến Tây Phi và từ đó đến Âu 
Châu và Trung Đông, và các nước khác thông qua 
Venezuela và Mễ Tây Cơ đến HK. Họ theo dõi luồng 
lạch tiền bẩn khi nó được rửa bằng cách, trong số 
các chiến thuật khác, mua xe Mỹ cũ và chở đến Phi 
Châu. Và với sự hỗ trợ của một số nhân chứng quan 
trọng, các nhân viên đã lần ra âm mưu mà họ tin là 
len lỏi vào nội bộ cẩn mật nhất của Hezbollah và các 
nhà tài trợ nó ở Iran.

Nhưng khi Cassandra xâm nhập được tới cấp bậc 
cao hơn của âm mưu thì các viên chức chính quyền 
Obama ném một loạt các rào chắn không thể vượt 
qua được trên bước đường của họ... Khi các lãnh 
đạo Cassandra yêu cầu chấp thuận một số điều tra, 
truy tố, câu lưu và chế tài tài quan trọng, các viên 
chức Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chánh đã trì hoãn, cản 
trở hoặc từ chối yêu cầu của họ.

Bộ Tư pháp đã từ chối yêu cầu của Cassandra và 
các chức quyền khác xin ghi vào hồ sơ những cáo 
trạng hình sự đối với các đối tượng chính như phái 
viên cao cấp của Hezbollah đến Iran, một ngân hàng 
Lebanon bị cáo rửa hàng tỷ đô la lợi tức ma túy, và 
một tay cốt cán trong một tổ của lực lượng bán quân 
sự Quds của Iran đặt căn cứ tại HK. Và Bộ Ngoại 
giao đã bác bỏ yêu cầu dụ dỗ các đối tượng có giá trị 
cao đến các quốc gia nơi chúng có thể bị bắt.

Ngày 2.10.2011 Bộ Ngân Khố HK loan tin Hez-
bollah liên kết với một kế hoạch rửa tiền trị giá 
$483,142,568 qua ngân hàng Lebanon Canada 
(Lebanese Canadian Bank) liên quan đến khoảng 30 
người mua xe ở HK.

Ngày 15.12.2011 Văn phòng Biện lý HK quận 
nam New York ra thông cáo về việc “Các tổ chức tài 
chánh Lebanon, kể cả các tổ chức liên hệ với Hizbal-
lah, được cho là đã chuyển bằng điện tín hơn $300 
triệu vào HK để mua xe cũ và gửi đi Tây Phi như là 
một phần của mưu đồ rửa tiền. Tiền thu được từ việc 
bán xe và buôn ma tuý được cho là chuyển về Leba-
non qua các đường dây rửa tiền do Hizballah kiểm 
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Lebanon… Chắc chắn có những yếu tố của Hezbol-
lah thực sự là một mối quan tâm đối với chúng ta 
về những gì chúng đang làm. Và điều chúng ta cần 
làm là tìm cách để giảm bớt ảnh hưởng của chúng 
trong tổ chức và cố gắng xây dựng các yếu tố ôn hòa 
hơn”.

Theo các thành viên Cassandra và những người 
khác, thực tế, chính quyền sẵn lòng hình dung một 
vai trò mới cho Hezbollah ở Trung Đông, kết hợp với 
mong muốn thương thuyết giải quyết chương trình 
hạch tâm của Iran, diễn dịch thành sự miễn cưỡng 
hành động mạnh chống lại các cán bộ chóp bu của 
Hezbollah.

Ali Fayad, tay buôn vũ khí người Lebanon là một 
điệp viên hàng đầu của Hezbollah, được cho là chịu 
trách nhiệm với TT Nga Vladimir Putin, như là nhà 
cung cấp vũ khí chính cho Syria và Iraq, đã bị bắt ở 
Prague vào mùa xuân năm 2014. Nhưng trong gần 
hai năm Fayad bị giam giữ, giới chức cao cấp của 
chính quyền Obama đã từ chối dùng áp lực mạnh lên 
chính phủ Czech để dẫn độ hắn về HK, ngay cả khi 
Putin đang vận động tích cực chống lại việc này.

Fayad đã bị truy tố tại các tòa án HK về tội mưu 
sát các nhân viên chính phủ HK, cố gắng hỗ trợ vật 
chất cho một tổ chức khủng bố và cố gắng mua, 
chuyển và sử dụng hỏa tiễn phòng không, cuối cùng 
đã được gửi đến Beirut. Giờ đây, các viên chức HK 
tin rằng hắn hoạt động trở lại và giúp vũ trang các 
phiến quân ở Syria và các nơi khác”. (“The secret 
backstory of how Obama let Hezbollah off the hook”. 
Politico 15.12.2017).

Bài báo này là đầu đề của nhiều bài tranh luận, bênh 
có, bác có. Sau khi lược thuật nội dung bài báo này, 
giáo sư Daniel L. Byman, phó khoa trưởng Trường 
Công Vụ Walsh của Đại học Georgetown phân tích 
tác động của bài báo Politico:

“Tôi tin rằng câu chuyện nêu lên một số điểm thú 
vị và quan trọng về Hezbollah và chính sách rộng 
hơn của HK đáng được nhận định kỹ hơn.

Câu chuyện nêu lên ít nhất 5 cáo giác đặc thù 
chống lại chính quyền Obama:

1. Bộ Tư pháp đã không thụ lý các cáo giác hình 
sự đối với các thành viên Hezbollah vì áp lực ngầm 
của Tòa Bạch Ốc;

2. Chính phủ Hoa Kỳ từ chối không chịu áp lực 
mạnh để dẫn độ một nhà cung cấp vũ khí chính cho 
Hezbollah đang bị giam tại Czech, cho phép hắn có 
cơ được thả;

3. Hoa Kỳ cho phép “toàn thể mạng lưới lực lượng 

soát” (xem hình dưới đây).

Câu chuyện Cassandra minh hoạ vô vàn khó khăn 
trong việc lập bản đồ và đối phó các mạng lưới bất 
hợp pháp trong thời đại khủng bố toàn cầu, buôn 
bán ma túy và tội phạm có tổ chức đã hội nhập với 
nhau nhưng cũng bao gồm cả các chương trình hành 
động cạnh tranh giữa các cơ quan chính phủ -- và 
việc hoán chuyển các ưu tiên ở cấp bực cao nhất -- 
có thể đảo ngược nhiều năm tiến bộ…

Obama lên nắm quyền trong năm 2009 hứa hẹn cải 
thiện quan hệ với Iran như là một phần của viếc tiến 
đến gần rộng rãi hơn với thế giới Hồi giáo. Trong 
chiến dịch tranh cử, ông đã khẳng định nhiều lần 
rằng chính sách của chính quyền Bush muốn gây sức 
ép lên Iran ngừng chương trình hạch tâm bất hợp 
pháp của nó đã không thành công và ông sẽ tiếp xúc 
với Tehran để giảm căng thẳng.

Người sẽ thành cố vấn chống khủng bố hàng đầu 
của Obama và sau đó là giám đốc CIA, John Bren-
nan, đi xa hơn. Ông đề xuất trong một văn bản chính 
sách rằng “TT kế tiếp [Obama] có cơ hội thiết lập 
một đường hướng mới cho quan hệ giữa hai quốc 
gia” thông qua không chỉ một cuộc đối thoại trực 
tiếp mà còn “việc hòa nhập lớn hơn Hezbollah với 
hệ thống chính trị của Lebanon”.

Vào tháng 5.2010, Brennan lúc đó là phụ tá an 
ninh quốc gia và chống khủng bố của TT, nói trong 
một cuộc họp ở Hoa Thịnh Đốn rằng Hezbollah là 
một tổ chức rất lý thú, theo một báo cáo của Reuters, 
biến triển từ “một tổ chức hoàn toàn khủng bố thành 
một lực lượng dân quân và, cuối cùng, một chính 
đảng với các đại diện trong Quốc hội và Nội các 
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Quds” ở HK hoạt động, và nếu không, không tấn 
công mạnh các thành viên Lực lượng Quds;

4. Chính quyền đã không nhắm vào một ngân hàng 
Lebanon liên quan đến rửa tiền ma tuý; 

5. Chính quyền đã bịt miệng nỗ lực của DEA truy 
nã Hezbollah. Theo thời gian, lực lượng đặc nhiệm 
của cơ quan này đã bị từ chối không cho phép mở 
rộng các nỗ lực, và nhân viên và các nguồn tài lực 
của nó bị dần dần cạn kiệt…  

Bài báo của Politico khẳng định rằng do kết quả 
của chủ trương phá rối (obstructionism) của chính 
quyền Obama:

- “Nhiều tấn bạch phiến” đã du nhập vào HK;
- Hezbollah đã kiếm được hàng trăm triệu đô la 

tiền ma túy bất hợp pháp;
- HK đã mất nhiều mạng lưới tình báo khác nhau 

và các mưu đồ liên quan đến các đối thủ như Nga, 
Syria và Venezuela; 

- Các mạng lưới ma túy được phép hưng thịnh và 
cũng là những trung tâm hậu cần toàn diện. Các 
mạng lưới này cũng “mua các bộ phận cho các 
chương trình hạch tâm bất hợp pháp và hỏa tiễn đạn 
đạo của Iran”...

Sau khi nêu lên nhiều luận cứ bác bỏ những điều 
Politico khiển trách chính quyền Obama “thọc gậy 
bánh xe” (có thễ dùng thành ngữ này để dịch chữ 
obstructionism), Daniel Byman đưa ra kết luận có 
vẻ thuyết phục hơn cả: “Cuối cùng, cần lưu ý rằng 
chính quyền Trump đã không nêu lên vấn đề này. Vì 
Trump luôn luôn lớn tiếng cáo giác Iran và chính 
quyền của ông liên tục phàn nàn về hợp đồng với 
Iran và chính quyền của TT Obama nói chung, người 
ta phải chờ mong họ sẽ sử dụng những tố cáo như 
cáo giác này như một cái bẫy. Cho đến nay, chỉ thấy 
im lặng”.(“Hezbollah, Drugs, and the Obama Ad-
ministration: A Closer Look at a Damning Politico 
Piece”. 30.1.2018).

Daniel Byman còn hứa hẹn: “Trong những ngày 
và tuần lễ sắp tới tôi sẽ tập trung vào ít nhất một vài 
trong các vấn đề này và sẽ mời các chuyên gia khác 
trong lãnh vực với những quan điểm khác nhau để 
cân nhắc”. Ông khỏi mất công vì Bộ Tư Pháp HK đã 
ra tay. Ngày 11.1.2018 bộ Tư Pháp HK ra thông cáo 
nguyên văn như sau: 

“Tổng Chưởng Lý [tức Bộ trưởng Tư Pháp] Ses-
sions công bố Đội Tài trợ và Khủng bố ma tuý Hez-
bollah (HFNT = Hezbollah Financing and Narcoter-
rorism Team), một nhóm công tố viên có kinh nghiệm 
về buôn bán ma tuý quốc tế, khủng bố, tội phạm có tổ 

chức, và rửa tiền. Các công tố viên và điều tra viên 
của HFNT được giao nhiệm vụ điều tra các cá nhân 
và mạng lưới hỗ trợ Hezbollah, và theo đuổi việc 
truy tố trong bất kỳ trường hợp thích hợp nào. HFNT 
sẽ bắt đầu bằng cách đánh giá các bằng chứng trong 
các cuộc điều tra hiện hữu, kể cả các trường hợp bắt 
nguồn từ Dự án Cassandra, một sáng kiến thực thi 
pháp luật nhằm vào các hoạt động buôn bán ma túy 
và các tác vụ liên hệ của Hezbollah.

Xử lý thường vụ Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp John 
P. Cronan của Ban Hình sự Bộ Tư Pháp sẽ giám sát 
HFNT và sẽ triệu tập một cuộc họp điều phối tập 
trung vào việc xác định và chống mọi hỗ trợ cho 
Hezbollah. HFNT sẽ phối hợp với, trong số các cơ 
quan khác, các điều tra viên của DEA, kể cả Ban 
Đặc Vụ của DEA; Cục Điều tra Liên bang [FBI]; 
Điều tra An ninh Quốc gia; Phụ tá Biện lý HK; và 
các biện lý Ban Hình sự và Ban An ninh Quốc gia 
của Bộ Tư Pháp.

Tổng Chưởng Lý Sessions bảo, “Bộ Tư Pháp sẽ 
không để hòn đá nào mà không lật lên [một thành 
ngữ ngụ ý không bỏ sót điều gì] ngõ hầu loại bỏ các 
đe dọa cho các công dân của chúng ta khỏi các tổ 
chức khủng bố và để đánh bật ngược lại làn sóng 
khủng hoảng ma túy tai hại. Trong một nỗ lực để bảo 
vệ người Mỹ khỏi cả hai mối đe dọa, Bộ Tư Pháp sẽ 
tập hợp các nhà điều tra và các công tố viên hàng 
đầu để đảm bảo rằng tất cả các cuộc điều tra của 
Dự án Cassandra cũng như các cuộc điều tra khác 
có liên quan, dù là trong quá khứ hay hiện tại, đều 
được cung cấp các nguồn tài lực cần thiết và sự chú 
ý để đáp ứng quyết tâm thích đáng của họ. Nhóm sẽ 
phát khởi tố tụng để hạn chế dòng tiền chảy ra cho 
khủng bố nước ngoài cũng như để phá vỡ những tác 
vụ buôn ma tuý quốc tế tàn bạo.

Xử lý thường vụ Phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư Pháp 
Cronan bảo, “Việc điều tra và truy tố các tổ chức 
khủng bố đang góp phần vào cuộc khủng hoảng ma 
túy đang gia tăng là một ưu tiên cho chính quyền 
này. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Tư Pháp, HFNT sẽ 
sử dụng tất cả các công cụ thích hợp để tích cực 
điều tra và truy tố những kẻ ủng hộ tài chánh cho 
Hezbollah trong một nỗ lực nhằm loại trừ các mạng 
lưới bất hợp pháp tiếp viện cho khủng bố và khủng 
hoảng ma túy.

Ngày 22.1.2018, Derek Maltz, giám đốc Nha Đặc 
Vụ DEA và Emanuele Ottolenghi, nghiên cứu viên 
cao cấp của Sáng hội Bảo vệ Dân chủ phân tích tác 
hại của hành vi “chọc gậy bánh xe” của Obama:
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“Không phải là các cuộc điều tra đã bị đóng cửa. 
Thay vào đó, theo Politico, rất nhiều rào chắn đã 
được đặt trên con đường của dự án, mà cuối cùng 
có thể đã gây ra sự sụp đổ của nó. Các biện pháp 
này gồm việc loại bỏ các tài liệu tham khảo khiến 
Hezbollah thoát khỏi các cáo buộc tội phạm, thiếu 
sự ủng hộ của chính quyền đối với yêu cầu của các 
công tố viên xin dẫn độ những nghi can bị bắt giữ 
từ các nước đồng minh đến HK để bị xét xử, từ chối 
nhắm vào Hezbollah thông qua luật chống du đãng 
hoành hành, giảm ngân sách của các cuộc điều tra 
Hezbollah, và thuyên chuyển các nhân sự chủ chốt. 
Hơn nữa, ngay cả sau vụ bắt giữ các thành viên Hez-
bollah cao cấp có thể có tiềm năng thành các nhân 
chứng hợp tác chống lại các cấp trên của chúng và 
thu thập các bằng chứng tài chính và chứng cớ liên 
lạc có hại hỗ trợ các cáo buộc tội phạm, không có nỗ 
lực nghiêm trọng nào để buộc tội các cấp lãnh đạo 
cao nhất của Hezbollah…

Cách tốt nhất để ngăn chặn Bộ Tư Pháp và các 
thẩm định của Quốc Hội trở thành các cuộc đấu đá 
đảng phái là đảm bảo rằng chúng tập trung vào năm 
quyết định quan trọng kiềm tỏa dự án Cassandra.

Cả hai đảng đều nhận ra mối đe dọa đặc biệt mà 
Hezbollah đặt ra cho cả HK và các đồng minh. Các 
thẩm định chú trọng vào việc tái thiết Dự án Cas-
sanda bằng càch học những bài học của quá khứ có 
thể bắt cả hai đảng ủng hộ.

Hai câu hỏi đầu tiên của chúng tôi liên quan việc 
dẫn độ bất thành, nếu không chúng có thể cho điều 
tra viên HK truy cập một kho báu vật thông tin. 

Thứ nhất, không có nhân vật cấp cao nào của Bộ 
Ngoại Giao, Bộ Tư Pháp hoặc Tòa Bạch Ốc tranh 
đấu để dẫn độ công dân Syria-Venezuela bị HK chỉ 
định là trùm ma túy Walid Makled García. Tại sao? 
Makled là kho lưu trữ các thông tin đặc biệt về mối 
quan hệ Venezuela-Hezbollah, cũng như việc chính 
phủ Venezuela tham nhũng và hợp tác với các tập 
đoàn ma túy. Makled bị bắt vào năm 2010 tại Co-
lombia, một đồng minh thân thiết của HK. Vậy mà 
Obama đã từ chối sử dụng uy tín, ảnh hưởng và đòn 
bẩy của ông để đưa hắn đến Hoa Kỳ, thay vì để Mak-
led được chuyển trở lại Venezuela vào năm 2011, do 
đó những bí mật hắn có thể tiết lộ nay vuột khỏi tầm 
với của các nhà hành pháp HK.

Thứ hai, tại sao chính phủ Hoa Kỳ không dẫn độ 
các hoạt viên Hezbollah Ali Fayad và Khaled Mere-
bi từ Cộng hòa Czech? Fayad, một nhân viên mua 
sắm vũ khí then chốt, đã bị các nhân viên DEA bắt 

giữ năm 2014, cùng với Merebi và đồng nghiệp của 
chúng, Faouzi Jaber…Tháng 7.2015, Hezbollah đã 
kế hoạch việc bắt cóc 5 công dân Czech ở Lebanon, 
HK đã không làm gì để bảo đảm việc dẫn độ hai tên 
này trước khi Prague bị rơi vào tay Hezbollah. Jaber 
cuối cùng đã bị dẫn độ vào cuối tháng 2.2016 và 
đang chờ bị xét xử tại New York, nhưng không trước 
khi vào đầu tháng đó, Czech đã phóng thích Fayad 
và Merebi để chúng vội quay về Lebanon.

Quyết định thứ ba để tái xét là những cáo giác 
bị ngăn chặn không được đưa ra chống một trong 
những lãnh đạo cao cấp của Hezbollah, Abdullah 
Safieddine. Safieddine là phái viên của Hezbollah 
đến Iran, cũng là anh họ bên ngoại của Hassan Nas-
rallah, lãnh tụ Hezbollah. Một bản cáo trạng của 
Quận Đông Pennsylvania năm 2009 chống 4 hoạt 
viên Hezbollah tham gia vào việc bán tiền giả và nỗ 
lực mua hàng ngàn súng trường tấn công cho Hez-
bollah, gọi trẹo đi là Safieddine. Một bản phụ đính 
năm 2009 nhắc đến hắn là một viên chức cao cấp 
của Hezbollah có trụ sở tại Iran tên là “Individual 
B”. Rõ ràng, các nhà điều tra không có đủ bằng 
chứng để truy tố hắn lúc ấy và đã dùng vụ này làm 
nền tảng để xây dựng vụ chống lại Safieddine. Bộ 
Ngân Khố (Tài Chánh) lâm thời nêu tên Safieddine 
liên kết với hành động của hắn năm 2011 chống lại 
Ngân hàng Lebanon Canada, vẫn giúp Hezbollah 
rửa hàng trăm triệu đô la là tiền bán ma tuý cho các 
tập đoàn Colombia và Mễ Tây Cơ. Nhưng theo các 
nhà điều tra, hắn không bao giờ bị truy tố tuy hắn 
giám sát các hoạt động tội phạm quan trọng nhất 
của Hezbollah, kể cả buôn bán ma túy và mua vũ khí 
để hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Syria…

Câu hỏi thứ tư liên quan đến việc hỏi là tại sao, khi 
Bộ Tư Pháp truy tố các hoạt viên Hezbollah khác, 
nhưng không vụ truy tố nào xác định nhóm. Làm sao 
chúng ta có thể tranh đấu chống lại một tổ chức nếu 
chúng ta không thể đến cả gọi nó bằng tên của nó?

Câu hỏi thứ năm liên quan đến việc dự án Cassan-
dra chưa hoàn tất vụ ngân hàng Lebanon Canada, 
đáng được coi như là một trong những thành công 
lớn nhất trong lịch sử truy tố các mạng lưới tài chính 
khủng bố. Vậy mà nó không phải là một thành công 
không bị giảm giá: Hezbollah đã bắt bí 300 hãng 
bán xe cũ ở HK để rửa tiền bán ma túy bằng cách 
xuất cảng xe sang Tây Phi. Nhưng những hành động 
chống lại mạng lưới ngân hàng chỉ liên can đến 30 
doanh nghiệp do thiếu sự hợp tác liên ngành. Đó 
là năm 2011. Chuyển nhanh sang năm 2018. Hầu 
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hết 270 doanh nghiệp còn lại vẫn đang hoạt động. 
Hình ảnh vệ tinh cho thấy cũng các bãi đậu xe ở 
Tây Phi được Hezbollah sử dụng năm 2011 vẫn còn 
tràn ngập xe. Tại sao Bộ Tư Pháp không truy nã một 
mạng lưới các doanh nghiệp tội phạm mà nó biết rõ 
ràng?...

Mới đây Bộ Ngoại Giao đưa ra mức thưởng nhiều 
triệu đô la cho đầu hai nhân vật tay dính máu, nhưng 
nhiều tên khác cần được thêm vào danh sách…

Cuối cùng, thành công của chiến dịch thực thi 
pháp luật chống lại Hezbollah sẽ phụ thuộc vào việc 
am tường những gì sai trái trong vụ Cassandra. Cho 
dù là do cố tình hay sơ suất, công cụ hiệu quả nhất 
mà chính phủ HK có thể sử dụng đã bị suy nhược 
nghiêm trọng. Đã đến lúc tìm hiểu tại sao và làm cho 
Cassandra hoạt động lại”. (“It’s time for the Justice 
Department to hold Hezbollah accountable”. Chica-
go Tribune 19.1.2018).

Greg Price, sau khi nhắc lại quyết định của bộ 
trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, cho biết phản ứng của 
cựu chính quyền Obama: 

“Cựu phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc 
gia Ned Price nói với The Washington Post [lại nó] 
hồi tháng trước rằng: “Chính quyền Obama nói đi 
nói lại rằng đàm phán hạch tâm với Iran chỉ tập 
trung duy nhất vào vấn đề hẹp đó thôi. Chúng tôi đã 
không nhân nhượng trên các lãnh vực khác, và điều 
chắc chắn nhất là chúng tôi đã không cắt giảm hoặc 
cố gắng ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc điều tra tích cực 
nào, kể cả do DEA. Ngược lại, chúng tôi đã tích cực 
chống lại kế hoạch khủng bố của Hezbollah và các 
hoạt động ác tính khác trước và sau khi thỏa hiệp 
Iran đạt được kết quả và trong khi đang đàm phán”. 
Ký kết vào tháng 7.2015, thỏa hiệp hạch tâm Iran đề 
xuất việc giải tỏa các biện pháp chế tài kinh tế trước 
kia đã làm tê liệt cường quốc Trung Đông này để đổi 
lấy việc ngăn chặn các chương trình vũ khí hạch tâm 
của nó.

Trong cuộc vận động tranh cử, TT Donald Trump 
thường xuyên gọi thỏa hiệp này là một trong những 
thỏa hiệp “tồi tệ nhất” mà ông từng biết, nhưng 
ông vẫn còn phải hoàn toàn đảo ngược nó lại như 
đã hứa ban đầu  (“Sessions Investigating Obama-
Linked Hezbollah Drug-Dealing, Money-Launder-
ing Schemes and Probe”. Newsweek 11.1.2018). 

Chắc chắn Obama và đồng sự sẽ còn “nói đi nói 
lại” dài dài để biện minh tại sao các ngài “nuôi ong 
tay áo”. Nay nếu các ngài bị “ong tay áo” chích thì 
cũng chẳng oan uổng nỗi gì.

ĐẠI HỌA HỒI
UNG THƯ HỒI

CỰC ĐOAN DI CĂN
(Tiếp theo)

BOKO HARAM
Bài trước kết thúc bằng nhận định: “Các lân bang 

của Nigeria như Chad, Niger, Cameroon… thành 
nạn nhân của Abubakar Shekau”.

Mục đích nguyên thủy của Boko Haram là tấn 
công vào tính hợp pháp của chính phủ liên bang 
Nigeria và hoán cải Nigeria, ít nhất là miền bắc với 
dân số phần lớn theo Hồi giáo, thành môt caliph-
ate Hồi cai trị theo Luật Sharia nhưng lần hồi đã 
chuyển cứu cánh tôn giáo thành mục đích khủng bố 
vì danh lợi và không hạn chế hoạt động ở Nigeria 
mà cứ đâu có lợi là đến.  

Ryan Cummings, một giám đốc tại “Tư vấn quản 
trị rủi ro chính trị”, chú trọng về Phi Châu Signal 
Risk, phân tích “Phải chăng Boko Haram đã thành 
một vấn đề nhiều hơn là của Nigeria?”:

“Trong một thông tư phát ra ngày 13.3.2014, tiến 
sĩ Reuben Abati, cố vấn đặc biệt Nigeria của Chủ 
tịch Truyền thông và Quảng cáo, cảnh báo sự đe 
dọa ngày càng tăng của phái quá khích Hồi Boko 
Haram. Nói với một phái đoàn đại diện chính phủ 
Cameroon của Paul Biya, Abati kêu gọi cộng tác 
chặt chẽ hơn giữa Nigeria và các lân bang trong 
việc đấu tranh với nhóm này. Nếu không có thể thấy 
Boko Haram trở thành mối đe dọa hàng đầu cho ổn 
định địa phương.   

Báo cáo đáng tin cậy đầu tiên của tác vụ ở nước 
ngoài của nhóm này phát đi từ sa mạc của Mali 
vào tháng 4.2012… Khoảng 100 phiến quân Boko 
Haram đã thâm nhập vào quận hành chính Gao của 
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Mali và đã giúp đỡ cho quân nổi dậy của Phong 
trào Độc nhất và Jihad ở Tây Phi (MOJWA) liên kết 
với al-Qaeda nhằm kiểm soát lãnh thổ… Các trại 
đào tạo phiến quân Boko Haram ở bắc Mali trong 
rặng núi Adrar des Ifoghas giữa Mali và Algeria, 
được cho là do chi nhánh Bắc Phi của Al-Qaeda 
(AQIM) điều hành.

Boko Haram xuất hiện lần đầu ở Diffa, thành phố 
ở phía cực nam Niger sát biên giới Nigeria, vào 
tháng 12.2011 khi một nhóm phiến quân bị các lực 
lượng an ninh Niger bắt giữ, lần thứ nhì cũng tại 
Diffa vào tháng 2.2012 và gần đây nhất vào tháng 
2.2014. Trong vụ gần đây nhất, quân đội Nigeria 
tuyên bố đã phá một tổ Boko Haram có kế hoạch 
thực hiện các vụ tấn công khủng bố vào thị trấn 
Diffa để trả đũa cho sự hỗ trợ của Niger cho các 
sáng kiến chống khủng bố khu vực. Sau vụ bắt giữ, 
các nhà chức trách Nigeria cũng tuyên bố đã phát 
hiện căn cứ Boko Haram huấn luyện việc sử dụng 
vũ khí chống thiết giáp xa và phi cơ tầm xa.

Shekau chính thức xác nhận trách nhiệm của Boko 
Haram về vụ bắt cóc một gia đình 7 người Pháp vào 
tháng 2.2013 tại thị trấn biên giới Dabanga ở cực 
bắc Cameroon đòi trả tiền chuộc. Có tin Pháp đã 
phải trả $3 triệu tiền chuộc nhưng tin này không 
được xác minh. Tháng 11.2013, một chi nhánh 
Boko Haram, Ansaru (Vanguard for the Protection 
of Muslims in Black Lands = Đội Tiên phong bảo 
vệ người Hồi tại Đất Đen) đã tiến hành vụ bắt cóc 
thứ hai tâi Cameroon, linh mục người Pháp Georg-
es Vandenbeusch tại thị trấn Koza, một tháng sau 
được thả. Shekau bảo là vì từ bi (sic) nhưng chính 
quyền Cameroon bảo là đổi lấy một lãnh tụ Boko 
Haram đang bị Cameroon giam cầm…

Với các cuộc tấn công của giáo phái tiếp tục không 
suy giảm ở miền bắc Nigeria, và bằng chứng chứng 
minh những vụ xâm nhập xuyên biên giới của nhóm 
này gia tăng, việc kêu gọi một đáp ứng quân sự phối 
hợp đa phương đối với cuộc nổi dậy Boko Haram 
đang trở nên rõ ràng hơn. Áp lực ngày càng tăng 
của các chính phủ Nigeria và Tây phương về vấn đề 
này cho thấy rằng việc phát động các sáng kiến như 
thế có thể là một công cuộc bắt buộc, không còn là 
tuỳ chọn nữa. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực phối hợp nào 
nhằm mục đích dập tắt cái thực tại rằng nó vẫn còn 
là một cuộc nổi dậy trong nước có thể là chất xúc 
tác nghịch lý khiến Boko Haram thực sự trở thành 
một mối đe dọa khu vực”. (“Has Boko Haram be-
come more than just Nigeria’s problem?”. African 

Arguments 3.4,2014)
Ryan Cummings viết tiếp một bài khác nêu vấn 

đề “Nigeria cần phối hợp với các lân bang để chiến 
đấu Boko Haram”:

“Tôi nghĩ rằng lúc này không có sự hợp tác đa 
phương chống lại Boko Haram. Tôi nghĩ rằng lực 
lượng đặc nhiệm đa quốc gia bảo rằng nó chưa 
khởi động như nó đáng lẽ đã phải làm, nó đã không 
thực hiện nhiệm vụ được ủy thác cho nó và việc 
triển khai bị trì hoãn vì các yếu tố mà tôi đã đề 
cập. Vì vậy, những gì đang xảy ra vào lúc này là 
mỗi quốc gia -- Cameroon, Chad, Nigeria và Niger 
-- đã tiến hành các biện pháp đơn phương chống 
lại Boko Haram. Nhưng chẳng may vì những biện 
pháp này chưa được phối hợp theo bất kỳ cách nào, 
chúng cũng đã được hướng dẫn với hỗ trợ và cưỡng 
độ khác nhau từ mỗi quốc gia này khiến chúng 
không có hiệu quả mong muốn. Vì vậy, khi chính 
phủ Nigeria tiến hành các tác vụ chống khủng bố 
tích cực ở đông bắc Nigeria, nó không được hỗ trợ 
bởi các tác vụ đồng thời của Cameroon và Niger, 
cho phép Boko Haram chuyển sang các nước láng 
giềng khác. Cho đến khi người Nigeria và các lân 
bang nhận ra rằng Boko Haram không phải chỉ là 
vấn đề của một mình Nigeria nữa nhưng nó đã mở 
rộng đến cả khu vực nên cần phải có đáp ứng phối 
hợp, sẽ rất khó thấy được làm sao những biện pháp 
ứng dụng đơn phương cbống lại giáo phái này có 
thể đem lại kết quả cuối cùng”. (“Nigeria ‘needs to 
coordinate’ with neighbors to fight Boko Haram”. 
1.2.2016).

Từ năm 2009 Boko Haram đã giết ít nhất 15,000 
người và khiến hơn 1.5 triệu người khác thành vô 
gia cư. Trong một chiến dịch bắt đầu vào tháng 
2.2015, một liên minh bốn quốc gia trong lưu vực 
Hồ Chad, Nigeria, Niger, Chad và Cameroon, đã 
đẩy phiến quân ra khỏi các thành phố và làng mạc 
bị chúng chiếm cứ. 

 
(trái) Vùng Sahel), (phải) Hồ Chad

Xin nói qua về Hồ Chad, địa bàn mới của Boko 
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triển Hồ Chad) đặc biệt phụ trách công tác dẫn 
thủy nhập điền. Nhưng trong nội chiến thập niên 
1970, công tác này trễ nải vì thiếu nguồn tài trợ. 
Sang thập niên 1980 được LHQ hỗ trợ TT Hissène 
Habré (1982-1990) phát động một dự án tích hợp 
để phát triển hạ tằng cơ sở cầu đường vá một trại 
hạt giống nhưng không thành vì thiếu an ninh. Tình 
hình thay đổi từ 2007 khi lợi tức dầu tăng. Nhà nước 
đổ tiền vào phát triển hạ tằng cơ sở cầu đường tại 
N’Djamena, Abéché và các thành phố lớn, có nơi 
quanh Hồ Chad. Các dự án hạ tằng cơ sở (như một 
trường trung học và một bệnh viện) được phát động 
tại Ngouri, Bol và Guitté.

Ngày 22.2.2015 Channels Television loan tin:
“Thiếu tướng Chris Olukolade, pháp ngôn viên 

của đại bản doanh Quốc Phòng, trong một bản 
tuyên bố công bố hôm nay, cho biết một số lớn quân 
khủng bố đã bị chết đuối ở Hồ Chad khi chúng chạy 
trốn cuộc oanh kích nặng của Không quân Nige-
ria báo trước cuộc tiến quân của quân đội Nigeria 
trong sứ mạng dọn sạch chúng khỏi Baga. Ngay cả 
chiến lược cài địa lôi tại hơn 1500 địa điểm trên 
các tuyến đường dẫn đến thị trấn cũng không thể 
cứu những kẻ khủng bố khỏi cuộc càn quét của 
quân đội. Tất cả các địa lôi đã được khéo léo dọn 
sạch… Ngoài 5 khẩu súng phòng không và các súng 
trường bắt được của bọn khủng bố, hơn 34 xe máy 
và 5 chiếc xe kể cả xe vận tải quân khủng bố dùng 
trong những tác vụ đã bị phá hủy trong khi quân đội 
tiến vào Baga. Cuối cùng quân đội đã bắt đầu làm 
sạch quân khủng bố khỏi Baga khi đến thành phố 
vào sáng Thứ Bảy.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng 
tác vụ tương tự đã được tiến hành tại hơn 15 địa 
điểm: Gajigana, Yoyo, Kekeno, Cross Kauwa, Kan-
garwa, Amirari, Kichimatari, Borokari Barati, Ku-
kawa, Ngaze, Ngenzai, Marte Junction, Mile 90, 
Kauwa và các địa phương khác, nơi quân đội đã 
thổi bay quân khủng bố trong các tác vụ trước khi 
tiến vào Baga”. (“Fleeing Boko Haram Fighters 
Drown In Lake Chad”).

Bọn Boko Haram bị săn đuổi như thế chỉ còn cách 
tìm nơi ẩn náu. Không nơi nào thuận lợi hơn là Hồ 
Chad đang trong tình trạng vô chính phủ như nói 
trên. Ngoài ra tại đây sắc tộc Buduma vốn theo một 
thứ Hồi giáo biến dạng có thể hỗ trợ chúng. Chúng 
đến tuyên truyền vào đạo các sắc dân địa phương, 
được họ cung cấp tài chánh và nhất là dân quân du 
kích một phần là những cựu chiến binh trong nội 

Haram.

HỒ CHAD
Hồ Chad thường được gọi là “Vườn N’Djamena”, 

năm 4000 TK rộng khoảng 400,000 cây số vuông, 
thập niên 1960 còn 26,000 cây số vuông, năm 2000 
còn 1,500 cây số vuông, chiều sâu không quá 1.5 
thước, theo BBC ngày 15.1.2007 chỉ còn 500 cây 
số vuông, trong 2 thập niên nữa sẽ biến mất. Các 
chuyên gia minh định rằng diện tích hồ co lại không 
phải vì hoàn cầu nóng lên mà vì nguồn nước cạn 
kiệt. Bờ hồ dài 650 cây số là những bãi lau sậy, trên 
bờ có 4 quốc gia: Niger, Chad, Cameroon và Nige-
ria. Giữa hồ cỏ 8 hòn đảo: Isseirom, Ngelea, Kofia, 
Kindjera, Kika, Dabouroum, Kalom, Malal, phần 
lớn do các sắc tộc Kouri và Buduma  (còn được gọi 
là Yédina) cư ngụ từ lâu đa số thất học và vô thần 
có truyền thống chống chính quyền quốc gia. Dân 
đảo tập hợp quanh các lãnh chúa (kella), Hơn một 
nửa diện tích hồ thuộc lãnh thổ Chad. Ủy ban Quản 
trị Lưu vực Hồ Chad đặt văn phòng tại N’Djamena, 
thủ đô Chad. 

Tuy khu vực năng động về kinh tế, phong phú 
nông phẩm, thủy sản và mục súc, các dịch vụ công 
cộng còn yếu. Chưa đến 30% thanh thiếu niên đến 
trường học và “giáo viên cộng đồng” tức phụ huynh 
học sinh thường phải đứng lớp, thay vì giáo viên 
được đào tạo. Cứ 140,000 dân, chỉ có một bác sĩ. 
Tình trạng xã hội thêm phức tạp vì hấp dẫn dân 
nhập cư vùng Sahel mà sinh hoạt xã hội còn tệ hơn. 
Dân số năm 1976 khoảng 700,000 hiện nay lên đến 
khoảng 2.2 triệu, dự trù đến năm 2025 sẽ là 3 triệu. 

Hồ cung cấp nước dùng cho dân ven hồ, kể cả cho 
canh nông và gia súc. Nay hồ gần cạn, hơn 20 triệu 
dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn. Ngư dân 
hết nơi hành nghề, dân du mục mất chỗ thả cỏ cho 
đàn mục súc thành những bọn cướp đường (zargi-
nas). Trong các cuộc nội chiến Chad 1965-1979 và 
2005-2010, vì giao thông khó khăn, Hồ Chad là nơi 
buôn lậu phồn thịnh dầu, dược phẩm, ma tuý, giấy 
tờ tuỳ thân và cả người nữa, nhưng quan trọng nhất 
là vũ khí từ các cuộc nội chiến tuồn ra. Boko Haram 
có khi cộng tác hay sáp nhập với bọn buôn lậu để 
muanhững phẩm vật chúng cần hay bán những đồ 
chúng cướp được. Các chính phủ đem quân đến 
dẹp, dân ở giữa bị chết oan rất nhiều.

Quan tâm của Chad đối với Hồ Chad không nhất 
quán. Trong thập niên 1960, thành lập SODEC (So-
ciété de développement du lac Tchad = Cty Phát 
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chiến đã được huấn luyện và có khi còn giữ cả khí 
giới, trong số này có Mustapha Chad được coi là chỉ 
huy vụ Boko Haram tấn công Gwoza bang Borno 
vào tháng 8.2014.

Củng cố được vị trí trong Hồ Chad rồi, Boko 
Haram tác hại các nước quanh hồ, bắt đầu là Chad 
(tiếng Pháp là Tchad), với dân đa số theo Hồi giáo, 
là quốc gia địa phương chống khủng bố tích cực 
nhất vùng. 

CHAD CHỐNG BOKO HARAM  
Sau khi bi Nigeria oanh tạc, Boko Haram trốn 

sang Hồ Chad và tấn công Chad lần đầu tiên vào 
năm 2015 và trong năm này đã diễn liên tiếp nhiều 
cuộc tấn công đẫm máu.  

Nguồn tin Associated Press ngày 6.3.2015 cho 
biết:

“Trước bình minh lúc trời còn tối ngày 13. 2, bọn 
Boko Haram đến N’gouboua đánh dấu cuộc tấn 
công đầu tiên vào Chad. Chúng hô “Allahu akbar” 
(Chúa Toàn năng) xả súng bắn bừa bãi và dùng 
xăng đốt cháy nhiều nhà bằng gạch bùn và ngôi đền 
duy nhất, giết ít nhất 8 thường dân và 2 nhân viên 
an ninh. Khoảng 3,400 người tị nạn Nigeria đang 
sống trong làng vào lúc xảy ra cuộc tấn công được 
chuyển sâu hơn vào trong đất liền đến một trại do 
LHQ và chính phủ Chad đồng quản trị.

Quân đội Chad đã tăng cường tuần tra mặc dù 
cộng đồng ven hồ này vẫn dễ bị các phiến quân đi 
thuyền máy tấn công. Một ngày trước đó, đã có một 
cuộc tấn công vào một ngôi làng chỉ cách đây 15 
cây số. Cảnh sát trưởng địa phương Idriss Ibrahim 
cho hay hơn 200 phiến quân Boko Haram đã bị lực 
lượng Chad đẩy lui. Các phiến quân vũ trang đầy 
đủ đã đến trên 4 chiếc thuyền với vũ khí gồm AK-47 
và súng phóng lựu mà ông nghi chúng đánh cắp của 
quân đội Nigeria. Một số phiến quân hiện đặt căn 
cứ trên một hòn đảo của Nigeria trong hồ tuy vẫn 
dùng một số đảo hoang bên phía Chad để khởi động 
các cuộc tấn công. Các nhà chức trách nghi rằng 
có một số người Chad cho chúng tin vì viên chức 
cao cấp nhất của địa phương là một trong số những 
người bị giết ở N’gouboua.

Trong khi các lãnh đạo Boko Haram nói rằng 
chúng tấn công Chad và các nước láng giềng khác 
vì họ ủng hộ nỗ lực của quân đội trong khu vực 
chống lại chúng, chính quyền địa phương tin rằng 
chúng tham chứ không phải vì nỗ lực thiết lập ca-
liphate Hồi. Miền đông bắc Nigeria -- nơi Boko 

Haram có truyền thống đóng quân -- ngày càng bị 
cô lập, phiến quân đi đến đâu cũng cướp bóc. Chúng 
không có dầu cho tàu bè của chúng hoặc thuốc men 
nên chúng khủng bố dân để mọi người chạy trốn 
và chúng vơ vét mọi thứ của họ”. (“Boko Haram 
Threatens Lakeside Communities in Chad”).

Theo Associated Press:
“Chad, Niger, Cameroon và Benin cam kết hỗ 

trợ quân sự tuy quân đội Chad đang chiến đấu với 
phiến quân Boko Haram bên trong Cameroon và 
Nigeria. Lực lượng đa quốc gia chống Boko Haram 
dự kiến sẽ chính thức phát động trong những tuần 
tới. Theo LHQ, N’gouboua có khoảng 3,300 người 
tị nạn chạy trốn bạo lực liên quan đến Boko Haram 
tại quê nhà Nigeria”. (“Boko Haram Launches First 
Attack on Chadian Village”. 13.2.2015).

Moumine Ngarmbassa báo cáo:
“Những tên đánh bom tự sát Hồi giết ít nhất 27 

người tại N‘Djamena thủ đô Chad Hôm Thứ Hai 
có vẻ đế trá thù vai trò lãnh đạo địa phương của 
Chad chống Boko Haram, nhóm dân quân Nigeria. 
Ít nhất 100 người bị thương trong 2 cuộc tấn công 
đồng thời vào khoảng 9 giờ sáng tại bản doanh và 
trường Huấn luyện Cảnh sát. Đây là trận đánh đầu 
tiên vào quốc gia Trung Phi là đồng minh cương 
quyết của Tây phương chống các nhóm Hồi vùng 
Sahel. 

Chính phủ cho biết có 4 phiến quân Boko Haram 
trong số 27 người chết và công bố một loạt các 
biện pháp để thắt chặt an ninh tại thủ đô, nơi một 
phái đoàn Pháp 3,000 người, được gọi là Barkhane 
chiến đấu phiến quân trong khu vực, đặt trụ sở.

 (trái) Vòng đai lực lượng an ninh Chad của đại bản 
doanh Cảnh sát tại N’Djamena sau vụ đánh bom tự sát 
ngày 15.6, (phải) Một chuyên viên chất nổ khám nghiệm 
vũ khí tại hiện trường vụ nổ khiến 5 cảnh sát viên và 6 
phiến quân Hồi chết khi các nghi can Boko Haram tự 
cho nổ trong một cuộc ruồng soát cảnh sát tại thủ đô 

N’Djamena ngày 29.6.2015.
Chad, có lợi tức dầu mỏ nổi lên như một võ sĩ nhà 

binh hạng nặng trong khu vực, là động lực đằng 
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sau chiến dịch đã gây ra một loạt bại trận cho Boko 
Haram từ tháng Giêng.

Bộ trưởng Giao Thông Hassan Sylla Bakari ghi 
nhận  có 2 tên đánh bom ở mỗi nơi chúng tấn công 
và nói trên đài truyền hình quốc gia rằng “Boko 
Haram nhắm vào Chad là phạm sai lầm. Những kẻ 
khủng bố bất hợp pháp này sẽ bị đuổi ra và vô hiệu 
hoá ở bất cứ nơi nào chúng trú ngụ”. Bộ Ngoại Giao 
Pháp lên án các biến cố này và bảo sẽ đứng bên 
Chad trong cuộc chiến chống phiến loạn Hồi…

Thủ đô bên bờ sông ở biên giới Cameroon là đại 
bản doanh của một tập hợp địa phương các đoàn 
quân tác chiến của Nigeria, Chad, Niger, Camer-
oon và Benin chống lại Boko Haram “.(“Suspected 
Boko Haram suicide bombers kill 27 in Chad capi-
tal”. Reuters 15.6.2015).

Sau vụ Boko Haram tấn công N’Djamena ngày 
15.6 trên đây, chính quyền ra lệnh cấm hoàn toàn 
lưới che mặt. Cảnh sát Chad cho biết ai mang mạng 
che hết mặt sẽ bị bắt. Hilary Matfess phân tích ảnh 
hưởng quyết định này: 

“Tháng trước, các vụ đánh bom tự sát ở 
N’Djamena, thủ đô Chad, đã bị các phái viên ngoại 
giao Pháp, Nigeria và Mỹ nhanh chóng lên án. 
Chad đã tăng gấp đôi nỗ lực chống lại phiến quân, 
tham gia vào cuộc không kích chống lại các trại của 
các tổ chức khủng bố trong lãnh thổ Nigeria, phá 
hủy 6 căn cứ và giết nhiều quân phiến loạn. 

Tuy nhiên trong nước, Chad lúng túng trong việc 
trả lời về việc quân nổi dậy của Nigerian lan rộng 
qua biên giới. Thủ tướng Chad loan báo trang phục 
“chỉ để nhìn thấy mắt” sẽ là bất hợp pháp trong 
nước. Lệnh cấm này gồm cả việc tô màu kính cửa 
sổ xe, “không phải là nhắm vào tôn giáo mà là sự 
riêng tư”. (“Chad’s Veil Ban Risks Increasing Rad-
icalisation”.  9,7,2915).

Theo tin AFP, sau khi Boko Haram thất bại trong 
vụ đánh bom ở trạm xe buýt tại thủ đô Maiduguri, 
thủ phủ bang Borno, Nigeria, làm chết có 2 người 
đi bộ, ngày 11.7.20015 một người đàn ông cải trang 
làm phụ nữ che kín mặt bị chặn lại ở trạm kiểm 
soát an ninh lối vào chợ N’Djamena. Hắn kích động 
bom nổ. Theo phát ngôn viên cảnh sát Paul Manga, 
có 14 người chết, trong đó có 9 phụ nữ buôn bán. 
Một trong năm người đàn ông thiệt mạng là một 
cảnh sát viên.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (Phan Cơ Văn) 
cực lực lên án vụ khủng bố tấn công N’Djamena, 
thủ đô Chad ngày 11.7. 2015.

Trong một bản thông cáo bằng tiếng Ả Rập, Boko 
Haram tự xưng là “IS Tây Phi” (Islamic State, West 
Africa Province).

Tờ Le Miroir bình luận bản thông cáo này:
“Văn kiện kết luận, “Cuối cùng, chúng ta có thể 

biết tên và mặt trong những sự kiện này“.
Anh Abu Hamza Al-Ansari và em Abu Al-Sadiq 

Al-Ansari tiến hành hai tác vụ tử đạo với hai thắt 
lưng chất nổ chống lại học viện cảnh sát và đồn 
cảnh sát trung ương. Những cuộc tấn công này đã 
giết chết hàng chục người bội giáo và làm bị thương 
hơn một trăm người khác - Allah là lời khen ngợi 
và lòng biết ơn! Chúng tôi xin Allah chấp nhận anh 
em chúng tôi trong số những vị tử đạo” ký tên: Nhà 
nước Hồi giáo, tỉnh Tây Phi.

Một tuyên bố thù hận. Những lời “hàng chục 
người biểu tình bị giết và bị thương” làm đông 
máu. Hận thù. Luôn luôn hận thù, với những kẻ điên 
cuồng Allah này.

Từ nay chiến tranh được tuyên bố. Chiến tranh 
bằng vũ khí. Chiến tranh bằng lời nói. Chiến tranh 
bằng các vụ đánh bom liều chết. Phản công cực 
độ toàn diện (à tous crins) sẽ theo sau. Phản công 
chống phản công nữa. Vòng luẩn quẩn. Phản công 
tự vệ chính đáng chừng nào kẻ thù còn khó nắm 
bắt. Phản công an toàn công cộng chừng nào cuộc 
chiến này còn là một thách thức mới. Nhưng để 
chiến thắng, phải cần một cái gì đó nhiều hơn: trí 
tuệ. Không chỉ là sức mạnh.

Làm thế nào?
1) Đầu tư vào các vấn đề xã hội. 
TT Deby Itno không nên tiếp tục làm cho công tác 

xã hội là một khẩu hiệu ngũ niên đơn giản nhưng là 
một mối quan tâm thực sự. Chính phủ phải thiết lập 
các chương trình cụ thể để giúp thanh niên Chad 
khỏi thất nghiệp. Để cho họ triển vọng cho tương 
lai. Dù là thể thao, nghệ thuật hay âm nhạc. Dù lả 
giúp đỡ các doanh nhân nhỏ. Hoặc bằng cách hội 
nhập, không có hối lộ, các sinh viên tốt nghiệp vào 
công vụ. Với tiêu chuẩn duy nhất là có bằng tốt 
nghiệp hoặc chứng chỉ đào tạo.

2) Kiểm soát việc tài trợ các hiệp hội tôn giáo. 
Kiếm tra toàn diện các hiệp hội có tài chánh khả 

nghi. Xác định ai tài trợ cho họ? Các tài khoản được 
phân bổ cho các lãnh vực nào? Chỉ cho phép các 
hoạt động trợ giúp xã hội nào đó của các hiệp hội 
này đặt dưới sự giám sát của Nhà nước. Quy định 
chức năng của chúng để tránh chủ nghĩa truyền 
giáo (prosélytisme).
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3) Theo dõi nội dung học vấn tôn giáo. 
Đóng khung việc đào tạo các imam (học giả) theo 

một học trình được xác định rõ ràng. Không thể bất 
cứ ai tự nhận là imam. Phục hồi khả năng hiển thị 
cho Hồi giáo Chad. Thứ Hồi giáo của đoàn huynh 
đệ “Sufi” <*>, “Tidjania” <**>... Một Hồi giáo 
khoan dung và ôn hòa. Chống lại Hồi giáo Wahhabi 
<***> lấn lướt và hiếu chiến đang lần hồi thay thế 
Hồi giáo nguyên thủy. Boko Haram chỉ là một biến 
thể của Wahhabi chủ nghĩa. Phản công các cuộc 
tấn công gần đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc 
chiến tranh trường kỳ chống khủng. Giải pháp cho 
cái độc hại này không thể chỉ là quân sự. Không 
thể chỉ là cảnh sát. Không thể được trong thông 
tin. Giải pháp cũng phải là xã hội (“Tchad. Trois 
mesures inévitables pour vaincre Boko Haram” Le 
Miroir 13.7.2015).

Không biết số phận em Abu Al-Sadiq Al-Ansari 
ra sao nhưng anh Abu Hamza Al-Ansari thì đã bị 
giết. Wikistrike.com ngày 12.8.2014 đưa tin:

“Trong khi Barack Obama nói rằng ông đang 
chiến đấu với Nhà nước Hồi giáo (IS, cựu ISIL) với 
vài người nộm <****> ở Iraq, ở Syria, quân đội Ả 
Rập Syria đã thực sự chiến đấu với cái quân vô lại 
khủng bố này gọi là tôn giáo Hồi. Một trò bịp thực 
sự để bôi nhọ tôn giáo này ... IS đã trải qua thời 
điểm tồi tệ nhất ở Aleppo, một thành phố mà nó tin 
rằng có thể cai quản được. Thật vậy, Abu Hamza 
al-Ansari đáng kinh tởm đã bị giết [hình dưới đây]. 
Một đòn thực sự đau cho dân quân Takfirie của IS 
(cựu ISIL), thường được gọi là Daesh vì nó là số 
một ở Syria. Đây cũng là cánh tay phải của dân 
quân số một, Elliot nổi tiếng còn gọi là Abou Bakr 
al-Baghdadi, và là một trong những chỉ huy quân sự 
quan trọng nhất của hắn tại Syria”. (“Syrie: l’émir 
de l’EI en Syrie, Abou Hamza al-Ansari, a été tué 
par l’armée arabe”. 

 Xạ thủ Boko Haram tấn công một đồn quân tại 
thị xã Bosso vùng Diffa ở Niger, làm 26 quân nhân 

thiệt mạng. Một nhà 
báo địa phương 
làm cho Radio An-
fani nói với AFP: 
“Chúng kéo vào 
rất đông, được 
trang bị trọng 
pháo, áp đảo quân 
trú phòng. Chúng 

ở đó từ 6g30 tối hôm Thứ Sáu 3.6.2016 đến 6 g sáng 

Thứ Bảy, đốt các trại lính, các cơ sở cảnh sát và văn 
phòng hành chánh địa phương, hôi của và khuân đi 
thực phẩm, vừa cướp cửa vừa hô ‘Allahu Akbar’”.

Ngày 8.6.2016, khoảng 2,000 quân Chad kéo sang 
Bosso trên 30 thiết giáp xa giết 55 phiến quân và 
làm bị thương một số đông (“Chadian troops ‘pour 
into Niger after Boko Haram attack”. In NewsCom-
ments 9.6.2016).

Madjiasra Nako báo cáo
“Ngày 27.8.2016 quân xa Chad đụng địa lôi tại 

Kaiga Kindji, trong vùng Hồ Chad gần biên giới 
Chad và Niger, 4 quân nhân chết và hơn chục 
thường dân bị thương.  

Boko Haram đặt căn cứ tại Nigeria, muốn lập một 
nhóm ly khai IS, chiếm một vùng rộng khoảng nước 
Bỉ nhưng bị Nigeria, Chad, Cameroon và Niger – 4 
quốc gia bị Boko Haram tác động nhiều nhất – đuổi 
ra khỏi phần lớn lãnh thổ này, phải chạy vào rừng 
Sambisa và từ đó đánh du kích chiến chống thường 
dân và các lực lượng an ninh, khiến kinh tế vùng 
này kiệt quệ, theo unicef, gần nửa triệu trẻ em thiếu 
dinh dưỡng trầm trọng”. (“Boko Haram landmine 
kills four Chadian soldiers”. Reuters 27.8.2916).

Theo Josh Lederman, vì chính phủ Chad không 
có sổ thông hành theo tiêu chuẩn an ninh do Bộ Nội 
An HK ấn định, chính quyền Trump tạm ghi thêm 
Chad vào danh sách những quốc gia bị hạn chế 
nhập cảnh HK gồm Iran, Libya, Bắc Hàn, Somalia, 
Syria, Yemen và Venezuela. Biến cố này khiến Ngũ 
Giác Đài, chính phủ Pháp và dĩ nhiên các lãnh đạo 
Chad vì HK vẫn ca tụng Chad tích cực cộng tác 
trong việc trừ khử khủng bố, đặc biệt là nhóm Boko 
Haram (“Donald Trump added Chad to US travel 
ban because African nation had ‘run out of passport 
paper’”. 

Donald Trump added Chad to US travel ban be-
cause African nation had ‘run out of passport pa-
per’. The Independent US 19.10.2017).

Tuy Bộ Nội An HK khẳng định bấn đề có thể giái 
quyết trong vòng vài tháng nhưng Chad đã có phản 
ứng tiêu cực. Ngày 13.10.2017 có tin Chad rút quân 
đang chiến đấu Boko Haram tại Niger về nước. Các 
nhà phân tích bảo vì lợi tức  dầu giảm sau khi giá 
dầu tụt năm 2014 cũng khiến Chad không còn hăng 
hái trong việc duy trì các cam kết an ninh tốn kém 
trong vùng (“Chad withdraws troops from fight 
against Boko Haram in Niger”.  In NewsComments 
13.10.2017).

Bất cứ vì lý do gì Chad thôi hoặc giảm cộng tác 
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tiêu diệt Boko Haram trong vùng Hồ Chad thì việc 
chống khủng bố Hồi cũng cần phải có một giải pháp 
thích nghi và cấp kỳ. Đã có những ý kiến nêu lên là 
sự hợp tác khu vực và có lẽ cả quốc tế là cần thiết. 
Vấn đề này sẽ được bàn đến sau.

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Sufism do tiếng Ả Rập “suf” nghĩa là “len” ám 

chỉ chiếc áo choàng bằng len trơn mầu trắng của tín 
đồ Sufi ban đầu mặc nên giáo phái này còn được gọi 
là “phái Bạch Y”, là Hồi giáo Shiit Mật tông, đối lập 
với thần học của Hồi giáo chính thống, truyền giảng sự 
thờ phụng huyền bí cho cá nhân kết hợp với Allah, tuy 
vẫn theo giáo lý và phương pháp từ kinh Koran và sự 
mặc khải Hồi giáo, nhưng chịu ảnh hưởng của Ấn giáo, 
Phật giáo, Bái Hỏa giáo Ba Tư và Kitô giáo khi người 
Hồi viễn chinh tiếp xúc với tôn giáo này. 

<**> Tidjania là chi phái Sufi thịnh hành tở Chad, 
Niger, Mali, Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea,.... 

 <***> Hồi giáo Wahhabi công tác rtrong việc thành 
lập Ả Rập Saudi và do đó là quốc giáo của quốc gia 
này,. 

<****> Nguyên văn: “Alors que Barack Obama dit 
combattre l’Etat Islamique (EI, ex-EIIL) avec quelques 
bombinettes en Irak, en Syrie”. Bombinette hay Bom-
bette (Pinky (Pinkī?)), là tên một nhân vật trong game 
video Mario Sutōrī (Mario Sutōrī hay Paper Mario) 
của Nintendo phát hành tại Nhật ngày11.8.2000, tại 
HK ngày ngày 5.2.2001.

<*****> Bà cựu bộ trưởng Giáo Dục Nigeria Oby 
Ezekwesili là người sáng lập chiến dịch.

Mỹ  Lộc

ĐẦU THAI LẦM THẾ KỶ 
(Tiếp Theo)

NGUYÊN HỒNG 
BỤI ĐỜI
Sau khi cha chết, mẹ ở Thanh Hoá, Hồng không 

được ai cho đồng quà tấm bánh, thèm khát đủ thứ 
nên phải soay sở, nhất là sau khi đã bị đuổi học:

 
“Nhằm vụ nghỉ hè, tôi một mình lêu lổng ở ngoài 

đường, nhìn hàng bánh trái đi nhan nhản, tôi khổ sở 
vô cùng. Chẳng biết xin ai, và không thể xin ai trong 
nhà ngoài mẹ tôi, đã có bận tôi toan ăn bớt tiền mua 
thuốc phiện của thầy tôi. Nhưng nghĩ đến ngọn roi 
song vun vút lấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn 
quà lâu có thể chịu được, chứ nhịn đánh đáo luôn 
mấy hôm, tôi bồn chồn, chân tay ngứa ngáy không 
thể ngồi yên được… Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi 
hào tám mua nửa đồng cân thuốc. Chẳng cần nghĩ 
ngợi thêm nữa, tôi quặt ra ngã tư đường, không đến 
hiệu bán vội, nhập với bọn trẻ nọ, đánh dăm ván đáo 
đã… Bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào 
ăn quà sáng tôi chỉ đến trường sớm đem”nướng” 
cho các đám đáo, tôi cũng trở nên một tay đáo kỳ 
khôi rồi… có một đám đáo của những người lớn làm 
phu gạo và thợ cạo. Họ không chầu trinh mà chầu 
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Một Hình Ảnh Lịch Sử 
Quang cảnh bến tàu Đà Nẵng đầy người, tàu, thuyền 
tị nạn ngày 27 tháng 3, 1975. Ảnh chụp từ 1 trong các 
phi cơ Boeing 727 tổ chức chở nguơời tị nạn bay về 

Nha Trang, một nơi còn an toàn hơn. 
Ảnh: Getty Images.
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xu đồng, và, mỗi người một ván những ba xu. Tôi 
liền bỏ đám đáo trẻ con nọ, nhập bàn đáo ăn thua 
của người lớn kia. Tôi tính toán: “Tuy họ dài tay, 
tuy họ dọi mạnh nhưng “cá lỗ” và “dọi tí” không 
mềm, không trúng thì cũng vứt tiền đi. Nhất là họ 
lại có nhiều tiền, đánh dù thua hết tiền cũng sòng 
phẳng, không phá bĩnh, không “u lò”, như những 
trẻ kia. Hôm nay sao tôi “đỏ” thế? Đánh chắc tay 
thế? Có một lúc mà mười tám xu vốn của tôi đã lên 
tới bốn mươi xu. Chơi đã lâu và sợ đánh cố vài ván 
nữa nhỡ thua hụt đi, tôi bèn ăn non. Tôi đã khôn 
ngoan mua thêm năm xu thuốc nữa và nghĩ sẵn một 
câu trả lời rất tự nhiên đề phòng nếu thầy tôi hỏi 
vặn tôi về cái tội chậm trễ… Sáng hôm sau… tôi 
lại được dăm xu thôi. Món tiền đó tuy ít… cũng đã 
khá to. Một bữa cơm, một chầu phở no đấy… Tụi 
thua tôi là tụi trẻ con nhà giàu, chơi giấu cha mẹ ở 
một xó tường kín đáo, như trước kia tôi chơi giấu 
thầy mẹ tôi. Mấy hôm ròng, ăn cơm xong, tôi tót ra 
đường ngay, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo 
khác. Thua cũng có, được cũng có. Phần nhiều thua 
về tụi trẻ cùng mạt và được của người lớn và trẻ 
con nhà giàu. Kinh nghiệm còn dạy cho tôi thêm: 
Muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà và đi xem chớp 
bóng thì phải đến những phố nhiều nhà tây hay hiệu 
to tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ rủ đánh, hay 
đến những chỗ gần chợ, bến tàu, bến ô-tô nhập vào 
các đám đáo của những phu gạo, những  tay “ét”, 
những phó cạo rửng mỡ lúc nghỉ việc. Từ ngày thấy 
mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, 
tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một 
đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ, hơn một hào vốn 
và với lòng ham muốn ngùn ngụt được nhiều tiền để 
ăn tiêu. Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào. 
Lấy thế làm sung sướng, tự do và vẻ vang vô cùng 
(“Trụy lạc”).

Rồi năm thầy tôi chết, tôi trở nên một tay “đáo” 
giỏi có thể đối chọi với các trẻ cùng mạt, ranh mãnh 
mà không thua, đã thế lại còn biết cách rủ rê những 
kẻ ngờ nghệch như các người lớn rửng mỡ và các 
bọn trẻ nhỏ con nhà giàu để “gẫu”. Hai năm sau 
ngày thầy tôi mất, các môn đáo lần lượt đổi mới. 
Lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích. Tôi 
thua lụn thua bại, thò đồng xu nào mất đồng xu ấy. 
Có lần mẹ tôi ở Thanh gửi cho tôi hai đồng để mua 
sách, tôi chơi có hai tuần lễ mà thua gần hết. Môn 
đáo thịnh hành nhất thời bấy giờ là đáo “bật” ở Hà 
Nội đưa xuống… . Lối chơi này sau một vài tháng 
phát minh, ở khắp tỉnh Nam Định, trẻ con nào cũng 

biết. Nhưng đều thua tôi. Chúng không thể như tôi, 
người nghĩ ra và thực hành đầu tiên, có thể đánh 
bất kỳ đồng trinh ở đâu cũng bật lên khỏi vạch trên. 
Các trẻ chơi đáo đã đặt cho tôi cái biệt hiệu “Bật 
câu cơm”. Tôi đã không hổ thẹn mà lại nghênh 
ngang nhận lấy cái danh hiệu mỉa mai ấy… Một 
buổi chiều, tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy, 
hai ống quần tôi nặng trĩu bùn, và tóc tôi đã vắt ra 
nước mà tôi vẫn mải miết đánh. Một túi áo tôi đầy 
lèn xu, nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọi đồng 
trinh, tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu 
khỏi dốc ra và tôi phải nâng túi lên cho khỏi vướng. 
Một lúc sau, túi áo bên mà ban nãy tôi không dám 
bỏ tiền sợ làm ngược tay phải cầm xu cái cũng gần 
đầy. Tôi phải đổi lấy hào đôi và hào con các một 
hào một trinh cho tụi hàng quà thấy tôi được nhiều 
thì bắt bí. Bao nhiêu học trò đến trường đều đổ cả 
lại xem bàn đáo của chúng tôi… Trống trường đã 
điểm lần thứ hai. Tụi trẻ thua hết tiền. Hai tay giữ 
túi đầy xu, tôi chạy ra máy nước để rửa chân tay và 
gột quần áo… “ (“Đồng xu cái”).

Làm ra tiền rồi và cũng đã khá lớn, Hồng tự tin và 
phản ứng lại những bất công của bà và cô.

“Mọi khi bị khinh bỉ, hắt hủi như thế, tôi đã đứng 
dậy, bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách đối đãi rẻ 
rúng chênh lệch ấy. Nhưng nay, tôi cứ điềm nhiên 
ăn, ăn rất thong thả, nhằn từng hột thóc, gắp từng 
sợi rau, húp từng thìa canh để trêu tức bà tôi. Những 
bữa ít thức ăn tôi mua hẳn hào giò chả về, cắt làm 
nhiều miếng, khề khà ăn như người nhắm rượu. Bà 
tôi phát cáu, chửi rủa tôi, tôi lại nhe răng ra cười. 
Nhưng thấy bà tôi lại sắp dùng đến chính sách roi 
vọt, tôi liền chạy thẳng. Cô tôi không dám chửi tôi 
nữa. Vì một lần chực réo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ 
vào đứa em họ gái, đáp lại: “Mẹ con này có bị họ 
hàng bố nó đào bới đâu mà cô cứ đào bới mẹ tôi?”

Dù sao bà tôi và cô tôi cũng phải cơm nước cho 
tôi tử tế hơn trước nhiều vì tôi đã nhiều phen bỏ nhà 
luôn mấy ngày mà không sút kém, vẫn vui vẻ như 
thường. Chỉ nhờ có đồng xu đầy đặn, sắc cạnh và 
cái tài đánh đáo, tôi đã sống thảnh thơi, tôi may cả 
quần áo, sắm sửa được giày mũ, muốn ăn gì cũng 
có tiền mua, đi xem chớp bóng, đá ban không thèm 
ngồi hạng bét. Đó là ảnh hưởng tốt đẹp hay quái gở 
của sự sống du đãng ngày còn nhỏ ấy, tôi không cần 
suy xét. Tôi chỉ biết tôi cần phải sống như thế. Vì tôi 
đã cơ cực khổ sở hơn là tù tội trong sự chăm nom 
thờ ơ của người bà già đã đem hết tình thương yêu 
thầy tôi bù đắp cho cô tôi, và đã coi mẹ tôi như một 
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sự bêu riếu cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi. Ở 
vườn hoa, cổng chợ, bến tàu, bến ô tô, bãi đá bóng, 
tôi đã chung đụng với mọi hạng trẻ hư hỏng của các 
lớp “cặn bã”. Tụi trẻ này tuy sống bằng những nghề 
nhỏ mọn như bán báo, bán xôi chè, bánh kẹo, hoa 
quả, bán các đồ chơi lặt vặt, đi ở bế em hay nhặt 
bóng quần, hoặc ăn mày, ăn cắp từ con cá lá rau; 
tụi trẻ này tuy rách rưới, bẩn thỉu, nhịn đói, mặc rét 
luôn, nhưng hễ kiếm được tiền là phung phí. Quà 
gì chúng cũng ăn. Thua bạc bao nhiêu cũng không 
tiếc. Cảnh đời đày đọa của chúng như phải có cái 
say sưa trong sự bê tha kia để mà an ủi. Và mỗi tính 
cách tinh nghịch quỷ quái, gian ác là kết quả của 
cái gia đình trụy lạc hoặc vì một người cha cờ bạc, 
rượu chè, hút xách rạc rài, hoặc vì một người mẹ 
dốt nát đanh đá quá, hoặc vì sự tàn tật đến kết liễu 
một đời làm việc tối tăm, hoặc vì cái chết thê thảm 
đã dần bóp nghẹt một đời sống chỉ để nhẫn nhục và 
đau khổ. Tôi đã chung đụng với tụi trẻ lêu lổng mất 
dáy. ăn cánh với các đứa gian ngoan, ngạo ngược, 
tôi bóc lột những đứa khờ khệch bằng các môn đáo, 
những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những 
mánh khóe ranh mãnh”..(“Sa ngã”). 

Được đời sớm đào tạo như thế, Nguyên Hồng tất 
phải là người nổi loạn. Tuy bị cô ngược đãi như thế 
nhưng khi cô bị chồng hành hung, ông lụi cho người 
này một nhát dao và bị giam ở nhà trừng giới mãi 
đến năm 16 tuổi (1922) mới được tha. Mẹ đến cổng 
nhà giam đón con rồi mẹ con dắt nhau ra Hải Phòng 
ở xóm Cấm bên sông Cấm, lang thang kiếm sống. 
Hồng lăn vào đời, không một ga tàu, góc chợ, bến 
xe, hang cùng ngõ hẻm nào ở đất cảng Hải Phòng 
mà ông không đến, thậm chí sống cả với bọn đầu 
trâu, mặt ngựa, giang hồ tứ chiếng. 

GIỮ TRINH BẠCH LINH HỒN
TRONG BỤI BẨN
Nhân ngày Kỷ niệm 98 năm ngày sinh nhà văn 

Nguyên Hồng (5.11.1918-5.11.2016), Đỗ Ngọc Yên 
trích “Bước đường viết văn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 
1970) của Nguyên Hồng: 

“Tôi ra bến tàu to Sáu kho. Tôi sang nhà máy Xi 
măng, sở dầu Thượng Lý. Tôi chầu chực ở cổng 
các nhà máy Cốt phát, Máy tơ, Máy chỉ, Máy ống, 
các hãng chuyên chở hàng hóa, các bến ôtô, tàu 
thủy, các kho hàng, các cửa hiệu, các tràn than, lán 
củi. Tôi đến tất cả xóm ngõ, đầu đường, nơi đi về 
đông đúc của phu phen thuyền thợ, để nghe ngóng 
hỏi han... Tôi thấy chỉ trong đây mới thật sự có sự 

tươi sáng, sự lành mạnh, niềm vui tin. Tôi thấy tất 
cả những ai khao khát những cái gì là ngay thẳng, 
là công bằng, là nhân phẩm, là hạnh phúc, là sáng 
tạo thì phải đi vào đây, gắn bó với đây, ở đây mà 
lao động và đòi hỏi những cái đó với tận cùng lòng 
trung thành và ý chí quyết liệt của mình”. 

Cộng sản thường lợi dụng sự khao khát ấy để 
tuyên truyền và dụ vào đảng.

Năm 1943 Nguyên Hồng bí mật cùng với Nam 
Cao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng tham gia Hội 
Văn hóa Cứu quốc, thành đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam và là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt 
Nam năm 1957.

Ngày 8.9.2016 giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, sinh 
năm 1930 ở Nam Định, tường thuật về trường hợp 
Nguyên Hồng:

“Không phải ngẫu nhiên mà ông hay viết về nhà 
tù: Bà Vỷ, Khói ken nếp và xà lim, phóng sự Tù 
trẻ con, Tù đàn bà, Tiểu thuyết Bỉ vỏ, Cơn bão đã 
đến…

Thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, Nguyên 
Hồng rất hăng hái hoạt động. Ông cùng Như Phong 
tích cực viết cho các báo chí tiến bộ như Thế giới, 
Mới, Người mới. Rất phục những chiến sĩ cộng sản 
trong nhóm Tin tức, muốn sáng tác theo khuynh 
hướng tả thực xã hội chủ nghĩa. Sau khi viết Bỉ 
vỏ, Những ngày thơ ấu, ông có vị trí khá nổi nên 
có quan hệ với Mười Cúc, Nguyễn Thiện Chân. 
Lê Quang Hoà, Bùi Vũ Trụ… Ông say mê đọc Le 
Travail, Rasssemblement, Bạn dân, Thời thế. Đọc 
Gorki, L.Tolstoi, La Resurrection, Voyage à Moscou 
của Henri Barbusse, sách của Hải Triều viết về ba 
nhà văn cách mạng. Đọc Ngục Kontum của Lê Văn 
Hiến, Một ngày ngàn thu của Tôn Quang Phiệt… 
Rất mê Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Liên Xô. 
Ngày 1.5.1938, ông đi nghe Trần Huy Liệu diễn 
thuyết ở Đấu Xảo. Phan Bôi có mở một lớp Mác xit, 
ông có dự cùng với Trần Quang Huy, Đào Duy Kỳ, 
Nguyễn Hữu Dụng, Thành Ngọc Quảng, Nguyễn 
Thường Khanh, Như Phong, Đào Văn Trường, Trần 
Đình Chi. Lớp mở ở Phạm Phú Thứ. ông nói, nghe 
giảng chán bỏ mẹ, đọc sách thú hơn. Ông nhớ có 
đọc một cuốn sách vẽ Gorki như con gà ủ các nhà 
văn trẻ…

Lúc ấy ông tự coi mình đích thực là cộng sản rồi. 
Ông quyết chuyển đề tài viết về giai cấp vô sản. Ông 
viết về công nhân, về thợ mỏ, về phu đồn điển: Một 
quả đấm, Đến cây số 13, Người đàn bà Tầu, Đẹp, 
Những giọt sữa…Ông đi vào mỏ Vàng Danh và viết 
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Thanh niên trong bụi đen… Tinh thần lúc ấy hết sức 
lạc quan tin tưởng. Ông viết Nắng mới (Đăng trên 
báo Người mới) với tinh thần ấy.

Năm 1939, thực dân bắt đầu khủng bố.
Tháng 9.1939, ông bị bắt. Lý do: tàng trữ tài liệu 

cộng sản. Đó là cuốn Tự chỉ trích của Nguyễn Văn 
Cừ. Lúc bị bắt, ông đọc câu thơ Tố Hữu và rất lấy 
làm tự hào:

Tôi sẽ cười như kẻ sẵn lòng tin
Giữ trinh bặch linh hồn trong bụi bẩn.
Ở Căng Bắc Mê, Tô Hiệu mở lớp huấn luyện về 

lý luận. Dự lớp có Tô Quang Đẩu, Ngô Minh Loan, 
Hồ đen, Trần Các, Tô Dĩ, Phan Bôi, Xuân Thuỷ, 
Nguyên Hồng. Ông nói, chúng tôi hát rất hồn nhiên, 
rất say sưa, say lý tưởng, sống cứ như trong mơ…

Trong tù có những hình ảnh rất đẹp. Ông nhớ hình 
ảnh chị Bùi Đình Đổng bụng chửa, ung dung vào xà 
lim với chồng, dắt theo đứa con lên ba. Đẹp nhất là 
hình ảnh Tô Hiệu, áo cổ lọ, mũ nồi, ngực dẹt, tiếng 
khàn khàn vì bị tra tấn, làm việc say mê chuẩn bị 
cho lớp huấn luyện. Ai dự lớp huấn luyện coi như 
không được tha.

Trong tù, có tin Liên Xô ký hiệp ước với Đức. Lúc 
ấy, vấn đề đặt ra là: Lý tưởng và lòng tin? Không có 
lòng tin thì làm sao chống lại được sức mạnh của đế 
quốc hết sức ghê gớm lúc bấy giờ.

Nhưng nghe Tô Hiệu giảng bài, sức thuyết phục 
còn hơn cả sách vở. Cái feu, cái ánh sáng ở con 
người Tô Hiệu rất thuyết phục! Lớp học mỗi ngày 
giảng ba buổi. Giờ khác thì soạn bài, ghi trên giấy 
cuốn thuốc lá, thuốc lào, giấy gói bánh khảo. Tô 
Hiệu viết từ 9 giờ tối đến 2 giờ đêm… Sáng đi làm 
cỏ vê thì chuyển tài liệu cho các trại.

Vợ chồng Bùi Đình Đổng và Tô Hiệu, sau này 
được Nguyên Hồng dùng làm nguyên mẫu cho mấy 
nhân vật cách mạng của ông trong bộ tiểu thuyết 
Cửa biển.

Ở tù ra [1942] Nguyên Hồng lấy vợ. Chả quen biết 
gì nhau đâu, chỉ nhờ mối lái mà lấy nhau. Đám cưới 
không có chú rể. Người ta đưa dâu về nhà chồng ở 
xóm Cấm, Hải Phòng, nhưng chú rể, tuy đã ra tù, 
vẫn phải chịu chế độ quản thúc ở Nam Định”.

Vợ Nguyên Hồng là cô Vũ Thị Mùi (1919-1987), 
quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, 
sinh được 7 con, 3 trai (Hồng Hà, Vũ Giang, Sơn), 4 
gái (Nhã Nam, Thanh Thư, Yên Thế, Diệu).

Nguyên Hồng hẳn là có tư chất thông minh, đánh 
đáo, trèo sấu giỏi, viết văn cũng giỏi. Năm 18 tuổi 
(1936), ông đã có truyện ngắn “Linh Hồn” đăng trên 

Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Tư chất thông minh thì nhiều 
người có và có thể nói không có tư chất thông minh 
thì không thể là “những lao động tinh thần”. Sắc 
thái đặc thù của Nguyên Hồng là có thể thích ứng 
được với mọi hoàn cảnh và phàt triển trong những 
nghịch cảnh. Chỉ 1 năm sau bài “Linh Hồn”, ông 
cho ra mắt thiên tiểu thuyết xã hội “Bỉ Vỏ” được Tự 
Lực Văn Đoàn tặng giải nhì năm 1937. 

Nguyên Hồng kể: 
“Năm ấy tôi mười sáu tuổi, hết hạn tù, được tha. 

Mẹ tôi lên tận nhà giam tôi, đón tôi. Nhưng chúng 
tôi không về Nam Định – quê hương của chúng tôi 
– mà dắt nhau ra Hải Phòng.

Khi tôi đi tù, đoạn tang cha tôi, mẹ tôi bước đi 
một bước nữa. Nên lúc rời bỏ cái tỉnh đã chứng kiến 
bao nhiêu việc không hay kế tiếp phá tan gia đình 
tôi, sự ngậm ngùi của mẹ tôi bắt tôi nghĩ đến lòng 
héo hắt của một người đàn bà đã cải giá trước sự 
khinh bỉ rẻ rúng của họ hàng nhà chồng và trước 
sự ghê tởm của mọi người quen biết đối với con 
mình, mới một dúm tuổi mà đã trải hết lao này sang 
lao khác. Hôm đó, trời thu trong và sáng. Con tàu 
chở chúng tôi lướt trên một dòng sông lặng lẽ giữa 
những đồng ruộng xanh bát ngát. Ra Hải Phòng 
chúng tôi càng khổ sở. Trông vào vài hào làm vốn 
buôn trầu cau, mẹ con tôi được bữa sớm mất bữa 
tối. Lắm phen, luôn mấy hôm, chỉ một bữa cháo lót 
lòng. Bao nhiêu ngày tháng, bị câu thúc thân thể và 
phải làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc quá sức 
mình, tôi tưởng khi thoát khỏi cảnh tù tội đày ải ấy 
sẽ sống no ấm… ngờ đâu! Vì thế xác thịt tôi dần suy 
nhược; cái ngực thỉnh thoảng đau nhói lên, tôi cảm 
thấy đời tôi đã bị rút ngắn đi và một ngày rất gần 
kia sẽ chết. Chết! Mỗi lần cái chữ đen tối khủng bố 
ấy hiện ra, tôi thấy sao mà chung quanh tôi sự vật gì 
cũng sáng sủa, tươi đẹp! Hết thảy đều kêu gọi lòng 
ham sống của tôi. 

Tôi chết đi, mới mười sáu tuổi đầu, sẽ làm cho mẹ 
tôi đau đớn biết chừng nào. Và cái phút cuối cùng 
của một đời sớm tắt ấy, tôi sẽ quằn quại như con 
bướm non bị hai ngón tay dữ tợn kẹp chặt vừa lúc 
nó mới đánh thấy mùi nhị hoa thơm ngát. Những lúc 
lo sợ, bối rối, đau đớn quá, trong tâm trí người ta 
hay nảy ra những ước muốn khác thường. Tôi, tôi 
muốn có một cái gì để mãi mãi an ủi mẹ tôi và để tỏ 
lòng tôi mến tiếc và thương nhớ những người và vật 
đã làm tôi vui thích đến say mê. Nghĩa là tôi phải để 
lại một cái gì tinh khiết nhất của hồn và xác tôi cho 
cõi đời mà tôi yêu mến.
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Ý quyết viết tiểu thuyết thụ thai trong trí tưởng tôi 
mỗi ngày một mạnh mẽ thêm, lan rộng mãi ra. Khi 
ăn, khi chơi, khi ngủ… lúc nào tôi cũng nghĩ đến 
viết. Ở nhà, ngoài đường, trên vỉa hè, ở ghế vườn 
hoa, dưới gốc cây, bờ sông bến tàu, đâu đâu cũng là 
chỗ tôi mơ tưởng đến viết. Có một xu một trinh nào 
tôi cũng mua giấy để viết. Không có tiền mua sách, 
báo, tôi cố đón đọc những báo hàng ngày ở phòng 
đọc báo của một hội ái hữu kia chỉ mở cửa từ 7 giờ 
đến 9 giờ tối để xem cách viết của một số nhà văn.

Nhưng, tiền càng ngày càng hiếm, tưởng như 
không còn bao giờ lọt vào tay tôi nữa, và trời về tối 
dạo ấy càng rét dữ dội với những ngọn gió tê buốt 
và những trận mưa dầm dài ghê sợ. Mẹ tôi phải đi 
vào Vinh, cầu cứu một người chị họ tôi, để tôi ở 
nhà với ông chú dượng. Trước khi đi, phải vay cho 
chúng tôi tám ngày gạo và một món tiền chi tiêu 
không quá bốn hào để mua củi và thức ăn. Đã lâu 
lắm mới sẵn có một thập gạo ở trong nhà ông chú 
dượng tôi và tôi bị khiêu khích. Không ngày một 
bữa nữa. Chúng tôi tin rằng vào tới Vinh vay mượn 
được tiền, mẹ tôi thế nào sớm tối chả gửi ra. Chúng 
tôi đã thất vọng. Và càng lo sợ, càng khổ sở vì đói. 
Hơn mười ngày rồi mà chẳng thấy thư từ gì ở trong 
đó gửi ra. Tôi còn nhớ, nhớ rõ ràng lắm, những đêm 
mưa dầm gió bấc, trong một căn nhà không đèn lửa 
gì cả và ran ran tiếng muỗi, trên một cái phản lung 
lay, hai thân hình nhọc lả co quắp trong một chiếc 
chăn rách mướp, ông chú dượng tôi và tôi không ai 
nói với ai nửa nhời vì không đủ sức mà nói và cũng 
cảm thấy tiếng nói lúc bây giờ chẳng còn ý nghĩa 
gì hết, chỉ làm đau tủi thêm hai con người muốn mà 
chẳng có việc gì làm để được sống…

 
  (trái) Diễn viên Lan Phương trong vai Tám 

Bính trong vở kịch “Cô gái đánh cắp” do Doãn 
Hoàng Giang soạn kịch bản và đạo diễn, chuyển 
thể từ tiểu thuyết “Bỉ vỏ” . (phải) Bìa cuốn “Bỉ 

Vỏ”

Bỗng gần về sáng đêm thứ mười hai, một tiếng 
người thất thanh gọi chúng tôi. Chúng tôi bổ choàng 
dậy. Giời ơi! Mẹ tôi đã về. Mẹ tôi về với hai sọt 
hàng trầu vỏ mà ông chú dượng tôi và tôi ưỡn đến 
gẫy lưng mới khiêng vào được. Từ ngày đó bụng tôi 
không đến nỗi cồn cào quá như trước. Và tôi đã có 
tiền mua cả một thếp giấy. Tiền mua giấy đó, mẹ tôi 
cho tôi những hôm lãi nhiều. Tôi không cần phải 
hỏi mẹ tôi cũng đưa. Mẹ tôi không nỡ trông thấy tôi 
thẫn thờ trước một ít giấy đã kín chữ. Mấy truyện 
ngắn tôi đã viết xong từ lâu, và “Bỉ vỏ”, trải bao 
nhiêu ngày tháng đã dàn xếp kỹ càng trong đầu óc 
tôi.

Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con, thưa các bạn, 
những bạn đọc yêu dấu của tôi, “Bỉ vỏ” đã viết xong 
rồi. “Bỉ vỏ” đã viết xong trên một cái bàn kê bên 
khung cửa trông ra vũng nước đen ngầu bọt của 
một bãi đất lấp dở dang và một chuồng lợn ngập 
ngụa phân tro; “Bỉ vỏ” đã viết xong trong một căn 
nhà cứ đến chập tối là vang lên tiếng muỗi và tiếng 
trẻ khóc; “Bỉ vỏ” đã viết xong trong một đêm lạnh 
lẽo âm thầm mà mọi vật như đều rung lên cùng với 
lòng thương yêu của một đứa trẻ ham sống dào dạt 
trong những bụi mưa thấm thía.

Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con, con xin dâng 
“Bỉ vỏ” cho mẹ với cả tấm lòng kính mến trong 
sạch của con, và xin tặng nó cho các bạn với tất 
cả cảm tình đằm thắm tươi sáng của tôi”.(“Tôi viết 
“Bỉ vỏ”. Tháng 3-1938).

Tóm tắt nội dung tác phẩm “Bỉ Vỏ”:
Bính là cô gái nghèo làng Sòi. Vì nhẹ dạ, yêu 

Tham Chung, đốc sự đạc điền và bị hắn bỏ rơi giữa 
lúc bụng mang dạ chửa. Cô bị cha mẹ hắt hủi, đay 
nghiến và đứa bé sinh ra phải đem bán đi vì sợ làng 
bắt vạ. Đau đớn, Bính trốn nhà đi Hải Phòng mong 
tìm được người tình. Sau mấy ngày đêm lang thang 
đói khát, có lần suýt bị làm nhục ở một vườn hoa, 
Bính gặp một gã trẻ tuổi nhà giàu. Gã lừa cô vào 
nhà hãm hiếp và đổ bệnh lậu cho cô. Vợ gã bắt gặp, 
đánh đập Bính tàn nhẫn và lôi cô ra Sở cẩm, vu là 
gái đĩ. Thế là Bính bị đưa vào nhà “lục xì”, sau đó 
rơi vào nhà chứa của mụ Tài sế cấu. Sống ê chề 
cực nhục ở nơi bẩn thỉu hôi hám, Bính ốm nặng. 
Đau khổ, tuyệt vọng, Bính toan tự tử nhưng được 
Năm Sài Gòn, trùm lưu manh ở Hải Phòng, chuộc 
ra khỏi nhà chứa, đem về chăm sóc hết lòng. Nhưng 
rồi Năm bị bắt. Tuy túng bấn nhưng Bính nhất định 
không nhận tiền “bồi” (tiền bọn ăn cắp trích nộp 
“đàn anh”) mà sống bằng buôn bán lương thiện, hy 
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vọng khi Năm trở về sẽ khuyên y từ bỏ cái nghề bất 
lương và nguy hiểm. Năm được tha nhưng dứt khoát 
không nghe lời khuyên của Bính. Thế là, bất đắc dĩ, 
Bính cũng bị lôi kéo vào con đường lưu manh, trở 
thành một “bỉ vỏ” – người đàn bà ăn cắp. Do một 
sự hiểu lầm và ghen tuông, Năm Sài Gòn đuổi Bính 
đi. Bính về Nam Định, gồng thuê gánh mướn kiếm 
ăn. Được tin bố mẹ gặp tai họa có thể bị tù, Bính 
không còn cách nào khác, đã phải nhận lời lấy một 
viên mật thám để có tiền gửi về cứu bố mẹ. Đang 
sống yên ổn nhàn hạ bên người chồng mới này thì 
một biến cố xoay chuyển cuộc đời Bính: Năm Sài 
Gòn bị bắt bởi chính tay người chồng Bính. Không 
chút do dự, cô đã lẻn xuống trại giam, mở khoá cứu 
Năm rồi cùng y đi trốn. Từ đó, Bính lại trở lại cuộc 
sống ngoài vòng pháp luật với Năm Sài Gòn, nhưng 
trong lòng vẫn day dứt khát khao cuộc đời lương 
thiện. Nhất là sau lần Năm giết Ba Bay, tên “đàn 
em” đã hớt tay trên của Năm một món “hàng”, Bính 
càng bị hối hận và sợ hãi giày vò. Cuối cùng, cái 
kết cục bi thảm đã đến: một lần, Năm cướp được 
một đứa bé đeo vòng vàng trên tàu thuỷ. Bính hốt 
hoảng nhận ra đó chính là đứa con mà bao lâu Bính 
nhớ thương, khắc khoải mong tìm lại. Nhưng nó đã 
chết! Giữa lúc đó, đội xếp, mật thám ập vào, Năm 
và Bính đều bị bắt. Chính người mật thám chồng 
Bính trước đây đã bước tới xích tay cô… 

Sống chung đụng với tầng lớp cùng đáy xã hội, 
Nguyên Hồng làm giầu cho ngữ vựng Việt Nam 
một số tiếng lóng đặc biêt trong “nghệ thuật” đánh 
đáo và giới du côn.

Trích từ cuốn “Những ngày thơ ấu”: “Chúng “cả 
lỗ”, “dọi tí”, “câu díu” thật là tuyệt diệu… Cả lỗ: 
Lấy đồng xu cái thả trúng vào cái lỗ khoét làm đích 
trên mặt đất. Dọi tí: Lấy đồng xu cái đánh trúng vào 
đồng tiền gần vạch chỉ. Câu díu: Ném cho những 
đồng tiền dính làm hai hay ba lại với nhau, tốt nhất 
chỉ hai đồng dính thôi”. (“Trụy lạc”).

 Tên sách“Bỉ vỏ” đã là tiếng lóng, nghĩa là tay anh 
chị, du đãng, ăn cắp (“chạy vỏ”). Nguyên Hồng còn 
làm vè bằng tiếng lóng:

Không vòm, không sộp, không te,
Niễng mũn không có, ai mê nỗi gì?
“vòm” là nhà, “sộp” là giàu sang, hào phóng, 

“te” là xinh đẹp, “niễng mũn” là một trinh nhỏ, tức 
nửa xu.

Anh đây công tử không vòm.
Ngày mai kện rập biết mòm vào đâu?
“kện rập” là hết gạo, “mòm” là ăn.

Minh Trang phê bình Nguyên Hồng nói chung, 
cuốn “Bỉ Vỏ” nói riêng:

“Có ai đó nhận định, Nguyên Hồng là nhà văn 
của những người cùng khổ. Thật vậy, từng trang 
văn ông là từng trang đời thấm đẫm nước mắt số 
phận những người sống dưới đáy xã hội, những 
người nghèo, những thân phận bất hạnh, cô đơn, 
những con người yếu thế nhưng bao giờ cũng cố 
vươn lên đấu tranh để bảo vệ nhân phẩm của mình 
– là nước mắt của nỗi khổ đau cùng cực luôn đi 
cùng con người và ẩn chứa cả tấm lòng cảm thông 
sâu sắc của một nhà văn lớn. Phải chăng vì thế mà 
Nguyên Hồng đã viết thành công “Bỉ vỏ” khi chỉ 
mới là cậu thanh niên 17 tuổi? Thiên tiểu thuyết đầu 
tay này mang đến cho đời viết văn của ông không 
chỉ là một giải thưởng văn chương danh giá của 
“Tự lực văn đoàn, 1937” mà nó còn xác lập vị trí, 
uy tín, danh tiếng của Nguyên Hồng trong lịch sử 
văn học hiện đại nước nhà.

Người ta còn nói đến Nguyên Hồng như một nhà 
văn lao động nghệ thuật đến kham khổ. Ông chăm 
chỉ cần mẫn viết; ông yêu mê, say đắm đến cực độ 
lao động nhà văn, điều ấy được minh chứng, được 
ghi nhận, được khẳng định qua gần ba mươi cuốn 
sách thơ văn với vài chục ngàn trang in mà ông đã 
cống hiến, để lại cho đời và văn học nước nhà “. 
(“Nhà văn Nguyên Hồng”).

Các tác phẩm tiêu biểu của Nguyên Hồng gồm 
có:

-  Bỉ vỏ (tiểu thuyết, 1938)
-  Những ngày thơ ấu (hồi ký, đăng báo lần đầu năm 

1938, xuất bản năm 1940);
-  Bảy Hựu (truyện ngắn, 1941);
-  Qua những màn tối (truyện, 1942);
-  Cuộc sống (tiểu thuyết, 1942),
-  Quán nải (tiểu thuyết, 1943);
-  Đàn chim non (tiểu thuyết, 1943);
-  Hơi thở tàn (tiểu thuyết, 1943);
-  Hai dòng sữa (truyện ngắn, 1943);
-  Vực thẳm (truyện vừa, 1944);
-  Miếng bánh (truyện ngắn, 1945);
-  Ngọn lửa (truyện vừa, 1945);
-  Địa ngục và lò lửa (truyện ngắn, 1946-1961);
-  Đất nước yêu dấu (ký, 1949);
-  Đêm giải phóng (truyện vừa, 1951);
-  Giữ thóc (truyện vừa, 1955);
-  Giọt máu (truyện ngắn, 1956);
-  Trời xanh (thơ, 1960)
-  Sóng gầm (tiểu thuyết, 196l);
-  Sức sống của ngòi bút (tạp văn, 1963);
-  Cơn bão đã đến (tiểu thuyết, 1963);
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-  Bước đường viết văn của tôi (hồi ký, 197l);
- Cháu gái người mãi võ họ Hoa (truyện thiếu nhi, 

1972),
-  Thời kỳ đen tối (tiểu thuyết, 1973);
-  Một tuổi thơ văn (hồi ký, 1973);
-  Sông núi quê hương (thơ, 1973);
 - Khi đứa con ra đời (tiểu thuyết, 1976);
 - Những nhân vật ấy đã sống với tôi (hồi ký, 1978);
-  Thù nhà nợ nước (tập I, trong bộ tiểu thuyết Núi rừng 

Yên Thế, 1981);
-  Núi rừng Yên Thế (tiểu thuyết, tập II, 1993);
-  Tuyển tập Nguyên Hồng (3 tập Tập I: 1983, Tập II: 

1984, Tập III: 1985).
Ngày 5.11.2016, Đỗ Ngọc Yên, nhân ngày kỷ 

niệm 98 năm ngày sinh Nguyên Hồng phê bình:
“Bộ tiểu thuyết Cửa biển bốn tập gồm: Sóng gầm 

(1961), Cơn bão đã đến (1963), Thời kỳ đen tối 
(1973), Khi đứa con ra đời (1976), dài đến hai ngàn 
trang in… là bộ tiểu thuyết đồ sộ nhất của nhà văn 
Nguyên Hồng. Và, cho đến nay, theo chỗ tôi biết 
đây là một trong những bộ tiểu thuyết lớn nhất cả 
về dung lượng nội dung, lẫn độ dài trang in của văn 
chương Việt Nam hiện đại. Chẳng thế mà có lần, 
sau khi hoàn thành xong tập cuối cùng của bộ tiểu 
thuyết, ông nói vui với vợ: “Này bà, tôi có kém gì L. 
Tolstoi đâu” (“Hà Văn Nguyên Hồng – Bạn đời của 
những người cần lao”. (op.cit.).

Di sản văn chương của Nguyên Hồng đồ sộ và 
xuất sắc như vậy nhưng chưa quý bằng cái gương 
khí khái của ông.

ÔNG ĐÉO CHƠI VỚI CHÚNG MÀY NỮA
Xin lỗi đã nhắc lại nguyên văn Nguyên Hồng văng 

tục để tỏ rõ nộ khí cương trực, khẳng khái của ông.
Trong hồi ký “Cát bụi chân ai” Tô Hoài thuật lại 

giai thọai này:

 
Ảnh: Nguyên Hồng thời làm chủ bút báo Văn bị đình bản.
“Báo Văn mà Nguyên Hồng phụ trách đã in trong 

nhiều số có những sáng tác còn khó chịu nữa. Kịch 
ngắn gợi lại vết thương cải cách ruộng đất những 

vở kịch của Hoàng Tích Linh (Cơm mới), Nguyễn 
Khắc Dực (Chuyến tàu xuôi), Chu Ngọc (Ngày giỗ 
đầu). Ca khúc buồn bã và những phát biểu lệch 
lạc về âm nhạc của Tử Phác, của Nguyễn Văn Tý. 
Rồi thơ Phùng Quán (Lời mẹ dặn), truyện ký Phan 
Khôi (Ông năm Chuột) và truyện ngắn Đống máy 
của một cây bút trẻ gửi đến. Truyện tả một nhà máy 
nhập thiết bị nước ngoài rồi để chất đống ngoài trời 
đến hỏng nát. Người ta truy ra người viết là một kỹ 
sư và quy là anh nói xấu công nghiệp ta và tình hữu 
nghị quốc tế. 

Chúng tôi lo lắng thực sự. Mấy bài xã luận của tôi 
trên báo Văn như Tổ chức phát triển lực lượng sáng 
tác trước nhất và Góp ý kiến về vấn đề xây dựng 
con người đều bị nhiều báo và dư luận nhận xét là 
lệch lạc thứ nhất, phải là tổ chức học tập và đi vào 
thực tế đời sống và không phải xây dựng con người 
chung chung mà là con người xã hội chủ nghĩa tiến 
lên cộng sản…Lại trước đấy, sau đấy, truyện ngắn 
Ông lão hàng xóm của Kim Lân nghi ngờ thành tựu 
cải cách ruộng đất, những bài bút ký yếu đuối tinh 
thần đấu tranh thống nhất, như Thao thức của Đoàn 
Giỏi, Một ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng…

Nhân Văn vẫn sờ sờ ra đấy, chứ đâu. Những người 
đã đánh Nhân Văn vừa qua khẳng định thế, cộng 
với những rì rào sang tai nhau, không khí nặng 
nề, ngao ngán, triền miên, thường hiện ra ở những 
chỗ này. Một vòng người họp tổ, như các cụ trong 
làng ngày trước ngồi xếp bằng quanh chiếu tổ tôm. 
Những lời đao búa truy dồn. Thế là Nguyên Hồng 
khùng lên, khóc oà.

Báo Văn nghỉ. Tuần báo Văn Học ra thay. Nhà 
xuất bản Hội Nhà Văn sát nhập vào nhà xuất bản 
Văn Hoá, bộ phận văn học của nhà xuất bản Hội 
Nhà Văn do phó giám đốc Đồ Phồn phụ trách. 
Chúng tôi thì được chia vào các tổ đi thực tế lâu 
dài theo phong trào lúc ấy. Nguyễn Tuân, Nguyễn 
Huy Tưởng, Văn Cao, Lưu Quang Thuận, Nguyễn 
Văn Tý lên nông trường Điện Biên. Nguyên Hồng 
về nhà máy xi măng Hải phòng. Có ảnh đội mũ thợ, 
đẩy xe goòng đăng báo Nhân Dân. Tôi đi với tổ 
trưởng Hoàng Trung Thông, xuống Thái Bình cùng 
Hoàng Cầm, Chu Ngọc, Trần Lê Văn, Phùng Quán. 
Chúng tôi về lao động và xây dựng hợp tác xã một 
thôn ở Thái Thụy, huyện Thái Ninh. Mỗi xã mới tổ 
chức hợp tác xã ở một làng làm thí điểm. Đi lâu, 
chuyển hẳn mọi chế độ sinh hoạt cơ quan và đảng 
về địa phương.

Buổi chiều ấy, Nguyên Hồng rủ tôi đến chơi nhà. 
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Không phải chiều thứ bảy, khác lệ mọi khi. Tôi 
hỏi:

-  Lại nem Sà Goòng?
-  Ừ, mới kiếm được cái rau hay lắm.
Đúng, lại chả giò với nhân nhau thai [placenta] 

băm với mộc nhĩ. Vẫn trên căn gác mọi khi. Các 
cháu, đứa bổ củi, đứa xuống nhà rửa rau, đứa ngồi 
học cạnh cửa sổ. Người trong phòng bề bộn hơn 
đồ đạc. Chị ấy gầy leo khoeo đã chớm bệnh hen, 
đương lúi húi rán chảo nem trên hoả lò than cám. 
Chị đi làm về, sao hàng sách đóng cửa sớm thế – tôi 
hỏi. Chị cười nhẹ nhàng, không trả lời câu hỏi mà 
sau tôi mới hiểu. Cụ bà bên góc tương đương đùm 
mụn áo sứt chỉ của cháu nào.

Chúng tôi im lặng một lúc. Lớp học dưới ấp xong 
đã lâu mà cái rã rời cộng với bao nhiêu buồn bã vẩn 
vơ khác lại chợt đẩy mỗi người chìm vào một xó. 
Không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi mới có cuộc họp 
về vấn đề tên văn gian tờrốtkít Vũ Trọng Phụng, do 
Hoàng Văn Hoan triệu tập chỉ có tổ nòng cốt, cốt 
cán những người tin cậy. Hai chúng tôi không được 
dự. Cuộc họp ban chấp hành Hội cũng đã quyết 
định về chúng tôi. Có hai người hăng nhất, Hoài 
Thanh và Lưu Trọng Lư đề nghị đưa hai chúng tôi 
ra khỏi Ban chấp hành, ra khỏi Hội Nhà Văn.

Đột nhiên, Nguyên Hồng nghiêm nghị nói:
– Tao không chịu.
Tôi ừ hữ. Nguyên Hồng nói tiếp, nho nhỏ:
– Tao kiện lên anh Cả.
– Kiện à?
– Ừ, tao kiện. Tao tin tưởng đồng chí Sao Đỏ. 

Không dễ thịt nhau như thế. Tao không có điều gì 
không đúng với Đảng.

Ừ, chúng ta sai làm sao được. Những tự tin ngây 
dại. Có điều, ở Nguyên Hồng được biểu hiện ra 
khác mà thôi. Nguyên Hồng kia mà. Có lần, tôi 
được Trần Quang Huy kể rằng khi sắp chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, bộ phận hoạt động công khai 
của Đảng chuẩn bị rút vào hoạt động bí mật. Trần 
Quang Huy được phân công đưa Nguyên Hồng đi 
công tác thoát ly. Nguyên Hồng đã ra ngoại ô Hải 
Phòng ở bí mật được vài hôm, nhưng mà cậu ta nhớ 
nhà hay sao ấy, hôm nào cũng khóc. Thế là lại phải 
cho về. ít lâu sau, mật thám Pháp bắt, rồi Nguyên 
Hồng bị đày lên trại tập trung Bắc Mê trên Hà Gi-
ang. Phải, chúng tôi từ những lặn lội ấy ra cơ mà.

Nguyễn Lương Bằng đương phụ trách ban thanh 
tra Chính phủ. Nguyên Hồng đã cắp cả ôm báo Văn 
lên ban thanh tra. Nguyên Hồng quý Nguyễn Lương 

Bằng, có lẽ từ những chuyện vượt ngục dũng cảm. 
Nguyên Hồng gọi một cách trân trọng đồng chí Sao 
Đỏ. Huống chi Sao Đỏ lại đương làm Bao Công.

Nguyên Hồng nói đi nói lại:
– Rồi mày xem? Rồi mày xem!
Tôi không nói. Cũng không dám một câu cười 

cợt cái cả tin hồn nhiên của Nguyên Hồng. Nguyên 
Hồng lẩm bầm, làu bàu nói một mình. Lát sau, bảo 
tôi:

– Mà tao đã tính rồi.
Nét mặt Nguyên Hồng rầu hẳn lại. Nguyên Hồng 

thường vui buồn đột nhiên, khó hiểu. Vừa nói đến 
Sao Đỏ, Nguyên Hồng phấn chấn lạ thường, bây 
giờ lại khác hẳn.

Tôi đưa tờ báo Nhân Dân ngày 12 tháng ba năm 
1958 in bài của tôi đề là Nhìn lại một số sai lầm 
trong bài báo và trong công tác. Nguyên Hồng cầm 
xem, chỗ qua loa, chỗ chăm chú… Nguyên Hồng 
buông tờ báo xuống. Rồi Nguyên Hồng xua xua tay, 
nói như hét vào mặt tôi:

– Tiên sư mày, thằng Câu Tiễn! Ông thì không, 
Nguyên Hồng thì không!

Nguyên Hồng quỳ xuống trước tôi, rồi cứ phủ 
phục thế, khóc thút thít. Chị ấy bỏ chảo nem, chạy 
đến.

– Thầy nó làm sao? Lại làm sao thế?
Tôi đỡ Nguyên Hồng lên. Bà cụ có lẽ nặng tai, vẫn 

ngồi rờ rẫm vá víu chỗ áo rách. Dưới sân, trẻ con 
đùa cười nắc nẻ, lại cành cạch tiếng giã cua. Như 
không có gì mới xảy ra. Chúng tôi ngồi trở lại, yên 
lặng như từ nãy vẫn thế. Nguyên Hồng nói khẽ:

– Tao tính cả rồi. Trông đây này.
Gian phòng vẫn bề bộn màn mùng như mọi khi. 

Nhưng để ý thì thấy có khác. Mọi thứ đã được gói, 
buộc lại như dạo trước tôi đã quen mắt thấy sáng 
sớm các thứ trong các nhà sắp sẵn để quẳng ra bờ 
rào tránh máy bay. Tôi gật gù, nhưng thật cũng 
chưa hiểu ra như thế nào.

-  Tao về Nhã Nam.
- Về Nhã Nam?
- Ừ, Nhã Nam. Đủ, đủ lắm rồi. Ông đéo chơi với 

chúng mày nữa. Ông về Nhã Nam.
Tôi hiểu cái cười lạnh lẽo và lặng lẽ lúc nãy của 

chị ấy. Rồi một hôm nghe Kim Lân nói Nguyên Hồng 
đã dọn về Nhã Nam…

Thế ra hôm ấy Nguyên Hồng mời tôi bữa chả 
chia tay. Tôi vẫn lơ lửng không tin Nguyên Hồng 
lại lên Nhã Nam. Nhưng mà sự việc đã thật như thế. 
Nguyên Hồng vốn quyết đoán. Thầy nó mà đã định, 
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thì trong nhà ai nấy chỉ việc làm theo.
Trở lại Nhã Nam, trong khi ở đây nhà đã yên nơi 

ăn chốn ở và trường lớp các cháu đi học, chị ấy đã 
có việc làm. Nhưng nhất định không ở nữa. Thế là 
bỏ hết, lại lên Nhã Nam, ấp cầu Đen, ấp đồi Cháy, 
lại ở cái đồi như những năm tản cư. Gia đình người 
chị Trần Văn Cẩn, nhà Tạ Thúc Bình, nhà Kim Lân 
– khi ấy, bác Ngô Tất Tố đã mất và tất cả các nhà 
về xuôi đã lâu… 

Nguyên Hồng về Nhã Nam [năm 1959]. Chưa bao 
giờ nghe Nguyên Hồng trách móc đổng giả chửi ai. 
Nguyên Hồng không có thói hai ba người tụ bạ bới 
móc người thứ tư vắng mặt. Thỉnh thoảng về Hà 
Nội, làm sơ khảo, chung khảo các cuộc thi sáng tác, 
các giải thưởng văn học và làm chủ tịch hội Văn 
Nghệ dưới Hải Phòng… Được giao việc thì làm 
đến nơi đến chốn, nhận tiền công trả đàng hoàng, 
các thứ của văn phòng lĩnh rạch ròi từng cái ngòi 
bút, một ram giấy. Hội Nhà văn Đức tặng Hội Nhà 
văn Việt Nam 200 cái xe đạp Diamant mới cứng. 
Nguyên Hồng được điện khẩn mời xuống công tác. 
Ấy là việc dắt chiếc xe đạp đứng vườn hoa Cửa 
Nam trò chuyện với người qua đường. Vô tuyến 
truyền hình của Việt, của Đức quay giới thiệu nhà 
văn với tặng phẩm hữu nghị quốc tế. Nguyên Hồng 
hồi ấy mới để râu, rõ ra phong thái học giả phương 
Đông. Tuyên truyền thế thôi, cả hội chẳng được sờ 
vào vành bánh chiếc xe nào. Hai trăm cái xe lăn cả 
vào kho bộ Thương nghiệp. Nguyễn Tuân hỏi mắng 
Nguyên Hồng:

- Đóng trò xong rồi, dắt mẹ nó cái xe ấy đi, đứa 
nào làm gì được!

Nguyên Hồng cười vuốt râu, đánh trống lảng:
- Tớ lên phim còn nhiều phút hơn cái thằng phiên 

me vô danh trong Cánh đồng ma đấy <*>.
Nguyên Hồng không làm thế, nhưng lấy công tác 

phí, đòi trả thù lao công tác đóng phim cẩn thận. 
Năm sau, các cơ quan vận động giảm chính, giảm 
biên chế. Nguyên Hồng ở tuổi 52, đương sức lực, 
hăm hở. Nguyên Hồng đã hưởng ứng phép nước, 
xin được giảm biên chế, về hưu ngay. Nguyên Hồng 
nói:

-  Cũng tiện. Khỏi phải ngửa tay nhận lương 
tháng, chẳng phải vờ vẫn bịa đặt báo cáo công tác 
chẳng phiền ai.

Rượu vào, Nguyên Hồng cười hê hê:
- Ông đố đứa nào dám ra khỏi biên chế bắt 

chước được ông đấy?
Quả thật, xưa nay cũng chỉ có một Nguyên Hồng 

xin về hưu non mà thôi. Nguyên Hồng là thế. Chẳng 
ghét ai thân ai, tưởng như vờn vỡ gần gũi rất vui, 
nhưng vẫn là xa lánh một mình.

Hồi ấy, được tiền bản quyền bộ tiểu thuyết Cửa 
biển, Nguyên Hồng chữa nhà. Chúng tôi lên đánh 
chén khánh thành dinh cơ mới. Vẫn ba gian nhà ở 
chỗ cũ, nền đất, sân đất, được bó hàng gạch thềm. 
Dui mè xoan lẫn tre ngâm có chắc chắn hơn. Mái 
tranh được thay ngói và bức tường hậu đã xây gạch 
thay tường đất trình khác hẳn. Ngói tây không lót, 
chắc là mùa hè nóng phải biết. Tường mới mà đã 
thấm nước mưa hoen lẩm lem nhem. Bàn viết vẫn 
kê dưới nhà ngang – chỉ là cái chõng tre và chiếc 
chiếu. Nguyên Hồng trải chiếu ngồi khoanh chân 
xếp bằng, tập giấy, lọ mực, cái bút sắt đặt trên mặt 
chõng. Từ thuở trẻ, khi ở dưới bãi Nghĩa Dũng tôi 
vẫn thấy Nguyên Hồng ngồi nguyên thế như bao 
giờ. Nguyên Hồng cắt nghĩa rất AQ về sự thoải mái 
của mình:

- Lúc thư dãn, kềnh xuống mặt chiếu trải đất, mát 
bằng mấy xích đu rốc-keng-xe [rocking chair]. Cái 
bàn viết không hay bằng cái chõng viết, tha hồ xê 
dịch, chán cảnh rừng Yên Thế lại bê chõng về đằng 
này ngắm giàn mướp hương…

Cỗ thịt ngan của nhà, lại nồi bồ câu hầm dưới bếp 
cũng cây nhà lá vườn. Chúng tôi ngồi trên tấm phản 
bên cửa sổ trông ra sân. Râu Nguyên Hồng lởm 
chởm cứng quều, chưa dài hẳn. Bộ râu của Nguyên 
Hồng nhiều giá trị thực dụng chứ không phải như 
râu những lão ở ẩn. Lưỡi dao cạo hiếm, chợ cũng 
không có. Đôi khi, cơ quan phân phối một hai lưỡi. 
Nguyên Hồng không còn sinh hoạt công đoàn vẫn 
được chia, nhưng cất công xuống tận Hà Nội lĩnh 
một lưỡi dao cạo, ngại quá. Thế rồi bộ râu tự do trổ 
ra. Rồi lại gặp cái tiện lợi khác. Cán bộ thuế hồi ấy 
khám rượu quốc lủi khá ngặt trên tàu hoả. Nguyên 
Hồng đi đâu thường đem rượu nhà theo. Bỏ thêm 
vào hũ mấy cái vỏ quít khô. Nhà thuế khám, Nguyên 
Hồng hạ chiếc bị trên vai áo nâu bạc xuống, một 
tay khoảnh lại đấm lưng, một tay lôi hũ rượu. ‘Đau 
lưng, đau lưng, phải có cái tang thuốc ngâm gia 
truyền này mới được. Anh thông cảm!’. Đến hồi có 
thêm bộ râu dài hẳn hoi thì hũ rượu ngâm thuốc bắc 
vỏ quít cứ để trần ra trên ghế hàng tàu, cũng chẳng 
ông nhà thuế nào ỡi ơi đến lão nhà quê ấy. Không 
mấy ai để ý trên bộ râu nguy trang, hai con mắt còn 
nhanh như chớp.

Nguyên Hồng vểnh râu, hào hứng:
- Các ông xem cơ ngơi tôi thế nào? Đã hơn dinh 
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Đề Thám chưa? 
Chị Hồng ở dưới bếp, nói chen:
- Thày nó nhà tôi nghe người ta nịnh, lấy hết cả 

tiền. Chứ đám thợ ngoã bên ấy chỉ khéo nói, nhà với 
cửa chẳng ra sao đâu. Mưa to, mái hắt, tường thấm 
nước, mà nắng thì nóng ơi là nóng. Cái mái nứa, 
mái rạ ngày trước mát…

Nguyên Hồng cất giọng hách, lấn át:
- Xà, mẹ mày biết đâu! Cầu kỳ lắm mới đón được 

hiệp thợ của người ta. Chỉ nói một câu này là các 
ông đã phải kinh người rồi. Toàn tay thợ con cháu 
các cụ đã cất dinh ông Đề, đã xây dựng doanh trại 
ông Đề Thám ở Cầu Gồ đấy. Có thế tôi mới chịu 
khó chuốc về.

Chị Hồng im. Nguyên Hồng mà nói đến hơi hướng 
oai danh ông Đề thì đến chúng tôi cũng chỉ biết 
lặng im. Có một lúc, tôi sang đầu nhà trông ra góc 
sân chỗ cây mít. ở đấy có nếp nhà tranh cao ráo phủ 
kín rạ và lá cọ mới mọc. Tôi hỏi:

- Ông bà định xây nhà nữa à?
Chị Hồng đáp:
- Không, đấy là của bộ đội.
- Cái gì của bộ đội?
- Đạn của bộ đội.
Trong gian nhà chất cao ngất toàn hòm đạn. Thế 

này, chỉ một băng liên thanh, một quả bom vu vơ 
nào máy bay Mỹ choang xuống thì cả xóm đồi ra 
tro, kể chi một nhà ông Nguyên Hồng. Sao không 
bảo bộ đội làm kho chứa đạn xuống chỗ chân tre 
vắng vẻ, khuất nẻo bên kia. Tôi chưa kịp hỏi, chị 
Hồng lại nhẹ nhõm, như không:

- Thày cháu cho bộ đội gửi đấy ạ.
Thày cháu đã bảo cho gửi thì thôi rồi. Thày cháu 

đã bảo mà.
Không bao giờ nghe Nguyên Hồng nói có khi lại 

đưa vợ con về Hà Nội nữa. ở đây cũng vui thú và 
quen biết. Cả đời nay đây mai đó, lên Hà Nội, xuống 
Hải Phòng, Nam Định, từ khi đem vợ con về dưa 
muối ở đất này chốc cũng đã mấy chục năm qua. 
Cái khắc khoải chỉ vẩn vơ ở những người khách 
một đôi lần lên đổi thăm chủ nhân thấy heo hút quá 
mà thôi. Chứ ông chủ thì ung dung thảnh thơi -- 
đến người ta phải khó hiểu. Bè bạn còn băn khoăn, 
thương cảm nữa, nếu nghe chị Hồng than thở:

- Thày nó nay xuôi mai ngược chứ tôi ốm đau thế 
này, suốt mùa rét ngồi cuốn sâu kèn hút lá cà độc 
dược chữa bệnh -- tuổi đã nhiều, bệnh hen càng 
nặng, tôi đến chết cũng không bao giờ ra khỏi cái 
đồi này mất.

Người con gái thành Nam ấy vẫn còn thuộc nhiều 
thơ Lưu Trọng Lư, thơ Nguyễn Bính. Vợ chồng lấy 
nhau khi Nguyên Hồng bị đi phát vãng, vừa được 
thả trên Bắc Mê về. Cái đận Mỹ bỏ bom Nhật, hai 
người ở dưới bãi Nghĩa Dũng chạy bom đem lên 
Nghĩa Đô gửi tôi chiếc hòm khoá chuông, trong có 
bộ áo dài lụa vân hoa cau, quần kếp trắng và đôi 
guốc Phi Mã cao gót”.

Những giai thoại trên đây cho thấy, nỗi bật giữa 
đống rác cộng sản, tác phong cương nghị của Nguyên 
Hồng mà nhà văn Bùi Ngọc Tấn mệnh danh là “Cái 
uy của Nguyên Hồng” và bình luận:

“Trong một lần vào thành phố Hồ Chí Minh, tới 
thăm Nguyễn Khải, tôi đã được nghe anh kể nhiều 
điều thú vị về các nhà văn. Tham gia nhiều khoá 
chấp hành, lại ở ngay Hà Nội, luôn gặp gỡ với đủ 
loại nhà văn nhà thơ, trong đó có nhiều cây đa cây 
đề, anh biết bao chuyện về các nhà văn lớn chê bai 
châm chọc khích bác nhau, nói khi vắng mặt cũng 
như nói đốp vào mặt nhau những câu chẳng ra làm 
sao một cách nửa đùa nửa thật. Gần như không 
chừa một ai. Thế nhưng không một người nào đụng 
đến Nguyên Hồng… Nguyên Hồng có cái uy riêng. 
Nguyễn Khải nói với tôi như vậy. Tự nhận mình là 
đệ tử của Nguyên Hồng, tôi rất thú vị về điều ấy, về 
chuyện Nguyên Hồng có cái uy khiến ai cũng phải 
tôn trọng mà Nguyễn Khải nói cùng tôi… Tôi hiểu 
rằng người ta có thể không đánh giá cao sáng tác 
nào đó của anh, người ta có thể không thích cách 
sống xuề xoà tới mức luộm thuộm của anh, nhưng 
tất cả đều kính trọng nhân cách của anh, nhân 
cách nhà văn và nhân cách công dân. Anh chính là 
lương tâm văn học của tất cả, nhất là lớp trẻ chúng 
tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn nói cùng nhau 
chuyện sau khi thôi giữ chức chủ bút tuần báo Văn, 
sau khi bị kiểm điểm lên xuống vì “tội” đã lãnh 
đạo báo Văn “đi trệch đường”, Nguyên Hồng xin 
nghỉ hưu và đưa cả gia đình từ Hà Nội về Yên Thế. 
Hành động treo ấn từ quan này chỉ có ở Nguyên 
Hồng, mà phải chờ đến gần nửa thế kỷ sau mới có 
một, hai quan chức đủ dũng khí, đủ tự trọng thực 
hiện… Cái uy của Nguyên Hồng có lẽ còn ở chỗ 
anh đến với nghệ thuật như một tín đồ, với niềm 
si mê trong trẻo của mối tình mãi mãi là mối tình 
đầu. Không gì có thể làm vẩn đục được nó. Tiền 
bạc, chức vụ, danh vọng, nhà cao cửa rộng, sự tín 
nhiệm yêu mến của cấp trên, hay đơn giản chỉ là 
một chuyến đi nước ngoài mà bao người khao khát, 
tất cả không có chỗ trong sự suy nghĩ của anh. Anh 
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đắng cay với nó, sung sướng với nó, khổ cực với nó. 
Anh vinh quang với nó và nhọc nhằn với nó. Tất cả 
đều coi anh là một bậc thánh tử vì đạo. Trong nghệ 
thuật anh chưa một lần dối trá. Có thể về cuối đời, 
sự dũng cảm, cái gan góc tự do kiểu ấy (chữ của 
Vương Trí Nhàn) trong anh ít dần đi, nhưng anh 
chưa một lần dối trá… Nhiều lúc tôi lẩn thẩn tự 
hỏi: Nếu Nguyên Hồng còn sống tới hôm nay thì 
anh sẽ viết gì nhỉ. Chắc chắn sẽ có một quyển hồi 
ký mà anh đã nói với nhà thơ Thanh Tùng <**> và 
người anh con cô con cậu Vũ Quốc Phan. Thanh 
Tùng đã hỏi anh: Sao bố không viết Bỉ Vỏ tập hai 
đi? Xã hội bây giờ còn bỉ vỏ hơn ngày trước đấy. 
Và ông Vũ Quốc Phan, trong một lần từ Paris về đã 
nói với anh: Anh ngạc nhiên về sự im lặng của em. 
Trước khi anh ra đi sang Pháp em còn dám viết Bỉ 
Vỏ. Tình trạng hiện thời không thiếu Bỉ Vỏ mà em 
không viết gì cả. Và Nguyên Hồng đã trả lời với cả 
hai người rằng anh sẽ viết một quyển hồi ký, đến khi 
anh chết người ta sẽ biết anh. Quyển hồi ký chưa 
được viết ấy, tiếng hót của con chim khôn trước lúc 
lìa đời ấy, chắc chắn sẽ chứa đựng nhiều điều thú 
vị, bởi khi sắp vào quan tài Nguyên Hồng mới viết, 
hẳn nó sẽ lại “đạt tới cái tầm chân thực mà chỉ các 
nhà văn Anh hay các nhà văn Nga mới đạt tới”để 
chúng tôi lại một lần nữa “sửng sốt về cái khả năng 
chân thực ghê gớm mà cũng là cái gan góc tự do 
kiểu ấy” của Nguyên Hồng như Vương Trí Nhàn 
đã viết về quyển hồi ký đầu tiên “Những ngày thơ 
ấu” của anh”. (“Kỉ niệm 90 năm ngày sinh nhà văn 
NGUYÊN HỒNG”).

Bùi Ngọc Tấn (1934-2014), bạn vong niên với 
Nguyên Hồng, tác giả cuốn hồi ký “Một Thời Để 
Mất” gồm 7 chương, trong chương 3 thuật lại nhiều 
kỷ niệm với Nguyên Hồng và tiết lộ một số chi tiết 
thú vị như Nguyên Hồng mua vé số, chơi cờ rất dở 
nhưng rất thạo và mê đá bóng, và nhất là: “Anh kể 
chuyện anh nhờ một cô gái đan cho anh một cái áo 
len để anh tặng người yêu, nhưng rồi chính cô gái 
anh nhờ đan áo ấy lại trở thành vợ anh, chị Nguyên 
Hồng bây giờ. Anh kể chuyện khi Bỉ vỏ được giải 
thưởng, anh mới 17, 18 tuổi đi ngang qua Hôtel 
du Commerce, nay là khách sạn Hữu Nghị, các gái 
nhẩy đã nhận ra anh và lôi anh vào bar như thế 
nào”.

Nhờ cuốn hồi ký này ông nhận được bức thư của 
Vũ Quốc Phan:

 “Vũ Quốc Phan 22 Rue Caillaux, Paris 75013, 
France

Mallorca 16 – 7- 2001
Thân gửi anh Tấn, chị Tấn và các cháu.
Rất thích thú tôi được đọc và đọc đi đọc lại trong 

lúc nghỉ hè nơi đây Một thời để mất. Tôi là anh họ 
Nguyên Hồng. Nhờ ngòi bút của anh mà tôi cảm 
thấy Nguyên Hồng vẫn sống và có Nguyên Hồng ở 
bên. Anh đã sống với Nguyên Hồng và tôi dám chắc 
anh biết Nguyên Hồng còn hơn cả Nguyên Hồng 
phải không Tấn? Vì thế tôi ao ước được gặp anh bất 
cứ ở đâu. Tôi muốn thực hiện ao ước đó và sẽ tạo 
điều kiện để gặp nhau. à mà ngày giỗ Nguyên Hồng 
80 tuổi năm 1997 anh có lên Yên Thế dự không? 
Nếu anh cũng lên thì tiếc quá, vì tôi cũng về Việt 
Nam, có mặt ở đấy mà anh em không biết nhau mà 
gặp. Tôi rất thương xót Nguyên Hồng…

Vũ Quốc Phan”.
Bùi Ngọc Tấn thuật tiếp:
“Ông Vũ Quốc Phan năm nay (2004) đã 84 tuổi 

nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh và sáng suốt. Ông 
vẫn lái xe Mec xê đét đưa tôi đi chơi Paris cũng 
như vẫn nhớ như in những ngày tuổi thơ ở Nam 
Định, tuổi thiếu niên ở Hải Phòng cùng với Nguyên 
Hồng. Tôi rất thương xót Nguyên Hồng. Câu nói 
ấy của ông trong thư gửi cho tôi không phải  câu 
nói cho có vẻ văn chương mà là tấm lòng của ông 
với Nguyên Hồng, một cái tình vừa anh em ruột thịt 
vừa bè bạn. Tất cả những gì dính dáng đến Nguyên 
Hồng có trong tay đều được ông lưu giữ, bảo quản 
rất cẩn thận. Tới Paris rồi đến quận 13, một trong 
những quận sầm uất nhất của kinh thành ánh sáng, 
điều thật bất ngờ là tôi được “gặp” Nguyên Hồng 
ở đó. Có lẽ đó là món quà lớn nhất trong chuyến 
tôi sang nước Pháp mà số phận đã dành cho tôi. 
Không chỉ được đứng trước tháp Effeil, ngồi trong 
nhà thờ Đức Bà nghe hát thánh ca, tới Khải Hoàn 
Môn hay lâu đài của bọn cướp biển Viking sát bờ 
biển Normandie, về Orleans, ngược lên Lille mà tôi 
còn được “gặp” Nguyên Hồng trong một căn buồng 
phố Caillaux yên tĩnh, nơi ông bà Vũ Quốc Phan 
cư ngụ. 

Đúng là tôi có cảm giác gặp Nguyên Hồng khi 
ông Vũ Quốc Phan đưa cho tôi xem những bức thư 
của Nguyên Hồng gửi ông bà, những quyển sách có 
chữ đề tặng của Nguyên Hồng và đặc biệt tấm ảnh 
Nguyên Hồng chụp với ông Phan năm 1936. Một 
bức ảnh vô giá. Năm 1936 là năm Nguyên Hồng đã 
hoàn thành Bỉ Vỏ, tập tiểu thuyết đầu tay của ông, 
tập tiểu thuyết ngay tức khắc đưa Nguyên Hồng từ 
một thiếu niên nghèo túng vô danh trở thành một 
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nhà văn lớn, một người của thời đại, tên tuổi mãi 
mãi ngời sáng trong lịch sử văn học. Tôi hiểu rằng 
mình đang cầm trong tay một bức ảnh của lịch sử và 
cứ ngắm mãi hai người trong ảnh.  Đó là hai thiếu 
niên cởi trần, gầy gò khoác vai nhau cười trong tư 
thế một chân quỳ một chân chống, cánh tay tỳ trên 
gối, bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhô ra từ một 
khuôn cửa.

 
(trái) Nguyên Hồng (phải) và Vũ Quốc Phan chụp ở 

Đồ Sơn năm 1936 sau khi viết Bỉ Vỏ, (phải) Bùi Ngọc 
Tấn và ông bà Vũ Ngọc Phan

Ông Phan sinh năm 1920, sau Nguyên Hồng 3 
năm (theo ông Phan, Nguyên Hồng sinh năm 1917, 
đúng vào năm Cách Mạng tháng Mười Nga). Bố 
ông Phan và mẹ Nguyên Hồng là hai anh em ruột. 
Ông nội ông Phan và cũng là ông ngoại Nguyên 
Hồng là cụ Tuần <***> Cáng ở làng Phù Long 
Nam Định. Năm 1926 xẩy ra dịch tả chết rất nhiều, 
bố mẹ ông Phan mất vì dịch, ông Phan về ở phố 
Hàng Cót Phù Long với ông bà nội. Cụ Tuần Cáng 
có ba người con: Người con cả vẫn gọi là bác giáo 
Toản, người con thứ hai là ông  Vũ Đình Phúc bố 
ông Phan và cô gái út, bà Vũ Thị Vui, mẹ Nguyên 
Hồng, cô Vui theo cách gọi của ông Phan. Ngày ấy 
cô Vui buôn bán,  cất hoa quả, rau củ ở Vân Nam về 
bán ở chợ Rồng <****>.

Nhớ lại thời niên thiếu xa lắc xa lơ, ông Phan 
cười nói với tôi. Bé bỏng, 6 tuổi mồ côi cả cha lẫn 
mẹ, được ông bà thương, nhất là bà, thỉnh thoảng 
lại dấm dúi cho vài xu. Không hiểu sao, mỗi khi ông 
Phan có tiền, Nguyên Hồng biết ngay, đến gạ gẫm 
đánh bi đánh đáo. Và lần nào ông Phan cũng thua 
“cháy túi”. Bà nội biết, cốc vào đầu Nguyên Hồng: 
“Cha tiên nhân cái thằng này, từ rầy bà không cho 
mày đến đây nữa”. Nhiều khi chính ông Phan bị 
bà củng đầu, không cho chơi với Nguyên Hồng. 
Nhưng làm sao không chơi được. Nguyên Hồng là 
em nhưng lớn hơn, đọc sách nhiều, là cả một kho 
chuyện, biết bao nhiêu trò chơi, đánh đáo đánh bi 

thì khỏi nói. Lại còn từ Phù Long đi bộ lên tỉnh học 
qua phố Lò Sũ, nơi cô Vui và Nguyên Hồng ở, sao 
không ghé vào cho được. Bà nội buôn chuyến, từ 
Nam Định về Hải Phòng, nơi bác giáo Toản mở 
trường học gọi là trường Đông Hải. Khi đi mang 
trầu cau, giao ở chợ Sắt và khi về mang tôm cá hoa 
quả cho cô Vui bán ở chợ Rồng. Mỗi lần đi xa, bao 
giờ bà nội cũng kho cho cháu một nồi thịt hay một 
nồi cá kho để cháu ăn dần. Thỉnh thoảng bà cho 
cả tiền, nhưng thật ít khi ông Phan được tiêu, mà 
thường vào túi Nguyên Hồng.

- Thuở nhỏ, bố mẹ mất, tôi chỉ có Nguyên Hồng là 
bạn. Đi đâu cũng có nhau. Trời rét cắt ruột, tôi nhất 
định không ở nhà với ông bà, đòi bằng được đến 
Lò Sũ ngủ với Nguyên Hồng. Hai thằng rải ổ, đắp 
chiếu, nằm co ôm nhau, được chân hở đầu, được 
đầu hở chân. Chúng tôi rất quý nhau, không bao 
giờ tôi tố cáo Nguyên Hồng nhưng chẳng gì giấu 
được bà nội. Cụ rất thương tôi, luôn dành phần 
hơn cho tôi. Ngày tết cụ may hai cái áo dài cho hai 
cháu, bao giờ tôi cũng được ưu tiên chọn trước, rồi 
mới đến lượt Nguyên Hồng. Nguyên Hồng rất giống 
mẹ. Giống nhất ở tật nói lắp. Cô Vui cũng nói lắp. 
Nguyên Hồng xoay sở rất giỏi. Có hôm đánh bạc 
được tiền, xâu vào giải rút lõng thõng, trông thấy 
bố, vội lấy tay ôm bụng. Bố hỏi: “Mày đau bụng 
à?” “Không.” “Bỏ tay ra tao xem.” Nguyên Hồng 
bỏ tay ra, chùm xu rơi thõng xuống. Bố bảo: “Cho 
tao vay.” Lại mếu máo nhưng rồi cũng phải cho bố 
vay, nhưng chỉ cho vay một nửa. Lại có lần bố đưa 
tiền đi mua thuốc phiện. Cầm tiền bố đưa, Nguyên 
Hồng đi đánh đáo thua hết, biến mất. ở nhà bố chờ, 
cơn nghiện đến, điên lên. Nguyên Hồng không dám 
về. Cô Vui phải đi tìm Nguyên Hồng. Về đến nhà, 
Nguyên Hồng sụp xuống lạy bố: “Con trót dại.” Bố 
đánh. Đánh đau. Roi mây vun vút. Cô Vui ngồi gian 
ngoài nghe tiếng roi, tiếng thét cũng ôm mặt khóc.

Cũng theo ông Phan, một trong những lý do khiến 
Nguyên Hồng giỏi văn là vì Nguyên Hồng phải đọc 
nhiều sách cho bố nghe. Cứ những lúc bố nằm trong 
màn với chiếc bàn đèn là Nguyên Hồng phải chui 
vào, đọc truyện. Ngày ấy gia đình Nguyên Hồng ra 
Hải Phòng ở Ngõ Cấm Đông Khê. Ông Phan cũng 
ra Hải Phòng ở với bà bác. Em gái ông Phan, cô 
Vân ở với Nguyên Hồng nhiều lắm. Nguyên Hồng 
là lớn, chỉ có một người em gái: cô Quế. Ông Phan 
và Nguyên Hồng thân thiết như hai anh em ruột. 
Lớn lên hai anh em càng thêm gắn bó, nhất là khi 
Nguyên Hồng đi tù về, cho dù gia đình rất sợ ông 
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Phan bị bắt, bị ghi sổ đen. Hai người không dám đi 
với nhau, nhiều khi muốn gặp nhau phải nhắn tin 
qua người thứ ba. Đã nhiều lần ông Phan phải đến 
Tân Dân Thư quán để gặp Nguyên Hồng ở đấy mà 
không dám đi cùng nhau trên phố…

Và đây một bức thư của Nguyên Hồng gửi ông 
Phan dài ba trang pơ luya, đặc kín những dòng chữ 
“xô vào nhau gập ghềnh lên xuống”: (…) Phan và 
tôi chúng ta đã đi cuộc đời của chúng ta bằng bốn 
cẳng chân và bốn cánh tay của hai đứa trẻ mồ côi. 
Tôi viết sách giữa những cánh thanh niên cùng tuổi 
sa ngã truỵ lạc và cam chịu những hèn nhục đầu 
hàng. Phan ra đi, tưởng chỉ còn là thân lạc loài, giờ 
thành một chuyên gia, có thể gọi là ưu tú. Chúng ta, 
trước dân tộc, trước mắt mọi người, trước cha mẹ 
dưới suối vàng, trước những người thân đã nhắm 
mắt, chúng ta có thể nhìn thẳng và nói mấy câu: 
Chúng con đã thắng! Chúng con đã thật là người! 
Chúng con sẽ còn góp nhiều sức nữa để làm tròn 
nhiệm vụ của những kẻ đã qua những đau xót và 
tiến lên đời sống tươi sáng, vinh dự chân chính của 
con người cần lao…

Thằng Hà, hiện nay ở Trung Quốc về, tôi đã tập 
cho gánh nước đỡ mẹ. Rồi đây khi tôi trở về nông 
thôn nghiên cứu vấn đề ruộng đất, tôi sẽ cùng các 
cháu làm ruộng, làm vườn. Ngày kháng chiến, bà 
đi từ mờ sáng, nắm cái nắm cơm bằng bàn tay với 
muối vừng, vào trong rừng Yên Thế kiếm củi. Cứ 
chiều nào bà chậm về, các cháu lại ra đứng ở bờ đồi 
trông đợi. Nhưng về sớm lại lo. Cái bóng lệch xệch 
gánh củi đi giữa con đường nắng, trên trời và mặt 
đất âm ả tiếng Dakota bỏ bom, tiếng B26, tôi trông 
mẹ xa xa, thấy đau quặn từng khúc ruột… Thôi nhé. 
Để thư sau viết dài hơn. Hôn anh chị và các cháu.

Nguyên Hồng
Vũ Quốc Phan rời quê hương sang Pháp, sung 

vào đoàn lính thợ. Nhờ giỏi tiếng Pháp, ông được 
làm phiên dịch. Hết hạn ông thi vào trường kỹ thuật. 
Không có tiền theo học, cũng giống như Nguyên 
Hồng ở Việt Nam, ông Phan đi dạy học, dạy con 
em Việt kiều tại Pháp. Năm năm học, điểm số trung 
bình của Vũ Quốc Phan tăng dần từ 14 lên 19 điểm. 
Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về 
lĩnh vực phát thanh và trở thành giám đốc kỹ thuật 
đài phát thanh Europe I của Pháp. Hội nghị Fon-
tainebleau năm 1946, chính ông Phan là người chịu 
trách nhiệm về âm thanh.

Thời gian về Việt Nam ở nhà Nguyên Hồng, ông 
Phan rất buồn thấy nhà phải đi xin, đi mua tem gạo, 

đong cho khách ăn. Lại còn những điều mắt thấy tai 
nghe khác. Thế rồi một buổi chiều hai người bắc 
ghế ra sân nhìn hoàng hôn Yên Thế, bỗng nhiên ông 
Phan hỏi:

- Anh ngạc nhiên về sự im lặng của em. Trước khi 
anh ra đi, em còn dám viết Bỉ Vỏ. Tình trạng hiện 
thời không thiếu Bỉ Vỏ mà em không viết gì cả.

- Hồng nó ôm lấy tôi. Ông Phan nói giọng nhẹ 
nhàng. Nó bảo tôi: Anh ạ. Hãy cứ để kệ mọi chuyện 
ấy đấy. Sau khi em chết mọi người sẽ biết. Cái phần 
gì của em, anh đem ra đi.

Ông cười:
- Tức là rượu uýt xki. Tôi đem rượu ra hai anh em 

uống. Nguyên Hồng vẫn dặn tôi: Có những tài liệu 
gì hay ở bên ấy anh hãy giữ lại hộ em. Đúng như 
Tấn viết: Hồng nó cứ tưởng nó còn sống lâu, còn 
thời gian để viết những điều nó nghĩ. Nó chết mà 
chưa viết được ra là nó ân hận lắm đấy… Năm 1984 
tôi lại về Việt Nam, định mang những thứ này về cho 
Hồng thì nó chết rồi.

Hải Phòng 11-2004”. (“Nguyên Hồng ở Paris”. 
CN 4.7.2009).

Chú Thích của Tác Giả:
<*> Nguyên Hồng mỉa Nguyễn Tuân đầu  năm 1938 

lặn lội sang tận Hồng Kông đóng vai người y tá khiêng 
cáng chỉ lướt qua ống kính có… 3 giây trong phim 
Cánh đồng ma.

<**> Thanh Tùng (1935-2017), tên thật là Doãn 
Tùng (con cụ Doãn An), sinh tại Mỹ Lộc, Nam Định, 
nhưng trưởng thành tại thành phố Hải Phòng. Các bài 
thơ nổi tiếng của ông đều viết về Hải Phòng. Bài thơ 
“Thời hoa đỏ” được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ 
nhạc.

<***> Hệ thống quan  lại Nhà Nguyễn gồm văn 
giai và vỏ giai. Bên văn giai thấp nhất là tri huyện hàm 
thất phẩm, tri phủ hàm lục phẩm, tuần phủ, tổng đốc  
hàm nhị phẩm. 

<****> Chợ Rồng Nam Định xây năm 1922 là chợ 
lớn thứ nhì ở Bắc Kỳ sau chợ Đồng Xuân Hà Nôi. Rue 
Paul Bert, từ dốc Lò Trâu đổ xuống bờ song, dẫy tay 
phải đi độ 200 thước đến Chợ Rồng, rồi cứ cách nhau 
độ một vài trăm thước là đến tiệm giải khát Tân Lộc 
của bà Phán Tuyết, sở Trước Bạ mà ông Phán Tuyết 
làm chủ sự, sở Địa Bạ (Cadastre), phòng trà Thiên 
Thai của nhạc sĩ Hoàng Trọng, vườn hoa, Ngân Hàng 
Đông Dương, ngã tư bên phải là Phố Hàng Thao, bên 
trái là Phố Hàng Sũ có nhà cô của Nguyên Hồng, nhà 
Vũ Hoáng Chương … Ngang nhà Vũ Hoàng Chương ở 
Rue de France là khúc Phố Hàng Cau, có nhà Nguyên 
Hồng..
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BƯU VÀ ẤN PHÍ
	 Tại	Hoa	Kỳ:	cho	12	số	(40	trang)	hay	6	số	đôi	(80	trang):
	 					 		gửi	Bulk	Rate	$US	18.00
	 				 		gửi	First	Class	$US	30.00
	 				 		(xin	vui	lòng	ghi	rõ	First	Class)
	 Tại	Canada,	Âu	châu:	$US	34.00
	 	 				(12	số,	gửi	Air	Mail)
	 Tại	Úc,	Á	và	Phi	châu:	$US	40.00	
																																			(12	số,	gửi	Air	Mail)
Sau	khi	nhận	được	chi	phiếu,	Nguời	Dân	sẽ	gửi	số	đầu	tiên	vào	lần	
phát	hành	kế	tiếp.	Nếu	không	nhận	được	trong	vòng	một	tháng,	xin	
vui	lòng	liên	lạc	với	Ban	Phụ	Trách	Nguời	Dân	để	tìm	nguyên	nhân.	
Khi	đổi	địa	chỉ,	xin	vui	lòng	thông	báo	trước	tối	thiểu	30	ngày	để	kịp	
điều	chỉnh	danh	sách	cho	 lần	phát	hành	kế	 tiếp.	Nếu	không	nhận	
được	sau	khi	đến	địa	chỉ	mới,	xin	báo	cho	Nguời	Dân	được	rõ.	

Chi	phiếu,	thư	từ,	liên	lạc	xin	đề:
Người Dân

PO Box 2674 - Costa Mesa, CA 92628, USA

ISSN No. 1065 6871
       Chọn bài:                    Vương Đạo
       Thực hiện:                   Đức & Mỹ
       Phân phối:   Mai Văn

THỂ LỆ CHUNG
Xin	gửi	bài	đến	Nguời	Dân	bằng	Email	(hoặc	là	floppy	disk,	đĩa	CD	để	tránh	
hư	hại	dọc	đường,	và	xin	cho	biết	đã	dùng	loại	tiếng	Việt	nào,	cùng	loại	
program	nào).	Tác	giả	có	thể	dùng	nhiều	bút	hiệu,	nhưng	phải	cho	biết	tên	
thật,	địa	chỉ,	số	điện	thoại	để	tiện	liên	lạc	khi	cần.

Bài	gửi	cho	Nguời	Dân	xin	đừng	gửi	cho	các	báo	khác	và	ngược	lại.	Nguời	
Dân	không	trả	lại	bản	thảo,	đĩa	CD	hay	floppy	disk.

Bài	muốn	đăng	kịp	số,	xin	gửi	tới	trước	ngày	15	tháng	trước.

Ngoại	trừ	những	bài	có	ghi	rõ	là	Lời	Tòa	Soạn	(LTS),	hoặc	Ban	Phụ	Trách	
Người	Dân	(BPT	NgD),	mọi	ý	kiến	là	của	người	viết,	không	nhất	thiết	là	của	
Nguời	Dân	hay	phản	ảnh	quan	điểm,	chủ	trương	của	Nguời	Dân.

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

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

SÁCH DO
NGƯỜI DÂN PHÁT HÀNH

(Giá sách bao gồm bưu phí nội địa Hoa Kỳ)
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ẢO VỌNG MÙA THU, Hoàng Thị, 160 trang, $7.00
DĨ VÃNG, Sĩ Quốc, 310 trang, $10.00
LŨY TRE XƯA, Hoàng Thị, 330 trang, $10.00
MÙA THU CUỐI LỐI, Hoàng Hôn, 370 trang, $12.00
ĐỜI VÀO THU, Hồng Vân, 310 trang, $10.00
40 NĂM VIỆT NAM, Hoàng Hôn, 562 trang $20.00
ĂN ỐC NÓI MÒ, Hoàng Hôn, 640 trang, $20.00
NGHĨ QUẨN VIẾT QUANH, Hoàng Hôn, 610 tr $20.00
DÂN NGHĨ, VIẾT, ĐỌC VÀ NÓI, Hoàng Hôn, 610 tr, $20.00
DÂN Ý, Hoàng Hôn, 690 trang, $22.00
DÂN LUẬN, Hoàng Hôn, 670 trang $22.00
DÂN BÀN, Hoàng Hôn, 532 trang $20.00
DÂN THẮC MẮC, Hoàng Hôn, 560 trang $20.00
CHUYỆN GẪU, Hoàng Hôn, 466 trang, $20.00
CỘNG SẢN ĐANG LỪNG LỮNG TRỞ LẠI, Đại Dương, 660 tr, $20.00
BÊN LỀ PHẬt GIÁO I (Darsana), Nguyễn Trần Ai, sưu khảo, 
600 trang 20$00
BÊN LỀ PHẬT GIÁO II (Yoga, Tantra), Nguyễn Trần Ai, sưu 
khảo, sưu  khảo, 840 trang 30$00
AUTUMN, Mai Phương, 300 trang, $10.00 
STORIES OF A TIME, Mai Phương, 340 tr, $10.00
VIETNAMESE COMMUNISTS, Việt Thường, 450 tr, $20.00

Tủ Sách Người Dân Xuất Bản 

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

GIÁ SÁCH BAO GỒM CƯỚC PHÍ NỘI ĐỊA HOA KỲ

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


