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Kính thưa Quý Độc Giả
Nguyệt san Tự Do Dân Bản xin hân hạnh gửi đến quý vị số báo cuối tháng 8/2016.
Trong số báo này bao gồm rất nhiều bài vỡ xúc tích lên đến trên 200 trang.
Đặc biệt có bài phát biểu cùa Luật sư Trần Minh Nhựt, Cựu Dân Biểu VNCH
(trang 4) với tư cách thay mặt Đại Gia Đình NGUYỄN NGỌC HUY nhân dịp làm
Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy vào ngày 20 tháng 8, năm 2016 tại
Sacramento, California.
Cũng trong dịp này Ô. Nguyễn Hữu Ninh với tư cách Chủ tịch Liên Minh Dân
Chủ Việt Nam đóng góp bài viết "Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Lần Thứ 26" (trang 8).
Giáo sư Trần Minh Xuân trong vai trò chủ bút nguyệt san Tự Do Dân Bản đã
hàng tháng soạn thảo bài viết "Thư Cho Con" (trang 20) rất công phu nhằm thông
tin thời sư và hướng dẫn dư luận. Kỳ này "Thư Cho Con" dành để tường trình Lễ
Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại Hoa Kỳ và đúc kết một số bài viết
đặc sắc.
Tại Úc, các tổ chức như Đảng Tân Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đại
Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy .... đã có sáng kiến làm một trại sinh hoạt lấy tên là
“Ngọn đuốc sinh tồn” trong ý nghĩa tưởng niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy .
Trong dịp này, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt
với Ts Lê Minh Nguyên (trang 176) từ Mỹ qua Úc tham dự trại sinh hoạt .
Ngoài ra TDDB còn đăng tải nhiều bài vỡ của nhiều tác giả nổi tiếng & có tấm
lòng với đất nước VN.
Trong chiều hướng góp phần tranh đấu Tự Do & Độc Lập cho đất nước Việt Nam,
tờ báo Tự Do Dân Bản được gầy dựng qua Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từ năm
1981 với chủ trương dành cho mọi thành phần trong mổi gia đình VN qua nội dung
phong phú. Tự Do Dân Bản chủ trương hợp tác, đăng tải giúp phổ biến tin tức bài
vở có lợi cho công cuộc tranh đấu tự do dân chủ cho VN và luôn mong được tiếp
tay của mọi độc giả để có thể làm tròn sứ mạng lịch sử mà Giáo sư Huy từng kỳ
vọng.
Tờ báo Tự Do Dân Bản được phối hợp thực hiện bởi Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc
Huy (do Giáo sư Trần Minh Xuân đại diện) và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
(lãnh đạo bởi Ô. Nguyễn Hữu Ninh)
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Sau hết, Ban Thực Hiện Nguyệt san Tự Do Dân Bản kính chúc quý Độc Giả được
sức khỏe dồi dào & may mắn như ý và quyết tâm đoàn kết tranh đấu dân chủ cho
đất nước VN khỏi lọt vào tay Trung Cộng.
Trân trọng
Ban Thực Hiện / Nguyệt san TDDB
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Phát biểu của Luật sư Trần Minh Nhựt / Cựu Dân Biểu VNCH
Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại Sacramento, California
Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay, ngày Thứ Bảy, 20 tháng 8, năm 2016, toàn thể Đồng Hương VN chúng
ta có mặt tại đây, Sacramento, Thủ Phủ của TB California, Hoa Kỳ để tưởng niệm
một người con ưu tú của Dân Tộc Việt Nam , Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy .
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời ngày 28-7-1990 tại Paris, Pháp quốc vì bạo
bịnh. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy mất trên đường tham dự Đại hội Liên Minh Dân
chủ Việt Nam toàn thế giới được tổ chức tại Hòa Lan. Tính đến nay đã 26 năm.
Sau khi Ông mất, ngoài thân tộc của Ông còn có một số đồng chí và đồng môn với
Ông đã có di ảnh thờ trong nhà nên năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày này
song song với con cháu trong gia đình cúng giỗ và các tổ chức chánh trị do Giáo sư
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lãnh đạo khắp nơi trên thế giới đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm mở rộng với đổng
hương VN cùng tham dự .
Năm nay, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy tổ chức nơi đây lễ tưởng niệm nhằm
mục đích tưởng nhớ Giáo sư và những đóng góp của Người Con ưu tú của Dân
Tộc mà trọn đời đã hy sinh tận tụy đấu tranh cho một quốc gia Việt Nam độc lập,
tự do, cho nền dân chủ pháp trị cho dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh đấu tranh của GS
Nguyễn Ngọc Huy cho Dân Tộc VN thật hào hùng và vĩ đại khiến khi hay tin Ông
mất, Vị Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush chia buồn với nội dung là ....
Không những Ông đã phục vụ cho Dân Tộc VN mà còn phục vụ cho dân chúng
Hoa Kỳ và còn là tấm gương PHỤC VỤ ĐỐI VỚI CÁC THẾ HỆ MAI SAU !!!
Hơn thế, Tại một buổi họp Quốc Hội Canada, chính khách nổi tiếng, Dân Biểu
David Kilgour đã mạnh mẽ ca ngợi ...Cố GS NGUYỄN NGỌC HUY là một
MAHATMA GANDHI CỦA VIỆT NAM !!! Điều không ít người VN tỵ nạn chúng
ta ngạc nhiên là Vị Giáo Sư người Mỹ thông thạo tiếng Việt, thâm cứu Văn Học và
Lịch Sử VN , GS Stephen B. Young luôn thể hiện sự kính trọng và khâm phục tinh
thần hy sinh, đạo đức trong sáng và kiến thức uyên bác của GS Nguyễn Ngọc Huy
mà cho đến nay trong nhiều bài viết về VN Ông vẫn luôn nhắc đến lập trường Ái
Quốc, DÂn Tộc không CS cùa Cố GS NNH !!!
Tin GS Nguyễn Ngọc Huy vĩnh viễn ra đi lúc bấy giờ đã gây sự thương tiếc , cảm
phục và sự mất mát to lớn cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN trong
cộng đồng tỵ nạn VN chúng ta . Ký giả Lô Răng cho rằng .... Mất mát này là to lớn
nhất của Người Quốc Gia Hải Ngoại !!! Cưu Dân Biểu VNCH Dương Thanh Tồn
vinh danh Cố GS Nguyễn Ngọc Huy là DANH NHÂN THỜI ĐẠI CHÚNG TA !!!
Ông Phạm Nam Sách, Cựu Nghị Sĩ VNCH với nổi tiếc thương và cảm mến sự
đóng góp to lớn của Cố GS qua bài viết “ SUỐI TUÔN GIÒNG LỆ “. Nhiều nhiều
không kể siết lúc bấy giờ của mọi giới đồng bào biểu tỏ nổi tiếc thương và sự mất
mát to lớn trong CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC VN TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC về NGỌN HẢI ĐĂNG NGUYỄN NGỌC HUY VỤT TẮT !!!
Tại Việt Nam, ngay khi tin GS Nguyễn Ngọc Huy qua đời được Đài Tiếng Nói
Hoa Kỳ VOA loan báo, một số Anh Em tôi vừa ra khỏi nhà tù VC sau hơn 13 năm
khổ sai , Cựu Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa, Cựu Đại tá Dân Biểu Nhan Minh Trang,
Cựu DB Phạm Văn Trọng , Cưu DB Trương Vỹ Trí, tôi, Cựu DB Trần Minh
Nhựt... đã cùng một số Chiến hữu Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và các Đồng chí
Đảng Tân Đại Việt còn kẹt lại trong nước, âm thầm tổ chức một Buổi Lễ Cầu Siêu
cho Cố GS tại một ngôi chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại Gò
Vấp, Gia Định rất trang nghiêm và nhiều xúc động không ai kềm giữ được giọt lệ
tiếc thương người quá Cố !!!
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Đã 26 năm trôi qua, hơn một phần tư đời trăm năm con người, không những chúng
ta hôm nay có mặt tai đây mà nhiều nơi khắp thế giới tổ chức Tưởng Niệm Cố GS
Nguyễn Ngọc Huy, tuy tro xác ông đã gởi theo đòng Đại Dương , nhưng kho tàng
di sản mà Ông để lại cho Hậu thế rất to lớn từ Văn Học, Văn Hóa, Giáo Dục,
Chính Trị, Ngoại Giao, Quân Sự là vô giá nhất là LÝ TƯỞNG DÂN TỘC SINH
TỒN là khắc tinh của chủ nghĩa CS mà Đại Gia Đình NGUYỄN NGỌC HUY tiếp
tục thục hiện không ngừng nghĩ !!!
Nhân dịp này chúng tôi muốn thưa rõ: Khác với gia đình Nguyễn Ngọc Huy chỉ
gồm con cháu và những người thân trong giòng họ Nguyễn Ngọc Huy, Đại gia
đình Nguyễn Ngọc Huy bao gồm những người có liên quan đến Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy, như những đồng nghiệp từng sanh hoạt với giáo sư, tuy ở nhiều lãnh
vực khác nhau nhưng rất mến mộ giáo sư, họ cũng là những môn sinh từng học qua
với giáo sư, rất thương mến giáo sư, họ cũng là những người có cơ duyên gần gủi
giáo sư thương mến giáo sư, thán phục tài năng đức độ của giáo sư, ủng hộ cuộc
đấu tranh của giáo sư.
Đây không phải là một tổ chức chánh trị có đầy đủ cơ chế của một tổ chức có điều
lệ và nội quy như một tổ chức hợp pháp, có bầu cử và ứng cử các chức vụ. Do đó,
mọi người, nếu muốn có thể là một thành viên trong Đại gia đình Nguyễn Ngọc
Huy, cùng sanh hoạt bên nhau trong tình thân thiết của một người trong đại gia
đình.
Ký ức sâu đậm và kỷ niệm khó quên là trước đây, năm 2008, tại thành phố
Vocouver, Candada, chúng tôi đã đặt nền móng và hình thành ĐẠI GIA ĐÌNH
NGUYỄN NGỌC HUY với cá nhơn tôi là Trưởng ban vận động cùng với 2 phó ban
là Giáo sư Trần Minh Xuân, có mặt nơi đây, và ông Nguyễn Hữu Ninh, cư ngụ tại
Vancouver, đương nhiệm Chủ tịch Liên Minh Dân chủ Việt Nam.
Trong buổi ra mắt ban vận động tại Vancouver ngày đó, cá nhơn tôi và Giáo sư
Trần Minh Xuân đã trình bày “Tâm nguyện Nguyễn Ngọc Huy” mà giáo sư cưu
mang lúc sanh tiền, cưu mang trên đường tranh đấu cho đến khi qua đời, và chúng
tôi, những kẻ cùng mang tâm nguyện đó cố gắng thực hiện và duy trì sao cho tâm
nguyện đó được hoàn mãn.
Cho tới nay, con đường giáo sư đi chưa tới, nhưng chưa tới không có nghĩa là
không tới; khi con đường đang ngày càng ngắn lại theo từng bước lùi của Cộng sản
Việt Nam.
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Để thấy rõ bước lùi của Việt cộng, hày nhìn xã hội Việt Nam trong thời gian dài
hơn 10 năm từ ngày CSBV hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam VN ngày 30-41975, tức từ năm 1975 tới năm 1986, chúng cai trị Miền Nam bẳng độc đảng độc
tài, chúng muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt, muốn tịch thu tài sản của ai thì
cứ tịch thu, muốn giết ai thì giết, mốn bỏ tù ai thì bỏ tù, từ phường tới quận chỗ
nào cũng có thể là nhà tù. Thế hệ chúng ta là Chứng nhân lịch sử thời CS hẵn
không bao giờ quên các chính sách ma quái với các tên Hộ Khẩu, Lý Lịch, Học
Tập, Cảii Tạo Thương Nghiệp, Đổi tiền, Đánh Tư Sản , Đi Vùng Kinh Tế Mới
.....!!! Nhưng đến nay, Bọn cầm quyền VC không còn có thể đè đầu cưởi cổ, bóp
nghẹt sinh lộ của Dân tộc được , người dân trong nước công khai qua LOA
MIỆNG đến Diễn Đàng Cá nhân Internet , thể hiện không còn sợ CS như trước đây
!!! Do Đâu , Do Đâu ??? Chắc chắn không phải do bọ VC thương dân thương nước
mà cởi mở trói buộc cho dân mà do Công Cuộc Đáu Tranh bền bỉ của cả Dân Tộc
trong và ngoài nước để vạch trần sự lừa bịp , dối trá, tham nhũng, Buôn Dân Bán
Nước, đưa Đại Họa Mất Nước vào tay Tàu Cộng gần kề !!!
Sau 41 năm tuy cuộc tranh đấu cứu dân cứu nước của Dân Tộc VN chưa đạt kế quả
cuối cùng, VC vẫn còn cầm quyền, nhưng con đường đấu tranh theo “Phương trình
Nguyễn Ngọc Huy”, tức đấu tranh đồng bộ trên 3 mặt “Quốc nội”, “Hải ngoại” và
“Quốc tế” mà chúng ta bền bỉ thực hiện đã khiến VC càng lúc càng lùi mau và
SINH LỘ CỦA DÂN TỘC đã thể hiện rõ nét qua :
1.
Ở Quốc nội, cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, đòi độc lập, tự do, dân
chủ pháp trị của các tổ chức xã hội dân sự, của các blogger, đặc biệt là của
lớp người trẻ sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến như internet,
facebook, cell phone… đã khiến bọn cầm quyền điên đầu, bớt lộng hành
trong việc áp chế người dân…
2.
Ở Hải ngoại cuộc đấu tranh cho chánh nghĩa Quốc gia Việt Nam
chống cộng cũng gặt hái những thành quả ngoạn mục, từ làm sống lại lá cờ
Quốc gia nền vàng ba sọc đỏ, khiến bài Quốc ca “Nầy công dân ơi…” lúc
nào cũng vang vọng trong các buổi họp mặt đông người; đặc biệt chuyện
yểm trợ cuộc đấu tranh ở Quốc nội lúc nào cũng sinh động nhịp nhàng, như
gần đây là cuộc đấu tranh đòi trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam, đòi biển
sạch…
3.
Về mặt trận Quốc tế, Cộng Đồng Hảii Ngoại bền bỉ, vận động nhịp
nhàng các tổ chức quốc tế lên án Việt cộng vi phạm nhân quyền, đòi CSVN
phải trả tự do cho những người tù lương tâm luôn là những lực đẩy khiến
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VC luôn ở thế bị động khi phải đi Cầu Viện, ăn xin sự giúp đở của Quốc Tế
!!!
Lão Tử nói “Đường vạn dặm bắt đầu từ một bước đi”. Những bước đi đấu tranh
cho dân tộc sinh tồn Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã bắt đầu từ lâu, đang trên đường
gặt hái những thành quả khích lệ; và hôm nay, nhân ngày giỗ thứ 26 của Giáo sư
Nguyễn Ngọc Huy, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy xin được tiếp nối hoàn mãn
“Tâm nguyện Nguyễn Ngọc Huy”…
Trân trọng cám ơn và Kính Chào Toàn thể Quý Liệt Vị.
Thay mặt Đại Gia Đình NGUYỄN NGỌC HUY .
Cựu Dân Biểu VNCH TRẦN MINH NHỰT – Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn .
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Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Lần Thứ 26
Nhân ngày tưởng niệm 26 năm của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thiết nghĩ
không có gì hay hơn ôn lại những hoạt động, những di ngôn của Người lúc sinh
tiền để rút ra những bài học cho các thế hệ đi sau giang tay gánh vác, bắt tay vào
hành động.
Phận Trai Thời Chiến
Cố Giáo sư sinh năm 1924 và mất năm 1990, chưa đầy 66 năm ở dương thế. Một lẽ
rất khác thường, con người thiên tài ấy đã tự đi trên tốc độ ánh sáng của sự thu
thập, lưu trữ kinh nghiệm cuộc sống thoáng qua vào trong tâm trí, một cách quá
nhanh nhẹn, chính xác. Con người đó không có lần thử lại thứ hai. Hùng khí Việt
đã hun đúc nên chàng thanh niên 19 tuổi sáng tác những bài thơ hùng tráng, ca
ngợi những anh tài Việt, những trận đánh vẽ vang, lưu chiến sử của Dân tộc, phô ra
cùng nhân loại.
Năm 21 tuổi đã gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng, sinh hoạt chính trị, viết báo, đi
làm cho tới năm 25 tuổi dùng toàn thời gian cho đoàn thể và tự học để lấy bằng tú
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tài. Năm 31 tuổi Giáo sư đã được chỉ định qua Pháp và Giáo sư đã vừa đi làm vừa
học, hoàn tất học vấn với bằng Tiến sĩ Chính Trị Học năm 1963, được coi là luận
án xuất sắc nhất trong năm. Cũng trong thời gian này, Giáo sư đã thành lập Tân
Đại Việt và san định chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn quốc gia, dân chủ và khoa học
và cùng với các đảng phái khác, các dân sự độc lập, Giáo sư đã thành lập Phong
Trào Quốc Gia Cấp Tiến.
Ra hải ngoại, thành lập Liên Minh Dân Chủ năm 1981 với đường lối và sách lược
đấu tranh, các tập tài liệu huấn luyện cán bộ, tổ chức và kiện toàn cơ cấu, lôi cuốn
sự gia nhập của mọi tầng lớp vào đoàn thể. Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam
Tự Do, vận động các Dân biểu, Thượng Nghị Sĩ, các Nhân sĩ gia nhập tổ chức này.
Liên lạc trong ngoài nước Việt nam để liên kết, quy hoạch chương trình hành
động...
Trong thời chiến, Giáo sư đã tận năng lực, còn sống thì còn tát, không đầu hàng
trước định mệnh, kiên trì cho đến hơi thở cuối cùng, trong ngày đại hội lần thứ I
của LMDC VN tại Hòa Lan. Giáo sư mất đi như một dũng tướng đầy khí phách
trên mặt trận, với anh em, với chiến hữu. Ông đã vạch một con đường đi xuyên
suốt cho Việt Nam, phải có Dân chủ cho đất nước, mọi người sum vầy, góp tài,
lực với nhau trong tình thương huyết thống, đầy trí huệ đưa đất nước tiến lên. Ông
đã để lại không biết bao nhiêu công trình sáng tác, thơ, sách, báo, phỏng vấn...
Phải nói, suốt cuộc đời của cố Giáo sư dồn cả cho đất nước, cho đại cuộc. Nếu ông
sinh ra trong một đất nước an bình thì chỉ mong muốn làm một nhà giáo để truyền
thụ các chuẩn mực tri thức, cuộc sống cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng trong
thời chiến, đối đầu với cái ác, đồ giả, lừa lọc, phản trắc, mất gốc nên phải xoay lại
cơ đồ...
Dân Chủ Và Niềm Phấn Đấu Không Ngừng
Khi ông đã vạch ra một lối đi Dân chủ tất yếu cho VN, thì Giáo sư đã phấn đấu
không ngừng cho mục đích đó. Dân chủ như ở phương Tây đã áp dụng thành công
cả hàng trăm năm, đã phát triễn quốc gia của họ không ngừng về mọi mặt. Dân chủ
Tự do đã tạo nên cơ hội cho con người phát tiết ra được toàn thể sự ưu tú của phận
làm người để tỏa sáng, bay bổng trên bầu trời bao la; để chia vui sẻ buồn với Đồng
bào, đồng loại, tịnh tiến thái bình, an lạc.
Một trong những hoài bão của cố Giáo sư, ngoài Tự Do, Độc Lập, Hoà Bình - là
Dân Bản và Trung Lập. Dân bản hàm chứa Dân chủ, quyện nhuyễn tính nhân bản,
đồng bào, tình tự thương yêu, đùm bọc, chăm lo như đại gia đình trong đó. Để rồi
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có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hết lòng dồn hết tâm trí với Đồng bào, với
đất nước. Cái riêng và chung là một thực thể hổ tương như âm có dương và trong
dương có âm. Cố Giáo sư đã viết:
"Dân Bản có nghĩa là lấy dân làm gốc cho quốc gia và cho mọi hoạt động chánh
trị. Đây là một chủ trương được người Trung Hoa thời cổ nêu ra và được dân tộc
Việt Nam thâu nhận từ ngàn xưa. Lý tưởng dân bản đã đưa các chánh quyền quân
chủ tốt ngày xưa đến chủ trương bảo vệ người dân chống sự hiếp bức của kẻ nhiều
thế lực và làm cho dân no ấm. Với chánh sách quân điền tức là chánh sách chia
ruộng đều cho dân áp dụng không ngừng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, các chánh
quyền quân chủ Việt Nam trước đây đã giúp cho mọi người dân có được mảnh đất
nhỏ để cày cấy mà mưu sinh. Vậy, lý tưởng dân bản có những nét giống với lý
tưởng xã hội hiện tại. Nhưng nó khác với lý tưởng xã hội hiện tại ở chỗ nó không
phải xây dựng trên chủ trương giai cấp tranh đấu và sự hận thù mà xây dựng trên
sự đoàn kết và sự thương mến giữa các giới người khác nhau trong dân tộc. Dùng
lý tưởng dân bản làm tiêu ngữ, chúng ta vừa làm sống lại một truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam vừa giải quyết các vấn đề xã hội một cách thích hợp, vừa
tránh dùng chữ xã hội chủ nghĩa đã bị nhơn dân Việt Nam nhờm gớm từ khi bọn
cộng sản chiếm được cả nước Việt Nam và áp dụng chánh sách xã hội chủ nghĩa
dựa vào sự hận thù và giai cấp tranh đấu làm cho nhơn dân Việt Nam khổ sở điêu
linh.
Trung Lập Pháp Lý Liên Minh Dân Chủ Việt Nam cũng chủ trương theo qui chế
trung lập pháp lý như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay Áo. Chủ trương này khác với chủ
trương theo chánh sách trung lập cũng được gọi là chánh sách phi liên kết. Trong
thực tế, các nước tự xưng là theo chánh sách trung lập hay phi liên kết phần lớn đã
theo hẳn siêu cường này để chọi siêu cường kia. Trong khi đó, qui chế trung lập
pháp lý mà Liên Minh chủ trương là một qui chế được quốc tế nhìn nhận. Quốc gia
theo qui chế này không Liên Minh quân sự với bất cứ nước nào khác, không để
cho bất cứ nước nào khác dùng lãnh thổ mình để tấn công nước thứ ba, và đứng
ngoài các cuộc tranh chấp võ trang giữa các nước khác. Chủ trương trung lập theo
qui chế pháp lý quốc tế phù hợp với chủ trương hỏa bình. Nó không ngăn cản dân
tộc Việt Nam tự võ trang để tự vệ chỉ đòi hỏi dân tộc Việt Nam khước từ dùng võ
lực để xâm lấn nước khác hay tham dự các cuộc tranh chấp võ trang giữa các nước
khác." Tài Liệu Huấn Luyện Trung Cấp Tập II trang 548 và 550.
Áp dụng trung lập pháp lý sẽ tránh được cảnh nước này bỏ thì còn có nước khác
giúp đỡ, tránh cảnh bị bỏ rơi, bán đứng, phản bội như Việt Nam Cộng Hòa trong
thời Mỹ thao túng chính trường miền Nam Việt Nam. Việt Nam ở gần Trung Hoa,
một nước lớn, cần phải giữ được nền tự chủ và hòa khí với họ như cha ông chúng
ta đã làm.
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Được như vậy, đất nước mới có an bình, vui hưởng để kiến thiết đưa đất nước đi
lên; làm cho dân giàu nước mạnh, an cư lạc nghiệp.
Nhìn chung lại, con người Nguyễn Ngọc Huy thuần khiết, thủy chung, chân thật
trước sau như một với đất nước và con người Việt Nam. Cách sống của ông đạm
bạc, giản dị. Riêng phần hành động thì đam mê, quyết liệt, đi tới cùng...Văn của
Giáo sư chữ dùng chính xác, rõ ràng, khúc chiết, dễ hiểu, lôi cuốn cho nên đã đọc
là thích thú và đọc đến hết. Một tác phẩm chính trị vốn đã khô khan, cọng thêm lối
văn cô đọng triết lý thì chỉ để trong hàn lâm, để nghiên cứu, có mấy người coi,
hoặc đi vào huyền thoại; và nhất là làm sao truyền đạt tới số đông trong quần
chúng, làm sao hạ san để nhập thế hành đạo. Văn của Giáo sư là trãi nghiệm cuộc
đời, cuộc sống, hành động của một chính nhân quân tử chỉ dạy cho các thế hệ Việt
Nam tránh được các lỗi lầm về sau và nên chọn con đường nào mà đi.
Đọc lại trong tập Tài Liệu Huấn Luyện Trung Cấp, tập I trong phần Các Vấn Đề
Trọng Đại Cần Phải Được Giải Quyết, có Vấn Đề Kỳ Thị Địa Phương; Vấn Đề
Xung Đột Tôn Giáo; Vấn Đề Sắc Tộc Thiểu Số. Tiêu biểu là Vấn Đề Kỳ Thị Địa
Phương, cố Giáo sư đã đi ngược giòng lịch sử Việt cả ngàn năm để tìm nguyên
nhân, phân tích sự khác biệt tâm lý của Bắc Trung Nam, do hoàn cảnh lịch sử, xã
hội và kinh tế tạo ra. Thêm vào các dữ kiện và biến cố chính trị làm cho sự kỳ thị
trầm trọng hơn. Kế tiếp cố Giáo sư nói đến hậu quả tai hại của việc kỳ thị cùng đưa
ra giải pháp.
Phải nói rằng, không một ai đưa ra diễn giải những vấn đề này một cách mạch lạc,
đúng đắn và giải phẩu những chuyện đầy tế nhị này một cách rốt ráo: đưa ra vấn
đề, phân tích, lập luận, phương cách giải quyết. Lịch sử Việt dàn trãi trước mặt ông
và với cái nhìn thấu đáo, sắc bén và với cách viết theo lối kể chuyện, trong sáng,
giản dị, cố Giáo sư làm say mê người đọc.
Khi cố Giáo sư san định chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn cũng như luận án Đề Tài
Người Ưu Tú Trong Tư Tưởng Chính Trị Trung Quốc Cổ Thời, Giáo sư đã nặng
về lý thuyết, lý luận, suy tư, đưa ra lý lẽ để biện chứng, quy nạp, diễn dịch nhằm
thoả mãn nhu cầu tri thức của con người. Cũng như các học thuyết chính trị đã
được chấp thuận trong một khuôn khổ, được định luật hóa, hệ thống hóa và giảng
dạy trong trường ốc khác với việc làm chính trị mà Giáo sư đang sống động sinh
hoạt, đang theo đuổi, đang muốn biến cải. Chính trị ở Việt Nam là những tuyên
truyền, rỉ tai, là lường gạt, là độc tài, gian dối, xảo quyệt; là bán nước, là thủ lợi cá
nhân, là hạ cấp, là bẩn thỉu... Ở đó không có tình người mà giành giật, giết chóc, cá
lớn nuốt cá bé. Căn nhà Việt nam đang cháy phải làm sao dập tắt ngọn lửa đó.
Nước Việt đang chênh vênh trên vực thẳm, dân tình ta thán, nước đang bị lệ thuộc
và mất dần vào tay Tàu cọng. Trước tình cảnh nước mất nhà tan đó sao không
động bi ai? Sao lại ngồi yên được? Giáo sư đã buông xả hoàn toàn như phận tằm
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nhả tơ, tất cả cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam có được Dân Bản,
Tự do, Độc Lập, Hoà Bình, Trung Lập.
Như một chí sĩ tức tưởi vì ý nguyện không thành, nhưng hậu thế nhìn về cố Giáo
sư như ngôi sao Bắc Đẩu để hướng dẫn tiếp nối sự nghiệp của Người đang còn
dang dở. Hình ảnh cuộc đời cố Giáo sư luôn luôn nhắc nhở, thúc dục chúng ta phải
làm gì có lợi cho đất nước, đưa nước Việt ra khỏi sự bế tắc, thoát khỏi tình cảnh
chậm phát triễn, thân phận nhược tiểu để tung bay vẫy vùng trên bầu trời Tự do.
Vancouver Hè 2016
Ngậm Ngùi Tưởng Niệm lần thứ 26 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.
Nguyễn Hữu Ninh
Chủ tịch UBCHTU / Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
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Lễ Cầu Siêu nhân Giổ thứ 26 Cố Giáo Sư Nguyễn
Ngọc Huy tại Thành phố Houston.
Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2016, vào lúc 12 giờ trưa, tại Chùa Đại Giác số 4253
đường S. Kirkwood Dr, Thành Phố Houston (Texas) Thượng Toạ Thích Giác Hải
đã chứng minh và chủ trì buổi Lễ Cầu Siêu cho Hương linh Phật Tử Hoằng Hiến
(pháp danh cố GS Nguyễn Ngọc Huy) nhân Giổ Thứ 26 của Người.
Trong số gần 100 khách tham dự, ngoài các Phật Tử trong Ban Hộ Niệm chùa Đại
Giác, còn có quí ông:
-Nguyễn Anh Dũng Phật Giáo Hoà Hảo, thành viên Hội Đồng Liên Tôn TP
Houston,
-Ông Huỳnh Quốc Văn đại diện văn phòng Nghị Viên Lê Minh Đức (đơn vị F).
-Cựu Thiếu Tướng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.
-Ông Bà Lê Phát Minh.
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-Ông Vũ Thành ( Lam Sơn 719, đến từ Pháp (nhân dịp đến Houston ra mắt DVD
“Máu Lửa Charlie” do ông thực hiện) .
-Bác sĩ Mã Xái và phu nhân đến từ Florida.
-Cơ quan truyền thông, báo chí địa phương…và đồng hương thương kính tài đức
của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, người chiến sĩ Quốc gia suốt cuộc đời hy sinh
phục vụ lý tưởng Tự Do, Dân Chủ cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.
-Các tổ chức chánh trị gồm:
Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đảng Tân Đại Việt. Liên
Minh Dân Chủ Việt Nam, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy ..cùng hầu hết các đồng
chí, chiến hữu môn sinh, bằng hữu, thân hữu…thuộc các tổ chức do cố GS Nguyễn
Ngọc Huy sáng lập.
Sau nghi thức Chào Quốc kỳ Mỹ- Việt, Phật Giáo Ca và phút mặc niệm, Thượng
Tọa trụ trì với một diễn từ ngắn về lý do buổi Lễ, đồng thời giới thiệu Bác Sĩ Mã
Xáí trình bày những điểm quan trọng qua Tiểu sử cùng những di sản tinh thần có
gíá trị to lớn về văn học, tập quán, chính trị của người Việt Nam mà cố GS Nguyễn
Ngọc Huy đã dày công xây dựng lưu lại cho hậu thế.
Tiếp theo là phần niệm hương bắt đầu Lễ Tưởng niệm theo nghi thức Phật Giáo.
Đạo tràng như chùng xuống khi nghe Thượng Tọa đọc từng tên của những đồng
chí, chiến hữu đã quá vãng bên cạnh pháp danh, bí danh của Cố GS Nguyễn Ngọc
Huy.
Quì nơi bàn hương linh là 3 chiến hữu cao niên, tóc bạc trắng thay mặt anh chị em
dâng cơm, kính trà.. theo hồi chuông, tiếng mõ thật trang nghiêm, cảm động.
Buổi Lễ chấm dứt lúc 1:30 phút trưa cùng ngày sau đáp từ cảm tạ của Sa môn
Thích Quản Pháp.
Buổi lễ Cầu Siêu hoàn mãn.
Toàn thể Phật Tử, Quan Khách thọ trai và thưởng thức văn nghệ.
Như An tường trình. (hình ảnh do chị Thu Thủy và anh Nguyễn văn Kim cung
cấp)
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Cảm Tưởng Lần Thứ 26
Tưởng Niệm Cố Gs. Nguyễn Ngọc Huy.
Kính Bạch: Thầy Trụ Trì,
Kính thưa:
- Quý Đoàn Thể tranh đấu, Hội Đoàn đồng hương
- Toàn thể quý vị hiện diện hôm nay,
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Nhân ngày tưởng niệm lần thứ 26 Người Chiến Sĩ thời đại đó là Gs. Nguyễn Ngọc
Huy,
Chúng tôi xin sơ lược đôi dòng tiểu-sử Giáo-Sư Nguyễn Ngọc Huy.
* Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tên thật là: Nguyễn Ngọc Huy.
- Là một Phật Tử, Pháp danh: Hoằng Hiến.
- Nhà thơ yêu nước Bút danh: Đằng Phương.
- Hoạt động chính trị Bí danh: Hùng Nguyên.
Ông sinh ngày: 02/11/1924 tại bệnh-viện Chợ Rẫy, Chợ Lớn, Việt Nam
Nguyên quán: Làng Mỹ Lộc, Quận Tân Uyên, Tỉnh Biên-Hoà.
Thuở nhỏ ông đã theo học bậc tiểu-học ở trường, Làng Mỹ-Lộc rồi sau đó trường
Quận Tân-Uyên và học bậc trung-học ở trường Pétrus Ký. Ông tiếp tục vừa làm
vừa học, mãi đến năm 1963, tốt nghiệp Tiến sĩ Chánh Trị tại Pháp quốc.
Ông đã vì dân, vì nước liên tục tranh đấu đến hết cuộc đời; trong lúc ông đang trên
đường tham dự Đại Hội Liên Minh Dân Chủ Việt Nam thế giới Kỳ I, tại Hòa Lan.
Ông từ giả Quê Hương, Dân Tộc, Đồng Chí, Chiến Hữu, Bằng Hữu ra đi vào
ngày:
Thứ Bảy 28-07-1990. Lúc 9:30 tối.
Nơi tư gia Đồng Chí tại Pháp Quốc.
Kính thưa quý vị,
Hôm nay là ngày tưởng niệm cố Gs Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi mạn phép lướt
nhanh về Cuộc Đời Tranh Đấu Của Người.
Gs Nguyễn Ngọc Huy tham gia sinh hoạt chánh trị rất sớm vừa tròn 21 tuổi. Ở lứa
tuổi mà những chàng trai khác còn đang mơ mộng, mơ màng những chuyện bướm
hoa: Nhà thơ Đằng Phương – Nguyễn Ngọc Huy đã tìm ra một lẽ sống vào lúc mà
mạch máu căng tràn sinh lực nhà thơ Đằng Phương cảm nhận như sau:
* “ Có những chàng trai sống dạt dào
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Dòng đời cuồn cuộn mạnh dâng cao
Bao nhiêu sinh lực trong cơ thể
Náo nức reo vang giữa máu đào”
Thì lẽ sống của ông không phải là mơ ước có một kiếp sống riêng tư, mà để mặc
nhân dân thống khổ.
* “Lẽ sống đời ta chẳng phải là
Ở trong kiếp sống của riêng ta
Ai đành tự vạch riêng đường sống
Giữa lúc chung quanh máu lệ nhòa”
Nhưng lẽ sống của Đằng Phương-Nguyễn Ngọc Huy chính là:
* “ Tranh đấu cho dân tộc sống còn
Liều mình để phục vụ giang sơn!
Đó là lẽ sống người trai Việt
Muôn thuở không sờn dạ sắt son”
Nguyễn Ngọc Huy đã đáp ứng những ngậm ngùi than thở của đất nước bằng hành
động:
* “Hởi hồn nước mãi ngậm ngùi than thở
Giống Lạc Hồng đang cố gắng hy sinh
Để khôi phục những ngày vui rực rỡ
Hãy an lòng chờ đợi buổi binh minh”
Như chúng ta đã biết, Nguyễn NGọc Huy cũng đã có dịp lê chân trên những nẻo
đường đất nước, từ Nam Quan đến Cà Mau. Ông sớm ghi nhận được một điều, Chỉ
có một nước Việt Nam, chỉ có một nhơn dân Việt Nam, đất nuớc Việt Nam là do
tập thể nhơn dân Việt Nam tạo dựng và góp công gìn giữ. Ông nói:
* Suốt mấy nghìn năm giống Lạc Hồng
Đã cùng hợp sức đấp non song
Đã cùng chung sống trong nhân ái
Và phải chung, mưa nắng bão bùng”
Cho nên trong giòng lịch sử, mặc những lần bị đô hộ Trung Hoa, nhơn dân Việt
Nam vẫn bền tâm hiệp lực tranh đấu:
“ Dưới ách Trung Hoa mấy bạo tàn
Tinh thần cố-kết vẫn không tan
Toàn dân hợp lực lo tranh đấu
Cho đến khi ca khúc khải hoàn”
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Có thể nói gì đây: Hồn Thiên Nay Đã Về Trời. Cuộc đời của ông Nguyễn Ngọc
Huy là một bản trường ca chính khí, giống như những bản hùng ca trong tập thơ
Hồn Việt, do ông sáng tác với bút hiệu Đằng Phương. Đọc thơ ông xong, đối chiếu
với cuộc sống, thấy có sự thể hiện trung thực lạ lùng. Ông đã sống với đời sống
cao thượng ấy cho đến phút cuối cùng.
Cố Gs. Nguyễn Ngọc Huy là một trường hợp: ” Ngôn Hành Hiệp Nhứt”.
Đối với người đã hy sinh cho Tổ Quốc, Gs Nguyễn Ngọc Huy đã đốt nén hương
lòng để tưởng niệm:
* “ Hởi những ai kia đã lụy mình
Đã vì non nước chịu hy sinh
Đã vì chủng tộc khơi đường sống
Đây nén hương lòng kẻ hậu sinh”
Kính thưa quý vị,
Hôm nay là ngày: 24 tháng 07, còn 4 ngày nữa là đúng 26 năm, Gs đã vĩnh viễn ra
đi, chúng tôi cùng quý vị, đồng tâm “đốt nén hương lòng kẻ hậu sinh” thành tâm
tưởng nhớ đến Người mà từ lời nói chánh trực đến việc làm quang minh chỉ
nhằm phục vụ cho tổ quốc và dân tộc.
Hoằng Hiến - Nguyễn Ngọc Huy nay đã về Trời đây là định mệnh của con người
như chính Phật Tử Hoằng Hiến đã nhận định:
“ Nhưng đã gần nhau ắt có xa
Thường nhân đã nhận thế kia mà”
Nhưng ông vẫn sống mãi trong lòng những người đồng lý tưởng tranh đấu cho
quốc gia dân tộc:
“ Hồn ta vẫn ở bên nhau mãi
Vẫn sống trong tâm những bạn lòng”
Người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Tổ Quốc, đến giọt máu khô kiệt cuối cùng,
đến khi thân xác trở thành tro bụi, di sản của ông để lại cho chúng ta là gì? Tinh
Thần Tranh Đấu:
“Phục vụ cho sự sinh tồn của dân tộc” thể hiện qua câu đối của Người:
** “Tiên Tổ Đã Ra Công Xây Móng Quốc Gia Thành Vững Chắc
Cháu Con Nên Gắng Sức Dựng Đài Dân Chủ Hưởng Dài Lâu”.

17

Tang nghi của Người được tổ chức trong thể tại Pháp Quốc, có 9 nhà thơ đồng thời
tiển đưa Người bằng 2 câu đối:
“Vạn Cổ Anh Hồn Qui Vãng Phố
Thiên Niên Bạch Cốt Ký Lang Sa”
Tạm dịch:
Muôn thuở hồn thiêng về đất Việt
Ngàn năm xương trắng gởi trời Tây.
Thân Người dù hóa bụi trần
Người đi để lại tinh thần Ngọc Huy.
Tiếc thay! Thương thay! Người đi trời chưa sáng.
Thành kính dâng nén tâm hương, lòng thành đảnh lễ.
Cung tiển…
A Di Đà Phật
Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị, đã đến tham dự lễ Tưởng niệm cố GS. Nguyễn
Ngọc Huy hôm nay.
Kính chúc quý vị cùng quý quyến Thân Tâm An Lạc.
Kính chào,
oooooooooo
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Tài xế Việt đốt chết
30 hành khách Trung Cộng trên xe
Trước lời lẽ xuyên tạc về Biển Đông, tài xế P.V.L đã bình tĩnh giải thích, nhưng
du khách Trung Cộng lại càng tỏ thái độ láo xược hơn, thậm chí còn dùng tay
vỗ má tài xế sử dụng tiếng việt lơ lớ của mình nói rằng " Lũ An Nam chúng mày
sớm muộn gì cũng thuộc về tay chúng tao" quá tức giận tài xế đã...
Một tài xế lái xe buýt du lịch đã đốt xe, sau khi bị du khách lăng mạ, chửi bới bằng
lời lẽ thô tục. Tổng cộng 30 người chết trong vụ này, bao gồm cả tài
xế.
Vụ việc xảy lúc 18h ngày 14/08. Đây là vụ việc chết chóc nhất đối với các du
khách Trung Cộng. Trong số các nạn nhân có 30 khách du lịch người Trung Cộng,
1 hướng dẫn viên Đài Loan, 1 hướng dẫn viên Đài Loan, Tuổi Trẻ đưa tin.
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Ảnh: Minh Nhựt
Các điều tra cho hay, lái xe trên có thể phóng hỏa xe nhằm trút giận lên những du
khách Trung Cộng vì những người Trung Cộng này xúc phạm xuyên tạc người
Việt và chủ quyền biển đảo, một số người còn bẹo má làm nhục tài xế khiến anh
này bức túc trước thái độ bất lịch sự.
Lý Hoàng Văn , thuộc PCCC Đà Nẵng cho biết, tất cả các nạn nhân đều chết trong
xe. "Họ không đủ thời gian để chạy thoát".
Video ghi từ hiện trường cho thấy, cả hai cửa lên xuống của xe bị khóa chặt do ép
vào thanh chắn trên đường cao tốc, không thể mở ra. Nhiều thi thể cháy đen, một
số chất đống ở cửa ra khẩn cấp chưa mở.

Hiện tại Trung Cộng đã cử nhà chức trách của họ sang làm rõ vụ việc trên, qua vấn
đề này báo động hành vi của người Trung Cộng ngày càng hung hăng, thô lỗ ở bất
19

cứ đâu mà họ tới. Các nước ở khu vực Châu Á cũng đã có bộ quy tắc ứng xử riêng
dành cho người Trung Cộng.
oooooooooo

00000

ooooooooooooooo

00000

ooooooooo

Thư Cho Con
Giáo Già
(Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Sacramento Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26 tháng 8 năm 2016
H,
Vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày
Thứ Bảy, 20-8-2016, buổi tưởng
niệm cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
và các anh hùng sát cánh đấu tranh
cùng Giáo sư đã được tổ chức tại
Stockton Boulevard
Partnership, 5625 Stockton
Blvd., Sacramento, CA 95824.
Tiếp theo phần nghi thức chào cờ
và tưởng niệm trước bàn thờ Tổ
Quốc và di ảnh cố Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy, Giáo sư Trần Minh Xuân,
đại diện ban tổ chức, được mời lên
diễn đàn chào mừng quan khách
và các phái đoàn tham dự đến từ
xa như các phái đoàn của Khu hội
Cựu tù nhân Chánh trị Stockton, Hội Cao niên
Diên Hồng Oakland, Thanh niên Sinh viên Cờ
Vàng San Jose, Sinh viên San Francisco…; cùng
một số vị từ xa như Đức quốc, Canada, Úc
châu, các tiểu bang xa như New York,
Delaware, Texas… có email, điện thoại, gởi thư
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thăm hỏi, gởi bài tham luận [xem trong phần phụ đính 6, 7, 9 và 9] và chúc buổi lễ thành công [xem hình quan
khách tham dự].
Sau đó, Giáo sư Xuân đã nói qua vài nét đặc biệt về Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy rất đáng được lưu ý. Ông
cho biết Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy sinh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn, nhưng tổ quán ở Tân
Uyên, Biên Hòa, Nam Việt Nam, qua đời ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại Paris, Pháp Quốc, trên đường
đến Hòa Lan tham dự Đại hội Liên Minh Dân Chủ Việt Nam toàn thế giới với sự có mặt của vài thành viên
đang âm thầm hoạt động ở quốc nội [xem Di cải II). Giáo sư Huy làm thơ ký bút hiệu Đằng Phương, hoạt
động chánh trị lấy bí danh Hùng Nguyên. Ông học trường Pétrus Trương Vĩnh Ký, thi đậu bằng Trung
Học. Sau đó tự học thi đậu bằng Tú Tàị. Qua Pháp học ở Đại học Paris. Năm 1963 đậu Tiến sĩ Chính trị
học [tối ưu] tại Đại học Luật khoa và Khoa học Kinh tế, viện Đại học Paris. Ông từng là Khoa trưởng Luật
khoa và Khoa học Xã hội Cần Thơ. Giáo sư chuyên về Luật Hiến Pháp, Bang giao Quốc tế, thông thạo
Pháp, Anh và Hán văn. Ông dạy hầu khắp các trường đại học tại Việt Nam, kể cả các trường Cao đẳng
Quốc phòng, Tham mưu cao cấp, và Đại học Chiến tranh Chính trị… Từ năm 1976, những năm lưu vong,
Ông là Phụ khảo tại Đại học Luật khoa Harvard.
Những năm cuối cùng tại Việt Nam, ông là Tổng thư ký Phong trào Quốc gia Cấp tiến [Chủ tịch là Giáo sư
Nguyễn Văn Bông] và Đồng Chủ tịch Liên minh Quốc gia Dân chủ Xã hội gồm 6 chính đảng đối lập. Năm
1964 Ông thành lập đảng Tân Đại Việt và lãnh đạo đảng cho đến khi qua đời.
Trên bình diện văn hóa, Giáo
sư Xuân [xem hình] cho biết
Giáo Sư Huy đã để lại một
công trình sáng tác đồ sộ
gồm hàng chục tác phẩm lẫy
lừng, trải dài trên nhiều lãnh
vực khác nhau. Để khỏi mất
nhiều thì giờ ông xin quan
khách xem tiểu sử Giáo sư
Huy có ghi trong các quyển
“Di cáo Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy” được ban tổ
chức kính biếu quan khách
tham dự buổi lễ. Tuy nhiên,
xin được ghi lại đây một số
tác phẩm tiêu biểu như:









Thơ Hồn Việt,
Quốc Triều Hình Luật,
Dân Tộc Sinh Tồn,
Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung,
Hàn Phi Tử,
Lịch Sử Các Học Thuyết Chánh Trị,
Đề Tài Người Ưu Tú Trong Tư Tưởng Chánh Trị Trung Quốc Cổ Thời
…………….…
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Cho tới nay bài thơ “Anh hùng vô danh” trong tập “Thơ Hồn Việt” được coi như bất tử [có để ở bàn tiếp tân
và xem trong phần phụ đính 4], trong đó có những câu được nhiều người thuộc nằm lòng như:
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
……………………
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang phiêu dạt dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,…
Trọn bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” [xem phụ đính 4] đã được anh Nghĩa trong phái đoàn Stockton diễn
ngâm hết sức điêu luyện khiến người nghe vô cùng xúc động.
Bên cạnh đó, khi nói tới 13 liệt sĩ của Việt Nam Quốc Dân Đảng lên máy chém Giáo sư đã thấy: …Tử thần
kính cẩn đứng ghi tên / Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc (trong bài “Ngày tang Yên Bái”) khiến
người nghe vô cùng cảm khái.
Đặc biệt, trong lễ tưởng niệm, ngoài việc tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, ban tổ chức cũng đồng
thời tưởng niệm các anh hùng từng sát cánh đấu tranh cùng Giáo sư như:



Bác sỹ Nguyễn Tôn Hoàn và hiền nội [Phan thị Bình],
Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Giáo sư Nguyễn Đình Huy, Giáo sư Đồng Tuy,

Các tướng lãnh:
 Trần Văn Nhựt, Lê Quang Lưỡng, Đỗ Kiến Nhiễu, Chung Tấn Cang, Diệp Quang Thủy.
Các dân biểu:
 Nhan Minh Trang, Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân, Trương Vĩ Trí, Phạm Văn Trọng.
Các nhơn sĩ:
 Nguyễn Văn Tại, Trần Văn Chiêu, Cao Minh Châu, Dương Quang Tiếp, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn văn
Nghiệp, Nguyễn Văn Khiêm, Dương Quang Thừa, Trần Thúc Vũ, Trần Quang Liêm, Hồ Văn Quí, Hồ
Văn Phàng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Đình Phúc, Phạm Văn Hy, Huỳnh Hữu Thọ, Trần Công Nghị, Đỗ
Như Thân, Trần Quang Minh, Trần Quang Trí,…….…..
Đặc biệt ban tổ chức đã nghiêm trang tưởng niệm anh Nguyễn Văn Hoàng, Giáo sư Phụ khảo của trường
Cao Đẳng Thương Mãi Minh Trí [Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một thành viên sang lập], người Chủ tịch Mặt Trận
Tự Do Cứu Quốc Việt Nam bị Việt Cộng xử bắn tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung ngày 31-5-1983,
một môn sinh ưu tú, cũng là một đồng chí trung kiên của Giáo sư. Khi hay tin, Giáo sư Huy có ngay lời
phân ưu trên báo Tự Do Dân Bản; và tại Houston, Texas, ngày 26-11-1983 Giáo sư Huy làm ngay bài thơ
“Điếu Một Môn Sinh”, trong đó có những câu đầy xúc động [xem toàn bài trong phần phụ đính 5]:
…………………….
Nhưng giữa phong ba nỗi bất ngờ
Trên đường tranh đấu rủi sa cơ
Trò đà ngã gục ngày hôm ấy
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Và chết hiên ngang dưới bóng cờ
Nghe tin trò đã phải hy sinh
Xao xuyến trong tâm mối nghĩa tình
Thầy thấp nén hương thờ liệt sĩ
Cho nhà ái quốc cựu môn sinh
…………………………….
Suối vàng trò hãy cứ an tâm.
Đặc biệt hơn nữa là tưởng niệm anh Vương Từ Mỹ [hình ngồi mặc áo sọc ngang], cựu sinh viên khóa 3
trường Bộ Binh Thù Đức, nguyên Chánh sự vụ
Nha Sưu tầm tài liệu Phủ Thủ tướng, vừa qua
đời ngày 20-6-2016 tại San Francisco, mà ái nữ
của anh là cô Vương Kim Ánh, một sinh viên
ưu tú, sẽ thuyết trình về chuyện “Tiếp nối con
đường Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy” trong buổi
lễ tưởng niệm. Cô Ánh cho biết:
“Sau khi con đến Mỹ, Ba con thường than
phiền trong thời gian sau này tổ chức thiếu
thành phần trẻ tham gia các hoạt động chống
lại sự cai trị gian ác của Việt cộng độc đảng
độc tài nơi quê nhà; và mong muốn lớp người
trẻ dấn thân phục vụ đất nước nhiều hơn. Do
con rất ngưỡng mộ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
và thán phục con đường đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt của Giáo sư Huy cũng như lý tưởng cả cuộc
đời của Ba nên con đã nói với chồng con là anh Nguyễn Hữu Tuấn cùng có mặt ở đây hôm nay, ý muốn
được tham gia các hoạt động của Ba và các bác các chú theo con đường đấu tranh chống cộng sản cai
trị cả nước bằng độc đảng độc tài, đấu tranh cho độc lập tự do, cho nền dân chủ pháp trị cho đất nước
Việt Nam, đấu tranh cho dân tộc sinh tồn mà chính Ba đã cùng Giáo sư tham gia lúc thiếu thời theo lý
tưởng của đảng trưởng Trương Tử Anh. Do đó con đã ngỏ ý xin Ba cho vợ chồng con tham gia vào các
hoạt động của tổ chức bên cạnh Ba. Ba rất mừng khi được biết ý muốn của con chúng con và Ba đã thu
xếp cho con và chồng con được tuyên thệ vào đảng Tân Đại Việt ngày 24 tháng 11 năm 2012 để làm
thế hệ tiếp nối con đường đấu tranh đang chờ được thành tựu của Ba và Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy [xem
hình banner của ‘Tuổi trẻ cờ vàng’ bày tỏ ý nguyện ‘3 thế hệ một tấm lòng quyết tâm bảo vệ tổ quốc’. Từ đó, con rất hân
hạnh được chồng con tham gia vào các hoạt động của Ba bên cạnh các bác, các chú, đặc biệt trong các
phiên họp của tổ chức mà
con cùng chồng con đưa Ba
đi họp…” [Xem toàn văn và hình
trong phần phụ đính 1].

Sau đó, anh Nguyễn Hữu
Sơn, một cựu sinh viên Học
viện Quốc gia Hành Chánh
được mời nói chuyện về
“Con đường Dân Tôc Sinh
Tồn của Giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy”. Trong bài phát
biểu của mình ông Sơn cho
23

biết: Ở trang 5, quyển 2, bộ Dân Tộc Sinh Tồn (DTST) đã viết: “Nhân dân VN phải tự hào về một chủ
thuyết dân tộc do người VN đề xuất, vì quyền lợi của nhân dân và tổ quốc VN. Ở ngưỡng cửa thế kỷ 21
này, vào lúc chủ nghĩa ngoại lai cộng sản đã phá sản, chủ nghĩa thần quyền lạc hậu gây tang thương
đẫm máu, chủ nghĩa 'DTST' phải chiếm lĩnh vị trí ý thức hệ chỉ đạo để hồi phục đất nước trên mọi lãnh
vực, nhất là xây dựng lại niềm tự hào dân tộc và dân chủ tự do.'' [Cũng xin xem toàn văn và hình trong phần phụ
đính 2].
Trong phần phát biểu của quan khách hiện diện, song song với ông Hội trưởng Hội Cao niên Trần Gia
Tường và Tiến sĩ Nguyễn Khắc Lee cùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và ca ngợi công lao của cố Giáo sư
Nguyễn Ngọc Huy; cựu Dân biểu Trần Minh Nhựt, cựu Luật sư Tòa Thượng thẩm Sài Gòn, đã hùng hồn
kể lại những chi tiết rất đáng quan tâm về Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy mà ông là Trưởng ban Vận
động thành lập, đồng thời với những kỷ niệm không quên đối với Giáo sư Huy, xin trích một đoạn ông
nói về kỷ niệm này như sau:
“Tại Việt Nam, ngay khi tin GS Nguyễn Ngọc Huy qua đời được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA loan báo, một
số Anh Em tôi vừa ra khỏi nhà tù VC sau hơn 13 năm khổ sai , Cựu Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa, Cựu Đại tá
Dân Biểu Nhan Minh Trang, Cựu DB Phạm Văn Trọng , Cưu DB Trương Vỹ Trí, tôi, Cựu DB Trần Minh
Nhựt... đã cùng một số Chiến hữu Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và các Đồng chí Đảng Tân Đại Việt còn
kẹt lại trong nước, âm
thầm tổ chức một Buổi Lễ
Cầu Siêu cho Cố GS tại
một ngôi chùa thuộc Giáo
Hội Phật Giáo VN Thống
Nhất tại Gò Vấp, Gia Định
rất trang nghiêm và nhiều
xúc động không ai kềm
giữ được giọt lệ tiếc
thương người quá Cố !!!”
[Xin xem hình và toàn văn bài phát
biểu trong phần phụ đính 3].

Xen kẻ giữa các bài phát
biểu, và tiếp theo sau
phần phát biểu, các anh
em Thanh niên Sinh viên
Cờ Vàng đã trình diễn các
màn hợp ca xuất sắc với
phần chủ động của anh
Minh Huy, các cô Diễm Trang, Mỹ Phượng, và với phần phụ họa hào hứng của một số khách tham dự vô
cùng xuất sắc. Ngoài ra cũng được biết thêm là toán Tuổi Trẻ Cờ Vàng cũng có quà tặng cho các diễn giả
và ban tổ chức để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và lưu niệm ngày tưởng niệm cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
Buổi lễ kết thúc vào lức 2 giờ chiều sau phần ăn nhẹ và thưởng thức ca nhạc đấu tranh do Thanh niên
Sinh viên cờ vàng hợp ca với sự phấn khởi tham dự của quan khách.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
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Phụ đính 1
Phát Biểu Của Vương Kim Ánh
Kính thưa quý bác, quý chú,
Kính thưa quý vị,
Con là Vương Kim Ánh [xem hình], con của ông Vương Từ Mỹ, một đồng chí kỳ cựu của Đảng Tân Đại
Việt vừa qua đời ở San Francisco hồi tháng 6 năm 2016 vừa qua, được ban tổ chức tưởng niệm cùng với
cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và các vị từng sát cánh đấu tranh với Giáo sư Huy.
Kính thưa quý vị,
Lúc GS còn sanh tiền có đôi lần
con được hân hạnh gặp cố Giáo
sư Nguyễn Ngọc Huy khi còn ở VN
trước năm 1975 mà con còn được
gọi Người bằng danh xưng thân
thương như trong gia đình là “
Bác Ba Huy”. Con còn được nghe
Ba Mẹ nói rất nhiều về Giáo sư và
những tấm gương sáng của Giáo
sư trong tình đồng chí và trong
những hoạt động của Giáo sư
trong nỗ lực xây dựng quốc gia
trước những khuyết điểm của nền
dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng nền dân chủ pháp trị trước những tuyên truyền bịp bợm của
cộng sản nhưng lại được một số người tin nghe khiến Cộng sản Bắc Việt xâm lăng được Miền Nam Việt
Nam.
Tuy con không được gần gũi Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhưng những tấm gương sáng của Giáo sư ảnh
hưởng nhiều đến những suy nghĩ của con, ảnh hưởng đến sanh hoạt của con khi trưởng thành trong gia
đình. Con không được gần gủi Giáo sư nhưng rất may mắn cho con là thường xuyên được Ba Mẹ nói
nhiều về những hoạt động của Giáo sư lúc Người còn sanh tiền, lúc Ba con thường xuyên làm việc với
Người ngay từ lúc đầu tham gia vào đảng Đại Việt; đặc biệt là con được thường xuyên gặp gỡ các đồng
chí của Ba và được biết nhiều về những buổi họp của GS và Ba con lúc còn ở Sàigon. Ba còn đưa con đi
xem những lần rước đuốc của Phong trào Quốc Gia Cấp Tiến tổ chức ngày xưa.
Sau khi con đến Mỹ, Ba con thường than phiền trong thời gian sau này tổ chức thiếu thành phần trẻ
tham gia các hoạt động chống lại sự cai trị gian ác của Việt cộng độc đảng độc tài nơi quê nhà; và mong
muốn lớp người trẻ dấn thân phục vụ đất nước nhiều hơn. Do con rất ngưỡng mộ Giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy và thán phục con đường đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt của Giáo sư Huy cũng như lý tưởng cả
cuộc đời của Ba nên con đã nói với chồng con là anh Nguyễn Hữu Tuấn cùng có mặt ở đây hôm nay, ý
muốn được tham gia các hoạt động của Ba và các bác các chú theo con đường đấu tranh chống cộng sản
cai trị cả nước bằng độc đảng độc tài, đấu tranh cho độc lập tự do, cho nền dân chủ pháp trị cho đất
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nước Việt Nam, đấu tranh cho dân tộc sinh tồn mà chính Ba đã cùng Giáo sư tham gia lúc thiếu thời
theo lý tưởng của đảng trưởng Trương Tử Anh.
Do đó con đã ngỏ ý xin Ba cho vợ chồng con tham gia vào các hoạt động của tổ chức bên cạnh Ba. Ba rất
mừng khi được biết ý muốn của con chúng con và Ba đã thu xếp cho con và chồng con được tuyên thệ
vào đảng Tân Đại Việt ngày 24 tháng 11 năm 2012 để làm thế hệ tiếp nối con đường đấu tranh đang
chờ được thành tựu của Ba và Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
Từ đó, con rất hân hạnh được chồng con tham gia vào các hoạt động của Ba bên cạnh các bác, các chú,
đặc biệt trong các phiên họp của tổ chức mà con cùng chồng con đưa Ba đi họp.
Kính thưa quý vị,
Con rất mừng khi trong các phiên họp được nghe báo cáo về những thuận lợi trong cuộc đấu tranh
chống giặc Tàu xâm lăng và sự cai trị hà khắc của Việt cộng nơi quê nhà với sự dấn thân của lớp người
trẻ như vợ chồng con, những người đã đạp qua sự sợ hãi bị công an đàn áp, tận dụng mọi phương tiện
truyền thông tân tiến như internet, facebook, cell phone… liên tục lên án Trung cộng và Việt cộng, hăng
hái tham gia các cuộc biểu tình mỗi khi có dịp, đặc biệt là gần đây đòi hỏi trục xuất Formosa ra khỏi Việt
Nam, đòi hỏi nhà nước phải làm sạch biển, trả biển sạch lại cho ngư dân Việt Nam, mà kết quả điển hình
trước mắt là sự nhận tội của cả Formosa và một số cấp lãnh đạo Việt cộng có liên quan đến nội vụ.
Những việc đó phù hợp với con đường đấu tranh của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong mặt trận thứ nhứt
là quốc nội của Phương trình Nguyễn Ngọc Huy.
Tại hải ngoại, những thành quả vô cùng ngoạn mục đặc biệt trên các lãnh vực vinh danh Cờ Vàng, ôn hòa
vận động nhiều thành phố cấm các cấp lãnh đạo Việt Cộng đến đó. Đông đảo người Quốc gia Việt Nam
hải ngoại cũng hăng hái tham gia các cuộc biểu tình khiến bất cứ vị lãnh đạo Việt cộng nào đến gặp các vị
lãnh đạo ở các nước tự do như Mỹ, Úc… phải nhục nhã vào ra bằng cửa hậu.
Trên phương diện quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng liên tục lên án và áp lực nhà cầm quyền
Việt cộng phải tôn trọng nhân quyền, lên án mọi áp chế của Việt cộng đối với các cuộc đấu tranh ôn hòa
của lớp người trẻ, của các tổ chức xã hội dân sự, của các blogger… và dồn dập đòi hỏi chúng phải trả tự
do cho những người tù lương tâm. Nó cũng phù hợp với cuộc đấu tranh khôn ngoan mà đảng Tân Đại
Việt theo đuổi theo đúng con đường đấu tranh được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vạch ra lúc sanh tiền.
Thì giờ không cho phép con nói nhiều nên xin phép các bác, các chú, xin phép quý vị cho con được tạm
kết thúc, hôm nay đứng trước hương linh của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, trước hương linh của Ba con,
các chú bác và các anh hùng dân tộc, con xin nguyện noi theo con đường đấu tranh từng được Giáo sư
vạch ra, con đường ôn hòa đấu tranh cho độc lập tự do cho quê hương Việt Nam bên kia biển Thái Bình
và cho dân tộc Việt Nam sinh tồn.
Cám ơn các bác, các chú, cám ơn quý vị đã lắng nghe; và trân trọng kính chào quý vị.
Vương Kim Ánh
Phụ đính 2
Con đường ''Dân tộc sinh tồn của GS Nguyễn Ngọc Huy''
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Kính thưa quý vị,
Hôm nay trước khói hương nghi ngút, chúng ta tưởng niệm các bậc tiền nhân đã tranh đấu và đã hy sinh
cho đất nước. Chúng ta lần dỡ lại những trang sử đấu tranh của họ để mưu cầu sự sinh tồn tự do của
dân tộc mà họ đã từng nêu cao cho ngọn đuốc đấu tranh.
Nói đến ''Dân Tộc Sinh Tồn'' là nói đến lý tưởng dân tộc cao đẹp mà GS Huy và các đồng chí của ông đã
theo đuổi từ lúc thanh niên cho đến lúc lìa đời, đó là con đường bảo vệ Tổ Quốc, tức là bảo vệ Giang sơn
và bảo vệ giống nòi, giành lấy sự độc lập, tự do cho dân tộc, trước sự xâm lăng bất cứ từ đâu dến. Dân
tộc Sinh Tồn, bốn chữ này là gợi lên tinh thần dân tộc, một ý chí đấu tranh để bảo vệ sự sống còn, độc
lập và tự do của giống
nòi. Bốn chữ ''DTST''
không bao gồm ý nghĩa
DT Thống Trị mà các đế
quốc theo chủ nghĩa
dân tộc trước đây, (như
các nước Phát xít Đức,
Ý, Nhật) đã xử dụng để
theo đuổi và gây ra
Cuộc Thế Chiến thứ Hai.
''DTST'' chỉ mang ý nghĩa
tiêu cực hơn, đó là đấu
tranh ''giành quyền dân
tộc tự quyết'' mà Hiến
Chương LHQ đã công bố
và thừa nhận là một
quyền chánh đáng của
các dân tộc [Xem hình
ông Nguyễn Hữu Sơn vui vẻ nhận áo có hình cờ vàng ba sọc đỏ từ Thanh niên Sinh viên Cờ Vàng].
Ông Sơn cho biết, theo GS Huy, trong bộ sách DTST, Giáo sư đã dày công nghiên cứu các học thuyết
đông tây, kim cổ và nhận thấy rằng chỉ có học thuyết DTST là thích hợp cho cuộc đấu tranh của dân tộc
VN, để tranh đấu giành độc lập cho nước nhà, bảo vệ sự tòan vẹn lãnh thổ, đồng thời tranh đấu cho tự
do, dân chủ, nhân quyền dưới ách cai trị độc tài của Cộng Sản. Trang 5, quyển thứ hai của bộ sách Chủ
nghĩa DTST đã viết:
''Chủ nghĩa DTST là một hệ thống tư tưởng về triết học và chính trị do nhà cách mạng Trương Tử Anh
công bố ngày 10/12/1938, vì ông nhận thấy: ''Những triết thuyết, những chủ nghĩa đương thời đều
không thích hợp với dân tộc VN và đều có sai lầm''. (Trích trang 5, Quyển 2, bộ DTST).
Nơi trang bìa chót của Bộ DTST, GS N N Huy đã viết Lời Kết Luận của Bộ DTST như sau:
''Với tánh cách khoa học của nó, chủ nghĩa DTST không hẹp hòi như những chủ nghĩa quốc gia cổ điển.
Nó không chủ trương xem quốc gia là một thực thể trừu tượng thiêng liêng mà người phải phụng thờ
một cách mù quáng, vì chủ trương này thường đưa đến những lạm dụng quá đáng, bắt đại chúng làm
nô lệ cho một người hay một dòng họ.
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''Chủ nghĩa DTST chủ trương xem quốc gia là một tổ chức đặt ra để giúp vào sự sinh tồn của người. Nếu
người phải phụng sự quốc gia , đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết thì đó là vì quyền lợi quốc gia là quyền
lợi của tất cả mọi người, vì sự sinh tồn của người với tư cách là người , bao giờ cũng phải được xem là
cứu cánh sau cùng của xã hội.
''Như thế, DTST, chủ nghĩa quốc gia khoa học, tuy có khi cũng phải kêu gọi người hy sinh cá nhân mình,
vẫn tôn trọng nhân phẩm của người và vẫn nghĩ đến cá nhơn. Xét các nguyên lý căn bản của nó, ta sẽ
thấy rằng nó công nhận những phần tốt đẹp của các chủ nghĩa hướng về việc phụng sự cá nhơn.
''Nó chấp nhận những tự do căn bản của người: tự do thân thể, tự do đi lại, tự do hội họp, tự do tín
ngưỡng, tự do tư tưởng,v. v.. . vì nó cho rằng những tự do này hết sức cần thiết cho sự sinh tồn của
người.'' (Trích trang bìa chót của Bộ DTST, quyển 2, Gió Đông phát hành, tái bản lần 6 năm 2006 , tại
California, USA.)
Trang 5, Quyển 2, bộ DTST, đã viết:
''Nhân dân VN phải tự hào về một chủ thuyết dân tộc do người VN đề xuất, vì quyền lợi của nhân dân và
tổ quốc VN. Ở ngưỡng cửa thế kỷ 21 này, vào lúc chủ nghĩa ngoại lai cộng sản đã phá sản, chủ nghĩa
thần quyền lạc hậu gây tang thương đẫm máu, chủ nghĩa ''DTST'' phải chiếm lĩnh vị trí ý thức hệ chỉ đạo
để hồi phục đất nước trên mọi lãnh vực, nhất là xây dựng lại niềm tự hào dân tộc và dân chủ tự do.''
Trân trọng kính chào quý vị và cám ơn quý vị đã vui lòng lắng nghe.
Nguyễn Hữu Sơn (08/2016)
Cựu Sinh viên QGHC, Sài gòn.
Phụ đính 3
Phát biểu của Luật sư Trần Minh Nhựt Cựu Dân Biểu VNCH
*********************************************
Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay , ngày Thứ Bảy, 20 tháng 8, năm
2016, toàn thể Đồng Hương VN chúng ta có
mặt tại đây, Sacramento, Thủ Phủ của TB
California, Hoa Kỳ để tưởng niệm một người
con ưu tú của Dân Tộc Việt Nam , Giáo Sư
Nguyễn Ngọc Huy .
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời ngày 287-1990 tại Paris, Pháp quốc vì bạo bịnh. Giáo
Sư Nguyễn Ngọc Huy mất trên đường tham
dự Đại hội Liên Minh Dân chủ Việt Nam toàn
thế giới được tổ chức tại Hòa Lan. Tính đến nay đã 26 năm. Sau khi Ông mất, ngoài thân tộc của Ông còn
có một số đồng chí và đồng môn với Ông đã có di ảnh thờ trong nhà nên năm nào cũng vậy, cứ đến
những ngày này song song với con cháu trong gia đình cúng giỗ và các tổ chức chánh trị do Giáo sư lãnh
đạo khắp nơi trên thế giới đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm mở rộng với đổng hương VN cùng tham dự .
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Năm nay, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy tổ chức nơi đây lễ tưởng niệm nhằm mục đích tưởng nhớ Giáo
sư và những đóng góp của Người Con ưu tú của Dân Tộc mà trọn đời đã hy sinh tận tụy đấu tranh cho
một quốc gia Việt Nam độc lập, tự do, cho nền dân chủ pháp trị cho dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh đấu
tranh của GS Nguyễn Ngọc Huy cho Dân Tộc VN thật hào hùng và vĩ đại khiến khi hay tin Ông mất, Vị
Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush chia buồn với nội dung là .... Không những Ông đã phục vụ cho
Dân Tộc VN mà còn phục vụ cho dân chúng Hoa Kỳ và còn là tấm gương PHỤC VỤ ĐỐI VỚI CÁC THẾ HỆ
MAI SAU !!! Hơn thế, Tại một buổi họp Quốc Hội Canada, chính khách nổi tiếng, Dân Biểu David Kilgour
đã mạnh mẽ ca ngợi ...Cố GS NGUYỄN NGỌC HUY là một MAHATMA GANDHI CỦA VIỆT NAM !!! Điều
không ít người VN tỵ nạn chúng ta ngạc nhiên là Vị Giáo Sư người Mỹ thông thạo tiếng Việt, thâm cứu
Văn Học và Lịch Sử VN , GS Stephen B. Young luôn thể hiện sự kính trọng và khâm phục tinh thần hy
sinh, đạo đức trong sáng và kiến thức uyên bác của GS Nguyễn Ngọc Huy mà cho đến nay trong nhiều
bài viết về VN Ông vẫn luôn nhắc đến lập trường Ái Quốc, DÂn Tộc không CS cùa Cố GS NNH !!!
Tin GS Nguyễn Ngọc Huy vĩnh viễn ra đi lúc bấy giờ đã gây sự thương tiếc , cảm phục và sự mất mát to
lớn cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN trong cộng đồng tỵ nạn VN chúng ta . Ký giả Lô Răng
cho rằng .... Mất mát này là to lớn nhất của Người Quốc Gia Hải Ngoại !!! Cưu Dân Biểu VNCH Dương
Thanh Tồn vinh danh Cố GS Nguyễn Ngọc Huy là DANH NHÂN THỜI ĐẠI CHÚNG TA !!! Ông Phạm Nam
Sách, Cựu Nghị Sĩ VNCH với nổi tiếc thương và cảm mến sự đóng góp to lớn của Cố GS qua bài viết
“SUỐI TUÔN GIÒNG LỆ“. Nhiều nhiều không kể siết lúc bấy giờ của mọi giới đồng bào biểu tỏ nổi tiếc
thương và sự mất mát to lớn trong CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC VN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC về
NGỌN HẢI ĐĂNG NGUYỄN NGỌC HUY VỤT TẮT!!!
Tại Việt Nam, ngay khi tin GS Nguyễn Ngọc Huy qua đời được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA loan báo, một
số Anh Em tôi vừa ra khỏi nhà tù VC sau hơn 13 năm khổ sai , Cựu Đại Tá Dương Hiếu Nghĩa, Cựu Đại tá
Dân Biểu Nhan Minh Trang, Cựu DB Phạm Văn Trọng , Cưu DB Trương Vỹ Trí, tôi, Cựu DB Trần Minh
Nhựt... đã cùng một số Chiến hữu Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến và các Đồng chí Đảng Tân Đại Việt còn
kẹt lại trong nước, âm thầm tổ chức một Buổi Lễ Cầu Siêu cho Cố GS tại một ngôi chùa thuộc Giáo Hội
Phật Giáo VN Thống Nhất tại Gò Vấp, Gia Định rất trang nghiêm và nhiều xúc động không ai kềm giữ
được giọt lệ tiếc thương người quá Cố!!!
Đã 26 năm trôi qua, hơn một phần tư đời trăm năm con người, không những chúng ta hôm nay có mặt
tai đây mà nhiều nơi khắp thế giới tổ chức Tưởng Niệm Cố GS Nguyễn Ngọc Huy, tuy tro xác ông đã gởi
theo đòng Đại Dương , nhưng kho tàng di sản mà Ông để lại cho Hậu thế rất to lớn từ Văn Học, Văn Hóa,
Giáo Dục, Chính Trị, Ngoại Giao, Quân Sự là vô giá nhất là LÝ TƯỞNG DÂN TỘC SINH TỒN là khắc tinh của
chủ nghĩa CS mà Đại Gia Đình NGUYỄN NGỌC HUY tiếp tục thục hiện không ngừng nghĩ !!!
Nhân dịp này chúng tôi muốn thưa rõ: Khác với gia đình Nguyễn Ngọc Huy chỉ gồm con cháu và những
người thân trong giòng họ Nguyễn Ngọc Huy, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy bao gồm những người có
liên quan đến Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, như những đồng nghiệp từng sanh hoạt với giáo sư, tuy ở
nhiều lãnh vực khác nhau nhưng rất mến mộ giáo sư, họ cũng là những môn sinh từng học qua với giáo
sư, rất thương mến giáo sư, họ cũng là những người có cơ duyên gần gủi giáo sư thương mến giáo sư,
thán phục tài năng đức độ của giáo sư, ủng hộ cuộc đấu tranh của giáo sư.
Đây không phải là một tổ chức chánh trị có đầy đủ cơ chế của một tổ chức có điều lệ và nội quy như một
tổ chức hợp pháp, có bầu cử và ứng cử các chức vụ. Do đó, mọi người, nếu muốn có thể là một thành
viên trong Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy, cùng sanh hoạt bên nhau trong tình thân thiết của một người
trong đại gia đình.
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Ký ức sâu đậm và kỷ niệm khó quên là trước đây, năm 2008, tại thành phố Vocouver, Candada, chúng tôi
đã đặt nền móng và hình thành ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY với cá nhơn tôi là Trưởng ban vận
động cùng với 2 phó ban là Giáo sư Trần Minh Xuân, có mặt nơi đây, và ông Nguyễn Hữu Ninh, cư ngụ
tại Vancouver, đương nhiệm Chủ tịch Liên Minh Dân chủ Việt Nam.
Trong buổi ra mắt ban vận động tại Vancouver ngày đó, cá nhơn tôi và Giáo sư Trần Minh Xuân đã trình
bày “Tâm nguyện Nguyễn Ngọc Huy” mà giáo sư cưu mang lúc sanh tiền, cưu mang trên đường tranh
đấu cho đến khi qua đời, và chúng tôi, những kẻ cùng mang tâm nguyện đó cố gắng thực hiện và duy trì
sao cho tâm nguyện đó được hoàn mãn.
Cho tới nay, con đường giáo sư đi chưa tới, nhưng chưa tới không có nghĩa là không tới; khi con đường
đang ngày càng ngắn lại theo từng bước lùi của Cộng sản Việt Nam.
Để thấy rõ bước lùi của Việt cộng, hày nhìn xã hội Việt Nam trong thời gian dài hơn 10 năm từ ngày
CSBV hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam VN ngày 30-4-1975, tức từ năm 1975 tới năm 1986, chúng cai
trị Miền Nam bẳng độc đảng độc tài, chúng muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt, muốn tịch thu tài
sản của ai thì cứ tịch thu, muốn giết ai thì giết, mốn bỏ tù ai thì bỏ tù, từ phường tới quận chỗ nào cũng
có thể là nhà tù. Thế hệ chúng ta là Chứng nhân lịch sử thời CS hẵn không bao giờ quên các chính sách
ma quái với các tên Hộ Khẩu, Lý Lịch, Học Tập, Cảii Tạo Thương Nghiệp, Đổi tiền, Đánh Tư Sản , Đi Vùng
Kinh Tế Mới .....!!! Nhưng đến nay, Bọn cầm quyền VC không còn có thể đè đầu cưởi cổ, bóp nghẹt sinh
lộ của Dân tộc được , người dân trong nước công khai qua LOA MIỆNG đến Diễn Đàng Cá nhân Internet ,
thể hiện không còn sợ CS như trước đây !!! Do Đâu , Do Đâu ??? Chắc chắn không phải do bọ VC thương
dân thương nước mà cởi mở trói buộc cho dân mà do Công Cuộc Đáu Tranh bền bỉ của cả Dân Tộc trong
và ngoài nước để vạch trần sự lừa bịp , dối trá, tham nhũng, Buôn Dân Bán Nước, đưa Đại Họa Mất
Nước vào tay Tàu Cộng gần kề !!!
Sau 41 năm tuy cuộc tranh đấu cứu dân cứu nước của Dân Tộc VN chưa đạt kế quả cuối cùng, VC vẫn
còn cầm quyền, nhưng con đường đấu tranh theo “Phương trình Nguyễn Ngọc Huy”, tức đấu tranh
đồng bộ trên 3 mặt “Quốc nội”, “Hải ngoại” và “Quốc tế” mà chúng ta bền bỉ thực hiện đã khiến VC càng
lúc càng lùi mau và SINH LỘ CỦA DÂN TỘC đã thể hiện rõ nét qua:
1.
Ở Quốc nội, cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, đòi độc lập, tự do, dân chủ pháp trị của các tổ chức xã
hội dân sự, của các blogger, đặc biệt là của lớp người trẻ sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến
như internet, facebook, cell phone… đã khiến bọn cầm quyền điên đầu, bớt lộng hành trong việc áp chế
người dân…
2.
Ở Hải ngoại cuộc đấu tranh cho chánh nghĩa Quốc gia Việt Nam chống cộng cũng gặt hái những
thành quả ngoạn mục, từ làm sống lại lá cờ Quốc gia nền vàng ba sọc đỏ, khiến bài Quốc ca “Nầy công
dân ơi…” lúc nào cũng vang vọng trong các buổi họp mặt đông người; đặc biệt chuyện yểm trợ cuộc đấu
tranh ở Quốc nội lúc nào cũng sinh động nhịp nhàng, như gần đây là cuộc đấu tranh đòi trục xuất
Formosa ra khỏi Việt Nam, đòi biển sạch…
3.
Về mặt trận Quốc tế, Cộng Đồng Hảii Ngoại bền bỉ, vận động nhịp nhàng các tổ chức quốc tế lên án
Việt cộng vi phạm nhân quyền, đòi CSVN phải trả tự do cho những người tù lương tâm luôn là những lực
đẩy khiến VC luôn ở thế bị động khi phải đi Cầu Viện, ăn xin sự giúp đở của Quốc Tế !!!
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Lão Tử nói “Đường vạn dặm bắt đầu từ một bước đi”. Những bước đi đấu tranh cho dân tộc sinh tồn
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã bắt đầu từ lâu, đang trên đường gặt hái những thành quả khích lệ; và hôm
nay, nhân ngày giỗ thứ 26 của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy xin được tiếp
nối hoàn mãn “Tâm nguyện Nguyễn Ngọc Huy”…
Trân trọng cám ơn và Kính Chào Toàn thể Quý Liệt Vị.
Thay mặt Đại Gia Đình NGUYỄN NGỌC HUY.
Cựu Dân Biểu VNCH TRẦN MINH NHỰT – Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn .
Phụ đính 4
Anh Hùng Vô Danh
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một dải san hà gấm vóc.
Họ là kẻ không nề đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam Tiến mở giang sơn rộng lớn rộng.
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng,
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc,
Trong chiến đấu không nề muôn khó nhọc,
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển.
Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa,
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.
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Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang phiêu dạt dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
Và anh hồn chung với tấm tình trung
Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.
Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy
Phụ đính 5
Điếu Một Môn Sinh
Năm trước cùng chung một mái trường
Trong chương trình phục vụ quê hương
Thầy trao trò nhận truyền tri thức
Giúp nước trong thời đại nhiễu nhương
Đến lúc non sông cát bụi lầm
Thầy đi nơi hải ngoại xa xăm
Trò bên trong nước đầy tang tóc
Nhưng vẫn cùng chung một quyết tâm
Đập nát xiềng gông lũ bạo tàn
Làm cho toàn quốc được khương an
Trong niềm vui sống và no ấm
Cùng tự do về với quốc dân
Nhưng giữa phong ba nổi bất ngờ
Trên đường tranh đấu rủi sa cơ
Trò đà ngã gục ngày hôm ấy
Và chết hiên ngang dưới bóng cờ
Nghe tin trò đã phải hy sinh
Xao xuyến trong tâm mối nghĩa tình
Thầy thấp nén hương thờ liệt sĩ
Cho nhà ái quốc cựu môn sinh
Trên con đường giải phóng nhơn dân
Còn có bao người quyết dấn thân
Diệt lũ hung tàn, xây đất nước
Suối vàng trò hãy cứ an tâm
Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy
điếu học trò Nguyễn Văn Hoàng
Houston, Texas 26/11/1983
Phụ đính 6
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Tưởng niệm GS Nguyễn Ngọc Huy
28 tháng 7 năm 2016
Kỷ niệm với GS Nguyễn Ngọc Huy:
Tại sao có tác phẩm chót "Tên Họ Người VN"?
Hai dòng họ VN đặc biệt nhứt: dòng họ Nguyễn Phúc & dòng họ Ma?
Trần Nguyên

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy (1924 - 1990 )
Nhớ lại đêm thứ sáu tuần rồi, một người bạn nhỏ gọi điện thoại cho biết có thông báo nhiều nơi sẽ tổ
chức làm lễ tưởng niệm lần thứ 26 cho Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Người bạn ngạc nhiên lắm vì thấy đã
26 năm qua đời mà vẫn còn được nhớ đến thì thực là tình nghĩa hiếm có trong thời nhiểu nhương này.
Thực ra không gì khó hiểu cả nếu có cơ hội tiếp xúc hoặc làm việc trong đoàn thể với Giáo sư Huy thì biết
ngay lý do tại sao.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời vào ngày 28-7-1990 tại Paris hưởng thọ 66 tuổi, mang lại tiếc thương
vô vàng cho mọi người mến mộ vì ai cũng biết khó tìm được một nhân tài có tài năng và nhứt là có đức
độ thấm sâu vào trong lòng người như vậy (xem phần tham khảo 1 về tiểu sử).
Đặc biệt nhứt có lẻ lần đầu tiên một người Việt Nam qua đời , lại được chính Tổng Thống Hoa Kỳ đương
nhiệm - ông George Bush - chia buồn và lên tiếng ca ngợi là một nhân vật tận tụy phụng sự cho dân tộc
Việt với tấm gương sáng ngời cho thế hệ mai sau (xem phần tham khảo 2).
I/ Hiếm có
Thông thường cứ đến độ giữa hè vào cuối tháng bảy, ở quốc nội và tại hải ngoại, âm thầm hoặc công
khai đều có Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Như vậy tính đến nay đã 26 năm rồi. Một
thời gian quá dài để thử thách mức độ thực lòng thương nhớ của quần chúng đến một nhà lãnh đạo đã
nằm xuống. Sự ra đi vĩnh viễn của Giáo Sư Huy vào ngày 28 tháng 7 năm 1990 xảy ra đúng vào lúc thế
lực cộng sản đang trên đà gục ngã tại Đông Âu. Bây giờ 26 năm sau nhìn lại toàn bộ thấy tiếc nuối đã
mất một cơ hội hiếm có trong đời để xoay chuyển dân chủ hóa được cho VN. Rỏ ràng lúc đó thiếu mất
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yếu tố cấp lãnh đạo uy tín và sáng suốt với tầm vóc cở Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy nên không ai đưa ra
được kế hoạch hữu hiệu nào đối phó cả và để rồi "cơ hội ngàn năm một thuở" vuột mất đi.
II/ Tác phẩm
Nhìn lại, Giáo Sư Huy để lại một công trình sáng tác đồ sộ gồm hàng chục tác phẩm lẩy lừng trải dài trên
nhiều lãnh vực khác nhau. Điểm rất lạ là suốt đời Giáo Sư Huy hoạt động tranh đấu, lãnh đạo đoàn thể,
đấu trí chống chỏi các thế lực độc tài, rồi lại bị bịnh ung thư kéo dài gần 10 năm, vậy mà vẫn có thể viết
ra được quá nhiều những tác phẩm độc đáo. Mà quả thực vậy, nhìn lại toàn bộ các tác phẩm của ông đã
cho thấy rỏ điều đó. Chỉ nội trong quyển ‘‘Quốc Triều Hình Luật’’ dầy 263 trang được dẩn chứng 478 lần
rút từ trên 100 quyển sách. Còn quyển Perstroika (Anh, Pháp) dầy 497 trang với 639 dẫn chứng của trên
200 tác phẩm ngoại quốc. Trong những năm cuối cùng ông thường tâm sự, nếu có thì giờ rảnh rổi thì cứ
mỗi tháng có thể viết xong một tác phẩm. Mặc dù trách nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy, ông đã cố gắng
viết được các tác phẩm giá trị (xem phần tham khảo 1 về tác phẩm). Trong đó có các tác phẩm tiêu biểu
như:









Thơ Hồn Việt,
Quốc Triều Hình Luật,
Dân Tộc Sinh Tồn,
Dân Tộc hay Giai Cấp?,
Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung,
Hàn Phi Tử,
Lịch Sử Các Học Thuyết Chánh Trị,
Đề Tài Người Ưu Tú Trong Tư Tưởng Chánh Trị Trung Quốc Cổ Thời…

III/ Tại sao có được tác phẩm chót "Tên Họ Người VN"?

Tác phẩm chót "Tên Họ Người VN"
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Trong danh sách các tác phẩm của Giáo Sư Huy lúc qua đời thì không có quyển "Tên Họ Người VN", bởi
vì lúc đó thực sự tác phẩm này chưa được hoàn thành và chỉ trong tình trạng bản thảo viết tay. Bản thảo
này bị thất lạc lúc Giáo Sư Huy qua đời và ai cũng tưởng rằng bị mất luôn. Riêng phía chúng tôi tiếc lắm,
vì biết rõ Giáo Sư Huy đã bỏ rất nhiều thì giờ nghiên cứu biên khảo tác phẩm này. Giáo Sư đã nhờ chúng
tôi tìm kiếm một số danh tánh của các nhân vật nổi tiếng có ý nghĩa giải thích được nguồn gốc tên họ
xuất phát ở Âu Châu và thống kê qua điện thoại niên giám biết tỷ lệ các dòng họ lớn VN. Chúng tôi đã
sưu tầm và dịch ra gửi đến cho Giáo Sư sử dụng.
Thực là hi hữu không ai có thể ngờ nổi gần 10 năm sau, có lẻ nhờ sự hiển linh của hương hồn Gs Huy,
nên Tiến Sĩ Nguyễn Văn Trần (Paris) tình cờ được biếu bản thảo và giao cho nhà xuất bản Mekong-Tỵ
Nạn in phổ biến. Chúng tôi nhận được sách tặng và rất cảm động đọc thấy lại kỷ niệm năm xưa qua
những dẩn chứng với tên họ của các nhân vật nổi tiếng như Tổng Thống Freiherr von Weizsaecker (trang
131), Nữ vô địch quần vợt Steffi Graf, Bộ Trưởng Nội Vụ Zimmerman, Nam vô địch bơi lội Michael
Gross...
Như vậy tác phẩm chót "Tên Họ Người VN" được ra đời là phần lớn nhờ uy tín của Tiến Sĩ Nguyễn Văn
Trần (Paris) nên mới có lại bản thảo viết tay và lại được nhà xuất bản Mekong-Tỵ Nạn của GS Trần Minh
Xuân tận tụy đúc kết điều chỉnh in thành sách vào năm 1998.
IV/ Tại sao GS Huy lại viết tác phẩm chót "Tên Họ Người VN"?
1) Thuở còn thơ ấu, chúng tôi có 2 người bạn học chơi rất thân. Cả hai đều có tên dòng họ "đặc biệt":
a) Người bạn thứ nhứt mang họ Bảo mà thân phụ lại mang họ Vĩnh. Điều mâu thuẩn này khiến cho bạn
bè chế nhạo là "con rơi con rớt". Nhưng bạn tôi lại nói rằng mình thuộc về dòng dỏi vua Minh Mạng nên
có tình trạng tên họ cha con khác hẳn nhau như vậy. Bạn bè không tin và đưa dẫn chứng rằng Thái tử
Bảo Long có bố là vua Bảo Đại cùng là họ Bảo chớ đâu khác họ như bạn tôi phải bị như vậy.
b) Người bạn thứ nhì mang họ Ma khiến cho bạn bè trong lớp thường chọc ghẹo là dòng dỏi "Ma Cà
Rồng" hoặc là người vùng sơn cước chớ người Việt thuần túy "ròng" nào lại lạ lùng có họ "xấu như Ma"
vậy. Có lần một vài Thày Cô còn thêm dấu sửa lại thành họ Mã vì ngở viết quên dấu. Nhưng bạn tôi luôn
quả quyết chống lại vì gia đình cho biết dòng họ Ma bề thế lớn lắm.
Câu chuyện lạ lùng về dòng họ của 2 người bạn thân khiến chúng tôi thắc mắc mãi đến khi gặp được
Giáo Sư Huy mới có dịp "giải toả".
2) Lúc còn thời sinh viên chúng tôi có "duyên" gặp được Giáo Sư Huy "ngắn ngủi" trên bước đường đi
thuyết trình vào dịp Mùa Hè Lửa Đỏ 1972. Có lẽ "hạp tuổi" nhau nên sau đó chúng tôi được Giáo Sư Huy
gửi tặng một số tác phẩm do nhà xuất bản Cấp Tiến in.
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Tác phẩm "Đề Tài Người Ưu Tú Trong Tư Tưởng Chánh Trị Trung Quốc Cổ Thời"
Trong đó đặc biệt có quyển Đề Tài Người Ưu Tú Trong Tư Tưởng Chánh Trị Trung Quốc Cổ Thời. Quyển
này chính là Luận Án Tiến Sĩ của Giáo Sư Huy và được chấm xuất sắc nhứt trong niên khóa 1962-1963 tại
Viện Đại Học Paris. Có lẽ đây là bản in duy nhứt còn tồn tại được sau bao nhiêu biến chuyển và chúng tôi
dự định cho in lại để phổ biến cho hậu thế tham khảo.
3) Mãi đến 10 năm sau, vào năm 1982, mới tái ngộ cùng Giáo Sư Huy và từ đó có dịp thường xuyên tiếp
xúc & tháp tùng. Trong cơ hội gần gủi đó chúng tôi có dịp hỏi Giáo Sư Huy về chuyện "kỳ lạ" của hai dòng
họ kể trên và được trả lời rất lý thú như sau:
a) Dòng họ Nguyễn Phúc
- Vua Minh Mạng cho làm bài thơ Ðế-hệ thi để đặt tên lót cho con cháu mình đời đời sau:
Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Quí Ðịnh Long Trường
Hiền Năng Kham Kế Thuật
Thế Thoại Quốc Gia Xương
Nhưng không hiểu vì thiếu hiểu biết hoặc quá cao ngạo, mà con cháu đời sau đều dùng tên lót biến
thành họ luôn. Bởi thế mới có chuyện "nực cười" là cha mang họ Vĩnh mà con trai lại mang họ Bảo.
Riêng trường hợp vua Bảo Đại có tên Vĩnh Thụy, nên con trưởng có tên là Bảo Long. Còn Bảo Đại chỉ là
đế hiệu tình cờ trùng hợp mà thôi.
- Để giải thích rõ ràng thắc mắc này, Giáo Sư Huy có viết nguyên 7 trang trong tác phẩm, vì trong thâm
tâm thấy chỉ có dân tộc VN mới có sáng kiến đầu tiên trong nhân loại đặt tên lót theo một bài thơ và
nhờ đó trong dòng họ nhận được ngay thứ bậc với nhau (xem thêm phần tài liệu 1).
b) Dòng họ Ma
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- Quả thực đó là dòng họ lớn gắn liền với lịch sử dân tộc qua nhiều nhân vật nổi tiếng . Điển hình như:
Đại tướng quân Ma Khê thời vua Hùng Vương, “Ma tộc thần tướng” Ma Xuân Trường thời Thập Nhị Sứ
Quân.... Trong tài liệu về Hội Thề Đông Quan (năm 1427) có ghi tên nhân vật Ma Luân là một trong 16
tướng lãnh quan trọng nhứt cùng Bình Định Vương Lê Lợi tham dự hội thề này để "tống khứ" tàn quân
Minh về Tàu (xem phần tham khảo 3) .
- Về các sắc tộc vùng sơn cước thì thật ra bản chất họ cũng là người VN cả, nhưng vì đi "di tản" lánh nạn
trên vùng sơn cước khi quân Tàu sang đô hộ nước ta. Rất nhiều nhân vật lịch sử đều xuất thân từ các sắc
tộc vùng sơn cước. Chẳng hạn vua Lê Lợi và một số tướng sĩ hiện diện trong Hội Thề Lũng Nhai (năm
1416) như Lê Lai, Lê Hiểm, Đinh Lễ,..... Ngay cả vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành cũng có "lý lịch"
dân vùng sơn cước và họ chính là sắc tộc Việt Cỗ.
- Qua phát giác gần đây, thì dòng họ Ma có thể là dòng họ xưa nhứt VN với ngọc phả lâu đời nhứt bắt
nguồn từ thời vua Hùng Vương (xem thêm phần tài liệu 2).
- Dòng họ Ma này có thêm đặc điểm là "ròng 100 %" vì có nghĩa xấu nên không bao giờ bị pha trộn "lộn
giống" bởi dòng họ khác đổi họ gia nhập vào. Chẳng hạn như 3 dòng họ vua chúa Trần, Lê và Nguyễn bị
pha trộn đổi họ vào nên có "dân số" cao nhứt nước.
- Rất có thể "Ma" là một phiên âm của ngôn ngữ thời xa xưa và có ý nghĩa khác với "ma quỷ" thời nay.
Tương tự Giáo Sư Huy đưa giả thuyết cho rằng Sài Gòn có thể là phiên âm của dân địa phương thời xa
xưa (giống như trường hợp các địa danh Đắc Lắc, Ban Mê Thuộc...). Trong Việt Nam Tự Điển / Lê Ngọc
Trụ / trang 874 có ghi chú chữ "ma" có nghĩa là "mè (vừng)". Điều này phù hợp thực tế là ở thị xã Phú
Thọ (nơi có nhiều người dòng họ Ma) có chợ Mè, thành Mè, bến (sông) Mè (xem phần tài liệu 2).
Như vậy cho thấy rằng mặc dù biết sắp chết mà Giáo Sư Huy vẫn cố gắng hết sức để viết tác phẩm "Tên
Họ Người VN" thì ắt phải có lý do thầm kín quan trọng nào đó.
Theo thiển ý, rất có thể thấy thế hệ trẻ tại hải ngoại như chúng tôi thiếu kiến thức về văn hóa dân tộc
Việt, cho nên Giáo Sư Huy rất muốn "để đời" một tác phẩm hữu ích cho con cháu.
Trong niềm tin "Cây có gốc, nước có nguồn. Người có tổ tiên, dòng họ", Giáo Sư Huy đã tận dụng sức tàn
còn lại trong đời để cố gắng hoàn thành tác phẩm cuối "Tên Họ Người VN" gần 300 trang để lại cho hậu
thế còn biết cội nguồn Việt mà tìm về gìn giử cho khỏi bị mất gốc và mất nước.
Trần Nguyên
July 2016
Tham khảo 1: Tiểu sử & các tác phẩm của GS Nguyễn Ngọc Huy
http://www.aihuubienhoa.com/a144/nhan-tai-xu-buoi-bien-hoa-giao-su-nguyen-ngoc-huy
Tham khảo 2: Nhà Chí Sĩ Thời Đại: Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy / trang 11 / Câu Lạc Bộ Đằng Phương xuất
bản năm 2003
Tham khảo 3: Hội thề Đông Quan
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_th%E1%BB%81_%C4%90%C3%B4ng_Quan
Tài liệu 1: Trích ra từ tác phẩm "Tên Họ Người VN"
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Những chi tiết đặc biệt về dòng họ Nguyễn Phúc
Theo truyền thuyết thì khi có thai, bà vợ của chúa Nguyễn Hoàng đã nằm chiêm bao thấy thần cho mình
chữ Phúc, khi thức dậy bà đã nói cho chúa biết và chúa nghĩ rằng nên lấy chữ Phúc làm tên chánh cho
đứa con sẽ được sanh ra. Nhưng bà vợ của chúa Nguyễn Hoàng bàn rằng làm như vậy thì chỉ có đứa con
đó được hưởng phúc, còn nếu dùng chữ Phúc làm chữ lót thì con cháu nhiều đời về sau cũng được
hưởng. Chúa Nguyễn Hoàng đã theo ý kiến của bà nên con cháu của ông về sau đều dùng chữ Phúc làm
chữ lót như Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Trân, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc
Trú, Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Phúc Thuần,……
Năm 1823, vua Minh Mạng đã có một quyết định liên hệ đến tên họ những người thuộc gia tộc nhà
Nguyễn đang trị vì trên đất Việt Nam.
Gia tộc này vốn ở làng Gia Miêu Ngoại Trang, tổng Thượng Bạn, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa.
Năm 1803, vua Gia Long đã đổi tên Gia Miêu Ngoại Trang thành Quí Hương và Tống Sơn thành Quí
Huyện.
Cứ theo quyết định của vua Minh Mạng thì con cháu những người theo chúa Nguyễn Hoàng vào nam thì
mang họ Tông Thất Nguyễn Phúc, còn con cháu những người vẫn ở lại Bắc Hà thì mang họ Công Tánh
Nguyễn Hựu.
Tông Thất Nguyễn Phúc đã được đổi lại thành Tôn Thất Nguyễn Phúc vì cữ tên vua Thiệu Trị.
Mặt khác, trong thực tế thì về sau hai họ được dùng cho những người nói trên đây được thâu gọn thành
Nguyễn Hựu và Tôn Thất.
Ðối với con cháu vua Gia Long (t.v. 1802-1819) vua Minh Mạng đã ấn định cách đặt tên chánh theo một
số nguyên tắc.
Nói chung thì các tên chánh này đều là tên đôi. Về chữ đầu của tên đôi này, vua Minh Mạng đặt ra
những bài thơ, mỗi bài gồm 20 chữ, và dành cho mình và các anh cùng em trai của mình.
Vua Gia Long vốn có 13 người con trai, nhưng hai người mất sớm, còn lại 11 người có con cháu, nên vua
Minh Mạng đã đặt ra cả thảy 11 bài thơ gồm 1 bài Ðế-hệ thi và 10 bài Phiên-hệ thi (Xin xem nguyên tác
chữ Hán các bài thi này ở phần Phụ-lục). Chữ đầu của mỗi bài thơ này được dùng cho các cháu nội của
vua Gia Long, và sau đó, cứ mỗi thế hệ lại dùng một chữ, sau thế hệ dùng chữ chót của bài thơ thì đến
thế hệ dùng lại chữ đầu.
– Bài thơ dành cho con cháu vua Minh Mạng được gọi là “Ðế hệ thi” như sau:
Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Quí Ðịnh Long Trường
Hiền Năng Kham Kế Thuật
Thế Thoại Quốc Gia Xương
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Ngoài ra, lại còn mười bài dành cho con cháu những người anh em trai của vua Minh Mạng và được gọi
là “Phiên hệ thi” :
– Bài dành cho Tăng Duệ hoàng thái tử tức là Ðông Cung Cảnh, anh ruột vua Minh Mạng như sau:
Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng
Liên Huy Phát Bội Hương
Linh Nghi Hàm Tốn Thuận
Vĩ Vọng Biểu Khôn Quang
–……
Chúng ta có thể nhận thấy rằng trong 11 bài thơ trên đây, có những chữ giống nhau như Thuật (Ðế hệ
thi và Phiên hệ thi Kiến An vương), Gia (Ðế hệ thi và Phiên hệ thi Quảng Oai công, Thường Tín quận
vương) nhưng đó là vì ta đã phiên âm các chữ ấy ra chữ Quốc ngữ chớ viết ra Hán tự thì các chữ ấy đều
khác nhau (Xem nguyên tác Hán văn các bài thi này trong phần Phụ-lục).
Về chữ thứ nhì trong tên đôi của những người con cháu vua Gia Long, vua Minh Mạng cũng ấn định là
mỗi đời phải dùng tên thuộc một bộ.
Theo Nguyễn-Phước tộc lược biên, năm 1823, vua Minh-Mạng có lựa sẵn 20 chữ (toàn bộ Nhật) để đặt
tên cho các vị vua kế thống sau này. Ngài lại làm bài thơ Ngự-chế Mạng danh thi gồm 20 bộ, các vua
triều sau cứ noi theo thế thứ mà đặt tên cho các hoàng-tử (Xem nguyên tác Hán văn bài này trong phần
Phụ-lục).
Sau đây là phiên âm các bài Ngự-chế Mạng danh thi:
Miên Nhơn Kỳ Sơn Ngọc
Phụ Nhơn Ngôn Tài Hòa
Bối Lực Tài Ngôn Tâm
Ngọc Thạch Hỏa Hòa Tiểu
Ta nhận thấy rằng trong bài thơ này, có những bộ được dùng hai lần như Nhơn, Tài và Ngọc.
Con cháu của những người anh và em trai của vua Minh Mạng thì chọn chữ thứ nhì trong tên đôi thuộc
các bộ chỉ ngũ hành, cứ mỗi đời một bộ, bắt đầu với bộ thổ và kế tiếp nhau theo thứ tự ngũ hành tương
sanh thổ kim thủy mộc hỏa.
Với quyết định của vua Minh Mạng năm 1823, việc nhận vai vế những người thuộc hoàng tộc rất dễ.
Những người mang họ Nguyễn Hựu là bà con rất xa đối với vua nhà Nguyễn, những người mang họ Tôn
Thất gần hơn nhưng không phải là con cháu vua Gia Long.
Về con cháu vua Gia Long thì những người thuộc dòng vua Minh Mạng được biết nhiều nhứt, những
người thuộc dòng Ðông Cung Cảnh được biết ít hơn, còn những người thuộc dòng các người em trai của
vua Minh Mạng thì có lẽ không mấy ai được biết.
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Về dòng vua Minh Mạng thì ta biết rằng con ông có tên bắt đầu bằng chữ Miên và tiếp theo đó là một
chữ thuộc bộ Miên như Miên Tông (vua Thiệu Trị), Miên Thẩm (Tùng Thiện vương), Miên Trinh (Tuy Lý
vương).
Ðời cháu nội vua Minh Mạng thì có tên bắt đầu bằng chữ Hồng và tiếp theo đó là một chữ thuộc bộ
Nhơn như Hồng Nhậm (vua Tự Ðức), Hồng Bảo,…
Nhờ bài Ðế hệ thi, ta biết rằng các vua Thành Thái (tên Bửu Lân) và Khải Ðịnh (tên Bửu Ðảo) thuộc một
thế hệ với nhau, và các vua Duy Tân (tên Vĩnh San) và Bảo Ðại (tên Vĩnh Thụy) thuộc một thế hệ sau đó.
Nhờ bài đầu của Phiên hệ thi, ta biết rằng ông Cường Ðể là dòng dõi Ðông Cung Cảnh. Ðối chiếu với Ðế
hệ thi thì những người mang tên bắt đầu bằng chữ Cường trong dòng Ðông Cung Cảnh tương ứng với
những người mang tên bắt đầu bằng chữ Bửu trong dòng vua Minh Mạng. Vậy ông Cường Ðể là vai anh
các vua Thành Thái và Khải Ðịnh và con ông là Tráng Liệt và Tráng Cử là vai anh các vua Duy Tân và Bảo
Ðại.
Những người thuộc dòng dõi vua Gia Long đã áp dụng các bài thơ do vua Minh Mạng đặt ra năm 1823
để đặt tên con cháu.
Nhưng riêng vua Duy Tân ở vào một trường hợp đặc biệt. Như trên đây đã nói, nhà vua này vốn tên là
Vĩnh San và sau khi bị người Pháp truất phế rồi đem đi an trí ở đảo Réunion, ông mang tên là hoàng tử
Vĩnh San. Khi sanh con trai tại đây, ông muốn theo nguyên tắc của hoàng tộc đặt những tên bắt đầu
bằng chữ Bảo. Các viên chức Pháp coi hộ tịch tại đảo Réunion tưởng rằng hai chữ Vĩnh San gồm cả tên
lẫn họ nên không thể chấp nhận để cho trong tên con ông Vĩnh San không có chữ nào liên hệ đến hai
chữ Vĩnh và San và không chịu ghi vào hộ tịch tên đứa con trai ông đưa cho họ.
Giá như vua Duy Tân chịu khó giải thích cho họ biết rằng họ ông là Nguyễn Phúc và Vĩnh San chỉ là tên,
và khai tên họ con trai mình là Nguyễn Phúc Bảo… thì vấn đề đã giải quyết được ổn thỏa. Nhưng có lẽ
lúc ấy nhà vua bực bội với người Pháp nên không chịu giải thích, thành ra trong sổ hộ tịch các viên chức
Pháp đã kể Vĩnh San là họ của vua Duy Tân và thêm vào một tên Pháp thông thường cho con ông thành
ra Georges Vĩnh San.
Trên đây là nói về tên đặt cho các hoàng tử của nhà Nguyễn từ đời vua Minh Mạng trở đi.
Ngoài ra, năm 1823 vua Minh Mạng lại còn làm một bài thơ 20 chữ thuộc bộ nhựt để đặt cho những
người được kế vị làm vua. Do đó, các nhà vua triều Nguyễn từ đời vua Thiệu Trị (1820-1848) đều có hai
tên chánh, một tên lúc còn là hoàng tử, một tên từ lúc lên ngôi. Như vua Tự Ðức lúc còn là hoàng tử đã
mang tên là Hồng Nhậm và khi lên ngôi lại mang tên là Thì.
Tài liệu 2: Trích ra từ thông tin thị xã Phú Thọ
Bí ẩn dòng họ Ma – Dòng họ lâu đời nhất Việt Nam?
Tộc trưởng dòng họ Ma ở Phú Thọ cho rằng dòng họ mình đã có từ thời vua Hùng, là dòng họ lâu đời
nhất Việt Nam, có nhiều công lao dựng nước và giữ nước nổi bật trong dòng họ là Ma Tộc Thần Tướng –
Ma Xuân Trường.
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Thời điểm hiện tại, dòng họ Ma là dòng họ duy nhất tại Việt Nam còn lưu giữ được Ngọc Phả chứng
minh cụ tổ của dòng tộc mình đã được sinh ra từ thời Hùng Vương, có công giúp vua Hùng dựng nước
và giữ nước.
Dòng họ đã có 79 đời
Ông Ma Ngọc Bảo, tộc trưởng thứ 77 của dòng họ Ma tự hào chia sẻ: “Nếu đến năm 2015 mà dòng họ
Nguyễn và dòng họ Cao không tìm được thấy ngọc phả của mình, thì dòng họ Ma sẽ được ghi nhận là
dòng họ lâu đời nhất Việt Nam“
Ông Bảo năm nay đã ngoài 70 tuổi chia sẻ cuốn gia phả của dòng họ kéo dài hàng nghìn năm đã chuyển
thành chữ quốc ngữ. Ông là tộc trưởng đời thứ 77 của dòng họ, tộc trưởng đầu tiên là ông tổ Ma Khê,
mất năm 259 trước công nguyên thọ 95 tuổi. Người trẻ nhất trong gia phả là cháu đích tôn của ông Bảo:
Ma Tân Thành, năm nay 7 tuổi, thuộc về đời thứ 79.
Ông Bảo cho biết: “Trong mười tám chi họ Hùng tồn tại ở Việt Nam với gần chín mươi đời vua thì cụ tổ
Ma Khê của dòng họ là con Hùng Nghị Vương thứ ba năm 354 trước Công nguyên, thuộc đời Hùng
Vương thứ 17. Họ Ma là người dân tộc Tày, định cư chủ yếu ở vùng núi Đọi, ven sông Thao, nay thuộc
đất Cẩm Khê, Phú Thọ. Cụ tổ Ma Khê là người tài đức song toàn, từ nhỏ đã bộc lộ nhiều khả năng xuất
chúng. Năm 18 tuổi, ông đã thay cha giữ chức tộc trưởng đứng đầu bộ tộc Tày núi Đọi. Đến đời Hùng
Vương thứ 18, gặp lúc trong nước có giặc, ông đã mang dân binh Ma tộc về giúp vua Hùng đánh giặc, lập
nên nhiều chiến công lớn, được Hùng Duệ Vương yêu mến và phong chức Đại tướng quân. Sau đó, ông
được giao nhiệm vụ trấn thủ đất Phong Châu, đóng quân ở ngã ba sông Bạch Hạc. Với nhiều công lao to
lớn, Ma Khê được Hùng Duệ Vương thứ hai phong cho đến chức Phụ Quốc Ma Vương Đại Thần, Đại
Tướng Quân và triệu về triều đình giúp vua trị nước an dân.
Nhân dân bộ tộc núi Đọi rất tự hào về ông và dần dần người ta tự đổi tên vùng đất mình sống thành đất
Ma Khê. Bất cứ ai, đi đến đâu chỉ cần nói là người vùng Ma Khê thì thiên hạ cúi đầu nể phục. Trải qua
hàng nghìn năm, vùng đất này được mở rộng và thành tên Ma Khê. Đến thời đất nước chia nhiều quận
huyện thì gọi là huyện Ma Khê, có triều đại đổi thành huyện Hoa Khê, và cuối cùng là cái tên Cẩm Khê
như ngày nay.”
Cụ tổ Ma Khê là một trong bốn vị tướng quốc nổi tiếng thời đại Hùng Duệ Vương. Ba vị còn lại bao gồm
Cao Sơn, Quý Minh và Nguyễn Tuấn. Tuy nhiên, do dòng họ Nguyễn và dòng họ Cao chưa tìm thấy ngọc
phả của mình nên trên danh nghĩa thì dòng họ Ma vẫn được ghi nhận là dòng họ lâu đời nhất Việt Nam
cho đến nay.
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Ông Ma Ngọc Bảo với ngọc phả của dòng họ lâu đời nhất Việt Nam
Dòng họ duy nhất còn giữ ngọc phả từ thời Hùng Vương
Cụ Ma Văn Thực (1917-2004), thân sinh của ông Bảo, vừa theo Hán học, vừa theo Tây học, là người
được cha mình là cụ Ma Văn Thị (1878-1950) giao cho giữ tộc phả và hàng năm lo việc cúng tế giỗ chạp
tổ tiên.
Ông Ma Ngọc Bảo tiếp tục chia sẻ: “Thời chiến tranh, các bản gốc của gia phả bị hủy hoại hoặc thất lạc.
Nhưng cha tôi đã kịp chuyển thành chữ quốc ngữ” . Sau này ông Bảo sao ra nhiều bản để gửi cho các chi
nhánh dòng họ Ma ở Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang…
Có rất nhiều điều mang tính truyền thuyết xung quanh cuốn gia phả dòng họ này, nhưng có những dấu
tích vẫn nằm trong dư địa chí miền trung du Phú Thọ. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phú Thọ,
Nguyễn Hữu Nhàn cho biết: “Truyền thuyết về dòng họ Ma gắn liền với thời Hùng Vương thứ 18, đồng
thời cũng gắn liền với những ngôi đền thờ, tên núi, tên sông nay vẫn còn tại tỉnh Phú Thọ. Đó là đền Kim
Giao thờ ông Ma Khê, tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê. Tương truyền bộ tộc người Tày họ Ma dưới chân
núi Đọi Đèn ở đây đã triệu tập binh mã giúp Hùng Vương đánh thắng giặc, giữ yên bờ cõi cho nước Văn
Lang”.
Thời điểm ấy, họ Ma xây thành trì của riêng mình, lấy tên là Ma Thành, nhưng để tránh từ “ma” trong
tiếng người Việt nên gọi là thành Mè. Hiện nay ở thị xã Phú Thọ vẫn còn những dấu tích có tên chợ Mè,
bến (sông) Mè…
Theo lời kể trong Ngọc Phả dòng họ Ma, kể từ sau đời cụ tổ Ma Khê, họ Ma lui về ẩn dật, làm ruộng. Mãi
cho đến đời thứ 43, một người con của dòng họ là Ma Xuân Trường (930-966) đã đi vào sử sách nước
nhà. Thời điểm đó là thời nhà Ngô tan rã, đất nước rơi vào loạn 12 sứ quân. Vùng phía Bắc do một người
là Kiều Thuận cai quản với một vị tướng dưới quyền là Ma Xuân Trường.
Trong cuộc chiến 12 sứ quân, Ma Xuân Trường có công giải cứu Kiều Thuận khi đã bị thương. Sau đó Ma
Xuân Trường đưa cả họ tộc chạy lên Tuần Quán, Yên Bái thì qua đời tại đây, thọ 36 tuổi. Hiện ở Tuần
Quán vẫn còn miếu thờ ông.
Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua, lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông đã không trị tội
Kiều Thuận, mà để an dân, ông còn phong danh hiệu “Trung quân ái quốc”, và ban cho dân lập đền thờ.
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Đền Trù Mật ở Phú Thọ, nơi thờ tộc trưởng và thanh đao của dòng họ Ma
Ngôi đền ấy giờ đây nằm bình yên, nép bóng bên con đường làng xanh tươi ở làng Trù Mật, thị xã Phú
Thọ. Ngôi đền gắn liền với lịch sử thị xã Phú Thọ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia này được xây
dựng năm 970 và nay đã được trùng tu nhiều lần. Nơi đây thờ “Cương nghị đại vương” Kiều Thuận và
“Ma tộc thần tướng” Ma Xuân Trường.

Thanh đao của dòng họ Ma (trái) và biển hiệu đền Trù Mật.
Những câu chuyện về ông tổ Ma Khê và dòng họ lâu đời nhất Việt Nam có từ thời vua Hùng thuộc về
dạng truyền thuyết mà nhà sử học Đào Duy Anh gọi là “truyền thuyết khuyết sử”, nhưng lại trở nên rất
thiêng liêng, là niềm tự hào của con cháu dòng họ Ma bây giờ.
Tuy nhiên, nhiều người đã thay đổi họ của mình, ông Bảo chia sẻ: “Hiện nay, tồn tại một sự việc đáng
buồn, đó là: Nhiều người thuộc dòng họ Ma, nhưng do các cụ sinh sống trước đây hiểu biết còn hạn chế
đã nghĩ rằng họ Ma là xấu, là xui xẻo nên đã đổi thành họ Mai… Tuy nhiên, lịch sử một dòng họ vẫn còn
đầy đủ ngọc phả chứng nhận đã có từ thời Hùng Vương là một niềm tự hào. Mỗi người dòng họ Ma trên
đất nước Việt Nam hãy đừng quay lưng với chính niềm tự hào của mình“
Tuy nhiên, những người họ Ma – dòng họ lâu đời nhất Việt Nam vẫn rất đông và sinh sống khắp cả nước,
ông Bảo cho biết thêm: “Vì dòng họ Ma rất đông, sinh sống ở khắp nơi nên năm 1902 các cụ đã họp lại,
chia nhỏ thành ba nhóm cho tiện bề sinh hoạt cúng tế tổ tiên. Nhóm trưởng giữ ngọc phả của dòng họ,
nhóm thứ hai giữ thanh đao thờ, còn nhóm thứ ba giữ ngựa gỗ thờ của tổ”.
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Con ngựa gỗ giờ đã thất lạc, nhưng thanh đao sắt thì vẫn còn ở đền Trù Mật, nơi con cháu dòng họ Ma
hàng năm vẫn tụ hội về đây để tưởng nhớ cha ông.
https://www.youtube.com/watch?v=WXjYeYhYkLg

Phụ đính 7
Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Lần Thứ 26
Nguyễn Hữu Ninh
Nhân ngày tưởng niệm 26 năm của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thiết nghĩ không có gì hay hơn là ôn lại
những hoạt động, những di ngôn của Người lúc sinh tiền để rút ra những bài học cho các thế hệ đi sau
giang tay gánh vác, bắt tay vào hành động.
Phận Trai Thời Chiến
Cố Giáo sư sinh năm 1924 và mất năm 1990, chưa đầy 66 năm ở dương thế. Một lẽ rất khác thường, con
người thiên tài ấy đã tự đi trên tốc độ ánh sáng của sự thu thập, lưu trữ kinh nghiệm cuộc sống thoáng
qua vào trong tâm trí, một cách quá nhanh nhẹn, chính xác. Con người đó không có lần thử lại thứ hai.
Hùng khí Việt đã hun đúc nên chàng thanh niên 19 tuổi sáng tác những bài thơ hùng tráng, ca ngợi
những anh tài Việt, những trận đánh vẽ vang, lưu chiến sử của dân tộc, phô ra cùng nhân loại.
Năm 21 tuổi đã gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng, sinh hoạt chính trị, viết báo, đi làm cho tới năm 25
tuổi dùng toàn thời gian cho đoàn thể và tự học để lấy bằng tú tài. Năm 31 tuổi Giáo sư đã được chỉ
định qua Pháp. Từ đó, Giáo sư đã vừa đi làm vừa học, hoàn tất học vấn với bằng Tiến sĩ Chính Trị Học
năm 1963, được coi là luận án xuất sắc nhất trong năm.
Về nước. Đến năm 1964, Giáo sư thành lập đảng Tân Đại Việt với chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn quốc gia,
dân chủ và khoa học. Sau đó, Giáo sư cùng với các đảng phái khác, các dân sự độc lập thành lập Phong
Trào Quốc Gia Cấp Tiến.
Ra hải ngoại, thành lập Liên Minh Dân Chủ Việt Nam năm 1981 với đường lối và sách lược đấu tranh
diễn giải trong các tập tài liệu huấn luyện cán bộ, tổ chức và kiện toàn cơ cấu, lôi cuốn sự gia nhập của
mọi tầng lớp vào đoàn thể. Sau đó, thành lập Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, vận động các
Dân biểu, Thượng Nghị Sĩ, các Nhân sĩ gia nhập tổ chức này. Liên lạc trong ngoài nước Việt nam để liên
kết, quy hoạch chương trình hành động...
Trong thời chiến, Giáo sư đã tận năng lực, còn sống thì còn tát, không đầu hàng trước định mệnh, kiên
trì cho đến hơi thở cuối cùng, trong ngày đại hội lần thứ I của LMDC VN tại Hòa Lan. Giáo sư mất đi như
một dũng tướng đầy khí phách trên mặt trận, với anh em, với chiến hữu. Ông đã vạch một con đường đi
xuyên suốt cho Việt Nam, phải có Dân chủ cho đất nước, mọi người sum vầy, góp tài, lực với nhau trong
tình thương huyết thống, đầy trí huệ đưa đất nước tiến lên. Ông đã để lại không biết bao nhiêu công
trình sáng tác, thơ, sách, báo, phỏng vấn...
Phải nói, suốt cuộc đời mình, cố Giáo sư dồn cả cho đất nước, cho đại cuộc. Nếu ông sinh ra trong một
đất nước an bình thì chỉ mong muốn làm một nhà giáo để truyền thụ các chuẩn mực tri thức, cuộc sống
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cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng trong thời chiến, đối đầu với cái ác, đồ giả, lừa lọc, phản trắc, mất
gốc nên phải xoay lại cơ đồ...
Dân Chủ Và Niềm Phấn Đấu Không Ngừng
Khi đã vạch ra một lối đi Dân chủ tất yếu cho VN, thì Giáo sư đã phấn đấu không ngừng cho mục đích đó.
Dân chủ như ở phương Tây đã áp dụng thành công cả hàng trăm năm, đã phát triễn quốc gia của họ
không ngừng về mọi mặt. Dân chủ Tự do đã tạo nên cơ hội cho con người phát tiết ra được toàn thể sự
ưu tú của phận làm người để tỏa sáng, bay bổng trên bầu trời bao la; để chia vui sẻ buồn với đồng bào,
đồng loại, tịnh tiến thái bình, an lạc.
Một trong những hoài bão của cố Giáo sư, ngoài Tự Do, Độc Lập, Hoà Bình - là Dân Bản và Trung
Lập. Dân bản hàm chứa Dân chủ, quyện nhuyễn tính nhân bản, đồng bào, tình tự thương yêu, đùm bọc,
chăm lo như đại gia đình trong đó. Để rồi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hết lòng dồn hết tâm
trí với đồng bào, với đất nước. Cái riêng và chung là một thực thể hổ tương như âm có dương và trong
dương có âm. Cố Giáo sư đã viết:
"Dân Bản có nghĩa là lấy dân làm gốc cho quốc gia và cho mọi hoạt động chánh trị. Đây là một chủ
trương được người Trung Hoa thời cổ nêu ra và được dân tộc Việt Nam thâu nhận từ ngàn xưa. Lý
tưởng dân bản đã đưa các chánh quyền quân chủ tốt ngày xưa đến chủ trương bảo vệ người dân chống
sự hiếp bức của kẻ nhiều thế lực và làm cho dân no ấm. Với chánh sách quân điền tức là chánh sách chia
ruộng đều cho dân áp dụng không ngừng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, các chánh quyền quân chủ Việt
Nam trước đây đã giúp cho mọi người dân có được mảnh đất nhỏ để cày cấy mà mưu sinh. Vậy, lý
tưởng dân bản có những nét giống với lý tưởng xã hội hiện tại. Nhưng nó khác với lý tưởng xã hội hiện
tại ở chỗ nó không phải xây dựng trên chủ trương giai cấp tranh đấu và sự hận thù mà xây dựng trên sự
đoàn kết và sự thương mến giữa các giới người khác nhau trong dân tộc. Dùng lý tưởng dân bản làm
tiêu ngữ, chúng ta vừa làm sống lại một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam vừa giải quyết các
vấn đề xã hội một cách thích hợp, vừa tránh dùng chữ xã hội chủ nghĩa đã bị nhơn dân Việt Nam nhờm
gớm từ khi bọn cộng sản chiếm được cả nước Việt Nam và áp dụng chánh sách xã hội chủ nghĩa dựa vào
sự hận thù và giai cấp tranh đấu làm cho nhơn dân Việt Nam khổ sở điêu linh.
Trung Lập Pháp Lý Liên Minh Dân Chủ Việt Nam cũng chủ trương theo qui chế trung lập pháp lý như
Thụy Sĩ, Thụy Điển hay Áo. Chủ trương này khác với chủ trương theo chánh sách trung lập cũng được gọi
là chánh sách phi liên kết. Trong thực tế, các nước tự xưng là theo chánh sách trung lập hay phi liên kết
phần lớn đã theo hẳn siêu cường này để chọi siêu cường kia. Trong khi đó, qui chế trung lập pháp lý mà
Liên Minh chủ trương là một qui chế được quốc tế nhìn nhận. Quốc gia theo qui chế này không Liên Minh
quân sự với bất cứ nước nào khác, không để cho bất cứ nước nào khác dùng lãnh thổ mình để tấn công
nước thứ ba, và đứng ngoài các cuộc tranh chấp võ trang giữa các nước khác. Chủ trương trung lập theo
qui chế pháp lý quốc tế phù hợp với chủ trương hỏa bình. Nó không ngăn cản dân tộc Việt Nam tự võ
trang để tự vệ chỉ đòi hỏi dân tộc Việt Nam khước từ dùng võ lực để xâm lấn nước khác hay tham dự các
cuộc tranh chấp võ trang giữa các nước khác." Tài Liệu Huấn Luyện Trung Cấp Tập II trang 548 và 550.
Áp dụng trung lập pháp lý sẽ tránh được cảnh nước này bỏ thì còn có nước khác giúp đỡ, tránh cảnh bị
bỏ rơi, bán đứng, phản bội như Việt Nam Cộng Hòa trong thời Mỹ thao túng chính trường miền Nam
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Việt Nam. Việt Nam ở gần Trung Hoa, một nước lớn, cần phải giữ được nền tự chủ và hòa khí với họ như
cha ông chúng ta đã làm.
Được như vậy, đất nước mới có an bình, vui hưởng để kiến thiết đưa đất nước đi lên; làm cho dân giàu
nước mạnh, an cư lạc nghiệp.
Nhìn chung lại, con người Nguyễn Ngọc Huy thuần khiết, thủy chung, chân thật trước sau như một với
đất nước và con người Việt Nam. Cách sống của ông đạm bạc, giản dị. Riêng phần hành động thì đam
mê, quyết liệt, đi tới cùng... Văn của Giáo sư chữ dùng chính xác, rõ ràng, khúc chiết, dễ hiểu, lôi cuốn
cho nên đã đọc là thích thú và đọc đến hết. Một tác phẩm chính trị vốn đã khô khan, cọng thêm lối văn
cô đọng triết lý thì chỉ để trong hàn lâm, để nghiên cứu, có mấy người coi, hoặc đi vào huyền thoại; và
nhất là làm sao truyền đạt tới số đông trong quần chúng, làm sao hạ san để nhập thế hành đạo. Văn của
Giáo sư là trãi nghiệm cuộc đời, cuộc sống, hành động của một chính nhân quân tử chỉ dạy cho các thế
hệ Việt Nam tránh được các lỗi lầm về sau và nên chọn con đường nào mà đi.
Đọc lại trong tập Tài Liệu Huấn Luyện Trung Cấp, tập I trong phần Các Vấn Đề Trọng Đại Cần Phải Được
Giải Quyết, có Vấn Đề Kỳ Thị Địa Phương; Vấn Đề Xung Đột Tôn Giáo; Vấn Đề Sắc Tộc Thiểu Số. Cố Giáo
sư đã đi ngược giòng lịch sử Việt cả ngàn năm để tìm nguyên nhân, phân tích sự khác biệt tâm lý của Bắc
Trung Nam, do hoàn cảnh lịch sử, xã hội và kinh tế tạo ra. Thêm vào các dữ kiện và biến cố chính trị làm
cho sự kỳ thị trầm trọng hơn. Kế tiếp cố Giáo sư nói đến hậu quả tai hại của việc kỳ thị cùng đưa ra giải
pháp.
Phải nói rằng, không một ai đưa ra diễn giải những vấn đề này một cách mạch lạc, đúng đắn và giải phẩu
những chuyện đầy tế nhị này một cách rốt ráo: đưa ra vấn đề, phân tích, lập luận, phương cách giải
quyết. Lịch sử Việt dàn trãi trước mặt ông và với cái nhìn thấu đáo, sắc bén và với cách viết theo lối kể
chuyện, trong sáng, giản dị, cố Giáo sư làm say mê người đọc.
Khi cố Giáo sư san định chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn cũng như luận án Đề Tài Người Ưu Tú Trong Tư
Tưởng Chính Trị Trung Quốc Cổ Thời, Giáo sư đã nặng về lý thuyết, lý luận, suy tư, đưa ra lý lẽ để biện
chứng, quy nạp, diễn dịch nhằm thoả mãn nhu cầu tri thức của con người. Cũng như các học thuyết
chính trị đã được chấp thuận trong một khuôn khổ, được định luật hóa, hệ thống hóa và giảng dạy trong
trường ốc khác với việc làm chính trị mà Giáo sư đang sống động sinh hoạt, đang theo đuổi, đang muốn
biến cải. Chính trị ở Việt Nam là những tuyên truyền, rỉ tai, là lường gạt, là độc tài, gian dối, xảo quyệt; là
bán nước, là thủ lợi cá nhân, là hạ cấp, là bẩn thỉu... Ở đó không có tình người mà giành giật, giết chóc,
cá lớn nuốt cá bé. Căn nhà Việt nam đang cháy phải làm sao dập tắt ngọn lửa đó. Nước Việt đang chênh
vênh trên vực thẳm, dân tình ta thán, nước đang bị lệ thuộc và mất dần vào tay Tàu cộng. Trước tình
cảnh nước mất nhà tan đó sao không động bi ai? Sao lại ngồi yên được? Giáo sư đã buông xả hoàn toàn
như phận tằm nhả tơ, tất cả cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam có được Dân Bản, Tự do,
Độc Lập, Hoà Bình, Trung Lập.
Như một chí sĩ tức tưởi vì ý nguyện không thành, nhưng hậu thế nhìn về cố Giáo sư như ngôi sao Bắc
Đẩu để hướng dẫn tiếp nối sự nghiệp của Người đang còn dang dở. Hình ảnh cuộc đời cố Giáo sư luôn
luôn nhắc nhở, thúc dục chúng ta phải làm gì có lợi cho đất nước, đưa nước Việt ra khỏi sự bế tắc, thoát
khỏi tình cảnh chậm phát triễn, thân phận nhược tiểu để tung bay vẫy vùng trên bầu trời Tự do.
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Vancouver Hè 2016, Ngậm Ngùi Tưởng Niệm lần thứ 26 cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.
Nguyễn Hữu Ninh
Chủ Tịch UBCHTƯ Liên Minh Dân Chủ VN
Phụ đính 8

Phát biểu của Bác sĩ Mã Xái,
Cựu Dân biểu VNCH, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt
nhơn Lễ Tưởng Niệm cố GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 26,
tại Westminster Community Civic Center, CA ngày 31-07-2016

Kính thưa Quý vị,
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, cố chủ tich Đảng Tân Đại Việt và LMDCVN đã khuất bóng từ 26 năm qua, hơn
một phần tư thế kỷ, nhưng đồng bào, đồng chí, thân hữu, môn sinh hàng năm nhiều nơi trên thế giới
vẫn cùng nhau gặp gỡ để tưởng niệm nhà ái quốc, một chí sĩ, một nhà lãnh đạo, để tỏ lòng thương nhớ
người bạn, người Thầy của mình, một người suốt đời hy sanh, đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc,
cho một “Nước Việt Trường tồn”, cho một Viêt Nam tự do, dân chủ pháp trị, dưới ánh sáng của chủ
nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh, và đã được GS Nguyễn Ngọc Huy phát huy
thành chủ nghĩa quốc gia khoa học trong hai bộ sách vào thập niên 1960s; chủ nghĩa DTST, khắc tinh với
chủ nghĩa Mac Lê chủ trương vô thần vô tổ quốc, duy vật, vô nhơn tính, trong một thế giới ảo tưởng đại
đồng.
GS tham gia Đại Việt Quốc Dân Đảng vào năm 1945 (ĐVQDĐ do nhà ái quốc Trương Tử Anh thành lập
năm 1939) vào lúc 21 tuổi, và sau ba năm người đảng viên trẻ tuổi đó sớm trở thành viên ủy Ban Chấp
hành Trung Ương năm 1948. Cũng ghi nhớ chiến tranh Thế giới Thứ hai bắt đầu từ năm 1939 và HCM
lẻn về nước năm 1941, cho ra đời Măt Trận Việt Minh năm 1945 và cướp chánh quyền từ tay người
quôc gia. ĐVQDĐ lúc bấy giờ ở thế lưỡng đầu tho địch vừa chống thực dân Pháp, vừa chiến đấu chống
cộng sản, nhưng Đảng Đại Việt vẫn sớm phát triển trên khắp ba miền Nam Trung Bắc.
Sau Genève-54, đất nước qua phân thì Đại Việt cũng chia sẻ với dòng sanh mạng dân tộc. Thực dân Pháp
ra đi thì Hoa Kỳ nhập cuộc nhằm be bờ CS tràn xuống khống chế ĐNA, và bắt đầu hổ trợ nhơn dân Miền
Nam xây dựng nền tảng VNCH. Chấm dứt thời kỳ lưu vong, Giáo sư từ Paris trở vể nước từ sau cách
mạng 1963. Thích nghi với tình hình mới, Xứ Bộ Đại Việt Miền Nam chuyển hướng trong tinh thần “Biến
Cải”của Chủ nghĩa DTST từ đấu tranh cách mạng bạo lực sang đấu tranh chánh trị, sanh hoạt theo lề lối
dân chủ; và ngày 14 tháng 11 năm 1964 Đảng Tân Đại Việt chánh thức thành lập, tách ra khỏi Đại Việt
QDĐ, mà GS Nguyễn Ngọc Huy là người cổ võ sáng lập, và giữ vai trò Tổng Thơ Ký của đảng. Dưới sư
lãnh đạo của GS, Đảng Tân Đại Việt đã góp phần quan trọng cho nền Đệ Nhị VNCH trong việc xây dựng
nền dân chủ pháp trị với tam quyền phân lập, đa đảng, có đảng đối lập trong đó Phong Trào Quôc Gia
Cấp Tiến (thành lập năm 1968) là tổ chức ngoại vi của ĐTĐV mà Chủ tịch là Giáo Sư Nguyễn văn Bông,
một khuôn mặt chánh trị sáng giá tại Miền Nam lúc bấy giờ nhưng bị công sản ám sát sau đó. Dù ở tư
thế đối lập, GS Nguyễn Ngọc Huy đã tham gia Phái đoàn Hoà Đàm Paris và tham dự thương thuyết La
Celle Saint Cloud (1973) theo lời mời của tổng thống Nguyễn văn Thiệu. Riêng khối Dân Biểu Dân Quyền
Hạ Nghị Viện là tiếng nói của ĐTDV tại cơ quan lập pháp.
Vận nước lại không may với ngày Quốc Hận 30-04-1975, CS Hà Nội xua quân xâm chiếm Miền Nam,
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Đảng TĐV cùng chung số phận dân tộc, Đảng tìm con đường sinh tồn nơi không gian mới. Nơi đất tạm
dung, quyết không bỏ cuôc, GS lại tập hợp các đồng chí đảng Tân Đại Việt hoạt đông trở lại cùng với các
tổ chức quần chúng thành lập Liên Minh Dân chủ Viêt Nam (1981) và Uỷ Ban Quốc Tế Yểm trợ Việt Nam
Tự Do (1986). Ngọn cờ DTST lại giương cao, “xu hướng Biến Cải”lại được vận dụng cho trận thế mới đối
đầu với CS Hà Nôi, một cuộc đấu tranh mới trong môi trường mới trong thế giới hội nhâp toàn cầu hoá
của thời đại thông tin. Sách lược cho một đấu tranh mới cho công cuộc đấu tranh dân chủ hoá trong bối
cảnh nước nhà nằm trong tay nhà cầm quyền độc tài, độc đảng, toàn trị CSVN, sách lược mới cần”biến
cải”đáp ứng với tình hình mới; mộ thức đấu tranh giải trừ chế độ độc tài CSVN của GS Chủ tịch Nguyễn
Ngọc Huy được bộ phận tuyên huấn tóm lược trong phương trình: “Lực lượng quốc nội+Lực lượng hải
ngoại+ yểm trợ của thế giới tự do..”mà cách giải đáp uyển chuyển với “Luật Biến cải”, phối hợp với “Luật
Sức Mạnh” và “Luật Hợp Quần” của chủ nghĩa DTST.
Viễn kiến về kịch bản cho tiến trình dân chủ hoá Viêt Nam xuyên qua mô thức nhân dân nổi dậy từ dưới
lên trên, hay mô hình chuyển hoá do sự tranh chấp quyền lực của cấp lãnh đạo chóp bu cộng sản được
tim thấy trong bản thảo cho bài thuyết trình trước ngày GS qua đời.
Đảng chủ trương đấu tranh ôn hoà, phi quân sự, dựa trên bất bạo động, nhưng tích cực yểm trợ một
cuộc nổi dậy của nhơn dân quốc nội đứng lên lật đổ bạo quyền khi thời cơ thuận lợi đến, khi nhơn dân
bị bạo quyền CSVN đẩy vào chơn tường; giải thể chế độc tài toàn trị CSVN là sự nghiệp cách mạng của
toàn dân mà chủ lực là quốc nội, và hải ngoại là lưc lượng yểm trợ với sự hổ trợ của quốc tế. Chủ trương
đoàn kết gây sức mạnh, một liên minh các chánh đảng cùng lập trường cũng được GS thành lập vào năm
1989.
Nhưng rồi nỗi bất hạnh lại đến, định mạng quá khắt khe với nhà chí sĩ thời đại GS Nguyễn Ngoc Huy, khi
tâm nguyện của GS chưa thành, cơn bịnh hiểm nghèo đã mang Giáo sư về bên kia thế giới, ngay giữa
cuộc hành trình, trên đường tham dự Đại Hội Liên Minh Dân chủ Việt Nam ToànThế Giới tại Hoà Lan. Chí
sĩ Nguyễn Ngọc Huy đã vĩnh viễn ra đị ngày 28/7/1990 tại Pháp để lại cho hậu duệ giấc mơ còn dang dở,
giấc mơ xây dựng nền Dân chủ Pháp trị cho đất nước Việt Nam dưới ngọn đuốc Chủ nghĩa Dân Tộc Sanh
Tồn.
Chí sĩ Nguyễn Ngoc Huy ra đi cách đây trên một phần tư thế kỷ mà ước mơ về một Việt Nam dân chủ
pháp trị vẫn còn mờ mịt trong chế độ độc tài, toàn trị của nhà cầm quyền Hà Nội mà vì quyền lợi sống
còn, đảng cộng sản vẫn tiếp tục làm thân thừa sai cho Trung Cộng; lệ thuộc Bắc kinh trên mọi mặt kinh
tế, chánh trị, an ninh, nằm trong tiến trình Hán hoá; nhà cầm quyền CSVN nhắm mắt trước âm mưu diệt
chủng của TQ điển hình là vụ thảm hoạ môi trường Formosa Hà Tĩnh; các hạ tầng kiến trúc kinh tế quan
yếu của đất nước đã bị TC chiếm giữ từ Bắc chí Nam, dễ trở thành cơ sở quân sự nằm ngay trong các vị
trí chiến lược (cảng nước sâu Vũng Áng, Sơn Dương,và trên cao nguyên vùng Tân Rai, Nhân Cơ trong vụ
khai thác bauxite …). Bên sườn phía tây, TC khống chế thượng nguồn sông Mekong, gây bao nhiêu tai
hai môi trường cho dân tộc. Qua phán quyết của Toà Trọng Tài (PCA) ngày 12-07-2016, nhân dân ta thấy
rõ, CSVN đã tiếp tay TC để Biển Đông mất dần vào Phương Bắc; TC đã minh thị không tuân thủ phán
quyết PCA, chẳng những vậy mà sau ngày phán quyết Bắc Kinh còn hung hăng loan báo tập trận ở Biển
Đông, hù hoạ bãi Scarborough của Philippines, răn đe thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển
Đông.
Đất nước lâm nguy, sắp mất vào tay Trung Cộng; chỉ có nội lực của toàn dân trong và ngoài nước đứng
lên tranh đấu cho sự sống còn cho dân tộc mình, bảo vệ đất nước mình trước sự lấn áp của bá quyền
bành trướng Trung Cộng. Toàn dân đã quá bất mãn nhà cầm quyền CSVN nếu không nói là câm thù bọn
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hèn với giặc ác với dân. Noi gương nhà chí sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Đảng Tân Đại Viêt, dưới ánh sáng của
Chủ nghĩa DTST, cùng toàn dân giữ vững quyết tâm đấu tranh giải trừ chế độ độc tài, toàn trị CSVN, cho
sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chũ quyền dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam tự do Dân Chủ, pháp trị,
nước nhà thịnh vượng. Đảng Tân Đại Việt chủ trương không hoà giải hoà hợp với Cộng Sản, nhưng Đảng
TĐV chủ trương cộng tác hàng ngang với các tổ chức, đoàn thể, chánh đảng cùng lập trường,trong và
ngoài nước, để tạo sức mạnh chung cho công cuộc đấu tranh xây dựng nền dân chủ pháp trị cho quê
hương.
Hôm nay GS Nguyễn Ngọc Huy đã vĩnh viễn ở bên kia thế giới, chúng tôi xin đốt nén hương lòng, nguyên
noi gương tiếp nối sự nghiệp của nhà chí sĩ của thời đại.
Xin cám ơn toàn thể quý vị.
Bác Sĩ Mã Xái
Phụ đính 9

Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Mai Thanh Truyết
1 - Đại Việt & Con Đường Đang Đi.
Lại thêm một năm nữa, hôm nay chúng ta lại cùng nhau làm Lễ Tưởng niệm Gs Nguyễn Ngọc Huy lần thứ
26, nhưng với một tâm trạng khác thường khá đặc biệt. Đó là:








Thứ nhứt: TC chuyển hướng áp lực của người dân Trung Hoa, các mối bất ổn trong nội địa và kích
thích tinh thần quốc gia cực đoan Đại Hán trong vấn để biển Đông;
Thứ hai: Phong trào dành độc lập trong nước nổi lên và TC không muốn thế giới bên ngoài chú tâm
vào, cho nên càng làm nổi thêm đình đám trong vần đề biển Đông;
Thứ ba: Phát triển kinh tế của TC trong mấy năm gần đây giảm sút mạnh không còn giữ ở mức độ 910% nữa (thống kê mới nhất chỉ có 7.1%); do đó, uy tín của nhà cầm quyền bị sụt giảm, người dân
không còn tin tưởng chính sách của đảng nữa. Riêng năm 2015, xuất cảng giảm sút 25% do Liên hiệp
Âu châu và Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa tạo ra một lượng không nhỏ lao động thất nghiệp vì hàng tồn
kho ứ đọng;
Thứ tư: Việc thiết lập các phi trường quân sự trên các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, cùng hành động
cho máy bay tiếp liệu hạng nặng, máy bay quân sự hoạt động trên các vùng đảo TC chiếm đóng của
Việt Nam từ 1974 và 1988 đến nay. TC cũng không ngừng thành lập bộ chỉ huy quân sự trên đảo Phú
Lâm, Hoàng Sa và đảo Vành Khăn, Trường Sa. Hiện tại, TC dự định biến hai nới nầy thành hai trung
tâm du lịch và bắt đầu tiếp nhận du khách dự trù vào đầu tháng 9 tới đây. Do đó, những sự kiện nầy
cho thấy âm mưu không chế biển Đông của TC càng rõ nét hơn;
Thứ năm: Đây chính là cốt lõi của vấn đề TC làm ồn ào ở biển Đông. Đó là việc che đậy tiến trình Hán
hóa một cách tiệm tiến và vững chắc của TC vào suốt chiều dài của Việt Nam từ Bắc chí Nam bằng
cách xây dựng xí nghiệp, nhà máy, mang thiết bị, nhân công xâm nhập, thuê mướn rừng đầu nguồn
dài hạn, thuê mướn đất nông nghiệp, thu mua tất cả sản phẩm chăn nuôi hay nông nghiệp và
nguyên liệu của Việt Nam bằng bất cứ giá nào. Từ đó khống chế nền kinh tế VN và xâm nhập nhân
công, đưa tình báo vào khắp mọi miền đất nước.
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Chúng ta thấy rõ ràng âm mưu của TC thể hiện rõ qua năm chỉ dấu trên và hệ lụy của những sự kiện đó
đưa đến kết quả là:




Ở phía Đông,TC đã vây hãm Việt Nam ở Biển Đông với bản đồ 9 đoạn và thiết lập các đường bay và
khu quân sự trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiếm của Việt Nam;
Ở phía Tây, TC đã dùng thế trận “nước” qua việc xây dựng các đập ở thượng nguồn để khống chế
dòng chảy của sông Mekong, hạn chế việc phát triển kinh tế và làm xáo trộn xã hội Việt Nam trên
bình diện cả nước;
Trong đất liền, với 49 tụ điểm tập trung từ Bắc chí Nam, đặc biệt: - vùng nước sâu Vũng Áng, Sơn
Dương, yết hầu của dãy đất hình chữ S Việt Nam; - và nóc nhà Việt Nam qua sự chiếm đóng vùng
Tân Rai và Nhân Cơ trong việc khai thác bauxite. Nơi đây, TC có thể kiểm soát sinh hoạt đi lại của
toàn vùng biển Đông, thủy lộ của 40% hàng hóa thông thương trên thế giới. Đây là đạo quân thứ V
của TC một khi có chiến tranh xảy ra.

Và trong nước hiện tại, tuổi trẻ Việt Nam, ngay từ sau thảm nạn cá chết bắt đầu ở Vũng Áng từ ngày
6/4, bắt đầu đứng lên thực sự và thể hiện tinh thần đòi quyền được sống qua việc bảo vệ môi
trường. Công cuộc chống TC đã chuyển sang một thế trận mới…Và thế trận nầy làm cho chính những
người đã từng làm thân khuyển mã cho Đảng CS Bắc Việt cần phải nghĩ lại cung cách đàn áp người dân.
Lương tri và lương tâm của công an, quân đội chắc chắn phải được đánh động. Vá trong những ngày sắp
tới đây, cơ may cho vận nước chuyển sáng một sinh lộ mới có thể được bắt đầu.
Từ đó, một lần nữa tinh thần Nguyễn ngọc Huy lại được rực sáng khi thấy những hành động vừa nói của
tuổi trẻ!
Vậy, nhân ngày tưởng niệm ngày anh Ba ra đi, Đại Việt cần phải suy nghĩ, hành động và có những trách
nhiệm gì với Việt Nam hôm nay và trong những ngày sắp tới?
2 - Tiếp Nối Con Đường Nguyễn Ngọc Huy
Với tư cách một đảng viên Đại Việt, chúng tôi rất tự hào đứng dưới danh nghĩa đảng chính trị Đại Việt,
đã do một thiên tài của đất nước là Cố Đảng trưởng Trương Tử Anh khai sáng và xây dựng khi vừa mới
25 tuổi, nhưng đã có khả năng lập thuyết "Dân Tộc Sinh Tồn" (DTST):
(a) Để làm khung cho nền tảng lý luận,
(b) Để điều hướng hoạt động đấu tranh vững mạnh cho các mục tiêu chiến lược lâu dài, và
(c) Để tạo điều kiện cho Đại Việt trường tồn đến ngày nay.
Trên trận tuyến đấu tranh chống CS Bắc Việt hiện tại, Đại Việt có thể giương cao ngọn cờ DTST, đặt trên
căn bản đầy tình tự dân tộc và nhân bản, làm đối lực đương đầu với chủ nghĩa CS vô thần, mị dân, với ảo
tưởng dựng nên một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà ngay cả những người đề xướng ra cũng không
xác định được xã hội chủ nghĩa cụ thể là gì.
Mỗi người trong chúng ta, dù có những suy nghĩ nào dị biệt đi nữa, cũng khó có thể phủ nhận được tính
cách mạng đầy nhân bản của chủ thuyết DTST. Chính chủ thuyết nầy, theo quan điểm của riêng của
người viết, cho đến ngày hôm nay, vẫn còn là một đối trọng vững chắc, đối với ý thức hệ của chủ thuyết
Cộng sản, để từ đó áp dụng vào các điều kiện thực tế Việt Nam, hầu thúc đẩy nhanh hơn tiến trình dân
chủ hóa Việt Nam.
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Đó là một xác quyết.
Chúng tôi muốn lập lại một lần nữa, trước tiến trình tòan cầu hóa hiện nay, cùng với vai trò của từng
quốc gia trên thế giới, dù muốn dù không, Việt Nam cần phải hôị nhập vào cộng đồng nhân loại, trong
đó chủ thuyết DTST có khả năng không phải để chuyển hóa, nhưng để xóa tan chủ nghĩa CS hiện đang
cai trị Việt Nam.
3 - Đại Việt & Sự Biến Cải Học Thuyết DTST
Qua luật tiến hóa của Darwin, GS Nguyễn Ngọc Huy, người đã đề ra một lối nhìn mới, được biến cải từ
học thuyết DTST, để thấy rằng sức mạnh của con người, chưa phải là một yếu tố then chốt, để đưa đến
thắng lợi sau cùng, nhưng cần phải có nhiều yếu tố khác của môi trường chung quanh, mới quyết định
sự thắng lợi tòan vẹn.
Do đó, Gs Huy đề xướng ra sự biến cải vừa nói, tức là khả năng thích nghi tùy theo hoàn cảnh, lúc tiến,
lúc lùi để ứng phó với những thuận lợi cùng bất lợi. Để rồi, sau cùng, tranh thủ phần thắng lợi trước mọi
tình huống, dù là bất lợi, cho đòan thể của mình. Khái niệm DTST biến cải, trong giai đoạn nầy, sẽ được
hiểu theo ý nghĩa và chiều hướng của sự tiến hóa và sự tiến bộ của loài người.
Điều vừa nói đó, là một sự chuyển hướng lớn về luận thuyết của Đại Việt. Tên tuổi của GS Huy đã đựợc
nằm trong danh sách những người khai sáng và tiếp nối truyền thống Đại Việt. GS Huy còn đã đưa ra
một số điều kiện cho sự sinh tồn trong luận thuyết biến cải cùng 2 hình thức tranh đấu dựa theo hai
nguyên tắc đối nội và đối ngoại. Đó là hai hình thức tranh đấu bên ngoài thân và tranh đấu bên trong,
với chính nôị tâm của mình.
(a) Từ suy nghĩ trên, công cuộc tranh đấu của GS Huy được thể hiện dưới hình thức ôn hòa hay bạo động
tuỳ theo trường hợp và tùy theo diễn biến của hòan cảnh chính trị quốc gia trong từng thời điểm vừa
nói.
(b) Từ sự nhận định những khả năng tranh đấu vừa nói, GS Huy đã khai triển thêm thành ba bước
khác nhau như 3 định luật, để rồi căn cứ theo đó mà hành xử, tuỳ theo tình huống đang xảy ra. Đó là
luật sức mạnh, luật biến cải, luật hợp quần và giáo dục.
1. Luật sức mạnh, đứng trước thế phân cực mới trên thế giới, quả thật sức mạnh ngày hôm nay không
còn căn cứ theo khả năng quân sự nữa, mà khả năng kinh tế mới là thước đo quyền lực tòan cầu. Thí
dụ như TC với khả năng kinh tế vừa vượt qua Nhựt Bổn chiếm vị trí thứ hai sau Hoa Kỳ.
2. Luật biến cải, cũng được GS giải thích là khả năng thích nghi theo hòan cảnh và điều kiện trong tình
trạng xã hội lúc bấy giờ. Trước tình thế mới ngày hôm nay, cần phải vận dụng trí óc để thẩm định
tình hình, để biến cải mọi hợp tác quốc gia, thì phải dựa theo quan điểm đồng thuận và đồng lợi cho
đôi bên cùng có lợi (win-win situation) mà vẫn giữ được tính chất độc lập dân tộc.
3. Luật hợp quần và giáo dục. Đây là một yếu tố nhập môn rất sơ đẳng, đã được giảng dạy từ những
ngày đầu tiên của trẻ con miền Nam, trong chương trình giáo dục tiểu học, qua những câu chuyện
ngụ ngôn trong sách quốc văn giáo khoa thư. Nhưng để thực hiện và áp dụng luật trên không phải
dễ. Nhìn lại chính chúng ta, hiện tại bao nhiêu hệ phái của Đại Việt, đã thực sự làm suy yếu tiềm lực
lớn lao của một Đảng, đã có quá trình tranh đấu lâu dài, và một thời đã được sự ngưỡng mộ và ủng
hộ của đại khối dân tộc Việt Nam.
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Kể từ ngày thành lập đảng Đại Việt cho đến ngày nay, thế giới đã hoàn toàn biến đổi, đi từ một thế giới
với những quốc gia khép kín đến hình thái một thế giới mở như ngày hôm nay. Tiến trình toàn cầu hóa,
hẳn nhiên là một tiến trình phải hướng tới, vì sự phát triển chung của toàn cầu. Đây là một tiến trình tự
nhiên trong phát triển, để cùng đưa các quốc gia đến gần nhau hơn và bổ túc cho nhau hơn, để đôi bên
cùng được lưỡng lợi.
Hiện tại, trong nhiều lãnh vực kinh tế - kỹ thuật - khoa học và môi sinh, thế giới đang biến thành một
quốc gia lớn, một trật tự mới đang thành hình. Trong bối cảnh đó, càng ngày càng thấy rõ ràng mọi
người đều có trách nhiệm.
Những gì xảy ra tại Tây Tạng, Vân Nam đều trực tiếp ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Rốt ráo
hơn nữa, mọi người Việt đều có trách nhiệm về tình trạng thụt lùi của Việt Nam. Và dĩ nhiên đảng viên
Đại Việt cũng phải có trách nhiệm trước dân tộc.
Nhưng, trách nhiệm đó sẽ được thể hiện như thế nào?
Đó là câu hỏi của tất cả đảng viên Đại Việt cùng phải hợp lực để có câu trả lời. Việc ứng dụng chủ thuyết
DTST ngay từ bây giờ sẽ là một đề tài để mỗi đảng viên cùng suy nghĩ.
4 - Đại Việt Hôm Nay - Ngày Mai và Chủ Nghĩa DTST
Ngày hôm nay, bất cứ người Đảng viên Đại Việt nào cũng phải được trang bị kiến thức, và phải có đởm
lược để phát huy tiếng nói của Đại Việt Dân Tộc Sinh Tồn. Phát huy không phải là nói suông là phải biết
nói, biết viết. Nói lên, viết lên chính nghĩa của chúng ta. Nói và viết lên những sai trái của chế độ về
những việc làm hiện tại của họ trong công cuộc quản lý đất nước Việt Nam, và để tạo điều kiện cho cộng
đồng dân tộc hiểu rõ hơn bộ mặt thật dưới bất cứ hình thức nào của chế độ độc đảng cai trị.
Đó là Trách Nhiệm của Đại Việt Hôm Nay và Ngày Mai.
Thêm nữa, trong giai đọan nầy, người Đảng viên Đại Việt- DTST phải biết hy sinh cho đại cuộc bằng việc
đóng góp vật lực, tài lực, và sự đóng góp dấn than chân chính cho nhu cầu dành lại dân chủ, tự do và
hạnh phúc chân thật cho người dân Việt.
Đảng viên ĐV DTST của Việt Nam phải lên đường, bắt đầu ngay từ bây giờ, cùng nhau điều chỉnh hướng
đi để có thể ứng hợp với khuynh hướng toàn cầu hóa trên thế giới, hầu tạo được một chất keo kết dính,
để hình thành một hình thức “think-tank” và hy vọng rút ngắn tiến trình mang lại dân chủ, tự do cho Việt
Nam.
Tóm lại, trong hiện tình chánh trị, Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn là luận thuyết duy nhất lấy dân tộc và ý
thức nhân bản làm trung tâm nên có đủ điều kiện làm đối lực với chủ nghĩa cọng sản phi nhân, vô thần,
đang đội lốt chủ nghĩa xã hội, lại còn đang qua giai đoạn "quá độ" xây dựng giai cấp tư bản bản đỏ cần
thiết để phát triển.
LỜI KẾT:
Khi miền Nam mất, khi sang Mỹ, Gs. Huy, đã đi trong con đường hầm chưa thấy ánh sáng của Dân tộc
Việt Nam, tuy nhiên, anh Ba đã bền bĩ, cô đơn, bôn ba khắp thế giới ngõ hầu quy tụ Đồng chí, Chiến hữu,
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và Đồng bào. Kết quả là Anh Ba đã được sự ủng hộ đồng tình khắp nơi qua phương trình Nguyễn Ngọc
Huy với đáp số như sau:
Lực Lượng Quốc Nội + Lực Lượng Hải Ngoại + Yểm Trợ Thế Giới = Việt Nam
Và Anh Ba đã xây dựng được tổ chức "Ùy Ban quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự Do".
Do đó, để tiếp tục phát triển công trình Nguyễn Ngọc Huy, chúng ta cần vận động, nhen nhúm lại ngọn
lửa đấu tranh theo các phương hướng vừa nói, mà chính GS Nguyễn Ngọc Huy đã nghiên cứu và kiểm
nghiệm, thật thích hợp với bối cảnh chánh trị hiện tại, và được xác định rõ ràng rằng, đường hướng cách
mạng bạo lực chống CSVN không còn thích hợp trong tương lai nữa.
Cho nên, để có cơ hội và triển vọng tương lai phát triển quốc gia, cùng đời sống kinh tế và tâm linh của
mỗi người dân Việt được nâng cao hơn và hoà nhập với cộng đồng nhân loại, con đường ĐẠI VIỆT đang
đi phải là sự nối tiếp tinh thần và chiến lược chính trị của Trương Tử Anh & Nguyễn Ngọc Huy và bao
nhiêu Đồng Chí Đại Việt đã nằm xuống vĩnh viễn vì Dân Tộc Việt Nam. Và con đường đã vạch ra đó đã
được xây dựng, tô bồi kể từ ngày thành lập Đảng.
Và Đại Việt khẳng quyết con đường đó là:
1. Thuyết DTST của cố Đảng trưởng Trương Tử Anh đã mở rộng không gian sinh tồn của chúng ta và đã
bảo vệ người Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của Pháp.
2. Luật Biến cải về thuyết DTST mở rộng đến không gian sinh tồn của Gs Nguyễn Ngọc Huy đang mang
đến một Đại Việt mở cho chúng ta trước tiến trình toàn cầu hóa.
3. Ngày nay, chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận phải cùng nhau thực hiện thành công kế hoạch và
chương trình cho MỘT ĐẠI VIỆT NHÂN BẢN MỞ. Từ đó, chúng ta mới có điều kiện để bảo vệ được
đất nước và nòi giống Việt Nam thoát khỏi Hán thuộc và Hán hóa!
Cương quyết: Một Đại Việt Nhân Bản Mở Phải Hoàn Thành Trách Nhiệm với Dân Tộc cho cả Hôm Nay
và Ngày Mai.
Mai Thanh Truyết
Đại Việt
Kỷ niệm lần thứ 26 ngày Anh BA ra đi
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Thư số 58 gởi
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phạm Bá Hoa
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Với thư này, tôi muốn giúp Các Anh một nét nhìn hai góc: Với góc nhìn lên là sự
phát triển những ngôi biệt thự lộng lẫy, những tòa nhà nhiều tầng, những nhà máy,
những xa lộ, những công trình, những dịch vụ, ..v..v.., nhưng họ không quan tâm
đến ô nhiễm môi trường sống của người dân. Và góc nhìn xuống, rất dễ dàng nhận
ra sự phát triển giáo dục xã hội chủ nghĩa "thành công" khi đẩy toàn xã hội xuống
tận đáy sâu của suy đồi băng hoại.
Thứ nhất. Việt Nam phát triển chiếu cao về vật chất.
Hà Nội và Sài Gòn
Từ cuối năm 2015, thị trường bất động sản trên toàn quốc hồi phục mạnh mẽ, và
riêng Hà Nội với Sài Gòn dẫn đầu cả nước về khả năng phát triển ngành xây dựng
và kỹ nghệ từ đầu năm 2016,.
Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói
rằng: "Hà Nội kêu gọi vào 3 lãnh vực chính,
là:
(1) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật
khung.
(2) Đầu tư trong các ngành công nghiệp,
nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.
(3) Đầu tư trong các ngành, lãnh vực để nâng cao phẩm chất dịch vụ công cho
người dân, doanh nghiệp hướng tới dịch vụ phẩm chất cao theo tiêu chuẩn quốc
tế".
Theo đài VOA ngày 7/6/2016, "lãnh đạo đảng cộng sản nuôi tham vọng sẽ biến
thủ đô của Việt Nam thành một thành phố chưa bao giờ thấy tại Việt Nam sau năm
2030. Đây là ý tưởng của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng,
đưa ra tại buổi họp cuối tuần trước đó
về hợp tác đầu tư và phát triển". Thông
tấn xã Việt Nam trích lời ông Dũng nói
rằng: “Hà Nội phải là trái tim, cung cấp
dòng máu cho doanh nghiệp Hà Nội, cho
cả nước, và “phải phát triển trung tâm
này sánh ngang trung tâm tài chánh của
Singapore, của Hong Kong. Để hướng
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tới mục tiêu này, nhà cầm quyền Hà Nội
cho rằng trong những năm tới, cần phải
huy động hơn 115 tỷ mỹ kim”.
Trong khi đó, bản tin của CAFEF ngày
13/6/2016, thì ông Nguyễn Thành
Phong, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân
thành phố HCM, tiếp xúc và làm việc với
lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc YPO
(Tổ Chức Chủ Tịch Trẻ) và WPO (Tổ
Chức Chủ Tịch Thế Giới) tại Việt Nam. Ông nói rằng: "Mục tiêu của thành phố
sẽ trở thành trung tâm tài chánh, thương mại, và dịch vụ của khu vực Đông Nam
Á. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố cần sự
đồng hành của các doanh nghiệp lớn trong và
ngoài nước. Hiện tại, thành phố đang quan tâm
đặc biệt về phát triển, và kêu gọi đầu tư về hạ tầng
đô thị, cải thiện đầu tư kinh doanh, phát triển các
dịch vụ giá trị, và công nghiệp, nông nghiệp".
Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Tiềm
năng phát triển của thành phố còn rất lớn và có
tầm nhìn xa. Trong bối cảnh đất nước ngày càng
hội nhập sâu rộng như hiện nay, bên cạnh sự đổi mới về công tác, nâng cao về
năng lực của đội ngũ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cũng cần có tinh thần
đổi mới mạnh mẽ, đồng hành cùng các cơ quan quản lý, mới có thể cạnh tranh
những thách thức từ các doanh nghiệp nước ngoài".
ANTV ngày 20/06/2016 nhận định: “Thực hiện kế hoạch phát triển thành phố
không đúng với chiến lược toàn cảnh, đã dẫn đến tình trạng xây dựng biệt thự,
chung cư nhiều tầng, và những xây dựng khác chung quanh, trở nên "giẫm đạp"
nhau giữa những công trình, nhất là những công trình bảo tồn văn hóa nghệ
thuật…”.

Nhà hoạt động xã hội Lê Hiền Đức nhận
xét với phóng viên đài VOA Việt Ngữ
rằng: "Các lãnh đạo nhiều tham vọng chỉ
biết ngước lên để hy vọng phát triển
bằng, hoặc phát triển hơn các quốc gia
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đã và đang phát triển toàn diện một cách bền vững, trong khi họ không chịu nhìn
xuống để thấy người dân nông thôn đang đói khổ, ngư dân dọc ven biển miền
Trung khổ đến cùng cực. Những thảm họa về chất thải từ biết bao nhiêu nhà máy.
Nào là nhà máy dệt vải, nhà máy hóa học, nhà máy cán thép, nhà máy xi măng,
nhà máy điện chạy bằng than dơ, ..v..v.... trên khắp miền đất nước. Thật là viễn
vôngl Mới đây, ông Chung yêu cầu các đơn vị lựa chọn một số cán bộ của thành
phố Hà Nội, gởi đi Singapore và Trung Hoa để học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây
xanh. Chưa rõ đây có phải là một bước đi nằm trong chiến dịch biến Hà Nội thành
Singapore hay không? Không chỉ có thủ đô Việt Nam đặt mục tiêu lớn nói trên, mà
hồi tháng 4/2016, Bí Thư Sài Gòn Đinh La
Thăng cũng yêu cầu các cấp các ngành, nỗ
lực đưa trung tâm tài chánh miền Nam trở
lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông”.
Hóa ra HCM bây giờ (2016) quá tệ so với
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông thời cận đại
đến năm 1975. Câu này không phải tôi nói
đâu, mà là nhận định của đảng viên cộng sản
Đinh La Thăng của Các Anh nói đó.
Bộ Xây Dựng đã yêu cầu hai thành phố lớn nhất nhì của cả nước, hãy đánh giá lại
nhu cầu nhà ở khi cứu xét các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hầu tránh tình trạng
chênh lệch quá nhiều giữa cung với cầu mà gây bất ổn thị trường.
Chính sách phát triển rất kém về kiến thức. Kiến thức mà tôi nói ở đây bao gồm:
“Kiến thức tổng quát của lãnh đạo. Kiến thức tài chánh. Kiến thức khoa học kỹ
thuật.. Kiến thức quản trị kinh doanh sản xuất. ..v..v... Vì rất kém, nên một số thất
bại dưới đây tiêu biểu của hậu quả:
(1) Biệt thự bỏ hoang. Vì xây dựng nhà ở quá nhiều nên hàng chục ngàn căn biệt
thự khang trang, rộng từ vài trăm thước vuông đến cả ngàn thước vuông, đang
trong tình trạng hoang phế lại Hà Nội và Sài Gòn. Hậu quả của kém nghiên cứu
thị trường về xây dựng nhà ở.
(2) Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), với đại dự án mở rộng gang
thép Thái Nguyên giai đoạn II gần 10 năm nay vẫn hoang tàn. Từ bên ngoài nhìn
vào, không ai nghĩ rằng sâu bên trong đang có một nhà máy hằng ngàn tỷ đồng bị
vứt bỏ từ nhiều năm qua. Sự thật bên trong, hằng trăm hạng mục lớn nhỏ như
luyện gang, luyện thép, hệ thống lò cao, ..v..v…của một dự án quy mô trị giá hơn
bốn ngàn tỷ đồng đang phơi nắng, phơi mưa, cỏ dại, dây leo phủ đầy, từng mảng
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bê tông bong tróc, nham nhở, những khung nhà thép dở dang, những băng chuyền
đã được lắp đặt, máy móc cũ gỉ, ..v..v…nằm phơi trên khu đất rộng thênh thang
(16/3/2016). Hậu quả của kém nghiên cứu về đầu tư kỹ nghệ.
(3) Xa lộ Việt Cộng từ Quảng Châu (Trung Cống) tới Hà Nguyên, bỗng nhiên sập
mất một đoạn, làm cho những chiếc xe đang chay trên đoạn đường này đều lộn
nhào xuống đất. Trong số đó có 4 chiếc xe vận tải chở bùn đất, làm cho 1 người
chết và 4 người khác bị thương (19/6/2016). Hậu quả của kém kỹ thuật, hoặc do
tham nhũng, hoặc cả hai.
(4) Doanh nghiệp đóng cửa. Theo báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam
2015 do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam phổ biến, tính đến cuối
năm 2015, tổng số doanh nghiệp đã ghi danh thành lập là 941.000 đơn vị, nhưng từ
năm 2007 đến 2015 tổng số doanh nghiệp đã đóng cửa là 428.000 đơn vị, tương
đương 45,5% trong tổng số. Như vậy, chỉ còn khoảng 513.000 doanh nghiệp mà
đại đa số là vừa và nhỏ. Theo Tổng Cục Thống Kê thì trong sáu tháng đầu năm
2016, toàn quốc có 5.500 doanh nghiệp phá sản, và 31.000 doanh nghiệp ngừng
hoạt động. Trong khi sáu tháng đầu năm 2015 có 31.700 doanh nghiệp phá sản.
Hậu quả của kém kiến thức về quản trị kinh doanh sản xuất..
(5) 51 làng ung thư. Báo Đời Sống Pháp Luật online ngày 20/4/2016. Các khu
công nghiệp mọc lên giúp đời sống kinh tế người dân khấm khá, nhưng đồng nghĩa
với nó là bệnh ung thư tràn lan trên cả nước. Hiện nay, toàn quốc có 51 làng ung
thư, trong đó có 10 làng ung thư do nguồn nước ô nhiễm nặng nhất tại các tỉnhn và
thành phố sau đây: Hà Nội. Bắc Ninh. Thanh Hóa. Hà Nam. Nghệ An. Hà Tĩnh.
Quảng Ngãi. Bình Định. Bình Thuận. Năm 2015, tổng cộng Việt Nam có trên
dưới 2.000 giường để chữa bệnh ung thư, nhưng chỉ đáp ứng khoảng từ 20% đến
30% nhu cầu. Và cuộc hội thảo tại bệnh viện Quân Y
175 kết luận rằng: "Trong năm 2014, bệnh viện này
tiếp nhận 12.000 bệnh nhân ung thư mới, nhưng chỉ 5
tháng đầu năm 2015 số bệnh nhân lên đến 13.000
người". Chỉ riêng Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến
2010, mỗi năm đã có từ 5000 đến 6000 người mắc
bệnh ung thư mới. Ước tính trong năm năm tới kể từ
năm 2015, mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm 189.000
người mắc bệnh ung thư mới. Việt Nam là một trong
những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh và tử vong vì
ung thư cao nhất thế giới. Khu kỹ nghệ Vũng A1ng là một trong những nhà máy
gây ra bệnh ung thư cho nhân dân Việt Nam. Hậu quả của kém kiến thức giữa
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phát triển kỹ nghệ với ô nhiễm môi trường sống của người dân, hoặc do tham
nhũng, hoặc cả hai.
(6) Nợ công quốc gia đến mức báo động? Thời Báo Kinh Tế Online ngày
9/2/2016, đăng lại công bố của Cục Quản Lý Nợ & Tài Chánh Đối Ngoại trực
thuộc Bộ Tài Chánh, thì: "Đến năm 2010, nợ công ở mức 51,7% GDP, đến năm
2014 là 60,3%, và năm 2015 mức nợ công gần 64% của GDP. Theo ước tính của
chánh phủ, mức nợ công của Việt Nam năm 2016 sẽ tăng lên 64%, trong khi tiêu
chuẩn thế giới thì mức tối đa là 65% của GDP. Quá mức 65% là Việt Nam vỡ nợ.
Năm 2015 phải trích 16% của ngân sách để trả nợ đáo hạn, trong khi tiêu chuẩn
quốc tế giới hạn ở mức 25% của ngân sách. Nhưng một quốc gia đang phát triển
mà ngân sách dành ra 16% trả nợ là quá nặng. Bản tin trên báo Người Lao Động
ngày 21/10/2016, ngân sách năm 2013 phải dành ra 22.3%, hay là 183.000 tỷ
đồng để trả nợ, năm 2014 là 26.6% hay là 208.000 tỷ đồng. Năm 2015 là 31% =
282.000 tỷ đồng. Ngân sách quốc gia năm 2016, dự trù 155 ngàn tỷ đồng để trả
nợ.Ngày 23/7/2016, báo cáo của chánh phủ gởi Quốc Hội, thừa nhận “nợ công dự
báo đến cuối năm 2016 có thể vượt trần cho phép” (giới hạn là 65% GDP). Hậu
quả của kém kiến thức tài chánh, hoặc do tham nhũng, hoặc cả hai.
Tóm tắt. Những tấm hình trên đây trong hằng ngàn tấm hình, tiêu biểu cho sự phát
triển về chiều cao với nhiều trăm công trình xây dựng, cùng với những phát triển
kinh tế, và du lịch trong khoảng 15 năm gần đầy. Nhưng, những tiêu biểu này quá
nặng về phô trương và quá nhẹ về phát triển thật sự đã dẫn đến những hậu quả vừa
nêu. Vì một chiến lược phát triển quốc gia không phải chỉ vài lãnh vực xã hội, mà
phải là phát triển toàn diện -nhất là con người- thì sinh hoạt xã hội mới quân bình
trong thăng tiến.
Tôi nghĩ, một quốc gia phát triển vật chất, phải song hành với phát triển con người
về phẩm chất văn hóa dân tộc (khác với văn hóa Việt Cộng) hài hòa với văn hóa
văn minh ngày nay, về kiến thức tổng quát với kiến thức chuyên môn hài hòa với
nền văn minh và khoa học kỹ thuật thế giới. Vậy, Các Anh hãy nhìn sang góc cạnh
con người, trong sự phát triển ra sao dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ...
Thứ hai. Việt Nam tụt xuống chiều sâu về phẩm chất con người.
Giáo dục là nền tảng trang bị cho những thế hệ hiện tại và tương lai, một hành
trang nhân cách và kiến thức”. Nhân cách, cần kiến thức hậu thuẫn những lý lẽ
để tránh bị lợi dụng vào mục đích không tử tế. Kiến thức, cần nhân cách trợ giúp
biến kiến thức trở thành những dự án những công trình hữu ích trong cuộc sống,
đồng thời tạo môi trường cho con người gần gủi nhau hơn, bởi ngày nay mọi sinh
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hoạt trong xã hội đều tương quan tác động lẫn nhau, ngay cả sinh hoạt từ thiện
cũng vậy.
Giáo dục, bao gồm: “Giáo dục gia đình , giáo dục học đường, và giáo dục xã hội”.
(a) Giáo dục gia đình, do bẩm sinh, huyết thống, và cung cách sống của các thành
viên trong gia đình, nhất là ông bà cha mẹ. (b) Giáo dục học đường, do chính sách
chiến lược của chánh phủ, hệ thống tổ chức, biên soạn sách giáo khoa, đào tạo nhà
giáo và chính sách hỗ trợ nhà giáo, hỗ trợ học sinh sinh viên, phương pháp giảng
dạy, cung cách của thầy dạy. (c) Giáo dục xã hội, do những chính sách cùng hệ
thống điều hành của chánh phủ, những sự kiện phát sinh và những phương cách
giải quyết trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội. Nói chung, “giáo dục” trang bị cho
những thế hệ về phẩm chất con người trong ý thức giữ gìn và phát triển văn hoá
dân tộc, về phát triển khoa học kỹ thuật của thời đại hài hòa với truyền thống và
mục tiêu quốc gia, về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng dân tộc, và bổn phận
công dân đối với tổ quốc.
Năm 2004, Giáo Sư Hoàng Tụy trong nhóm nghiên cứu giáo dục Hà Nội, phát
biểu: “Chương trình giáo dục Việt Nam trong bao nhiêu năm qua vẫn trong tình
trạng lạc hậu, thi cử nặng nề với phẩm chất rất kém. Sách giáo khoa cũng không
thích ứng với hoàn cảnh đất nước, nghĩa là những cải cách trước đây không đạt
được hiệu quả so với nhu cầu đất nước. Những sự kiện gian dối trong giáo dục
cũng như trong thi cử, làm xói mòn niềm tin của tuổi trẻ và phụ huynh, đã dẫn đến
tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng, thậm chí nó đánh mất niềm tin của mọi
người trong xã hội".
Vậy mà ngày 23/2/2004, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã ban hành Quyết Định, bắt
buộc sinh viên đại học toàn quốc phải học và thi tốt nghiệp các môn học chính trị,
bao gồm triết học Mác-Lê, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử
đảng, và tư tưởng HCM. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/3/2004, và tất cả
sinh viên không có quyền chọn lựa mà phải học theo giáo trình chọn sẳn. Các môn
học bắt buộc này là 203 giờ, chiếm khoảng 9% (?) thời lượng của chương trình đại
học.
Ngày 13/6/2012, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành chiến lược phát triển
giáo dục 2010-2020. Luật này có 73 Điều trong 12 Chương xoay quanh sự lãnh
đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, với nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa
Mác-Lénin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Xin trích những Điều liên
quan: Điều 13. Tổ chức. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tạo điều kiện cho
tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Điều 18. Hội đồng đại học. (1) Hội đồng
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đại học có nhiệm vụ và quyền hạn phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát
triển của đại học... (2) Thành viên hội đồng đại học gồm: Giám đốc, các phó giám
đốc. Bí thư đảng ủy. Chủ Tịch Công Đoàn. Bí thư Đoàn Thanh Niên cộng sản
HCM...
Với những Điều trên đây, rõ ràng là giáo dục đại học bị cột chặt vào lãnh đạo và
chánh phủ Việt Cộng độc tài tàn bạo từ trung ương xuống địa phương, thì giáo dục
đại học Việt Nam không có con đường nào, cũng không có ngõ ngách nào cho
ngành giáo dục đại học đến gần với đại học quốc tế, chớ chưa nói đến hội nhập với
họ.
Sau khi Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam có hiệu lực, ngày 28/12/1013, hội nghị
trung ương 8 đúc kết bậc đại học năm 2012-2013, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam
nhấn mạnh: “Phải nhìn nhận khoảng cách giáo dục của Việt Nam với các nước
trong ASEAN vẫn chưa thu hẹp được, một số quốc gia bị chững lại đáng kể, vậy
mà chúng ta vẫn chưa bắt kịp họ. Giáo dục liên quan đến tất cả mọi người dân,
một sự thay đổi nhỏ mà không phù hợp sẽ liên quan đến tương lai của một đời
người, và cộng lại là nhiều năm đối với tương lai của một dân tộc. Chúng ta phải
đổi mới lãnh đạo và điều hành ngành giáo dục, vì hiện nay sinh viên học rất kém
nhưng vẫn tốt nghiệp vì Bộ Giáo Dục muốn đạt thành tích gọi là đào tạo 20.000
tiến sĩ vào năm 2020”.
Bằng chứng là từ năm 2006 đến năm 2010, Việt Nam có 5 bằng sáng chế được
ghi tên tại Hoa Kỳ, trung bình mỗi năm chỉ có 1 bằng sáng chế. Bằng sáng chế bao
gồm một tập hợp các quyền được cấp bởi một nhà nước cấp cho một người phát
minh. Năm 2011, bằng sáng chế lưu trữ tại Hoa Kỳ, do đài BBC cung ứng như
sau: 1. Nhật Bản với 126 triệu dân, có 46.139 bằng sáng chế. 2. Nam Hàn, 48
triệu dân, có 12.262 bằng sáng chế. 3. Đài Loan với 23 triệu dân, có 8.781 BSC.
4. Trung Cộng với 1 tỷ 350 triệu dân, có 3.171 BSC. 5. Singapore với 4 triệu 800
ngàn dân, có 647 BSC. 6. Malaysia với 27 triệu 900 ngàn dân, có 161 BSC. 7.
Thái Lan với 68 triệu dân, có 53 BSC. 8. Philippines với 93 triệu dân, có 27 BSC.
9. Indonesia với 232 triệu dân, có 7 BSC. 10. Brunei với 407 ngàn dân, có 1
BSC. Và 11. Việt Nam với 89 triệu dân nhưng không có bằng sáng chế nào.
Ngày 10/4/2014, về thực trạng bằng cấp giả, bằng cấp nâng đỡ, bằng cấp mua,
..v..v.. nhà báo Lê Nguyên khẳng định: "Phẩm chất giáo dục thời thực dân Pháp
rất tốt so với giáo dục xã hội chủ nghĩa ngày nay, cả về phẩm chất lẫn kiến thức....
Những ai được cộng sản đưa vào những chức vụ lãnh đạo, chính là những người
mất phẩm chất con người... " Cũng vấn đề này, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang từ
Hà Nội nhận định: “Phải nói rằng, từ khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam thì con
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người Việt Nam trở nên tha hóa toàn diện so với con người Việt Nam thời phong
kiến. Và phẩm chất đạo lý của con người Việt Nam bây giờ, cũng thua cái thời
Pháp thuộc”. Từ Đà Nẵng, Giáo Sư Nguyễn Thế Hùng nhận xét: “Tình trạng này
xuất phát từ giáo dục mà ra. Nhớ lại Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nền
giáo dục đào tạo con người rất là đàng hoàng. Còn bây giờ, cái nền giáo dục xã
hội chủ nghĩa nó loạn quá?” Từ Hà Nội, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh khẳng
định: “... Chúng ta đau xót ở điểm là nền giáo dục từ năm 1945, “hồ chí minh” gọi
là nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, cái nền giáo dục đó đã tạo ra loại người đã
và đang lãnh đạo đất nước này, và chính họ tạo nên một xã hội băng hoại hiện
nay". Ông Nguyễn Đình Cống nhận định: "Từ lịch sử xa xưa đến thời cận đại,
luật pháp nghiêm minh, xã hội ổn định. Trong 70 năm qua, xã hội chủ nghĩa là môi
trường rất tốt cho giả dối lên ngôi như sóng trào...".
Ngày 6/9/2013, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (gọi tắt bằng Anh ngữ là WEF) đã
công bố bảng xếp hạng hệ thống giáo dục 8 quốc gia trong khối ASEAN. Theo đó
thì WEF ghi nhận Singapore, Malaysia, và Brunei Darussalam lần lượt đứng đầu,
Campuchia đứng thứ 6, Việt Nam thứ 7, và Thái Lan ở cuối bảng. Lào và Miến
Điện (Myanmar) không được WEF xếp hạng. Tổ chức WEF thành lập năm 1970,
là tổ chức “phi lợi nhuận”, trụ sở tại Davos , Geneve, Thụy Sĩ. Chủ Tịch hiện nay
của Diễn Đàn là Tiến Sĩ Klaus Schwab.
Thế giới xếp hạng Việt Nam: (a) Tổ chức Human Development xếp hạng chỉ số
thông minh, Việt Nam ở hạng 121/187, dưới trung bình. (b) Theo tổ chức
Intenational Property Rights Index, thì Việt Nam ở hạng 108/130 (gần cuối sổ)
trong bảng xếp hạng về giá trị trí tuệ. (c) Tổ chức Transparency International xếp
hạng tham nhũng, Việt Nam ở hạng 116/177. (d) Theo chỉ số tự do ngôn luận
(Frredom of Press), Việt Nam đứng hạng 174/180. (e) Theo chỉ số phẩm chất đời
sống xã hội (Quality of Life), thì xã hội chủ nghĩa Việt Nam "được" xếp hạng
72/76 (cũng cao hơn 4 quốc gia!). (f) Về thống kê chỉ số ô nhiễm môi trường, thì
Việt Nam đứng hạng 102/124 trên thế giới. (g) Về chỉ số y tế và sức khỏe, thì Việt
Nam đứng hạng 160/190.
Văn hoá ăn cắp. Ngày 27/3/2014, Cảnh Sát Nhật Bản công bố thống kê những vụ
tội phạm ngoại quốc trong năm 2013. Theo đó, Cảnh Sát đã bắt 9.884 vụ, trong số
này có 4.047 vụ là người Trung Hoa, 1.118 vụ là người Việt Nam, và 936 vụ là
người Triều Tiên. Nếu tính riêng số vụ ăn cắp hàng trong các siêu thị, thì người
Việt Nam ăn cắp chiếm đến 40% trong tổng số. Chuyện trộm cắp mà thủ phạm là
người Việt Nam lao động, du học, thực tập, nhiều đến nỗi người ta phải đem chi
tiết đó ra để cảnh báo! Thành quả của văn hoá mới con người mới xã hội chủ
nghĩa là như vậy đó!
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Một xã hội sa đọa với thành tích kỳ dị của Việt Nam: (a) Liên Minh Bảo vệ
Chó Châu Á (ACPA) vừa công bố: “Chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính
có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt. Con số trên là
quá lớn so với sức tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam”. (b) Mỗi năm uống 3 tỷ lít
bia, trong danh sách 25 quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới, thứ 3 của Châu Á,
và dẫn đầu các.quốc gia khối ASEAN. (c) Giá thuốc lá rẻ nhất thế giới và mua dễ
nhất thế giới, đã dẫn đến tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất
thế giới với 47,8%. Hậu quả là mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người chết do
hút thuốc lá.
Tóm tắt.
Chính xác là nhóm lãnh đạo Việt Cộng chỉ nhắm vào phô trương với người dân
cũng như với thế giới, như thể họ đang đưa đất nước Việt Nam tiến đến văn minh,
nhưng thật ra càng phát triển theo cách của họ thì họ thu vào càng nhiếu tài sản cho
gia đình họ, cho bà con dòng họ xa gần của họ. Trong khi chính sách giáo dục mà
Việt Cộng đã rao giảng từ sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa, là họ sẽ xây dựng
con người mới với văn hoá mới xã hội chủ nghĩa, và họ đã thành công! Hậu quả
của sự thành công đó, chính là họ đã trút vào xã hội hầu hết là rác rưởi của nền
giáo dục xã hội chủ nghĩa mà tôi gọi là văn hoá Việt Cộng, trong khi có quá ít
những sinh viên tốt nghiệp thích hợp với nhu cầu mà xã hội cần đến, đã tạo nên
một xã hội vô cảm tình người, một xã hội băng hoại đạo nghĩa, một xã hội hầu như
không có sự thật của sự thật, mà dối trá chính là sự thật trong xã hội Việt Nam
ngày nay! Vậy, sự thành công khi hình thành nền văn hóa Việt Cộng, chính là tội
ác kinh hoàng của các nhóm lãnh đạo Việt Cộng, vì chánh phủ dân chủ tự do
trong tương lai phải hai hay ba thế hệ sau, mới khôi phục được nền văn hóa truyền
thống của dân tộc.
Vì vậy, các nhóm lãnh đạo Việt Cộng phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, và lịch
sử sẽ phán xét họ vào thời gian thích hợp. Chưa hết, lãnh đạo Việt Cộng còn thằng
tay đàn áp bỏ tù người dân dám bày tỏ ý thức chính trị đối với Tổ Quốc Dân Tộc
khi bị Trung Cộng lấn chiếm đất đai biển cả. Họ bịt mắt bịt tai bịt miệng người
dân bằng tất cả cách gì mà họ nghĩ ra được, để buộc người dân phải tuân lệnh họ,
và làm theo họ, mà họ thì không bao giờ làm trái ý Tàu. Cũng chưa hết, họ còn
cướp đất của dân đem bán cho Tàu, cho những nhà đầu tư ngoại quốc mà không hề
nhớ đến trách nhiệm của họ là bảo vệ người dân trong mọi hoàn cảnh. Lãnh đạo
Việt Cộng phát triển càng rộng càng cao bao nhiêu, thì họ càng hủy hoại văn hoá
Việt Nam và phẫm cách của người Việt Nam càng sâu xuống bấy nhiêu, để họ
được nắm giữ quyền lực mà thu vén quyền lợi trước khi Việt Nam trở thành một
tỉnh nhỏ trong một tỉnh lớn của Trung Cộng vào năm 2020, mà TBT Việt Cộng
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Nguyễn Văn Linh và TBT Trung Cộng Giang Trạch Dân đã ký vào Biên Bản tại
Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên của Trung Cộng vào ngày 4/9/1990.
Kết luận.
Các Anh nghĩ gì thì nghĩ, nhưng Các Anh hãy nhớ là hồi tháng 4/1975 khi vào
được Sài Gòn, nhà văn cộng sản Dương Thu Hương, ngồi bệt trên lề đường Lê
Lợi mà than rằng: "Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ
vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam người
ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ... nếu người ta muốn. Đó mới là
chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua một chế độ
man rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn
lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải...”
Vì vậy, cách hữu hiệu nhất là "phải triệt tiêu chế độ cộng sản độc tài tàn bạo với
dân nhưng lại hèn hạ với kẻ thù từ trong lịch sử", cùng lúc phải xây dựng một thể
chế tam quyền phân lập -Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp- một xã hội dân chủ pháp
trị, và một hệ thống hành chánh minh bạch để phục vụ nguyện vọng người dân.
Các Anh đừng chần chờ nữa vì thời gian cấp bách lắm rồi, nhìn lên tấm lịch trên
tường chỉ còn 4 năm nữa thôi, lúc ấy người Việt Nam phải nhận thẻ căn cước chữ
Tàu, phải học tiếng Tàu, phải sống man rợ theo Tàu như đã từng thấy những đoàn
du lịch của Tàu đến Đà Nẳng, Nha Trang, Cam Ranh, ... trong thời gian gần đây,
nhất là phải quy lụy dân Tàu chánh gốc! Và sự dã man tàn bạo của Trung Cộng đối
với người dân Tây Tạng sau khi đất nước hiền hòa này vào tay họ, là tấm gương
giúp Các Anh soi rọi sự suy nghĩ của chính Các Anh đó......
Và đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng
cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và
phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không
phải là quà tặng.
Texas, tháng 8 năm 2016
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Dân Sài Gòn ăn nước heo thối chẳng ai biết
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Nhà nước cũng mù tịt
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
“Còn đâu những buổi chiều dạo chơi bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng. Xin cho
tôi được sống lại với Hải Phòng và Sài Gòn của tôi những ngày xa xưa.”

Xe cộ di chuyển trên đại lộ chạy hướng Đông-Tây dọc theo bờ sông Sài Gòn, trong
hình chụp năm 2013.
Nói đến dòng sông, tôi không thể nào quên có một thời tôi đã sống ở Hải Phòng. Ở
đó cũng có một dòng sông, nước trong xanh soi bóng những dãy nhà lầu xuống
như có thành phố thứ hai và những hàng cây ven sông thật đẹp. Buổi chiều, tôi
thường cùng bạn bè dong chơi trên những khu như công viên chạy dọc theo bờ
sông. Những cặp tình nhân cũng nắm tay nhau đi trên những con đường cát mịn
trong vườn hoa.
Cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời tôi cũng ở đấy. Người con gái trường trung học
Ngô Quyền mà tôi theo đuổi mới 17 tuổi, tóa xõa ngang lưng rất hồn nhiên. Tôi
chẳng biết cách nào đến gần bởi tôi dạy học ở một trường khác. Đành viết một “lá
thư màu xanh” gửi đến nàng. Nàng biết tôi và đón nhận nhưng không dám hồi âm.
Tôi viết lá thư thứ hai “liều mạng” hẹn nàng ra bờ sông hồi đó được gọi là Bến
Bính, một nơi ai cũng biết. Trước giờ hẹn tôi đã có mặt và hồi hộp đợi từng phút.
Đúng 5 giờ chiều vẫn chưa thấy, tôi ngẩn ngơ. Nhưng bất ngờ không lâu sau đó,
nàng xuất hiện và... tôi lúng túng như gà mắc tóc, tiến lại gật đầu chào. Cái nhìn e
ấp đáp lại.
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Chẳng biết nói lời nào phút ban đầu ấy. Chúng tôi lẳng lặng đi bên nhau, nhìn dòng
sông mà chẳng biết nhìn cái gì. Đi một đoạn dài tôi mới bạo dạn cất tiếng. Ôi cái
thứ chuyện ban đầu lôi thôi lắm. Chỉ biết rằng cuối cùng rồi chúng tôi cũng nắm
tay nhau. Và tình yêu như bắt đầu từ đấy nhưng chẳng ai dám nói “ai yêu ai.” Hiểu
ngầm như thế là quá đủ.

Heo được các thương lái bơm nước bẩn rồi vận chuyển về Sài Gòn tiêu thụ.
Tiếc rằng quãng thời gian đó quá ngắn cho đến khi tôi được lệnh động viên vào
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và rồi cuộc di cư năm 1954 đã chia cắt chúng tôi,
chẳng bao giờ còn gặp lại. Thôi thì để một chuyện tình đẹp ngây ngô ấy qua đi.
Tôi ở lại làm việc tại miền Nam và ở mãi cho tới nay gần 60 năm rồi. Ở đây cũng
có dòng sông Sài Gòn và cũng có những vườn hoa dọc theo dòng sông với những
nhà hàng khá sang khác hẳn bờ sông Hải Phòng. Dòng nước cũng trong xanh soi
bóng những dãy nhà được gọi là “cao ốc,” những khu phố cực kỳ “hoành tráng”
của dân nhà giàu.
Ở bờ sông Sài Gòn đã ghi dấu trong tôi quá nhiều kỷ niệm. Tình bạn, tình yêu cùng
đồng hành ở đấy cho đến cái tuổi già tôi không còn có cái thú đi dạo bên bờ sông
như xưa nữa. Nhưng tất nhiên tôi cũng như hàng chục triệu dân Sài Gòn vẫn ăn
uống, sinh họat hàng ngày với nước dòng sống ấy và vẫn cứ đinh ninh rằng dòng
sông vẫn như xưa.
Nhưng thật bất ngờ khi đọc trên báo thấy cái tít to tướng trên đầu trang – mà dân
làm báo gọi là tít vơ đét – báo động: “Dân Sài Gòn ăn nước pha xác heo thối.”
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Theo báo Thanh Niên: “Cái sự mù mờ của người dân Sài Gòn có lẽ không hơn gì
các vị lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Họ cũng có biết gì đâu. Vì đã rất nhiều lần doanh
nghiệp Đài Loan (lại Đài Loan) đóng tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản vứt xác
heo thối xuống sông Sài Gòn, nhưng chỉ khi báo chí khui ra các vị ấy mới chịu chỉ
đạo điều tra làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp làm bậy. Mà cũng không hiểu cơ
quan chức năng ở tỉnh này làm việc kiểu gì, cứ làm lơ, hay đang bảo vệ doanh
nghiệp sai phạm?
“Ông phó chủ tịch tỉnh khi được hỏi đã trả lời rằng không biết gì vì chưa nhận
được báo cáo về vụ việc. Chuyện động trời mà lãnh đạo phải chờ báo cáo mới biết?
Hay thật!”

Khốn khổ vì xác heo chết vứt dọc đường.
Bà Phó chủ tịch... nghẹt mũi
Hay quá là hay, nhất là khi nghe bà Nguyễn Thị Quý, Chủ tịch UBND xã Minh
Tâm thanh minh thanh nga, “Hằng năm, đoàn của phòng, Sở Tài Nguyên - Môi
Trường, lãnh đạo huyện Hớn Quản, xã Minh Tâm tổ chức nhiều đợt kiểm tra,
nhưng không phát hiện công ty này xả thải ra sông Sài Gòn gây ô nhiễm.”
Tin vào những phát ngôn của bà này chỉ có nước đổ thóc giống ra mà ăn. Dân biết
nhưng bà ấy là “phương diện quốc gia” muốn nói gì thì nói, tin thì tin chẳng tin
cũng chẳng chết thằng Tây nào, bà chủ tịch vẫn cứ yên vị ngồi đấy. Phát ngôn nữa
đi thưa bà chủ tịch. Dân ngửi thấy mùi thôi nhưng bà không ngửi thấy, có lẽ bà bị...
nghẹt mũi. Xin thông cảm!
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Cái gì cũng đúng quy trình làm mộc đỡ đạn
Thật ra chuyện này người dân khu vực nhiều lần kêu cứu lên chính quyền địa
phương vì tình trạng hôi thối kinh khủng khắp vùng do khu chăn nuôi này gây ra
thì với chính quyền địa phương nhưng mọi chuyện vẫn êm re.
Có phải đó chính là “điểm tựa” để mấy doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam sẵn
sàng coi VN như bãi rác của họ - bãi rác công nghệ, bãi rác xả chất thải, khí thải.
Cứ bảo rằng họ làm lén lút, nhưng hàng trăm xác heo thối vứt thẳng ra sông hoặc
chất đầy bờ sông thì sao gọi là lén lút được. Trừ khi tiền đã cản mũi thì chẳng ai
nhìn ra thứ gì hôi thối trước mặt. Chỉ nhìn thấy nét đẹp của đồng đô la.
Một người bạn của tôi đang ở Mỹ bảo, ở Mỹ, nếu rác thải đựng trong bao rách
văng vãi ra ngoài, không để đúng chỗ, đúng giờ, không phân loại sẽ bị phạt mỗi lần
ít nhất $35 đô. Nhưng đấy là luật của... thiên hạ. mình chẳng ăn nhậu gì. Luật của
mình khác. Luật là do các quan làm, các quan bảo nó là “đúng quy trình” là đúng,
bảo sai là sai, anh dân làm gì có quyền xía vô. Đã có các quan “no.”
Việc xử lý chất thải không đúng quy định tưởng chỉ là hành vi vi phạm hành chính
nhưng thực ra, đó là hành động đầu độc cộng đồng. Ai dám chắc 10 năm nữa
những đứa trẻ mới sinh ở khu vực mà Formosa xả thải độc hại sẽ không mắc
những chứng bệnh quái gở vì cha mẹ chúng đã phải sống trong môi trường bị
nhiễm độc? Hay việc vứt xác heo chết xuống thượng nguồn sông Sài Gòn khác nào
cố tình phá hoại môi trường, hủy diệt nguồn nước và lan truyền dịch bệnh cho
hàng chục triệu người dân sống nhờ vào nguồn nước sông Sài gòn?
Chủ doanh nghiệp tàn nhẫn
Chủ các doanh nghiệp biết rất rõ hậu quả việc làm của họ. Nhưng họ lại biết hành
động của mình sẽ được lờ đi, được tiếp tay, thậm chí nếu bị khui ra thì cũng chỉ là
“giơ cao đánh khẽ,” phạt mấy chục triệu đồng thì ăn thua gì, hà cớ gì họ phải bỏ
qua. Tiền họ bỏ túi mang về nước, độc hại, chết chóc, nghèo đói mình chịu. Thế là
doanh nghiệp đồng lõa với kẻ thù để đồng bào mình tự giết lẫn nhau. Còn có thứ
kẻ thù nào nham hiểm hơn kẻ thù giấu mặt đó.
Bộ Luật Hình Sự của ta trước đây chủ yếu chỉ phạt hành chính các doanh nghiệp
gây ô nhiễm, dù là hành vi cố ý và gây hậu quả nghiêm trọng, nên không gây được
áp lực với doanh nghiệp vi phạm. Nay Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2015 được
quốc hội khóa 13 thông qua và có hiệu lực từ 1 tháng 7, 2016 đã có nhiều thay đổi
theo chiều hướng tăng nặng hình phạt doanh nghiệp vi phạm. Bộ Luật Hình sự
2015 bổ sung hình phạt đối với pháp nhân là tội phạm môi trường. Theo giới luật
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sư thì thời gian tới chắc chắn nhiều pháp nhân vi phạm môi trường sẽ bị xử lý hình
sự.
Nhiều chuyên gia luật pháp đề nghị thêm, việc xác định hậu quả môi trường không
dễ, vì vậy cần xử lý theo hành vi, cách mà thế giới vẫn áp dụng và phải có những
hướng dẫn cụ thể hơn nữa để dễ dàng định tội danh và hình thức xử lý.
Người dân đã đặt nhiều hy vọng vào bộ luật hình sự mới như là liều thuốc mạnh
chấn chỉnh lại tình trạng lọan xả thải hiện nay. Nhưng một tin không vui từ Quốc
Hội vừa cho biết, Bộ Luật Hình Sự được Quốc hội khóa 13 thông qua phải tạm
“treo” do phát hiện nhiều sai sót lớn.
Không biết đến bao giờ bộ luật này mới được thông qua đây. Dân dài cổ chờ.
Nhưng đợi đến khi luật ban hành rồi, liệu có ai dám bảo đảm các cấp thừa hành sẽ
tuân thủ đúng hay lại mập mờ làm ngược lại, khi bị hỏi vẫn cho là “đúng quy
trình.”
Cái sự “đúng quy trình” này đang là cái mộc đỡ đạn cho tất cả những việc làm tai
quái của các quan tham, không tham thì dốt, không dốt thì đổ vạ lung tung rằng
“chưa nghe,” “chưa có báo cáo,” “chưa thể xử lý được,” “khi nào điều tra xong sẽ
xử đúng người đúng tội.”
Ôi, câu trả lời nhẹ nhàng ngon ơ như thế người dân vẫn thường nghe, phải chăng
đó là con đường chạy tội nhanh nhất, đỡ vất vả nhất? Còn bao giờ xử lý là chuyện
nói sau hay chẳng bao giờ nói nữa. Thế là huề cả làng.
Còn nhiều chuyện vô đạo đức nữa, tôi chỉ nêu một vấn đề tiêu biểu trong thời gian
gần đây
Biết heo độc vẫn bán cho dân ăn, chính quyền cũng đồng ý
Hàng loạt lô heo độc lén lút vận chuyển về TP Sài Gòn giết mổ được cơ quan chức
năng phát hiện kịp thời nhưng thay vì buộc tiêu hủy thì cơ quan chức năng lại cho
thương lái bán ra thị trường.
Ngày 31 tháng Năm vừa qua, Chi Cục Thú Y TP. Sài Gòn cho biết vẫn đang lưu
giữ bốn lô (325 con heo) có nguồn gốc từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai
có dấu hiệu bơm nước bẩn trước khi đưa vào các lò mổ tại thành phố.
Trong đó có ba lô đưa về cơ sở giết mổ Xuyên Á, một lô đưa về lò Tân Thạnh
Đông (cùng đóng tại huyện Củ Chi). Sau khi làm việc, các chủ hàng đã thừa nhận
số heo trên đã bị bơm nước bẩn trước khi vận chuyển về Sài Gòn.
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Trước đó, rạng sáng 14 tháng Năm, Chi Cục Thú Y phối hợp Phòng Cảnh Sát
Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường (PC49) - công an TP. Sài Gòn kiểm tra,
phát hiện tám lô (623 con heo) có dấu hiệu bất thường từ các tỉnh chuẩn bị nhập
vào cơ sở Nam Phong (Quận Bình Thạnh) giết mổ. Sau khi xét nghiệm, 623 con
heo này đã bị thương lái bơm nước bẩn và tiêm chất acepromazine (thuốc an thần
này đã bị cấm tiêm vào heo trước khi giết mổ).
Thế nhưng điều đáng nói là những lô heo độc này rồi cũng sẽ được ưu ái cho sống
bảy ngày để “đào thải độc,” sau đó giết mổ bán ra cho người tiêu dùng mua về ăn.
Nếu vi phạm số lượng hàng trăm con heo với khối lượng hàng chục tấn mà chỉ xử
phạt hành chính với mức 6 - 7 triệu đồng ($300) là quá nhẹ, không đủ sức răn đe
bởi bằng cách này sẽ đem lại cho người giết mổ lợi nhuận lớn hơn nhiều so với số
tiền bị phạt. Thêm vào đó, việc cho phép người vi phạm giữ gia súc sau bảy ngày
rồi tiếp tục giết mổ để bán ra thị trường cũng là một cách xử lý không thể chấp
nhận được, thiếu khoa học và thiếu đạo đức.
Việc này không chỉ có doanh nghiệp vô đạo đức mà chính quyền cũng tiếp tay gây
tai họa cho dân, nó có thể đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của cả cộng đồng xã hội
với thời gian lâu dài.
Sự việc ghê rợn này đã kéo dài. Năm 2015, Chi Cục Thú Y TP. Sài Gòn cũng đã
phát hiện nhiều trường hợp heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ.
Cụ thể, ngày 6 tháng 7, 2015, trạm thú y quận 12 phát hiện tại nhà không số thuộc
tổ 47, KP.7, phường Hiệp Thành của ông Nguyễn Văn Văn đang giết mổ lậu 11
con heo. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều chai thuốc hiệu
combistress (thuốc gây mê an thần) và chính ông Văn cũng thừa nhận mua loại
thuốc này ở các tiệm thuốc thú y về tiêm vào heo trước khi giết thịt.
Ngày 22 tháng Bảy, 2015, trạm thú y huyện Hóc Môn phát hiện ông Nguyễn Văn
Tiến ngụ tổ 11, ấp 1, xã Đông Thạnh đang giết mổ lậu 25 con heo. Ông Tiến cũng
thừa nhận đã tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ...
Còn bao nhiêu vụ gian lận táng tận lương tâm của các con buôn và chính quyền địa
phương toa rập giết hại dân Sài Gòn nữa không khám phá ra. Những tên này chính
là những kẻ thù ngầm phá hoại đời sống của người dân Sài Gòn.
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Thế nên các bệnh viện công cũng như tư ở Sài Gòn cứ mỗi ngày một đông kín chật
chội đến nỗi không có chỗ len chân, bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường.
Mỗi năm nhà nước và người dân phải bỏ ra bao nhiêu tiền khám chữa những thứ
bệnh quái lạ thứ mà trước đây rất ít. Ôi người Sài Gòn của tôi đáng thương biết
chừng nào.
Còn đâu những buổi chiều dạo chơi bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng. Xin cho tôi
được sống lại với Hải Phòng và Sài Gòn của tôi những ngày xa xưa.A
Văn Quang (27-6-2016)
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Gần 90% người Việt đang mở cửa đón ung thư vào
tận nhà mà không hay biết
Bạn thích ăn những món chiên xào? Bạn có biết ăn ngon nhưng cực hại cho sức
khỏe? Gần 90% người Việt đang chi tiền để mua ung thư cho cả nhà - hãy chú ý
trước khi quá muộn.

TS Nguyễn Quang Thảo – Trưởng phòng ATTP, Vụ khoa học công nghệ, Bộ
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Công Thương cho biết, hiện nay người Việt đang tự mua bệnh ung thư vào
người.
Ăn nhiều đồ chiên rán gây ung thư
TS Thảo cho biết mỗi buổi chiều trên các đường phố những quán ăn vặt chiên
rán với chảo dầu vàng đen, bốc khói nguy ngút và hàng trăm, hàng nghìn người
cứ vô tư ăn nó mà không biết rằng chúng ta đang đưa chính bệnh ung thư vào
miệng mình. Nhìn những cảnh đó, TS Thảo cũng như nhiều đồng nghiệp của ông
phải thốt lên rằng “quá sợ hãi”. Họ không biết rằng chảo dầu bốc khói kia chính
là con đường đưa họ đến bệnh tật nhanh nhất, nhiều nhất.
Cùng quan điểm, PGS Lê Bạch Mai – Phó viện trưởng viện Dinh dưỡng Quốc
gia tâm sự, không phải ngẫu nhiên mà các khoa khám bệnh, bệnh viện chuyên
khoa ung thư lại tăng chóng mặt như thế. Theo PGS Mai chính cách chế biến,
nấu ăn cũng như thói quen ăn uống của người Việt là nguyên nhân khiến các
bệnh ung thư gia tăng nhiều như thế.
Nếu ung thư do thuốc lá là 30 % thì do ăn uống lên tới 40%.
Theo quy chuẩn của Việt Nam có nhiều dầu ăn ép từ các hạt có dầu, nguy cơ ô
nhiễm nấm (nguy cơ gây ung thư) những aflatocxin B1 nằm dưới ngưỡng 5 %
triệu/lít. Nhưng nếu mua phải dầu kém chất lượng, không được kiểm soát, trôi
nổi trên thị trường thì quy chuẩn này rất khó kiểm soát.
PGS Hảo cho biết thực trạng sử dụng dầu ăn của chúng ta dù đặt chất lượng, an
toàn cho người thân là trên hết nhưng ở các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài thị
trường tình hình chất lượng dầu ăn rất kém chất lượng mà người Việt mình thì vô
tư ăn vào.
Theo PGS Hảo, nghiên cứu của Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
cho thấy, tình trạng sử dụng dầu ăn ở các cơ sở làm bánh rán, xôi, quẩy, hành
chiên đã được tổng hợp.
Nghiên cứu được quan sát trực tiếp, lấy mẫu tại các cơ sở như trên tại 4 quận nội
thành Hà Nội để kiểm soát các chất sinh ra trong quý trình chế biến. Trong
đó việc chiên đi chiên lại nhiều lần lên mức đáng báo động.
Các chuyên gia đều cảnh báo thực phẩm chiên làm gia tăng nguy cơ phát triển
ung thư, đặc biệt là khi chúng chứa các loại dầu hydro hóa – chất béo transfat.
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Quá trình chiên kĩ hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ tạo ra sản phẩm phụ gọi là
acrylamide. Acrylamide là một khối u chứa chất độc thần kinh mạnh, có tác dụng
phụ không chỉ trên não, mà cả đối với hệ thống sinh sản.
Ngoài ra, theo TS Thảo, người Việt mình còn có thói quen sử dụng dầu không
đúng cách ngoài chiên đi, chiên lại họ còn có thói quen trộn dầu mới vào dầu cũ,
sử dụng dầu chiên để nấu, xào. TS Thảo nhấn mạnh cách tốt nhất không rước
bệnh vào người là không bao giờ được trộn dầu mới, dầu cũ đã chiên rồi, đổ vào
cái lọ như thế cực kỳ nguy hiểm tạo ra độc tố.
Gây bệnh tim mạch, cao huyết áp
Thông tin được tiến sĩ Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia đưa ra
tại hội nghị khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm diễn ra tại Hà Nội ngày 19/12.
“Đây là một trong những thách thức của công tác dinh dưỡng trong giai đoạn
tới. Đặc biệt tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ gia tăng nhanh ở cả thành thị và nông
thôn. Tỷ lệ này chung cho cả nước là 5,6%; trong khi mức ở thành thị là 6,5%,
còn ở nông thôn là khoảng 4%”, tiến sĩ Tuyên nói.
Thực trạng này ở người trưởng thành 20-74 tuổi cũng ở mức cao. Nếu tính chỉ số
khối cơ thể BMI từ 23 trở lên thì tỷ lệ thừa cân béo phì trên toàn quốc là 26%,
riêng thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM lên đến 40%. Có khoảng 40-50%
người bị mỡ máu cao, nền tảng của các bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch,
cao huyết áp…
Tiến sĩ Tuyên cho biết, căn nguyên của tình trạng này là chế độ ăn quá dư thừa
năng lượng, nhiều chất béo, bột đường, đạm và lối sống ít vận động. Trong thời
gian qua, cơ cấu sinh năng lượng trong khẩu phần ăn người Việt có sự thay đổi rõ
rệt. Mức ăn thịt tăng lên rất nhanh, từ 11g bình quân đầu người một ngày vào
thập kỷ 1980 lên 84 g như hiện nay. Bên cạnh đó rau xanh, quả chín có tăng lên
nhưng rau xanh tăng không được như kỳ vọng.
Tăng khả năng bị ung thư buồng trứng, dạ con
Theo nghiên cứu mới nhất ở Châu Âu thì những người phụ nữ ăn các đồ rán giòn
nhất là khoai tây chiên hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn gấp 2
lần so với nhóm người ăn ít hoặc không sử dụng đồ chiên rán. Nguy cơ này được
thể hiện rõ ở nhóm ung thư buồng trứng và dạ con. Chưa kể nếu bạn ăn phải món
ăn tái sử dụng dầu chiên nhiều lần có nguy cơ gây ra 2 loại ung thư này cao hơn.
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Nhật, Pháp đưa ra những bằng chứng công nhận Hoàng sa,
Trường Sa của VN khiến Trung Cộng tím mặt
Nguyen Van Mui
Việt nam là cựu thuộc địa của Pháp.
Trong thế chiến thứ 2, Nhật có một thời gian khá lâu ở VN. Hai nước này có
nhiều bằng chứng cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của VN.
Điều này làm cho Trung cộng mặt tái ngắt.
Về tính liên tục của sự chiếm hữu thực sự, Tiến sĩ Trần Công Trục đưa ra một số
mốc lịch sử hết sức cụ thể, có ý nghĩa: Với tư cách là đại diện Nhà nước Việt Nam
về đối ngoại trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Cộng hòa Pháp đã tiếp
tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã (bên trái) tặng bản vẽ lại An Nam Đại quốc họa đồ
cho UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.
Theo Hiệp ước Patenotre năm 1884, Chính quyền thuộc địa Pháp đã tiến hành
các hoạt động đại diện cho Nhà nước Việt Nam trong việc tiếp tục bảo vệ, quản lý
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và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa.
Cụ thể, sau một thời gian tổ chức các cuộc nghiên cứu, khảo sát tại thực địa của
các nhà khoa học và những cuộc trao đổi giữa những chính khách Pháp có liên
quan đến quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ngày 8/3/1925, Toàn quyền
Đông Dương đã tuyên bố khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
là bộ phận lãnh thổ thuộc địa của Pháp.
Ngày 19/3/1926, Thống đốc Nam Kỳ cấp giấy phép nghiên cứu mỏ ở đảo Trường
Sa cho Công ty Phosphat của Bắc Kỳ.
Ngày 13/4/1930, Thông báo hạm Malicieuse do thuyền trưởng De Lattre điều
khiển ra quần đảo Trường Sa theo chỉ thị của Toàn quyền Đông Dương dựng bia
chủ quyền, đóng giữ đảo Trường Sa và các đảo, đá, bãi phụ thuộc.
Ngày 23/9/1930, Chính phủ Pháp gửi thông báo ngoại giao cho các cường quốc về
sự kiện đóng giữ quần đảo Trường Sa theo đúng thủ tục.
Ngày 31/12/1930, Phòng Đối ngoại Phủ Toàn quyền Đông Dương gửi báo cáo lên
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp về những hoạt động đóng giữ đảo
Trường Sa và các đảo phụ cận, cũng như các tư liệu khảo cứu về pháp lý bảo vệ
cho sự kiện đóng giữ này.
Ngày 4/1/1932, Chính phủ Pháp gửi Công hàm tới Công sứ Trung Quốc tại Paris
khẳng định chủ quyền của Pháp đối với Hoàng Sa và đề nghị giải quyết tranh chấp
thông qua đàm phán hữu nghị hoặc bằng phương thức trọng tài quốc tế. Trung
Quốc từ chối đề nghị này.
Ngày 18/2/1937, Pháp lại chính thức yêu cầu Trung Quốc áp dụng phương thức
trọng tài quốc tế để xác định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa; Trung Quốc lại khước
từ.
Ngày 26/11/1937, Pháp phái kỹ sư trưởng J. Gauthier ra Hoàng Sa để nghiên cứu
tìm địa điểm xây dựng đèn biển, bãi đỗ cho thủy phi cơ, nghiên cứu các điều kiện
định cư ở quần đảo này.
Năm 1938, Pháp phái các đơn vị Bảo an đến đồn trú trên các đảo và xây dựng một
hải đăng, một trạm khí tượng được Tổ chức Khí tượng Thế giới cho đăng ký với số
hiệu là 48859 ở đảo Phú Lâm, một trạm vô tuyến điện TSF trên đảo Hoàng Sa.
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Ngày 15/6/1938, Pháp xây xong trạm khí tượng ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường
Sa.
Ngày 30/3/1938, vua Bảo Đại ký Dụ số 10 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa
Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây.
Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương Jules Brevie ký Nghị định 156-S-V
thành lập đơn vị hành chính cho quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên.
An Nam Đại quốc họa đồ của Giám mục Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định
Paracels (Cát Vàng, Hoàng Sa) nằm trong vùng biển Việt Nam. Ảnh: ĐNĐT
Tháng 6/1938, một đơn vị lính Bảo an Việt Nam được phái ra đồn trú tại quần đảo
Hoàng Sa. Một bia chủ quyền đã được dựng tại đảo Hoàng Sa có khắc dòng chữ:
“Republique Francaise-Empire d’Annam-Achipel de Paracel 1816-Ile de Pattle
1938”.
Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản tuyên bố sáp nhập các quần đảo
trong Biển Đông vào các vùng lãnh thổ mà Nhật đã chiếm đóng.
Ngày 4/4/1939, Chính phủ Pháp gửi Công hàm phản đối các quyết định nói trên
của Nhật và bảo lưu quyền của Pháp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 15/8/1945, Nhật thua trận phải rút khỏi Đông Dương và
ngày 26/8/1945, quân đội Nhật phải rút khỏi quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa.
Sau khi Nhật rút đi, mở ra một thời kỳ mới vô cùng phức tạp.
Tiến sĩ Trục cho biết, trong hoàn cảnh lịch sử cuối năm 1946, đầu năm 1947, mặc
dù Việt Nam đã tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, không còn ràng buộc vào Hiệp
định Patenotre 1884, song Pháp cho rằng, theo Hiệp định Sơ bộ ngày
6/3/1946, Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, về
ngoại giao vẫn thuộc Pháp nên Pháp có nhiệm vụ thực thi quyền đại diện Việt Nam
trong vấn đề chống lại mọi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Theo Hiệp định ngày 8/3/1949, Pháp dựng lên chính quyền thân Pháp, gọi là
Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu. Tuy nhiên, trong thực tế quân
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đội Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa.
Cũng trong năm 1949, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chấp nhận đơn xin đăng ký
danh sách các trạm khí tượng do Pháp xây dựng tại quần đảo Hoàng Sa và quần
đảo Trường Sa vào danh sách các trạm khí tượng thế giới: Trạm Phú Lâm, số hiệu
48859, Trạm Hoàng Sa số 48860, Trạm Ba Bình số 48419.
Ngày 14/10/1950, Tổng trấn Trung phần Phan Văn Giáo đã chủ trì việc bàn
giao quản lý quần đảo Hoàng Sa giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Bảo Đại.
Từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/1951, Hội nghị San Francisco có đại diện của 51 nước
tham dự để ký kết Hòa ước với Nhật. Tại phiên họp toàn thể mở rộng ngày 5/9, với
48 phiếu chống, 3 phiếu thuận, hội nghị đã bác bỏ đề nghị của Ngoại trưởng
Gromyco (Liên Xô cũ) về việc tu chỉnh khoản 13 của Dự thảo Hòa ước, trong đó
có nội dung: Nhật thừa nhận chủ quyền của CHND Trung Hoa đối với quần đảo
Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa về phía Nam.
Ngày 7/9/1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam
Trần Văn Hữu đã long trọng tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh
thổ của Việt Nam. Không một đại biểu nào trong hội nghị này có bình luận gì về
tuyên bố này.
Ngày 8/9/1951, Hòa ước với Nhật được ký kết. Điều 2, Đoạn 7, của Hòa ước đã
ghi rõ: “Nhật Bản từ bỏ chủ quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo
Paracel và Sprathly” (khoản f).
Ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneve được ký kết đã công nhận một nước có nền
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất. Điều 1 của Hiệp định đã quy
định lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm giới tuyến tạm thời để phân chia quyền
quản lý lãnh thổ giữa hai miền Nam-Bắc của Việt Nam. Giới tuyến tạm thời này
cũng được kéo dài bằng một đường thẳng từ bờ biển ra ngoài khơi (Điều 4). Quần
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản
lý của chính quyền miền Nam Việt Nam.
Tháng 4/1956, khi quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Đông Dương, quân đội Quốc
gia Việt Nam, về sau là Việt Nam Cộng hòa, đã ra tiếp quản nhóm phía Tây quần
đảo Hoàng Sa.Trước những hành động xâm chiếm một số đảo ở quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa do Trung Quốc tiến hành vào thời điểm giao thời này, Chính phủ
Việt Nam Cộng hòa đã lên tiếng phản đối.
76

Ngày 24/5 và 8/6/1956, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra thông cáo nhấn mạnh,
quần đảo Hoàng Sa cùng với quần đảo Trường Sa “luôn luôn là một phần của Việt
Nam” và tuyên bố khẳng định chủ quyền từ lâu đời của Việt Nam.Ngày
13/7/1971, tại Hội nghị ASPEC Manila, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa
Trần Văn Lắm đã tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
thuộc chủ quyền Việt Nam.
Từ ngày 17/1 đến 20/1/1974, Trung Quốc huy động lực lượng quân sự đánh
chiếm nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Trên mặt trận ngoại giao, Việt Nam
Cộng hòa đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước Liên hợp quốc và cộng đồng quốc
tế.
Cũng trong thời gian này, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam
Việt Nam đã tuyên bố nêu rõ lập trường của mình trước sự kiện này.
Nguyen Van Mui
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Nếu Nhìn Thấy Dấu Hiệu Này, Hãy Chạy Lên Bờ
Trước Khi Quá Muộn! Dòng chảy xa bờ (rip current)
luôn được coi là “tử thần giấu mặt” của biển cả.
****
Nếu Nhìn Thấy Dấu Hiệu Này, Hãy Chạy Lên Bờ Trước Khi Quá Muộn!
Nhiều người đi biển thường chọn bơi vào vùng nước phẳng lặng mà không
ngờ rằng, đây mới chính là “cạm bẫy” dẫn đến nhiều vụ chết đuối thương
tâm.
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Mũi tên màu đỏ là nơi có dòng chảy xa bờ
Dòng chảy xa bờ (rip current) luôn được coi là “tử thần giấu mặt” của biển cả. Mặt
nước nơi có dòng chảy xa bờ thường phẳng lặng, ít sóng nên nhiều người tưởng
rằng đó là nơi an toàn và di chuyển tới đó. Thế nhưng khi bơi vào dòng chảy xa bờ,
chúng ta có thể ngay lập tức bị cuốn trôi ra xa.
Vậy dòng chảy xa bờ là gì?
Là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng sẽ đánh và đưa nước biển
vào bờ, nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành
một dòng đi thẳng ra biển, khi đó dòng nước này sẽ hình thành dòng chảy xa bờ.
Trong một thí nghiệm, người ta rắc chất màu sát bờ biển và quan sát thấy chất màu
bị kéo ra xa bờ. Điều này chứng tỏ nơi đó dòng nước đi ngược từ bờ ra biển. Bên
cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng nơi dòng nước đi từ bờ ra biển là vùng nước lặng,
hầu như không có sóng. Đây là điều chúng ta cần lưu ý nhất về dòng chảy xa bờ để
tránh gặp rùi ro.

Dòng chảy xa bờ trên biển được nhận biết bằng cách đổ bột màu.
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Vì sao dòng chảy xa bờ lại nguy hiểm?
Dòng chảy xa bờ là nguyên nhân dẫn đến 80% các trường hợp cứu nạn và chết
đuối trên biển. Vận tốc trung bình của dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5 m/s cho đến
2,5 m/s, nhanh hơn cả vận tốc bơi của một vận động viên bơi lội Olympic. Tuy
nhiên, do dòng chảy xa bờ thường hẹp, có chiều ngang khoảng 1-3 m, nhiều người
bơi thành thạo có thể dễ dàng thoát ra bằng cách bơi vuông góc với dòng chảy và
song song với bờ biển. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết tới thủ thuật trên, và
thực tế nhiều người có thể bị vắt kiệt sức lực khi cố hết sức vùng vẫy bơi ngược
dòng chảy.
Dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Khi sóng to thì vận tốc
dòng chảy xa bờ cũng nhanh hơn gây nguy hiểm hơn cho người bơi. Tuy nhiên,
khi đó thường ít có người xuống biển tắm vì e ngại sóng to.
Vào những ngày sóng không lớn, trái lại, người ta thường chết đuối nhiều hơn vì
có nhiều người xuống biển tắm. Khi thấy sóng không quá to người ta thường chủ
quan và không quan tâm đến dòng chảy xa bờ. Tuy nhiên khi di chuyển vào chỗ
lặng sóng, chúng ta vô tình rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng chảy này sẽ ngay lập
tức kéo chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển.

Dòng chảy xa bờ thường xuất hiện ở nơi có mặt nước phẳng lặng

Có 3 loại dòng chảy xa bờ:
– Dòng ngược tức thì (Flash Rip Current): dòng chảy hình thành, biến mất nhanh
chóng do mực nước biển giảm và sóng tăng cao đột ngột.
– Dòng ngược cố định (Fixed Rip Current): hình thành do nước biển bị chắn bởi 2
đường cát, có thể tồn tại trong khoảng thời gian từ vài ngày đến hàng tuần, thậm
chí hàng tháng.
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– Dòng ngược vĩnh cửu (Permanent Rip Current) hình thành do địa hình vùng biển.
Ở vùng biển có nhiều san hô, dòng chảy này có thể tồn tại vĩnh viễn.

Làm thế nào để nhận biết dòng chảy xa bờ?
Dòng chảy xa bờ có một số dấu hiệu đặc trưng mà nếu quan sát cẩn thận, các nhân
viên cứu hộ và người đi biển có thể dễ dàng nhận ra. Do vậy, trước khi xuống biển,
chúng ta nên đứng từ trên cao và dành khoảng 5-10 phút để nhận dạng dòng chảy
xa bờ trên bờ biển mà chúng ta sắp xuống tắm.
– Dòng chảy xa bờ có mặt nước phẳng lặng hơn và ít sóng hơn. Nếu di chuyển vào
chỗ lặng sóng thì chúng ta sẽ rơi vào dòng chảy xa bờ. Ngược lại, nơi biển có sóng
bạc đầu thì chúng ta sẽ được sóng đánh đưa vào bờ.
– Dòng chảy xa bờ có màu khác biệt so với vùng nước xung quanh, thường là sậm
màu hơn và đục hơn tùy theo góc chiếu của ánh mặt trời.

Dòng chảy xa bờ có màu đậm hơn (ảnh: WHOI)
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– Đôi khi chúng ta có thể thấy các mảnh vỡ hay bọt nước nổi trên mặt dòng chảy
cuốn ra xa bờ và trôi ra biển. Trong khi đó, sóng bạc đầu sẽ đẩy các mảnh vỡ này
vào bờ biển.
Nếu rơi vào dòng chảy xa bờ, làm thế nào để thoát?
Điều quan trọng khi bị rơi vào dòng chảy ra bờ là phải tuyệt đối giữ bình tĩnh.
Nếu hoảng loạn, bạn sẽ không còn khả năng phán đoán chính xác.
Bên cạnh đó, bạn cần phải lưu ý không bơi ngược dòng nước. Nhiều trường hợp
người bị nạn quá hoảng loạn và cố gắng bơi ngược dòng nước để vào bờ, do đó
dẫn đến kiệt sức và chết đuối.
Nếu là người bơi giỏi, thì thay vì cố bơi ngược dòng, bạn hãy tìm cách bơi song
song với bờ biển, tức là vuông góc với dòng chảy bởi đó là cách giúp chúng ta
hướng đến chỗ có sóng bạc đầu. Sau khi đã thoát khỏi dòng xoáy, hãy bơi chéo góc
và hướng về phía bờ.

Bơi song song với bờ biển khi bơi vào dòng chảy xa bờ

Nếu là người bơi yếu thì bạn hãy giơ tay lên ra hiệu trợ giúp, đồng thời giữ bình
tĩnh và thả nổi để giữ sức. Ước lượng thấy dòng chảy xa bờ yếu đi thì bạn hãy cố
gắng bơi song song với bờ biển để tới khu vực có sóng bạc đầu như đã đề cập ở
phần trên.
Tuy vậy, để phòng ngữa rủi ro bất trắc có thể ập đến bất kỳ lúc nào, bạn nên tắm
biển ở những nơi có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và được chứng nhận an toàn.
Bên cạnh đó, cần quan sát các biển chỉ báo an toàn và trao đổi với các nhân viên
cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển sắp xuống tắm.
Theo vntinnhanh.vn
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Lá Thư Úc Châu.

Chuyện Văn học & Nghệ thuật miền Nam
"Điều đáng sợ không phải người ngu dốt, mà là sự hiểu biết giả, trí thức giả, nó sẽ
phá hoại đất nước nhanh hơn bất cứ sự ngu dốt nào”. (Đại Văn hào Nga Lev
Nikolayevich Tolstoy).
(i) Ns Tuấn Khanh: Nghệ sĩ Kim Tuyến - Tôi chọn Tự do và không hối tiếc
BVN: Tình cờ gặp được chi Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu
diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung
hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn
Tài, Thanh Hải… Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không
khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa… Giọng hát và lối
trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ
cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình.
Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim
Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra
câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng: "vì sao bà lại là một cán chính nằm vùng".
Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói
hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những
câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh
ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành.
Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp –
mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thêu dệt. Trong chuyện kể
ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi, để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim
Tuyến. Cuộc đời, quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong
những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn
Kiệt lên tiếng bênh vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều búa rìu từ các cán bộ
bảo thủ thâm căn – coi bà Kim Cương cũng cùng một loại “văn hóa đồi trụy”,
không nên sử dụng trong chế độ XHCN.
Cám ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi
thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra, sẽ là phần tham khảo sống
động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của Sài Gòn
trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy.
Tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể, với tư cách hậu bối, và cũng
sẵn lòng dành thời gian với với những ý kiến cải chính khác gửi đến, trong tinh
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thần sẵn sàng rộng đường dư luận. Trân trọng. (Nhạc sĩ Tuấn Khanh)
BVN không quan tâm đến cách đánh giá nhân phẩm của những con người cụ thể
trong bài này. Nhưng những đảo lộn giá trị xung quanh sự kiện 30-4-1975 tại miền
Nam Việt Nam dẫn đến nhiều cách nhìn nhận khác nhau trong các mối quan hệ
giữa nghệ thuật và thời cuộc là những hồi ức quan trọng của một nghệ sĩ có tiếng,
rất cần được tham khảo kỹ để có thêm hiểu biết về một thời lỳ lịch sử.
***
Ns TuanKhanh: Thật bất ngờ khi gặp lại chị ở Mỹ, đặc biệt là qua trường hợp chị
nói rất thẳng thắn với nghệ sĩ Kim Cương, về những hoạt động không có tính cách
văn nghệ của bà. Có vẻ như còn rất nhiều thứ về cuộc đời mình mà chị chưa có dịp
chia sẻ với khán giả. Nếu không bất tiện, chị có thể cho biết sau ngày 30-4-1975,
cột mốc của đời chị đã như thế nào?
Nghệ sĩ Kim Tuyến: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo lời kêu gọi của Đài Phát
thanh Sài Gòn (quân cán chính phải đến trình diện), tôi đến sở làm là Tiểu đoàn
50 Chiến tranh Chính trị trình diện. Đến nơi tôi thấy một đống rác khổng lồ ngay
lối cổng ra vào và đầy cả trong sân. Bỗng có người nói: "Không phải ở đây mà
phải trình diện ở Tổng cục Chiến tranh Chính trị ở đường Thống Nhất".
Đến Tổng cục CTCT, anh Vân Sơn (Ban AVT) giúp tôi lấy tờ đơn khai lý lịch từ
một cán bộ cộng sản đưa cho tôi. Tôi đang điền vào thì một cán bộ khác bước ra
nói: "Các ban nhạc trong Nam này chỉ có vài nhạc công, ngoài Bắc chúng tôi có
cả trăm nhạc công ấy". Tôi hơi bực nói: "Nhưng sao ca sĩ các anh hát giống tiếng
Tàu quá, chỉ nghe chí chí chéo chéo không hà, chúng tôi không hiểu gì cả".
Nhìn vào tờ khai lý lịch, tôi nhanh trí điền vào hai chữ “tài xế” ở phần nghề
nghiệp. Xong mọi thủ tục, anh Vân Sơn đưa tôi đến trước cổng Ban Văn nghệ Hoa
Tình Thương và Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Anh Vân Sơn chào từ giã với
gương mặt thật buồn. Về sau tôi được tin anh Vân Sơn đã nhảy xuống sông Thị
Nghè tự tử vì bất mãn với chế độ.
Sau đó theo lời kêu gọi của chị Kim Cương, tôi đến họp tại Hội Nghệ sĩ. Rất đông
các cô chú và anh chị nghệ sĩ tân cổ tụ tập bên hông trụ sở và phía sân sau. Khi
thấy tôi và nghệ sĩ Tùng Lâm ngồi trò chuyện, chị Kim Cương ngồi xuống bên
cạnh tôi. Tôi nói: "Chị ơi em buồn quá". Chị Kim Cương kéo đầu tôi ngả vào vai
chị, một tay vuốt tóc vỗ về: "Đừng buồn em, chị em mình rồi sẽ được giải phóng ra
khỏi bốn bức tường". Tôi sững sờ nhìn chú Tùng Lâm. Chị Kim Cương nói lớn:
"Mọi người vào trong, đến giờ họp". Chị nắm tay tôi, kéo tôi theo chị vào phòng
họp. Chị ngồi vào đầu bàn chủ tọa. Chị dõng dạc tuyên bố: "Ngày xưa bọn Thiệu
Kỳ bán nước còn hiện diện trên quê hương ta, tôi phải núp dưới danh nghĩa Làng
Cô nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào. Tôi ra lệnh
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cho anh Nguyễn Đức (nhạc sĩ) lập những tiểu tổ để chúng ta thành lập Biệt đội
Văn nghệ ...". Chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Tuyến, khóc nữa đi
con, mầy khóc nữa đi con". Tôi thất vọng não nề. Trong khi chị Kim Cương thao
thao bất tuyệt, tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi, thần
tượng sụp đổ! Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng đã giúp cho cộng sản cướp đoạt
miền Nam, áp bức bóc lột người dân, đưa đất nước đến chỗ sắp bị diệt vong, mà
sao lại dám nói là mình yêu nước???
Vài tuần sau, tôi gặp bác Bảy Nam, mẹ của chị Kim Cương, đi xích lô máy ngừng
trước nhà. Thấy tôi Bác hỏi : "Kim Tuyến, con đi đâu đây?". Tôi chào Bác và trả
lời "Dạ, đây là nhà con". Bác nói tiếp: "Bác vào thăm ông Trần Tấn Quốc, vì nghe
ổng sắp dọn về Cao Lãnh ẩn dật. À, con có nhận được thơ của chị Kim mời con
tham gia ban kịch không? Chị Kim thích con đóng kịch với chị lắm. Ngày phát role
(*chọn người vào vai) chị Kim chờ con quá trời". Tôi chỉ còn biết đáp:
"Dạ...Dạ...tại con bịnh". Sau đó mấy ngày Má Bảy Phùng Há nhắn tôi đến nhà. Bà
mặc áo dài chờ tôi, Bà cho biết Bà muốn đưa tôi lên Sở Thông tin Văn hóa trình
diện để hát cho đoàn Sài Gòn 1 với nghệ sĩ Thành Được. Trước đó tôi luôn được
Má Bảy mời hát chánh cho Ban cải lương Phụng Hảo và Vân Kiều trên TV với anh
Thanh Sang, và lần sau cùng với anh Thành Được tuồng Cạm bẫy Đô thành của
soạn giả Ngọc Điệp. Má Bảy bảo tôi về thay áo dài cho đàng hoàng, "cách mạng
không thích ăn mặc như vậy đâu con", vì tôi đang mặc quần ống loa và áo thun
màu vàng với chữ Have a nice day, áo bỏ trong quần, đeo dây belt to tướng. Tôi
chào Má Bảy, trở về nhà tôi, và trốn luôn Má Bảy.
Ns TK: Nhưng rồi sau 1975, chị có tiếp tục sinh hoạt văn nghệ bình thường
không? Những ngày đó như thế nào?
Kim Tuyến: Sau ngày 30/04/1975, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ miền Nam hầu như thất
nghiệp hết. Cứ một hoặc hai ngày là có ba người bộ đội mang dép râu đi vào nhà
tôi, ngang nhiên đi từ trước ra sau, rồi ngồi chồm hỗm trên salon và nói là "Chúng
con đến thăm Mạ (Mẹ tôi)". Lần lượt cán bộ, rồi tới 'Cách mạng 30' (*thành phần
hưởng ứng với chế độ mới ngay sau ngày 30-4) kéo tới nhà tôi kêu gọi tôi tham
gia. Họ bảo: "Chị là nghệ sĩ nên sẽ có tác động lớn đối với quần chúng, chị sẽ ca
hát và hướng dẫn quần chúng. Mới giải phóng nên cách mạng còn nghèo. Chúng
tôi sẽ cấp cho chị một chỗ ngủ nghỉ tại trụ sở ngoài đường Lê Quang Định, nơi
chúng tôi tịch thu của bọn bám chân đế quốc Mỹ, chúng tôi cung cấp cho chị một
bữa ăn cho một ngày...". Tiền lương thì không có. Họ yêu cầu tôi theo họ ra Quận
và định chở tôi bằng xe đạp. Tôi bảo họ cứ đi trước, tôi sẽ chạy xe theo. Quận của
họ là bãi đất trống ngay ngã 5 Bình Hòa. Một nhóm người, già trẻ bé lớn đứng
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bao quanh một thanh niên nhỏ con, ốm nhách đang ôm cây đàn, vừa hát vừa chỉ
dẫn tất cả hát và diễn tả bằng chân: "Ta lên giây đàn... từng tưng...". Mọi người
nhìn theo anh này, cùng hát cùng co chân, đưa đầu gối cao ngang bụng, hai tay
cũng làm bộ như đang cầm cây đàn. Tôi thầm nghĩ: “trình diễn kiểu gì mà giống
như một bầy khỉ đột vậy?” Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu thanh niên, và tội nghiệp
cho những người dân đang bị bắt làm những trò quái đản. Mặt tôi nóng bừng, tay
chân tôi lạnh, chắc là bị lên máu. Tôi nói với anh cán bộ là tôi bị bệnh rồi và tôi
phải về nhà chữa bệnh gấp.
Cả xóm nhà vùng tôi ở rất bực mình vì những cái loa tuyên truyền láo khoét. Mới
hừng sáng loa phát rùm lên kêu mọi người thức dậy tập thể dục, nghe rất chói tai
nhức óc. Có lần họ cho người đến từng nhà trong xóm kiểm kê xem nhà có cầu tiêu
không? Loại nào? Ngồi bàn hay ngồi chồm hỗm có cái lỗ ?...
Ns TK: Hoàn cảnh chị thì như vậy, nhưng bạn bè quen biết trong nghề thì thế nào?
Họ có gặp những nghịch cảnh như chị không hay mọi thứ dễ dàng hòa nhập hơn?
Kim Tuyến: Tôi có người bạn tên Mai, nhà chị ở đường Ngô Tùng Châu, Gia
Định. Một dịp tôi đến nhà chị thì thấy một nhóm công an phường ngồi đầy nhà.
Chị nói nhỏ với tôi là họ ngang nhiên vào nhà, họ còn tự động lấy thức ăn trong tủ
lạnh. Tôi bênh bạn nói: "Chị này ở một mình, không có chồng, tại sao các anh tự
nhiên vào nhà người ta vậy?" Họ đáp: "À, thì chỉ là đến thăm chị Mai thôi". Tôi
chợt nhớ đến chị bạn có chồng nhạc sĩ cổ nhạc đang là quân nhân của Biệt đoàn
Văn nghệ Trung ương và đang có nhà trong khu gia binh, tôi hỏi: "Mấy gia đình
vợ con lính VNCH sống trong trại gia binh, bây giờ có được tiếp tục ở không?".
Tên Ba Tấn, mặt mày gian ác, trả lời: "Chúng đã tiếp tay cho bọn Thiệu Kỳ bán
nước, chúng không có quyền ở". Tôi hỏi: "Vậy ai sẽ ở?". Hắn đáp: "Chúng tôi,
những người có công với cách mạng". Tôi nói tiếp: "Theo tôi, các anh là cách
mạng giải phóng miền Nam, nên dành những căn nhà đó và các biệt thự của cái
bọn mà các anh cho là bám chân đế quốc Mỹ bỏ lại, đem cấp cho các người nghèo
khổ đang ở gầm cầu xó chợ. Còn các anh nên che chòi ở, thì dân chúng sẽ phục
các anh vô cùng. Các anh vào ở các nhà này tôi e dân chúng sẽ nghĩ lầm về cái từ
“giải phóng” của các anh. Còn xe tăng, xe nhà binh, máy bay của đế quốc Mỹ bỏ
lại, các anh nên bắt chước Campuchia đốt bỏ hết đi, đừng nên xài bất cứ cái gì
của Mỹ Ngụy để lại". Ba Tân tức giận gọi đồng bọn. Mấy chiếc xe mô tô hụ còi
rầm rộ chạy đến, chĩa súng bắt tôi giải đi về phường. Đến chiều, một thanh niên
trẻ ôm 1 tập giấy tờ mở cửa sắt vào gặp tôi. Em có vẻ ngạc nhiên nói: "Trời! Chị
Tuyến, sao chị vào đây? Em là Đạt bạn của thằng em chị, em học ở Đạt Đức. Em
có đến nhà chị hoài mà không gặp chị, chị đi hát hoài nên không biết em". Rồi Đạt
hỏi tôi chuyện gì xảy ra và Đạt đề nghị tôi viết vào một tờ giấy, nhận rằng mình
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không hiểu rõ đường lối của cách mạng, xin lỗi cách mạng, ký tên, rồi Đạt sẽ trình
cấp trên và họ sẽ thả tôi. Tôi không chịu viết vì nghĩ mình không có tội gì cả. Đạt
khuyên tôi: "Họ đã ghi vào hồ sơ và buộc chị vào tội phản động, họ sẽ đưa chị đi
xa lắm... Hay là vầy, em viết gì kệ em, chị chỉ ký tên vào, họ sẽ thả chị ra". Nghĩ
đến con, đến Má tôi và các em rất cần tôi, tôi ứa nước mắt ký vào.
Vài ngày sau, anh Vinh từng là quản lý của các đoàn cải lương trước 1975 đến
nhà tôi và cho biết Cục An ninh Nội chính mời tôi về làm đào chánh cho đoàn. Tôi
nói với anh Vinh: "Nếu thương em, xin anh về nói với họ là em đang bệnh. Anh
biết không, vì cái Cục R này mà em bị lên tăng xông, bệnh gần chết".
Vài tuần sau, chị Bạch Lan Thanh đến nhà mời tôi đi hát với nghệ sĩ Tùng Lâm và
anh Giang Tử, do anh Tony Quang ảo thuật gia tổ chức. Chương trình văn nghệ
bỏ túi có ca tân cổ, có kịch, có ảo thuật và xiệc. Trong đêm trình diễn ở 1 quận
miền Tây, có cả bộ đội mang dép râu, ngồi chồm hỗm trên những băng ghế dài
bằng cây, xem có vẻ thích thú, vỗ tay và yêu cầu tôi hát tân cổ bản Những đồi hoa
Sim, rồi Tình đầu tình cuối, và Tình đời song ca với Giang Tử. Sau đó là phần ảo
thuật và hài kịch. Vãn hát xong, thì Thông tin Văn hóa xuống họp với chúng tôi.
Một cán bộ với giọng Bắc nói: "Sao tên của Tùng Lâm và Kim Tuyến to thế? Ngoài
Bắc chúng tôi không có cá nhân đấy nhé. Yêu cầu anh Tùng Lâm đừng giễu nữa
nhé". Tôi nghĩ thầm: “Danh hài mà không cho giễu là sao?”. Mọi người yên lặng,
tôi lên tiếng: "Xin lỗi anh, anh tên gì?" Anh ta đáp: "Chị cứ gọi tôi là anh Ba". Tôi
nói tiếp: "Anh Ba, theo tôi có lẽ ca nghệ sĩ văn công ở ngoài Bắc hát được nhà
nước trả lương. Nhưng ở đây là do tư nhân tổ chức, cần bán vé vào cửa, nên phải
quảng cáo tên nghệ sĩ để khán giả biết mà mua vé vào xem, nhờ đó chúng tôi mới
có chén cơm". Anh Ba nhìn tôi lên giọng: "Yêu cầu chị Kim Tuyến và anh Giang
Tử không được mặc đồ Mỹ Ngụy mà phải mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn giống
Bác ấy". Trước khi ra về, có hai cán bộ đứng dậy đặt tấm giấy lên bàn, nghiêm
giọng nói: "Yêu cầu chị Kim Tuyến hát bài này". Tôi nhìn vào, thấy dòng chữ:
Vọng Cổ Bà mẹ Việt Nam bắn Mỹ cứu quốc. Khi họ đi rồi tôi nói : "Chú Lâm, chắc
con nghỉ hát". Các em trong ban nhạc nhốn nháo: "Chị Tuyến về, tụi em cũng ôm
đàn về luôn".
Tối hôm đó tôi trở về căn nhà của dân do Tony Quang mướn. Bước ra phía sau
nhà, tôi thấy chú Tùng Lâm ngồi bó gối trầm ngâm bên chai rượu dưới ánh trăng.
Tôi ngồi xuống, bưng chai rượu uống một hơi, dù tôi không hề biết uống rượu,
uống để chia sớt nỗi đau với chú, và uống để cho vơi đi nỗi uất hận và tủi nhục mà
kẻ chiến thắng muốn áp đặt quyền dạy dỗ chúng tôi. Niềm đau tủi đã dâng trào...
Hai chú cháu gục đầu vào nhau khóc nức nở. Hôm sau tôi từ giã chú Lâm, về lại
Sài Gòn và tìm cách vượt biên.
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Những ngày đầu sau 30 tháng Tư, tôi thấy TV phát hình vở cải lương hồ quảng
của các nghệ sĩ miền Bắc. Họ không có đôi hài để mang, họ mang dép râu, trang
phục rất nghèo nàn. Có một vở kịch mà diễn viên mặc áo đầm Liên Xô nói về điện
Cẩm Linh chiếu trên TV và các ca nghệ sĩ phải chào cờ của Liên Xô. So sánh với
miền Nam, các nghệ sĩ cải lương hồ quảng ăn mặc rất đẹp. Các kịch sĩ không hề
diễn kịch về Tòa Bạch ốc và chúng tôi không hề phải chào cờ Mỹ. Chúng tôi làm
việc cho Ban văn nghệ Hoa Tình Thương/Tổng cục Chiến tranh Chính trị và cơ
quan thông tin JUSPAO, chúng tôi chỉ hát những bài ca ngợi quê hương, tình yêu
và ca ngợi sư hy sinh của những chiến sĩ VNCH, chứ không hề có những bài ca sắt
máu kiểu Cộng sản "Thề phanh thây uống máu quân thù".
Ns TK: Với nghệ sĩ thì như vậy, chung quanh chị, còn những người Sài Gòn khác
ra sao? Chị có còn nhớ một vài điều gì đáng nhớ vào thời điểm đó?
Kim Tuyến: Một buổi trưa, nằm nghe tiếng hát lạ: "Thăm thẳm chiều trôi... Khuya
anh đi rồi sao trời đưa lối...", tiếng hát đầy xúc cảm như muốn xé cả ruột gan. Tôi
bước ra lan can nhìn xuống đường ngay gốc cây trước nhà tôi, một người đàn ông
mặc quần lính VNCH và chiếc áo thun cũ, cụt 2 chân, đang ôm đàn hát... Tôi xúc
động rơi nước mắt nhớ lại những ngày hát cho các anh chiến sĩ tại các tiền đồn
Pleiku, Kontum, Bệnh viện Cộng hòa, Bệnh viện Lê Hữu Sanh, v.v... Hình ảnh quá
đau xót của những thương phế binh bị đuổi khỏi bệnh viện đi qua nhà tôi trong
buổi chiều 30/04/1975, hình ảnh một người đàn ông ngã quỵ trước cửa trong đêm
tối, tôi và các em tôi phụ đưa anh vào nhà, nấu nước trà gừng và pha sữa, rồi cạo
gió cho anh, lúc anh tỉnh dậy chúng tôi mới biết anh là lính VNCH. Hôm sau, lại
một phụ nữ ngã gục trước nhà tôi vì đói quá, chúng tôi giúp chị qua cơn đói.
Ns TK: Được biết chị vượt biển đi từ rất sớm, đến Mỹ, chị có gặp lại đồng nghiệp
và nối lại nghề diễn của mình?
Kim Tuyến: Tôi vượt biên vào cuối năm 1978 với gia đình, đứa con nhỏ nhất của
tôi mới 10 ngày tuổi. Chuyến vượt biển hãi hùng như bao nhiêu nạn nhân vượt
biển khác. Cuối cùng chiếc tàu nhỏ bị lật vì sóng to và đụng đá ngầm trước khi vào
đến bờ biển Mã Lai, làm cho một số người chết. Gia đình tôi may mắn được cứu
thoát và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ với tư cách tỵ nạn chính trị.
Những ngày đầu đến Mỹ, tôi cũng như bao nhiêu người tỵ nạn khác, được Chính
phủ Mỹ giúp đỡ. Tôi đến trường học tiếng Anh. Chị Túy Hồng là người đầu tiên
mời tôi hát trên đất Mỹ. Tôi dành một buổi hát tại Los Angeles cho anh Bảo Ân.
Sau đó lịch trình diễn của tôi khá bận rộn: hát gây quỹ cho Chùa, Nhà thờ, Kháng
chiến... hát cho các phòng trà, vũ trường, đại nhạc hội... thu video cho nhiều vở
kịch và tuồng cải lương và các bài tân nhạc, trình diễn nhạc kịch cho NS Hoàng
Thi Thơ, trình diễn văn nghệ tại Âu Châu và các nước Canada, Nhật Bản, Úc…
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Ns TK: Đã có lúc nào chị quay lại Việt Nam, để nhìn lại, nhớ lại?
Kim Tuyến: Tôi có trở về Việt Nam sau khi Mẹ tôi mất năm 2010, lý do là lo giải
quyết tro cốt của Ba tôi để lại từ năm 1973. Trong thâm tâm tôi nguyện lo xong là
không bao giờ muốn trở về khi chế độ cộng sản vẫn còn trên quê hương Việt Nam.
Trong chuyến đi này tôi có gặp lại vài người bạn thân quen từ thuở nhỏ, những
người bà con và vài người bạn đồng nghiệp. Lúc tạm trú tại một khách sạn tại Sài
Gòn tôi gặp những người làm việc ở đó nói toàn giọng Bắc mới sau 75 rất khó
nghe. Hầu như những người Bắc 75 đã vào chiếm cứ hết những căn nhà mặt
đường khu thương mại của Sài Gòn, trong đó có ngôi nhà trước kia của tôi. Sài
Gòn trở nên quá chật chội, lưu thông tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, không tôn trọng
luật lệ, cảnh sát giao thông làm tiền trắng trợn. Đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn
lan. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà muốn vào hoặc ra khỏi phi
trường là phải nộp tiền mãi lộ nếu muốn được yên thân. Đi đâu tôi cũng thấy biểu
ngữ: "Quyết tâm làm sạch đường phố"... Hết 'quyết tâm' này đến 'quyết tâm' kia,
hết 'phường văn hóa' đến 'khóm văn hóa', mà cán bộ và công an thì đối xử với dân
rất vô văn hóa. Tôi chưa từng thấy nước nào giăng quá nhiều biểu ngữ dạy dỗ dân
như Việt Nam Cộng Sản. Tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trên chính quê hương của
mình.
Ns TK: Chị chọn lựa ra đi và thật sự không hối tiếc? Được biết chế độ mới ở Việt
Nam cũng nhiều lần mời chị trở lại sân khấu và sống với nghề như cũ. Thử nghĩ
lại, chị ra đi chỉ vì bất mãn tạm thời hay có thêm những kinh nghiệm nào khác?
Kim Tuyến: Sau 10 năm định cư trên nước Mỹ tôi mới nộp đơn xin gia nhập quốc
tịch Mỹ. Ngày tuyên thệ tôi thấy lòng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận mình cũng có
một quê hương, tại sao hôm nay mình phải xin được trở thành công dân của một
nước khác không cùng màu da? Nước mắt tủi hờn lại có dịp rơi.
Sau khi quyết định nghỉ hát tại Việt Nam (1975), tôi không theo dõi các chương
trình TV và ít giao thiệp, nên không rõ các sự việc xảy ra cho các nghệ sĩ đồng
nghiệp ở Việt Nam. Kỷ niệm đáng nhớ trước khi ra đi là có một ngày anh Nhật
Trường đến nhà tìm tôi để mời tôi hát cho anh lưu diễn miền Tây, nhưng tôi bận
rộn lo chuyện vượt biên. Một kỷ niệm khác là vào một buổi tối, tôi gặp Bà Năm Sa
Đéc trước một tiệm phở trên đường Hiền Vương (*nay là đường Võ Thị Sáu). Bà
Năm Sa Đéc (Má Năm) có đóng chung với tôi trong phim Đỉnh núi mây hồng. Má
Năm vừa đưa tay chỉ lên đầu vừa nói với tôi: "Tụi nó bắt Má Năm học tập cải tạo,
nhưng đầu này có sạn rồi... còn lâu!". Ánh mắt Má Năm sáng rực nỗi phẫn uất
trong đêm tối.
Tôi có một người em kết nghĩa tên Nguyễn Văn Trảng là đệ tử của ông Anh Lân,
khi viết kịch hay viết báo em lấy biệt hiệu là Vương Thế Trung. Em tiếp tục học và
đã tốt nghiệp Kỹ sư (Phú Thọ), tôi có dự lễ tốt nghiệp của Trảng năm 1973. Mẹ
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Trảng tu ở chùa Cao Đài. Ba Trảng mất sớm. Một ngày nọ (1975), Trảng ghé nhà
tôi và cho biết em đang hoạt động cho Phục Quốc Quân tại Tây Ninh, tôi gởi cho
em một số tiền để em hoạt động. Năm 1978 tôi được tin Trảng đã bị bắt.
Năm 1983, soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang mời tôi thu hình vở cải lương
"Nước mắt người đi" với Dũng Thanh Lâm, nội dung kể lại cuộc đời của các chiến
sĩ phục quốc anh hùng. Tôi kể chuyện tôi có cậu em kết nghĩa tên Trảng theo Phục
Quốc Quân bị cộng sản bắt, không biết giờ ra sao. Bất ngờ, anh Trần Trung Quân
cho biết anh có Bà Mẹ hay đi chùa Cao Đài ở Tây Ninh vừa qua Pháp đoàn tụ với
anh, Bà Mẹ kể rằng Hiền Tài Nguyễn Văn Trảng hoạt động phục quốc bị cộng sản
gài bắt và đưa ra xử trước tòa án nhân dân. Cộng sản kết tội Nguyễn Văn Trảng là
phản động. Trảng hiên ngang hét lớn: "Tôi không phản động, Hồ Chí Minh mới là
kẻ phản động". Trảng bị bắn chết ngay tại chỗ. Anh Trần Trung Quân nói anh đã
đưa câu nói này của Hiền Tài Trảng vào trong vở tuồng do Dũng Thanh Lâm đóng
vai chiến sĩ VNCH. Tôi lặng người đau đớn nát cả lòng, nhớ đến hình ảnh Trảng
đạp xe đạp lộc cộc đến chỗ tập kịch. Tôi đề nghị giúp Trảng mua xe mobilette để
làm phương tiện di chuyển. Trảng hứa trả lại sau khi ra trường làm việc. Tôi
thương em như thương chính tôi vì nhớ cảnh tôi phải bỏ dở việc học để đi hát kiếm
tiền phụ giúp Cha Mẹ nuôi các em, khi Ba tôi gặp khó khăn tài chánh vì Việt Cộng
liên tục đắp mô đặt mìn trên tuyến đường Sài Gòn - Vĩnh Bình, làm cho chiếc xe đò
của Ba tôi không hoạt động được. Tôi nói Trảng cứ yên tâm, tôi tặng Trảng vì
nghèo, mồ côi cha, hiếu học, xem như tôi đóng 2 show kịch TV không lãnh thù lao.
Trảng cảm động rưng rưng nước mắt.
Năm 1995, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng "Tiếc thương" ở
Nghĩa trang quân đội Biên Hòa gọi điện thoại tìm tôi. Anh cho biết anh có 1 cô
bạn là nữ quân nhân vừa qua Mỹ đang ở Boston đi diện HO có biết một số tin tức
về Nguyễn Văn Trảng. Tôi hẹn gặp chị tại nơi anh Thu cư trú ở Garden Grove,
California. Chị cho tôi biết là có một thời gian ngắn chị bị giam chung với Trảng,
Trảng thường nhắc đến Kim Tuyến và nói nếu chị ra được khỏi tù thì nhờ chị tìm
gặp chị Tuyến, nhắn rằng em lúc nào cũng thương chị Tuyến. Nhưng tiếc thương
thay cộng sản đã giết Em. Anh Nguyễn Thanh Thu có ý định tạc một bức tượng của
Trảng, nhưng không thành vì lúc đó không ai có được một bức hình của Trảng.
Chắc anh Nguyễn Thanh Thu còn nhớ câu chuyện của Trảng. Tôi mong được gặp
lại chị nữ quân nhân mà tôi đã gặp 20 năm trước. Nhớ đến Trảng tôi cảm thương
và liên tưởng đến các thanh niên nam nữ trẻ tuổi như Trảng đã anh dũng tham gia
phong trào Phục Quốc bị tra tấn, tù đày và sát hại. Tôi có một ông cậu ruột (cậu
Lữ Minh Bạch) là một sĩ quan hải quân VNCH, cũng hoạt động phục quốc, đã bị
cộng sản bắt và bị kết án 18 năm tù. Tôi đã khóc khi đọc những bài viết của những
người Tù chính trị sau khi định cư ở Mỹ qua diện HO kể về những nhục hình mà
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những người Cộng sản đã trả thù tàn độc, tôi lại càng căm thù chủ nghĩa Cộng
sản.
Ns TK: Sau một thời gian sống và làm việc ở Mỹ, chắc chị rồi cũng dần dần gặp
lại ít nhiều các đồng nghiệp trong Việt Nam qua Mỹ du lịch hoặc biểu diễn, cảm
giác của chị thế nào?
Kim Tuyến: Bận rộn với gia đình và các sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nhưng tôi vẫn
thường liên lạc với chị Như Mai và Kim Hoàng vì có mối thân tình từ lúc chị mời
tôi đóng vai chánh trong các vở kịch và tuồng cải lương trên TV, đài phát thanh và
đóng phim Vực nước mắt. Lúc chị Như Mai điều hành Chùa Nghệ sĩ, tôi có trợ
giúp cho chi phí xây một bức tường quanh nghĩa trang nghệ sĩ. Năm 1993, tình cờ
tôi được biết qua chị Như Mai là Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu trong Việt
Nam, đang có kế hoạch giao lưu văn hóa. Bắt đầu họ sẽ gởi một hai ca nghệ sĩ ít
hoặc không bị chống đối đến Mỹ hát trước để tránh bị biểu tình phản đối, sau đó
họ sẽ tiếp tục gởi tiếp nhiều ca nghệ sĩ khác ra hải ngoại. Chị Út Bạch Lan đến Mỹ
trước tiên. Cô chủ nhà hàng Anh Thy và cô Sáu Châu gọi báo cho tôi biết và muốn
tôi cùng gặp chị Út Bạch Lan. Tôi đến nhà hàng Anh Thy, nhìn thấy anh Duy
Khánh và Lâm Tường Dũ, hai anh đưa cho tôi xem tờ quảng cáo quay roneo có
hàng chữ: Tái ngộ sầu nữ Út Bạch Lan... với sự bảo trợ của Duy Khánh, Kim
Tuyến, Lâm Tường Vũ. Họ tự động ghi tên tôi vào thành phần ban tổ chức mà
không hề hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói: "Tôi chỉ muốn đến thăm chị Út
Bạch Lan như một đồng nghiệp đàn em chào mừng chị, nhưng tôi không muốn có
tên trong danh sách bảo trợ hay ban tổ chức, dù rằng tôi thương mến chị Út Bạch
Lan". Sau đó tôi được biết nhà hàng Seafood World từ chối cho thuê để tổ chức
văn nghệ vì ngại sẽ có cuộc biểu tình chống đối, nên tất cả kéo về tổ chức tại quán
Anh Thy, một nhà hàng nhỏ hơn.
Từ năm 1993 khi được biết cộng sản phát động kế hoạch giao lưu văn hóa, tôi có
suy nghĩ nếu tiếp tục hoạt động văn nghệ thì vô tình tôi tiếp tay cho cộng sản thực
hiện ý đồ ru ngủ và đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn. Tôi đã bất hợp tác từ
Việt Nam và đã vượt qua quá nhiều nghiệt ngã, cuối cùng thoát khỏi cộng sản VN,
thì tại nơi đất Mỹ này tôi vẫn có cơ hội sống bằng trí óc và đôi tay của mình. Tôi
quyết định ngưng hát. Từ năm 1993 tôi chỉ hát một lần để ủy lạo các gia đình H.O.
theo lời mời của anh Nguyễn Mậu Quý, Chủ tịch Hội Cựu tù nhân Chính trị. Trong
thời điểm đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã book tour bên Âu Châu và mời tôi tiếp tục
trình diễn nhạc kịch Ả đào say, nhưng tôi từ chối. Em Chí Tâm cũng muốn tôi kết
hợp trình diễn với anh Thành Được, và rất nhiều nơi mời tôi đi hát, nhưng tôi vẫn
không nhận lời mời. Điều tôi suy nghĩ có thể không đúng với những người khác,
nhưng tôi không thể, hay đúng hơn không muốn giãi bày. Năm 2002, anh Nhật
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Trường mời tôi hát giúp cho 2 đêm Văn nghệ Giã từ Sân khấu, tôi nhận lời vì tôi
cùng quan điểm với anh khi nghe anh nói anh chống lại kế hoạch giao lưu văn hóa
và không muốn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ do cộng sản đưa sang.
Năm 2002, chị Bạch Tuyết qua Mỹ và gọi điện thoại cho tôi, chị nói muốn đến nhà
thăm tôi. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã từng đã từng hát chung trong vở "Tiếng hát
Muồng Tênh" của soạn giả Mộc Linh. Hai ông bầu Út Trà Ôn và Hoàng Giang
sắp xếp cho Bạch Tuyết thế vai vì Diệu Hiền bỗng nhiên biến mất, trong khi Bạch
Tuyết chưa có vai trò nào trong vở tuồng này, còn tôi được đóng vai người em gái
nhỏ. Thời gian sau tôi rất thích chị đóng chung với anh Hùng Cường ở đoàn Dạ Lý
Hương, vì hai người diễn rất sống động, rất thật trong các vở tuồng xã hội cùng
với Ngọc Giàu, Văn Chung, Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú. Phương Uyên lái xe chở
chị Bạch Tuyết đến nhà chúng tôi. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, tôi mời chị và
Uyên đi ăn tối tại restaurant COCO. Chị bảo là chị ăn chay và chỉ ăn được món
nào có tôm. Tôi tưởng chị là người Công giáo. Tôi hỏi thăm về tin chồng chị là
ông Đức bị bắt và bị Việt Cộng tịch thu tài sản, và chắc chị khổ với Việt Cộng vì
ngày xưa chị có bức hình đội nón sắt có hàng chữ "Bỏ bom Hà Nội" và chị đưa
ngón tay cái lên. Chị nói "Em ơi... ờ thì... nhưng chị không coi trọng tiền bạc, vật
chất. Chị tu rồi em ơi, thỉnh thoảng chị được thầy Thích Thanh Từ là thầy của chị,
vì bận quá, Phật tử đông quá, đã giao cho chị đi thuyết pháp. Vấn đề anh Đức ở tù
thì khi hoạn nạn mình phải chấp nhận, khi nào trời quang mây tạnh thì hai đứa che
dù đi chung". Tôi hỏi thăm về sinh hoạt và cuộc sống của chị tại VN thì chị cho
biết chị có nhiều bạn trẻ thương yêu, các bạn này có hãng nước uống và cho chị
vào một phần hùn nhỏ để sống nên chị không phải bận tâm. Chia tay ra về tôi thấy
vui cho chị vì nghĩ rằng chị đã tu đến mức đã đạt được chữ “ngộ” rồi, vì nhà cửa
bị tịch thu, chồng bị bắt bỏ tù mà không oán hận. Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi thì tôi
sẽ thù ghét CS lắm.
Bạch Tuyết điện thoại cho tôi: "Chị có thằng con trai học Bang giao Quốc tế ở bên
Anh quốc. Hôm đám cưới cháu chị không qua được, chỉ có cô em kết nghĩa là mẹ
nuôi của nó đứng ra tổ chức. Chị muốn nó ra mắt cô chú đồng nghiệp cho phải lễ.
Chị mời em và ông xã đến rồi tụi mình đập bồn đập trống cho vui". Tôi nhận lời
ngay. Đến nhà hàng Palace Seafood nơi tổ chức tôi nhận thấy đây là một đám cưới
vì cô dâu chú rể mặc khăn đóng áo dài theo trang phục đám cưới. Có nhiều ca
nghệ sĩ đến tham dự và chúng tôi cùng ca hát đóng góp thật sôi nổi với MC Trần
Quốc Bảo. Cô dâu Mỹ trông khá xinh xắn dễ thương. Trước khi tiệc tàn, chị đến
siết tay tôi và hẹn đến chơi nhà tôi vài hôm trước khi về lại Việt Nam.
Một buổi chiều, trên đường đến rước chị, chúng tôi ghé mua tờ Việt báo. Tôi giở tờ
báo ra xem thì giật mình khi thấy hình chị Bạch Tuyết đang quỳ lạy khán giả trên
sân khấu tại San Jose với hàng tít to: “Bạch Tuyết đã quỳ lạy khán giả vì bị biểu
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tình phản đối”. Chúng tôi rước chị ở khu mobile home trên đường Bolsa. Trong
khi ông xã tôi đổ thêm xăng tại góc đường Brookhurst và Hazard thì chị cầm tờ
Việt báo lên đọc rồi chị nói lớn: "Cũng thằng Mỹ nữa". Tôi nói : "Chuyện gì vậy
chị?". Chị tiếp: "Thằng Mỹ không có tư cách gì để lật đổ chế độ Taliban". Tôi hỏi:
"Sao vậy chị ?". Chị nói "Em ở Mỹ lâu mà em không biết gì sao Tuyến, thằng Mỹ
làm giàu nhờ bán vũ khí, nó muốn quậy lên để bán vũ khí". Trời ơi, sao luận điệu
và giọng nói này của Bạch Tuyết giống y như phát ngôn viên Việt Cộng Phan Thúy
Thanh mà mỗi sáng lái xe đi làm tôi hay nghe tin tức từ đài VOA và BBC.
Về đến nhà, chị cầm tay tôi xem, thoạt đầu, tôi nghĩ chị biết coi bói. Chị hỏi:
"Tuyến, em có bao nhiêu căn nhà?". Tôi đáp: "Một căn nhà mà còn trả chưa xong
đây chị". Chị lại hỏi: "Em có bao nhiêu tiền trong nhà băng?". Tôi ngạc nhiên với
2 câu hỏi này. Chị bảo tôi về Việt Nam chơi và ở với chị. Tôi nói: "Em ghét Việt
Cộng. Vượt biên suýt chết rồi chị". Chị nói: "Thôi mà em, đừng nghĩ vậy, chế độ
bây giờ tốt đẹp hơn chế độ trước nhiều lắm". Ông xã tôi bất bình nói: "Chị nói chế
độ bây giờ tốt đẹp tại sao sau khi chấm dứt chiến tranh họ lại bắt sĩ quan, công
chức và những nhà trí thức VNCH giam cầm đày ải bỏ đói cho đến chết trong các
trại tù cải tạo?". Chị lại nói: "Anh không biết chứ Tuyết vô thư viện bên Anh đọc
sách, có nhiều nước tan chiến tranh rồi họ đem bắn bỏ hết, rồi ai làm gì họ". Tôi
bực mình nói: "Tốt đẹp gì chị, chế độ gì không có tự do tôn giáo, như Linh mục
Nguyễn Văn Lý bị nhốt vào tù, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị quản chế". Bạch
Tuyết nói: "Ai biểu sống trong chế độ của người ta mà chống đối thì là chuyện
đương nhiên". Tôi thất vọng ở tầm kiến thức nhỏ hẹp lệch lạc và lối lý luận sặc
mùi cộng sản của 'tiến sĩ' Bạch Tuyết. Chị còn hết lời ca tụng tâng bốc Nguyễn
Minh Triết nói anh ta giỏi đủ mọi thứ, trong khi ở thời điểm đó Nguyễn Minh Triết
còn hoạt động ở Sài Gòn và tôi chưa biết anh ta là ai.
Khi cuộc bàn luận quá căng thẳng tôi đổi đề tài để nói về văn nghệ. Tôi nói "Má
em hay xem cải lương, thỉnh thoảng em cũng xem và thấy Tài Linh diễn xúc động,
chắc Tài Linh hiền lắm hả chị?". Bạch Tuyết nói: "Những người nổi tiếng không ai
hiền hết em". Rồi chị kể về anh Hùng Cường, chị bảo là Hùng Cường yêu chị lắm
và muốn cưới chị nhưng chị từ chối (?). Chị không biết rằng trong thời gian sống ở
Mỹ anh Hùng Cường rất thân với chúng tôi và hay kể về những cuộc tình của anh,
dĩ nhiên trong đó có Bạch Tuyết, anh Hùng Cường đã có mối quan hệ sâu đậm từ
Bạch Tuyết ra sao, và chị đã năn nỉ anh thế nào. Tôi nghĩ nếu Hùng Cường còn
sống tôi sẽ gọi anh đến để nghe Bạch Tuyết nói dóc. Đêm khuya quá, chẳng lẽ tôi
đẩy Bạch Tuyết ra khỏi nhà, còn đưa về thì tôi mệt rồi sau một ngày dài làm việc.
Chị hỏi tôi có muốn gởi tiền giúp Chùa Nghệ sĩ không, tôi nói đã giúp rồi, và lần
này chỉ gởi ít tiền tặng Má Bảy Phùng Há.
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Trước đây theo lời kêu gọi của Má Bảy và 2 chị Như Mai, Kim Hoàng, Chùa Nghệ
sĩ không có rào nên thỉnh thoảng phát giác ra mồ mả bị đào bới vì họ muốn kíếm
vàng bạc, đồng thời số nghệ sĩ già không nhà cửa phải sống lang thang, nên yêu
cầu chúng tôi giúp đỡ tiền xây rào và mua tôn lợp phía sau chùa cho các cô bác có
chỗ tạm trú. Chúng tôi đã gởi tiền giúp. Sau đó chị Như Mai cho biết ông Võ Văn
Kiệt chấp thuận cấp cho 1 miếng đất ở quận 8 để xây Nhà dưỡng lão Nghệ sĩ. Tiền
chúng tôi đã gởi, chị Như Mai lo xây rào và trùng tu trong Chùa vẫn còn dư. Tôi
yêu cầu chị Như Mai bỏ số tiền đó vào bank để lấy lời lo thuốc thang cho những
nghệ sĩ già đau yếu, còn Nhà dưỡng lão hãy để cho chính quyền cộng sản lo. Tôi
không bao giờ quên ơn Má Bảy Phùng Há, người mời tôi đóng nhiều vở tuồng trên
TV, đã chỉ dạy thêm cho chúng tôi từ anh Thanh Sang đến anh Thành Được. Má
Bảy cũng từng nói: "Mấy ổng muốn mời Má làm chức này chức kia, nhưng Má nói
Má không thích làm chính trị, Má chỉ thích làm Văn nghệ mà thôi". Tôi lấy 100
dollars bỏ vào bao thơ trao cho chị Bạch Tuyết nhờ chị đem về trao cho Má Bảy.
Vài tuần sau tôi gọi điện thoại thăm Má Bảy và hỏi xem Má Bảy có nhận được tiền
không. Lúc đó có mặt ông bầu Xuân, tôi nghe tiếng Má Bảy nói lớn: "Ông Xuân ơi,
Kim Tuyến nói có gởi Bạch Tuyết đem về cho tôi 100 mà sao không thấy?". Ông
Xuân nói: "Bạch Tuyết bảo sung vào quỹ của Chùa". Tôi không hiểu tại sao chị
Bạch Tuyết lại làm khác lời dặn của tôi, để cuối cùng Má Bảy không nhận được gì
cả!
Một lần nọ anh Hùng Cường dẫn anh Sáu Thanh đến nhà thăm chúng tôi. Anh Sáu
Thanh là 1 đại thương gia trước năm 1975, chính anh là người cung cấp toàn bộ
tiền bạc và phương tiện để thành lập đoàn cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết .
Sáu Thanh giao đoàn cải lương cho Hùng Cường và chị Bạch Tuyết vì anh rất bận
với các công ty lớn của anh. Đoàn cải lương này là một đại ban, được khán giả
nhiệt tình ủng hộ, lần trình diễn nào cũng bán hết vé, thế mà Bạch Tuyết khai lỗ.
Trước mặt chúng tôi, anh anh Sáu Thanh nói với Hùng Cường: "Anh lập đoàn hát
này cho chú mầy mà chú mầy ham chơi quá, để cho con Tuyết lộng hành, nó đưa
người nhà của nó vào, nó kiểm soát mọi chi thu, cứ khai lỗ, để cuối cùng phải giải
tán đoàn hát".
Ngày 27/10/2002 Bạch Tuyết tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp cú chuyển thể cải
lương tại Chùa Việt Nam trên đường Magnolia của Thượng tọa Thích Pháp Châu.
Ông Thượng tọa này từng có tai tiếng vì đã lăng nhăng tình ái với một nữ Phật tử
trẻ. Cuộc điện đàm hẹn hò dâm dục ở hotel của ông sư này với cô gái đã bị thu
băng toàn bộ. Vì vậy cho nên truyền thông và báo chí hải ngoại kêu gọi biểu tình
chống Việt Cộng Bạch Tuyết và Thượng Tọa Pháp Châu. Hôm đó có rất nhiều
người đến biểu tình, trong đó có tôi, trước cửa chùa. Người biểu tình cho phát
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thanh cuốn tape dâm dục của Thượng Tọa Pháp Châu và hô đả đảo Bạch Tuyết.
Tôi nghĩ nếu anh Hùng Cường còn sống chắc anh cũng sẽ đến biểu tình chống
Bạch Tuyết, vì anh là người rất căm thù cộng sản. Dù rằng khi còn sống anh đã
từng kể chính anh là người giới thiệu anh Đức (một "Việt kiều Yêu nước" tại Pháp)
cho Bạch Tuyết sau vụ Bạch Tuyết bị vợ của ĐT Hoàng Đức Ninh làm nhục. Trong
một dịp thăm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và đi ăn tối với anh, chúng tôi có kể cho
anh nghe về Bạch Tuyết và Kim Cương. Trong một lần nói chuyện trên Radio, anh
Thiện đã có đề cập đến Việt Cộng Kim Cương và Bạch Tuyết. Tôi quý mến anh
Nguyễn Chí Thiện vì tư cách và sự dũng cảm của anh. Chỉ vì can đảm dám nói lên
sự thật của lịch sử và sự thật tàn ác của chế độ cộng sản mà anh bị gần 30 năm tù
ở miền Bắc. Trong tù anh vẫn đứng thẳng, hiên ngang làm thơ vạch trần sự dã
man của chế độ và dám chửi thẳng Hồ Chí Minh.
Những gì tôi kể về Bạch Tuyết là hoàn toàn sự thật, không thêm bớt, không trái với
lương tâm. Một số đông trong đó có tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về Bạch Tuyết:
- Bạch Tuyết không học Trung học, không học Đại học thì làm sao có bằng Tiến sĩ
?
- Bạch Tuyết không rành tiếng Anh làm sao vào thư viện của Anh đọc sách và tài
liệu?
- Bạch Tuyết không nói và viết lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức thì làm
Luận án Tiến sĩ bằng tiếng gì? Không lẽ làm luận án ở ngoại quốc mà dùng tiếng
Việt
- Bạch Tuyết có biết rằng mọi người đều biết trên thế giới có nhiều bằng Tiến sĩ
Danh dự được cấp do sự giới thiệu hay quen biết. Có các trường Đại học dỏm,
không được chấp nhận, chỉ cần nộp cho họ vài ngàn dollars là có bằng Tiến sĩ
giấy.
- Bạch Tuyết thù ghét Mỹ, vậy tại sao thích đi sang Mỹ, cho con học ở Mỹ, đi làm ở
Mỹ, lấy vợ Mỹ. Phải chăng Bạch Tuyết muốn tìm một "bãi đáp an toàn" sau này ở
Mỹ?
Ns TK: Những câu chuyện của hôm qua bao giờ cũng thật xúc động, dù chỉ là kỷ
niệm. Nhưng có khi nào chị nhìn thấy sân khấu ở quê nhà, sự rộn rịp hoặc giàu có
của giới đồng nghiệp mà chạnh lòng? Hoặc chị có lúc nào nghĩ rằng nếu chị
nhượng bộ, ở lại, thì cũng đã có một cuộc sống sinh hoạt sôi nổi, nhiều thu nhập
như các nghệ sĩ khác?
Kim Tuyến: Sau 37 năm sống trên đất Mỹ và 41 năm miền Bắc cai trị miền Nam,
tôi vẫn thường theo dõi các tin tức từ quê nhà và rất buồn khi thấy cộng sản đã tạo
ra một giai cấp mới, giai cấp cán bộ, con ông cháu cha, tư bản đỏ, giai cấp này
lộng hành, áp bức bóc lột người dân khốn cùng. Luân lý, đạo đức suy đồi, cuộc
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sống bất an, luật pháp bất minh, môi trường nhiễm độc, tham nhũng tràn đầy...
Trong khi đó chính quyền lại "ác với dân, hèn với giặc" trước hiểm họa mất nước
vào tay giặc Tàu.
Tôi không dùng danh từ “chính quyền” cho CSVN, vì không ai bầu cái Đảng cướp
này cả. Chúng cưỡng chiếm miền Nam, áp đặt chể độ độc tài đảng trị, thì không
thể dùng danh từ Chính quyền. CSVN thắng VNCH do tuyên truyền dối trá, quỷ
quyệt, gian manh do HCM đem chủ thuyết ngoại lai quái đản từ Liên Xô, Trung
Cộng đặt lên đầu dân VN. CSVN xem văn nghệ sĩ là bộ môn tuyên truyền hữu hiệu
nhất, họ dùng nghệ sĩ để ru ngủ đồng bào quên đi tội ác mà chúng gây ra. Kim
Cương là một điển hình cùng một số văn nghệ sĩ được họ sử dụng. Tôi thấy mình
đã quyết định đúng khi vượt biên rời khỏi chế độ cộng sản VN để cho gia đình và
con cháu tôi có một cuộc sống an lành và tốt đẹp hơn. Tôi đã quyết định đúng khi
chọn nước Mỹ, một nước tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, một nước thật sự
của dân, do dân và vì dân.
Ns TK: Dạ, xin cám ơn chị. (28/7/2016 - Tuấn Khanh (ghi)
*** Song Chi (RFA): Nhân một nhà Văn lớn miền Nam vừa qua đời
Sau 30.4.1975, nhiều người miền Bắc vào miền Nam và nhận ra mình bị lừa, nhận
ra sự dối trá của đảng và nhà nước cộng sản khi tận mắt chứng kiến sự phồn thịnh,
sung túc, tự do, thoải mái, văn minh tiến bộ hơn hẳn của Sài Gòn và miền Nam.
Nhưng đó chỉ mới là khía cạnh kinh tế, và sự tự do dân chủ. Còn những cái mất
mát đáng tiếc nữa, nói lên sự ngu xuẩn, tội ác của nhà cầm quyền và sự éo le của
lịch sử khi một chế độ lạc hậu, man rợ hơn lại thắng một chế độ văn minh hơn. Đó
là sự mất mát của cả một nền văn học nghệ thuật tự do, đầy sáng tạo, đầy tính
nhân văn, một nền giáo dục “nhân bản, dân tộc và khai phóng” hay một xã hội đã
xây dựng được tương đối một nền nếp đạo đức, quy củ, tôn trọng luật pháp…
Riêng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, ngay sau tháng 4.1975, nhà cầm quyền
đã ra lệnh tịch thu, đốt phá cho bằng hết những sản phẩm văn hóa “đồi trụy” của
miền Nam. Cùng với một số lượng lớn quân nhân công chức, trí thức của chế độ
VNCH, nhiều văn nghệ sĩ miền Nam cũng phải lên đường đi học tập cải tạo, những
người còn lại hầu hết buông bút, bị gạt ra ngoài lề xã hội, vất vả mưu sinh bằng
những công việc khác, chả liện quan gì đến nghiệp văn, như ra chợ trời bán thuốc
lá, bán đồ cũ, thậm chí làm ruộng, chăn dê (như nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ
chẳng hạn). Rồi nhiều người trong số họ lần lượt phải từ bỏ đất nước ra đi tìm tự
do vì không chịu nổi đời sống tinh thần, chính trị, sáng tác bức bối, kỳ thị ở VN.
Hơn 41 năm sau, có lẽ chỉ có âm nhạc miền Nam là vẫn hiện diện thường xuyên
trong đời sống tinh thần của người Việt trong và ngoài nước. Dù một số lượng tác
phẩm và nghệ sĩ vẫn bị cấm biểu diễn, cấm phổ biến ở VN nhưng với những ai yêu
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âm nhạc miền Nam thì người ta vẫn có thể tìm nghe đủ hết, qua các kênh khác
nhau. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong nước ra bên ngoài biểu diễn và nhiều ca sĩ, nhạc
sĩ hải ngoại trở về nước hát, làm việc, ngay cả những người từng lớn tiếng chống
Cộng hay tuyên bố không bao giờ trở về khi chế độ cộng sản còn tồn tại…Nhưng
văn chương thì khó hơn nhiều. (Và điện ảnh chẳng hạn, tất nhiên càng không có cơ
hội). Hơn 41 năm, một nền văn chương miền Nam dưới chế độ VNCH cực kỳ
phong phú, đa dạng, tự do, sáng tạo, vẫn bị xem như chưa hề tồn tại.
Sự ngu xuẩn của nhà cầm quyền là ở chỗ trong khi Trung Cộng đã và vẫn đang, sẽ
là kẻ thù lâu dài của dân tộc VN, là mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền, độc lập
toàn vẹn lãnh thổ, thì nhà cầm quyền lại tiếp sức, tuyên truyền không công cho văn
hóa của họ. Sách, tiểu thuyết Trung Quốc được in đầy rẫy trong các nhà sách lớn
nhỏ từ Nam ra Bắc, kể cả những loại ngôn tình nhảm nhí cho tới những quyển
sách ca ngợi Mao Trạch Đông, ca ngợi Đặng Tiểu Bình- kẻ đã ra lệnh phát động
cuộc chiến 1979 để “dạy cho VN một bài học”; phim truyền hình Trung Quốc
chiếu tràn lan dày đặc trên các kênh từ trung ương đến địa phương.
Tội ác của nhả cầm quyền là ở chỗ đã bức hại hàng trăm, hàng ngàn văn nghệ sĩ
miền Nam sau 1975 khiến họ phải đi học tập cải tạo, phải lăn lộn với những công
việc lao động vất vả để mưu sinh, khiến tài năng họ mỏi mòn, thui chột, cho dù khi
phải sống thầm lặng trên quê hương hay khi phải lang bạt tha hương trên xứ
người. Đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu không có biến cố tháng 4.1975 thì văn học dịch
thuật, khảo cứu ở miền Nam còn tiến tới đâu? Thì những nhà thơ như Nguyên Sa,
Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Trần Dạ Từ, Cung Trầm Tưởng,
Trần Tuấn Kiệt,Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức
Sơn), Du Tử Lê….; những nhà văn như Nhã Ca, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Túy Hồng,
Trần Thị NgH, Nguyễn Thị Hoàng, Mai Thảo, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu,
Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sỹ, Phan Nhật Nam, Cung Tích Biền, Hoàng Ngọc
Biên…; hay mảng nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, triết học, phật giáo và công
giáo với những cây bút như Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến
Lê, Giản Chi, Nhất Hạnh, Võ Hồng, Hoài Khanh, Phạm Công Thiện, các giáo sư
và linh mục Trần Thái Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm, Cao Văn Luận, Nguyễn Văn Thích,
Hoàng Sỹ Quý, Nguyễn Khắc Xuyên, Kim Định…sẽ còn tiếp tục cho ra đời bao
nhiêu tác phẩm, công trình khác nữa?
Và chắc chắn với bầu không khí tự do, yêu chuộng văn chương học thuật của miền
Nam sẽ còn có rất nhiều gương mặt mới, thế hệ mới xuất hiện, nhiều nhà sách, tạp
chí, nhiều nhóm văn nghệ, tư tưởng ra đời như đã có nhóm Bách Khoa, Nhân Loại,
Nhận Thức (Huế), Tinh-Việt văn-đoàn, Sống Đạo, Phương Đông, Đối Diện, Sáng
Tạo, Hiện Đại, Thế Kỷ Hai Mươi, Gió Mới, Nghệ Thuật…Các tạp chí chuyên về tư
tưởng, triết học như Tư Tưởng, Vạn Hạnh, Giữ Thơm Quê Mẹ, các nhà xuất bản
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Lá Bối, An Tiêm, Ca Dao..., và vô số những tờ báo, tạp chí văn học nghệ thuật như
Sáng Tạo, Quan Điểm, Văn Hóa Ngày Nay, Nhân Loại, Văn Đàn, Bách Khoa, Văn
Học, Văn, Nghệ Thuật, Tiếng Nói…không thể kể hết.
Gia tài văn học nghệ thuật của VN vốn đã mỏng, đã ít ỏi, lại còn bị triệt hạ, thủ
tiêu tàn nhẫn bởi “bên thắng cuộc”.
Như nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một nhà văn lớn của miền Nam vừa mới qua
đời tối ngày 2.8.2016 tại Sài Gòn, nếu không có biến cố 30.4.1975 chắc chắn số
lượng tác phẩm và sức sáng tạo của ông đã không dừng ở đó. Sau khi đi học tập
cải tạo về, ông sống lặng lẽ bằng công việc vẽ tranh sơn mài cho đến khi nằm
xuống vĩnh viễn. Vậy mà năm 2007, khi công ty Phương Nam và NXB Văn Nghệ tái
bản bốn tập truyện của ông gồm: Nhan sắc, Đôi mắt trên trời, Tiếng sáo người em
út, Cũng đành, ông vẫn bị “đấu tố” tưng bừng, bởi những cây bút đầy ghen tị, với
nhân cách và tài năng “nhỏ bé” hơn ông.
(“Con đường văn chương của Dương Nghiễm Mậu bị cắt đứt đột ngột sau biến cố
75. Ông thôi viết và chọn cho mình một thái độ sống độc lập. Ông tự do trong
khuôn khổ sống hạn hẹp mà một người công dân dưới chế độ cộng sản có thể xoay
xở được. Ông tự do vì không phải cúi đầu nói ra những lời dối trá, không phải quỳ
gối đưa tác phẩm mình cho bọn đao phủ băm chém. Ông tự do vì không phải thỏa
hiệp với tội ác để nhận bổng lộc phận hàng thần. Dương Nghiễm Mậu lặng lẽ gác
bút, lui về phía sau. Nhưng nhân cách của ông đã thúc giục một thế hệ hậu sinh
lên đường, đi về phía trước”. (Lưu Hương Thủy).
Tính từ thế kỷ XX cho đến nay, Lịch sử VN có quá nhiều biến cố bị che dấu, bị
bóp méo, thậm chí bị xóa trắng, mà các nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu cần tiếp
tục viết nhiều, nhiều hơn nữa để cho các thế hệ sau và thế giới hiểu được sự thật,
hiểu được những năm tháng sai lầm, ngang trái, bi kịch trên đất nước này. Chỉ hy
vọng rằng trong số những nhà văn còn lại của miền Nam phải im lặng sống tại quê
nhà bao nhiêu năm hay phải tha hương trên đất khách vẫn giữ trong tim ngọn lửa
văn chương chữ nghĩa, âm thầm viết để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được đọc
những tác phẩm của họ. Và những nhà văn thuộc thế hệ hôm nay, sinh ra, lớn lên
sau chiến tranh, trong và ngoài nước, nhưng canh cánh một tấm lòng đối với nước
mẹ VN, cũng vậy. Bởi đó là món nợ của văn nghệ sĩ trí thức đích thực đối với lịch
sử và với đất nước. (SongChi's blog)
II. Chuyện Thời sự & Xã hội Việt Nam
(i) Ls Võ An Đôn: Thêm một cái tát nữa vào mặt chính quyền Việt Nam
Thông Báo: Bà Shira Sebban đã lập một quỹ từ thiện có tên GoFundMe kêu gọi
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cộng đồng đóng góp số tiền 10.000 AUD (Đô la Úc) để ủng hộ gia đình chị Trần
Thị Thanh Loan. Riêng chi phí cho việc ăn uống, học hành, sinh hoạt của 4 đứa bé
trong một năm là 5.000 AUD, số tiền còn lại sẽ dùng vào việc thăm nuôi và làm
vốn sau khi chồng chị Loan ra tù. Được biết, bà Shira Sebban là người Úc gốc Do
Thái, bà là một nhà văn và là một Giáo sư đại học danh tiếng ở Úc. Sau khi hay tin
vợ chồng chị Loan bị phạt tù, bỏ lại 4 đứa con thơ dại không người nuôi dưỡng
phải gửi vào trại trẻ mồ côi, bà Shira Sebban đã tìm cách vận động báo chí và
chính quyền Úc can thiệp vụ này, đồng thời liên lạc với tôi qua Facebook để
giúpđỡ gia đình chị Loan.
Bà Shira Sebban là một người nước ngoài, không cùng chủng tộc, màu da, tiếng
nói và chữ viết, chỉ qua theo dõi thông tin trên báo chí mà đã nhiệt tình giúp đỡ
người nghèo, người cô thân yếu thế ở Việt Nam. Tại sao người Việt chúng ta cùng
chung một dòng máu mà lại vô cảm trước sự bất công của xã hội và người
nghèo?... Lòng nhân ái của bà Shira Sebban đối với 4 đứa bé con của chị Trần Thị
Thanh Loan, đã làm hỗ thẹn rất nhiều người Việt trong nước, đặc biệt là những
quan chức chính quyền và giới nhà giàu. Nhiều quan chức và người giàu ở Việt
Nam nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng nhưng hiếm khi muốn lọi ra một đồng cho
người nghèo, mà chỉ biết tìm mọi cách vơ vét và moi tiền người khác, kể cả người
nghèo để làm giàu cho bản thân và gia đình mình. Đến khi nào thì người Việt Nam
không còn tính ích kỷ? chỉ cần 1% người giàu và quan chức chính quyền có lòng
nhân ái như bà Shira Sebban thì xã hội Việt Nam sẽ thay đổi và văn minh hơn rất
nhiều.
Cảm ơn tấm lòng nhân ái vượt đại dương của bà Shira Sebban!
*** (Ls Võ An Đôn (4 - 8 - 2016): CẢM ƠN BÀ SHIRA SEBBAN ĐÃ CỨU 4 ĐỨA
TRẺ THOÁT TRẠI MỒ CÔI
Hôm qua, bà Shira Sebban là một người phụ nữ đang sinh sống ở Australia đã tự
nguyện nhận cấp dưỡng nuôi 4 đứa trẻ có cha và mẹ đều bị Tòa án phạt tù giam.
Bà Shira Sebban hứa mỗi tháng sẽ gửi 7.000.000 đồng (450$AUD bằng tiền túi
của mình ) cho 4 đứa trẻ là con ruột của vợ chồng anh Hồ Trung Lợi và chị Trần
Thị Thanh Loan, trong suốt thời gian chị Loan đi tù, đến khi chồng chị Loan mãn
hạn tù trở về nhà.
Ngày 07/3/2015, xuất phát từ cảng cá La Gi, ghe đánh cá chở 46 người gồm vợ
chồng chị Loan, anh Lợi và 4 đứa con vượt biển qua Úc. Đến ngày 20/3/2015, ghe
chở người vượt biển vào lãnh hải nước Úc thì bị hải quân Úc bắt giữ và trả về Việt
Nam ngày 18/4/2015.
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Ngày 21/7/2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên Bản
án sơ thẩm, phạt vợ chồng anh Lợi, chị Loan tổng cộng 05 năm tù giam (chị Loan
36 tháng tù giam, anh Lợi 24 tháng tù giam). Trong khi vợ chồng anh Lợi, chị
Loan có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và đang nuôi 04 đứa con nhỏ
(Lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi). Anh Lợi bị bắt giam cách đây hơn 01 năm, còn
chị Loan đang ở nhà chờ khi nào nhận được Quyết định thi hành án phạt tù thì đi
tù, bỏ lại 4 đứa con thơ dại không người nuôi dưỡng. May mắn cho gia đình chị
Loan là đã có bà Shira Sebban ở Australia nhận cấp dưỡng nuôi 4 đứa con nhỏ
của vợ chồng chị Loan. Bà Shira Sebban là ân nhân của gia đình chị Loan, đã cứu
04 đứa bé thoát khỏi một tương lai mù mịt.
Cảm ơn bà Shira Sebban và những người có tấm lòng nhân ái, đã cứu những
đứa trẻ con của chị Trần Thị Thanh Loan thoát khỏi Trại trẻ mồ côi !)
Lá Thư Úc Châu.
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LGT: Mời đọc để biết "Thành Phần Thứ Ba" ở VNCH trước 1975 là ai. Nay
nhắc lại để thấy chỗ yếu của VNCH. Đau!
Năm 1967, tôi đã viết bài Tham Luận trên báo Đại Dân Tộc với tựa đề "Quan
Niệm về một Nội Các Mạnh" nhưng Thủ Tướng Trần Văn Hương đã chẳng
màng để ý tới!
Vĩnh Liêm

Nói Với Thành Phần Thứ Ba
Nguyễn Phước Bảo Trâm
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- Nhân đọc cuốn sách "Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ" của hai anh em Nguyễn
Văn Bổn tức Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông Nhật, để tự ca tụng, hai người từng
là cán bộ cộng sản nằm vùng trong giới sinh viên, học sinh Huế, nhằm phá hoại
cuộc sống an lành của người dân miền Nam Việt Nam, trước năm 1975. Tôi, Bảo
Trâm, là một cựu quân nhân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gởi đến quý vị tự
nhận là “Thành Phần Thứ Ba” trước 1975, và gởi tới những vị, cho đến bây giờ,
vẫn tự cho những hành động phá hoại miền Nam Việt Nam của quý vị là “vì nhân
dân, vì dân tộc”. Quý vị kể lại những chuyện phá hoại, biểu tình, gây hỗn loạn,
thậm chí dùng vũ khí để ám sát, giết người, như là một “thành tích để cứu
nước”. Thậm chí lúc đó đang là công chức, giáo viên, giáo sư, sinh viên, học sinh,
các nhà tu hành (ở Miền Nam) đã bí mật trở thành đảng viên cộng sản VN, nhận
lệnh từ miền Bắc, phá hoại miền Nam, nay cũng tự nhận là “vì quốc gia, vì nhân
dân Việt Nam”. Có người tinh ma hơn chút, chỉ xác nhận “cộng sản sai lầm từ
sau 1975” để khôn khéo tự khoác cho mình chiếc áo vinh danh “trước 1975 theo
cộng sản là vì lợi ích của dân tộc”.
Không lẽ quý vị vẫn chưa nhận ra dân chúng Việt Nam hiện tại, sống ra sao dưới
sự cai trị hà khắc và ác độc của ách độc tài Cộng Sản (CS)? Không lẽ quý vị vẫn
chưa nhận ra CS Quốc Tế hay CS Việt Nam đều như nhau? Đó là những kẻ được
huấn luyện để nói một đằng, làm một nẻo, để lừa dối những ai nhẹ dạ, thiếu hiểu
biết, và để dùng những hình thức tàn bạo nhất, bắt buộc người khác theo họ. Bọn
CS quốc tế được huấn luyện để làm kẻ giả nhân, giả nghĩa - khi còn đang giao
tranh và chưa thu phục được ai. Nhưng sau khi đạt mục đích dùng bạo lực cướp
chính quyền của phần đất tự do, nếu ai bất đồng ý kiến hoặc chống lại thì chúng
đàn áp, thậm chí thủ tiêu. Dân nước đó (đa số ngây thơ về CS) sẽ bị chính những
tên CS quốc tế tàn ác này, dù cùng màu da và dòng giống, khủng bố và đày đọa
như chúng ta đã biết. CS Nga, rồi CS Đông Đức đã tan rã, vì dân chúng và tầng lớp
trí thức đã nhận rõ bản chất Vô Nhân của chúng. Có lẽ những người dân ở nông
thôn Miền Nam VN trước năm 1975 biết rõ CS Miền Bắc hơn ai hết, vì họ chứng
kiến từng ngày, CS đã nói gì và làm gì với họ. Họ đã phải sợ, phải nói dối, và phải
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theo. Qua kinh nghiệm sống chung đụng hằng ngày, họ biết rõ hơn ai hết CS chỉ là
bọn dối trá và tàn bạo.
Nhiều người không biết: CSBV giật dây, chỉ huy hầu hết các cuộc biểu tình chống
phá nền Dân Chủ của VNCH non trẻ, trước năm 1975.
Tuy nhiên tới nay, đã hơn 40 năm, cái gọi là “Thành Phần Thứ Ba” trước 1975,
những kẻ từng theo cộng sản Hà Nội để phá hoại Miền Nam Việt Nam, vẫn chưa
nhận ra và còn tình nguyện tâng bốc CS để lừa bịp thế hệ trẻ thiếu kinh nghiệm,
chỉ vì quyền lợi cá nhân hiện tại của họ liên hệ với chế độ CS.Dù vài quý vị, sau
1975 đã mở mắt tỉnh ngộ, nhận ra CS là gì, nhưng vẫn bám víu quyền lợi hư huyễn
với chúng, và do đó, ca ngợi CS trước 1975 là những kẻ “yêu nước”, để giữ lại
chút hư danh của họ trước 1975, tự xem như họ cũng đã “vì dân, vì nước” khi ủng
hộ chúng, y như chúng tuyên tryền. Nhưng đáng lý, hiện nay, quý vị phải nhận ra
tất cả chỉ là những màn kịch dối trá, lừa đảo của CS. Ở VN, trước và sau năm
1975, ai phản đối cộng sản đều đã không còn được tự do hoặc phải chết như Lý
Chí Quang, mà mấy ai còn nhớ? Chỉ vì một bài viết của ông phân tích rõ dã tâm
của bọn Tàu, mà bị CSVN bắt và mất tích luôn. Và còn nhiều người khác nữa… vì
CSVN là tôi tớ của CS Tàu.
Trước 1975, ở thôn quê, cộng sản tuyên truyền hay lắm, nhưng hôm sau, những ai
tỏ ý nghi ngờ hay trái ý, thì bỗng nhiên mất tích hay bị giết công khai để đe dọa
dân chúng, vì vậy người dân VN ở những nơi đó, buộc phải nói theo CS, để được
sống. Thành Phần Thứ Ba (TPTB) bị lừa, tưởng mọi người dân theo CS.Nhưng
mỗi khi có chiến sự, hầu như tất cả người dân đều chạy về vùng Việt Nam
Cộng Hòa kiểm soát, khi có dịp!!! “Mỹ Ngụy tàn ác”, tại sao họ không chạy
theo CS? Bởi vì người dân chứng kiến rõ những gì CS “nói và làm”, khác hẳn
nhau, từ rất lâu rồi chứ chẳng phải mới sau 1975.TPTB, và cái gọi là “đồng
chí” của quý vị, đã làm gì? Mang được gì cho dân tộc Việt Nam vui hưởng, hay chỉ
nhằm đưa CS lên ngôi mà còn tự cho mình “vì dân, vì nước”, và không biết thẹn?
Tới nay, quý vị vẫn không nhận ra chỉ có CS Bắc Việt tham ác mới đem quân thôn
tính Miền Nam, phần đất đã được chia cắt theo luật định quốc tế ở Geneve, cho tự
do, từ năm 1954. CS Bắc Hàn, CS Đông Đức không làm như vậy. Đến nay, cái
TPTB vẫn không học tài liệu khách quan để nhận ra trận đánh đầu tiên (trước năm
1954) chỉ có Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) chống cự với Việt Cộng (VC) từ
ngoài Bắc vào. Trận đánh đó, CS Miền Bắc đã nhận súng đạn của Nga và Tàu,
phía người Miền Nam không hề có mặt người Mỹ, cũng chưa được Mỹ viện trợ
súng đạn.Nếu lúc đó, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tránh một cuộc “huynh đệ
tương tàn” thì đã buông tay cho CS Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam từ lâu rồi. Và
buông tay cho chúng xâm lăng Miền Nam có đúng không? Hay chống lại CS Bắc
Việt (CSBV) lúc đó, là đúng? Quân dân VNCH ở Miền Nam không chấp nhận chế
độ CS bạo tàn, nên buộc phải chống lại, chỉ để tự vệ cho sự sống tự do, chứ không
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hề có ý đánh chiếm Miền Bắc (có anh em Việt Nam đang sống), thì sao gọi
là “huynh đệ tương tàn”? Nếu nói là “huynh đệ tương tàn” thì do CSBV cố tình
phá bỏ luật quốc tế và gây ra việc mở đầu xâm lấn Miền Nam.
TPTB cho rằng Việt Nam Cộng Hòa có lệnh Tổng Động Viên là “đem thanh niên
Nam Việt đi chống nhân dân Bắc Việt”, đó là tuyên truyền của CS, để lừa dụ giới
trẻ Miền Bắc chết cho chế độ CS, và lừa dụ TPTB trở thành phản bội VNCH ở
Miền Nam. Thực sự, dân Nam xem đó là nghĩa vụ phải bảo vệ Miền Nam VN
đang bị xâm lăng bởi khối CS quốc tế Nga, Tàu, Đông Đức… Nhưng lệnh đó chỉ
giới hạn ở những người dân có khả năng cầm súng và phải ít nhất 18 tuổi. Chính
những người thuộc TPTB này cho rằng “trốn lính là một vinh dự, là giúp dân,
cứu nước”. Giúp dân, giúp nước bằng cách giúp CS cướp quyền, giúp chúng hại
dân, cướp của, và dâng từng phần đất nước Việt cho Tàu??? Quý vị có biết, cán
binh VC chỉ 12, 13 tuổi, thậm chí mới 9 tuổi, đã phải cầm súng vào Nam với cái
lệnh tử thần của Đảng CSBV: Sinh Bắc, Tử Nam. Trẻ con biết gì về quốc gia và
dân chủ? Đảng CS chỉ lợi dụng “nhiệt huyết của tuổi trẻ dấn thân” chết thay cho
chúng hưởng. Trong chiến tranh VN, tại sao phải ác độc xiềng lính trẻ em vào xe
tăng của Nga, Tàu? - Để chúng chết tại chỗ, với xe tăng, không chạy thoát được.
Thật là bất nhân!!!
Nhiều câu hỏi đáng lẽ thời gian qua, TPTB phải suy nghĩ... Nhưng thực tế, hầu như
họ không hề biết chi về quá khứ trước 1975, hay cố tình lờ đi, giả mù, giả điếc? –
để tránh né Sự Thật.Tuy xưng là TPTB, nhưng một số đã là đảng viên đảng CS, đã
được huấn luyện để áp đặt gông cùm lên dân tộc Việt Nam. Nay vì quyền lợi bám
chặt, quý vị tiếp tục làm tay sai cho Đảng CS. Từng tự xưng là TPTB, tức Thành
Phần Trung Gian, nhưng có khi nào quý vị dám kêu gọi CS Miền Bắc ngưng
xâm lăng Miền Nam, hay quý vị chỉ nhắm vào mục đích một chiều ngu xuẩn,
buộc Việt Nam Cộng Hòa buông súng và đầu hàng Cộng Sản BV?Một phần
khác của TPTB, như kẻ trong tháp ngà, không tỉnh ngộ, cả trong quá khứ lẫn hiện
tại, như kẻ bàng quang với vận mạng của dân tộc đang lâm nguy: VN đang trở
thành quận huyện của Tàu Cộng. Họ vẫn mải mê mơ màng với những cuộc biểu
tình quá khứ “đầy nhiệt huyết tuổi trẻ” của họ trước năm 1975, vì không làm gì
đóng góp cho hiện tại để sửa sai. Hơn nữa, TPTB, những kẻ mù theo CS Miền Bắc,
vẫn dại tin nghe theo tuyên truyền: “CS từng là cứu tinh của dân tộc”, và tới bây
giờ vẫn chưa nhận ra sự tàn ác của chế độ CS, trước và sau năm 1975.
Bức ảnh được chụp khi HPNT đứng giữa khán đài, huênh hoang gào thét đòi
Chính Phủ VNCH giải tán; ngay bên cạnh có một viên chức đại diện chính quyền
VNCH đứng im lặng, lắng nghe.Bức ảnh đó nói lên điều gì, theo vợ chồng HPNT
và nhóm TPTB thì nói lên lòng “dũng cảm” không sợ “bạo quyền Mỹ Ngụy” của
HPNT.Nhưng thực ra, bức ảnh đó đã thay ngàn lời nói về Sự Tự Do, Dân Chủ
của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa!!! Chính phủ VNCH không những không
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hề đàn áp tiếng nói đối lập từ phía bọn CS, dù đang có chiến tranh ác liệt với
chúng, mà còn cử người đại diện đến lắng nghe phía đối nghịch.Ngắm bức ảnh
đó hàng trăm lần, nhưng có lúc nào quý vị nhận ra bức ảnh đó phản ảnh một thực
tế không chối cãi rằng chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể non trẻ
nhưng đã biết tôn trọng Tự Do Dân Chủ hầu như tuyệt đối hay không? Một
điều nữa, quý vị cũng từng thấy, sau 1975, trong nhà Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ
tài hoa nhưng trốn lính, hèn nhát, và theo CS như TPTB của quý vị, cũng treo bức
hình TCS chụp với Thủ Tướng CS Võ Văn Kiệt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Ai
hỏi, TCS nói là “treo như vậy để công an khu vực VC bớt lưu ý đến cuộc sống của
tôi”.Thực là hoang tưởng và hèn hạ, so với thời quý vị sống trong chế độ Nhân
Bản Việt Nam Cộng Hòa. Vậy đến giờ quý vị vẫn không chịu hiểu: Ai đã cho quý
vị sự Tự Do rộng rãi trước 1975? Và ai đã biến quý vị thành kẻ hèn hạ và khiếp
nhược sau 1975?

Giáo Dục VNCH là giáo dục khai phóng và nhân bản.

103

Nam, Nữ, Biểu Tình chống Tàu Cộng xâm lăng VN (không dám nói chống VC) sau
năm 1975, vẫn bị đám đông côn an VC (mặc thường phục để che giấu sự vi phạm
Nhân Quyền của Đảng CS), vây bắt, mang đi…

Đại úy công an VC Phạm Hải Minh, mặc áo vàng, đã đạp nhiều lần vào mặt ông
Nguyễn Chí Đức
(người dân yêu nước tham gia Biểu Tình phản đối Trung Cộng xâm lăng đất Việt,
ngày 17-7-2011 tại Hà Nội).
Có vài hiện tượng thực đáng kinh ngạc, không hiểu do bị thiếu trí tuệ hay bị tâm
thần, xin kể để quý vị suy nghĩ cho hợp lý: Sau năm 1975 tới nay, vợ chồng Hoàng
Phủ Ngọc Tường hãnh diện treo một bức ảnh nơi trang trọng nhất trong nhà. Bức
ảnh đó chụp cảnh những người thuộc TPTB ở Huế lập một khán đài lộ thiên, ngay
tại Thành Phố Huế, công khai treo biểu ngữ chống chính quyền hợp pháp Việt
Nam Cộng Hòa.
Bọn CSVN mà quý vị từng tôn thờ nay đã hiện nguyên hình là bọn ác quỷ mafia:
Chúng không chỉ tham nhũng riêng ở Miền Bắc, mà còn công khai cướp của toàn
dân Việt từ Bắc chí Nam. Cướp cho gia đình chúng và cướp để trao cho bọn xâm
lăng Tàu Cộng. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Tại sao TPTB (hăng say
biểu tình trước năm 1975) nay sau năm 1975, lại im hơi lặng tiếng vậy? Tiếc thay
nước Việt Nam chúng ta chỉ là một nước nhược tiểu, luôn bị quốc tế xử dụng như
một con chốt trong khu vực, nhưng dù sao dân chúng ở Miền Nam Việt Nam vẫn
được hưởng sự Tự Do tương đối rộng rãi, nhờ vậy mà có cái hại là TPTB mới lợi
dụng Dân Chủ để phá hoại VNCH và giúp CSBV đánh chiếm Miền Nam. Sau
1975, quý vị vẫn không đủ trí khôn để nhận ra dân chúng Miền Bắc có cuộc sống
tồi tệ ra sao trong suốt 30 năm (1945-1975) xâm lấn Miền Nam?
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Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà các nước nhược tiểu chung quanh cũng là
những con chốt trên bàn cờ quốc tế. Nhưng nước Việt Nam chúng ta bị cai trị bởi
một tập đoàn lừa đảo, dối trá, tàn ác nhất trong khối cộng sản, từ tập đoàn Hồ chí
Minh cho đến nay Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng…. Không một tội ác nào
mà chúng không làm, không mồi ngon nào mà chúng không cướp giựt, từ Cải
Cách Ruộng Đất (đấu tố và giết nông dân Miền Bắc rồi cướp ruộng đất của họ),
Nhân Văn Giai Phẩm (giả vờ cho “tự do báo chí” để xem ai lên tiếng thì đấu tố và
thảm sát), Đổi Tiền (bắt dùng tiền Bắc để cướp tiền dân Nam), Tù Tập Trung
(khủng bố, tra tấn, hành hạ thể xác lẫn tinh thần các chiến sĩ VNCH, ngày và đêm,
sau cả ngày lao động khổ sai, đói khát và bệnh tật), Kinh Tế Mới (đuổi dân ra khỏi
các thành phố để cướp nhà, cướp đất cho Đảng viên Miền Bắc vào Nam ở), Đánh
Tư Sản (dùng sinh viên, học sinh vào nhà lục soát và cướp tài sản dân Nam, dưới
sự chỉ huy của các đảng viên CS)... và đang cướp đoạt tiếp, với mỹ từ: "Quy
Hoạch" để nhượng bán đất tổ VN cho Tàu. Tất cả chỉ để cướp của dân và giết hại
người yêu nước cho Đảng hưởng. Bọn CSVN đã làm gì đem lợi ích cho dân
chúng Việt Nam? Hay là đang tàn hai cả một thế hệ mà người dân chỉ biết dối
trá, lừa bịp lẫn nhau để sống còn. Trong chiến tranh thì bọn CS không từ một
hành vi khủng bố nào, chỉ cần giết đàn bà, trẻ em, kẻ có thai, người già lão, giết
ban ngày hoặc thủ tiêu ban đêm để người dân hoảng sợ mà phải theo họ. Kể sao
cho hết những tội ác kinh khủng do CS Việt Nam tạo ra. Đảng viên CS không phải
là dân Việt, dù Việt Cộng mang chữ Việt bề ngoài, nhưng bên trong là những tên
côn đồ CS quốc tế (international communist bullies).
Đến giờ, quý vị TPTB vẫn chưa nhận là đã bị lừa hoặc cũng chưa biết mình đã bị
lừa. Cũng có thể biết, nhưng nếu nhận đã bị lừa, thì quý vị còn lại gì? Chỉ là con số
không. Nếu quý vị còn chút liêm sĩ thì sẽ sống trong tủi nhục. Nên quý vị chọn một
giải pháp quái gỡ: Vinh danh cộng sản trước năm 1975 để đồng thời tự đánh bóng
quý vị trong cái quá khứ có liên hệ với chúng: đã cùng chống phá Miền Nam.Cũng
có thể dân Nam được sống tự do quá dễ nên ngây thơ về chính trị chống Cộng độc
tài. Tuy chưa hết lòng vì nước, vì dân, nhưng họ đã không bao giờ nhắm tới
chuyện giết hại anh em ở miền Bắc để tranh giành lãnh thổ, như CS đã làm.Miền
Nam trước 1975 có thể chưa có một chính quyền tốt nhất, nhưng họ biết ủng hộ
một thể chế mà tới một lúc nào đó, trong tương lai gần, người dân vẫn có quyền
làm chủ để quyết định ai là người tốt điều hành đất nước, trái hẳn với thể chế độc
đảng của CS. Dân Nam dứt khoát không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản nếu họ
được tự do chọn lựa. Thể chế VNCH mà dân chúng Miền Nam đã theo, giúp họ
càng ngày càng tự chủ lúc đó. Học sinh và công dân được giáo dục và dần biết nên
ủng hộ chính quyền nào giúp người dân có đời sống tốt hơn.Quân dân và chính
quyền Miền Nam Việt Nam đã chọn hướng đi đúng. Những gì xảy ra trên thế giới
từ năm 1975 đến nay đã chứng minh Việt Nam Cộng Hòa đúng, khi chiến đấu
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chống độc tài CSBV để được tự do phát triển, dù trải qua 25 năm chiến tranh
(1950-1975).
Thành Phần Thứ Ba ở Miền Nam (do Đảng CS chỉ huy hoặc giật dây trong bóng
tối) muốn lật đổ chính quyền VNCH chỉ với một mục đích duy nhất: Đem chế độ
cộng sản vào cai trị toàn dân Việt. Những kẻ này từng vui mừng đón tiếp CSBV ra
sao, hợp tác với CS như thế nào, sau Ngày 30/4 oan nghiệt, đã chứng minh ý định
của họ từ trước 1975. Vậy họ có gì để tự mãn về thời gian họ phá hoại đất nước
VN như vậy?Những người thuộc TPTB như anh em Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn
Đông Nhật, tác giả cuốn sách lừa bịp "Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ" rất
nguy hiểm, vì sẽ gây ngộ nhận cho thế hệ mai sau, ngộ nhận về một giai đoạn lịch
sử khổ đau của dân tộc Việt.Vì vậy, tác giả viết bài này, quyết vạch trần những sai
trái của quý vị, của CS, không để quý vị tiếp tục lừa bịp giới trẻ VN và tin làm theo
các dối trá của quý vị. Nói rộng hơn, những ai từng ủng hộ CS dưới bất cứ hình
thức nào, từ trước và sau năm 1975, không thể tự xem đó là điều đáng vinh danh,
không thể tự xem đã làm đúng với lương tâm, không thể tự xem hành động sai lầm
kia là “phục vụ dân tộc”. Những kẻ đó phải biết sám hối và phải biết nhận tội trước
dân tộc Việt Nam.
Hiện nay ở hải ngoại vẫn có loại người mới như vậy, cũng tự vinh danh, rồi tâng
bốc tên tội đồ Hồ chí Minh, khen ngợi những tên từng là đồ tể, giết hại ngay chính
thân nhân và ân nhân của chính họ và dân Việt. Những bọn này, tất cả chỉ nhắm
trục lợi, xin xỏ chia chác những gì cộng sản đang có, do bóc lột dân Việt.Giờ đây,
toàn dân Việt đang sôi súc căm hờn, đã tự động nổi dậy nhiều nơi, biểu tình ôn hòa
trong nước, để nói thẳng mặt với đảng Cộng Sản VN, tức bọn cướp mafia, hãy giải
tán, hãy cúi đầu chịu tội với tổ tiên và dân tộc.Vậy hỡi TPTB và con cháu của quý
vị, cái “đảm lược” trước 1975 của quý vị ở đâu? Trước năm 1975, quý vị lợi dụng
Chính Sách Tự Do, Dân Chủ của VNCH để gào thét “tự do hay là chết” hàng
ngày. Và năm 1975, quý vị đã vui mừng xiết bao chào đón tưng bừng “sự tự do”
lầm tưởng do bọn cướp CS mang lại, sau khi quý vị, TPTB, đã biểu tình đòi hỏi và
đánh phá sai lầm ở Miền Nam VN cả chục năm.
Nay xin hỏi quý vị, “sự tự do” đó ở đâu, sao không hề nghe quý vị thắc mắc một
tiếng nhỏ, khi Tàu Cộng xâm lăng đất biển của cha ông mà người lính Việt Nam
Cộng Hòa như chúng tôi đã hy sinh bảo vệ.Nay xin hỏi quý vị đang mơ màng nơi
đâu khi bọn mafia CSVN chiếm đất, chiếm nhà của dân lành để làm giàu cho
chúng, chưa hề nghe quý vị nào lên tiếng binh vực dân oan?Nay quý vị ở đâu khi
bọn Tàu ngang nhiên giết ngư dân, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, để xây dựng các
căn cứ quân sự của chúng?Nay xin hỏi quý vị và con cháu quý vị chui rúc nơi nào,
hay chỉ thỉnh thoảng run sợ ký tên vào một kiến nghị “xin cho”, năn nỉ bọn mafia
cộng sản ban ơn thứ này, thứ kia.
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Bầu nhiệt huyết của quý vị do chế độ Việt Nam Cộng Hòa ban cho, nay chính quý
vị và con cháu cũng hèn nhát đem chôn vùi nơi đâu? Hỏi quý vị TPTB, quý vị
đang làm gì và nghĩ gì, có còn tự hào về hành động sai trái xưa kia? Hay quý vị
đang chịu nhục cùng với con cháu, chờ ngày toàn dân Việt Nam trở thành nô lệ của
giặc Tàu?Hỏi hai anh em Tần Hoài Dạ Vũ/Nguyễn Văn Bổn và Nguyễn Đông
Nhật, xin hai ông cho biết, hai ông có còn chút liêm sĩ và lương tâm, khi viết cuốn
sách tự vinh danh những gì hai ông đã phá hoại Miền Nam Việt Nam, đã giúp
CSBV có cơ hội tác oai tác quái trên toàn cõi đất nước Việt Nam như hiện nay?
Cuốn sách của hai ông là thứ tuyên truyền tinh vi, giả đối, lợi dụng tài năng văn
chương phù phiếm (nhưng thiếu hẳn Lòng Nhân Đạo và Sự Công Minh) để tiếp tục
đầu độc những thế hệ mai sau. Bao giờ lương tâm trở lại với hai ông, với quý vị
Thành Phần Thứ Ba, và với những kẻ cố tình mù lòa, đang sinh sống ở các nước tự
do dân chủ, nhưng vẫn ủng hộ bọn mafia tàn ác đang cai trị đất nước Việt
Nam?Xin quý vị và con cháu của quý vị hãy hòa hiệp với toàn dân trong thời điểm
sôi sục này, đây là cơ hội cuối cùng có thể làm, để sám hối những gì quý vị đã tiếp
tay cho cái ác, cho loài quỷ đỏ mafia cộng sản, trước đây.Mong thay!
Minnesota, USA, Tháng Tư oan nghiệt, 2016
Nguyễn Phước Bảo Trâm
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Tin Châu Á
Vệ tinh phát hiện nhà chứa máy bay Bắc Kinh xây ở Trường Sa
Trọng Nghĩa
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Đá Vành Khăn, Trường Sa, một trong những đá mà Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo.
Ảnh chụp từ máy bay P-8A Poseidon của Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa cho thấy là Trung Quốc đã xây một số công trình
được cho là nhà chứa máy bay trên ba hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại vùng
quần đảo Trường Sa. Theo các bức ảnh do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và
Quốc Tế CSIS ở Washington tiết lộ hôm qua, 08/08/2016, các cơ sở này đủ lớn để
chứa bất kỳ loại chiến đấu cơ Trung Quốc nào hiện nay.
Các bức ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng Bẩy vừa qua cho thấy là các nhà chứa phi
cơ đã được xây trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross), Đá Subi (Subi) và Đá Vành Khăn
(Mischief), là ba hòn đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa, có phi đạo đủ dài
cho chiến đấu cơ sử dụng.
Trong phần phân tích kèm theo các bức ảnh vệ tinh, trung tâm CSIS ghi nhận : «
Ngoài sự kiện một chiếc máy bay vận tải quân sự ghé Đẫ Chữ Thập một cách chớp
nhoáng vào đầu năm nay (2016), không có bằng chứng cho thấy là Bắc Kinh đã
triển khai phi cơ quân sự trên các tiền đồn của ho. Thế nhưng, tốc độ xây dựng
nhanh chóng các nhà chứa máy bay trên ba thực thể này chứng tỏ rằng tình hình có
thể thay đổi ».
Theo CSIS, các nhà chứa máy bay được thấy trên ảnh vệ tinh đều có kết cấu được
gia cố và bọc thép, với « độ dày lớn hơn bất kỳ công trình nào dùng cho mục tiêu
dân sự ». Theo hãng tin Anh Reuters, cả bộ Ngoại Giao lẫn bộ Quốc Phòng Trung
Quốc trước mắt chưa thấy trả lời yêu cầu bình luận về những bức ảnh vệ tinh.
Mỹ cùng nhiều nước khác thường xuyên khuyến cáo Trung Quốc là không nên
quân sự hóa các thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Biển Đông. Trung Quốc luôn
luôn lớn tiếng cho rằng họ không quân sự hóa Biển Đông, và các công trình xây
dựng trên các đảo nhân tạo chủ yếu nhằm mục tiêu dân sự.
Chính chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9/2015 cũng từng cam kết với
tổng thống Mỹ Barack Obama là không quân sự hóa Biển Đông. Thực tế cho thấy
đó chỉ là một lời hứa suông.
Tokyo cực lực phản đối Bắc Kinh cho tàu đi vào lãnh hải Nhật Bản
Trọng Nghĩa
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Ngày 09/08/2016, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) triệu đại sứ Trung
Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối vụ đưa tàu xâm nhập vùng biển Nhật
Bản.
Trong một động thái ngoại giao càng lúc càng kiên quyết, Nhật Bản vào hôm nay,
09/08/2016 lại triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Tokyo lên bộ Ngoại Giao để phản đối
việc Bắc Kinh liên tiếp cho tàu Hải Cảnh tiến vào vùng biển quanh quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh cho rút ngay
lập tức đội tàu của mình ra khỏi khu vực để giảm bớt căng thẳng.
Đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà đại sứ Trung Quốc tại Tokyo bị
triệu mời lên bộ Ngoại Giao Nhật để nghe phản đối. Hôm thứ Sáu 05/08 là ở cấp
thứ trưởng, còn hôm nay là ở cấp bộ trưởng.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lần này đã xác định với đại sứ Trung Quốc
rằng « môi trường quan hệ Nhật-Trung đang xấu đi đáng kể », và Tokyo « không
thể chấp nhận việc (Trung Quốc) có những hành động đơn phương gây căng thẳng
». Nhật Bản cho rằng Trung Quốc phải cho rút tàu của mình ra khỏi khu vực để
giảm nhiệt căng thẳng.
Tokyo đã có động thái ngoại giao cứng rắn kể trên trong bối cảnh Bắc Kinh không
ngừng cho tàu Hải Cảnh tiến vào khu vực chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu
Ngư do Nhật Bản kiểm soát, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.
Từ thứ Sáu tuần trước, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phát hiện cả chục tàu
Hải Cảnh Trung Quốc trong khu vực bị Trung Quốc tranh cấp. Đến sáng nay, Tuần
Duyên Nhật Bản xác định rằng đã có nhiều chiếc tàu Trung Quốc bên trong vùng
hải phận Nhật Bản xung quanh Senkaku, và hơn một chục chiếc khác gần đấy. Vào
hôm qua, có đến 15 tàu Hải cảnh Trung Quốc bị phát hiện, một số lượng đông đảo
nhất từ trước đến nay.
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Từ hôm Chủ Nhật, khoảng 230 chiếc tàu cá Trung Quốc, được 7 chiếc tàu Hải
Cảnh bảo vệ đã ồ ạt xâm nhập vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Điểu đáng nói là trong số đó có 4 chiếc được thấy là có trang bị vũ khí.
Giới quan sát ghi nhận là rất hiếm khi có một đoàn tàu cá đông như vậy tại vùng
Senkaku/Điếu Ngư, một dấu hiệu cho thấy ý đồ leo thang tranh chấp của Bắc Kinh.
Bị Tokyo phản đối, đại sứ Trung Quốc vẫn tiếp tục làm ngơ với luận điệu truyền
thống : Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc, và việc tàu
Trung Quốc hoạt động trong khu vực là điều « tự nhiên ».
Thậm chí vị đại sứ này còn cho rằng tàu Hải Cảnh Trung Quốc được điều đến nơi
để bảo đảm sao cho hoạt động gia tăng của ngư dân Trung Quốc « không làm cho
tình hình phức tạp thêm ».
Không quân Trung Quốc tuần tra Trường Sa để dọa Mỹ và Philippines ?
Trọng Nghĩa

Một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đang bay về căn cứ. (2010)

Không quân Trung Quốc ngày càng diễu võ giương oai trên khu vực quần đảo
Trường Sa với các phi vụ được họ gọi là « tuần tra tác chiến ». Theo các nhà quan
sát, các động thái của Bắc Kinh vừa nhằm khẳng định lập trường phủ nhận phán
quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực bất lợi cho Trung Quốc, vừa nhằm răn đe
Mỹ và Philippines, bị cho là hai nước chủ mưu trong việc khiến Trung Quốc bị mất
mặt tại Tòa Trọng Tài La Hay.
Mục tiêu phô trương uy lực để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển
Đông, đặc biệt là tại các khu vực như Trường Sa hay bãi cạn Scarborough trong
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vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông, đã thể hiện rõ trong các
tuyên bố hôm 06/08 vừa qua của phát ngôn viên Không Quân Trung Quốc.
Nhân vật này đã tiết lộ rằng mới đây, không quân Trung Quốc đã tung oanh tạc cơ
và chiến đấu cơ xuống vùng Biển Đông để tiến hành những bài tập « tuần tra tác
chiến » trên không để bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi trên biển của đất nước.
Trong một động thái thị uy rõ nét, phát ngôn viên này vừa liệt kê các phương tiện
được huy động, vừa nói rõ là khu vực tập trận tuần tra chủ yếu là không phận
chung quanh quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scaborough Shoal, vừa xác định rằng
đó là những cuộc tuần tra tác chiến bình thường.
Thông báo kể trên đã nối tiếp theo một hành động thị uy khác : cho oanh tạc cơ
chiến lược H6-K có khả năng mang bom nguyên tử đến hoạt động ở vùng Biển
Đông, bay ngang qua bãi cạn Scaborough rồi cho chụp hình đăng báo. Sau đó
Không Quân Trung Quốc đã nói rõ thêm rằng nhiều chiếc oanh tạc cơ H6 và chiến
đấu cơ Su-30 đã được tung vào chiến dịch.
Theo các nhà quan sát, việc Không Quân chọn bãi Scaborough và vùng quần đảo
Trường Sa làm nơi phô trương sức mạnh rõ ràng nhằm mục tiêu khẳng định trở lại
sự kiện Bắc Kinh phủ nhận hoàn toàn phán quyết quốc tế về Biển Đông, trong đó
có đề cập cụ thể đến cả Trường Sa lẫn Scarborough. Mặt khác, Bắc Kinh cũng
muốn thăm dò phản ứng của Mỹ, đồng thời đe dọa Philippines, hai nước bị Trung
Quốc cho là tác nhân trực tiếp làm cho họ mất mặt tại Tòa Trọng Tài Thường Trực
La Haye.
Phải nói là khi liên tục quảng bá cho các phi vụ tuần tra trên Biển Đông, mục tiêu
đầu tiên của Trung Quốc là nhắn với Mỹ rằng Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng mọi
phương tiện để đáp trả tương xứng các hành động của Mỹ. Với chiến đấu cơ Trung
Quốc xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời Biển Đông, Mỹ dĩ nhiên là phải tìm cách
tránh các hiểm họa va chạm trên không, đặc biệt trong bối cảnh phi công Trung
Quốc nổi tiếng là thiếu chuyên nghiệp.
Thông điệp hù dọa nhắm vào Philippines cũng rất rõ ràng, đặc biệt là trong bối
cảnh tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có biểu hiện muốn hòa dịu với
Trung Quốc, sẵn sàng đàm phán tay đôi với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp.
Phản ứng của Mỹ và đồng minh trước việc Không Quân Trung Quốc diễu võ
giương oai tại vùng Trường Sa và Scaborough sẽ rất là quan trọng, vì lẽ nếu bất
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động, Bắc Kinh hoàn toàn có thể lợi dụng dịp này tuyên bố luôn một vùng nhận
dạng phòng không trên Biển Đông, tương từ như họ đã từng làm trên Biển Hoa
Đông trước đây.
Trung Quốc lập phòng thí nghiệm tài nguyên Biển Đông

Tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD981 được kéo vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ảnh
ngày 15/07/2014

Trang thông tín mạng AsiaOne, hôm nay 09/08/2016, dẫn lời một quan chức tỉnh
Hải Nam, Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ mở một phòng thí nghiệm tại tỉnh Hải
Nam vào tháng 11/2016, tập trung nghiên cứu việc khai thác nguồn tài nguyên của
Biển Đông.
Phòng thí nghiệm quan trọng này là một công trình trọng điểm Nhà nước được
thành lập theo trên ý tưởng của Cục Khoa học và Công Nghệ Hải Nam và Đại học
Hải Nam. Mục đích hoạt động của cơ sở là nghiên cứu khái thác, sử dụng các
nguồn tài nguyên trong vùng Biển Đông.
Lãnh đạo Cục Khoa học và Công Nghệ Hải Nam cho biết, phòng thí nghiệm sẽ
giúp Trung Quốc sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên biển ở Biển Đông. Đây là
một trọng điểm quốc gia để hỗ trợ cả công nghệ và các nhân tài cho chiến lược
Biển Đông của Trung Quốc.
Ông Trần Ủng Quân (Chen Yongjun), phó giám đốc phòng thí nghiệm cho biết :
"Sẽ có khoảng 40 nhà nghiên cứu làm việc tại phòng thí nghiệm, nhưng trước tiên
chúng tôi sẽ tuyển 24 nhà nghiên cứu từ các trường đại học, và sau đó sẽ tuyển
thêm các tài năng ở trong và ngoài nước".
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Với các kế hoạch hoạt động năm năm, phòng thí nghiệm sẽ nhận mỗi năm 10 triệu
nhân dân tệ (1.5 triệu đô la Mỹ) từ chính quyền tỉnh Hải Nam cho việc xây dựng,
hoạt động hàng ngày, các dự án nghiên cứu và tuyển dụng nhân tài.
Một giáo sư về sinh học biển của phòng thí nghiệm cho biết cơ sở nghiên cứu quy
mô này sẽ có tác động tích cực đến việc bảo đảm chủ quyền của Trung Quốc ở
Biển Đông vì « chỉ khi chúng tôi biết rõ hơn về vùng Biển Đông, thì chúng tôi mới
có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi của dân tộc, nhà nghiên cứu nói ».
Akihito lo ngại không thể tiếp tục làm hoàng đế
RFI

Thông điệp của Nhật hoàng Akihito truyền qua truyền hình, ngày 08/08/2016.

Trong thông điệp được phát trển truyền hình Nhật Bản, hôm nay, 08/08/2016,
hoàng đế Akihito, 82 tuổi, cho biết ông lo ngại về khả năng bản thân tiếp tục đảm
đương các vai trò trị vì nước Nhật và gợi ý nên có những sửa đổi luật pháp không
bắt buộc ông phải làm hoàng đế cho đến khi tạ thế.
Ông nói : « Rất may là hiện nay, tôi còn khỏe. Tuy nhiên, khi tôi thấy sức khỏe của
mình dần dần suy giảm, tôi lo lắng là sẽ gặp khó khăn trong việc đảm đương các
chức vụ của mình, với tư cách là biểu tượng của Nhà nước » Nhật Bản.
Nhật hoàng không hề nhắc đến « thoái vị » vì từ này được diễn giải như một ngôn
từ mang tính chất chính trị và do vậy bị Hiến Pháp cấm.
Phát biểu của Akihito cho phép mở ra một cuộc thảo luận về việc hiện đại hóa chế
độ hoàng đế và việc làm hoàng đế suốt đời.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức tuyên bố là cần nghiêm túc đón nhận
những phát biểu của hoàng đế và phải suy nghĩ về việc này.
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Từ nhiều ngày qua, đã có nhiều thông tin nói đến việc hoàng đế Akihito muốn
thoái vị và nhường ngôi cho thái tử
oooooooooo

00000

ooooooooooooooo

00000

oooooooooo

ĐIỄM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 09/08/2016
Trưng cầu Hiến pháp Thái Lan : Một « thảm họa chính trị »
Trọng Thành

Người dân Thái Lan bỏ phiếu Trưng cầu dân ý ngày 07/08/2016 tại Bangkok.
Trưng cầu dân ý về Hiến pháp Thái Lan hôm Chủ nhật 07/08/2016 là chủ đề của
xã luận báo Le Monde. Bài « Sự thụt lùi » giải thích vì sao cuộc trưng cầu dân ý
nói trên lại là một « thảm họa chính trị ».
Xã luận Le Monde mở đầu với mô tả tâm trạng thất vọng, mệt mỏi của người dân
Thái trước điều mà họ gọi là « một thập niên phí phạm ». Kể từ cuộc đảo chính
năm 2006, lật đổ chính phủ của thủ tướng Thaksin, « vương quốc chìm trong
khủng hoảng triền miên, với nhiều biểu tình, bạo động, đôi khi bị quân đội đàn áp
khốc liệt, và các cuộc đảo chính ». Cuộc trưng cầu dân ý dường như không mở ra
triển vọng cho việc chấm dứt giai đoạn bất ổn này.
Theo quan điểm của tập đoàn quân sự cầm quyền và những người ủng hộ họ, thì «
nền dân chủ cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho việc bầu lên những ‘‘kẻ tham
nhũng’’ và ‘‘những người xấu’’, như kiểu ông Thaksin ». Theo Hiến pháp vừa
được đa số cử tri Thái Lan ủng hộ, chính phủ mới được cử tri lựa chọn « sẽ không
có nhiều quyền hạn, và liên tục phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán ». Hệ thống
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bầu cử mới « sẽ gây bất lợi cho các đảng phái lớn và buộc họ phải liên minh với
nhau để lập ra các chính phủ liên hiệp mong manh, và chắc chắn sẽ không hiệu quả
».
Theo Le Monde, hiến pháp mới nhất này - trong khoảng 20 hiến pháp Thái Lan kể
từ năm 1932 – chỉ là một phương tiện để chính quyền quân sự củng cố uy quyền
trong bối cảnh nền kinh tế của « con hổ » già châu Á đang suy yếu, đặc biệt trong
giai đoạn quá độ hết sức nhạy cảm, khi vua Bhumibol lâm bệnh nặng. Tương lai
của nền quân chủ Thái Lan hết sức mờ mịt, uy tín của hoàng gia xuống thấp, khi
không ít người dân dành sự ủng hộ cho các thủ tướng bị quân đội lật đổ.
Xã luận của Le Monde kết luận với nhận định : Hiến pháp mới do tập đoàn quân sự
áp đặt - một bước thụt lùi của nền dân chủ Thái Lan – « càng trở nên đáng ngại
hơn khi nó không giải quyết được ba vấn đề chính đang kìm hãm tương lai của đất
nước ». Đó là một nhà nước dựa vào một « nhà vua được thần thánh hóa », « vai
trò của quân đội » và những toan tính « của tầng lớp thượng lưu trong một quốc gia
đang trở nên bất ổn hơn và nghèo hơn ».
Cũng trong hồ sơ này, Le Monde có bài « Bangkok, một Hiến pháp phục vụ cho
giới quân sự », chỉ ra rằng, cho dù có đến 62% cử tri đồng ý với bản Hiến pháp
mới, nhưng theo một chuyên gia, ở các vùng nông thôn, nhiều người bỏ phiếu
thuận cũng chỉ vì mong muốn « cuộc sống trở lại bình thường ». Tuy nhiên, thực tế
là « cũng đã có gần đến 40% cử tri phản đối bản Hiến pháp », cho dù trước đó
những người tuyên truyền chống Hiến pháp của tập đoàn quân sự, đã bị chính
quyền « truy bức », « bịt miệng ».
Vua Nhật « dân chủ hóa » vai trò hoàng đế

Trong khi xã hội Thái Lan đang rất khổ sở và lúng túng với một nền quân chủ với
tương lai bất định, thì tại Nhật Bản, hoàng đế lại tuyên bố muốn về hưu ngay khi
còn sống. Báo Libération có bài phân tích về những nỗ lực rất đáng ghi nhận của
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vua Nhật nhằm « dân chủ hóa » vai trò của một hoàng đế (Bài « Hoàng đế Akihito
chuẩn bị cho thời kỳ hoàng hôn của chính mình »).
Libération cho biết, tuyên bố muốn thoái vị của hoàng đế Ahikito khiến nhiều
người dân Nhật Bản xúc động. Hoàng đế Nhật là một người kín đáo, ít khi xuất
hiện trên trang nhất các báo. Các cử chỉ của ông được một học giả Mỹ chuyên về
Nhật Bản (Donald Keene) đánh giá là đã thể hiện cho « một nước Nhật dân chủ và
hòa bình ».
Sau thảm họa Fukushima, hoàng đế Akihito cùng hoàng hậu đến quỳ bên các nạn
nhân. Điều « không thể tưởng tưởng nổi với các hoàng đế Nhật tiền bối ». Hoàng
đế Nhật cũng nhiều lần thừa nhận những đau khổ do quân đội Nhật gây ra trong
Thế chiến Hai, và ngay hồi năm ngoái, ông đã một lần nữa bày tỏ « nỗi hối hận sâu
sắc » đối với quá khứ quân phiệt Nhật Bản.
Đề nghị thảo luận về khả năng thoái vị cũng là « một cử chỉ » cho thấy hoàng đế là
« một người bình thường ». Ông tự xếp mình vào nhóm những người cao tuổi, kêu
gọi mọi người « thông cảm về những bất lực mà ông có thể sẽ gặp phải khi đảm
đương nhiệm vụ ». Bài báo kết luận, với đề nghị thoái vị, hoàng đế Akihito « đã
đặt chính phủ vào một tình thế gần như là bắt buộc phải xem xét lại luật về hệ
thống quân chủ » Nhật Bản.
« Sa hoàng Nga » và « hoàng đế Thổ » tái hòa giải

Về thời sự quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ là chủ đề nhiều trang đầu của Le Monde. Nhật báo
Pháp giới thiệu bài phỏng vấn đặc biệt với tổng thống Erdogan, được thực hiện
ngày thứ Bảy 06/08, với tựa đề « Erdogan : ‘‘Phương Tây đã bỏ mặc Thổ Nhĩ Kỳ’’
». Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho báo chí
phương Tây kể từ cuộc đảo chính. Ông Erdogan bác bỏ các cáo buộc đàn áp thanh
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trừng hậu đảo chính, đồng thời đe dọa sẽ cắt đứt các thỏa thuận về nhập cư đã ký
với châu Âu.
Vẫn theo Le Monde, ngày Chủ nhật vừa qua, con đường ven biển tại thành phố
Istanbul ngập trong màu đỏ, khi hơn một triệu người xuống đường theo lời kêu gọi
của tổng thống Erdogan. Trong cuộc biểu tình vì « dân chủ và các liệt sĩ » này, ông
Erdogan kêu gọi dân chúng ủng hộ tái lập án tử hình. Quan hệ giữa chính quyền
Ankara và Liên Hiệp Châu Âu đang ở vào một thời khắc hết sức khó khăn với xu
thế độc tài đang lên tại Thổ, trong lúc nước Thổ của ông Erdogan lại đang sáp gần
với nước Nga Putin.
Về cuộc hội kiến hôm nay giữa tổng thống Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ
Erdogan, Le Figaro có bài phân tích đáng chú ý : « Sự tái hòa giải của sa hoàng
Nga và hoàng đế Thổ ». Theo Le Figaro, nếu như loại bỏ một số khác biệt nhỏ về
hình thức, có thể coi Putin và Erdogan là « anh em sinh đôi ».
Cả hai đều rất mê thể thao (một người judo và người kia bóng đá), nhưng đặc biệt
là cả hai đều là « kẻ độc tài và dân tộc chủ nghĩa ». Cả hai đều « hoài niệm » về
một đế chế oai hùng xưa. Với ông Putin là Liên Xô và trước đó là đế quốc Nga.
Với ông Erdogan, đó là đế chế Ottoman ngự trị tại Trung Cận Đông suốt một thiên
niên kỷ.
Hai lãnh đạo Nga, Thổ đều là « bậc thầy của nghệ thuật sử dụng … các tôn giáo để
phục vụ chính trị, dị ứng với sự phê phán, không chịu nổi các đối trọng quyền lực
». Cả hai « đều có chung một tâm lý hoang tưởng, đẩy họ vào chỗ phải tạo ra
những kẻ thù tưởng tượng », và mong muốn cầm quyền đến mãn đời.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nằm ở vị trí chiến lược giữa hai lục địa Á-Âu. Cả hai ông
Putin và Erdogan đều cho rằng phương Tây không thừa nhận họ đúng như sức
mạnh và vị trí của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ là thành
viên NATO, nhưng ông Erdogan cũng đang hy vọng tìm thấy lập trường chung với
tổng thống Nga trong một loạt vấn đề khu vực, đặc biệt là vấn đề người Kurdistan
tại Syria (được Nga hậu thuẫn), mối đe dọa đối với chế độ Ankara. Le Figaro đặt
câu hỏi : Liệu ông Erdogan có thay đổi lập trường chống nhà độc tài Syria Assad,
để đổi lấy sự ủng hộ của Nga.
Diễn đàn Xã hội Thế giới : Chống năng lượng hóa thạch
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Về thời sự quốc tế, Diễn đàn Xã hội Thế giới (WSF/FSM) lần thứ 14 tổ chức tại
Montreal, Canada, từ hôm nay đến ngày 14/08, là một chủ đề được quan tâm khác.
Báo La Croix có bài « Diễn đàn Xã hội Toàn cầu có thể mang lại điều gì ? ».
La Croix giới thiệu quan điểm của một chuyên gia Viện quan hệ quốc tế và chiến
lược Pháp. Theo ông Eddy Fougier, so với những năm đầu tiên, sự kiện này ít thu
hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Số lượng người tham gia cũng giảm
đi. Vài chục nghìn người tham dự hiện nay so với hơn 100.000 người trong diễn
đàn đầu tiên năm 2001 tại Brazil.
Sáng kiến diễn đàn xã hội dân sự toàn cầu được tổ chức để làm đối trọng với diễn
đàn kinh tế thế giới của giới tinh hoa, được tổ chức thường niên tại thành phố
Davos, Thụy Sĩ.
Theo nhà nghiên cứu Pháp, cho dù về quy mô kinh tế toàn cầu nói chung, phong
trào diễn đàn xã hội dân sự thế giới không mang lại đóng góp lớn nào, nhưng ở quy
mô địa phương, phong trào này đã gây cảm hứng cho rất nhiều sáng kiến nhỏ của
cá nhân, của cộng đồng, với niềm tin tưởng rằng « một thế giới khác » với thế giới
hiện nay « là có thể được ».
Libération có bài phóng sự giới thiệu diễn đàn xã hội dân sự được tổ chức lần đầu
tiên tại Bắc Bán Cầu, với hai chủ đề chính là : « chống năng lượng hóa thạch và
bảo vệ các cộng đồng dân cư bản địa ».
Gặp gỡ Hướng đạo sinh : Nơi đối thoại Hồi giáo-Thiên chia giáo
Cuộc tụ hội của 5000 Hướng đạo sinh, thuộc 56 quốc gia, tại Pháp là chủ đề chính
của báo La Croix. Tờ báo công giáo có bài phóng sự, « Hướng đạo sinh, cơ sở thử
nghiệm cho đối thoại giữa các tôn giáo ».
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Bài phóng sự của La Croix cho biết nhiều nhóm Hướng đạo sinh thuộc đạo Hồi và
đạo Thiên chúa sẽ chung sống trong vòng một tuần lẽ tại Salvizinet, tỉnh Loire.
Theo tổng thư ký một phong trào Hướng đạo sinh Tin Lành của nước Pháp, dịp
sinh hoạt tập thể này hết sức quan trọng, bởi nó cho phép tạo nên một « thành trì »
chống lại xu thế ngả theo tôn giáo cực đoan (Hồi giáo cực đoan).
Hiệp hội Hướng đạo sinh Hồi giáo Pháp, được thành lập năm 1991, đã có nhiều nỗ
lực để nối kết các giá trị của đạo Hồi với nền tảng sư phạm của phong trào Hướng
đạo. Điều cho phép nhiều thanh niên Hồi giáo biết đến « một đạo Hồi vừa mang
tính công dân, vừa mang tính an bình ».
Bằng sáng chế : Một trận địa mới của Trung Quốc
Ảnh hưởng gia tăng gây lo ngại của kinh tế Trung Quốc là một chủ đề chính của
Les Echos. Tờ báo kinh tế của bài xã luận : « Trung Quốc chuyển hướng ». Bài
viết nêu bật một thay đổi lớn trong chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Đó là việc
các tập đoàn kinh tế lớn gia tăng đầu tư trong lĩnh vực « bằng sáng chế ».
Theo Les Echos, nếu như trước đây ít năm, Trung Quốc nổi tiếng là xứ sở của nạn
đánh cắp bản quyền, và làm hàng giả. Thì từ giờ trở đi châu Âu phải chú ý đến thế
đang lên của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Tập đoàn viễn thông Huawei – Hoa
Vi Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 50.000 bằng sáng chế, và đang sẵn sàng cho
cuộc chiến tư pháp chống hãng Samsung – Hàn Quốc, để giành vị trí ngôi đầu
bảng trong lĩnh vực điện thoại di động.
Les Echos kết luận, các tập đoàn Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn trên con
đường này, nhưng châu Âu cũng không thể chủ quan cho rằng, « chỉ cần đưa ra các
quy định mới là đủ để cạnh tranh lại với đế chế Trung Hoa mới ».
oooooooooo
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Bắt đươc tàu Trung Quốc mang đầy vũ
khí vào lảnh thổ VN
Cấp dưới bắt, chỉ vài giờ sau là cấp trên ra lệnh thả!
119

đây kg phải là tàu chở súng đầu tiên, mà nhiều chiếc khác trước đây đã chở lọt
được vào cho hai "Sư Đoàn công nhân" của hai nhà máy nhiệt điện tại Huyện
Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.(Quận Long Toàn của VNCH củ). Điều nầy kg làm ai
ngạc nhiên! Những ai quan tâm đến vận mạng của Dân Tộc thì đã biết trước ngay
từ khi Việt+ cho Trung+ vào đấu thầu và đưa "công nhân" vào làm việc tại các
công trình nhiệt điện- bô xít ở Tây Nguyên- cho T+ thuê đất trồng rừng khắp 16
tỉnh của VN. Thì đã biết âm mưu của kẻ bán Nước và cướp Nước rồi. Khởi đầu là
chở lén lút...Sau khi tình hình đã chín mùi và đến giờ " G" là trực thăng- tàu chiến
đổ bộ ào ạt...Thì chỉ trong vòn 24 giờ là VN biến =Tây Tạng!!! Các bạn chờ xem.-H.M.

Không biết bọn chó khựa này đi đánh cá trộm trong vùng biển VN mà mang theo
nhiều súng thế này để làm gì ? Chỉ có một cách giải thích là chúng giao số súng
này cho bọn bán nước chở vào đất liền cung cấp cho những cơ sở của chúng tại các
TP của VN vậy mà bọn VC vẫn dững dưng xem chúng như anh em, bạn vàng .
Tin nóng: Nhận được thông báo của ngư dân, Bộ đội Biên Phòng Bà Rịa_Vũng
Tàu lập tức truy đuổi một tàu mang số hiệu Trung Quốc xuất hiện gần Mỏ Bạch
Hổ,khi bắn chỉ thiên 3 phát thì chúng mới chịu dừng tàu. Kiểm tra tàu thì choáng
váng phát hiện ra... Nếu chậm một chút nữa thì không biết hậu quả nghiêm trọng
như thế nào...
Ngày 4/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng BĐBP) Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết lực
lượng vừa phát hiện bắt giữ tàu cá Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn xâm phạm
vùng biển VN
Theo đó, sau khi nhận tin báo của ngư dân, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa- Vũng Tàu
lập tức chỉ đạo Hải đội 2 thành lập Biên đội gồm 2 tàu cao tốc ST112 và 16 cán bộ,
chiến sĩ do thiếu tá Nguyễn Văn Vũ - thuyền trưởng chỉ huy tuần tra bảo vệ vùng
biển và giám sát nghề cá xuất kích làm nhiệm vụ.
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Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, biên đội phát hiện tại khu vực cách Mỏ Bạch Hổ 20
hải lý, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý có 1 tàu
Trung Quốc xâm nhập.
Khi lực lượng tổ chức vây bắt, số tàu này tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi
quyết liệt, lực lượng biên phòng đã chặn bắt được tàu vi phạm; tiến hành kiểm tra,
thì phát hiện 20 bộ quân phục, cùng 5 thùng AK bang gập, 2 súng ngắn. Ngay lập
tức khống chế và đưa về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng BĐBP điều tra.
Trước đây tàu Trung Quốc cũng đã từng xâm nhập, nhưng đây là lần nguy hiểm
nhất, đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia.
oooooooooo
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Mua Dược Phẩm Qua Internet
Internet đã xâm nhập và thay đổi nếp sống của con người rất nhiều.
Ngồi trước máy vi tính kết nối với liên- mạng, ta có thể say mê, bận rộn với
nhiều công việc khác nhau. Đọc tin tức thời sự nóng hổi từ năm châu, bốn biển.
Xem phim ảnh, tiểu thuyết của mọi quốc gia. Gửi nhận thư cho bạn bè chỉ trong
vài phút. Mua bán mọi thứ cần dùng, kể cả xe hơi, thực phẩm, quần áo, nữ trang,
thuốc men. Thôi thì trăm hồng, nghìn tía, đủ các tiết mục khác nhau.
Mua thuốc qua liên-mạng đã trở nên rất phổ biến trong những năm vừa
qua.
Thông thường, sau khi đi khám bác sĩ là ta phải tới dược phòng để mua
thuốc về dùng. Với một số người, việc này có thể là một trở ngại nhỏ, vì không có
thì giờ và phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, mua như vậy ta sẽ có cơ hội nói
chuyện trực tiếp với dược sĩ và hỏi thêm về cách dùng, đặc tính và tác dụng phụ
của thuốc.
Ngày nay, vai trò của dược sĩ không chỉ là điều khiển việc bán thuốc mà còn
có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Ngoài dược học, các vị này đã được huấn luyện
thêm về lâm sàng, về dược trị liệu. Họ cũng tham gia vào việc trị bệnh bằng cách
góp ý kiến với bác sĩ trong việc sử dụng thuốc, theo dõi sự công hiệu và tác dụng
ngoại ý do dược phẩm gây ra. Các vị đó cũng dành thời gian để giải thích cho bệnh
nhân cách dùng thuốc: uống khi nào, bao nhiêu như chỉ định của bác sĩ, cho bệnh
nhân biết tác dụng phụ của thuốc ra sao.
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Mua thuốc qua internet được manh nha từ thập niên 60 nhưng chỉ phát triển
mạnh vào thập niên 80 với sáng chế máy vi tính rồi mạng lưới internet. Dịch vụ
này có một vài lợi điểm như tiện lợi, tiết kiệm thì giờ, không phải kiếm phương
tiện di chuyển, mua được thuốc với giá khá rẻ vì chi phí điều hành ít. Một số người
vì lý do này lý do khác lại không muốn đi khám bệnh hoặc không có bảo hiểm sức
khỏe nhưng muốn có thuốc. Họ bèn mua thuốc qua internet một cách dễ dàng.
Nhiều trang web đứng đắn, hợp pháp dành nhiều cơ hội để bệnh nhân hỏi
thêm về thuốc với các dược sĩ của họ hoặc có bác sĩ để lấy y sử, bệnh tình rồi biên
toa. Họ cũng cung cấp thêm các tin tức về bệnh và dược phẩm qua internet. Nhưng
cũng không ít trang web bán thuốc không cần toa, dù là thuốc thường hoặc thuốc
trong danh sách kiểm soát, chỉ được mua, bán với toa thuốc do bác sĩ biên.
Hiện nay, bán thuốc qua mạng hiện diện khắp mọi quốc gia, đặc biệt tại nơi
mà thuốc được bán tự do, không cần toa của bác sĩ.. Riêng tại Hoa Kỳ có cả ngàn
cơ sở có giấy phép và cơ sở lậu bán dược phẩm qua internet. Các cơ sở hợp pháp
đều được National Association of Boards of Pharmacy và Federation of State
Medical Boards. chứng nhận đã hội đủ các điều kiện về bằng cấp và các tiêu chuẩn
hành nghề dược. Những cơ sở trên internet có mang dấu triện hình bầu dục mầu
xanh đặc biệt với hàng chữ VIPPS (Verified Internet Pharmacy Practice Sites) do
NABP cấp phát đều đáng tin cậy vì đó là dấu hiệu bảo đảm sự tuân thủ của cơ sở
này với chính quyền và báo cho người tiêu thụ biết được phẩm chất về thuốc mà họ
cung cấp. Người mua cũng có thể tìm hiểu thêm những cơ sở này khi click vào dấu
ấn trên trang web quảng cáo của họ.

Điểm cần lưu ý khi mua dược phẩm qua internet
Có một số điểm cần lưu ý để bảo đảm công hiệu và an toàn khi mua dược
phẩm qua internet, như là:
1-Chỉ mua dược phẩm tại các cơ sở được chính thức công nhận với địa chỉ,
số điện thoại rõ ràng. Dè dặt với các cơ sở ở nước ngoài hoặc chỉ có hộp thư liên
lạc vì các nơi này có thể bán các dược phẩm cấm bán ở quốc gia mình đang cư trú.
Có thể tìm ra các cơ sở này bằng cách hỏi ở National Association of Boards of
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Pharmacy's (NABP). Cơ quan này có danh sách các tiệm có giấy phép hành nghề
dược trên internet tại tiểu bang.
2-Chỉ nên mua thuốc do bác sĩ biên toa cho mình.
3-Lưu ý nơi bán là các dữ kiện liên quan tới cá nhân mình như tên tuổi, địa
chỉ, tình trạng bệnh, thẻ tín dụng phải được giữ kín, riêng tư. Nhiều cơ sở mang
bán các dữ kiện cá nhân của khách hàng cho công ty khác.
4-So sánh giá cả giữa vài ba cơ sở. Nếu thấy giá mua qua internet quá thấp
thì cũng nên tự hỏi tại sao, có phải là thuốc « rỏm » hoặc đó là cơ sở buôn bán
“chui lậu” không.
5-Nên để ý tới các dược phẩm “nhái” giả hiệu, chỉ có đường, bột, vài hương
vị thơm thơm, hăng hắc không có dược tính. Cơ quan FDA cho hay, một lần họ thử
mua thuốc trị bệnh cúm Tamiflu của một công ty có trụ sở ở Ấn Độ. Phân chất
thuốc này, FDA chỉ thấy có phấn rôm và acetaminophen mà không chứa một tý
hoạt chất oseltamivir trị cúm nào.
Theo cơ quan y tế Thế giới, trên 50% thuốc giả mạo được bán ra từ các cơ
sở dấu diếm địa chỉ của mình và đa số thuốc “rỏm” này được sản xuất từ châu Á,
châu Mỹ La Tinh, Đông Âu. Thuốc “rỏm”có thể không có hoạt chất cần thiết cho
bệnh, chế biến với chất mà mình không biết tên, có thể gây hại; phân lượng hoạt
chất không cân bằng, tất cả có thể đưa tới tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe.
6-Đừng mua thuốc ở các cơ sở mà họ không cần mình chứng minh có toa
của bác sĩ. Các cơ sở như vậy là bất hợp pháp, hành nghề không giấy phép, vì theo
luật định, chỉ có bác sĩ mới có quyền cho toa sau khi đã đích thân khám bệnh.
7-Không mua thuốc ở các cơ sở không số điện thoại và dược sĩ để liên lạc,
trả lời các câu hỏi của khách hàng.
8-Đừng mua thuốc ở các cơ sở quảng cáo là có các “thần dược”, trị được bá
bệnh.
9-Không mua các loại thuốc cần phải toa bác sĩ đặc biệt thuốc nằm trong
danh sách dược phẩm đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan y tế như thuốc có chất ma
túy, có thể gây nghiền. Cũng đừng mua dược phẩm chưa được cơ quan FDA hoặc
tương đương công nhận là an toàn, hữu hiệu khi dùng.
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Mua dược phẩm kiểm soát (controlled substances) mà không có toa thuốc
hợp lý của bác sĩ có thể bị giam cầm, theo luật lệ liên bang Hoa Kỳ.
10-Khi nhận thuốc, kiểm soát nhãn hiệu coi có đúng tên mình, tên thuốc,
liều lượng như chỉ định của bác sĩ, coi xem thuốc có bất thường như đổi mầu, biến
dạng, ẩm ướt; thuốc nước có vẩn đục, có quá thời hạn sử dụng. Coi kỹ xem có
đúng với thuốc mình đang uống, hàng được chuyển giao an toàn.
Có bất cứ nghi vấn nào, nên liên lạc ngay với nơi bán để hiểu rõ và nếu cần
đổi thuốc. Thậm chí nếu thấy có gì bất hợp pháp thì khiếu nại ngay với các cơ quan
hữu quyền như FDA (Food and Drug Administration)…
Mang thuốc vào Hoa Kỳ
Cũng lưu ý rằng luật pháp Hoa Kỳ cấm nhập cảnh các dược phẩm mới chưa
được cơ quan FDA thừa nhận công hiệu trị bệnh, tính cách an toàn cũng như sản
xuất từ các cơ sở đã khai báo với cơ quan này.
Thêm vào đó, còn cơ quan DEA (Drug Enforcement Administration) là cơ
quan theo dõi việc sản xuất, mua bán, lưu hành và sử dụng dược phẩm trong danh
sách cần kiểm soát (controlled substances) như thuốc chống đau có chất gây
nghiền opiate, thuốc an thần, thuốc có chất steroid. Các thuốc này cần phải có toa
của bác sĩ thực sự khám bệnh rồi biên toa. Tìm cách mua các thuốc này mà không
có toa bác sĩ hoặc mua “chui” qua internet có thể bị phạt tù.
Nhân viên quan thuế có thể du di cho phép mang vào một ít dược phẩm
chưa được FDA thừa nhận, không có ở Mỹ, cho cá nhân dùng không quá 3 tháng
khi có bệnh trầm trọng, không có phương thức trị liệu tại đây.
Thuốc phải đựng trong chai lọ nguyên thủy, có giấy chứng nhận của bác sĩ
điều trị đã khám tại nước ngoài cũng như bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc bệnh tại Hoa
Kỳ.
Thuốc mang vào không có mục đích quảng cáo hoặc thương mại.
Thuốc không gây ra rủi ro đáng kể.
Khi có nghi ngờ tính cách an toàn và hợp pháp của thuốc, nhân viên quan
thuế sẽ liên lạc với cơ quan FDA hoặc DEA gần nhất để xin ý kiến coi có cho phép
nhập cảnh thuốc hay không.
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Trong thực tế, du khách về từ một số quốc gia như Canada, Mexico… đều
có thói quen mua thuốc cho cá nhân dùng, vì giá rẻ hơn rất nhiều. Cơ quan chính
quyền thường cũng thông cảm, vì họ nhắm vào giới nhập cảng lậu, các dược phòng
bất hợp pháp trên mạng nhiều hơn là nhắm vào bệnh nhân kém lợi tức, cần một ít
thuốc trị bệnh. Giá thuốc tại Hoa Kỳ rất cao, nhiều người không đủ khả năng mua
thuốc. Nhưng mình phải khai báo. Vì mang dược phẩm vào Hoa Kỳ mà không khai
báo là phạm luật.
Kết luận
Mua thuốc qua internet có thể là tiện lợi, dễ dàng và tiết kiệm nhưng không
phải là luôn luôn an toàn. Do đó, trước khi mua, nên cân nhắc lợi hại với hoàn cảnh
cá nhân và chỉ nên mua qua các trang web có uy tín và có giấy phép hành nghề.
Và đừng mua dược phẩm chưa được FDA của Hoa Kỳ hoặc cơ quan tương
đương tại các quốc gia khác thừa nhận.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
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Hoàng Hôn Ngoại Cảnh.
Hoangnguyen.

Vầng hồng mây rạng cảnh hoàng hôn
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Chim sắt bay về tận cuối thôn
Đưa người viễn xứ về quê cũ
Hồi tĩnh cơn mê dạ bồn chồn
Lìa xa Tổ Quốc buổi hoàng hôn
Vần khói cơm chiều tỏa khắp thôn
Tiển chân con trẻ xa rời Mẹ *
Xứ lạ quê người nhớ xóm thôn
Vần khói ngày xưa tại xóm Cồn
Nhắc cho con trẻ buổi ly thôn *
Xuồng chài bé nhỏ xuôi dòng nước
Đưa tiển người đi khỏi Xóm Cồn
Mẹ già run rẩy đứng trông theo
Thuyền con bé nhỏ tẻo tèo teo
Chuyên chở con đi vạn nẻo đường
Đôi hàng châu lụy mãi trông theo...
Tự Do - Dân Chủ tan thành khói
Cha già đứng lặng không lời nói
Cha Mẹ tiển con cảnh biệt ly
Vẩy vẩy tay chào ... tim đau nhói.
hoangnguyen.
Ps: * Xa rời Mẹ: Cảnh chia ly.
** Ly thôn: Vượt biên.
oooooooooo

00000

ooooooooooooooo

00000

oooooooooo

Báo Điện Tử
Đảng Cộng Sản Việt Nam xác nhận…
Thế là cái xác đang được thờ cúng tôn vinh ở lăng Ba Đình là của thằng ba Tầu Hồ
tập Chương đúng như đã được một người Đài Loan tố cáo trước đây .
Báo điện tử ĐCSVN ngày 15 /7 /2015 đã bạch hóa như dưới đây . Vậy còn chờ gì
nữa mà không phá tan cái lăng này đi
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Sự thật về nhân vật Hồ Chí Minh đã được phơi bầy trước ánh sáng.
Báo điện tử của đảng CSVN đã xác nhận Nguyễn Ái Quốc ‘đã bị ám sát vào giữa
năm 1932’ tại Hồng Kông.
Được biết, tác giả đã viết ra văn kiện trên chính là ông Hà Huy Tập, tổng bí thư đời
thứ 3 của đảng cộng sản Việt Nam,nhiệm kỳ 1937-1938, bị Pháp xử bắn năm 1941.
Người thay thế ông Nguyễn Ái Quốc chính là ’Hồ Quang trong ‘quân đội giải
phóng nhân dân Trung Quốc’
tức Hồ Tập Chương, chính là Hồ chí Minh sau này và thân xác vẫn còn nằm trong
lăng mộ tại Ba Đình Hà Nội.
Như vậy, đảng cộng sản hiện đang ướp xác và cúng bái ai trong lăng Ba Đình?
Phải chăng đó là một trùm gián điệp hoàn hảo nhất của Trung Cộng ??
Báo đảng xác nhận Nguyễn Ái Quốc
"bị ám sát vào giữa năm 1932"

"Đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa
ngục của Hồng Công", theo tài liệu đăng trên báo điện tử đảng cộng sản.
Một văn kiện quan trọng của đảng cộng sản thừa nhận rằng nhận vật Nguyễn Ái
Quốc ‘đã bị ám sát vào giữa năm 1932’ tại Hồng Kông.
Điều này được viết rất rõ trong tập 4, văn kiện đảng toàn tập, tại bài ‘Kỷ niệm ba
năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương’:
“Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi
công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng
sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó
là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa
ngục của Hồng Công”.
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Được biết, tác giả đã viết ra văn kiện trên chính là ông Hà Huy Tập, tổng bí thư đời
thứ 3 của đảng cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 1937-1938, bị Pháp xử bắn năm
1941.

Tài liệu này hiện đang nằm tại kho lưu trữ trung ương đảng và được website báo
điện tử đảng cộng sản Việt Nam đăng tải vào ngày 10/6/2003.
Trang web dangcongsan.vn là cơ quan ngôn luận chính thức của trung ương đảng
cộng sản Việt Nam.

Tổng biên tập tờ báo này là ông Đào Ngọc Dũng, sinh năm 1956, cựu uỷ viên ban
biên tập báo
oooooooooo
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Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp
Kim Dung
của Nguyễn Ngọc Huy
VĨNH LIÊM

Thuở tôi còn thơ ấu – khoảng 8, 9 tuổI – Bà Nội tôi thường hay bắt tôi đọc sách
cho Bà nghe. Lúc bấy giờ ở quê tôi chỉ có truyện Tàu và tiểu thuyết của Hồ Biểu
Chánh mà thôi. Với trình độ lớp Tư, lớp Ba và tuổi trẻ ham thích vui chơi hơn là
đọc sách nên tôi làm công tác đọc truyện một cách rất miễn cưỡng. Nay nghĩ lại,
sau 25 năm mang nghiệp cầm bút, tôi mới phát giác ra một điều: Một cách vô tình
Bà Nội tôi đã huấn luyện cho tôi sự yêu thích văn chương để rồi sa vào nghiệp viết
lách mà chính Bà không hay biết (vì Bà quá vãng năm 1960, thọ 83 tuổi, trước khi
tôi khởi sự viết đến 4 năm).
Vào thập niên 50, sách báo nói riêng và ánh sáng văn minh đô thị nói chung chưa
xâm nhập tới thôn quê nên Nội tôi chỉ có Tam Tự Kinh, các truyện cổ tích, truyện
Tàu và tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh là những món ăn tinh thần duy nhất mà thôi.
Bà Nội tôi không biết chữ Quốc Ngữ, mà chỉ biết duy nhất chữ Nho nên phải nhờ
tôi đọc giùm để bà thưởng thức. Tôi là đứa cháu Ðích Tôn duy nhất lúc bấy giờ (vì
hai anh của tôi đã qua đời trước đó) nên Bà phải tận dụng sức lực và thì giờ rỗi rãi
của đứa cháu cưng.
Các truyện Tàu lúc bấy giờ chỉ có Tam Quốc Chí, Ðông Châu Liệt Quốc và Tây
Du Ký, nếu tôi nhớ không lầm. Nội tôi qúi trọng các truyện đó và bắt tôi đọc đi
đọc lại nhiều lần cho Bà nghe mà Bà không thấy chán.
Như tôi đã nói ở trên, vì tánh ham chơi của tuổi trẻ nên tôi đọc truyện cho Bà nghe
chỉ làm một công việc bất đắc dĩ; và vì đầu óc tôi hãy còn non nớt nên đọc chỉ là
đọc, chứ không hiểu cốt truyện nói gì và cái hay của câu truyện ở chỗ nào.
Khi lên Trung học, tôi bắt đầu ham thích đọc truyện, nhưng không phải truyện Tàu,
mà là các cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Ðoàn và các nhà văn Miền Bắc. Tôi đã
bỏ quên sau lưng các truyện dài của Hồ Biểu Chánh, các quyển truyện Tàu dày
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cộm, và cả Tam Tự Kinh. Từ đó đến nay, tôi không có thì giờ để đọc lại các cuốn
truyện đó nữa, dù là cuốn Tam Quốc Chí – một quyển truyện “gối đầu giường” của
nhiều vị trí thức, và đã được các vị thức giả luận bàn mãi cho đến nay vẫn chưa cạn
đề tài.
Vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, các truyện kiếm hiệp của tiểu thuyết gia
Kim Dung đã tràn ngập thị trường sách báo Miền Nam, ở đâu tôi cũng nghe thiên
hạ luận bàn về Tiếu Ngạo Giang Hồ và Lộc Ðỉnh Ký. Tôi nghe như vịt nghe sấm
vì tôi chưa hề đọc các truyện nói trên của Kim Dung. Tôi cũng yêu thích võ thuật
(vì đã được ông thân sinh truyền lại vài bí quyết để phòng thân và cũng đã được
quân đội dạy cho các thế tự vệ và thế tấn công) nhưng tôi lại không mấy thiện cảm
với truyện kiếm hiệp và phim chưởng của Tàu, vì tôi nghĩ rằng hai loại đó quá bình
dân, không thích hợp với thời đại “Buồn Nôn” của Jean Paul Sartre.
Mãi tới đêm hôm qua, sau khi đọc xong quyển “Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu
Thuyết Võ Hiệp Kim Dung” của Nguyễn Ngọc Huy, tôi mới phát giác ra một điều:
“Văn chương Võ hiệp cũng có nhiều điều bổ ích”; và tự trách mình có tư tưởng
không thức thời.
Tôi đọc cuốn “Các Ẩn Số Chánh Trị…” vì óc tò mò muốn tìm hiểu xem Giáo sư
Nguyễn Ngọc Huy đã viết cái gì trong đó. Sau khi xem qua Mục Lục và Lời Mở
Ðầu, tôi bị lôi cuốn ngay, buộc phải đọc hết cuốn sách trong một đêm, bỏ dở các
chương trình đã sắp đặt từ trước.
Tôi không lạ gì Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một nhà thơ đã nổi tiếng từ thập niên
40 với bút hiệu Ðằng Phương, một nhà báo nổi tiếng với bút hiệu Ba Xạo, một nhà
mô phạm đạo đức và một nhà ái quốc chân chính với tên thật Nguyễn Ngọc Huy.
Những lần đàm đạo với Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tôi được nghe ông ví von và
dẫn chứng các nhân vật trong truyện Tàu, nhất là truyện Tam Quốc Chí, Ðông
Châu Liệt Quốc, Tây Du, Phong Thần và Tây Hán Chí… Ðôi khi tôi cũng được
nghe ông nhắc đấn các nhân vật trong Lộc Ðỉnh Ký hay Tiếu Ngạo Giang Hồ của
Kim Dung… Tôi nghe là để nghe vì phép lịc sự, nhưng thật ra trong lòng tôi thì
không mấy thích thú vì tôi đã có sẵn thành kiến không mấy ưa thích truyện Tàu.
Thành thật mà nói, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy có giọng nói rất lôi cuốn người
nghe. Văn viết và văn nói của ông như một, thể hiện tính tình dung dị và điềm đạm
của ông, một nhà mô phạm và cũng là một nhà thơ.
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Ðọc xong cuốn “Các Ẩn Số Chánh Trị…”, tôi có cảm giác như đang nghe ông nói
chuyện bên tai. Lời văn bình dị, trong sáng, bố cục mạch lạc, kiến thức phong
phú… làm người đọc cuốn sách của ông bị lôi cuốn từ trang đầu tới trang cuối.
Những điều quan trọng mà tôi ghi nhận được từ cuốn sách này, xin ghi lại như sau:
1. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, qua cuốn sách “Các Ẩn Số Chánh Trị…”, đã đọc
giùm độc giả hàng mấy chục nghìn trang tiểu thuyết của Kim Dung. Tôi không cần
phải tìm đọc cuốn Tiếu Ngạo Giang Hồ mà cũng đủ biết nội dung cốt truyện như
thế nào rồi.
2. Cuốn sách “Các Ẩn Số Chánh Trị…” giúp cho độc giả nắm vững các địa danh
xưa và nay của Trung Hoa, đỡ mất thì giờ tra cứu, mà nếu có tra cứu thì cũng chưa
chắc tìm ra.
3. Trong Lời Mở Ðầu, từ trang 10 tới trang 17, tác giả Nguyễn Ngọc Huy giúp
cho người đọc hiểu được lịch sử Trung Hoa từ ngày lập quốc tới cận đại một cách
tổng quan và dễ nhớ; nếu đọc lịch sử Tàu thì phải mất hàng năm mới thông suốt.
4. Cách phân tích tâm lý các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung, đem so sánh
với các biến chuyển lịch sử thế giới, tiểu sử các nhân vật lịch sử trên thế giới… cho
thấy rất ăn khớp với nhau.
5. Kiến thức uyên thâm của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy về lịch sử và chính trị thế
giới giúp cho người đọc có cái nhìn bao quát về các sự biến chuyển trên thế giới
trong quá khư, để từ đó suy ra những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
6. Tâm lý, văn hóa, phong tục, nghệ thuật, võ thuật, chính trị, xã hội, tôn giáo…
của người Trung Hoa được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy phân tích một cách tỉ mỉ và
khoa học, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về Trung Hoa.
7. Các cuộc tranh bá đồ vương hay “luận võ trên đỉnh Hoa Sơn” giữa các võ phái
cho thấy rằng ở trong chính trị các sự tranh chấp giữa các ý thức hệ cũng giống
như thế. Ðiều nầy đã được chứng minh từ Ðệ I Thế Chiến cho đến nay.
8. Những điều khám phá độc đáo của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua các nhân
vật tiểu thuyết của Kim Dung là những điều vô cùng hữu ích, giúp cho những
người Việt Quốc Gia thực hiện công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách
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Cộng Sản có cái nhìn sâu rộng hơn về thời cuộc quốc tế.
9. Các thông điệp chính trị của Kim Dung đáng làm kim chỉ nam cho những
người tranh đấu chính trị hiện nay, phải vì quyền lợi dân tộc và đạo lý mới đem lại
hạnh phúc cho con người và phải biết hạn chế mục tiêu của mình (tức quốc gia) để
đừng đụng chạm đến quyền lợi của quốc gia khác.
10. Người đi làm cách mạng hiện nay phải hội đủ các yếu tố Ðạo Ðức Cách Mạng,
như: tinh thần xung phong, tinh thần phóng khoáng, tinh thần khoan dung, tinh
thần hào phóng, và đặc biệt tránh lừa thầy phản bạn.
Chắc chắn cuốn sách “Các Ẩn Số Chánh Trị…” của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
còn nhiều điều hữu ích khác nữa mà người viết bài này, trong một thời gian hạn
hẹp, không thể nào khám phá hết được. Gấp quyển sách lại, người đọc vẫn còn
muốn đọc lại và sự thích thú dường như không bao giờ tan.
Cuốn sách “Các Ẩn Số Chánh Trị…” đã được tái bản lần thứ 2 năm 1988 vì đã
được độc giả hoan nghênh và yêu cầu, điều nầy cho thấy rằng giá trị của cuốn sách
như thế nào rồi! Các nhà văn, nhà báo, học giả… thật không bỏ công nhận định
cuốn sách này vậy!
(Ðức Phố, 12-10-1989)
VĨNH LIÊM
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Tưởng niệm Cố Thi sĩ Ðằng Phương Nguyễn Ngọc Huy

THI SĨ ÐẰNG PHƯƠNG VÀ TINH THẦN
“HỒN VIỆT”
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Vĩnh Liêm
Năm 1979 và1980 là thời gian tôi được gần gũi Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức thi
sĩ Ðằng Phương. Trong khoảng thời gian nầy, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thường
hay xuống Hoa Thịnh Ðốn để hội họp hoặc gặp gỡ thân hữu và đồng chí của ông.
Nơi tôi ở là một “quán trọ của những tâm hồn yêu nước” - cả già lẫn trẻ - cửa lúc
nào cũng rộng mở đón tiếp những người từ phương xa tới hoặc các anh chị em
thanh niên và sinh viên tranh đấu ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Lúc đó, các anh
chị em thanh niên và sinh viên rất hâm mộ Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Mỗi lần
Giáo sư Huy từ Boston xuống là anh chị em rủ nhau đến thăm ông, trước hết là để
vấn an sức khỏe, sau là để nghe Giáo sư Huy tổng kết tình hình chính trị thế giới,
hoặc để học hỏi các kinh nghiệm đấu tranh của bậc đàn anh. Những lúc vui miệng,
Giáo sư Huy kể chuyện Tam Quốc Chí, Ðông Châu Liệt Quốc, v.v… nhưng tuyệt
nhiên ông không hề đả động gì tới tập thơ Hồn Việt của ông. Một hôm, tôi tò mò
hỏi Giáo sư Huy: “Lâu quá không thấy Anh Ba làm thơ nữa! Bộ anh đã chán thơ
phú rồi hay sao?” (Tôi gọi GS Huy bằng “Anh Ba” khi chỉ có ông và tôi). Giáo sư
Huy cười, nói: “Làm chánh trị riết rồi cạn hết nguồn thơ, không còn cảm hứng như
thời còn trẻ nữa! Vĩnh Liêm mà theo đuổi chánh trị thì cũng có ngày hồn thơ bị
khô khan cho mà coi”. Ðiều nầy đã được thi sĩ Ðằng Phương thổ lộ trong bài Xuân
Cảm như sau:
Tâm hồn cằn cỗi trong cô độc
Ðã hết lâu rồi mộng với thơ.
(Xuân Cảm, Hồn Việt, trang 111)
Năm 1979, tập thơ Tị Nạn Trường Ca I của tôi còn là bản thảo, tôi có đưa cho GS
Huy đọc qua để cho biết ý kiến. Giáo sư Huy đọc xong rồi trả lại cho tôi, ông nói:
“Làm thơ đấu tranh khó thành công lắm! Nếu Vĩnh Liêm thích thì cứ tiếp tục làm.
Loại thơ đấu tranh rất hiếm hoi, mình cũng cần loại thơ nầy để hâm nóng bầu nhiệt
huyết của anh em”.
Tôi kính mến GS Huy, không những vì kiến thức uyên bác của ông, mà còn vì lòng
hâm mộ những vần thơ hùng tráng của ông qua bút hiệu Ðằng Phương. Thi sĩ
Ðằng Phương vẫn sống mãi trong tôi qua những bài thơ để đời của ông, như: Ngày
Tang Yên Báy và Anh Hùng Vô Danh… Rất tiếc những bài thơ hùng tráng và sáng
ngời lòng ái quốc đó đã không được phổ cập rộng rãi cho nên bút hiệu Ðằng
Phương đã bị phai nhạt dần và dường như giới trẻ sau này (từ thập niên 70 trở đi)
không biết Ðằng Phương là ai, mà chỉ biết tính danh Nguyễn Ngọc Huy mà thôi!
133

Mặc dù thi sĩ Ðằng Phương rất khiêm nhường khi xuất bản tập thơ Hồn Việt (Ông
không dám tự nhận mình là “thi sĩ” và tập thơ Hồn Việt cũng “chẳng phải là một
tác phẩm văn chương” trong bài thơ Thay Lời Tựa) nhưng tập thơ Hồn Việt tự nó
đã là một tác phẩm văn chương rồi và không ai có thể phủ nhận rằng Ðằng Phương
không phải là một thi sĩ. Theo tôi, một tác phẩm văn chương không chỉ thuần túy
trong lãnh vực tình cảm (nghĩa hẹp) với những lời thơ văn ướt át, ủy mỵ, sầu
mộng, rên rỉ, ai oán… mà còn được thể hiện ở nhiều lãnh vực khác hoặc dưới
những hình thức khác và thể tài khác.
Trong lời nói đầu của cuốn Hồn Thơ Nước Việt Thế Kỷ XX, xuất bản tại Saigon
năm 1967, hai tác giả Lam Giang và Vũ Tiến Phúc đã khẳng định: “Một cái nhìn
toàn diện về Thi Ca Việt Nam từ khi phong trào thơ mới xuất hiện đến giờ phải
bao quát cho đủ mọi sắc thái, không vì một lẽ gì mà bỏ quên những thơ văn không
ca tụng nữ sắc và tình yêu… Thơ văn lãng mạn chiếm được ưu thế và vinh dự gần
như tuyệt đối lấn át mạnh mà không dập tắt được ngọn lửa thiêng Hùng Việt đã
nung nấu tâm can người yêu nước, tạo nên những vần thơ khẳng khái bi ca”. Hai
tác giả còn nhấn mạnh thêm: Cái “sắc thái” đó “vẫn cần phải để chỗ trong lãnh vực
văn học” và “Không có lý gì những vần thơ huyết lệ tráng liệt dính liền với chính
nghĩa dân tộc lại bị người đời bạc đãi, bỏ rơi trong vực tối thời gian”. Và “Còn gì
buồn hơn những người kế tục cái truyền thống Hùng Việt bằng thơ văn lại không
có chỗ ngồi xứng đáng trên đàn Thơ đất nước!” Tuy nhiên, trong cuốn Hồn Thơ
Nước Việt Thế Kỷ XX cũng đã vô tình không nhắc tới tên Ðằng Phương, mặc dù
thi tập Hồn Việt đã ra đời trước đó gần hai thập niên! Tôi nghĩ rằng thi sĩ Lam
Giang và GS Vũ Tiến Phúc không thể nào không biết tới hai bài thơ hùng tráng của
Ðằng Phương - Anh Hùng Vô Danh và Ngày Tang Yên Báy - đã xuất hiện lừng
lững vào giữa thập niên 40! Ðó là một sự thiếu sót rất đáng tiếc!
***
Trong một buổi họp mặt thân hữu tại tư gia của anh Ðào Ngọc Thiệu, có sự hiện
diện của cựu Ðại Tá Dương Hiếu Nghĩa, anh Nguyễn Văn Phán có cho biết anh em
sẽ tổ chức một buổi văn nghệ gây quỹ cho “Nguyễn Ngọc Huy Foundation” và nhã
ý mời tôi trình bày về thơ Ðằng Phương. Tôi nhận lời vì lòng cảm kích đối với cố
thi sĩ Ðằng Phương. Nhưng không may cho tôi vì sau khi nhận lời thì tôi có việc
phải đi xa trong khoảng thời gian đó! Nhân đây, tôi xin cám ơn nhà thơ Thái Thụy
Vy đã bỏ công sao lại tập thơ Hồn Việt để tôi làm tài liệu tham khảo.
Trong lúc đọc lại tập thơ Hồn Việt, tôi lại nảy ra ý nghĩ khác, bỏ ý định nói về thi
sĩ Ðằng Phương, mà chỉ tập trung vào “tinh thần” của tập thơ Hồn Việt, để từ đó
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nhìn sâu vào tấm lòng ái quốc sâu thẳm của thi sĩ Ðằng Phương: một nhà thơ ái
quốc, một nhà cách mạng chân chính.
Thành thật mà nói, thi tập Hồn Việt của thi sĩ Ðằng Phương đã ảnh hưởng ít nhiều
đến cuộc đời tình cảm của tôi. Những vần thơ hùng tráng của ông đã làm rung
động con tim tôi từ nhiều thập niên qua và cho tới giờ phút nầy nó vẫn còn làm tôi
say mê!
Lòng ái quốc của thi sĩ Ðằng Phương được thể hiện rõ nét ngay trong bài thơ Thay
Lời Tựa của thi tập Hồn Việt. Ông xác định vị trí người dân của chính mình trong
một nuớc nô lệ ngoại bang:
Tôi chỉ là một người dân đất Việt
Cảm nỗi buồn của kẻ mất quê hương
Nỗi nhục nhằn, nỗi khổ cực đau thương
Của nòi giống nghẹt trong cùm lệ thuộc.
Lúc đường sống mịt mù chưa thấy được
Tôi mượn thơ để tỏ nỗi căm hờn
Nỗi u buồn chán nản kẻ cô đơn
Khôn phụng sự giang sơn như ý nguyện.
(Hồn Việt, tr. 3)
Cũng trong bài thơ Thay Lời Tựa, chúng ta nhận thấy thi sĩ Ðằng Phương làm thơ
nhằm 6 mục đích chính như sau:
1. Diễn trình quan điểm đấu tranh chung.
2. Phô bày những nguyện ước chờ mong của mọi người và những triển vọng
về tương lai nước Việt.
3. Ca ngợi những anh hùng hào kiệt.
4. Lau lại tấm gương anh dũng của tiền nhân để làm ánh sáng soi đường cho
công cuộc đấu tranh quyết liệt sắp tới.
5. Gây lòng phấn khởi cho chính tác giả trong những lúc gian lao.
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6. An ủi những người bạn tâm giao của ông bị thất bại trên đường tranh đấu.
Khi đọc tập thơ Hồn Việt, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở 6 mục đích chính nêu trên
thì chúng ta chỉ hiểu được thi sĩ Ðằng Phương có một phần mà thôi. Ðiều quan
trọng hơn hết là chúng ta nên tìm hiểu “Tư Tưởng” và “Quan Niệm” của thi sĩ
Ðằng Phương đã gửi gấm những gì ở trong thi tập nầy. Người viết đã tìm thấy có ít
nhất 7 Quan Niệm Căn Bản trong thi tập dày 116 trang (do Thanh Phương Thư
Quán tái bản). Các Quan Niệm của thi sĩ Ðằng Phương về: Lý tưởng của thanh
niên, tinh thần đoàn kết, kiến thiết quê hương, hòa hợp hòa giải, xã hội, lý tưởng và
đạo đức, và canh tân đất nước. Vì khuôn khổ bài viết có hạn, người viết chỉ dẫnchứng sơ lược và tiêu biểu mà thôi.
1. Quan niệm về lý tưởng của thanh niên: Về lý tưởng của thanh niên, có hai
phần quan yếu là Sống và Lẽ Sống. Về Sống, thi sĩ Ðằng Phương còn đi xa hơn,
định nghĩa thế nào là Biết Sống, Dám Sống và Quyết Sống. Chúng ta thử tìm hiểu
quan niệm của thi sĩ Ðằng Phương về Biết Sống, Dám Sống và Quyết Sống xem
sao.
Biết Sống là không chịu đứng khoanh tay, không chịu để ngày của mình
trống rỗng, không để thân mình trôi giạt theo làn sóng như những bóng trong đêm,
không cam tâm nhắm mắt đóng vai tuồng thụ động, luôn trông xét nghĩ suy, tự
mình vạch lối đi cho mình, biết phụng thờ lý tưởng, biết say mê cuộc đời lý tưởng,
hiểu nghĩa vụ làm người, cố gắng mãi để tiến đến những cảnh trời cao rộng…
Dám Sống là không biết sợ gian nguy, không cúi đầu khuất phục trước
quyền uy, không vì khó khăn mà trở bước, không chịu sống ươn hèn, luôn dũng
cảm hiên ngang, đương đầu những trở lực, không hề màng vất vả, nhắm mục đích
thiêng liêng và cao cả, tiến theo đường đã định cho đến lúc nhắm mắt…
Quyết Sống là nhất định ở tiền khu, lãnh vai tuồng vét mây mù, phá lối mở
đường cho cả nước, khinh thường khổ cực, dám liều mạng hy sinh cho nòi giống…
Kết luận cụ thể của thi sĩ Ðằng Phương về Sống là: Những người Biết Sống, Dám
Sống và Quyết Sống là những người Tranh Ðấu.
Về Lẽ Sống, thi sĩ Ðằng Phương quan niệm như sau:
Ði tìm những cảnh trời cao rộng
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Hợp chí tung hoành của tuổi trai!
...........................
Tranh đấu cho dân tộc sống còn
Liều mình để phụng sự giang sơn.
(Lẽ Sống, Hồn Việt, tr. 50)
2. Quan niệm về tinh thần đoàn kết: Theo thi sĩ Ðằng Phương, tinh thần đoàn kết
là mọi người phải hiệp sức, chung lòng, không nên chia rẽ Bắc-Nam-Trung, chớ
nên phân chia lực lượng, phải đồng tâm, nhận hướng để đấu tranh cho sự sống còn.
Ông đã mạnh dạn kêu gọi:
Phải cùng nhau hiệp sức, phải chung lòng
Xây đắp lại non sông đà bại hoại
Phải dứt nạn tương tàn vì đảng phái
Tận diệt mầm chia rẽ Bắc, Nam, Trung
Và hòa chung dòng máu VIỆT hào hùng
Ðể nền mống quốc gia thêm vững chắc.
(Nước Việt Trường Tồn)
Và thi sĩ than thở:
Cùng một non sông, một giống dòng
Sao đành chia rẽ Bắc, Nam, Trung?
Muốn dân tộc Việt sinh tồn được
Phải để hòa chung máu Lạc Hồng.
(Việt Nam Thống Nhất)
Ông tha thiết kêu gọi chấm dứt tương tàn để đồng tâm hiệp lực:
Hỡi muôn dân! Mau dứt cuộc tương tàn
Thuyền Tự Do chưa thoát bến gian nan
Ðường tranh đấu chớ phân chia lực lượng.
137

Ðoàn kết lại, bình tâm lo nhận hướng
Rồi chung nhau quyết định những phương châm
Và tiến lên, trong nhịp hát đồng tâm
Theo nẽo sống mở cho nòi giống Việt.
(Lời Sông Núi)
3. Quan niệm về kiến thiết quê hương: Theo thi sĩ, việc kiến thiết quê hương
phải cần đến những nhân tài lỗi lạc, phải cố gắng kiến thiết không ngừng.
Phải qui tập những nhân tài lỗi lạc
Ðể cùng nhau tô điểm lấy sơn hà
Cả tương lai đất nước ở nơi ta
Phải cố gắng, chớ dừng tay kiến thiết.
(Nước Việt Trường Tồn)
4. Quan niệm về hòa hợp hòa giải: Nên mở rộng lượng khoan hồng đối với
những người lỡ lầm phạm lỗi với non sông, và nhiêu dung với kẻ thù bạo ngược.
Ðối với kẻ cùng chung dòng máu Việt
Ðã lỡ lầm phạm lỗi với non sông
Ta phải nên mở rộng lượng khoan hồng
Và đối với những kẻ thù bạo ngược
Ðã tàn hại quốc dân ta thuở trước
Ta cũng cần phải có sự nhiêu dung:
Ở quê hương Lê Thái Tổ, Quang Trung
Vô nhân đạo là điều không thể có.
(Nước Việt Trường Tồn)
5. Quan niệm về xã hội: Thi sĩ kêu gọi gột bỏ tính ươn hèn ỷ lại, tẩy trừ thói
dâm dật xa hoa cùng những thói hư tật xấu do văn minh vật chất Tây phương mang
đến để làm trụy lạc giống nòi.
Chúng ta phải cùng nhau lo gột bỏ
Tính ươn hèn ỷ lại của dân ta
Và tẩy trừ thói dâm dật xa hoa
138

Những thói xấu nền văn minh vật chất
Tuy hào nhoáng nhưng kém bề sâu sắc
Cùng với tinh thần phóng túng kiêu căng
Mà bọn người thờ vị kỷ đem sang
Ðể làm trụy lạc người dân đất VIỆT.
(Nước Việt Trường Tồn)
6. Quan niệm về lý tưởng và đạo đức: Lý tưởng gắn liền với đạo đức. Con người
thiếu lý tưởng thì không thể trông cậy ở đạo đức của họ. Về Lý Tưởng, theo thi sĩ
Ðằng Phương, không nên vụ lợi và tham danh, không khiếp nhược hay ươn hèn,
không phục tòng lẽ trái. Về Ðạo Ðức, không lỗ mãng, hung hăng, độc ác… và phải
sống cuộc đời trong sạch. Những vần thơ mạnh mẽ và trong sáng của thi sĩ Ðằng
Phương đến nay vẫn được coi là “kim chỉ nam” cho thế hệ trẻ.
Không bao giờ vụ lợi hay tham danh
Không miệt mài theo đuổi bóng hư vinh
Chỉ thích sống một cuộc đời lý tưởng
Dáng nho nhã, hiền lành, đầy độ lượng
Nhưng vẫn không khiếp nhược hay ươn hèn
Không cúi đầu sợ hãi trước uy quyền
Không khép nép phục tòng người trái lẽ
Hãy cương quyết, uy nghiêm và mạnh mẽ
Nhưng vẫn không lỗ mãng hay hung hăng
Không để lòng độc ác, tính kiêu căng
Ðưa hành động đi sái đường chính trực
Ðó là hình dung cuộc đời đạo đức
Của người dân đất VIỆT tự muôn năm
Sống luôn luôn bình tĩnh và âm thầm
Họ chỉ biết phụng thờ non nước VIỆT
Làm phận sự đến thế cùng, lực kiệt
Rồi ung dung xem chết thoảng như về
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Suốt một đời trong sạch, chỉ say mê
Vẻ đẹp của nho phong đầy ánh sáng.
(Nước Việt Trường Tồn)
Ðọc bốn câu thơ của đoạn cuối trên đây, chúng ta mường tượng hình ảnh nho
phong của thi sĩ Ðằng Phương đã thể hiện đúng tinh thần của bài thơ. Thi sĩ Ðằng
Phương đã sống một cuộc đời trong sạch cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Thơ và
Người là một. Cái vẻ đẹp nho phong của thi sĩ Ðằng Phương là một tấm gương
sáng ngời, đã làm cảm kích nhiều người.
7. Quan niệm về canh tân đất nước: Muốn canh tân đất nước, theo thi sĩ Ðằng
Phương, phải cải cách duy tân để nâng cao đời sống của nhân dân, để đuổi kịp các
nước trên con đường kỹ thuật và làm rạng rỡ những tinh hoa của giống nòi. Nhưng
trước hết, phải khôi phục cho bằng được tinh thần văn hóa cũ của dân tộc. Mỗi
dòng thơ là một liều thuốc kích thích lòng yêu nước của người đọc.
Khôi phục được tinh thần văn hóa cũ
Chúng ta cần phải cải cách duy tân
Ðể nâng cao đời sống của nhân dân
Ðuổi vạn quốc trên con đường kỹ thuật
Phát triển đến tuyệt vời nguồn sinh lực
Dồi dào và mạnh mẽ của dân ta
Và làm cho rạng rỡ những tinh hoa
Những đức tính của giống nòi ÐẠI VIỆT
Hỡi các bạn! Những công trình kiến thiết
Của chúng ta sẽ nặng nhọc lâu dài
Và con đường đưa đến cảnh tương lai
Cảnh xán lạn mà chúng ta mong ước.
(Nước Việt Trường Tồn)
Cảnh tương lai xán lạn huy hoàng của đất nước mà thi sĩ Ðằng Phương mơ ước từ
thập niên 40 đến nay vẫn chưa thành tựu. Suốt nửa thế kỷ dấn thân tranh đấu cho
tương lai nước Việt, đến ngày nhắm mắt lìa trần thi sĩ vẫn chưa nhìn thấy được một
tí tương lai nào của đất nước! Nhưng ước vọng của ông vẫn còn ở mãi với chúng
ta, ở những thế hệ kế tiếp, ở những tinh hoa và nguồn sinh lực dồi dào được đào
tạo trong những viện đại học nổi tiếng nhất thế giới.
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Người viết còn tìm thấy nhiều điều thích thú khác ở thi tập Hồn Việt và tư tưởng
cao đẹp của thi sĩ Ðằng Phương đã gửi gấm trong thi tập, nhưng vì khuôn khổ bài
báo có hạn nên đành phải dành cho một dịp khác. Trên đây chỉ là những gợi ý,
phớt qua, chưa đi sâu vào từng vấn đề một. Người viết ước mong “Tinh Thần Hồn
Việt” sẽ đến với tất cả mọi người Việt ở hải ngoại. Tuy những lời thơ “thô kệch,
kém văn hoa” (lời tác giả) nhưng rất bổ ích đối với người Việt không quên cội
nguồn./.
(Ðức Phố, 15-07-1992)

Vĩnh Liêm
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“Khỉ thành người”
– Bài thơ bị kết tội bôi nhọ chế độ

Gia đình Mục sư Hồ Hữu Hoàng

“Khỉ thành người” là tựa đề một bài thơ mới được tung lên mạng gây sự chú ý đặc
biệt của dư luận người Việt trong và ngoài nước.
Bài thơ gói gọn trong vòng 12 dòng, mỗi hàng có 7 chữ, nhưng đang mang lại bao
rắc rối và phiền hà cho tác giả, vì ông bị công an mời lên làm việc và rồi đây có
thể bị ngồi tù. Nội dung những vần thơ “thất ngôn”, “thập nhị cú” đó hàm chứa nội
dung gì khiến người sáng tác bị cho là bôi nhọ chế độ, phỉ báng lãnh tụ.
Xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi với tác giả bài thơ - Mục sư Hồ Hữu Hoàng - từ
Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai do Đỗ Hiếu, Phóng viên Đài RFA ghi lại
KHỈ THÀNH NGƯỜI
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Khỉ già ra suối, tối vào hang
Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng
Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc
Cuộc đời của khỉ thế mà sang
Loài khỉ làm gì có lương tâm
Quen sống sơn lâm, tính thú cầm
Thử hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???
Có chăng lục tặc với sai lầm
Còn lại khỉ em; lũ khỉ con
Chúng bảo cùng nhau muốn sống, còn
Thì cứ dối lừa và ăn cướp
Âm thầm nhượng bán hết nước non…
MS. Hồ Hoàng
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GÓC TÂM TÌNH VỚI BÁC HUỲNH TẤN MẪM.
Lý Bích Thuỷ 8-7-2014

…….
Hình bên: Lý Chánh Trung, Tố Hữu,
Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi,
Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi.
****
Trước khi vào đề cho cháu xin phép được xưng hô là bác cháu, vì cháu là một
thanh nữ đang sống ở Hải Ngoại. Nội, Cha, Chú cháu là những người là những
người từng sống ở Sài Gòn trong khoãng thời gian mà bác quậy phá SG, và những
người thân nầy của cháu đã phải xếp bút nghiên để bưóc vào quân ngũ, chứ không
được ưu đải như bác, một thanh niên chưa từng bước chân vào nghiệp lính trong
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chế độ cộng hoà. Cũng có thể vì đó bác không biết được sự khốc liệt của cuộc
chiến và sự xão trá của người cộng sản(?) Cháu cũng như bác chưa hân hạnh đưọc
cầm súng ra chiến trường, nhưng cháu đưọc nghe kể và có tham khảo các tài liệu
trên INTERNET, nên cháu cũng nhận ra được bề mặt phải và trái của cuộc chiến
vừa qua. Cháu cũng có đọc qua về các việc làm của bác trong quá khứ, lúc bác còn
là một sinh viên của Y Khoa SG. Cháu chỉ tâm tình với bác bằng một góc độ riêng
và từ sự hiểu biết của cháu về Bác mà thôi. Lý do mà cháu phải tâm tình với bác vì
bác có đề cập đến người hải ngoại trong bức tâm thư của bác!
https://www.facebook.com/tvietnam/posts/699625660084822
Thưa bác, Mở đầu tâm thư bác có nói: "Tôi là Huỳnh Tấn Mẫm, không mang một
danh phận nào trong guồng máy công quyền hay một địa vị xã hội, tôi chỉ là một
thanh niên – nếu các bạn cho tội dùng từ này – một thanh niên nhiều tuổi, và hơn
thế, là một công dân có ý thức trách nhiệm về tình hình đất nước hiện nay. Tôi tiếc
là không còn nhiều thời gian và sinh lực như các bạn, để có thể cống hiến một cách
xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc." Lời nói của bác
xem ra có chút ngậm ngùi chua chát cho đường công danh hoang (quan) lộ không
đưọc thênh thang như những tên khác cùng thời cùng lứa tuổi, cùng tuổi đảng như
bác, đúng ra vị trí bác không phải như vâỵ ? vì bác có công rất lớn cho cuộc cách
mạng cướp miền nam. Sự đóng góp của bác nhiều hơn những tên già gọi là lão
thành cách mạng đã từng ngồi chót vót trên cao như hiện nay. Bá Dơ Y Tá Nguyễn
tấn Dũng mà còn làm tới chức Thủ Tướng, thì làm sao có thể so sánh được với một
trí thức miền nam như bác?; Có công đốt hàng trăm xe Mỹ, hàng ngày quậy phá
khu vực Sài Gòn cùng với các ác tăng của Phật Giáo Ấn Quang đem bàn phật
xuống đường và biểu tình khắp nơi, có phải vậy không bác? Thôi thì bác đừng lên
tiếng, cháu thấy hay hơn là bác thốt ra những lời chua chát như vậy! Mời các bạn
tham khảo theo link nầy để biết những gì mà PG Ấn Quang đã làm gì cho chế độ
VNCH? https://www.youtube.com/watch?v=OprRM20rfDs Trong mấy câu đầu
của bác cháu có thấy bác khoe khoang về ý thức trách nhiệm của bác về tình hình
đất nước hiện nay (?), cháu sẽ đề cập đến phần ý thức trách nhiệm nầy của bác ở
phần cuối.
THÀNH TÍCH CỦA HUỲNH TẤN MẪM
Theo sự tham khảo của cháu từ nhiều nguồn khác nhau trên INTERNET;
Trong thời đệ nhị cộng hoà Huỳnh Tấn Mẫm hoạt động rất tích cực, mang thành
tích cống hiến cho con đường cướp nước của đảng csVN, ngày 03 tháng 02 năm
1966, Mẫm được kết nạp làm đảng viên Đảng Nhân Dân Cách Mạng VN (Đảng
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Cộng Sản) do Nguyễn Ngọc Phương và Phan Đình Dinh (tức Chín Kế, thuộc Đoàn
ủy Sinh viên Khu Sài Gòn – Gia Định) giới thiệu.
Nghi thức kết nạp đơn giản với cờ Đảng (cờ đỏ búa liềm) được diễn ra tại nhà
người chị của Mẫm ở Bà Quẹo, xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình do chính Phan
Đình Dinh (Chín Kế) chủ trì. Đánh giá cao khả năng của Mẫm, Thành Đoàn đã
tuyển chọn Mẫm làm bí thư chi bộ Đảng Đoàn Tổng hội Sinh viên Sài Gòn
(SVSG), mang bí số L.71 với nhiệm vụ: bằng mọi cách phải nắm được những vị trí
hợp pháp công khai trong tập thể sinh viên để dấy lên mạnh mẽ phong trào svhs
đấu tranh ngay tại Thủ đô Sài Gòn.
Vậy là bác HTM là một đảng viên csVN, từ năm 1966 còn Nguyễn tấn Dũng tuyên
thệ đảng ngày ngày 10 tháng 6 năm 1967, sau bác 1 năm. Ngày bác HTM nổi tiếng
khắp miền nam, thì tên Y Tá chắc còn đang đi chích dạo đâu đó ở Cà Mau? Chiếu
theo thành tích nầy, thì bây giờ bác phải là Chủ Tịch Đảng hay Chủ Tịch nước mới
xứng, phải không bác? Thành tích cách mạng của bác Huỳnh Tấn Mẫm không
dừng lại ở đó mà ngày càng sôi nổi hơn; Vào năm 1970, nào là thành lập Uỷ Ban
Đòi Quyền Sống thuộc Tổng Hội SVSG, tổ chức đốt xe Mỹ khắp nơi trong thủ đô
Sài Gòn- Gia Định, chiến dịch nầy được giao cho tên Nguyễn Xuân Thượng và Võ
Thi Bạch Tuyết (kế nhiệm NXT).
Năm 1969, khi Huỳnh Tấn Mẫm làm quyền Chủ tịch Tổng hội SVSG, Phong trào
Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe, thành lập từ 1965, được phát động mạnh mẽ với chủ
lực là Đoàn Văn nghệ SVHS Sài Gòn do Tôn Thất Lập làm trưởng Đoàn (khi mới
thành lập vào năm 1965 Trương Thìn làm trưởng Đoàn, từ 1969 là Tôn Thất Lập,
từ 1973 là Trần Xuân Tiến). Huỳnh tấn Mẫm, được sự tiếp sức của tổ chức Phong
trào Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe, tạo thành một lực lượng lèo lái tập thể sinh viên
Sài Gòn tham gia vào nhiều hình thức đấu tranh chống chính quyền, phá rối hậu
phương. Nhóm chuyên sáng tác của phong trào nầy gồm có: Tôn Thất Lập, Miên
Đức Thắng, La Hữu Vang, Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trương Quốc
Khánh, Trần Long Ẩn, Trần Xuân Tiến, Trương Thìn… Những bài ca quen thuộc
được phong trào nầy thường xử dụng như: Hát Cho Dân Tôi Nghe, Hát Trong Tù
(Tôn Thất Lập), Dậy Mà Đi (Nguyễn Xuân Tân cũng chính là Tôn Thất Lập), Tự
Nguyện (Trương Quốc Khánh), Hát Từ Đồng Hoang (Miên Đức Thắng), Non
Nước Tôi (Nguyễn Văn Sanh)… 30 tháng 8 năm 1970, Huỳnh Tấn Mẫm lại tổ
chức chống Quân sự Học đường tại Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp: Cảnh sát ập
tới giải tỏa cuộc tụ họp và bắt đi một số.
Sau khi lập xong hồ sơ, tất cả đưọc thả chỉ giữ lại 3 đối tượng là Huỳnh Tấn Mẫm,
Trần Hoài (Đại học Huế) và Lê Văn Nuôi (học sinh Cao Thắng). Ngày 30 tháng 9
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năm 1970, được sự hổ trợ của một một số dân biểu, tăng ni thuộc Phật Giáo Ấn
Quang và trí thức phản chiến tại Sài Gòn như: Gs. Lý Chánh Trung lại cầm đầu
cuộc tuyệt thực chống ‘đàn áp svhs’tại Viện Đại học Sài Gòn, gồm một số giáo
chức và phụ huynh, một ít sư cô thuộc tịnh xá Ngọc Phương của ni sư Huỳnh Liên,
bà Thơm (má của Huỳnh Tấn Mẫm), một số svhs, Ls. Nguyễn Long (Chủ tịch
Phong trào Dân tộc Tự quyết), Ls. Trần Ngọc Liễng (Chủ tịch Lực lượng Quốc gia
Tiến bộ), Nguyễn Văn Cước (Chủ tịch nghiệp đoàn Hỏa xa), TTThích Mãn Giác,
TT Nhật Thường….Nhờ vậy, khi ra tòa, cả ba đối tượng Mẫm, Hoài và Nuôi đều
được thả tự do!
MỘT VÀI ĐÓNG GÓP TIẾP BẢN TÂM SỰ CỦA BÁC HTM:
1. Để tiếp tay với đảng csVN bác đã so sánh VN với Tàu Cộng như sau: "Việt Nam
là một nước nhỏ về quy mô dân số và diện tích so với họ, lại chậm phát triển về
kinh tế, khoa học kỹ thuật, về công nghệ thông tin, công nghệ quân sự… lại đúng
vào lúc xã hội đang suy yếu, kinh tế bên bờ vực thẳm, tầng lớp lãnh đạo thì suy
thoái tư tưởng- đạo đức - lối sống, tham lam, nhũng nhiễu đầy khắp. Thử hỏi trong
tình thế đó làm sao có thể đối địch trước một tham vọng vĩ cuồng như thế của đối
phương?"
Thưa bác Huỳnh Tấn Mẫm, Nước VN chúng ta từ xưa tới nay có lớn và đông dân
hơn Tàu Cộng bao giờ đâu?? Vậy sao 13 lần quân Tàu xâm lược nước ta đều bị
đánh bại ?? Trong quá khứ nước Đại Việt chúng ta lúc nào cũng thua kém với Tàu
về mọi mặt, như dân số, quân số, kinh tế, quốc phòng, văn hoá......
Nếu không thua kém thì bọn xâm lược Bắc Phương đâu bao giờ có cái tên quốc gia
đầy ngạo mạn là TRUNG HOA hay TRUNG QUỐC? Nhưng ông bà ta vẩn hiên
ngang hét to là "QUYẾT CHIẾN!! KHÔNG HOÀ " mổi khi giặc xâm lăng nước ta
và cuối cùng quân dân ta đánh bại được quân cướp nước hùng mạnh gấp 3, 4 lần
hơn chúng ta. Còn bác là một trí thức, bác thừa để hiểu được Sử Việt và thế nào là
sức mạnh của Tàu ?? Chẳng lẽ ngày xưa ông bà ta khi đánh với Bắc Phương ,
không biết được sự chênh lệch về quân số và quốc phòng của đối phương hay
sao?? Từ ngày có mặt giàn khoan HD 981 và NH9 trong vùng biển VN, người dân
VN đã từng chứng kiến được 16 con khỉ HÈN trong Bộ Chính Trị, một đám tướng
bại liệt thần kinh như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Chí Vịnh,
đám tướng hải quân bưng bô, sống vì Đại Hán , chết làm ma Đại Hán như Tư Lệnh
Hải Quân, Chính Uỷ HQ, Tư Lệnh CSB....và 500 tên trong cái QH bù nhìn của
nước CHXHCNVN. Không lẽ bác Huỳnh Tấn Mẫm muốn mọi người trong nưóc
và hải ngoại chạy theo định hướng của bác hay sao?? Tức là không có chút hy
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vọng nào để đối đầu với Bắc Phương?? Bài lên lớp nầy của bác xem ra không khác
mấy tên mà cháu đã nêu ra trong bảng phong thần phía trên của cháu?
2. Bác Huỳnh Tấn Mẫm nói: "Các bạn thử nghĩ xem. Họ bao vây và khống chế ta,
nhưng không cho ta la lên để nhờ người can thiệp, không cho ai giúp sức, vâng,
trói lại và đánh, buộc ta phải tự nguyện đầu hàng! Qua cách nói và hành động của
họ, cơ hồ như ta đã là quốc gia phụ thuộc không có bao nhiêu chủ quyền?" Thưa
bác, CHXHCNVN bưng bô cho Tàu Cộng từ thời Hồ chí Minh, một lảnh tụ anh
minh của bác HTM, thời mà bác còn là sinh viên đang quậy phá thủ đô VNCH, lúc
đó Hồ chí Minh và Phạm Văn Đồng đã dâng Hoàng Sa- Trường Sa cho Mao rồi!
Chủ quyền nước ta, từ thời họ Hồ cũng nằm trong tay họ Mao lâu rồi! Những ngày
bác HTM còn là sinh viên, sao bác lại không sớm nhận thức ra được điều nầy à?
Phải chi lúc đó thay vì bác đi đốt xe Mỹ, liên kết với PG Ấn Quang, đem bàn thờ
xuống đưòng, quậy phá khắp nơi ở SG-GĐ, thì bác hô hào chống Tàu thì hay quá?
Bác đâu đến nổi thất sủng như 39 năm qua?
Ngày xưa, bác quậy phá như thế, mà chính phủ VNCH vẩn cho bác đi học, cấp học
bổng cho bác, không hề kỳ thị và bắt bác đi cải tạo mút mùa như bọn tà quyền
csVN hiện nay. Vậy mà bác vẩn cấm đầu cắm cổ chạy theo chúng? Cháu không
biết tình trạng nầy của bác trong y khoa gọi là gì? Tiếp theo HCM, các triều đại
tiếp theo càng gắn bó hơn với Bắc Phương, csVN đã dâng hết chổ nầy đến chổ kia
cho Bắc Phương như, Ải Nam Quan, 1/2 Thác Bản Giốc, cao điễm núi Lão Sơn,
các cột mốc bị di dời xa các cột mốc biên giới củ để VN phải mất nhiều đất nơi
biên giới Trung Việt, rồi đến vịnh Bắc Bộ đảng csVN đã dâng cho Bắc Phương
thêm 11.000km2, đảo Gạc Ma sau 1988 đến nay có đòi được gì đâu?? Đã vậy còn
không dám nhắc tới cũng không cho dân là lễ truy điệu?? Xin được hỏi, lúc đó bác
đang ngậm gì trong miệng mà không ai thấy bác lên tiếng?? Nếu đang bị bệnh nơi
đưòng cuống họng, bác có thể viết được mà? phải không bác?
Đằng nầy bác không dám hó hé và cũng không dám viết gì hết là sao? Ý thức Tổ
Quốc và Dân Tộc của bác đang ở đâu ? hay là còn để trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn
chưa lấy xuống?? Thái độ của bác sao giống Ông bạn Lê Hiếu Đằng của bác như
đúc? Nhưng ông LHĐ trước khi nhắm mắt mới từ bỏ đảng, còn bác đã từ bỏ đảng
chưa?? Nếu như bác còn đảng tịch, thì bác nên kêu đám Thanh Niên của Đoàn
Thanh Niên Thành Phố HCM ra mà lên lớp. Bác lên tiếng, tâm tình với thanh niên
sinh viên và đồng bào hải ngoại làm gì? không khéo mọi người lại tưởng bác đang
bị thần kinh ?
Thưa bác HTM, Bọn cháu thấy nơi bác còn có điểm rất lạ: Vào thời VNCH cháu
được nghe mọi người kể, hàng ngày bác điều quân xuống đường không biết mấy
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bận?? Trong khoảng gần xấp xĩ 10 năm cầm quyền của Ông Thiệu, không biết mấy
trăm cuộc xuống đường của bác và PG Ấn Quang? Trong khi đó, ngoài tiền tuyến
thì các chiến sĩ quốc gia đang đem xương máu ra để bảo vệ miền nam VN, lúc đó
ngay trong hậu phương, bác đã hết mình lập thành tích cống hiến cho cách mạng,
không biết sao chính quyền lúc đó không bắt bác đi lính? Hôm nay đất nước mà
bác đang sống, đã rơi vào quỷ đạo của Tàu cộng hơn nửa thế kỹ qua và sau 39 năm
cướp được miền nam, trong đó có sự góp sức của bác; Vậy mà 39 năm qua, cộng
sản hà hiếp nhân dân đũ mọi hình thúc, dâng đất biển cho đàn anh liên tục mà chỉ
thấy bác xuất hiện đi biểu tình đúng có 1 lần, so với thời VNCH thì còn chênh lệch
xa lắm! Hay là bây giờ bác bạc nhược hơn xưa, không thể ra quân được nhiều? hay
vì gia đình, vợ, con ? Không khéo bọn thanh niên nam nữ ở hải ngoại như bọn
cháu lại hiểu lầm là bác đang tiếp tay với các tướng hèn trong QĐND, 16 con khỉ
đột bán nước và 500 tên trong cái QH gia nô của đảng?? Vì những lời trong tâm
thư nầy của bác, đọc kỹ, nội dung không khác các lời tuyên bố của đám bưng bô kể
trên.
3. Cuối cùng là 2 điểm mà bác không hài lòng với đảng cầm quyền của bác, đâu có
khác nguyện vọng của nhân dân từ bấy lâu nay? Dân muốn đảng phải nằm trong
luật pháp từ lâu lắm rồi, còn việc đưa bọn tàu Cộng ra toà án quốc tế, nhân dân
cũng đã lên tiếng hơn 2 tháng qua, trong đó cã cháu nửa bác ạ!! Đâu cần đợi tới
bác tâm sự rồi mọi người mới biết?? Ý thức trách nhiệm để có thể cống hiến một
cách xứng đáng và trọn vẹn cho một vận hội mới đang đến với dân tộc (?) Bác
muốn đề cập tới cái hèn như mấy con khỉ đột, các tướng hèn và đám lục lâm gia nô
trong QH nước CHXHCNVN đã lên tiếng từ một tháng qua? đó là tiếp tục giử hoà
bình trong khu vực, né tránh đụng độ với nước lớn có sức mạnh không thể nào đối
đầu đưọc??? Nếu như thế thì thanh niên nam nữ và đồng bào hải ngoại rất cám ơn
tâm tình của bác, có thể nói là những dòng tâm thư của bác mang ngụ ý là muốn
sống tiếp tục với đảng bán nước cho tới ngày bác đi gặp quốc tặc hồ chí minh và
bạn hắn là Mao sếng sáng. Tâm thư của bác viết, cháu đề nghị, bác dâng lên đảng
để kiếm được một mảnh đất thật tốt để dành lo hậu sự cho bác, mà đảng chắc chắn
sẽ ban tặng cho một anh hùng cứu đảng như bác.
Trân trọng và chúc sức khoẻ bác! Mong cho bác sống để nhìn dân hành động, chứ
không phải chúc bác sống lâu để viết tiếp tâm thư gởi ra hải ngoại đâu nhé.!
Tóm lại với bức tâm thư nầy, theo cháu, bác không nên viết vì nó không có tác
dụng gì hết? Nó chỉ để nói lên điều ăn năn của bác trước khi theo ông Lê Hiếu
Đằng về bên kia thế giới. Vì nếu như bác muốn làm, thì những năm trước trước
bác đã thể hiện được quyết tâm vì TỔ QUỐC và DÂN TỘC VN của bác, chứ
không đợi đến ngày hôm nay mới lên tiếng?
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Quốc gia hưng vong , thất phu hữu trách, mà bác đâu phải là hạng thất phu? Toàn
dân trong và ngoài nước mấy năm nay đã lên tiếng, hàng chục cuộc biểu tình của
đồng bào toàn quốc đã xãy ra để phản đối Tàu cộng cướp nước, bác lúc đó đang ở
đâu, làm gì?? Ý thức về trách nhiệm của một ngưòi thanh niên có tuổi, của một kẻ
sĩ thời đại như bác như thế sao? ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ HUỲNH TẤN MẪM
NÓI HÃY NHÌN NHỮNG GÌ HUỲNH TẤN MẪM LÀM
Bichthuy Ly,
FB Trí Nhân Media
oooooooooo
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Tôi về thăm VN
Lời người viết: Đây không phải là một phóng sự hay một bài nghiên cứu xã hội
với những phương pháp khoa học của nó - mà chỉ là những điều vụn vặt mắt thấy
tận nơi, tai nghe tận chỗ - ghi lại môt cách trung thực.

Tôi thấy bộ mặt Saigòn đổi mới với: Những khách sạn 5 sao, 4 sao lộng lẫy. Đổi
mới với những nhà hàng “ vĩ đại “ trên các tuyến đường du lịch. Với những trung
tâm “thư giản” sang trọng, quý phái cở câu lạc bộ Lan Anh. Với những vũ trường
cực kỳ tráng lệ như vũ trường New Century Hànội. Với những trường Trung học
tư thục mang tên Mỷ, giáo sư Mỷ, chương trình học của Mỷ, giảng dạy bằng tiếng
Mỳ- học sinh phải trả học phí bằng tiền Mỷ - 1,000 US$ đến 1,500 US$ /tháng.
(Giai cấp nào đủ sức trả học phí nầy cho con? )
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Tôi cũng hiểu rằng các nơi nầy là nơi ăn chơi của vương tôn công tử “đỏ”, các nhà
giàu mới - thân nhân các quyền lực đỏ đứng đàng sau, các quan chức đỏ đô la đầy
túi. Họ đến đây để “thư giản”, uống rượu, đánh bạc, cá độ và tìm gái. Uống chơi
vài chai rượu ngoại VSOP, XO là chuyện thường. Mỗi đêm có thể tiêu hàng ngàn
đô la Mỷ cũng không phải là điều lạ. Trong khi lương tháng của một thầy giáo
Trung học trường công không đủ để trả một chai rượu XỌ Vụ cá độ hàng triệu
US$ đã bị phanh phui. là một thí dụ cụ thể. Vũ trường New Century bị Công an
đến giải tán vì các công tử và tiểu thư con các quan chức lớn nhảy đã rồi… “ lắc”
suốt đêm. Để vài hôm sau - đâu lại cũng vào đó…

Tôi cũng thấy Sàigòn- người, xe và phố xá dầy đặc, nghẹt thở - vài tòa cao ốc mọc
lên vô trật tự - ở xa xa, có cái trông giống như chiếc hộp quẹt. nhà cửa mặt tiền hầu
hết đều lên lầu nhiều tầng. Kiến trúc hiện đại. Vật liệu nhập cảng đắc tiền. Nhà
trong hẻm - phần lớn cũng lên nhiều tầng cao nghệu. Có nhiều khu xây cất bừa bãi,
nhô ra thụt vào như những chiếc răng lòi sĩ vô duyên. , lấn chiếm ngang ngược đất
công hoặc lề đường…
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Tôi thấy Sàigòn bị ô nhiểm trầm trọng với hằng triệu tiếng động cơ, ngày đêm đinh
tai nhức óc và 5.000.000 chiếc Honda - phun khói mịt mù - chưa kể đến xe hơi ???

Và hệ thống cống rảnh lạc hậu. mỗi khi trời mưa lớn - nước rút không kịp, ứ đọng
tràn ngập nhà cửa. Hệ thống đổ rác còn lạc hậu. không đáp ứng nổi nhu cầu thải
rác của 10.000.000 dân nhung nhúc như kiến. Sàigòn đầy dẫy những hàng ngoại do
công ty ngoại quốc sản xuất tại chỗ, hàng lậu của Trung quốc tràn vào vô số kể.
Máu kinh tế Việt Nam bị loảng ra. Nhưng chế độ xã nghĩa im thin thít chịu trận,
không dám một lời phản kháng. Một chiếc xe Honda nhãn hiệu Trung quốc giá
khoản chừng 1,200 đô la Mỷ, chưa kể hàng Trung quốc lậu thuế, rẻ mạt. Thuốc lá
và bia - bia nội, bia ngoại - có đủ. Nhậu và hút là 2 cái mốt bình dân thời thượng
nhứt ở Sàigòn. Đảng viên, cán bộ - giai cấp thống trị -"Nhậu". Già nhậu, trẻ
nhậu… con nít cũng tập tành nhậu. Hút thì khỏi nói. Giai cấp cán bộ răng đen mã
tấu bây giờ là giai cấp nắm quyền thống trị - đã lột xác - không còn quấn thuốc rê,
bập bập phà khói mịt mù nữa - mà lúc nào cũng lấp ló một gói 3 con 5, Craven A,
trong túi. Lãnh đạo hút, cán bộ hút, dân chúng hút - thậm chí con nít 9, 10 tuổi ở
đồng quê cũng phì phà điếu thuốc một cách khoái trá. Các hảng bia và thuốc lá
ngoại quốc đã tìm được một thị trường tiêu thụ béo bở. Cán bộ lớn cũng âu phục cà
vạt hẳn hoi, xe hơi bóng loáng. nhưng bộ răng hô, mái tóc bạc thếch, và nước da
mông mốc, cũng không dấu được nét thô kệch của một anh nhà quê mới lên Tỉnh.
Tôi còn thấy Sàigòn với hiện tượng “tiếm công vi tư” lộng hành, ngang ngược của
Công an đến độ dân chúng quen thuộc, xem là một chuyện đương nhiên như
150

chuyện hối lộ đã trở thành cái lệ bất thành văn trong chế độ xã nghĩa. Chiếm đoạt
một nửa công viên, xây nhà gạch dùng làm quán cà phê. Chưa thỏa mãn - ban đêm
còn dọn thêm bàn ghế trên sân cỏ của phần công viên còn lại và thắp đèn màu trên
mấy chậu kiểng cho thêm thơ mộng. Ông chủ bự nầy chắc chắc không phải là dân
thường. Ông lớn nầy xem công viên như đất nhà của ông vậy. Ai có dịp đi ngang
qua mũi tàu - nơi gặp gở của 2 đường Nguyễn Trải và Lê Lai cũ, ngang hông nhà
thờ Huyện Sĩ - thì rõ.

Còn nhiều, rất nhiều chuyện lộng hành chiếm đất công, lấn lề đường nhan nhãn ở
khắp Saigòn. Chỉ đưa ra vài thí dụ cụ thể: Một công thự tại vườn Tao đàn (có lẽ là
nhà cấp cho viên Giám đốc Công viên Tao đàn) - mặt tiền ngó vào trong - mặt hậu
nhìn ra phía đường Nguyễn Du (Taberd cũ) - bên có màn trổ cửa mặt sau nhà, xây
thêm phía sau thành 2 căn phố thương mãi mặt tiền ngó ra đường Nguyễn Du, trị
giá mỗi căn, nhiều trăm ngàn mỷ kim - ngon ơ ! Tương tự như vậy - ở góc đường
Thành Thái và Cộng Hoà cũ, trước sân nhà của ông Hiệu Trưởng trường Quốc gia
Sư Phạm trước 75 - phố thương mãi, quán xá la liệt chiếm mất mặt tiền. Ngang
ngược và lộng hành nhứt là 2 căn phố thương mãi bên hông trường Trương minh
Ký, đường Trần hưng Đạo, chễm chệ xây lên ngay bên góc phải sân trường như
thách đố dân chúng. Còn trên lề đường khá rộng trước câu lạc bộ CSS cũ, bây giờ
là câu lạc bộ Lao động - nhiều gian hàng thương mãi bán quần áo, giày vớ thể thao,
buôn bán ầm ỉ, náo nhiệt suốt ngày.
Công an chiếm đất công, xây nhà tư. Công viên, lề đường trước nhà dân là đất
riêng của Công An. Công an sử dụng làm chỗ gửi xe, bịt kín cả lối đi vào nhà.
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Không ai dám hó hé. Im lặng là an toàn. Thưa gửi là dại dột. Mà thưa với ai? Tất
nhiên là phải thưa với công an. Không lẽ công an xử công an? Tướng CS Trần Độ
phản ảnh còn rõ rệt hơn : “Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội vô pháp luật
mà phần đầu tiên gây ra là Đảng . Không thể nào chống tham nhũng được vì nếu
Đảng chống tham nhũng thì Đảng chống lại Đảng sao? “ (Nhật ký “Rồng Rắn” của
Trần Độ).
Nón cối, nón tai bèo, dép râu, áo chemise xùng xình bỏ ngoài chiếc quần màu cứt
ngựa của người cán bộ CS ngơ ngác khi mới vào Sàigòn - đã biến mất. Cũng
không còn thấy những chiếc áo dài tha thướt của những cô gái đi dạo phố ngày
cuối tuần trên các đại lộ Lê Lợi, Lê thánh Tôn, Tự do những ngày trước 75 nữa.
Thay vào đó là một đội ngũ phụ nữ - mũi và miệng bịt kín bằng “khẩu trang”, găng
tay dài đến cùi chỏ, cỡi Honda chạy như bay trên đường phố.

Tôi còn thấy những người nghèo khổ chở trên chiếc xe thồ, những thùng carton và
bao túi Nylông, chồng chất lên nhau cao ngất như sắp đổ xuống… Những bà cụ
già, những cậu bé tuổi đáng được ngồi ở ghế nhà trường, những anh phế binh cụt
tay, cụt chưn, lê lết trên một miếng ván gổ … đi bán vé số (một cách ăn xin trá
hình).
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Bộ mặt Sàigòn “đổi mới” bằng những khách sạn lộng lẫy, những câu lạc bộ thời
thượng, những phố xá thương mãi sang trọng, những hiệu kim hoàn lóng lánh kim
cương, những nhà hàng ăn vĩ đại, những vũ trường cực kỳ tráng lệ, những biệt thự
đồ sộ nguy nga mới xây bằng vật liệu ngoại đắt tiền. trang trí cây cảnh như một
mảng vườn Thượng uyển của vua chúa ngày xưa, những xe hơi bóng loáng nhởn
nhơ trên đường phố - Nhiều người chóa mắt. choáng váng, cho là “Việt Nam bây
giờ tiến bộ quá”. Riêng Phó thường dân tôi tự nghĩ : Như vậy có phải là tiến bộ
không ? Sự tiến bộ của một nước cần phải nhìn về nhiều mặt : Mặt y tế và giáo
dục, mặt đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng. Lợi tức đầu người của Việt
Nam - theo thống kê của báo The Economist - bằng: 800 US$ năm 2011 (Hà Nội
bốc lên 1,000 US$, Chỉ hơn Lào và Cambodia chút đỉnh. So với các nước láng
giềng: Thái Lan: 3.500 US$ - Phi luật Tân: 2.000 US$ - Nam Dương: 1.160.US$.
Tân gia Ba 30.000 US$. (The Economist World, năm 2011 - p. 158, 176, 238) Việt Nam còn lẹt đẹt đàng sau rất xa. Và trước bộ mặt thay đổi choáng ngợp nầy nếu đặt câu hỏi: Ai là chủ nhân của những xe hơi, khách sạn- vũ trường, những
thương hiệu lớn, những biệt thự lộng lẫy kia? - Thì câu trả lời không sợ sai lầm là
của cán bộ đảng viên (tại chức hoặc giải ngủ) hoặc con cháu thân nhân của họ. Và
ở thôn quê - Giai cấp giàu có bây giờ là ai ? Giai cấp địa chủ là ai ? Có phải do của
cải của ông cha để lại hay do sự kinh doanh tự do, mua bán làm ăn mà có ???
HIỆN TƯỢNG NGƯỜI BẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHIẾM HỮU TOÀN
BỘ PHỐ XÁ THƯƠNG MẠI QUAN TRỌNG Ở SAIGÒN - KHỐNG CHẾ
MỌI LÃNH VỰC TRỌNG YẾU Ở MIỀN NAM.
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Cho dù núp dưới cái hào quang chiến thắng “đánh Tây, đuổi Mỷ” - cho dù che
giấu, lấp liếm, giải thích thế nào chăng nữa - Thì dân miền Nam (gồm cả Nam lẫn
Bắc theo chế độ Tự Do) vẫn thấy một sự thật. Sự thật đó là người Bắc XHCN tràn
ngập, chiếm hữu toàn bộ phố xá thương mãi trọng yếu của Sàigòn. Làm sao nói
khác được khi đi một vòng quanh Sàigòn. Và các khu phố sầm uất nhứt, vào những
hiệu buôn lớn để mua hàng hay hỏi han chuyện trò thì thấy toàn là người Bắc Cộng
sản - Từ cô bán hàng đến bà chủ ngồi phía trong - Cũng toàn là người của xã hội
chủ nghĩa miền Bắc. Các tiệm buôn lớn trước 75- như các tiệm vàng Nguyễn thế
Tài, Nguyễn thế Năng, Pharmacie Trang Hai, tiệm Émile Bodin của bầu Yên, nhà
hàng Bồng Lai, Thanh Thế, Nguyễn văn Đắc, Phạm thị Trước. Hiện nay, một số đã
đổi bảng hiệu hoặc xây cât lại. nhưng đều do người miền Bắc XHCN làm chủ. Các
cơ sở khác như nhà hàng ăn lớn, tiệm phở, công ty thương nghiệp, dịch vụ lớn,
những tiệm buôn bán dồ nhập cảng v. v. cũng đều do người Bắc XHCN chiếm giữ.
Tuy không có con số thống kê chính xác nhưng tự mình đi đếm hàng trăm tiệm
buôn sang trọng quanh các khu phố lớn ở Sàigòn thì khám phá ra được chủ nhân là
người Bắc XHCN (Tất nhiên là vợ con, thân nhân cán bộ lớn). Những gái Bắc
XHCN bán hàng là con cháu của chủ nhân người Bắc CS (do các cô tự nói ra). Các
cô chiêu đãi viên trên phi cơ VNHK đều là người Bắc thân nhân hay con cháu cán
bộ - dĩ nhiên - vẻ mặt lạnh lùng, hách dịch với người Việt Nam và khúm núm lịch
sự với khách ngoại quốc. Cán bộ, công nhân viên trọng yếu - Cũng đều là người
Bắc - Trừ một số cán bộ gốc miền Nam ra Bắc tập kết - theo đoàn quân viễn chinh
vào đánh chiếm miền Nam - Thì cũng kể họ là người XHCN miền Bắc cả.
Hệ thống quyền lực từ trên đến dưới - Từ Trung ương đến địa phương - Từ Tỉnh
thành đến quận lỵ, thị trấn, làng xả gần - đều do đảng viên người miền Bắc XHCN
- nắm giữ. Những công Ty dịch vụ có tầm cở, những công Ty thương mãi sản xuất
lớn - điển hình là một công Ty vận tải và du lịch có đến 10,000 xe hơi đủ loại, chủ
nhân cũng là người Bắc XHCN. Từ chính trị đến văn hóa, từ giáo dục đến truyền
thông, từ nhà cầm quyền cai trị đến chủ nhân cơ sở thương mãi, sản xuất - Cũng là
do người miền Bắc XHCN nắm giữ.
Đó là sự thật trước mắt ai cũng thấy. Còn những vàng bạc, kim cương, đô la, tài
sản tịch thu, chiếm đoạt được trong các cuộc đánh tư sản, cải tạo công thuơng
nghiệp - nhà cửa của tù cãi tạo, của dân bị đuổi đi kinh tế mới, những tấn vàng của
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VNCH để lại, những luợng vàng thu được từ những người vuợt biên bán chánh
thức - tài sản những người thuộc diện tư sản - toàn bộ tài sản nầy từ Saigòn đến
các Tỉnh miền Trung, miền Nam - được đem đi đâu? – Không?
Thông thường - những của cãi nầy phải được sung vào công quỷ - để làm việc
công ích như các ông cộng sản thường rêu rao bằng những mỹ từ đẹp đẻ. Thế
nhưng - sự thật trước nhứt - là các ông đem chia chác nhau. Chia nhau một cách
hợp hiến và hợp pháp theo Luật pháp XHCN (Đọc Đất đai-Nguồn sống và Hiểm
Họa của Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang). Ông lớn lấy tài sản lớn. Ông nhỏ - nhà cửa
nhỏ. Có ông cán bộ trung cấp chiếm hữu đến 4, 5 căn nhà. Ở không hết… đem cho
công Ty ngoại quốc thuê. Điều phổ biến nhứt là các ông cán bộ nầy - vì lo sợ cái gì
đó - bèn đem “ bán non” những căn nhà đó lấy tiền bỏ túi trước. Một căn nhà của
một viên chức tù cãi tạo đã sang tay đến 3 đời chủ. Nhà cửa thuộc diện tù cải tạo là
dứt khoát phải tịch thu - không ngoại lệ. Những trường hợp con ruột có hộ khẩu
chánh thức còn được phép ở lại - là những biện pháp vá víu. Chủ quyền căn nhà
nầy là Nhà nước XHCN.
Không chỉ có những người thuộc diện cải tạo công thương nghiệp, tù cải tạo, vượt
biên mà người dân thường có nhà cửa phố xá đều bị “ giải phóng” ra khỏi nhà bằng
nhiều chánh sách: Đuổi đi kinh tế mới, dụ vào hợp tác xả tiểu công nghiệp, mượn
nhà làm trụ sở, cho cán bộ vào ở chung (chủ nhà chịu không nổi… phải bỏ đi), đổi
tiền để vô sản hoá người dân, khiến họ bắt buộc phải bán tất cả những gì có thể bán
để mua gạo ăn, cuối cùng chịu không nổi, phải bán nhà với giá rẻ bỏ, để vô hẻm ở,
ra ngoại ô hoặc về quê… Cán bộ hoặc thân nhân cán bộ miền Bắc XHCN tràn vào
“mua” nhà Saigòn với giá gần như cho không… và bây giờ là chủ những căn nhà
mặt tiền ở Saigòn.
Mang xe tăng T. 54, cà nông Liên xô, AK Trung cộng, đẩy hàng hàng lớp lớp thiếu
niên “xẻ dọc Trường Sơn” bằng máu, nước mắt và xác chết… vào xâm chiếm miền
Nam. Chiêu bài là “giải phóng” nhân dân miền Nam - nhưng sự thật khó chối cãi
được - là vào để chiếm đoạt tài sản, đất đai, của cải, đuổi dân Saigòn (gồm cả
người Nam lẫn Bắc theo chế độ Tự Do) ra khỏi Thủ Đô bằng nhiều chánh sách
khác nhau - để bây giờ chính các ông đã trở thành những nhà tư bản đỏ triệu phú, tỉ
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phú đô la, vàng bạc kim cương đầy túi - những ông chủ công Ty có tầm vóc, những
địa chủ đầy quyền lực. Trương mục ở nước ngoài đầy nhóc đô la. Con cái du học
ngoại quốc. (Trường hợp con Thủ Tướng CS Nguyễn tấn Dũng đang du học Mỷ là
trường hợp điển hình). Như vậy hành vi nầy gọi là gì? Trong những lúc canh tàn
rượu tỉnh - một mình đối diện với luơng tâm thuần luơng của mình - các ông tự gọi
mình đi.
Đến thời “mở cửa” - cơ hội hốt tiền còn nhiều hơn gấp bội. Tư bản ngoại quốc ồ ạt
đầu tư, khai thác dầu khí, thâu đô la Việt kiều về thăm quê hương - đô la khách du
lịch ngoại quốc, bán đất cho Công Ty ngoại quốc xây cất cơ xưởng, cấp giấy phép
các công Ty ngoại quốc, các dịch vụ đấu thầu xây cất cầu cống, làm đuờng xá, xây
cất đại công tác. Những món nợ kếch xù từ Ngân hàng thế giới, từ quỷ tiền tệ quốc
tế - những món nợ trả đến mấy đời con cháu cũng chưa dứt. Những đại công tác
nầy mặc sức mà ăn, no bóc ké. Nhiều công trình vừa xây cất xong đã muốn sụp
xuống vì nạn ăn bớt vật liệu. Một thí dụ diển hình: Một bệnh viện gần chợ “cua”
Long Hồ - quê hương của Phạm Hùng - nước vôi còn chưa ráo đã muốn sụp. Hiện
đóng cửa không sử dụng được.
Hiện tượng người Bắc XHCN khống chế toàn bộ, làm chủ nhân ông mọi lãnh vực,
chiếm hữu nhà cửa, phố xá thương mãi ở những khu thương mãi quan trọng nhứt là một sự thật không thể chối bỏ. Cán bộ lớn đã trở thành những nhà tài phiệt đầy
quyền lực - những ông chủ lớn giàu có nhứt lịch sử. Trong khi dân chúng miền quê
- nhứt là miền Nam - ngày càng nghèo khổ, thất nghiệp kinh niên. Khoảng cách
giàu nghèo càng lớn - đời sống cán bộ và dân chúng càng ngày cách biệt. Giàu thì
giàu quá sức. Nghèo thì nghèo cùng cực.
Nhà văn - bác sĩ Hoàng Chính - gọi thời kỳ sau 75 là thời “Bắc thuộc”:
- “Năm Bắc thuộc thứ 2: Lưu vong tại quê nhà trong cái đói lạnh.
- Năm Bắc thuộc thứ 6: Cầu cho em nhỏ 10 tuổi đầu đủ cơm ăn giữa bầy thú hát
điên cuồng chuyện thù oán.
- Năm Bắc thuộc thứ 12: Trong ngục thất quê hương ấy, có những bộ xương thôi
tập khóc cười. “ Miền Bắc XHCN đem quân xâm chiếm miền Nam để khống chế
nơi đó bằng sự đô hộ hà khắc và tinh vi.
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BỘ MẶT THÔN QUÊ MIỀN NAM
Có nhìn tận mắt, nghe tận nơi, mới hình dung được khuôn mặt miền Nam sau 37
năm dưới chế độ cọng sản. Để được trung thực - người viết ghi những điều thấy và
nghe - không bình luận - tại những nơi đã đi qua. Thôn quê miền Nam - những
làng xóm gần tỉnh lỵ quận lỵ đã có điện. Những làng xã xa xôi hẻo lánh vẫn còn
sống trong sự tăm tối. Đường sá có tu sửa phần nào. Đường mòn đi sâu vào thôn
xóm được lót bằng những tấm dalle lớn (đường xóm Cái Nứa, Cái Chuối xã Long
Mỹ, VL), xe Honda và xe đạp chạy qua được. “Cầu tre lắt lẻo”, cầu khỉ được thay
thế bằng cầu ván, cầu đúc (vật liệu nhẹ). Cầu tiêu công cộng trên sông các chợ
quận (Cái bè, Cái răng) nay không còn thấy nữa.
Nhà cửa dọc theo bờ sông Cần Thơ - chen vào những nhà gạch ngói, nhà tôn - còn
nhiều nhà lá nghèo nàn. Tương tự như vậy - dọc theo bờ sông Long Hồ - một số
nhà gạch nhỏ mới cất. xen kẻ những mái lá bạc màu. Vùng Trà ốp, Trà Cú (Vĩnh
Bình), chợ Thầy Phó (Vĩnh Long) nhiều nhà gạch mới xây nhưng vẫn không thiếu
nhà lá, nhà tôn. Đường mòn chạy sâu vào thôn xóm vẫn còn đường đất lầy lội vào
mùa mưa nước nổi.
Hai bên đường xe chạy từ Mỷ Tho, Cao Lãnh, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Cần
Thơ. Nhìn chung - có một sự thay đổi rõ rệt. Nhà cửa, hàng quán dầy đặc, động cơ
ồn ào, người ta chen chúc. Cảm giác chung là ngột ngạt, khó thở. Những vườn cây
xanh um bên đường đã biến mất hoặc thụt sâu vào trong, không còn thấy nữa.
Không còn vẻ đẹp thiên nhiên ngày nào của vườn xoài cát sai hoằng, mát mắt vùng
Cái Bè, An Hữu, vườn mận Hồng Đào chạy dài hàng mấy cây số ở Trung Lương.
Dưới sông - từ kinh Vỉnh Tế chảy dài ra sông Tiền Giang - hai bên bờ toàn là nhà
sàn, phía sau chống đở sơ sài bằng những trụ cây tràm. Mỗi nhà hoặc 2, 3 nhà đều
có cầu tiêu tiểu bắc phía sau.
Tắm rửa giặt giũ, múc nước lên uống, phóng uế - cũng cùng trên một dòng sông.
Không có gì thay đổi. Làng Chàm còn gọi là chà Châu Giang cũng còn đó. Cũng
nghèo như trước. Những chiếc ghe vừa dùng làm nhà ở, vừa là hồ nuôi cá. Basa, cá
điêu hồng v. v. ở dọc bờ sông khá dài. Dường như ngành nầy hoạt động khá mạnh.
Dọc trên những nhánh phụ lưu của 2 con sông Tìền và sông Hậu - người ta không
còn thấy bóng dáng của những cô gái thướt tha trong chiếc áo bà ba và chiếc quần
lãnh Mỷ A, chèo ghe tam bản, bơi xuồng như thời trước 75 nữa. Hỏi một ông già
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tên Ph. tại Cái Răng, được trả lời: “ Đi lấy Đại Hàn, Đài Loan hết rồi ông ơi! “ Tôi
hỏi thêm: “ Các cô gái có nghe nhiều người bị gạt bán vào ổ mãi dâm, nhiều cô gái
bị chồng bắt làm lao động khổ sai, bị ngược đãi, đánh đập. các cô gái nầy không sợ
sao ông? - “ Biết hết - mấy cổ biết hết, báo Tuổi trẻ đăng hàng ngày. Nhưng cũng
có những cô có chồng Đại Hàn, cho tiền cha mẹ xây nhà gạch. Cô khác thấy vậy
ham. Phần nghèo, phần không có việc làm kinh niên. Họ liều đó ông. Biết đâu gặp
may. “Câu chuyện gái Việt lấy chồng Đại Hàn, Đài Loan hiện không ai là không
biết.
Tờ Tuổi trẻ - số ra ngày mùng 1 Tết năm Đinh Hợi - trong bài: “ Nỗi đau từ những
con số”- có nói đến số phận của 65.000 phụ nữ đang làm vợ những ông chồng Đài
Loan già, tàn tật đui mù, làm vợ tập thể cho cả gia đình cha lẫn con. Cũng do tờ
báo nầy: “Tại một tổ chức kết hôn lậu, hàng chục cô gái đang “bày hàng” để 2 ông
Hàn quốc tuyển chọn làm vợ và 118 cô gái khác đang nằm, ngồi, lố nhố chờ đến
luợt mình “ Và cũng do tờ Tuổi Trẻ số phát hành ngày 25-04-2007, viết: “Hơn 60
cô gái, tuổi từ 18 đến 20 từ miền Tây Nam bộ lên Saigòn để dự tuyển. Các chàng
rể Hàn Quốc được quyền soi xem kỷ, chú ý đến cả từng vết thẹo trên thân thể cô
gái. Dich vụ môi giới hôn nhân lậu có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong vòng nửa
tháng mà Công An đã phát hiện 3 vụ môi giới hôn nhân trái phép ở quận 6, 10 và
Tân Bình với gần 400 lượt cô gái hiện diện. Thậm chí - những cô gái được xe ôm
chở tới địa điểm dồn dập gây náo loạn cả xóm”.
Người viết có lần lang thang trên đường Nguyễn tri Phương tìm quán ăn cơm trưa,
có chứng kiến tại chỗ: Từng cặp trai gái lố nhố xếp hàng đôi trước cửa một trường
học, để lần luợt vào trong. Hỏi một người trung niên lái xe Honda ôm, được anh trả
lời: ‘ “Đó là những người con gái đi lấy chồng Đài Loan và Đại Hàn. Hàng bên
trong là những đang làm thủ tục xuất ngoại theo chồng. Hàng bên ngoài là những
người đang vào ký giấy hôn thú sau khi đã qua các cửa ải môi giới và thủ tục tuyển
lựa”. Tôi nhìn kỷ các cô gái nầy tuổi rất trẻ khoản chừng 18 đến 20, đứng cặp với
những anh Tàu già sồn sồn- có một người tàn tật. Không thấy có thanh niên trẻ.
Nhìn cách ăn mặc và nghe họ nói chuyện - tôi đoán chừng họ đến từ miền Tây
Nam Bộ.
Đây là tổ chức môi giới chánh thức có giấy phép hành nghề.
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Song song với tổ chức chánh thức, còn có một tổ chức “ môi giới hôn nhân lậu”sự thật là một tổ chức buôn người, chuyên đi dụ dỗ trẻ em và gái, nói gạt là đi bán
hàng hay đi làm việc tại các cơ xưởng ngoại quốc nhưng là để bán thẳng vào các ổ
mãi dâm ở Kampuchia, Thái Lan, Ma Cau để nơi đây huấn luyện trẻ em làm nô lệ
tình dục, các cô gái làm điếm, hoặc bán cho người Tàu bỏ tiền ra mua nô lệ. Tất
nhiên là phải có sự tiếp tay che chở ăn chia của Công An
Nói là lậu nhưng thật ra là nhan nhãn xảy ra hằng tuần - thậm chí hằng ngày trước
mặt dân chúng tại các quận Bình Thạnh, quận 11, Sàigòn.
Cho dù chánh thức hay lậu, hậu quả cũng gần giống nhau. Chánh thức thì có giấy
phép, có công an làm thủ tục, chánh phủ thu tiền lệ phí. Lậu thì lén lút với sự che
chở của Công An. Hậu quả gần giống nhau. Nhiều cô gái về làm vợ mấy tên Đài
Loan, Đại Hàn bị ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn - ban ngày làm nô dịch, ban đêm
phục vụ tình dục rồi bán vào động mãi dâm lấy tiền gở vốn lại. (Trại cứu giúp nạn
nhân của cha Hùng ở Đài Bắc là một bằng chứng) Còn lậu thì bán thẳng vào ổ
điếm. Biết bao nhiêu thảm cảnh, biết bao nhiêu bi kịch thương tâm làm rúng động
lương tâm nhân loại.
Cựu Quốc Trưởng Sihanouk không giấu được nỗi xót xa trước thảm cảnh người
phụ nữ Miên làm vợ mấy thằng Tàu, lên tiếng kêu gọi họ trở về nước. Không thấy
Việt Nam nói nửa lời!
Những cô gái nầy có biết những thảm kịch đau thương, những sự hành hạ, ngược
đãi, đánh đập. nầy khi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn không? Có bị cưỡng bức, bị
dụ dỗ hay tự nguyện? Cha mẹ có đồng ý hay cản trở? Nguyên nhân nào đã thúc
đẩy họ dấn thân vào con đường hiểm nguy, tương lai mù mịt?
Trừ những trường hợp bị dụ dỗ qua đường dây buôn người - những người con gái
này thật sự là họ TỰ NGUYỆN. Họ còn phải vay tiền mua sắm, ăn diện, hối lộ để
đuợc giới thiệu. Nhưng nguyên nhân nào thúc đẩy họ đi lấy chồng Đài Loan, Đại
Hàn?
Có thể có nhiều nguyên nhân phức tạp. Phó thường dân tôi chỉ đưa ra vài nhận
định thiển cận như sau: Quá nhiều chương trình ngăn chống lũ lụt, chương trình
công nghiệp hóa, đô thị hoá bừa bãi, không được nghiên cứu cẩn trọng, đất đai
canh tác bị thu hẹp, Dân số gia tăng. Khối lượng đông đảo người miền Trung, Bắc
XHCN tràn vào. Nông dân miền Nam thiếu đất canh tác. Các cô gái miền Tây
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quẩn bách vì không có việc làm kinh niên - cuộc sống vô vọng mịt mờ - có nhiều
trường hợp bị thúc đẩy vì cha mẹ mắng nhiếc, đay nghiến khi so sánh con gái mình
với cô con gái làng bên có chồng Đại Hàn mang tiền về xây nhà gạch cho cha mẹ.
Và cũng vì hấp thụ một nền giáo dục của chế độ CS (sinh sau 75) - những người
trẻ tuổi không có ý niệm về luân lý đạo đức cũ. thang giá trị bị đảo lộn nên họ
không đặt nặng danh dự, sĩ diện như thời trước. Do vậy - khi bị dồn vào đường
cùng họ đành đánh liều nhắm mắt đưa chưn. Nhưng động lực chánh là nghèo.
NGHÈO
Là nguyên nhân chánh đưa đẩy các cô gái miền Tây Nam Bộ đi lấy chồng Đại Hàn
và Đài Loan… để hy vọng thoát khỏi cảnh đời cơ cực, vô vọng không lối thoát.
Thế nhưng tại sao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vựa lúa nuôi sống cả
nước - sau 32 năm dưới chế độ CS lại trở nên nghèo như vậy - nghèo hơn cả đồng
bằng sông Hồng (ĐBSH) ? Theo tiêu chuẩn nghèo từng vùng của Tổng cục thống
kê Việt Nam - thì tỷ lệ ĐBSCL năm 1998: ĐBSC: 37%. ĐBSH: 29% . Năm 2002:
ĐBSCL: 13 %. ĐBSH: 9%. (Nhà x. b Thống kê - Hànội, trang 13 - LVB trích dẫn)
Dù theo tiêu chuẩn nào: tiền tệ (tính bắng tiền hay bằng gạo) - mức sống (bao gồm
lương thực, nhà ờ, mức sống văn hóa) - ĐBSCL vẫn nghèo hơn ĐBSH - bởi lẽ khi
nghèo về lương thực - thì khó có thể giàu về nhà ở và đời sống văn hoá.
Đó là cái nghèo mà anh Lâm văn Bé đã nhìn qua những con số có giá trị của những
chương trình nghiên cứu thống kê khoa học. Và sau đây là cái nghèo miền Nam
qua cái nhìn tận mắt, nghe tận nơi của người viết: Cái nghèo ở Việt Nam bao gồm
cả thành thị lẫn thôn quê là cái nghèo thiếu trước hụt sau, ăn bữa sáng lo bữa chiều
- cái nghèo của một nông dân, nhà dột nát. khi trời mưa lúc ban đêm, không có chỗ
để nằm phải tìm một góc nhà, phủ cái mền rách lên người ngồi run cằm cặp, trước
từng cơn gió lạnh buốt lùa vào căn nhà trống hốc… Cái nghèo của một người đi
mượn tiền, muợn gạo. tới ngày hẹn không tiền trả. Cái nghèo của một thanh niên
thất nghiệp, cha bị lao phổi không tiền mua thuốc nằm ho sù sụ, mẹ bơi xuồng đi
bán bắp nấu không đủ gạo cho một đàn con 4 đứa, mũi dãi lòng thòng đang bốc đất
cát chơi ngoài sân.
Tục ngữ bình dân có câu: Ít ai giàu 3 họ, khó 3 đời. - Có. Tôi quen biết ông Sáu S.
làm nghề chày lưới. ở sông Long Hồ. Đời con là anh Tư Te tiếp nối nghề nầy:
nghề đi nhủi tép. Và trên bờ sông Long Hồ năm nay (2011) tôi thấy vợ chồng một
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cậu thanh niên tên M. vừa cặp xuồng vào bến, đem miệng nhủi còn dính đầy rong
rêu phơi trên mái nhà lá đã nhuộm màu thời gian bạc thếch. Hỏi thăm thì té ra là
con của Tư Te. Đời ông nội - nghèo! Đời cha nghèo! Đời cháu cũng nghèo! Khó 3
đời đó.
* Cọng Sản đổi đời cho người giàu thành nghèo –
* Cọng sản không đổi đời cho người nghèo thành giàu.
Người nghèo vẫn tiếp tục nghèo. Nói chung thì nông dân Việt Nam chiếm 85%
dân số mà đất không đủ để canh tác - còn công nghiệp không có khả năng biến
nông dân thành thợ thuyền. trong khi dân số lại gia tăng quá tải. Cho nên thất
nghiệp không thể tránh. Nghèo là hiện thực. Tiến sĩ Lê đăng Doanh trong một bài
phổ biến trên mạng, viết : “Nông dân đã nghèo, đất đã kém đi, nhưng mỗi năm
thêm 1 triệu miệng ăn, lấy đâu ra mà ăn. Lao động vất vả mỗi ngày trên 8m2 đất
thì lấy gì mà giàu có được? “
MIỀN NAM - 41 NĂM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Kinh tế Việt Nam - trong đó có miền Nam - có chút tiến bộ - so từ thời kỳ bao cấp
đến thời kỳ mở cửa. Nhưng chỉ là tiến bộ với chính mình. Đối với các nước khác
trong vùng thì còn lẹt đẹt, cầm lồng đèn đỏ… Và điều quan trọng là sự phát triển
nầy có đem lại phúc lợi cho dân chúng qua sự tái phân lợi tức quốc gia, để tài trợ
các chương trình y tế, giáo dục (hiện nhiều người nghèo không có tiền đóng học
phí bậc Tiểu học cho con) - các chương trình tạo công ăn việc làm, phát triển nông
nghiệp, xây dựng hạ tầng cơ sở hay không? Hay là phát triển bằng những con số
báo cáo rổng tuếch? Lợi tức tạo được đã bị cả hệ thống của những con virus tham
nhũng đục nát cơ thể. Và hiện tại - muốn phát triển công nghiệp - nhà cầm quyền
địa phương - theo lệnh Đảng - mở rộng khu công nghiệp, khu du lịch, đã quy
hoạch lấy đất, phá mồ phá mả, chiếm nhà dân một cách bạo ngược. Lòng dân phẩn
uất, kêu la than khóc. Oán hận ngút trời xanh! (19 Tỉnh miền Nam biểu tình khiếu
kiện trước trụ sở quốc hội 2 Sàigòn). Như vậy có gọi là phát triển không?
KẾT LUẬN.
- 41 năm nhìn lại:
Người ta thấy miền Bắc đã “giải phóng” dân Sàigòn ra khỏi đất đai, nhà cửa của
họ. Họ phải rút vô hẻm, ra ngoại ô hay về quê bằng nhiều chánh sách khác nhau.
“Giải phóng” miền ĐBSCL ra khỏi sự trù phú do thiên nhiên ưu đãi từ nhiều thế
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kỷ. “Giải phóng” quân nhân, viên chức chế độ cũ ra khỏi nhà, để đưa họ vào các
trại tù cải tạo hoặc đẩy họ ra biển… “ Giải phóng” phụ nữ miền Tây, để họ được tự
do đi làm “vợ nô lệ”, đi làm điếm ở Kampuchia, TháiLan.
- 41 năm nhìn lại:
Người ta thấy Việt Nam trở lại thời kỳ mua bán nô lệ như thời Trung cổ. Phụ nữ
Việt Nam bị bán đấu giá trên E-bay Taiwan website (2010) - bị trưng bày trong
lồng kính, cũng để bán đấu giá như một con súc vật ở Singapour (2011). Chỉ trong
năm 2011 - có khoản 400.000 phụ nữ và trẻ em bị bán ra ngoại quốc. (Theo UNI
CEF - LHQ và Bộ Tư Pháp Việt Nam)
- 41 năm nhìn lại:
Mượn lời nhà báo Claude Allegre, báo L’expresse ngày 29-8-2011: “Người ta
không thể cho qua một cách im lặng những Khơ me đỏ, những trại tập trung ở
Cambodia và những cuộc tàn sát man rợ ở đó. Và Việt Nam không được biết đến
như là một chế độ nhân đạo hơn. Dưới cái cớ là dân tộc can đảm nầy đã chiến
thắng các siêu cường quốc - người ta đi đến chỗ quên đi một nền độc tài đẫm máu
đang thực thi trên xứ sở"
- 41 năm nhìn lại:
Miền Bắc XHCN rõ ràng đã thiết lập một nền đô hộ miền Nam - khắc nghiệt, tinh
vi hơn cả thời Pháp thuộc.
Và điều quan trọng trên hết là Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước. Một
trí thức Việt Nam lên tiếng cảnh cáo: “Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất
nước. Mất cả đất đai, sông núi và dân tộc. Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lẻ của
Tàu."
(Trích Người việt hải ngoại - Nguyễn văn Trấn)
PHÓ THƯỜNG DÂN.
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KHỐN NẠN THẬT! CHẾT ỔN ĐỊNH !!!
KHỐN NẠN THẬT!
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Ông hàng xóm nói với tui:
- Bên Pháp vừa bị khủng bố làm gần 100 người chết, ông biết chưa?
- Mấy zụ đó thì loa phường công bố liền chứ có chi mà không biết!
- Công nhận Vn mình ổn định ông hỉ!
- Mấy nước đa đảng đó bị khủng bố, chết liên tục.
- Ừm! Vn mình ổn định! Chết cũng ổn định!
- Là sao? Tôi không hiểu ý ông nói gì!
- Thì VN lúc nào cũng ổn định chứ sao!
- Bên nước người ta lâu lâu bị khủng bố chết vài chục người thì mình lu loa, hô hào
họ bất ổn, bạo loạn.
- Còn mình, ngày nào cũng hơn vài trăm mạng ra đi trong âm thầm, thì không ổn
định sao được?
- Ông nói gì thế? Làm gì mà mỗi ngày vài trăm người chết?
- Đó là công bố của Bộ Y Tế (BYT) chứ không phải tôi nói.
- BYT cho biết mỗi năm VN có 150 ngàn ca mắc bệnh ung thư, trong đó thường tử
vong hơn một nửa.
- Một nửa của 150 ngàn là 75 ngàn, chia cho 365 ngày.... Á đù, trên 200 mạng thiệt
ông ơi!
- Đó là tôi chưa nói đến những cái chết của hung thần xa lộ cũng thuộc top nhất thế
giới với bình quân mỗi ngày hơn 40 mạng lìa trần trong ổn định, và 2 năm qua hơn
2300 người chết và mất tích cũng rất ổn định ngoài Biển Đông.
- Nói như ông rứa thì ổn định cái con mẹ gì mà báo chí ngày nào cũng ra rả
Đất Nước ta ổn định?
- Hoà bình mà chết mỗi ngày vài ba trăm mạng ngon ơ.
- Đấy là chưa nói đến những cái chết lãng nhách như:
* Chém giết lẫn nhau.
* Côn đồ truy sát.
* Tự tử ở đồn công an.
* Tự thiêu vì không có vịệc làm.
* Nhãy sông, nhãy suối vì bị cưỡng chế...
- Ai biểu ông quá tin vào bọn lếu báo đó chi...
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- Nhưng cái bọn Hồi Giáo đó thật độc ác ông hỉ, chúng nó giết người man rợ.
- Thì cũng giống bọn Hồ giáo ở mình !
- Hử ? Bọn Hồ giáo là bọn nào?
- Bọn đó trước kia khủng bố nhà hàng Mỹ Cảnh, trường tiểu học Cai Lậy, khách
sạn Caraven....
- À, à hiểu rồi! Nhưng đó là trước kia, bây giờ bọn nó đâu còn khủng bố nữa?
- Vẫn còn! Nhưng bây giờ nó khủng bố cũng theo kiểu ỔN ĐỊNH.
- Là sao?
- Là cũng giết người hàng loạt, nhưng giết từ từ, giết từng thế hệ, giết từng Địa
Phương, rồi dần dần giết hết.
- Nhưng mà nó giết bằng cách nào mới được chứ?
- Đơn giản lắm ông à! Nó đem chất thải của Formosa lên chôn trên đầu nguồn, chỉ
một thời gian sau thì cả dân tộc này rủ nhau đi chầu Diêm Vương hết thôi.
- Điều đó có gì lạ!
Á đù !!!! Xem ra bọn Hồ giáo này còn dã man hơn bọn Hồi giáo nhiều ông hỉ.
Khốn nạn thật!!
Bài lấy từ FB Sakchai Pinkaew
oooooooooo
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“TỨ ĐẠI Ô NHIỄM” CỦA VIỆT NAM
I- Ô nhiễm chính trị, với những nét chính sau:
- Môi trường độc tài đảng trị vốn ám muội về hành động và man trá về tổ
chức đã hình thành các kết cấu cứng tham nhũng, dưới sự thao túng của
các nhóm chuyên quyền đặc lợi, mà người ta quen gọi là “nhóm lợi ích”.
Các kết cấu này có cùng một kiểu hình tháp, đứng đầu là một vị nguyên
thủ hoặc thứ, bộ trưởng nào đó. Các “tháp tham nhũng” - có riêng một
ngọn nhưng chung nhau một phần chân đế - một mặt tranh giành quyền
lợi lẫn nhau, mặt khác lại liên kết, bao che cho nhau để cùng tồn tại.
Quốc nạn chính từ đây.
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- Việc mua quan bán tước, hối lộ chạy việc chạy nghề đã không còn là hiện
tượng lẻ tẻ nhất thời nữa, mà đã thành thông lệ phổ biến, có mức giá
ngầm định rất chi tiết.
- Bộ máy công an và an ninh được nuôi dưỡng và dung túng với số lượng
quá đông đảo, mặc sức đàn áp người bất đồng chính kiến bằng mọi thủ
đoạn, bất chấp cả luật pháp và hiến pháp.
- Với sự lên ngôi của phe cánh Nguyễn Phú Trọng, tự do ngôn luận vốn đã
bị đàn áp thì nay càng bị bóp nghẹt hơn. Đảng Cộng Sản tạo ra một mạng
lưới an ninh ngày càng hung tàn nhằm ngăn chặn, đàn áp triệt để mọi cá
nhân bất đồng và các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Điều đáng
ghê tởm là mọi biện pháp đê hèn được thực thi một cách có tổ chức: đe
dọa, hành hung, cấm cửa, ngăn trở bất hợp pháp, bắt cóc, xử án trái luật
không cần bằng chứng pháp lý.
- Vì cùng một kiểu thể chế, lại phụ thuộc vào Trung Cộng từ quá khứ sâu
sắc đến mức sự an toàn của đảng cho đến cái ghế của nguyên thủ đều
biến thành con tin của chúng. Để tồn tại, đảng Cộng Sản Việt nam bị
buộc vừa liên thủ vừa phải làm chư hầu choTrung Cộng, câm miệng cúi
mặt làm theo mọi áp chế vô lý của chúng, mặc cho đất nước chịu thiệt về
mọi mặt, kể cả chủ quyền đất trời, biển đảo.
II- Ô nhiễm kinh tế:
1, Lâm nạn từ lỗi hệ thống:
Với một bộ luật kinh tế cứng nhắc, lai căng, hỗn độn, cùng với bộ máy
hành luật quan liêu thiếu minh bạch khiến môi trường đầu tư bất ổn, và môi
trường kinh doanh nặng tính “chụp giựt”. Nền kinh tế Việt Nam yếu về động
lực, phát triển không lành mạnh. Các nhà đầu tư thiếu niềm tin về tương lai
dài hạn, do đó xu hướng đầu tư ăn xổi trở nên thịnh hành. Các vấn nạn
chính:
- Đầu tư của nhà nước cho kinh tế tri thức kém hiệu quả do nạn quan liêu
và tham nhũng quá lớn. Gần 20.000 tiến sỹ hầu hết không đóng góp gì
cho phát triển kỹ nghệ. Mỗi năm, tiền ngân sách chi cho nghiên cứu khoa
học lên đến 3000 tỷ đồng, nhưng hầu hết các đề tài làm xong là xếp xó,
thành giấy lộn. Số lượng những đề tài khả dụng quá ít ỏi, chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Việc “đẻ” ra đề tài trên mây, phản biện hình thức, rồi chi
tiền “bôi trơn” để được duyệt chi đã thành nghề kiếm ăn béo bở của các
cục, vụ, viện và các ông “tiến sỹ giấy” khắp cả nước. Những phát minh
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và sáng kiến có giá trị thực tiễn lại phần lớn xuất phát từ công nhân, nông
dân.
- Các khoản nợ xấu ngày càng tăng, cộng thêm nạn lách luật để ăn cắp
bằng tín dụng (mỗi vụ nhiều nghìn tỷ) đe dọa xảy ra một cú sụp đổ hệ
thống ngân hàng theo kiểu domino.
- Phải gánh một bộ máy cồng kềnh lãng phí, nợ công đã vượt trần 65%
GDP, buộc nhà nước phải “vơ bèo vạt tép” tăng thu bằng mọi cách, và
cách nào thì cuối cùng cũng đổ lên đầu doanh nghiệp và dân chúng.
- Chi phí sản xuất và dịch vụ quá cao do gánh nhiều khoản bất hợp lý, đặc
biệt là chi hối lộ. Chi phí cao còn do mức giá các sản phẩm độc quyền
được đội lên cao như điện, nước, đường sá, trường, trạm.
- Các thay đổi về bộ máy lãnh đạo và hệ thống công chức chưa khắc phục
nổi sự quan liêu yếu kém về quản lý, mà ngược lại đang làm trầm trọng
thêm.
Tất cả những gì nói trên gây nên tình trạng kinh tế hỗn loạn, vượt khỏi
tầm quản lý của nhà nước; trong khi thị trường tự do thiếu sức cạnh
tranh. Điều này tất yếu dẫn đến trì trệ kinh tế vĩ mô, gia tăng thất nghiệp,
bán thất nghiệp và tăng nhanh chóng số người bị bần cùng hóa.
2, Kinh tế nhà nước – xác sống nuôi sâu mọt:
Giai đoạn thịnh vượng kém phẩm chất từ 2006 đến 2011 đã nuôi dưỡng
tâm lý tự mãn, ưa thích rủi ro, luôn nhìn thấy khả năng sinh lợi từ nhiều dự
án mà không dự báo được tương lai, một lý do chính khuyến khích gia tăng
đòn bẩy nợ. Đây chính là thời kỳ khởi phát hỗn loạn tài chính –tiền tệ dẫn
đến các sụp đổ tín dụng mà các nhà kinh tế gọi là “điểm lật Minsky”. Trong
giai đoạn 2011 cho đến 2016 các doanh nghiệp nhà nước biến thành những
cái túi không đáy khi một mặt đòi hỏi nhà nước bơm tiền vô độ để cấp cứu
khỏi vỡ nợ, một mặt càng hoạt động mạnh thì càng tăng lỗ (trong khi đó
nhiều doanh nghiệp vẫn báo cáo lãi trên thị trường chứng khoán để bán tháo
cổ phiếu). Hậu quả là chúng ăn tàn phá hại ngân sách và tự “ăn thịt” chính
chúng cho đến chết. Đó là cái kết của gần 1000 doanh nghiệp nhà nước
trong 5 năm từ 2012 đến nay. Kiểu mẫu điển hình như Vinashin, Vinaline,
Xăng dầu quân đội, PVN, Nhà máy cán thép Cái Lân, Gang thép Thái
Nguyên..v..v.. “Tốc độ tăng về nợ của khối doanh nghiệp nhà nước năm
2011 so với năm 2006 là 2,2 lần và tăng bình quân hàng năm vào khoảng
16%. Tỷ lệ nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2006 đến nay
cao hơn số GDP. Điều này có nghĩa cả nước làm trong cả năm cũng không
đủ để doanh nghiệp nhà nước trả nợ ” (CEO Đặng Đức Thành – chủ tịch
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HDQT DRH). Khu vực tư nhân còn dễ bị tổn thương hơn trong sự mất ổn
định của thị trường tiền tệ bởi phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
không có “bầu sữa” nào cấp cứu chúng. Trong các năm từ 2013 đến 2015
mỗi năm đều có hơn 65.000 doanh nghiệp giải thể hoặc chờ giải thể. 4 tháng
đầu năm 2016 có trên 15.685 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký
hoặc chờ giải thể; 9.480 tạm ngừng hoạt động có thời hạn (nguồn:
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-5815-4-thang-dau-nam-gan-29-000-doanh-nghiepgiai-the-ngung-hoat-dong-.html). Nợ thuế các loại lũy kế đến đầu năm 2016 là

trên 20.000 tỷ đồng.
3, Sự biến thái của kinh tế ngoài quốc doanh:
Một đặc điểm kỳ quái của môi trường kinh tế Việt Nam là, trong khi kinh
tế khu vực nhà nước xơ cứng, ăn tàn phá hại, thì thị trường tự do hỗn loạn một kiểu kinh tế “rừng rú”, phân ly thành ba mảng rõ rệt: 1, Các tập đoàn
hoặc cá nhân đại gia “cá mập” liên hệ chặt chẽ với hệ thống chính trị, được
các quan chức bảo kê, thí dụ: Hoàng Anh Gia Lai, FLC, Vingroup, FPT, Hòa
Phát .v.v..Nhờ liên kết chặt chẽ với quan chức cấp cao mà những tập đoàn
này có được các lợi thế rất lớn, có thể thao túng cả chủ trương chính sách và
hệ thống ngân hàng, có thể tung hoành ở những lĩnh vực không ai được làm:
phá rừng, cướp tài nguyên, hủy hoại môi sinh, lừa dân chiếm đất… ; 2, Các
doanh nghiệp kinh doanh lừa bịp đa cấp hoặc tín dụng đen- những “con cáo
thắt cà vạt” chuyên lừa đảo theo mô hình Ponzi và bán hàng đa cấp hoành
hành khắp cả nước, tung nhiều chiêu trò copy từ Trung Quốc để lừa đảo vét
tiền của dân. Hàng triệu người bị dẫn dụ sập bẫy lừa đảo, bị bòn rút đến
khánh kiệt, khuynh gia bại sản. (đã sụp đổ, bị truy tố như: Khải Thái; BBG;
IMMI; IDT; Liên Kết Việt; Wiliam;…; hơn 60 công ty còn hoạt động như:
Thiên Ngọc Minh Uy; Vision; Amway; Lô Hội; Noni Vina, OHG…); 3,
Cuối cùng là những “con cừu” tội nghiệp của nền kinh tế : các doanh nghiệp
tư nhân nhỏ và vừa , hầu hết sống lay lắt, gặp vô vàn khó khăn , gắng tồn tại
chờ thời. Tuy nhiên đây lại chính là thành phần kinh tế có công giảm thất
nghiệp và đóng góp ngân sách hiệu quả nhất. Họ không có bất cứ một ưu
đãi, o bế nào từ nhà nước.
III- Ô nhiễm xã hội:
Ô nhiễm chính trị và kinh tế là các nguyên nhân chính gây nên các thảm
cảnh đời sống cộng đồng, động loạn xã hội và mất an ninh chung, biểu hiện:
- Mức độ phân cách giàu nghèo ngày càng sâu. Trong khi tầng lớp quan
chức tham nhũng và đại gia tư bản cá mập được bảo kê ngày càng giàu
có nhờ vào tham ô, ăn hối lộ, bóc lột, lừa đảo, vơ vét tài nguyên thì đại
bộ phận dân lao động, nhất là công nhân và nông dân ngày càng kiệt quệ,
bần cùng hóa. Hàng trăm thứ phí, lệ phí tăng vọt, suy đến cùng đều dội
167

vào người lao động, và người nghèo là tầng lớp chịu ảnh hưởng tệ hại
nhất.
- Nạn thất nghiệp gia tăng. Chưa bao giờ công nhân, nông dân, nhân viên
phục vụ, người lao động tự do chịu cảnh bấp bênh, sẵn sàng bị thất
nghiệp hoặc bán thất nghiệp đe dọa hàng ngày như bây giờ.
- Nước vô đạo, quan thất đức như nhà hỏng nóc. Ngôi nhà hễ dột nóc thì
mái cũng tróc, và tất cả cột, kèo, tường, cửa, nền, bậc của nó cũng hoai
mục theo. Đạo đức xã hội xuống cấp khiến người ta không tin bất cứ một
ai, bất cứ điều gì, kể từ chính quyền, đoàn thể, trường lớp, bạn bè, báo
chí…Khi không có điểm tựa niềm tin, lớp trẻ bị mất phương hướng ,
thiếu lý tưởng sống, trở nên hoặc thực dụng vô luân, hoặc chán nản bất
cần đời, hệ lụy là làm hỏng cả một thế hệ.
- Tội phạm hình sự bùng phát đa dạng với mức độ cao chưa từng có. Hàng
ngày có hàng trăm vụ cướp giật, lừa đảo, bắt cóc đòi nợ hoặc tống tiền;
hàng chục vụ đâm chém nhau, rất nhiều trong đó vì những lý do hết sức
nhỏ nhặt. Bần cùng sinh đạo tặc. Mối liên kết bằng tình yêu thương gia
đình vốn là đặc tính quý báu của người Việt Nam nay trở nên lỏng lẻo, dễ
tổn thương vì cuộc sống bấp bênh, khó khăn và phức tạp trong sinh kế.
IV- Ô nhiễm môi trường:
Cùng với nạn tham nhũng của quan chức và đặc tính quan liêu – bất tài – vô
trách nhiệm của hệ thống chính trị, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực
phẩm ở Việt Nam chưa bao giờ gia tăng mạnh cả về bề rộng và chiều sâu như thế.
1,Các quả bom ô nhiễm đã nổ và đang chờ nổ:
Với tình trạng lệ thuộc Trung Quốc cộng với nạn ăn hối lộ từ cấp cao, các nguyên
thủ Việt Nam bất chấp mọi phản đối của dân chúng, phớt lờ mọi ý kiến phản biện
của các nhà khoa học, nhắm mắt vung tay ký các hợp đồng tai hại với Trung Quốc.
Những dự án có nguy cơ phá hủy môi trường nặng nề nhất là Formosa Vũng Áng;
Bauxite Tây Nguyên , dự án cho thuê hơn 300 ngàn héc-ta trong vòng 50 năm đất
rừng đầu nguồn các tỉnh Tây Bắc và Trung Nam bộ. Điều đặc biệt nguy hiểm: việc
phá rừng nguyên sinh để trồng mới rừng là nguyên nhân chính gây nạn lũ lụt mùa
mưa và thiếu nước vào mùa khô, đang trở nên đặc biệt trầm trọng trong vài năm
gần đây.
2,Độc tài và Tham nhũng là nguyên nhân chính tăng cường độ đô thị hóa
đến mức điên cuồng, kéo theo nạn ô nhiễm đô thị. Quá tải dân số khiến môi
trường thủ đô và các thành phố lớn ô nhiễm không thể khắc phục nổi. Tại sao dân
số thành phố tăng cơ học với mức độ bất thường? Lý do thứ nhất: cũng như mọi
chính thể độc tài khác, nhà cầm quyền luôn mạnh tay chi ngân sách cho việc tạo
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một môi trường khá giả xung quanh “triều đình” để tạo cái kén an toàn dễ chịu
cho chúng. Lý do thứ hai: nguồn tiền tham nhũng khổng lồ chủ yếu được chi tiêu
tại các thành phố, nơi hội tụ các quan chức cấp cao. Vì vậy thành phố là nơi có
nguồn tiền lớn chi cho xây dựng, an ninh, ăn uống, dịch vụ,vui chơi…tức là có
nhiều việc làm. Lao động thôn quê nghèo khó đổ xô về thành phố kiếm việc làm.
Sinh viên ngoại tỉnh sau khi tốt nghiệp hầu hết ở lại thành phố. Hà Nội và Sài Gòn
ngày nay không khi nào thoát tắc đường, cả ngày lẫn đêm. Theo một kết quả
nghiên cứu mới công bố năm 2008 của Ngân hàng Thế giới (WB), trên 10 tỉnh
thành phố Việt Nam, xếp theo thứ hạng về ô nhiễm đất, nước, không khí, thành phố
Hồ Chí Minh và Hà Nội là những địa bàn ô nhiễm đất nặng nhất. Theo báo cáo của
Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh đứng đầu châu Á về mức độ ô nhiễm bụi.
3,Ô nhiễm đất đai, môi trường và thực phẩm do sử dụng các hóa chất độc
hại nhập tràn lan từ Trung Quốc đã đến mức không kiểm soát nổi. Sự bất tài của
bộ máy quản lý, tình trạng bất lực của các cơ quan chức năng, thói ăn hối lộ phổ
biến của quan chức trong ngành Hải quan và Kiểm định đã góp phần chính tạo ra
vấn nạn ô nhiễm này.
Làm gì với “tứ đại ô nhiễm”?
Bây giờ đến người dân ít học cũng nhận rõ chân tướng độc tài tham nhũng là bản
chất của thể chế này. Và sự thực chính quyền trung ương ngày nay không có gì
khác là một hệ thống “MAFIA nhà nước” ngày càng rõ nét. Một thời kỳ ngạt thở
chính trị, trì trệ kinh tế, khủng hoảng xã hội và tê liệt quốc phòng đang có
nguy cơ đeo đẳng Việt Nam lâu dài. Chính thể này không thay đổi thì Tứ Đại Ô
Nhiễm còn tồn tại và ngày càng trầm trọng hơn. Điều bất cập là đa số người dân
Việt Nam chưa cảm nhận được các giá trị dân chủ và pháp trị, chưa hiểu rõ quyền
con người trong một mô hình đất nước văn minh. Sự bất bình, chán nản ngày càng
dâng cao, nhưng điều cần nhất là đứng dậy tranh đấu thì rất ít ỏi, không có tổ chức.
Đúng như những câu thơ của cô giáo Trần Thị Lam: "bốn nghìn tuổi mà dân không
chịu lớn/…đứng trước bất công không dám kêu đòi".
Dân nào thì chính quyền nấy, khi dân trí được nâng cao thì thể chế buộc phải đổi
mới, vì nhân dân tiến bộ không thể dung nạp chính thể lỗi thời. Nhưng Dân trí đúng ra là dân trí về chính trị - chỉ có thể nâng cao nhờ chính quá trình vận
động chính trị, tức là đấu tranh đòi tự do dân chủ, mà trước hết là TỰ DO NGÔN
LUẬN, TỰ DO BIỂU TÌNH, TỰ DO LẬP HỘI. Tự do phải giành mới có, không
bao giờ có thể trông chờ bọn độc tài tự rời ghế của chúng, không bao giờ. Hãy nói
cho dân hiểu, hành động cho dân theo. Đây là trách nhiệm, là lương tâm thời đại
đặt lên đầu mỗi chúng ta, những người trí thức, những nhà báo độc lập.
Ngày 30/7/2016
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Hội chứng Bất ngờ & lỗi hệ thống
Nguyễn Quang Dy
Hình như nhiều người mắc phải “hội chứng bất ngờ”. Không biết họ bất ngờ thật
hay giả, nhưng chuyện gì cũng “bất ngờ” và “ngạc nhiên”. Không biết vì họ vô
cảm hay muốn vô can, nhưng hầu như đều vô tội nếu biết đổ lỗi cho người khác
(hay cho hệ thống). Công chúng bức xúc tranh cãi ồn ào, nhưng bất lực nên rồi đâu
lại vào đấy. Người ta chỉ để ý đến hiện tượng, chứ ít quan tâm đến bản chất và
nguyên nhân thực sự (“lỗi hệ thống”).
Ví dụ: người ta “ngạc nhiên” vì bội chi ngân sách và nợ quá nhiều, vì các quan
tham “ăn không chừa cái gì”, vì Formosa gây ra thảm họa môi trường làm cá chết,
vì người dân biểu tình đòi minh bạch, vì dòng người và dòng tiền lũ lượt ra đi, vì
máy bay Su 30MK và CASA 212 bị rơi tại Biển Đông, vì hackers tấn công mạng
sân bay, v.v. Nhưng cũng “ngạc nhiên” khi có người khuyên “không nên khiêu
khích, thách thức hacker ngước ngoài”!
Vậy đâu là nguyên nhân? Phải chăng do ta khiêu khích, thách thức hacker nước
ngoài? Hay do ta ủng hộ phán quyết của PCA nên “hacker lạ” tấn công? Muốn biết
thủ phạm là ai không khó (không cần đến 3 tháng mới tìm ra Formosa). Đấy không
phải là “suy diễn” mà là nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng ai muốn “đeo chuông vào
cổ mèo”? Nếu nhầm lẫn (do vô tình hay cố ý) thì không biết hoặc không muốn
thừa nhận thực tế (tức vô minh hoặc bất minh). Vì vậy, “hội chứng bất ngờ” là do
“lỗi hệ thống”, hay do cái “bẫy ý thức hệ” (là nguyên nhân của mọi nguyên nhân)
làm người ta lẫn lộn (hoặc sợ hãi) nên “ngạc nhiên” (hay giả bộ). Vô cảm thường
do cực đoan, và cực đoan làm người ta vô cảm (và vô minh).
Huawei & ZTE: Con ngựa thành Troy?
Thực ra, các sự kiện trên không thực sự bất ngờ. Đằng sau các sự kiện đó đều có
bóng dáng ông bạn vàng bốn tốt. “Hội chứng bất ngờ” là do “lỗi hệ thống”, làm
người ta lẫn lộn nên chủ quan mất cảnh giác (do vô tình hay cố ý). Lỗ hổng an ninh
là do hệ tư tưởng. Tại sao người ta để nhà thầu Trung Quốc xây trụ sở mới của Bộ
Công An rồi không dám sử dụng (vì sợ rủi ro)? Tại sao người ta để nhà thầu Trung
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Quốc xây đường sắt trên cao Hà Nội-Hà Đông rồi bỏ dở? (vì không đảm bảo an
toàn chất lượng, tuy giá tăng gấp đôi).
Vấn đề là biết hay không biết. Nếu không biết là vô minh (khó lý giải). Nếu biết
mà vẫn để xảy ra là bất minh (càng khó lý giải). Hãy lấy sự kiện hackers tấn công
mạng sân bay vừa rồi làm “case study” để minh họa “hội chứng bất ngờ” vì lỗ
hổng an ninh là do “cái bẫy ý thức hệ”. “Thoát Trung” không phải một khẩu hiệu.
“Con ngựa thành Troy” không phải là huyền thoại hay thuyết âm mưu, mà là sự
thật hiện hữu tại Việt Nam.
Người Việt không lạ gì tập đoàn Hoa Vi (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn
(ZTE). Hai tập đoàn này đã được chính quyền Mỹ và nhiều nước khác cảnh báo vì
các hoạt động gián điệp công nghệ cao. Ngày 8/12/2012, Ủy Ban Tình Báo Hạ
Viện Mỹ đã công bố một báo cáo đưa ra bằng chứng “Huawei và ZTE là hiểm họa
an ninh” đối với Mỹ. Hạ nghị sỹ Mike Rogers (Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo) đã kêu
gọi các công ty Mỹ tẩy chay hai tập đoàn này. Mỹ cho rằng Huawei là công
cụ của Bắc Kinh trong cuộc chiến tình báo. Người sáng lập Huawei (ông Nhậm
Chính Phi) là một cựu sĩ quan của quân đội Trung Quốc (PLA).
Năm 2010, khi Sprint Nextel nâng cấp hệ thống, Huawei đề nghị tham gia, sử dụng
thiết bị SingleRAN để xử lý cùng lúc các tín hiệu 2G, 3G, WiMax, CDMA, GSM
bằng một chiếc hộp (tiết kiệm được 800 triệu USD/năm). Nhưng Bộ trưởng
Thương mại Gary Locke và Thượng nghĩ sỹ Jon Kyl đã trực tiếp can thiệp với với
CEO của Sprint Nextel vì lý do an ninh quốc gia, nên cuối cùng họ đã chia gói thầu
(5 tỷ USD) cho Ericsson, Alcatel và Samsung. Năm 2012, Chính phủ Úc không
cho Huawei tham gia đấu thầu dự án mạng băng thông trị giá 37 tỷ USD, vì lý do
an ninh quốc gia. Tháng 6/2016, Mỹ tiếp tục điều tra Huawei bị cáo buộc xuất
khẩu thiết bị cho Syria, Iran, Sudan, Cuba, North Korea (vi phạm cấm vận).
Nhưng tại Việt Nam, Huawei và ZTE rất thành công (như Formosa). Theo báo
Nhịp cầu Đầu tư (29/4/2013) Huawei đã đánh bại Ericsson, Alcatel, Nokia,
Siemens, France Telecom, Motorola để trở thành nhà thầu cung cấp hệ thống tổng
đài, mạng lõi, các trạm thu phát sóng cho Viettel, MobiFone, Vinaphone,
Vietnamobile, SFone, G-Tel. Họ cạnh tranh bằng phá giá, với “mức giá rẻ chưa
từng có” (kèm theo quà cáp). Theo báo Thanh Niên (4/2013) có 6/7 hãng viễn
thông Việt Nam sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, có
30.000 trạm phát sóng (BTS) của các nhà mạng sử dụng thiết bị của hai tập đoàn
này.

171

Một phó Chủ tịch VNISA nhận xét “đây là mối lo về an ninh, an toàn cho hệ thống
viễn thông trong cả nước”. Nhưng ta đối phó với những nguy cơ về an ninh mạng
như thế nào? Có lẽ cũng như nguy cơ ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, hệ
thống ngân hàng, chủ quyền biển đảo, và an ninh quốc gia. Chưa có một cơ chế
liên ngành nào được lập ra để kiểm soát rủi ro về an ninh (như Huawei và ZTE).
Chính phủ không hành động, Quốc Hội cũng không lên tiếng. Mạng thông tin của
Quốc Hội và Chính phủ chưa chắn an toàn. Trong thế giới phẳng này, chẳng nơi
nào an toàn (kể cả Mỹ). Nhưng nếu không làm gì để kiểm soát rủi ro và ngăn chặn
tai họa, thì không phải chỉ sân bay mới có “Virus thành Troy”.
Nhóm 1937CN: Thủ phạm hacking?
Chiều tối 29/7/2016, mạng thông tin của hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn
Nhất đã bị hackers tấn công và tê liệt trong vài giờ. Hệ thống màn hình hiển thị
thông tin và phát thanh tại sân bay, và mạng chính thức của Vietnam Airlianes đã
bị chiếm quyền kiểm soát, với hình ảnh và ngôn ngữ có nội dung kích động chống
Việt Nam và Philippines. Hơn 100 chuyến bay đã bị chậm, và hơn 400.000 dữ liệu
của hành khách đã bị hackers thu thập và tung lên mạng, với hơn 90Mb dữ liệu
trong file excel (theo một Facebooker).
Các chuyên gia bảo mật đã phát hiện dấu vết của nhóm 1937CN, và
website 1937cn.net là một trang mạng hacker của Trung Quốc. 1937CN là nhóm
hacker nổi tiếng và mạnh nhất Trung Quốc, xếp thứ nhất với 36.820 cuộc tấn công
đã thực hiện. Website này đã thống kê 32.484 cuộc tấn công tại các nước láng
giềng của TQ (trong đó có VN). Theo trang SecurityDaily, tháng 8/2013, nhóm
1937CN
đã
tấn
công
vào
hệ
thống
máy
chủ
DNS
của Facebook.com.vn vàthegioididong.com. Tháng 5/2014, nhóm 1937CN đã tấn
công hơn 200 websites của Việt Nam và để lại những lời nhắn và hình ảnh khiêu
khích.
Đây không phải lần đầu tiên hệ thống mạng của Vietnam Airlines bị tấn công.
Ngày16/6/2016, đài không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị chiếm sóng 18 phút.
Trang chủ của Vietnam Airlines đã phải thay đổi giao diện, và thông tin trên mạng
ghi rõ trang này đã bị 1937CN tấn công. Nếu hackers có thể xâm nhập vào hệ
thống thông tin ở sân bay thì chúng cũng có thể xâm nhập hệ thống đảm bảo an
toàn bay (như đã xảy ra trước đó). Theo báo Lao Động, “Hàng không Việt Nam đã
chủ động đánh sập hệ thống điều hành liên quan đến an toàn bay để không bị
hacker tấn công”. Đó là một cách giải thích vụng về, chứng tỏ Vietnam Airlines
bất lực, không bảo vệ được mạng điều hành trước tin tặc tấn công.
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Trong dịp tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp Quốc Hội vừa qua, Chủ tịch Nước Trần
Đại Quang nhấn mạnh tấn công mạng là “hình thái chiến tranh mới, nếu để xảy ra
sẽ để lại hậu quả khôn lường … Chúng ta không thể lãnh đạo theo kiểu cũ nữa”.
Theo nhận định của các chuyên gia mạng, Việt Nam là một trong những mục tiêu
tấn công hàng đầu của tội phạm mạng, “nhưng ý thức phòng ngừa của chúng ta
chưa đầy đủ”.
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn thừa nhận trước khi tin tặc tấn công 2 giờ,
VNCERT đã phát đi cảnh báo số 1 yêu cầu kiểm tra và xử lý sự cố mã độc khẩn
cấp. Ông Tuấn nói các nhà mạng lớn ở Việt Nam đều sử dụng thiết bị Trung Quốc,
và các thiết bị đó có thể có vấn đề (nhưng không nên suy diễn). Cựu ĐBQH
Nguyễn Minh Thuyết cho rằng tin tặc tấn công làm Việt Nam “giật mình” và phải
lường trước những vụ còn nghiêm trọng hơn. Ông Thuyết cũng nói việc các cơ
quan nhà nước và người dân sử dụng quá nhiều phần mềm, thiết bị máy tính và hệ
thống mạng do Trung Quốc sản xuất là một nguy cơ lớn.
Nếu nhóm 1037CN thực sự là thủ phạm thì đó vẫn chưa phải là nguy cơ lớn nhất
(the worst is yet to come). Có lẽ nhóm này chỉ là hackers “dân quân”, trong khi
“Nhóm Thượng Hải” (đơn vị 61398) mới là lực lượng hackers “chủ lực”. Vậy đằng
sau 1037CN là ai? Có liên quan đến đơn vị 61398 không? Có liên quan gì đến các
thiết bị của Huawei và ZTE không? Tuy 1037CN đã lên tiếng phủ nhận, nhưng có
nhiều dấu hiệu nhóm này từ lâu đã xâm nhập vào hệ thống mạng của Việt Nam,
tuy chưa biết ai đứng sau nhóm này.
Đó là một số vấn đề có liên quan mà chắc các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục
An ninh Mạng cần quan tâm làm rõ, để có biện pháp đối phó kịp thời. Trong bối
cảnh xung đột lợi ích quốc gia tại Biển Đông, bảo vệ an toàn không gian mạng
quan trọng không kém bảo vệ không phận và hải phận. Sự kiện hackers tấn công
mạng tại các sân bay có thể là một đòn cảnh cáo và đe dọa (sau phán quyết của
PCA). Trước Đại Hội Đảng, không gian mạng và không phận Việt Nam cũng đã
từng bị “máy bay lạ” và “tin tặc lạ” xâm nhập.
Tấn công mạng là dấu hiệu của chiến tranh mạng, như một phần của thế trận “cờ
vây” và chính sách “bên miệng hố chiến tranh” của Trung Quốc, trong bối cảnh
tranh chấp Biển Đông. Trong chiến tranh hiện đại, chiến tranh mạng ngày càng
quan trọng. Nó có thể diễn ra âm thầm hay ồ ạt, bất cứ lúc nào, thậm chí trước khi
xảy ra xung đột. Nó có thể gây ra những tổn thất không thể lường trước, cả về tâm
lý và phương tiện vật chất.
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Chiến tranh mạng có thể được định nghĩa một cách đơn giản là “một hành động
thù địch trong không gian mạng (cyberspace) có thể gây tổn thất lớn hơn hoặc
tương đương với hậu quả của một hành động vũ lực lớn”. Thường có 4 loại nguy
cơ tấn công mạng có thể đe dọa an ninh quốc gia: Chiến tranh mạng (cyber war) và
tình báo kinh tế (economic espionage) mà chủ thể là nhà nước; Tội ác mạng (cyber
crimes) và khủng bố mạng (cyber terrorism) mà chủ thể thường là các tổ chức phi
nhà nước (non-states).
Theo giáo sư Joe Nye (“Cyber War and Peace”, Project Syndicate, April 10,
2012), việc phân tán quyền lực khỏi vai trò chính phủ là một trong những biến
đổi về chính trị lớn nhất trong thế kỷ này, và không gian mạng là một ví dụ rõ
nhất. Việc phụ thuộc vào các hệ thống mạng phức tạp để hỗ trợ các hoạt động
quân sự và kinh tế đã tạo ra tình trạng dễ bị tổn thương của các nước lớn mà
các nước nhỏ hay tổ chức phi nhà nước có thể lợi dụng. Chiến tranh mạng có
vai trò ngày càng quan trọng trong xung đột lợi ích Trung-Mỹ. Các chuyên
gia quân sự thường lo ngại về một trận tấn công “Trân Châu Cảng trên
mạng”.
Đơn vị 61398: Bất ổn Trung-Mỹ?
Theo báo New York Times (19/2/2013), công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ
đã công bố một báo cáo chứng minh đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc (PLA)
đã điều hành nhóm hackers mang tên Nhóm Thượng Hải. Trong 6 năm qua, nhóm
này đã tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu của 141 tổ chức và công ty, thuộc 20
lĩnh vực trong đó có các nhà thầu quân sự, công ty khai khoáng, viễn thông, hóa
chất, chủ yếu ở Mỹ và một số nước. Chính phủ Mỹ đã khởi động một chương trình
phòng chống tin tặc mạnh mẽ.
Báo cáo cho biết trụ sở của đơn vị 61398 là một tòa nhà 12 tầng ở ngoại ô Thượng
Hải (trên đường Datong ở Pudong). Đây là một phần của “nhóm APT1”, một trong
hơn 20 nhóm APT xuất xứ từ Trung Quốc. Đơn vị 61398 trực thuộc Cục 3 và Cục
4 chuyên về chiến tranh mạng của PLA, hoạt động theo lệnh của chính phủ Trung
Quốc, có tên gọi chính thức là Văn phòng 2 của Cục 3, thuộc Bộ Tổng tham mưu
PLA.
Các chuyên gia tình báo Mỹ cho biết đơn vị 61398 là lực lượng nòng cốt của bộ
máy gián điệp mạng của Bắc Kinh. Các nhóm hackers tinh vi nhất làm việc tại
61398. Theo báo New York Times, sự tồn tại của đơn vị 61398 trong quân đội TQ
được xem là một bí mật quốc gia. Đơn vị 61398 không hề tồn tại trong các văn bản
chính thức.
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Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Mike Rogers (Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện) khẳng
định những phát hiện của Mandiant “hoàn toàn nhất quán với các hoạt động mà
Ủy ban đã theo dõi trong thời gian qua”. Ông cảnh báo nếu Mỹ không phản ứng
mạnh, các tin tặc Trung Quốc sẽ tiếp tục tấn công. Nhóm này thường sử dụng cùng
mã độc, tên miền web, địa chỉ IP và các công cụ kỹ thuật hacking để tấn công.
Điểm xuất phát của các vụ tấn công là khu vực gần Phố Đông, Thượng Hải, ngay
chính tại trụ sở của đơn vị 61398.
Năm 2011, nhóm này đã tấn công hãng RSA đang cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu
mật cho nhiều doanh nghiệp và chính phủ Mỹ. Từ dữ liệu lấy cắp được của RSA,
nhóm này đã xâm nhập vào mạng máy tính của Tập đoàn quốc phòng Lockheed
Martin. Theo Mandiant, các nhân viên của 61398 có khả năng sử dụng tiếng Anh
rất tốt vì các mục tiêu của họ đa số ở Mỹ. Nạn nhân mới đây gồm các công
ty Westinghouse Electric, US Steel, Alcoa, Allegheny Technologies, SolarWorld và
Công đoàn ngành thép Mỹ.
Trong Thông điệp Liên bang (12/2/2013), Tổng thống Obama đã đề cập đến mối lo
ngại bị tin tặc TQ tấn công, “Chúng ta biết các quốc gia và các công ty nước ngoài
ăn cắp các bí mật doanh nghiệp của chúng ta. Giờ đây, kẻ thù của chúng ta đang
tìm cách phá hoại mạng lưới điện, các tổ chức tài chính và các hệ thống kiểm soát
không lưu của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn lại những năm qua và tự hỏi tại
sao chúng ta đã không làm gì cả”.
Mandiant ước tính rằng đơn vị 61398 sở hữu hơn 1.000 máy chủ, sử dụng vài trăm
đến hàng ngàn nhân viên. Đơn vị được sử dụng hạ tầng cáp quang đặc biệt do
doanh nghiệp nhà nước China Telecom cung cấp cho các đơn vị quốc phòng.
Mandiant tin rằng đơn vị 61398 chỉ là một trong hơn 20 nhóm hackers có nguồn
gốc từ Trung Quốc.
Hãng an ninh Dell SecureWorks cho rằng đơn vị 61398 đã thực hiện chiến dịch
gián điệp máy tính mở rộng Operation Shady RAT (bị phát hiện năm 2011). Trong
suốt 5 năm, các tin tặc khoác áo lính Trung Quốc này đã xâm nhập hơn 70 tổ chức,
bao gồm Liên Hiệp Quốc, các cơ quan chính quyền Mỹ, Canada, Hàn
Quốc, Đài Loan...
Theo báo South China Morning Post (20/7/2015), thành viên của Đại học Jiaotong
(Thượng Hải) bị phát hiện có liên hệ với đơn vị 61398. Chưa có chứng cứ là
trường đại học này tham gia các hoạt động hacking của 61398, nhưng các thành
viên của Khoa Kỹ sư An ninh Thông tin (SISE) thuộc trường này đã làm việc với
các hackers của PLA.
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Thay lời kết
Chiến tranh mạng (cyber warfare) là một cuộc chiến tranh phi truyền thống
(unconventional), mà chủ thể là quốc gia (states) hoặc phi quốc gia (non-states).
Phương tiện chiến tranh có thể là những con chip do thám nhỏ bé nhưng tinh vi,
ngày đêm âm thầm ăn cắp, thay đổi các dữ liệu. Tuy nhỏ bé, nhưng nó có thể gây
ra những thảm họa khủng khiếp, mà sự tàn phá của nó có thể còn lớn hơn bất cứ
loại vũ khí thông thường nào khác.
Trong chiến tranh mạng, nước lớn hay bé không quan trọng, mà yếu tố quyết định
là công nghệ cao và quản trị giỏi. Nếu quốc gia nhỏ yếu không muốn bị cường
quốc lớn hơn bắt nạt, thì phải liên minh với cường quốc mạnh hơn để làm đối
trọng, và để hợp tác toàn diện, trong đó có công nghệ cao và an ninh mạng. Lẽ ra
Việt Nam không thua kém Trung quốc về công nghệ cao và an ninh mạng. Lỗ
hổng về an ninh mạng là do lỗi hệ thống về hệ tư tưởng và tầm nhìn chiến lược,
nên làm cho “hội chứng bất ngờ” càng thêm trầm trọng.
NQD. 3/8/2016
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Trại Sinh Hoạt “Ngọn Đuốc Sinh Tồn”
Bang giao Việt-Mỹ và Phán Quyết Toà Án Trọng Tài
Quốc Tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc - Ts Lê Minh
Nguyên
* Ngọc Hân, Đài VOA Washington DC
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên là một trong những khuôn mặt quen thuộc trong cộng
đồng Người Mỹ gốc Việt, với quá trình vận động tranh đấu lâu dài cho tiến trình
dân chủ pháp quyền tại Việt Nam. Nhân chuyến thăm viếng Australia trong tháng
7/2016 để tham dự Trại “Ngọn Đuốc Sinh Tồn” chúng tôi đã phỏng vấn Ông Lê
Minh Nguyên về bang giao Việt-Mỹ và ảnh hưởng của Phán Quyết Tòa Án Trọng
Tài Quốc Tế PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
“Ngọn Đuốc Sinh Tồn” là tên gọi của Trại Sinh Hoạt dành cho giới
trẻ Úc Châu vừa được tổ chức tại Sydney, thủ phủ Tiểu Bang New South
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Wales. Trại này được phối hợp bởi Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy gồm có
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt và các thân hữu của Cố
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Theo lời Ông Đỗ Quang Khải, Trưởng Ban Tổ
Chức, Trại “Ngọn Đuốc Sinh Tồn” còn nhận được sự hỗ trợ của Cộng Đồng
Người Việt Tự Do NSW và Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự do tại NSW. Trong
phần khai mạc, Kỹ sư Đỗ Quang Khải nói rằng mục đích của Trại là tạo sự
tiếp nối giữa các thế hệ trong tinh thần bảo tồn văn hóa và duy trì hoài bão
theo đuổi đóng góp cho một nước Việt Nam tự do dân chủ pháp trị.
Thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ là thành phần Ban Tổ Chức gồm
giới trẻ và những thành viên cộng đồng người Việt đã sinh hoạt nhiều năm
như Bà Đặng Kim Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội Phụ Nữ và đại diện của Đảng
Tân Đại Việt tại Úc. Cũng trong tinh thần ấy, các diễn giả đều là những
thành phần chức nghiệp sinh đẻ tại Australia hoặc đã đến Australia ở lớp
tuổi vị thành niên, như Luật sư Tania Huỳnh Tú Phương và Luật sư Nguyễn
Văn Thân tại Sydney, hoặc Luật sư Trần Kiều Ngọc từ Adelaide, Tiểu Bang
Nam Úc.

Ts Lê Minh Nguyên trả lời phỏng vấn của Ngọc Hân (VOA) tại Sydney

Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Ts Lê Minh Nguyên
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Ngọc Hân: Ngọc Hân xin kính chào Ts Lê Minh Nguyên. Thưa Ông –
Ông đến Sydney từ Hoa Kỳ để tham dự Trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn. Cảm
tưởng của Ông về Trại này là như thế nào?
Ts Lê Mimh Nguyên: Kính chào Chị Ngọc Hân. Thưa Chị tôi đến đây
để tham dự Trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn – từ tên Trại là sự sinh tồn của dân tộc
mà sự sinh tồn của dân tộc phải là sự tiếp nối của thế hệ này qua thế hệ khác.
Tôi đến đây tham dự với hi vọng có đóng góp một bước nhỏ trong vấn đề
tiếp nối xây dựng của dân tộc, nhất là thế hệ trẻ ở bên Úc nầy, để cho họ
thấy rằng dân tộc của chúng ta, một dân tộc thông minh dũng cảm, nhưng đã
chịu quá nhiều sự bất hạnh. Và ở trong tay người trẻ, vận mệnh dân tộc sẽ
được quyết định là đất nước sẽ ra khỏi sự bất hạnh hay không. Hiện giờ như
chúng ta thấy, dân tộc Việt Nam tại Việt Nam có quá nhiều vấn nạn từ môi
trường, cá chết cho đến vấn đề đe dọa của Trung Quốc ở Sườn Tây cũng như
ở Biển Đông, hay là vấn đề thực phẩm… rất nhiều vấn đề cho dân tộc ta mà
chỉ có thể tuổi trẻ và những thế hệ tiếp nối mới có thể giải quyết được, chớ
một thế hệ thì rất là khó, thưa Chị.
Ngọc Hân: Ts Lê Minh Nguyên là Phó Chủ tịch của Đảng Tân Đại
Việt ở Hoa Kỳ. Như vậy đường hướng hoạt động của Đảng hiện nay ra sao
và có những vận động gì với chính phủ Hoa Kỳ trong vấn đề Việt Nam?
Ts Lê Minh Nguyên: Thưa Chị – Đảng Tân Đại Việt được thành lập
trong năm 1964 [tại Sài Gòn]. Nó xuất phát từ Đại Việt Quốc Dân Đảng do
Đảng trưởng Trương Tử Anh thành lập từ năm 1938 với chủ trương một chế
độ dân chủ, xây dựng chế độ dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Trước năm
1975 Đảng cố gắng làm việc trong chiều hướng đó và cũng [tiến triển] tốt
đẹp. Nhưng chúng ta thấy đến năm 1975 thì Miền Nam bị sụp đổ thành ra
giấc mơ của Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vẫn còn
dang dỡ. Cố gắng của Đảng Tân Đại Việt là đóng góp vào sự xây dựng một
hạ tầng cơ sở về chánh trị, về dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Từ hạ tầng cơ
sở đó là hoạt động của các đảng phái hay chính khách trong một khuôn khổ
tốt đẹp - thí dụ như ở Nước Úc nầy, hay là Nhựt Bổn hoặc Nước Anh, khi có
hạ tầng cơ sở đó thì sự thay đổi lãnh đạo, thay đổi thủ tướng có thể (xảy ra)
nhanh chóng, nhưng đất nước vẫn phát triển và ổn định, thưa Chị.
Ngọc Hân: Thưa Anh Lê Minh Nguyên – Anh nghĩ thế nào về chuyến
đi Việt Nam của Tổng thống Obama hồi tháng 5/2016 và sau chuyến viếng
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thăm nầy, thì chính sách và bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt nam như thế
nào?
Ts Lê Minh Nguyên: Thưa Chị – Về chuyến đi của Ông Obama đến
Việt Nam, tôi có thể đối chiếu với lần gặp gỡ Ông Tổng thống G W Bush,
khi Ông mời 4 anh em tranh đấu vào Tòa Bạch Ốc, vào Phòng Bầu Dục (the
Oval Office) trước khi Ông Nguyễn Minh Triết [Chủ tịch nước Việt Nam
lúc bấy giờ] sang năm 2007. Tức là lúc ấy, Ông (Tổng thống) Bush cũng nói
về nền dân chủ của Việt Nam – nếu người Việt Nam đứng lên làm, thì chính
quyền Hoa Kỳ sẽ ủng hộ, còn Hoa Kỳ làm dùm cho, thì Hoa Kỳ không làm.
Về chuyến đi của Ông Obama, thì tôi thấy rõ là Ông dùng chính quyền cộng
sản Việt Nam để giao tiếp trong vấn đề an ninh Biển Đông hay là vấn đề khi
Đảng Cộng Sản họ cần Hoa Kỳ. Nhưng cái nhìn của tôi chính yếu là Ông
Obama tiếp xúc với dân chúng, nhất là giới trẻ trong nước từ Hà Nội cũng
như Sài Gòn để Ông empower – tạo quyền lực – thêm cho người dân để thay
đổi đất nước. Như Chị thấy, Ông Obama tại Sài Gòn, Ông nói rằng vận
mạng của người dân Việt Nam là do chính trong tay của giới trẻ. Do đó, qua
chuyến đi của Ông Obama, tôi nghĩ rằng - thứ nhứt, Hoa Kỳ cần Việt Nam
như một vị trí địa-chiến-lược trong vấn đề xoay trục về Á Châu nhưng Ông
cũng muốn là Việt Nam có dân chủ và việc có dân chủ là phải do người Việt
Nam đứng ra gánh vác. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta
cần phải tranh đấu tích cực hơn nữa để thay đổi. Và nếu chúng ta làm được
chuyện đó thì chính quyền Hoa Kỳ cũng như là chính quyền Úc hay các
quốc gia dân chủ khác sẽ ủng hộ.
Ngọc Hân: Về vấn đề tranh chấp Biển Đông – thưa Anh Lê Minh
Nguyên – Anh nghĩ thế nào về phán quyết ngày 12.07.2016 của Toà Án
Trọng Tài Thường Trực Quốc tế PCA tại The Hague trong vụ Philippines
kiện Trung Quốc?
Ts Lê Minh Nguyên: Thưa Chị – Tòa Trọng Tài Quốc Tế có phán
quyết cho Phi Luật Tân thắng kiện, nhưng đó không phải chỉ là một thắng
kiện của Phi Luật Tân mà là của những quốc gia trong vùng cũng như là của
cả thế giới vì phán quyết này sẽ tạo ra tiền lệ tốt để trong tương lai có thể áp
dụng cho những nơi khác - phán quyết tạo ra một án lệ. Nhưng dĩ nhiên,
trong cái nhìn của tôi, những nước yếu thì họ cần công lý, họ cần luật pháp
bảo vệ – còn những nước mạnh thì theo qui luật của sức mạnh, họ có khuynh
hướng là không tôn trọng luật pháp do kẻ khác làm ra, cũng như họ không
chấp nhận phán quyết của ai đó, của tòa án Liên Hiệp Quốc hay là họ cũng
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chẳng cần xin lỗi ai... Hiện giờ, Trung Quốc đang có thái độ như vậy và thái
độ ấy, như Chị thấy, Hoa Kỳ cũng đã có từ lâu. Do đó, về thực trạng tại Biển
Đông, sẽ không có thay đổi gì lớn nhưng rõ ràng là nó tạo ra một vùng tranh
chấp nhỏ hơn – tức là phán quyết định nghĩa rõ hơn về vùng tranh chấp và
trong tương lai, những quốc gia khác có thể dùng để kiện Trung Quốc, thí dụ
như Việt Nam – nhưng tôi không lạc quan lắm về chế độ cộng sản Việt Nam
kiện Trung Quốc, vì gần như là họ mở miệng mắc quai. Họ cứ hứa nhưng
trong vấn đề Hoàng Sa, họ không dám đi kiện vì Công Hàm Phạm Văn
Đồng – còn những yếu tố khác chưa nói ra, như Chị còn nhớ là Hồng Lỗi
[người phát ngôn Bộ Ngoại Giao tại Bắc Kinh] có nói là Việt Nam là “khi
vầy khi khác về vấn đề Hoàng Sa” tức là Việt Nam cảm thấy có một “weak
case” tức là thế yếu trong vấn đề kiện Trung Quốc ở Hoàng Sa. Về Trường
Sa thì tôi nghĩ là tình trạng tốt hơn là Hoàng sa. Tôi nghĩ là nếu / khi chính
quyền cộng sản Việt Nam không đem lại hi vọng gì nhiều – nhưng một
chính quyền không cộng sản có thể kiện Trung Quốc dựa vào phán quyết
của Tòa Trọng Tài.
Ngọc Hân: Xin cảm ơn Ts Lê Minh Nguyên.
Ts Lê Minh Nguyên: Kính chào Chị Ngọc Hân và kính chào quí thính
giả Đài VOA Hoa Kỳ
Cũng xin nhắc lại là vào ngày 12.07.2016, Tòa Trọng Tài Thường
Trực Quốc Tế tại The Hague, thủ đô Hòa Lan, gọi tắt là PCA đã phổ biến
Phán Quyết dài 497 trang với kết luận rõ rệt là Đường Lưỡi Bò 9 đoạn của
Trung Quốc tại Biển Đông hoàn toàn không có cơ-sở pháp lý. Bắc Kinh đã
xác quyết chủ quyền Đường Lưỡi Bò 9 đoạn với lập luận “quyền lịch sử”
(“historic rights”), nhưng Tòa PCA quyết định rằng “quyền lịch sử” của Bắc
Kinh, nếu có, đã bị triệt tiêu bởi Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển
1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc và Philippines đều là thành viên kết ước.
Quyết định/Award của Tòa PCA không thể kháng cáo vì có tính sau cùng
(final) và ràng buộc (binding). Tuy nhiên, Tòa PCA không có phương tiện
cưỡng hành và Bắc Kinh đã lên tiếng từ chối thẩm quyền của PCA cũng như
đã bác bỏ phán quyết của PCA.
* Ngọc Hân tường trình Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ Sydney
Australia.
(Nguồn: Chương trình VOA lúc10 giờ tối Thứ Hai 25.07.2016)
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Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CHXHCN
là những kẻ nội ứng nguy hiểm nhất
cho giặc.
GIỚI TRẺ VN LƯU Ý:
THẢM HỌA DIỆT CHỦNG VN CỦA TRUNG CỘNG
Phạm Hồng Thúy

THẢM HỌA DIỆT CHỦNG ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẮT..!!??
Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuôc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành
đất cho người Hán.
Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, 3,5 triệu người Campuchia đã bị hành quyết
bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khơ me đỏ. Từ đấy loài người đã biết đến
chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng
Trung Quốc đã thực hiên chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải
người Hán. Ở Việt Nam cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt.
Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao nhỏ
giành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc lớn nhất trong số hơn
100 sắc tộc không phải người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau điểm
lại, sau 67 năm dưới chế độ cộng sản, trong tổng số 1400 triệu người ởTrung Quốc
còn lại bao nhiêu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng?
1. Người Mãn đã từng lập ra triều Mãn Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ
(từ 1644 – 1912). Theo công bố của nhà nước Trung Quốc hiện nay còn 10,68 triệu
người Mãn, nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói tiếng
Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa.
2. Chữ „Hồi“ dành cho 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung
Quốc với diện tích 1,6 triệu km², dân số 21,8 triệu người, trong đó một nửa là
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người Hán. Duy Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây chỉ còn lại 8,3 triệu người. (xem
Tân Cương – Wikipedia)
3. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông cổ, tùng lập ra triều đại
Nguyên Mông cai trị nước Trung hoa hai thế kỷ 13 và 14, có diện tích 1,183 triệu
km² và dân số 24,7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ chỉ còn lại 3,6
triệu, chiếm 14,7% dân số toàn Khu tự trị (xem Nội Mông – Wikipedia).
4. Người Tạng với nền văn hóa đồ sộ sống ở Khu tự trị Tây Tạng có diện tích 1,25
triệu km², nhưng dân số chỉ còn 3,18 triệu người, trong đó một phần đáng kể đã là
người Hán (xem Tây Tạng – Wikipedia).
Tại các khu tự trị, thành phần dân tộc chính lại là người Hán, hàng trăm triệu người
Mãn, Hồi, Mông, Tạng đã bị hủy diệt bằng mọi cách!
Ở Việt Nam, thảm họa mất nước đã đến, thảm họa diệt chủng đang đến nhưng
nhiều người chưa nhận ra.
Các thủ đoạn hủy diêt đã và đang diễn ra ở Việt Nam:
1. Hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả
nước. Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê
Kông gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng, đất nhiều nơi đã bị lún sâu, đồng thời
dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như thả hóa chất độc, ốc bươu vàng, … nhằm
phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long
2. Đổ chất độc dọc bờ Biển Đôngđể hủy diệt các hải sản ở biển và các vùng nuôi
hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt, ngăn cấm ngư
dân Việt Nam đánh bắt xa bờ!
3. Hủy diệt các sông trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện,
khai thác bâu xit, thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để dân phá
cà phê, hồ tiêu; mua vét rong biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá… sau đó không
mua nữa vì đã phá xong.
4. Xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hông và sông Đà, làm suy kiệt sông
Hồng từ nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy
diệt hoàn toàn hệ sinh thái châu thổ sông Hồng.
5. Xây dưng rất nhiều nhà máy nhiệt điên, xi măng, sắt thép và hóa chất… để đầu
đôc khí quyển và các nguồn nước. Trong khí thải các nhà máy ở Việt Nam dùng
thiết bị Trung Quốc, hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, Hg … đều
cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước đã làm
chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi… và hàng trăm km bờ biển.
6. Tung thực phẩm và thuốc men độc hại cúng các hóa chất chế biến thực phẩm
độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét
các loại thực phẩm sạch để người Việt chỉ còn có thể tiêu thụ thực phẩm độc hại,
chết dần vì bệnh tật. Hiện nay số người mắc bệnh ung thư, teo não, đột quỵ và
nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã tới mức cao nhất thế giới.
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Tất cả mới chỉ trong giai đoạn đầu. Nếu tình trạng nầy cứ tiếp diễn thì sau 20 năm
nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3
triệu như người Tạng không?
Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt
Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái
chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới
tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng
biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế
giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta.

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH VỚI BỨC TÂM THƯ
GỬI CÁC CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIÊT NAM
Hồng Thúy sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông bà nội
ngoại của HT đều tham gia các hoạt động chống Pháp từ trước năm 1945. Bố HT
là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ HT là chủ nhiệm Đoàn Văn công
Tổng cục Chính trị, đã cùng đồng đội vượt qua bom đạn, đưa lời ca tiếng hát tới
các trận địa, góp phần vào nhiều thắng lợi trong sự nghiệp độc lập dân tộc. Hồng
Thúy giới thiệu như vậy chỉ để các anh chị biết rằng những dòng này không phải
do một “phần tử phản động” viết ra. Bản thân HT và anh chị HT đều từng là cán bộ
nhà nước. Anh Q. và chị K. làm việc trong ngành quốc phòng. Trước kia HT đã lập
gia đình với anh H, một thượng úy công an đẹp trai, chính trực, liêm khiết và có
với anh một con gái. Năm lên 7 tuổi cháu bị sốt xuất huyết và đã mất. Bẩy tháng
sau anh H. hy sinh trong khi điều tra một vụ án hình sự. Từ đó HT về ở với bố mẹ
và không có ý định lập gia đình nữa. Tháng 8 năm 2011 nhân dân cả nước sôi
sục biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm vùng biển, cắt cáp tầu thăm dò dầu trên
biển VN, HT tham gia biểu tình và bị bắt giam. Chờ tới chiều không thấy con về,
bố HT gọi điện cho chú N, thượng tướng công an, trước kia làm việc dưới quyền
bố. Ngay sau đó HT được tự do và được một thiếu tá công an chở về nhà. Anh
thiếu tá nói với bố HT: “Chú nói chị Thúy đừng tham gia biểu tình nữa, không
được phép đâu. Chính bọn cháu đã đưa lên mạng kêu gọi biểu tình để bọn đầu sỏ
kích động lộ mặt và xử lý đấy chú ạ”. Chủ nhật tuần ấy, chú thượng tướng N đến
thăm và ngồi nói chuyện rất lâu với bố mẹ. Sau khi chú về, bố mẹ HT đều rất buồn,
suốt ngày bố ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng lắc đầu và thở dài, mẹ HT vẫn
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lúi húi với những việc hàng ngày, không nói gì. Đôi khi HT thấy có ngấn nước trên
khóe mắt mẹ.
Chủ nhật tuần sau đó, bố mẹ gọi cả gia đình anh Q và chị K đến ăn cơm. Sau bữa
cơm, bố bảo các cháu ra ngoài sân chơi, trong phòng khách còn lại bố mẹ và các
con trai, gái, dâu, rể. Bố nói giọng nghẹn ngào: “Nước mình sắp thành một khu tự
trị của Trung Quốc rồi các con ạ”. Bố nói như khóc, mắt ướt đẫm. Anh Q kêu lên:
“Kìa bố ! làm gì có chuyện ấy. Bố đừng tin, bọn phản động tuyên truyền bậy đấy
bố ạ”. Bố chậm rãi nói: “Chú N nói với bố đấy con ạ. Chú đang giữ trọng trách
trong Đảng và Nhà nước, sao có thể tung tin đồn bậy được”. Rồi bố kể lại cho mấy
anh chị em những điều chú N đã nói, và sau đó bố đã lên mạng kiểm tra lại:
“Trước đây thế giới có 13 nước XHCN, Việt Nam là một. Cuối năm 1989 các nước
Đông Âu đồng loạt bỏ CNXH, Liên xô đang gặp khó khăn nên không can thiệp
được. Nước mình lúc ấy đang có chiến tranh biên giới với TQ và chiến tranh
Campuchia, lại bị Mỹ cấm vận nên tình hình hết sức khó khăn. Bộ Chính trị quyết
định đề nghị bình thường hóa quan hệ với TQ. Nhân dịp ấy, TQ ép mình sát nhập
vào TQ sau 30 năm. Trước đây bố đã nghe nói đến Hội nghị Thành Đô năm 1990
nhưng bố không tin. Sau khi chú N nói, bố đã lên mạng đọc hồi ký của cựu thủ
tướng Trung Quốc Lý Bằng, cũng nói đến Hội nghị này, có cả ảnh các ông Nguyễn
Văn Linh, Đỗ Mười chụp với Giang Trạch Dân, Lý Bằng tại Hội nghị nữa”.
Anh Q nói: “Sát nhập vào thì mình cũng thành công dân TQ như hàng tỷ người
TQ thôi, có sao đâu bố?”. Bố trả lời, mặt rất buồn…“Không đâu con ạ! Các con có
biết ý nghĩa năm ngôi sao trên cờ TQ là gì không? Ngôi lớn nhất để chỉ người Hán,
4 ngôi sao nhỏ dành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc đông nhất
trong số hơn 100 dân tộc thiểu số ở TQ. Trước đây Mãn, Hồi, Mông, Tạng đều là
những nước lớn và rất hùng mạnh. Người Mông Cổ đã thôn tính các nước từ Á
sang Âu, cai trị cả TQ qua hàng thế kỷ. Người Mãn Thanh cũng cai trị TQ suốt 3
thế kỷ, trong khi họ chỉ coi nước mình là Man Nam xứ hay An Nam nhược tiểu
quốc thôi. Bây giờ riêng VN mình đã 86 triệu dân, trong khi cả 4 dân tộc Mãn-HồiMông-Tạng cộng lại chưa tới 20 triệu người. Các con có biết vì sao không?. Họ bị
diệt chủng! TQ đã làm cho các dân tộc khác suy kiệt đi, để không bao giờ có thể
giành lại độc lập được nữa. Riêng với Tây Tạng thì từ sau khi bị TQ chiếm năm
1959, hầu hết đàn ông và con trai Tạng bị đưa đi khai phá các vùng đất ở Tân
Cương và Nội Mông, không trở về nữa. Sau này VN mình cũng sẽ như Tây Tạng
thôi các con ạ !”. Các anh chị đều ngồi yên lặng, HT hỏi: “Không thể khác được
hay sao bố? Con đi biểu tình, thấy nhân dân mình vẫn hừng hực khí thế, thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cũng tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước mà”. Bố
lắc đầu, mắt lại ướt đẫm và nói: “Bố cũng hy vọng như thế đấy. Bố già rồi, không
còn được bao lâu nữa. Các con nhớ mình là người VN, phải có trách nhiệm trước
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sự tồn vong của đất nước và dân tộc”. Nhìn sang bên, HT thấy hai dòng nước mắt
chảy dài trên gò má mẹ.
Từ hôm ấy, bố ngồi suốt ngày bên máy vi tính, đọc và viết rất nhiều. Bốn tháng
sau bố qua đời. Năm 2014 TQ đưa dàn khoan 981 vào hải phận VN, thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng phản đối kịch liệt, HT lại thấy tin yêu Đảng và không nghĩ đến
chuyện bố nói nữa.
HT là kỹ sư làm việc trong ngành điện lực, nhận thấy hầu hết các nhà máy điện
và công trình điện quan trọng đều do các công ty TQ thắng thầu. Các anh chị kỹ sư
lâu năm trong ngành thường nói: dòng điện là dòng máu của đất nước, khi có xung
đột quân sự, TQ chỉ cần làm cho các nhà máy và trạm điện ngừng hoạt động thi
toàn bộ hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội của VN sẽ tê liệt. Những người nói như
vậy đều lần lượt phải ra khỏi ngành điên lực.
Đầu năm 2015 có một việc lớn làm cho HT thức tỉnh: Tỉnh Nình Thuận và Tập
đoàn điện lực EVN đưa ra đấu thầu dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Tuy Phong
- Nình thuận. Hồng Thúy chịu trách nhiệm kiểm tra về kỹ thuật các hồ sơ đấu thầu.
Nhiều nhà thầu bị loại từ các vòng ngoài, đến vòng cuối còn lại một tập đoàn Đức
và hai công ty TQ. Nếu TQ thắng thầu sẽ rất nguy hiểm cho nền quốc phòng VN,
vì trong mỗi máy phát điện gió trên cao hàng trăm mét, TQ đều có thể đặt thêm các
thiết bị khác và trở thành một trạm quan sát, trạm thông tin, trạm rada và gây nhiễu
các rada khác...(Chính phủ Mỹ đã quyết định cấm sử dụng các máy phát điện gió
TQ trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ, Xem http://www.reuters.com/…/us-usa-chinaturbines-idUSBRE88R19…). Nhà máy điện gió Phú Lạc nằm gần các hệ thống
phòng thủ bờ biển nam Trung bộ. Với hàng chục máy phát điện gió, TQ có thể
quan sát và tiếp nhận thông tin đồng thời từ mọi hướng, theo dõi mọi hoạt động
quân sự của Việt Nam trên biển và trên đất liền. Nếu xẩy ra đụng độ quân sự, quân
đội TQ hoàn toàn khống chế mọi hoạt động của VN từ đất liền tới quần đảo
Trường Sa. Hồng Thúy đã đề nghị loại bỏ các nhà thầu TQ, nhưng sau cùng công
ty Hydrochina vẫn trúng thầu. Nghĩ rằng UBND tỉnh Ninh Thuận và tập đoàn EVN
ăn cánh với nhà thầu TQ nên HT đã gửi thư trình bày sự việc lên thủ tướng, chủ
tịch nước, tổng bí thư ĐCSVN và các Bộ, Ngành có liên quan. Những bức thư đó
đều không được trả lời mà Hồng Thúy còn bị đuổi ra khỏi biên chế nhà nước. Đã
có một sự thống nhất từ trên xuống dưới về việc giao cho TQ những công trình
tuyệt mật này sao?
HT càng bức xúc hơn khi cá ở biển miền Trung chết hàng loạt, ai cũng biết do
Formosa thải ra chất độc, giám đốc Chu Xuân Phàm cũng đã tự nhận lỗi khi nói:
“chọn nhà máy thép hay chọn tôm cá”, hôm sau cả ban giám đốc Formosa còn cúi
đầu xin lỗi…“tại hạ đáng chết”… Nhưng rồi Nhà nước lại công bố với báo chí :
“cá chết vì thủy triều đỏ” và cương quyết không cho phép điều tra nguyên nhân.
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Những cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi, tố cáo Formosa phá hoại môi trường, đều bị
đàn áp thô bạo. Ngày 30 tháng 6 Formosa tự nhận là thủ phạm và bồi thường 500
triệu USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận ngay và kêu gọi “đánh kẻ
chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, khác hẳn với các trường hợp vi phạm trước đây,
thủ phạm đều bị đưa ra xét xữ và chịu án rất nặng, bị tịch thu tài sản và lãnh cả án
tử hình… Ngay trong việc Formosa nhận lỗi cũng còn nhiều điều vô lý: Formosa
nói vì mất điện 4 ngày nên hệ thống lọc ngừng hoạt động, vậy máy bơm hoạt động
bằng điện nào để đẩy hàng chục ngàn m³ nước thải độc hại ra biển?. Tháng sáu
Formosa mới hoạt động, nhưng việc thải độc đã xẩy ra từ tháng tư, và lượng chất
độc rất lớn, đủ hủy diêt một vùng biển rất rộng, vậy chất độc từ đâu ra mà nhiều
thế?. Chất thải Formosa còn độc hại gấp ngàn lần chất độc da cam trước đây. Nạn
nhân không chỉ là thế hệ hôm nay ăn phải cá và muối biển nhiễm độc mà còn di
truyền cả cho con cháu sau này. Formosa là khối ung thư khổng lồ, toàn dân Việt
Nam đòi cắt bỏ nhưng lãnh đạo nhà nước tìm mọi cách giữ lại. Rõ ràng đàng sau
sự kiện là một ý đồ hủy diệt tàn bạo, và đàng sau Formosa là một thế lực rất mạnh,
Đảng và Nhà nước VN đang bị thế lực đó điều khiển.
Tháng 6.2016, hai máy bay quân sự VN bay ra biển liên tiếp bị rớt. Nhiều câu
hỏi được đặt ra: Ai đã điều máy bay quân sự ra biển trong lúc TQ đang tập trận
trên biển Đông? Máy bay chiến đấu luôn xuất phát từng phi đội từ hai chiếc để bảo
vệ lẫn nhau, tại sao SU30 phải bay một mình ra biển? Tại sao anh phi công Cường
lại thấy hai tầu chiến Trung Quốc trong hải phận VN khi nhảy dù khỏi máy bay?
Tại sao sau khi nói ra điều này, anh Cường đang khỏe mạnh phải vào bệnh viện và
không được đi dự đám tang anh Khải? Cái gì gây ra vết thương lớn ở đốt sống cổ
anh Khải trước khi anh rơi xuống biển? Máy bay SU30 phát tín hiệu gặp nạn ở bờ
biển Nghệ An, ai đã phát lệnh cho máy bay CASA C-212 ra Hạ Long để tìm và rơi
ở đấy? Cả hai máy bay rơi xuống nước đều bị xé tan từng mảnh nhưng chỉ đưa tin
máy bay gặp tai nạn, sao không nghĩ rằng máy bay bị bắn hạ? Tại sao chỉ nói đến
việc tìm kiếm và đưa tang, không hề nói đến việc điều tra nguyên nhân máy bay
rơi?. Rõ ràng sự kiện này cũng bị một thế lực rất mạnh dàn dựng. Hai chiếc máy
bay quân sự hiện đại của VN được điều ra biển để làm mục tiêu bay cho hải quân
TQ tập trận mà thôi!
Thiếu tướng anh hùng quân đội Lê Mã Lương nói: “chúng ta đã mất quyền bay
trên Biển Đông…”; Thiếu tướng nguyên phó tư lệnh Quân khu 5 Trần Minh Hùng
nói: “Toàn bộ tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp (từ chân núi
Sơn Trà đến phường Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
là tuyệt mật, bất khả xâm phạm, nhưng đã nằm trong tay người Trung Quốc...”.
Hai vị trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh tố giác 10 tỉnh phía
Bắc cho TQ thuê 305.535 ha rừng đầu nguồn là: “hiểm họa cực lớn đối với an ninh
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nhiều mặt của quốc gia…”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 165 nhà khoa học
hàng đầu của Việt Nam đã ký giấy phản đối việc cho Trung Quốc khai thác bauxite
Tây nguyên là một “nguy cơ cực kỳ lớn đối với an ninh quốc phòng”. Tất cả đều
chỉ là những tiếng kêu vô vọng, không ai có đủ quyền hạn để ngăn chặn những
hiểm
họa
đe
dọa
sự
sống
còn
của
đất
nước
!
Cũng trong thời gian này, hàng trăm ngàn “khách du lich” từ TQ tràn vào các
thành phố Đà Nẵng, Hội An, Cam Ranh, Nha Trang… quậy phá. Hàng ngàn hướng
dẫn viên du lich TQ công khai giới thiệu với du khách TQ rằng đây là vùng biển
của TQ, lãnh thổ của TQ đã bị đánh cắp, đang trở lại với TQ, và chúng đe dọa tấn
công các hướng dẫn viên du lịch người Việt. Các hàng quán TQ mở ra khăp nơi,
cấm người Việt không được bước vào. Trước tất cả các hiện tượng đó, không hề
thấy công an hay thanh niên xung phong được điều đến để giải quyết, và chính
quyền các cấp hoàn toàn làm ngơ! Rõ ràng sự việc này cũng bị một thế lực rất
mạnh dàn dựng, không phải từ Đà Nẵng, Nha Trang, Hà nội, mà từ Bắc Kinh.
Ngày 12.07.2016 Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tuyên bố Trung Quốc không
có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường
lưỡi bò". Philippine chỉ là nước nhỏ, bị thiệt hại một phần nhưng đã đứng ra kiện
TQ và đã thắng lợi. Việt Nam với 93 triệu dân, lại là nước bị thiệt hại nặng nề nhất,
sẽ mất toàn bộ biển vì “đường lưỡi bò” nhưng không dám làm việc này. Lãnh đạo
Nhà nước Việt Nam chỉ còn là những tên tay sai đắc lực của TQ, đâu nghĩ đến đòi
quyền lợi cho đất nước.
Những điều bố HT nói sau khi gặp cố thượng tướng N. trước đây 5 năm, giờ
đây rõ ràng là sự thật. Nếu toàn dân VN không đứng lên đẩy lùi thế lực đen tối
đang điều khiển Đảng và Nhà nước thì VN sẽ bị sát nhập vào TQ và dân tộc VN sẽ
bị diệt vong. Thời gian 30 năm kể từ Hội nghị Thành Đô đã gần hết, chỉ còn lại 4
năm nữa thôi. Con tàu Đất Nước đang bị những kẻ phản bội bán rẻ cho một đảng
cướp tàn ác và hiểm độc, nhưng hầu hết người trên tầu chưa biết mình đang bị lừa
vào chỗ chết !
KÍNH GỬI CÁC CHIẾN SỸ CÔNG AN VÀ QUÂN ĐỘI NDVN!
Những sự việc trên đây đã thể hiện rất rõ: Tổ quốc Việt Nam thân yêu của
chúng ta đang bị Trung quốc thôn tính. Đội tiền trạm của quân xâm lược TQ
đang nấp dưới danh nghĩa những công nhân nhà máy thép, nhà máy điện, công
nhân xây dựng, khai thác bauxite, những đội trồng rừng, những thương lái và
khách du lịch …đang lộng hành trên khắp dải đất Việt Nam, làm nội ứng cho
những binh đoàn TQ sẽ tràn vào cướp nước ta một ngày gần đây.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CHXHCN là những kẻ nội ứng nguy hiểm nhất
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cho giặc. Chính họ đã cấp giấy phép cho Formosa để chúng vào và đầu độc biển
VN. Chính họ đã điều công an, quân đội cải trang thành thanh niên xung phong
đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, để bao che cho Formosa hủy diệt môi trường
VN; Chính họ đã điều hai máy bay quân sự VN ra biển Đông làm mục tiêu bay cho
hải quân TQ tập trận, để uy hiếp tinh thần các tướng lĩnh và sĩ quan Quân đội
NDVN. Vô hình chung chúng ta đang phục vụ cho mưu đồ xâm lược của Trung
Quốc. Công an và thanh niên xung phong đàn áp các cuộc biểu tình để bảo vệ cho
Formosa, đâu phải để giữ trật tự đường phố?. Không quân bay ra biển để làm mục
tiêu cho hải quân TQ tập trận, đâu phải để bảo vệ biển trời tổ quốc. Giờ đây những
nơi đang bị người TQ quậy phá, cần được phục hồi trật tự là Cam Ranh, Đà Nẵng,
Nha Trang …chứ đâu phải những cuôc biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường.
Có người nghĩ: chống lại TQ có thể dẫn đến xung đột đổ máu, nhiều người sẽ
phải hy sinh?. Hãy nghĩ lại: nếu không chống lại TQ, đất nước Việt Nam sẽ bị TQ
thôn tính, cả dân tộc VN sẽ bị diệt vong. Chúng ta chỉ còn một con đường duy
nhất: đứng lên giữ lấy đất nước để cho cả dân tộc cùng tồn tại.
Cũng có người nghĩ: bây giờ mình tận tụy phục vụ, sau này có thể mình cũng
được chính quyền TQ trọng dụng. Những gì đã xẩy ra ở Tây Tạng thì hoàn toàn
ngược lại: cảnh sát và binh lính bản địa là những người đầu tiên bị điều tới những
nơi xa xôi để không thể quay về với người Tạng được nữa. Công an và bộ đội
người Việt sau này cũng sẽ như vậy, các bạn sẽ bị điều đi rất xa, sau khi VN bị sát
nhập vào TQ. Cảnh sát và quân đội người Hán sẽ đến thay thế các bạn để trấn áp
mọi phản kháng của người Việt. Những binh đoàn xe tăng TQ sẽ nghiền nát những
đoàn biểu tình của người Việt, như họ đã từng nghiền nát hàng chục ngàn sinh viên
TQ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Trong số những người bị giết hại
sau này sẽ có cả người thân của các bạn đấy! Cảnh sát và binh lính TQ sẽ thay các
bạn đi cưỡng chế người Việt, cướp nhà cướp đất của cha mẹ các bạn để binh lính
và dân Hán đến sinh sống. Chính sách diệt chủng với người Việt sau này chắc chắn
còn tàn bạo hơn với người Tạng rất nhiều, vì VN chúng ta đã từng bị TQ thôn tính
nhưng đã giành lại độc lập năm 905, trước đây 1111 năm. Bốn con số 1 liên tiếp
như đang nhắc nhở chúng ta: quá khứ đau thương một ngàn năm Bắc thuộc chỉ
được phép xẩy ra một lần thôi ! Nều lại chiếm được VN, TQ sẽ không để nền độc
lập của VN tái diễn một lần nữa, bằng cách tận diệt người Việt, xóa sạch mọi dấu
vết của dân tộc Việt trên mảnh đất này !
Từ nhiều năm nay, chính sách của TQ “mỗi gia đình chỉ có một con” cộng với
thói quen “trọng nam khinh nữ” của người Hán đã làm cho số nam ở TQ nhiều hơn
số nữ tới trên 200 triệu người. Sau khi đàn ông VN bị lùa tới các vùng xa xôi phía
bắc TQ, hàng chục triệu đàn ông Hán sẽ lao vào VN như lũ quỷ thèm khát tình
dục, bắt vợ và con gái, chị và em gái của bạn làm vợ và làm nô lệ tình dục cho
chúng như đa số phụ nữ Tạng ngày nay, không ai ngăn cản được nữa.
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Giữa lúc tổ quốc đang lâm nguy, các chiến sỹ quân đội và công an NDVN là
những người mà cả dân tộc đang trông đợi. Sức mạnh của đất nước, sự tồn vong
của dân tộc đều đang nằm trong tay các bạn và các anh chị. Hồng Thúy tin rằng
các bạn, các anh chị sẽ là những người đẩy lùi ý đồ xâm lược của TQ, phá tan âm
mưu của những kẻ đang tâm bán rẻ đất nước cho giặc, giữ cho tổ quốc và dân tộc
Việt Nam mãi mãi trường tồn. Nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc là siêu cường,
Mỹ còn nể sợ, VN chống lại TQ như trứng chọi đá, chống sao nổi?. Xin đừng quên
thế kỷ 13, quân Mông Cổ thôn tính hầu hết các quốc gia trên khắp lục địa Á – Âu,
chiếm cả TQ, nhưng cả ba lần đều bị quân dân nhà Trần đánh cho tơi tả phải bỏ
chạy. Cũng đừng quên quân Mãn Thanh đã chiếm trọn nước Trung Hoa khổng lồ
và nhiều nước lân cận, nhưng đã tan nát trước đoàn quân thần tốc của vua Quang
Trung. Dân tộc Viêt Nam với 93 triệu người là sức mạnh vô địch sẽ cùng với các
bạn và các anh chị đẩy lùi quân xâm lược TQ một lần nữa. Trước đây tổ tiên ta
luôn phải một mình chống trả lũ ác quỷ khổng lồ phương bắc và đã nhiều lần chiến
thắng, ngày nay cả thế giới tiến bộ đứng hẳn về phía chúng ta trong cuộc đấu tranh
này. Thắng lợi của Philippine tại Tòa Trọng tài Quốc tế ngày 12 tháng 7 vừa qua
lại một lần nữa khẳng định điều đó.
Sau khi gửi bức thư này tới các bạn và các anh chị, Hồng Thúy sẽ bị bắt và bị sát
hại. Cái chết ấy sẽ góp phần cùng với các bạn và các anh chị giữ mảnh đất này cho
con cháu chúng ta mãi mãi về sau, nên HT đã sẵn sàng đón nhận. Mong rằng
những lời tâm huyết này sẽ là khúc quân hành nâng bước chân các bạn và các anh
chị trong cuộc hành quân vĩ đại vì sự nghiệp thiêng liêng bảo vệ tổ quốc.
Hồng Thúy xin gửi tới các bạn và các anh chị những tình cảm yêu quý và kính
trọng, như với các anh chị, cha mẹ, ông bà ruột của Hồng Thúy, cũng từng là
những quân nhân Việt Nam đã cống hiến hết mình cho đất nước.
Phạm Hồng Thúy - Văn Giang - Hưng Yên
Kính nhờ các bạn chuyển tiếp bài này đến tay các chiến sỹ quân đội và công an
NDVN.
Mong các bạn hãy chia sẻ thư này và gửi cho các bạn bè, gửi tới các báo chí, đài
phát thanh và truyền hình trong và ngoài nước để chuyển đến tay mọi chiến sỹ
quân đội và công an NDVN.
Việc làm của bạn sẽ là giọt nước làm tràn ly, chặn đứng thảm họa cho cả dân tộc.
Dân tộc Việt Nam ghi nhớ công ơn các bạn muôn đời !
VIỆT NAM MUÔN NĂM !
oooooooooo
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Viết từ Sài Gòn
Văn Quang

Mấy hôm nay người dân ngơ ngác hỏi nhau: Sao hai đứa giật bánh mỳ trị giá tài
sản chiếm đoạt 45 nghìn đồng thì bị tù giam, còn 5 ông quan có trách nhiệm trong
vụ đường ống nước nghìn tỷ cấp cho thủ đô bị vỡ gần 20 lần, kéo theo hàng chục
nghìn gia đình dân lâm cảnh mất nước triền miên lại không bị xử hình sự?
Đó là một màn hài kịch quá trắng trợn đang xảy ra tại VN.
Hai vụ án này càng khiến dư luận sục sôi hơn khi đặt cạnh sự nghiêm khắc của các
cơ quan tố tụng trong việc ngay sau đó phạt tù hai thanh niên cướp giật bánh mỳ
chỉ có giá 45 ngàn đồng VN (theo thời giá bây giờ chỉ đáng $2 đô). Tôi tường thuật
lại sơ lược hai nghịch cảnh đó để bạn đọc tiện theo dõi.
Đường ống dẫn nước Sông Đà - Hà Nội bị phát hiện mặt cắt ngang có nhiều
khuyết tật, rỗ, thiếu cát nhựa. Các quan làm thiệt hại ngàn tỉ không bị khởi tố
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1. Tại sao hai đứa trẻ ăn cắp bánh mì
Trên đường đi xin việc làm, vì đói bụng nên Tuấn, Tân đã cướp bánh mì, chuối
sấy, đậu phộng rang, me trị giá 45.000 đồng để ăn.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND Q.Thủ Đức –TP Sài Gòn) vừa hoàn tất cáo trạng,
chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân (TAND) Q.Thủ Đức vụ án “cướp tài sản” liên
quan đến 2 bị can Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ở tại H.Củ Chi), Ôn Thành Tân
(18 tuổi, ở tại Q.9).
Khoảng 12 giờ ngày 18.10.2015, Tuấn và Tân đi xe máy, chở nhau đến quán Biển
Xanh trên địa bàn Q.Thủ Đức để xin việc làm. Trên đường đi, cả hai đói bụng
nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp bánh mì ăn.
Bằng cách cắt ghép phụ lục, các đối tượng đã cấp phép cho hơn 800 sản phẩm ra
thị trường - Ảnh minh họa.
Đến trước một tiệm tạp hóa tại P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu
chủ tiệm tạp hóa bán 2 bọc chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang
muối và 3 bịch me trộn đường. Khi chủ tiệm mang hàng ra xe thì Tuấn dùng tay
trái giật lấy túi thức ăn, Tân tăng ga xe máy bỏ chạy.
Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả 2, chuyển cho Công an P.Linh
Chiểu điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết
quả giám định tổng trị giá tài sản 2 bị cáo cướp được là 45.000 đồng
Cáo trạng của Viện KSND truy tố hành vi phạm tội của Tân, Tuấn là “cướp tài
sản” thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm theo Khoản 2, điều 136 Bộ luật
Hình sự, với mức hình phạt từ 3-10 năm tù.
Luật sư Đỗ Hải Bình (bào chữa cho bị cáo Tuấn) nhận định, 2 bị cáo lúc gây án ở
tuổi vị thành niên và xuất phát từ nguyên nhân đói bụng. Ý chí chủ quan lúc đó
cướp chỉ để ăn, không lường được hành vi của mình gây nguy hiểm cho người
khác, xã hội và cho bản thân các bị cáo. Luật sư này đề nghị có mức án khoan
hồng cho Tuấn, tuyên mức án bằng thời gian tạm giam.
oooooooooo
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Lọc ngược!
(Nói chuyện với cái cột nhà đang bị vênh…váo)

Hà Sĩ Phu
5-8-2016
Ngôi nhà Việt Nam gấm vóc yêu quý của chúng ta đã bị “đại tu nhăng nhít” mấy
chục năm nay bởi những kiến trúc sư tồi, mục ruỗng mất cái nền, và hiện đang trụ
trên 4 cây cột sơn son mà chữ Tàu gọi là “tứ trụ”.
Mới hơn ba tháng ĐCS đã dựng trụ đến hai lần giống hệt nhau, lần nào cũng bắt
chước các nước văn minh thề thốt rất chi là long trọng. Nhưng hình thức thì hoành
tráng mà nội dung, tức lời nói và việc làm sau đó, thì còn quá nhiều điều cần xem
xét lại.
Những điều khiến dân chúng phải xem xét và lên tiếng thì báo chí, nhất là các báo
lề Dân, đã đề cập nhiều và rất cụ thể, không biết “4 cái cột” có đọc kỹ không, ở
đây tôi chỉ đề cập một điều là nguyên do của sự lên mặt, lên giọng vô lối ấy.
Các cuộc bầu cử thực ra chỉ là diễn tuồng, nhưng nhào nặn và diễn xuất rầm rộ
quá, cứ như thể “ngày hội lớn của toàn dân” thật khiến cho chính các vai tuồng
cũng bị cái ảo giác tưởng mình “tài đức” xuất chúng thật, mình “vĩ đại” thật, nên
cứ thản nhiên đem những lời nói kênh kiệu từ vở tuồng ấy vào đời sống. Nếu hiểu
cuộc “sàng lọc” đã đưa mình lên ngôi cao thực chất chỉ là một quá trình “Lọc
ngược” thì biết đâu sự kiêu căng vô lối kia có thể chuyển thành khiêm tốn, khiêm
tốn đáng thương hay dễ thương gì đó cũng nên (cứ hy vọng tếu một chút cũng được
chứ nhỉ?).
Vậy “Lọc ngược” là gì?
Lọc ngược là lọc bỏ cái phần quý giá lẽ ra phải giữ, đồng thời giữ lại cái phần
cặn bã vô ích lẽ ra phải bỏ. Cứ thế tiếp tục lọc nhiều tầng từ dưới lên trên. Đến
trên cùng tạo ra “tứ trụ” thì phẩm chất được kết tinh như thế nào cũng chẳng có gì
khó hiểu (như người ta vẫn tuyển chọn các giải Nobel ngược ấy mà). Ai cũng hiểu,
chỉ một mình không hiểu nên mới sinh kiêu căng. Hiểu cho nhau như vậy thì thiết
tưởng cũng chẳng cần phải nặng lời.
Vì sao sinh ra Lọc ngược?
Cũng đừng trách riêng từng cái cột, vì cột mọc ra từ nền, mà trong nền móng đã
chứa sẵn những mâu thuẩn trái ngược. Khi chủ nghĩa Cộng sản đã sang giai đoạn
thoái trào đánh dấu bằng sự sụp đổ của Liên xô và một loạt nước CS Đông Âu thì
các chế độ CS Đảng trị châu Á cũng đứng trước nguy cơ tan rã theo quy luật.
Muốn tồn tại ĐCS phát sinh những nhu cầu chống lại quy luật, ngược với nhu cầu
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của Dân tộc. Vì thế Dân tộc cần một đằng thì ĐCS cần một nẻo nên ĐCS độc
quyền chỉ huy các cuộc bầu cử, lựa chọn người theo những nhu cầu ngược với nhu
cầu của dân, vì thế sinh ra lọc ngược. Chẳng hạn, dân cần thoát khỏi quỹ đạo MácLê độc tài ảo tưởng phi quy luật để xã hội phát triển thì ĐCS cần tuyển người lãnh
đạo cứng rắn “kiên trì” cái chủ thuyết mà lịch sử “ đã vứt vào sọt rác”!. Dân cần
thoát khỏi cái gọng kìm Cộng sản Đại Hán Trung quốc thì ĐCS cần tuyển chọn
người thân với Trung quốc để có chỗ dựa mà giữ ngai vàng Búa Liềm. v. v …
Một vài dẫn chứng điển hình về Lọc ngược.
1/ Việc tuyển chọn các đời Tổng Bí thư
Lịch sử VN đã khẳng định mối quan hệ với Trung quốc tức “kẻ thù truyền kiếp”
phải thế nào để tồn tại đã trở thành câu hỏi số 1 mà một người lãnh đạo đất nước
phải trả lời cho được, trả lời sai sẽ thất bại về chiến lược.
Qua bốn nghìn năm dựng nước với 1000 năm Bắc thuộc, tổ tiên ta đã dùng hành
động để chứng minh chân lý mà tôi gọi là “kính nhi viễn chi” (tôn trọng nhưng
không quá gần, phải giữ khoảng cách an toàn):
(Trích): “Bình thường thì gần gũi và nhún nhường, chấp nhận triều cống, kể cả
việc xin làm dâu làm rể Thiên triều. Nhưng nếu Thiên triều giở mặt, nhe nanh
muốn nuốt chửng ta thì toàn dân ta trên dưới một lòng, đem hết sức bình sinh
quyết một phen sống mái, đánh cho đoàn quân Thiên triều tan tác, xác chết đầy
sông đầy gò. Nhưng thắng mà không kiêu , không tận diệt mà mở đường cho địch
rút, sau đó lại chủ động hiếu hòa.
Sách lược lúc gần lúc xa, lúc cương lúc nhu sở dĩ được tiến hành nhịp nhàng thành
công như vậy là cốt ở hai điều: một là khi thân thiết vẫn phải giữ khoảng cách,
không để cho Tàu chiếm được những nơi huyết mạch, hai là lúc kháng cự phải có
sức mạnh tổng lực trên dưới một lòng quyết đánh cho giặc chẳng những phải thua
mà còn phải nể sợ đến mức phải từ bỏ dã tâm xâm lược. Lúc Cận lúc Viễn đều có
chừng mực như vậy làm cho gã khổng lồ đành phải nuốt hận, để cho nước Việt nhỏ
tồn tại, đô hộ tới cả ngàn năm mà đồng hóa không nổi, từng tấc giang sơn của họ
vẫn được giữ nguyên”.
Nhưng vì bị chất men Cộng sản dẫn dụ, tất cả các Tổng Bí thư ĐCSVN, từ HCM
đến Nguyễn Phú Tr ọng bây giờ, tất cả đểu phá tan kế sách của cha ông giữ nước
trước họa xâm lăng phương Bắc.Dưới sự dẫn dắt của các đời Tổng Bí thư (tạm trừ
ông Lê Duẩn) đã gần gũi và nhờ vả Trung quốc đến mức gắn bó như môi với răng,
như chui vào vòng tay của Tàu, trở thành con nợ của Tàu, để cho lão không lồ ôm
lấy vai, choàng lấy cổ, thọc tay vào sườn…thì khi kẻ khổng lồ ấy ra tay làm sao mà
chống đỡ? Chưa kể còn chủ động ôm lấy nó để nhờ nó làm chỗ tựa chống giông
bão dân chủ.
Tất cả các đời TBT đều là người thân Tàu quá mức (trừ Lê Duẩn), không chú ý gì
đến khoảng cách an toàn trước con ác thú truyền kiếp Đai Hán.Về chiến lược giữ
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nước trước Đại Hán thì tất cả sự tuyển chọn ra các TBT đều là “lọc ngược” , bầu
ra người dẫn giặc Tàu vào nhà, thì những tuyển chọn nhân sự cấp thấp hơn làm
sao có thể “lọc xuôi” được? Cho nên trách các Tứ trụ bây giờ là tất nhiên nhưng
điều quan trọng hơn là phải nhìn thấy và xử lý được nguyên nhân gốc của đại họa.
2/ Loại trừ những ngưởi yêu nước, đảng viên yêu nước
Đảng ngược với dân đã đành, mà ngược nhau ngay trong đảng. Trong 4 triệu đảng
viên của các vị thôi, ở các địa phương không phải không còn người tốt, nhưng giả
thử có một đảng viên còn nhân cách độc lập, biết đặt vận mệnh quốc gia lên trên
quyển lợi của đảng mình, dũng cảm vạch rõ nguy cơ nội xâm và ngoại xâm, đứng
vào hàng ngũ dân VÔ SẢN thật, hiện đang cùng khổ, và đấu tranh với những sai
lầm của đám Vô sản giả thượng cấp thì xin thưa những con người đáng quý ấy sẽ
bị “trượt ngay từ vòng gửi xe”, bị qui kết là làm rối loạn xã hội như ý bà Kim
Ngân, chứ đừng hòng giành được một chức quèn là anh Tổ trưởng dân phố.
Một ví dụ khác như cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Phạm Văn
Cương), trước mật ước bán nước Thành Đô đã thốt lên một tiếng kêu đau đớn để
đời “Thế là một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu” thì người đảng viên yêu nước
ấy “mất ghế bộ trưởng bộ ngoại giao, là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị
Thành Đô 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước”
(https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Cơ_Thạch) , trong khi TBT Nguyễn Văn
Linh đã bộc lộ lập trường rất phản động đối với Tổ quốc (Tôi cũng biết rằng, dựa
vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng) thì vẫn
nghiễm nhiên ngồi ghế tối cao và được dựng bia kỷ niệm, tượng đài.
Không trọng dụng ngưởi yêu nước, lại vinh danh kẻ sẵn sàng bán nước, như thế
chẳng là lọc ngược hay sao?
3/ Hình ảnh người “trồng cây chuối”
Trong thể chế toàn trị, sự lộn ngược về chính trị kéo theo sự lộn ngược về văn hóa.
Tôi đã hình dung XHCN như một người ”trồng cây chuối” nên đánh giá mọi việc
ngược với thế giới bình thường. Đỉnh cao nhất thực ra là “đỉnh” của hạng thấp
nhất.

>
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Thật là:
Trời bày một trận nhố nhăng
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông
(HSP)
Hoặc là:
Những người Đảng ghét dân yêu
Ngẫm ra phần lớn là siêu anh tài
Những người đảng đến khoác vai
Xem ra tất cả là loài bất lương
(Ca dao ghi được ở Hà nội)
Bức tranh xã hội ngược đời cũng được vẽ ra trong bài thơ “Đất nước mình ngộ quá
phải không anh” của cô giáo Văn học Trần Thị Lam: ngộ quá, lạ quá, buồn quá,
thương quá, chẳng biết rồi sẽ về đâu…vì đất nước XHCN này nó chẳng giống ai,
nó là cuộc sống con người đảo ngược, con người lộn trái, chân lý lộn ngược, mọi
quy luật thông thường của thế giới khi vào đất nước “trồng cây chuối” này không
còn có tác dụng thông thường.
Tôi không nhìn xã hội tòan một màu xám, nhà cầm quyền cũng như toàn xã hội đã
có những cố gắng và cũng có kết quả, nhưng hàng trăm cái khôn ngoan chữa cháy
ở trên ngọn cũng không thể giúp ta thoát khỏi cái ung nhọt sâu xa tận gốc. Mấy ai
trung thành với ĐCS hơn người đảng viên chân chất Phó Tổng Biên tập Kha
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Lương Ngãi, mà mới đây cũng phải thốt lên “chế độ Cộng sản không thể sửa, mà
phải thay đổi tận gốc rễ” . Tuy kẻ trước người sau, nhưng nếu là người tử tế thì rốt
cuộc không thể nghĩ khác.
Vậy cuối cùng đất nước rồi sẽ về đâu, thưa cô giáo Trần Thị Lam?
Lời giải cho câu hỏi này phải tách thành hai hướng.
– Nếu trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử,
giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn
đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn là
một lũ ngang tầm súc vật. Khả năng tồi tệ này sẽ khó tránh khỏi nếu ĐCSVN vẫn
quyết một lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu để cố giữ ngai vàng bẩn thỉu.
– Khả năng thứ hai là còn giữ được nước thì một ngày đại hạnh phúc, một ngày
hội thật sự của toàn dân nhất định phải đến. Bởi vì nếu chỉ trong nội bộ một nước,
giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng
sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, cuối cùng
nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng.
Tại sao tôi có niềm tin như thế? Không phải một niềm tin hão huyền mà dựa trên
đúc kết thực tế. Vì hiểu bản chất và tâm lý của hệ thống Cộng sản, quyết giành lấy
cờ “Tiền phong” như bài bản giáo lý, nhưng nhận thức lúc đầu lại quá lạc hậu, nên
thù ghét những giá trị Tiển phong thật, khiến cho quá trình “giành lấy Tiền phong”
phải diễn ra theo 4 bước.
Cách đây hơn 20 năm (lúc ấy nhân tố Bành trướng xâm lược của Trung quốc chưa
lộ diện), trong bài Chia tay Ý thức hệ tôi đã viết như sau:
“Dựa trên một lý thuyết phi khoa học thì chủ trương và hành động sẽ chống quy
luật, sẽ bị thực tế phủ định. Bản chất của lý thuyết dẫn đường là lạc hậu, không
tiền phong, nhưng muốn giành vị trí tiền phong thì quy trình giành lấy tiền phong
phải diễn ra theo 4 bước tuần tự :
Bước 1 : Thấy cái “tiền phong thật” ngược với mình, nên coi là phản động.
Bước 2 : Không chống được, đành buông lỏng, để cái “tiền phong thật” tồn tại
không chính thức .
Bước 3 : Thấy cái “tiền phong thật” hữu hiệu , hợp lý nên phải làm theo.
Bước 4 : Tuyên bố cái “tiền phong thật” ấy là do mình khởi xướng.
Và mỗi bước chuyển đổi ấy đều được coi là một bước khám phá, sáng tạo trên con
đường tiền phong !”.
Sự thay đổi, hoặc thay đổi nửa chừng, đối với các nhân vật Trần Đức Thảo, Phạm
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Mạnh Tường, Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang,
Hữu Loan, Phạm Duy…vân vân…chứng thực thái độ “sửa sai không tuyên bố”
đặc trưng của ĐCSVN. Cứ đà ấy, đừng có yếu tố Trung quốc, biết đâu sẽ “sửa sai
không tuyên bố” đến cả Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ… và cả Cát
Hanh Long Nguyễn Thị Năm nữa chứ?
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Quả thực, nếu không có yếu tố Trung quốc can thiệp, chỉ vì trót theo một chủ nghĩa
sai lầm mà trở thành lạc hậu và chống dân chủ, thì sớm muộn gì người Cộng sản
cũng phải bỏ cái lạc hậu, theo cái dân chủ tiên tiến, và lúc đó sẽ tuyên bố cái dân
chủ tiên tiến chính là của mình, do mình đề xướng chứ chẳng học ai, chẳng theo ai
hết, mà cũng chẳng phải do nhân dân đấu tranh ( Cộng sản là đỉnh cao Trí tuệ, ai
lại “theo đuôi quần chúng” hoặc đi học lũ Tư bản thối tha?). Đến ngày mà sự
nghiệp Thoát Cộng thắng lợi, có khi một dũng sĩ “nguyên là CS” sẽ nhảy lên cầm
cờ? Cũng tốt thôi, biết tính cách ấy là nhận vơ, cướp thành quả, cướp công nhưng
dân cũng chẳng thiết tranh công, chẳng kể công, miễn là Thoát Cộng thực sự,
Thoát Cộng là Thoát Trung được dễ dàng, Thoát Trung thực sự là sướng rồi.
“I have a dream!” giống như Luther King, tôi cũng đã có một giấc mơ.
Mơ rằng: Một cuộc Thoát Cộng không đao to búa lớn mà Dân và Đảng cùng làm
(như đã cùng làm cầu, cùng làm đường, cùng làm thủy điện, cùng xây trường học,
bao nhiêu thứ rồi đấy). Cuối cùng, nếu cần phải dứt khoát hẳn với Trung quốc để
rũ sạch những cam kết bất lợi mà các bác TBT Cộng sản nhà ta đã trót ký, thì
Đảng và Dân lại kín đáo bảo nhau cùng làm một cuộc “đảo chính giả vờ” ( có bạn
bè dự phòng yểm trợ) để tự cắt cái đuôi Cộng sản , tuyên bố từ nay giã từ chế độ
Cộng sản, như con Thằn lằn biết tự cắt đuôi để thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, kẻ thù
chỉ đớp được cái đuôi thôi.
Thế là cùng nhau nhẹ nhàng Thoát Cộng để Thoát Trung, để lại quá khứ phía sau
lưu vào sách vở! Tổ quốc Việt Nam được cắt cái đuôi XHCN, sẽ đứng lên thành
người, khôi ngô tráng kiện! Con dân nước Việt khắp Bắc Trung Nam và hải ngoại
sẽ xum vầy một nhà bên Mẹ Âu Cơ, ôm lấy nhau mà reo hò, cùng hát lại bài ca
“Việt Nam minh châu trời Đông, Việt Nam nước thiêng Tiên Rồng, ôi non sông
như gấm hoa uy linh một phương…” Chỉ nghĩ đến thế tôi đã thấy cay cay trong
mắt, như sống lại ngày nào còn tuổi thanh xuân.
Nhưng trước mặt, trên màn hình lại kéo tôi tuột khỏi giấc mơ. Giặc Tàu như đang
hiện diện khắp nơi, chui cả vào trong ruột trong gan những tam trụ, tứ trụ rồi loang
hết ra ngoài, vây quanh nhà Quốc hội. Chỗ nào cũng có mật thám Tàu rải khắp,
làm thế nào ta “bàn kín” được với nhau những chiến thuật tôi mơ?
Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì mọi ước mơ đều chấm hết.
Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính ĐCS. Còn có tương lai
gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong quốc? Gương lịch sử đã
đầy.Lời NVL “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung quốc thì sẽ mất nước, nhưng mất
nước còn hơn mất Đảng” là câu nói vừa tối phản động vừa ngu!
Một tia sáng kéo tôi đứng dậy: Không, ở đời không có gì là không thể! Dù bị chăn
nuôi trong một trại mác-xít, 90 triệu con người có mắt không thể cùng là 90 triệu
con cừu!
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C
Cặp đôi Nguyễn Phú Trọng – Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim
Ngân.
Tuyệt vọng rồi hy vọng, hy vọng rồi tuyệt vọng. Mộng và thực.Tôi ngồi vào bàn, chép lại một Câu đối mới
nằm nghĩ được đêm qua, gọi là một chút “văn nghệ” cho khuây, một câu đối vịnh hai trong bốn “cây
cột” trong “ngôi nhà… tạm” Kinh tế Thị trường định hướng XHCN:

* Ai bảo PHÚ không giàu,
dù TRỌNG dù khinh, ĐỊNH HƯỚNG một tay anh PHÚ TRỌNG!
* Đời biết NGÂN là bạc,
nửa KIM nửa cổ, THỊ TRƯỜNG hai mắt chị KIM NGÂN! (1)
H.S.P. (5-8-2016)
oooooooooo
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Lắng nghe tiếng gọi của con tim mình
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1/ Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!
Dương Khiết Trì.
Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng
(2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt
Nam chúng nó! ” Mọi người Việt Nam đều nên đọc bài này, nguyên văn dưới đây:
" Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được
chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan
đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa
hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.
Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta
ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả đất Mẹ của chúng, thải chất
độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là
chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể
ngừng.
Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn
Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà
mau cho đến Hữu nghị quan.
Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế
của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn
của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.
Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không
đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ
thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối
đen và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.
Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm
sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tán gia bại sản những tên đồng chí
tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế
Trung Hoa made in Vietnam.
Tại sao chúng ta phải đánh!?
Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân
nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên
chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong
suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển
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của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề
trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh
đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi
nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.
Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt
nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong
khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển,
từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong
khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành
vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ
dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại
cục Việt-Trung. Đó là đối với chúng ta.
Còn đối với dân của chúng
Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của
chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân
tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua.
Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc
chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn
cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!
Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa
phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển
Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được
bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen
những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta
tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối
chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh
gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của
chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi
giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?
"Giống cẩu phương Nam"
Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta. Chúng ta
cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và
sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.
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Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới
để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà
trị đám dân muốn vọng động của chúng.
Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng: “Biểu thị lòng yêu nước,
yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các
phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”
Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng: “Đoàn kết giúp đỡ lẫn
nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật
pháp quốc tế….”
Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân
thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó
là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.
Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới
trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện
ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho
chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của
chúng ta. "(ngưng trích)
2/ Cuộc xâm lược và tàn phá Việt Nam không cần vượt biên giới của Trung
cộng

]
Vũ Đông Hà (Danlambao) Cuộc xâm lược khởi đi vào năm 1990 và âm thầm tiến
hành kể từ sau Mật nghị Thành Đô. Những căn cứ chiến lược đã được từng bước
cài đặt, xây dựng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những nòng súng đại bác được thế
chỗ bởi những ống thải, những hầm chứa bùn; những mìn, bom, đạn được thay thế
bởi những hóa chất độc hại. Nó là một cuộc xâm lược mà kết quả không là những
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chiến trường khói lửa, những làng mạc bị đốt phá, những xác người xình thối trên
núi rừng Việt Bắc. Kết quả của cuộc chiến là một đất nước Việt Nam, từ núi rừng
đến nông thôn, thành thị vẫn nguyên vẹn nhưng nguồn sống bị tiêu diệt. Một vùng
biển chết. Những sông hồ chết. Một núi rừng cao nguyên chết. Một đồng bằng Cửu
Long chết. Và hơn 90 triệu người Việt Nam bệnh hoạn, dật dờ.
Tháng 4 năm 2016 là một cuộc tập trận thử nghiệm. Chỉ trong vòng vài ngày,
thông qua một nhà máy luyện thép chưa thật sự đi vào hoạt động, cuộc thử nghiệm
đã tạo ra một khủng hoảng môi trường lớn nhất trong lịch sử của quốc gia nằm
trong kế hoạch xâm lược của Bắc Kinh. Hàng triệu cá tôm bị tàn sát, biển Đông
dọc theo xương sống miền Trung rơi vào tình trạng bị phá hủy ở mức độ nhiều
năm không thể phục hồi. Trong đất liền, thông qua những hạ tầng cơ sở đã được
âm thầm xây dựng, kết quả của cuộc tập trận là trải dài từ miền Trung xuống miền
Nam lên miền Bắc - cá chết phơi bụng trắng hếu tràn ngập nhiều sông hồ.
Một cuộc thử nghiệm tàn sát khủng khiếp, lan rộng, có sức tàn phá im lặng, lâu
dài, không cần một lời tuyên chiến. Và không cần một tiếng súng.
Tháng 4 năm 2016 cũng là cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh để đánh giá phản ứng
của một dân tộc đang nằm trong tiến trình xâm lược của họ. Đó là phản ứng của
đảng lãnh đạo, chính phủ và của 90 triệu người dân Việt Nam. Họ đã tìm thấy câu
trả lời:
- Người đứng đầu đảng lãnh đạo ngoan ngoãn thân chinh đến đại bản doanh, nơi
mà những thủy lôi phenol, cyanide và nhiều hóa chất độc hại bí mật khác được bắn
đi, để gián tiếp xác định quan hệ khắng khít giữa 2 bên. Sau đó ngoan ngoãn im
lặng trước khủng hoảng của đất nước; ngoan ngoãn theo đúng bài bản của quan
thầy - ra lệnh cho toàn đảng tập trung vào những "việc cần làm ngay": thanh trừng
phe nhóm kẻ thù trong nội bộ đảng.
- Toàn bộ quốc hội, những người tự cho là đại diện cho hơn 90 triệu dân, hoàn toàn
im lặng; toàn bộ các tướng lãnh quân đội án binh bất động; toàn bộ hệ thống an
ninh, mật vụ, công an tập trung vào việc trấn áp bất kỳ người dân nào đứng lên đòi
hỏi phải bảo vệ môi trường, yêu cầu làm sáng tỏ nguyên nhân, thủ phạm gây ra
thảm trạng cá chết.
- Toàn bộ các quan chức đứng đầu các ban ngành liên quan tìm đủ mọi cách để
đánh lừa dư luận, sẵn sàng tiếp tục để cho người dân tiếp tục xuống biển, tiêu thụ
thức ăn có xác suất bị nhiễm độc bằng thông điệp xuyên qua lời nói lẫn hành động
của họ: cá, biển vẫn an toàn.
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- Đại đa số 90 triệu người dân vẫn tiếp tục quay cuồng với cuộc sống riêng tư và
vô cảm. Hiện tượng cá chết chỉ đủ để nhiều người ngưng ăn hải sản vài tuần, tích
trữ hàng chục chai nước mắm trong nhà và quan tâm lắm là một tiếng thở dài lặng
lẽ. Chỉ có vài ngàn người đứng lên bảo vệ sự tồn vong của đất nước, vũ khí trong
tay của họ là một bàn phím, một tấm bảng biểu ngữ A4, một hình cá chết trên mặt.
Tất cả đều bị đảng và nhà cầm quyền CSVN xem là những kẻ kích động, phá hoại
và thẳng tay đàn áp, bắt giam.
Tháng 4, năm 2016. Cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh thành công mỹ mãn. Thành
công không nằm ở hàng triệu con cá chết để bộ Tổng tham mưu đầu não cụng ly
Mao Đài chúc mừng nhau. Thành quả lớn nhất của cuộc tập trận không tiếng súng
là lời đáp cho câu hỏi: 90 triệu người dân Việt Nam có còn ý chí đứng lên bảo vệ
giang sơn như cha ông của họ đã từng tranh đấu trong mấy ngàn năm để chống lại
sự xâm lăng của Bắc Triều hay không?
Từ những cuộc bắt giết ngư dân, từ những lần tập trận thử nghiệm chiến tranh tâm
lý mang tên Cáp Quang AGG, Bình Minh 02, HD-981... sang đến FHS, Bắc Kinh
đã có câu trả lời dứt khoát: Những gì diễn ra từ tháng đầu tháng 4 năm 2016 đến
nay với thái độ của đảng và nhà nước CSVN, với phản ứng của đa số 90 triệu
người dân Việt Nam, cho thấy đất nước và dân tộc Việt đã có những chỉ dấu chín
muồi để trở thành những kẻ nô lệ và những người mất nước.
*
Ngày 2 tháng 9 năm 2020. Hàng triệu triệu con cá phơi kín bờ biển Đông, trắng
khắp sông hồ từ Nam ra Bắc. Bùn đỏ tràn khắp Bảo Lâm - Lâm Đồng. Mọi nguồn
nước uống tại thủ đô và các thành phố lớn nhỏ đều nhiễm độc. Những tuyến đường
sắt, cao tốc ngưng hoạt động vì những "sự cố" không thể giải thích. Nhiều công
trình xây dựng, giao thông bị sụp đổ, rạn nứt bất ngờ. Trước đó, hàng trăm ngàn trẻ
em sinh ra với nhiều biến thái và bị bệnh Down, cả năm trời các nhà thương lớn
nhỏ đầy ắp bệnh nhân với những chứng bệnh ngặt nghèo bùng phát.
Ngày 2 tháng 9 năm 2020. Toàn bộ các nhà máy điện khắp nước ngưng hoạt động,
cả một mảnh đất dài 1648 km rơi vào cơn khủng hoảng với bóng tối bao phủ khi
đêm về. Toàn bộ các cây xăng phải đóng cửa vì nguồn cung cấp nhiên liệu từ bên
kia biên giới đột ngột chấm dứt. Thực phẩm, đồ tiêu dùng trở nên khan hiếm trầm
trọng, trong khi trước đó toàn bộ những vụ mùa từ Bắc ra Nam, mạ đã chết trước
ngày lúa trổ bông. Dòng sông Đồng Nai thẩn thờ với mực nước thấp chưa từng
thấy trong lịch sử và toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất khô cằn,
nứt nẻ. Trong khi đó, đèn đuốc tại các công trình xây dựng có những bảng hiệu chữ
Tàu thì sáng rực một góc trời.
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Cuối năm 2020. Tổng bí thư đảng cộng sản tại Ba Đình nhân danh toàn thể nhân
dân Việt Nam thành kính tri ân đảng cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã nhiệt
tình viện trợ cứu đói cấp thời; đã nhanh chóng gửi chuyên viên, công an và quân
đội sang tận nơi để giúp ổn định tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia đang có nguy
cơ bị "các thế lựu thù địch" âm mưu đánh phá; phục hồi lại sinh hoạt tối thiểu hàng
ngày cho người dân Việt Nam. Tại Hà Nội, một cuộc mít tinh vĩ đại được tổ chức
với hàng trăm ngàn đoàn viên Thanh niên Cộng sản giương cao hình Hồ Chí Minh
và Tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc. Khẩu hiệu đời đời nhớ ơn đảng cộng
sản và nhân dân Trung Quốc trộn lẫn với cờ đỏ 6 sao vàng đỏ rực một bầu trời.
Đầu năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đổi tên thành quận Hồ Quang.
*
Tháng 7, 2016.
Những con cá chết đã tan biến, mục rữa vào hư không theo cái nắng của mùa hè
nghiệt ngã. Đường phố Sài Gòn, Hà Nội vẫn rộn rã tiếng còi xe, những tiếng cười
pha lẫn tiếng chửi thề. Giữa dòng đời vô cảm, vẫn còn đó những người cô đơn bó
gối với với niềm đau quặn thắt trong lòng, nhức nhối con tim khi nhìn lên tờ lịch
và nghĩ đến con số 2020 như một định mệnh bi thảm đang đón chờ. Và vẫn còn đó,
ngồi yên những con người yêu nước này nhìn những con người yêu nước kia bằng
một cặp mắt xa và lạ.
Đất nước tôi, đã biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, xương máu đổ ra, bao nhiêu
người hy sinh nằm xuống trên từng ngọn cỏ, từng gốc cây, từng đỉnh đồi... chiến
đấu bảo vệ giang sơn.
Không lẽ rồi đây tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa!?
Bạn tôi ơi! thôi đừng theo một lời kêu gọi nào của ai khác.
Chỉ lắng nghe tiếng gọi của con tim mình.
27.07.2016
Vũ Đông Hà
oooooooooo
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Đọc bài thơ nhớ Hạ Nhiên
Hạ Nhiên Nhiên Hạ của miền sông Hương
Lưu dân xứ lạ nghe thương
Gọi O O có vấn vương chút nào
Người con xứ Huế nôn nao
Muốn về thăm lại nhưng sao không về
Cõi người buồn nhớ lê thê
Coi tim nhức nhối lời thề không quên
O ơi rêu phủ miếu đền
Đường xưa lối cũ biết lên lối nào
O ơi O! Nhớ nôn nao
Lời như tiếng thở trăng sao gọi hồn
O ơi còn nhớ nụ hôn
Bên ngoài thành nội bồn chồn không đi
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Nhưng rồi ngậm tiếng từ ly
Thuyền ra cửa biển kẻ đi nặng lòng
O ơi O có nhớ không
Bốn mươi năm lẻ vời trông áo dài
Tóc thề bạc trắng đời trai
Nhiên đi O ở thương hoài ngàn năm
Giáo Già [8262016]
Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy
oooooooooo
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Biên Khảo
Người Xứ Bưởi

Olympic Rio 2016:
Tại sao Trung Cộng bị thảm bại đoạt ít huy chương vàng?

Cuối tuần rồi, sau 16 ngày tranh tài với trên 11 ngàn lực sĩ đến từ 206
quốc gia, Thế Vận Hội 2016 kỳ thứ 31 tại Ba Tây (Brazil) đã chính thức
chấm dứt. Về diễn tiến thể thao đặc biệt năm nay này đã được giới
truyền thông báo chí khắp nơi trên thế giới đã tốn công vô cùng để
tường thuật cũng như bình luận. Chê trách chỉ trích cũng nhiều mà ca
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ngợi cũng không ít.
1) Chỉ trích những gì ?
Phần lớn là từ phía giới lực sĩ tham dự khi so sánh với Thế Vận Hội
2012 kỳ thứ 30 tại Anh Quốc. Chẳng hạn phẩm chất xấu của hạ tầng cơ
sở về giao thông, di chuyển, cư ngụ, ăn uống, vệ sinh, an ninh ... còn
nhiều luộm thuộm lắm. Khán giả bản xứ thì quá ít rất nhiều lần vắng hoe
cả trên nửa hội trường khiến làm mất vui. Đã vậy khán giả còn tỏ ra bất
công ủng hộ phe mình quá độ, không cư xử công bằng trong tinh thần
thể thao thượng võ. Tốn kém tổ chức quá nhiều đè nặng sức chịu đựng
quá mức của dân chúng và tạo cơ hội cho giới tài phiệt đạt kỹ lục về lợi
nhuận.
2) Tại sao được ca ngợi ?
Trái lại về phía Ban Tổ Chức qua sự phát biểu của Tiến sĩ Thomas Bach
với tư cách Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho rằng:
"Đây là một Thế Vận Hội tuyệt vời ở một thành phố tuyệt diệu. Trong
16 ngày qua đã biểu dương một nước Ba Tây đoàn kết với sức sống
mạnh mẽ truyền hứng khởi cho toàn thế giới trong thời kỳ đầy khó khăn
như hiện nay"
Khách quan mà nói Ba Tây đã thành công tổ chức được một Thế Vận
Hội không bị khủng bố đẫm máu, không bị bịnh dịch Zika hoặc tai nạn
nguy hiểm tập thể nào cả, mà trước đó đã có rất nhiều tiên đoán từng lo
sợ. Đây có lẽ là điểm son lớn nhứt cho Ba Tây. Dĩ nhiên lần đầu tiên xứ
này và vùng Nam Mỹ tổ chức thì không thể nào so sánh với Anh Quốc
được - vốn đã nhiều lần được làm và đời sống giầu mạnh hơn nhiều -.
3) Phái đoàn quốc gia nào thành công nhứt ?
Tính tới thời điểm kết thúc thì Mỹ dẫn đầu với 46 huy chương vàng, kế
tới Anh Quốc với 27 huy chương vàng và Trung Cộng đứng thứ ba với
26 huy chương vàng.
Tuy nhiên công tâm mà nói chính Anh Quốc được coi là quốc gia gặt hái
thành công nhứt. Bởi lẽ tính theo tỷ lệ dân số cho 1 huy chương vàng thì
Anh Quốc đứng đầu bảng với 65 triệu dân thì chỉ cần 2,4 triệu dân cho 1
huy chương vàng. Còn Mỹ thì cần 7 triệu và đứng chót Trung Cộng cần
phải có 53 triệu dân mới lấy được 1 huy chương vàng. Tương tự nếu tính
theo tỷ lệ sức mạnh kinh tế GDP cho một huy chương vàng thì Anh
Quốc cũng dẫn đầu, kế tới Mỹ và sau chót là Trung Cộng.
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4) Tại sao Trung Cộng có "Hội chứng huy chương vàng Olympic" ?

Nơi đây là trung tâm đào tạo hay "lò tra tấn" các em nhỏ ? (xem Nguồn 3)

Trong dịp Olympic 2008 tại Bắc Kinh, Trong Cộng đã đoạt được 51 huy
chương vàng (qua mặt Mỹ chỉ có 36 huy chương vàng). Sự kiện này gây
kinh ngạc không ít cho dư luận. Thế nhưng từ trong nội bộ đã có những
tiết lộ cho biết tại sao Trung Cộng lại thành công như vậy. Riêng tác giả
Lưu Hiểu Ba đã cho biết một số bí mật qua bài viết "Đảng Cộng sản
Trung Quốc và Hội chứng huy chương vàng Olympic" vào ngày 18
tháng 9 năm 2008 (xem phần Phụ đính 1 phía dưới).
Nên nhớ tác giả Lưu Hiểu Ba là một nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng
nhứt tại Trung Cộng và cũng vì thế ông bị cầm tù . Trước thành tích
dũng cảm đó, ông đã được giải Nobel Hòa Bình cao quý vào năm 2010.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh lo sợ & hèn nhát không dám cho đi lãnh giải
và tiếp tục giam cầm cho đến nay (xem phần Nguồn 1 phía dưới).
Tác giả Lưu Hiểu Ba liệt kê ra 4 điểm sau:
a) Đoạt được càng nhiều huy chương vàng càng nhằm đánh bóng uy tín
của nhà nước độc đảng.
b) Để đoạt được huy chương vàng các vận động viên Trung Quốc đã
chấp nhận đánh mất phẩm giá và quyền riêng tư của mình
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Hình ảnh huấn luyên ở Thượng Hải và Bắc Kinh khiến dư luận kinh hoàng

c) Để đoạt được càng nhiều huy chương vàng phải huy động toàn bộ các
hệ thống đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân, thương mại, giáo dục vào
cuộc
d) Đoạt được càng nhiều huy chương vàng càng tiếp sức cho những thế
lực ngăn cản cải cách hệ thống chính trị lỗi thời tại Trung Quốc.
5) Tại sao Trung Cộng bị thảm bại tại Olympic Rio 2016 ?
Tại Rio, Trung Cộng thua xa Mỹ với tỷ số huy chương vàng 26/44 và
mất ngôi vị vô địch thế giới. Đã thế lại còn thua Anh Quốc với dân số
chỉ bằng 5% dân số Trung Cộng và sức mạnh kinh tế GDP chỉ bằng 20%
Trung Cộng. Đây là một trong những thất bại thê thảm nhứt của Bắc
Kinh về phương diện tuyên truyền đánh bóng tính cách ưu việt của chế
độ độc tài hiện có. Kết quả thảm bại của Trung Cộng đã khiến có nhiều
phân tích đưa ra.
Riêng bản thân người viết có dịp theo dỏi sự thực về thành công
Olympic của Đông Đức trước đây và có một số nhân xét liên quan. Nên
nhớ Đông Đức trước đây dân số chỉ 17 triệu người, nhưng đã từng đứng
thứ nhì với 37 huy chương vàng tại Olympic Seoul 1988 (hơn cả Mỹ với
36 huy chương vàng và còn Tây Đức thua xa đứng hạng 5 chỉ đoạt 11
huy chương vàng). Tại Olympic (mùa đông) Sarajevo 1984, Đông Đức
vô địch thế giới với 9 huy chương vàng hơn Liên Xô (6 huy chương),
Mỹ (4 huy chương) và Tây Đức (2 huy chương).
Với mục tiêu tối hậu là dùng thành công về thể thao để chứng tỏ chế độ
độc tài của mình vượt hơn các nước khác - nhứt là Tây Đức có dân số
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đông hơn gấp 4 lần -, Đông Đức đã "đầu tư" tập trung vào chính sách
này. Cuối cùng Đông Đức đã thành công "rực rỡ": không những vượt
hơn Tây Đức mà còn có lúc dẫn đầu thế giới. Chính vậy, khi Bức tường
Berlin sụp đỗ năm1989, Đông Đức tan rã xin gia nhập vào Tây Đức vào
năm 1990, thì Trung Cộng đón một số huấn luyện viên Đông Đức qua
làm việc. Nhờ vậy Trung Cộng có được kiến thức "quý báu" của các
"chuyên viên" Đông Đức nhằm đoạt các huy chương vàng tại các thế
vận hội. Điển hình, Trung Cộng đứng thứ 3 đoạt 28 huy chương vàng tại
Olympic Sydney 2000, rồi đứng thứ 2 đoạt 32 huy chương vàng tại
Olympic Athens 2004 và cuối cùng đã đứng đầu đoạt 51 huy chương
vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng bắt đầu từ đó Trung Cộng bị
"tụt hậu" , đứng thứ nhì với 38 huy chương vàng tại Olympic London
2012 và lần này tại Rio chỉ đứng hạng 3 với 26 huy chương vàng.
Sự tụt dốc của Trung Cộng chỉ có thể giải thích 3 các lý do sau đây:
a) Phương pháp huấn luyện của chuyên viên Đông Đức đã lỗi thời rồi
sau 25 năm. Khoa học càng ngày càng tiến bộ mà Trung Công chỉ biết
ăn cắp copy nên không có sáng kiến gì theo kịp. Trong khi đó Anh Quốc
với những sáng kiến huấn luyện thể thao mới mẽ đã qua mặt Trung
Cộng.
b) Biện pháp tập trung bắt con nít hành hạ tập luyện ngày đêm và cô lập
các lực sĩ với gia đình cả năm trời đã gây căm phẩn phản đối trong dư
luận quần chúng. Không còn đam mê & lý tưởng để tập luyện nữa thì dù
có cưỡng bách ngày đêm cũng chả đạt được hiệu quả mong muốn (xem
Nguồn 3).
c) Quan trọng nhứt là phương pháp ma giáo áp dụng kích thích doping
không còn dể dàng qua mặt kiểm soát như trước đây. Tại Olympic
Sydney 2000 dư luận đã xầm xì khi thấy các nữ lực sĩ Trung Cộng có
bắp thịt nổi "cuồn cuộn" như đàn ông - giống y chang như các nữ lực sĩ
Đông Đức trước đây - . Để giải thích hiện tượng "lạ lùng" Bắc Kinh cho
biết họ đã cho uống "máu con rùa". Thực tế sau này có phương pháp
phân chất hữu hiệu hơn thì khám phá ra là Trung Cộng đã cho doping
toàn diện các lực sĩ. Mới vừa qua Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã
công bố kết quả khám nghiệm lại cho biết một số lực sĩ Trung Cộng đã
doping trong Olympic Bắc Kinh 2008 - chậm trể sau 8 năm ! - (xem
Nguồn 4). Chính vì biết càng ngày càng kiểm soát chặt chẻ , nên Trung
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Cộng không dám tung hoành doping như trước kia và đã khiến số huy
chương vàng từ 51 xuống kỳ này chỉ còn 26.
Kết luận
Những gì độc tài Đông Đức "thành công" thể thao để chứng tỏ "ưu việt"
hơn dân chủ Tây Đức, thì Trung Cộng cũng đã có thói quen ăn cắp vặt
copy lại . Thế nhưng sự thực từ từ phô bày ra, lần lượt các lực sĩ Đông
Đức đã tự động tiết lộ những bí mật ma giáo này và lên tiếng chỉ trích
chính sách thể thao dã man đã tàn phá sức khỏe của giới lực sĩ. Trong
tương lai chuyện này rất có thể xảy ra tương tự tại Trung Cộng nếu tình
hình thay đổi khiến dân chúng có cơ hội lên tiếng đòi hỏi sự thực.
Sau hết cho thấy mặc dù huênh hoang đã thắng Tây Đức về thể thao
nhưng cuối cùng Đông Đức cũng phải xin gia nhập vào Tây Đức vì thấy
chỉ trong chế độ tự do dân chủ con người mới thực sự được sống hạnh
phúc.
Người Xứ Bưởi
26/8/2016
Nguồn 1: Lưu Hiểu Ba
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_Hi%E1%BB%83u_Ba
Nguồn 2: Nước mắt trẻ em trong những "lò luyện huy chương vàng
Olympic" của Trung Quốc
http://eva.vn/lam-me/nuoc-mat-tre-em-trong-nhung-lo-luyen-huychuong-vang-olympic-cua-trung-quoc-c10a276878.html
Nguồn 3: Trung Quốc - "nhà máy" sản xuất huy chương khổng lồ
http://www.ngo-quyen.org/p101a2190/nguoi-xu-buoi-tu-ngo-quyen-denthe-van-hoi-london-2012
Nguồn 4: Trung Quốc doping
http://www.swimvortex.com/fina-confirms-chinese-failed-doping-casesafter-whistleblower-report-in-times/

Phụ đính 1
http://baotreonline.com/dang-cong-san-trung-quoc-va-hoi-chung-huychuong-vang-olympic/
211

Đảng Cộng sản Trung Quốc và
Hội chứng huy chương vàng Olympic
Lưu Hiểu Ba
Dưới chế độ chuyên chế của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, Thế Vận hội
Mùa hè 2008 ở Bắc Kinh đã trở thành công cụ chính trị quan trọng nhất
để thao túng và khuếch trương tinh thần dân tộc. Lịch sử một trăm năm
của Thế Vận Hội chưa bao giờ chứng kiến một sự đầu tư tài chính khổng
lồ như thế từ ngân sách nhà nước và một làn sóng ái quốc hừng hực như
thế. Thành công hay thất bại trong một cuộc thi đấu thể thao quốc tế trở
thành biểu tượng cho chính trị và dân tộc ở Trung Quốc. Huy chương
vàng Olympic nuôi dưỡng những hoang tưởng cuồng nhiệt về một dân
tộc vĩ đại, nuôi dưỡng cái mặc cảm thừa kế từ thời Mao Trạch Đông
rằng chúng ta phải vượt mặt mọi quốc gia trên hoàn cầu.
Nỗi ám ảnh huy chương vàng của chính quyền và các nhà ái quốc đã
mang những biểu hiện bệnh lý, nó rất gần với cái khoái cảm kim tiền
bệnh hoạn của giới nhà giàu mới nổi. Họ say sưa đếm tiền trong túi.
Tiếng đồng tiền xủng xoảng là âm thanh tuyệt diệu nhất trần đời trong
tai họ và vàng là sắc màu mỹ lệ nhất thế gian.
Tôi không biết các nước khác có mê mệt huy chương vàng như Trung
Quốc không, nhưng tôi biết chắc chắn là không nước nào bằng mọi giá
quyết tiến hành một cuộc “đại nhảy vọt huy chương” như nước ta. Gắn
liền với những khoản đầu tư tài chính cực đại mà toàn dân phải gánh,
chiến lược Olympic của chính quyền độc tài mà hạt nhân là ý chí giành
bằng được huy chương vàng quả thật đã liên tục nâng cao thành tích huy
chương của chúng ta. Năm 1996 tại Atlanta Trung Quốc đứng thứ tư,
năm 2000 tại Sydney đứng thứ ba, năm 2004 tại Athens đứng thứ nhì và
cuối cùng, năm nay, tại sân nhà, đứng đầu bảng. Chỉ Trung Quốc mới có
thể biến cả quốc gia thành một đền thờ huy chương vàng như thế. Mỗi
huy chương giành được đều khiến cả dân tộc phát cuồng, như thể Trung
Quốc sắp vượt qua Hoa Kỳ về mọi phương diện và chuẩn bị thành siêu
cường số một. Toàn bộ nền thể thao Trung Quốc đã nhiễm virus thần
tượng huy chương vàng, nó tuyệt đối lệ thuộc vào thành tích huy chương
và coi đó là động cơ duy nhất. Hội chứng huy chương vàng đáng ngờ
này trước hết kéo theo bốn mối nguy sau đây.
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Khiếp đảm: Hướng Diễm Mai, vô địch cử tạ hạng cân 69kg tại Rio tháng Tám 2016

1. Thế Vận Hội Bắc Kinh hoàn toàn là một chương trình nhằm đánh
bóng uy tín của nhà nước độc đảng. Vì uy tín của đảng, trong vòng bảy
năm chuẩn bị, chính quyền đã để dự án này ngốn những nguồn tài
nguyên lớn nhất và màu mỡ nhất, khiến dân chúng không còn được bất
kỳ một khoản đầu tư nào cho thể thao quốc dân. Các vận động viên
Olympic được nâng lên hàng tối thượng, hưởng tất cả ưu đãi từ vật chất
đến danh tiếng, trong khi đám đông các vận động viên không lọt vào
giới tinh tuyển này chịu cảnh khốn khó ở cả hai phương diện đó. Nghịch
cảnh này hoàn toàn tương thích với cái nghịch cảnh sinh ra từ sự thờ
phụng tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, biến Trung Quốc thành thiên
đường cho tầng lớp tinh hoa đặc quyền và địa ngục cho đám dân đen
ngoài vòng quyền và lực.
Tổng số vốn đầu tư cho Thế Vận Hội Bắc Kinh là 43 tỉ USD (con số do
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic tiết lộ là 70 tỉ USD), gấp 4 lần ngân
sách cho toàn bộ hệ thống y tế năm 2007 và gấp ba lần ngân sách giáo
dục. Không phải riêng các nước thế giới thứ ba mà cả các quốc gia
cường thịnh cũng không dám vung tay xa xỉ đến thế. Chỉ một chính
quyền độc tài, bất chấp mọi quyền lợi và nhu cầu của dân chúng, mới có
thể cho phép mình độc đoán xổ tiền cho cuộc đua của quyền lực rồi thản
nhiên gửi hóa đơn cho dân chúng như vậy.
2. Để giành ngôi đầu bảng, các vận động viên Trung Quốc đã chấp nhận
đánh mất phẩm giá và quyền riêng tư của mình. Họ được tuyển vào các
lò luyện của nhà nước từ lúc còn ở tuổi mẫu giáo, tuân thủ những chế độ
huấn luyện khổ ải và dinh dưỡng hà khắc, cách ly hoàn toàn với thế giới
bên ngoài không khác gì trong trại lính, từ bỏ không chỉ các quyền tự do
mà cả các quan hệ cá nhân. Tiển Đông Muội, vô địch Judo, người duy
nhất trong đội tuyển Olympic là mẹ, không được phép gặp con suốt 18
tháng tập huấn trước ngày khai mạc. Tào Lỗi, vô địch cử tạ, bị ém tin
thân mẫu qua đời, đám tang không được dự. Phụng sự dân tộc, họ trả giá
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bằng những hậu quả khủng khiếp về sức khỏe. Chẳng hạn, được tuyển
khi còn quá nhỏ, võng mạc của các mầm non nhảy cầu chưa đủ ổn định
nên dễ tổn thương trong nước. Quách Tinh Tinh, vô địch nhảy cầu, mắt
đã hỏng tới mức có nguy cơ mù hẳn. Báo cáo sức khỏe của đội tuyển
quốc gia môn nhảy cầu cho biết 26 trong số 184 vận động viên đã bị
bong võng mạc.
3. Thành tích huy chương vàng của Trung Quốc biểu dương “sức mạnh
toàn năng” của nhà nước độc đảng, vì thế nó trở thành sứ mệnh chính trị
lớn lao nhất, huy động toàn bộ các hệ thống đảng, nhà nước, quân đội,
nhân dân, thương mại, giáo dục vào cuộc. Số nhân lực tham gia xây
dựng các nhà thi đấu và cơ sở hạ tầng, số lao động, tình nguyện viên và
nhân viên an ninh, tất cả không chỉ bỏ xa mọi Thế Vận Hội trong lịch sử,
mà để bảo đảm rằng đội ngũ khổng lồ đó là những thành phần chính trị
đáng tin cậy, họ còn phải trải qua vô số những đợt tuyển chọn, sát hạch
và tập huấn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là nở một nụ cười thường
trực và rè rè lượn quanh khách và phóng viên nước ngoài để sẵn sàng
cung ứng một dịch vụ tối hảo. Vì “sức mạnh toàn năng” của nhà nước
đảng trị, người ta trắng trợn lừa dối, từ giọng hát nhép của một cô bé và
29 dấu chân giả trong màn bắn pháo hoa ở lễ khai mạc đến tuổi khai
gian của các vận động viên và nụ cười giả của các tình nguyện viên. Mọi
bất đồng đều bị triệt tiêu, từ lệnh “Cấm phê phán” đối với truyền thông
trong nước đến phương châm “Chỉ được phép ca ngợi” đối với truyền
thông quốc tế, từ việc trục xuất những người nước ngoài biểu tình đến sự
im lìm trong khu vực chính thức cho phép biểu tình tại ba công viên.
Chính sách “sức mạnh toàn năng” đã trưng bày trước thế giới những sân
vận động và cơ sở hạ tầng hạng nhất, một công tác tổ chức mẫu mực và
hậu cần xuất sắc, một Bắc Kinh như pháo đài tuyệt đối an toàn. Song
đằng sau cái chứng chỉ hảo hạng đó, mặt trái của những tấm huy chương
vàng, là tương lai đen tối của nhân quyền và cơn ác mộng hiện thực của
người dân Trung Quốc.
4. Cuối cùng, tổn thất nghiêm trọng nhất từ thành tích huy chương vàng
là nó tiếp sức cho những thế lực ngăn cản cải cách hệ thống chính trị lỗi
thời tại Trung Quốc. Chính quyền cộng sản thì đắc thắng thấy chính sách
quản lý thể thao quốc gia theo mô hình tập quyền của mình thành công
rực rỡ. Đồng bào tôi thì lịm đi trong ảo tưởng rằng thành tích đó đã đủ
chứng tỏ vị trí số một của Trung Quốc trên thế giới.
Và từ đó, rút cuộc họ đặt niềm tin vào tính hiệu quả của chính quyền
cộng sản. Trương Nghệ Mưu, tổng đạo diễn lễ khai mạc Olympic, đã trả
lời phỏng vấn như sau: “Chỉ có Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là đủ khả
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năng tổ chức một lễ khai mạc xa hoa tráng lệ nhường ấy, hoàn hảo đến
từng chi tiết và kết thành một tổng thể, huy động được chừng ấy nguồn
nhân lực, vật chất và tài chính.” Trong một cuộc họp báo, ông Ngụy Kỉ
Trung, cố vấn Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh còn tự hào phát biểu
rằng thành tích thể thao từng một thời rực rỡ của Liên Xô đã tan theo sự
sụp đổ của đế chế Sô-viết, điều đó càng chứng tỏ mô hình tập quyền của
Trung Quốc là chìa khóa của thành công.
Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã nhiều lần vô địch cả về huy chương
vàng lẫn tổng số huy chương Olympic. Tại Thế Vận Hội năm 1988 ở
Seoul, 55 huy chương vàng và tổng cộng 132 huy chương đã về tay các
vận động viên Sô-viết, kỷ lục cho đến nay chưa quốc gia nào vượt qua.
Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây cũng là một cường quốc thể thao,
chiếm vị trí á quân trong các Thế Vận Hội tại Montreal, Moskva và
Seoul. Song những chiến công kỳ vĩ đó của mô hình tập quyền đã không
ngăn nổi toàn bộ đế chế Sô-viết sụp đổ tan tành.
Đi kèm với thương mại hóa và chủ nghĩa dân tộc trong thể thao ngày
nay, huy chương vàng chắc chắn không thể là biểu hiện cho tinh thần thể
thao chân chính của một dân tộc và lại càng không đại diện cho sức
mạnh thực sự và trình độ văn minh của một quốc gia. Chủ nghĩa dân tộc
huy chương vàng còn gây nhiều tổn thất cho thể thao hơn cả sự thương
mại hóa thể thao, nhất là khi các nhà nước độc tài đăng cai tổ chức
những sự kiện thể thao quốc tế. Hệ thống quản lý thể thao tập quyền của
nhà nước có thể biến các quốc gia đó thành các cường quốc huy chương
vàng, song nó không thể nâng trình độ văn minh của một dân tộc. Trái
lại, nó tác hại sâu sắc đến dân trí. Thể thao trở thành công cụ bắt buộc
trong hệ thống tuyên truyền cho các nhà độc tài. Tinh thần thể thao bị
giản lược vào tính hữu ích cho chủ nghĩa dân tộc. Ánh vàng của huy
chương chỉ thuần túy là để chính quyền lấp lánh và kích thích một hình
dung đầy hạn hẹp về tinh thần ái quốc.
Nếu các nhà quản lý và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đắm mình trong
hào quang huy chương vàng và mô hình lò luyện trong tay nhà nước,
nền thể thao Trung Quốc sẽ vững bước đi tiếp con đường vừa chính trị
hóa vừa hoang đàng, tất yếu dẫn đến tệ mù quáng sùng bái huy chương
vàng. Đất nước huy chương vàng vĩ đại của chúng ta sẽ chẳng bao giờ
lớn thành một quốc gia văn minh.
Lưu Hiểu Ba
Bắc Kinh, 18 tháng Chín 2008
Phạm Thị Hoài / dịch
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August 19, 2016
Nguồn: Bản gốc đăng trong nguyệt san Cheng Ming Monthly,
Hongkong tháng Chín 2008. Bản lược dịch tiếng Việt dựa trên bản tiếng
Đức, in trong tuyển tập Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass,
Fischer, Frankfurt am Main, tr. 172-184.
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TRÍCH ÐOẠN NHẬT KÝ RỜI
Một Ngày Ở Thành Phố Lần Ðầu Tiên Từ Bắc Vào Nam Ðặt Chân Ðến Hơn 62
Năm Về Trước
Thao thức dậy mở cửa sổ hứng gió đêm , ngọn đèn khuya cô đơn ngoài góc phố ,
im lìm .

Trời đã vào thu rồi đấy em ,
Dáng xưa , gió gác với trăng thềm .
Hồn thơ ngơ ngẩn dòng năm tháng ,
Còn ngỡ người về trong bóng đêm .

Ừ nhỉ , cũng đã một đời bèo giạt ,năm tháng đẩy đưa lạc lõng , và một khối u tình
khôn tỏ .

Dao dạ phiếm thanh sắt
Tây phong sinh thúy la
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Tàn huỳnh thê ngọc lộ
Tảo nhạn phất kim hà
Cao thụ hiểu hoàn mật
Viễn sơn tình cánh đa
Hoài Nam nhất diệp lạc
Tự giác Ðộng Ðình ba
(TẢO THU - HỨA HỒN - VÃN ÐƯỜNG)

Ðêm thâu thanh vắng hiu hắt ,
Gió vàng vờn cỏ thúy la .
Ðóm khuya lập loè sương ngọc ,
Nhạn sớm ruổi cánh thiên hà .
Nắng ửng rừng xưa u mặc ,
Núi xa mây tạnh rỡ ràng .
Hoài Nam một chiếc lá rụng ,
Ðộng Ðình gợn sóng lăn tăn .
(THU SỚM - PKT - MÂY TẦN)

Ôi chao , vẫn muốn hỏi sao , vào lúc một chiếc lá thu rơi ở một góc trời đâu đó ,
mặt nước hồ xưa giữa phố cũ năm nào ,bây giờ, còn không và không biết có còn vì
nhau mà "gợn sóng lăn tăn" ? PKT 08/26/2016

Tri Khac Pham
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Phamid1934@gmail.com
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Ru em vào nắng Hạ
Rồi một bữa anh thì thầm hỏi "nhỏ"
Cớ vì sao em thích "lụa Hà Đông" *
Bên ni nào có nắng Hạ Sài Gòn
Hay vì chỉ "ai" nhìn đam mê đó?
Má ửng hồng em cười khẻ đáp
Đừng có "ham" nào có chuyện đó đâu
"Lụa Hà Đông" vì chỉ nghĩ đến một người
Làm thơ gửi ru em vào nắng Hạ
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Phan Ngọc Phúc
( Một thời b.h. để nhớ )
* Thơ & Nhạc / Áo Lụa Hà Đông / Nguyên Sa:
http://www.thivien.net/Nguy%C3%AAn-Sa/%C3%81o-l%E1%BB%A5aH%C3%A0-%C4%90%C3%B4ng/poem-I8hgXoJ_4jxqBTTiU5WM8g
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