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Thư tòa soạn

Ai vi phạm pháp luật nào?
Có những dấu hiệu cho thấy những người dân chủ bị bắt trong
ñợt ñàn áp tháng 10 năm trước sắp bị ñem xét xử. Họ bị buộc tội
ñã treo biểu ngữ và rải truyền ñơn, nhưng chính quyền cũng gán
cho họ một tội khác: có ý ñịnh tổ chức biểu tình.
Phải nghĩ gì về vụ án này?
Trước hết là "tội danh" treo biểu ngữ và rải truyền ñơn. Không
hề có một ñiều luật nào, ngay trong các bộ luật rất không nghiêm
chỉnh của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, qui
ñịnh rằng rải truyền ñơn và treo biểu ngữ là phạm pháp. Truyền
ñơn và biểu ngữ chỉ là những phương tiện ñể phát biểu ý kiến như
các phương tiện khác. Sai phạm hay không là ở nội dung những
gì ñược viết ra. Các biểu ngữ và truyền ñơn ñó chỉ lặp lại những
gì mà các cấp lãnh ñạo ñảng và nhà nước cộng sản cũng ñã từng
nói: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, quyết tâm bảo vệ
ñất và biển Việt Nam, chống tham nhũng. Vậy tại sao lại bắt giam
và giải tòa họ? Không thể có giải thích nào khác, ñây chỉ là hành
ñộng của một chính quyền có thừa bạo lực nhưng rất thiếu công
lý.
Còn về "ý ñịnh tổ chức biểu tình"? Trước hết ñây chỉ là suy
ñoán của chính quyền cộng sản. Nhưng có quốc gia văn minh nào
mà người dân có thể bị bỏ tù vì ý ñịnh? Ngay cả nếu ý ñịnh này là
có thực, một ñiều chỉ là giả thuyết, thì nó cũng có thể sẽ không
ñược thực hiện và nếu ñược thực hiện thì cũng tùy theo cách thực
hiện người ta mới có thể kết luận là có phạm pháp hay không. Ở
ñây, dù những người ñang bị giam giữ có ý ñịnh tổ chức biểu tình
hay không, cách làm của họ ñã rõ ràng: họ ñã làm ñơn xin phép tổ
chức môt cuộc biểu tình trong vòng luập pháp. Họ hoàn toàn vô
tội.
Theo hiến pháp công dân Việt Nam có quyền phát biểu ý kiến
và biểu tình "theo qui ñịnh của luật pháp", ñiều này có nghĩa là
chính quyền có bổn phải ra những qui ñịnh ñể bảo ñảm việc thực
thi những quyền này. Việc nhà chính quyền cộng sản không chịu
ñưa ra những qui ñịnh này tự nó ñã là một xúc phạm nghiêm
trọng ñối với hiến pháp, chưa nói ñến việc lợi dụng chính sự sai
trái này ñể ñàn áp những người khác chính kiến.
Chính quyền này sợ, nhìn ñâu cũng thấy nguy cơ, và phản ứng
một cách thô bạo thay vì xét lại mình và sửa sai. Phải chăng vì
nghĩ rằng ñã quá trễ ñể sửa sai? Nhưng sự hung bạo sẽ chỉ khiến
một chính quyền bị nhân dân thù ghét càng bị thù ghét hơn. Và sa
lầy nhanh chóng hơn.
Bình luận kinh tế

Ban biên tập

ðiều lệ ñảng tuy có nêu Ban chấp hành trung
ương là cấp lãnh ñạo cao nhất giữa 2 kỳ ðại hội,
nghĩa là cao hơn Bộ chính trị, cao hơn cá nhân
Tổng bí thư, nhưng thật ra, trên thực tế bao giờ Bộ
chính trị cũng áp ñảo trung ương và Tổng bí thư
luôn áp ñảo cả Bộ chính trị và Ban chấp hành trung
ương, thực hiện quyền ñộc tài cá nhân. Cái "mạnh
phi pháp" tạm thời cũng như "chỗ yếu chí mạng"
dai dẳng của mọi ñảng cộng sản chính là ở chỗ
này.

Nhân Hội nghị Trung ương 9
ñảng Cộng sản VN :
Nhân sự ở thượng ñỉnh nhiều bê bối
Bùi Tín
Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị sáng 5-12009, tổng bí thư Nông ðức Mạnh nêu rõ một nội
dung Hội nghị sẽ bàn kỹ là vấn ñề nhân sự trong
ñảng, vấn ñề thực hiện "chiến lược cán bộ" trong
hơn 2 năm qua.
Vấn ñề nhân sự, lựa chọn cán bộ, nhất là cán bộ
lãnh ñạo là vấn ñề then chốt, có ý nghĩa quyết ñịnh
ñối với vận mệnh của ñảng và sự thành bại của sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ ñất nước, khi ñảng cộng
sản vẫn duy trì chế ñộ toàn trị ñộc ñảng.
Những ñại biểu dự hội nghi trung ương 9 hiện
nay hãy lắng nghe dư luận của quần chúng, từ
những trí thức hiểu biết có tâm huyết cũng như từ
người dân thường có lương tri và nhậy cảm.

Ông Nông ðức Mạnh tổng bí thư hiện tại ñã
nhận chức này một cách ngẫu nhiên, không có
chuẩn bị, không có ai dự kiến trước, dư luận cũng
không một ai dự ñoán trước. Tại ðại hội IX năm
2001, khi ðỗ Mười muốn gạt Lê Khả Phiêu, theo ý
ñịnh trả thù : "nó gạt tôi thì tôi gạt nó", liền có một
loạt ứng cử viên : Trần ðức Lương, Nguyễn Văn
An, Phan Diễn... ñều không có trọng lượng. Mỗi
người chỉ có một thiểu số yểm trợ, 3 người bất
phân thắng bại. Thế là ông Mạnh - người nhẹ cân
nhất cả về tài và ñức - ñược cả 3 phái trên ñây ưng
thuận vì ông cô ñộc ñứng một mình, không chống
ai, cũng chẳng ai chống ông. Lúc ñầu ông từ chối,
hiểu rằng tấm bằng trung cấp lâm nghiệp và vị trí
tỉnh uỷ Thái Nguyên là quá thấp so với trách
nhiệm. Bị ép lần thứ hai, ông "ñành " nhận với lời
ra vẻ khiêm tốn "sẽ xin làm một nửa nhiệm kỳ".
Khi ñã tại vị rồi, ông Mạnh ñâm ra "mê" quyền lực,
"say" chức vị số 1 của chế ñộ, ñể "xin ñược phục
vụ" (!) cả nhiệm kỳ khoá IX, rồi còn ở lỳ sang
khoá X. ðể có thể ñược ở lại, sang khoá X năm
2006, khi ông (sinh tháng 9-1940 ) ñã 66 tuổi
(nghĩa là quá tuổi về hưu theo quy ñịnh là 65 tuổi, không châm chước cho một ai), ông tỏ ý sẽ ở thêm
nửa nhiệm kỳ là 2 năm rưỡi thôi, rồi sẽ chuyển
giao cho người kế nhiệm tại ðại hội giữa nhiệm kỳ
ñấu năm 2009 này.

Xưa nay, việc tuyển chọn người vào cơ quan
lãnh ñạo ñảng thường làm theo nếp cấp trên chọn
cấp dưới; vài uỷ viên bộ chính trị trong ñó trưởng
ban tổ chức trung ương ñảng (trước kia là Lê ðức
Thọ, nay là Hồ ðức Việt) ñóng vai trò ñề xuất,
thường là ñề xuất vừa ñủ số, không hơn không
kém, theo kiểu áp ñặt. ðôi lúc họ có thăm dò ý
kiến cấp dưới nhưng chỉ làm một cách hình thức,
cho có vẻ dân chủ mà thôi. Họ còn theo kiểu chia
ghế theo ñịa phương, cân bằng Nam - Bắc, hay Bắc
- Trung - Nam, mỗi tỉnh có 1 hoặc 2 người, Hà
Nội, Sài Gòn có 3 - 4 người , cho ñủ mặt, toàn là
quan chức bí thư, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ,
ñược gọi là cơ cấu.
Chính nhiều người lãnh ñạo ñảng than phiền
rằng việc tuyển lựa cán bộ xưa nay rất tuỳ tiện,
theo cảm tính, theo tình cảm cá nhân, thường vội
vã, hấp tấp theo kiểu "vơ bèo vạt tép ", "soi ñuốc
bắt ếch ", người tài ñức không chọn, thường vớ
phải vô số kẻ cơ hội, khéo nịnh, ích kỷ, hám danh
tham lợi cá nhân.

Hiện nay việc thay thế ông Mạnh ở cương vị
tổng bí thư - số 1 của chế ñộ, có ñược thực hiện
ngay ở Hội nghị Trung ương 9 này không vẫn còn
là ñiều bí ẩn. Trong diễn văn khai mạc không nói
gì ñến việc này. ðảng cộng sản hay chơi trò ú tim,
úp úp mở mở. Chỉ biết là ông Mạnh vẫn còn mê
quyền lực lắm. Nhưng trong ñảng ñang có một
luồng mong muốn thay thế tổng bí thư. Trong trí
thức, tuổi trẻ, trong ñảng viên ở cơ sở mong muốn
này khá mạnh.

Hãy nhìn thẳng vào Bộ chính trị 14 vị hiện nay,
là cơ quan lãnh ñạo toàn quyền, có quyền lực bao
trùm trên mọi mặt, không ai có quyền kiểm soát,
kiểm tra, thanh tra, vì bộ chính trị chọn và chỉ ñạo
trực tiếp chính phủ, quốc hội, ngành an ninh, toà án
tối cao, viện kiểm sát tối cao, thanh tra chính phủ,
tổng kiểm toán nhà nước. Bộ chính trị là cơ quan
quyền lực vô hạn ñộ, mang tính ñộc tài toàn trị.

Những trí thức và nhà báo tâm huyết từ Hà Nội
tỏ ra vô cùng ngán ngẩm về ông Mạnh. Người ta
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gọi ông là "ông Mạnh tài nông ñức mỏng". Ông
không hề tự mình viết ñược một bài diễn văn hay
một bài báo ! Ông không hề nói chuyện trước một
cử tọa mà không cầm tờ giấy do trợ lý viết hộ từ
trước ñể tuyên ñọc. Ông ñược các ñảng viên kỳ
cựu ở Câu lạc bộ Thăng Long ñặt tên là anh " Hai
Khoanh ". Vì ông chủ trương "khoanh" vụ Tổng
Cục 2 lại, không cho ñưa Bản Báo cáo ñặc biệt của
Ban Kiểm tra Liên ngành - do trung ương khoá
IX cử ra ñầu năm 2006 ñể ñiều tra về Vụ án Siêu
nghiêm trọng ấy - trình trước Trung ương và ðại
hội như ñã ñịnh. ðây có thể coi là một tội vi phạm
ðiều lệ ñảng, lộng quyền ngang ngược, khinh
thường Trung ương và ðại hội ñảng. Rất ñáng chê
trách là chính Trung ương ñã từ nhiệm trách nhiệm
của chính mình ñể giải quyết một vụ án lớn liên
quan ñến vận mệnh quốc gia. Nó chứng tỏ ñảng
cộng sản ñầy những chuyện mờ ám, ñen tối, theo
kiểu thâm cung bí sử, một tổ chức xấu xa ñầy mưu
thâm giữa thế giới văn minh.

khi thấy lúa quá nhiều, cần xuất gấp chủng 4 triệu
tấn thì ôi thôi, giá gạo trên thị trường quốc tế rơi
xuống rất thấp, thóc gạo phẩm chất xấu do bảo
quản kém, nông dân bị thất thiệt nặng nề. Lẽ ra ông
Dũng phải vào Cần Thơ, cúi ñầu xin lỗi Nông dân
Nam bộ, và tự hứa sẽ không có những quyết ñịnh
chủ quan, duy ý chí kiểu ngẫu hứng, tệ hại ñến vậy.
Mấy tỷ ñôla tài sản của nông dân lao ñộng bị tiêu
ma như vậy ñó.
Hai là ông Dũng còn là thủ tướng duy nhất trên
thế giới dám tuyên chiến với giới báo chí nước ta
gốm hơn 15 ngàn nhà báo viết, báo nói, báo mạng,
báo ảnh, bloggers. Ông tuyên bố ráo hoảnh : "Tôi
chủ trương nghiêm cấm báo chí tư nhân". Ông có
biết Hiến pháp Việt nam chủ trương "tự do báo
chí", có nghĩa là người dân, mỗi tư nhân có quyền
ra báo. Ông có biết mỗi bài báo là một sản phẩm tư
nhân, với tên người viết ký ở dưới.
Ông có hiểu rằng ở bất kỳ một nước văn minh
trung bình nào, một thủ tướng tuyên bố cấm báo tư
nhân thì lập tức sẽ bị phản ñối quyết liệt, coi như
người ñiên, ñến từ một hành tinh xa lạ nào, chưa
nói là bị quốc hội truất phế ngay vì vi phạm hiến
pháp. Ông có biết báo chí tư nhân tiêu biểu cho
công luận xã hội , là ñệ tứ quyền lực, và các nhà
báo tư nhân có công tâm và tài năng là lương tâm
trong sáng nhất của ñất nước và thời ñại. Không có
họ làm sao chống ñược tham nhũng, xây dựng nổi
xã hội văn minh, thịnh vượng ?
Chúng tôi biết ông không hiểu gì về nghề báo,
ông cũng chưa viết ñược một bài báo nào ñể ký tên
ông bên dưới. Cho nên ông mới cam tâm phế truất,
bỏ tù hàng loạt những nhà báo : Kim Hạnh, ðiếu
Cày - Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Chiến,
Nguyễn Văn Hải, Quang Vinh, Huỳnh Tấn Phước,
Lê Hoàng, Nguyễn Công Khế, Nam ðồng- Nguyễn
Minh Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Thái Duy, Nguyễn
Minh Hiền, Nguyễn Quốc Phong, Hoàng Hải
Vân...

Từ trong nước, ñược biết chính ông Mạnh ñã
ngáng trở, "khoanh lại" việc chống tham nhũng;
ông Mạnh là kẻ ngăn chặn việc giải quyết Vụ án
cực lớn PMU18, một mực bênh che và lật án cho
Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, vì con rể và con
gái ông có liên quan sâu ñến ñường dây tham
nhũng trong bộ giao thông vận tải cũ, do nguyên
bộ trưởng ðào ðình Bình - cũng ñược ông Mạnh
bảo trợ, - thao túng.
Còn có ý kiến từ nguồn ñáng tin cậy là cả Vụ
PCI - Pacific Consultant Institute, một vụ tham
nhũng lớn ở ngành giao thông, liên quan ñến bị cáo
Huỳnh Ngọc Sỹ, quan chức cao cấp và cấp uỷ ñảng
trong ngành giao thông, cũng ñược ông Mạnh có ý
ñố can thiệp ñể "khoanh lại" vì cũng liên quan ñến
ðào ðình Bình, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng
...
Trung ương 9 có dám lên tiếng công khai, ngay
thẳng và minh bạch về những chuyện bê bối trên
hay không, có dám ñộng ñến tổng bí thư, khi bàn
về thực hiện nghị quyết chống tham nhũng.

Nếu ông còn có lương tâm và liêm sỷ, ông hãy
xin lỗi cả làng báo Việt Nam, vì bằng một quyết
ñịnh chủ quan, mê muội, ông ñã xúc phạm nặng nề
nhà báo Việt Nam từ xưa ñến nay, xúc phạm làng
báo quốc tế, xúc phạm người "nghiện" ñọc báo ở
khắp nơi, ông hãy trả lại tự do cho các nhà báo
ñang nằm trong tù, chỉ vì ñã nghe theo ông Nguyễn
Văn Linh - bậc thầy của ông - là các nhà báo phải
tự cứu lấy mình, tự dành lấy tự do, không uốn cong
ngòi bút, không khiếp sợ cường quyền...

Về ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, công luận
trong nước nêu lên 2 vấn ñề cực lớn trong phạm vi
trách nhiệm trực tiếp của ông. Một là hồi giữa năm
ngoái, khi miền Nam trúng mùa lúa lớn, nông dân
ñang nô nức chờ xuất khẩu lúa mới sau thu hoạch
cao, ông thủ tướng ñiện vào ra lệnh nghiêm cấm
xuất khẩu lúa nhằm bảo ñảm "an ninh lương thực".
Lúa nhiều, không ñủ kho bảo quản, bị hư hao, ñến
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[Sắp ñến, khi ông có dịp ăn Tết với gia ñình, ông
hãy hỏi chuyện con trai ông là Nguyễn Thanh Nghị
hiện là phó hiệu trưởng trường Kiến trúc Sài Gòn,
từng du học bên Mỹ, và cô con gái Phượng (từng
du học ở Thuỵ Sĩ) cùng ông con rể Việt kiều ñể họ
kể cho ông nghe về vai trò xã hội của báo chí tư
nhân trong các nước văn minh to lớn, quan trọng,
quý báu ñến mức nào ].

ñã tự thiêu huỷ uy tín mình. Ông Nghị trong vụ ñể
hơn 20 dân trẻ thủ ñô chết do lụt cuốn, lại còn quở
mắng dân là "chuyên ỷ lại chính quyền" (!), ông
còn dở trò thấp hèn xuyên tạc một câu nói tâm
huyết của Ngài Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.
Ông Hải thì hết bê bối chuyện ñất cát, lại bênh che
bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ vì vừa là kẻ ñồng mưu vừa
là kẻ thông gia với ông. Sao mà ở nhân sự thượng
ñỉnh lắm bê bối nhơ nhớp ñến vậy.

Chúng tôi ñược biết trong cuộc tìm kiếm một vị
Tổng bí thư mới, các ông cứ luẩn quẩn theo nếp cũ,
tìm trong vòng hạn hẹp của Bộ chính trị hiện tại.
Người ta ñồn về ông Trương Tấn Sang và ông Hồ
ðức Việt. Tôi từng biết 2 ông này từ khi ở trong
nước, khi ông Sang còn ở Sàigòn, ông Việt còn ở
Thái nguyên.
Tôi không có tình cảm ưa hay ghét gì 2 ông này.
Nhưng xin nói thẳng rằng cả Sài gòn ñều biết ông
Sang sống buông thả, bừa bãi ra sao, với danh hiệu
"công tử Bạc Liêu " tuy quê ông ở Long An, từng
cưỡng hiếp nữ nhân viên, từng có con riêng, phải
ñưa ra Hànội lánh dư luận chê trách. Trên cương vị
Trưởng ban kinh tế trung ương ñảng, ông không có
một ý kiến gì ñáng nhớ về kinh tế; trên cương vị
Thường trực Ban bí thư, người ta chỉ thấy ông
chuyên ñi những việc hiếu hỷ như trao cờ, trao
bằng, trao huy hiệu ñảng (!), khánh thành (!), yến
tiệc(!) kèm những pha mát mẻ, và cao hơn một
chút là huấn thị và tổng kết về học ñạo ñức Hồ Chí
Minh (!)

Thế nhưng tại sao lại cứ phải tìm Tổng bí thư
trong 14 người trong bộ chính trị. Trong Ban chấp
hành trung ương không có ai chăng ? Và ở ngoài
trung ương ? Hãy tím hiểu người số 1 của nước Mỹ
OBAMA xuất hiện ra sao. Khối chuyện hay .
Tình hình nhân sự của ñảng cộng sản bế tắc từ
thượng ñỉnh xuống dưới. ðây là cuộc khủng hoảng
gốc. Trong nước người ta gọi thế hệ lãnh ñạo hiện
này là thế hệ "người lùn".
Lùn về trí tuệ; lùn về nhân cách; lùn về khả năng
ñột phá, về tư duy chiến lược; càng lùn khi ñứng
bên những nhà lãnh ñạo của khu vực và thế giới.
Ông Nông ðức Mạnh kêu gọi Hội nghị 9 này ra
nghị quyết về ñổi mới hệ thống chính trị của ñất
nước, ñi ñôi với ñổi mới về kinh tế. Chỉ là nói
suông !
Hội nghị 9 sẽ lại ra Nghị quyết dài dòng khoe
khoang về "những thành tích to lớn" của 2 năm
rưỡi qua, lại kêu gọi toàn ñảng, toàn quân và toàn
dân thực hiện nghị quyết mới . Rồi mọi sự vẫn sẽ
như nhà văn tâm huyết Nguyễn Khải cảm nhận :

Còn về ông Hồ ðức Việt; ông sống có vẻ giản
dị, nhưng lại nổi tiếng là quá ư "hiền lành" ñến
nhút nhát, ba phải, không tự tin; ông kín ñáo, ít nói,
cũng ít học hỏi và nghiên cứu. Là người trẻ trong
Bộ chính trị, ông như ông cụ non, không có khí thế
của tuổi trẻ. Ở cương vị Trưởng ban Tổ chức trung
ương, ông không hề biết giữ nguyên tắc tổ chức
của ñảng, vâng dạ nhũng uỷ viên bộ chính trị lớn
tuổi hơn, sợ họ một phép. Ông thừa biết việc "
khoanh" các vụ tham nhũng lớn như vụ PMU18,
PCI ... là sai, bỏ tù các nhà báo là quá ñáng, "
khoanh " vụ ñiều tra về Tổng cục 2 là phạm
nguyên tắc, nhưng ông ngậm miệng ăn tiền. Ở
Quốc hội ông cũng câm như hến, không tỏ thái ñộ,
chỉ dơ tay theo số ñông, làm ông nghị gật, vô
thưởng vô phạt. Các nhà báo bạn tôi nhiều lần hỏi
ông tại sao "nghị quyết về kê khai tài sản" không ai
chấp hành, làm thế nào, ông chỉ hề hề, cười trừ ...

" Người cầm quyền biết là nhân dân ñang rất
bất bình về nhiều chuyện, nhân dân cũng biết
người cầm quyền ñang nói dối. Nhưng hãy mặc họ
với những lời nói dối của họ; còn mình là dân
chẳng nên hỏi lại nói thế là thật hay không thật.
Mình cứ làm theo ý mình và mình cũng sẽ nói dối
nếu như người cầm quyền hỏi ...
... Vẫn biết rằng nói dối như thế sẽ không thay ñổi
ñược gì vì không một ai tin nhưng vẫn cứ nói dối ...
Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết
xấu hổ..."
ðể nghiệm xem, Hội nghị Trung ương 9 lại tái
diễn một trò nói dối lớn nữa, với một dàn nhân sự
thượng ñỉnh có quá nhiều bất cập và bê bối.
Paris 10-1-2009.

Còn ông Phạm Quang Nghị bí thư thành uỷ Hà
Nội và ông Lê Thanh Hải bí thư Sài Gòn thì ñều

Bùi Tín
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phải là mục ñích của bài này. Chỉ xin nhắc lại
những ñiều cần thiết ñể giải thích những ñề nghị sẽ
ñược ñưa ra.
Sự thiếu văn hoá tổ chức của người Việt Nam
không còn là một bí mật. Nó khiến ñại ña số chúng
ta không thấy cần thiết phải tham gia một tổ chức
và khi ñã ở trong tổ chức thì luôn luôn thấy có
nhiều lý do ñể ra ñi hơn là ở lại. Nó cũng khiến
người ta không ngần ngại phá hoại một tổ chức mà
chính mình cũng ñã ñóng góp tạo dựng, hy sinh cả
những tình bạn lâu năm. Khuyết tật này có trong
mọi dân tộc nhưng ở người Việt Nam nó ñạt tới
một mức ñộ kinh khủng. Nó thể hiện trong mọi
thành phần xã hội, kể cả thành phần học thức cao,
và trong mọi tổ chức, dù là các tổ chức chính trị
hay các tổ chức từ thiện, ái hữu. ðiều ñáng ñể ý là
khuyết tật này ñược mọi người Việt Nam nhìn
nhận nhưng hầu như không ai lấy làm xấu hổ và
thấy cần khắc phục.
Chúng ta thường nhấn mạnh và tự hào là có bốn
nghìn năm văn hiến và một lịch sử giữ nước oai
hùng mà quên rằng xã hội truyền thống của chúng
ta là một xã hội nô lệ và ñến nay dưới một số góc
nhìn xã hội ta vẫn còn hình dáng của một xã hội nô
lệ. Một ñặc tính chung của những tập thể nô lệ là
người ta không quý trọng nhau và không kết hợp
ñược với nhau. Chúng ta mang nặng di căn nô lệ,
trong khi kết hợp với nhau ñể thay ñổi xã hội chỉ
có thể là phản xạ của những con người tự do.
Ngoài ra văn hoá Khổng Giáo còn ñể lại cho chúng
ta một căn bệnh tổ tông truyền: bệnh háo danh (ñã
mang tiếng ở trong trời ñất, phải có danh gì với núi
song - Nguyễn Công Trứ). Sự khao khát một "danh
gì" có thể khiến một người Việt Nam làm những cố
gắng rất phi thường ñể có ñược một chút tiếng tăm
hão huyền cho mình, trong khi không chấp nhận
những hy sinh nhỏ ñể xây dựng một tổ chức có khả
năng làm những thay ñổi lớn.
Ngoài ra người Việt Nam còn có tập quán không
ñến với nhau bằng căn cước thực. Mọi người cố
gắng tỏ ra tài giỏi hơn, dũng cảm hơn, lương thiện
hơn hẳn con người thực của mình và ñòi ñược ñánh
giá như thế. Căn cước không thực này không cho
phép sinh hoạt lâu dài trong một tổ chức bởi vì với
thời gian và qua sự gần gũi con người thực tự
nhiên hiện ra. Một sản phẩm của tập quán này là
cách hoạt ñộng chính trị nhân sĩ, tìm kiếm sự
hưởng ứng của những người không biết con người
thực của mình. Nền tảng của nó là một sự mâu
thuẫn: muốn người ta biết ñến mình nhưng lại sợ
người ta biết rõ mình.

Trước một thực trạng
rất ñáng thất vọng
Nguyễn Gia Kiểng
Cách ñây một năm rưỡi tôi có viết một bài nhận
ñịnh về tình trạng phong trào dân chủ (*). Bên
cạnh những ñồng tình ñông ñảo hơn nhiều, bài này
ñã nhận ñược một vài phản ứng gay gắt. Tôi ñã
không trả lời những phản ứng này bởi vì nói chung
các tác giả không phản bác gì, họ chỉ tức giận vì tôi
ñã nói ra những ñiều mà họ nghĩ rằng không nên
nói. Dần dần với thời gian, qua trao ñổi riêng, phần
ñông, kể cả những người ñã ủng hộ tôi, lại nhận
ñịnh là bài viết ñó chưa nói hết sự thực.
Một tổng kết về thành quả và thực lực của phong
trào dân chủ ñược một vị giáo sư chính trị học mà
tôi gặp tại Mỹ mùa hè vừa qua ñưa ra qua một câu
nói ñùa: "bọn cộng sản nó ñểu lắm, nó cứ ñợi cho
các anh chết ñi là xong hết".
Nếu ñảng cộng sản chỉ cần ñợi cho những người
ñối lập dân chủ chết ñi (ông này muốn nói là chết
già) nghĩa là nó có thể ñợi, phong trào dân chủ
không làm gì ñược nó; nói cách khác lực lượng dân
chủ không ñáng kể. Và nếu những người dân chủ
già chết ñi là xong thì ñiều này có nghĩa là hàng
ngũ dân chủ gồm phần lớn những người già và
không có tiếp nối. Câu nói ñùa mai mỉa của vị giáo
sư này là cả một tổng kết bi ñát.
Hai vị lãnh ñạo của hai tổ chức chính trị quen
biết với quá trình thành lập và sinh hoạt lâu dài nói
với tôi rằng số thành viên của họ không còn nhiều
và tuổi trung bình là trên 60. Họ thêm rằng dầu vậy
ña số thành viên kỳ cựu của họ không chấp nhận
kết hợp với một tổ chức khác. Các tổ chức dân chủ
hải ngoại yếu, già nua và không ñược tuổi trẻ tiếp
nối, phân tán và sẽ tiếp tục phân tán; nhiều tổ chức
không còn cả khả năng ñổi mới ñể tránh một sự
ñào thải chắc chắn. Tình hình phong trào dân chủ
trong nước trên nhiều mặt còn khó khăn hơn. Lực
lượng ñã mỏng mà sự phân hoá, chống ñối và bài
xích lẫn nhau còn trầm trọng hơn. Nói rằng phong
trào dân chủ Việt Nam yếu và ñang ở trong tình
trạng báo ñộng là nói nhẹ. Một thực trạng như vậy
ñòi hỏi một xét lại toàn bộ về cả văn hoá lẫn
phương pháp. Phong trào dân chủ cần ñược cứu
nguy khẩn cấp.
*
ðã có nhiều phân tích về những nguyên nhân
của tình trạng bi ñát này. Những phân tích này cần
ñược thường xuyên nhắc lại, nhưng chúng không
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dù là ñể chống lại những gì phải chống, như ñộc
tài, tham nhũng, áp bức. Ngộ nhận này ñưa ñến sự
thành hình của những tổ chức chỉ ñể hành ñộng và
chỉ có những con người hành ñộng. Nhưng hành
ñộng cái gì và như thế nào khi không biết phải làm
gì và không hiểu cái tại sao của những việc mình
ñang làm? Những tổ chức này dĩ nhiên không có
triển vọng mà chỉ làm phí uổng những sinh lực và
thiện chí quí báu.
Ngộ nhận thứ hai là cho rằng một tổ chức có thể
thành lập một cách nhanh chóng. Trong lịch sử thế
giới chưa có tổ chức chính trị nào thành công chỉ
sau một vài năm thành lập. Ngộ nhận này là hậu
quả của sự quan sát hời hợt các biến cố lịch sử.
Người ta thấy có những phong trào bùng lên và
nhanh chóng giành ñược thắng lợi mà không biết
rằng ñó chỉ là giai ñoạn cuối của một cố gắng kiên
trì từ nhiều năm trước ñó. Một tổ chức chính trị có
tầm vóc chỉ có thể là thành quả của những cố gắng
kiên trì trong nhiều thập niên. Ngộ nhận này ñã
ñưa ñến sự ra ñời vội vã của nhiều tổ chức ñột xuất
kiểu mì ăn liền, hay fast food, trong những giai
ñoạn sôi ñộng. Hậu quả chỉ là sự phân tán lực
lượng dân chủ, ñánh lạc hướng sự chú ý khỏi
những cố gắng nghiêm túc, và làm lỡ cơ hội. Một
tổ chức chính trị ñúng nghĩa phải ñược thành lập
với tham vọng thực hiện một dự án quốc gia và
phải có hành trang tư tưởng và nhân sự ñể cầm
quyền.
Ngộ nhận thứ ba là về các liên minh chính trị.
Một sự kiện nổi bật là từ hơn 35 năm qua ñã có rất
nhiều liên minh chính trị giữa các tổ chức và cá
nhân. Các liên minh này ñều giống nhau ở một
ñiểm: chúng ñều thất bại một cách nhạt nhẽo, nhiều
khi còn gây hiềm khích giũa các tổ chức thành
viên. ðây là một công thức phải dứt khoát từ bỏ.
Tại sao? Lý do là vì vấn ñề liên minh chỉ ñặt ra
giữa những tổ chức lớn, trong khi cho tới nay chưa
có một tổ chức dân chủ nào ñủ tầm vóc ñể có tư
cách tham gia một liên minh cả. Các liên minh vì
vậy không khác gì những cuộc tảo hôn. Chúng
thường ñược coi như là một giải pháp cho tình
trạng phân tán lực lượng, trên thực tế chúng có tác
dụng ngược lại. Chúng khuyến khích sự thành lập
những tổ chức không có thực chất chỉ ra ñời ñể
tham gia một liên minh. Vấn ñề trước mắt là phải
xây dựng ra một, hoặc một vài, tổ chức có tầm vóc.
*
Tóm lược nào cũng thiếu sót nhưng cuộc vận
ñộng dân chủ có thể tóm lược như sau: một bên là
chính quyền cộng sản cố gắng thuyết phục người
dân rằng không cần phải thay ñổi chế ñộ, mỗi

Không thể xây dựng một căn nhà tốt với những
viên gạch mục. Chúng ta cần một thay ñổi văn hoá
lớn ñể trút bỏ di sản năng nề, ñể trở thành những
con người tự do, dám có những dự án lớn và dám
ñảm nhiệm căn cước thực của mình nếu muốn hình
thành với nhau những kết hợp lớn. Tuổi trẻ không
tiếp nối có thể vì họ không có lý do ñể ñánh giá
cao những người ñi trước.
*
Nhưng giả thử chúng vượt qua ñược những trở
ngại tâm lý và văn hoá này thì vẫn còn những kiến
thức khách quan và kỹ thuật về ñấu tranh chính trị
cần phải nắm vững. Những kiến thức này ñã ñược
trình bày rất ñầy ñủ trong nhiều tài liệu nghiên cứu
và ñược kiểm chứng qua lịch sử của mọi quốc gia
cũng như trong sinh hoạt chính trị thế giới. Một
ñiều bí ẩn là tại sao những người hoạt ñộng chính
trị Việt Nam vẫn không biết ñến và cứ tiếp tục luẩn
quẩn trong những ngộ nhận lớn. (**)
Ngộ nhận thứ nhất là nghĩ rằng một tổ chức
chính trị, hay chính ñảng, không cần lý thuyết,
không cần một tư tưởng chính trị, trong khi một
chính ñảng chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có thể tồn
tại nếu là sự thể hiện của một chủ thuyết nào ñó,
chủ thuyết hiểu theo nghĩa một cách diễn giải cho
những khái niệm lớn – như con người, xã hội, tự
do, dân chủ, bình ñẳng, liên ñới v.v…, một cách
nhìn thế giới và ñất nước, một lập trường về phát
triển, một ñịnh nghĩa của tiến bộ v.v… Tất cả ñều
phải gắn bó với nhau trong một toàn bộ kiên kết
(coherent) của một tư tưởng chính trị, và chỉ có thể
là thành quả của những cố gắng nghiên cứu và suy
tư lớn. Chủ thuyết ñó (cứ tạm dùng một từ ngữ dễ
gây dị ứng) cho phép tổ chức thích nghi với tình
thế mà không chối bỏ chính mình, nó khiến những
thay ñổi chiến thuật không có dáng dấp của một sự
phản bội. Nó cũng ñem lại ý nghĩa và thế giá cho
ñấu tranh chính trị, ñể hoạt ñộng chính trị không
rơi vào sự nhảm nhí. Bề ngoài ñấu tranh chính trị
là tranh giành quyền lực, nghĩa là hoặc ñể giành
ñược chính quyền hoặc ít nhất một ñịa vị có ảnh
hưởng trong sinh hoạt chính trị. Nhưng sự tôn sùng
và tìm kiếm quyền lực vì quyền lực chỉ là một bản
năng sơ ñẳng còn sót lại trong quá trình tiến hoá từ
vượn lên người, qua nô lệ. Tự nó quyền lực chẳng
có ý nghĩa gì. Có những ñiều quan trọng và ñáng
tìm kiếm hơn nhiều, như tình yêu, tự do, lẽ phải, sự
hiểu biết, bàn tay ñưa ra cho những người thiếu
may mắn v.v… Quyền lực chỉ có ý nghĩa nếu là
một phương tiện ñể thực hiện một dự án thông
mịnh và quảng ñại. Người ta không thể xây dựng
một tổ chức chính trị trên một lập trường tiêu cực,
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người có thể tìm cách ñể thành công, nghĩa là ít
nhất có thể trở thành giầu có và thoải mái, trong
khuôn khổ chế ñộ này; một bên là ñối lập dân chủ
cố gắng thuyết phục dân chúng rằng không thể có
giải ñáp cá nhân cho những vấn ñề cá nhân mà
phải có một giải ñáp chung cho cả xã hội, nghĩa là
phải thay ñổi chế ñộ ñộc tài này bằng một chế ñộ
dân chủ. Một bên khuyến khích chủ nghĩa luồn
lách, một bên hô hào kết hợp ñấu tranh thay ñổi xã
hội. ðây là một cuộc chiến tranh ñộng viên.
Cuộc ñấu tranh này không cân xứng vì chính
quyền cộng sản vừa có phương tiện ñể khuyến
khích chủ nghĩa luồn lách vừa có bạo lực ñể ñàn áp
những kết hợp phản kháng. Muốn thắng cuộc chiến
tranh này chính nghĩa không ñủ, chúng ta cũng cần
hiểu những ñiều kiện ñể một cuộc vận ñộng quần
chúng thành công. Kẻ viết bài này ñã từng phân
tích những ñiều kiện này. Một trong những ñiều
kiện bắt buộc là phải có một tổ chức ñủ mạnh ñể
lãnh ñạo cuộc ñấu tranh và ñể tạo niềm tin vào
thắng lợi. Phải ñộng viên quần chúng, nhưng
không thể ñộng viên quần chúng nếu không có một
tổ chức mạnh. Kết luận dứt khoát phải rút ra là nếu
không có ít nhất một tổ chức dân chủ mạnh thì chế
ñộ ñộc tài này sẽ còn tồn tại dù nó có phân hoá và
chao ñảo ñến ñâu ñi nữa, và mọi cố gắng và hy
sinh sẽ ñều vô ích.

Chúng ta ñã mất quá nhiều thời giờ và không còn
thời giờ ñể mất.
*
Cuối năm là thời ñiểm tự nhiên ñể kiểm ñiểm,
nhưng cũng ñã ñến lúc những người dân chủ bắt
buộc phải tổng kết tình trạng của cuộc ñấu tranh
dân chủ.
Tình trạng không khả quan. Không phải chỉ có
vị giáo sư chính trị học nói trên mà rất nhiều người
trong và ngoài nước cũng chia sẻ cái nhìn bi quan
này về lực lượng dân chủ. Chưa kể là một tác viên
quan trọng khác cũng ñã xuất hiện và ngày càng
chiếm vai trò áp ñảo: ñồng tiền, vừa là ñồng minh
vừa là vũ khí của ñảng cộng sản. Chưa kể là thế
giới ñang lâm vào một cuộc khủng hoảng lớn, các
chính quyền dân chủ và dư luận thế giới ñang tập
trung quan tâm vào những khó khăn kinh tế. Tình
trạng khẩn trương này buộc những người dân chủ
tự hỏi phải làm gì, nhưng nó cũng ñặt ra cho mỗi
người một câu hỏi nghiêm trọng hơn nhiều: chúng
ta có thực sự yêu nước Việt Nam không?
Nếu câu trả lời là "có" thì hệ luận phải rút ra là
bắt buộc phải thay ñổi chế ñộ này bằng một chế ñộ
dân chủ, nếu không thì Việt Nam không có tương
lai nào và cũng không thể tồn tại. Trong thế giới
toàn cầu hoá ngày nay một trong những khái niệm
bị xét lại gay gắt nhất chính là khái niệm quốc gia.
Sau cuộc chuyển hoá này sẽ chỉ còn lại những quốc
gia thành công, ñem lại sự sung túc và niềm hãnh
diện cho người dân và ñược quan niệm như là một
không gian liên ñới của những con người tự do
cùng chấp nhận xây dựng và chia sẻ với nhau một
tương lai chung. Không thể có một nước Việt Nam
như thế với chế ñộ này. Trong vô số lý do chỉ cần
nêu hai lý do trên ñó cả ñối lập dân chủ lẫn những
người lãnh ñạo cộng sản ñều ñồng ý: tham nhũng
và tụt hậu. Tham nhũng là quốc nạn ñang kéo ñất
nước xuống vực thẳm, nhưng cả lý thuyết lẫn kinh
nghiệm của mọi quốc gia ñều chứng tỏ không thể
có trường hợp một chính quyền tham nhũng tự cải
tiến ñể hết tham nhũng, thậm chí ñể bớt tham
nhũng, giải pháp cho tham nhũng chỉ giản dị là
phải thay thế một chính quyền tham nhũng bằng
một chính quyền khác. Còn nguy cơ tụt hậu? Ý
kiến và sáng kiến là những yếu tố quyết ñịnh mức
ñộ tiến bộ, chỗ ñứng và sự vinh nhục của mỗi dân
tộc trong kỷ nguyên tri thức này, nhưng ý kiến và
sáng kiến chỉ phát sinh và nẩy nở nơi những con
người tự do, trong những xã hôi dân chủ. Và cũng
ñừng quên rằng trong khi chúng ta thảo luận thì
môi trường Việt Nam ñang bị huỷ hoại một cách
nhanh chóng. Khi ñất nước ñã cằn cỗi ñến ñộ

Kết luận này có một số hệ luận:
-Một là, mọi hành ñộng phải ñược ñánh giá trên
tiêu chuẩn chúng ñóng góp gì cho việc xây dựng
một lực lượng dân chủ mạnh, tất cả những tác dụng
khác ñều không quan trọng;
-Hai là phải thẳng thắn vứt bỏ lối làm chính trị
nhân sĩ, nghĩa là ñấu tranh cho dân chủ với tư cách
cá nhân, các nhân sĩ thể hiện chủ nghĩa luồn lách
trong hoạt ñộng chính trị, trong khi chủ nghĩa luồn
lách chính là ñiều mà chính quyền cộng sản
khuyến khích và ñối lập dân chủ phải chống;
-Ba là phải tập trung yểm trợ những tổ chức có
tiềm năng, không khuyến khích, không tốn thì giờ
và sinh lực cho những tổ chức ñột xuất hoặc những
tổ chức ñã chứng tỏ sự cằn cỗi.
Chỉ cần suy nghĩ bình tĩnh một chút thôi thì kết
luận này và những hệ luận của nó là hiển nhiên. Sở
dĩ những sai lầm cứ tiếp tục và dẫn tới tình trạng
ñáng buồn hiện nay là vì một ñặc tính rất lan tràn
của trí thức Việt Nam: kết luận trước khi lý luận.
Kết luận theo những gì mình muốn rồi dùng lý luận
ñể biện hộ cho một kết luận ñến từ cảm tính, thành
kiến và sự thèm muốn. Chúng ta không thể là một
dân tộc lớn nếu không bỏ ñược tập quán này.
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không còn sinh sống ñược nữa thì cũng không còn
gì ñể nói. Phải thay ñổi chế ñộ ñể ñất nước có thể
tồn tại. Cuộc ñấu tranh dân chủ hoá cũng là cuộc
ñấu tranh cứu nước.

vì triết lý chính quyền của các ñảng cộng sản là
giai cấp thống trị ñương nhiên phải bóc lột giai cấp
bị trị. (Nên nhớ Marx không hề coi việc giai cấp tư
sản bóc lột giai cấp vô sản là một tội ác, ông coi ñó
là một ñiều tự nhiên, cũng tự nhiên như việc giai
cấp vô sản phải tiêu diệt giai cấp tư sản). ðó là
ñiều ñang xẩy ra tại Trung Quốc. Với hơn 70 triệu
ñảng viên, bằng dân số của một nước lớn, ñảng
Cộng Sản Trung Quốc không còn là một ñảng mà
là một giai cấp. ðó cũng là ñiều ñang xẩy ra tại
Việt Nam, với gần 8 triệu ñảng viên và ñoàn viên
ðảng Cộng Sản Việt Nam cũng không còn là một
chính ñảng mà ñã trở thành một giai cấp. Sự nhận
diện một giai cấp bóc lột, một ñiều kiện cốt lõi ñể
ñộng viên quần chúng, ñã có. Mặt khác, trở thành
một giai cấp có nghĩa là ñảng cộng sản không còn
chiến ñấu tính của một chính ñảng. Một giai cấp
không có khả năng ñoàn kết chiến ñấu, dù là ñể tự
vệ. Phong trào dân chủ sẽ thắng nếu có ñội ngũ.
ðảng cộng sản cũng biết như vậy cho nên họ sợ và
ñàn áp trước hết các mưu toan thành lập tổ chức.
Tuy vậy với những phương tiện giao thông và
truyền thông hiện nay một lực lượng dân chủ có tổ
chức vẫn thành lập ñược với ñiều kiện là những
người dân chủ làm ñúng những ñiều cần làm và
làm có phương pháp. Quần chúng Việt Nam ñã
chín muồi cho một thay ñổi chế ñộ rồi; họ không
ñứng dậy chỉ vì họ không nhìn thấy một tổ chức ñủ
tầm vóc và uy tín ñể lãnh ñạo họ và ñem lại cho họ
niềm tin ở thắng lợi. Một tổ chức như vậy chắc
chắn sẽ nhanh chóng tranh thủ ñược quần chúng và
buộc ñảng cộng sản phải nhượng bộ. Lúc ñó ngay
trong nội bộ ñảng cộng sản cũng sẽ có rất nhiều
người nhận ra rằng nên ñối thoại ñể tìm một lộ
trình dân chủ hoá chấp nhận ñược cho mọi người
thay vì ngoan cố trong một cuộc ñối ñầu tuyệt vọng
về lâu về dài, nhất là nếu trước mặt họ là một lực
lượng luôn luôn mở cửa cho ñối thoại và không
nhắm tiêu diệt hay hạ nhục một ai mà chỉ nhắm
dân chủ hoá ñất nước.
Ban lãnh ñạo cộng sản sẽ không có chọn lựa nào
khác nếu họ thấy là quần chúng có thể ñộng viên
ñược. Họ càng phải khiêm tốn khi cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu ñang diễn ra ngày càng
chứng tỏ rằng chạy theo mô thức Trung Quốc là
một sai lầm lớn, và khi cái thành tích tăng trưởng
kinh tế bẩy, tám phần trăm mỗi năm ñã tiêu tan.
Cần nhấn mạnh một lần nữa là một giai cấp
không có chiến ñấu tính. ðảng cộng sản ngày nay
với tám triệu ñảng viên và thành viên và hàng chục
tỷ ñô-la là một giai cấp và yếu hơn ñảng cộng sản
năm 1945 với vài trăm cán bộ và những ruột tượng

Nếu câu trả lời là "có".
Một chữ NẾU quá lớn bởi vì những người Việt
Nam yêu nước thực ra không còn nhiều. ðó là
thành tích lớn nhất của ñảng cộng sản. ðó lại càng
là lý do ñể những người dân chủ và yêu nước thực
sự nhận nhau là chí hữu, là anh em, và ñừng mất
thì giờ và công sức cho những manh ñộng phù
phiếm. Chúng ta ít nhưng chúng ta có thể kết hợp
ñể có sức mạnh vì chúng ta có những mục tiêu
ñúng gắn bó chúng ta. Sức mạnh của cuộc vận
ñộng dân chủ cũng là ở chỗ không ai có nhu cầu và
lý do chính ñáng ñể lo sợ và thù ghét nó cả. Và còn
cả một khối hơn 80 triệu người Việt ñang chờ ñợi
lý do ñể tin và ñể ñược ñộng viên.
*
Vả lại tình trạng của cuộc vận ñộng dân chủ tuy
bi ñát nhưng không tuyệt vọng. Vấn ñề xét cho
cùng chỉ là quyết tâm và phương pháp. Bối cảnh
thế giới có thể còn thuận lợi hơn trước nếu chúng
ta biết vận dụng. Trái với một vài nhận xét, cuộc
khủng kinh tế hiện nay gây khốn ñốn nhiều nhất
cho các nước dựa vào xuất khẩu và ñầu tư nước
ngoài. Nó là cuộc khủng hoảng do những cán cân
mậu dịch mất thăng bằng, có những nước xuất
khẩu nhiều và tiêu thụ ít trong khi những nước
khác ngược lại tiêu thụ nhiều và sản xuất ít. Nó sẽ
phải ñược ñiều chỉnh lại theo chiều hướng giảm
bớt nhập khẩu tại các nước phương Tây. Khi thị
trường trở thành khó khăn thì kẻ bán ñiêu ñứng
hơn người mua. Trung Quốc, và nhất là Việt Nam,
sẽ còn lệ thuộc hơn nữa vào các nước dân chủ phát
triển và còn phải nể nang dư luận thế giới hơn
trước ñây. Hậu thuẫn quốc tế sẽ rất có hiệu lực, dĩ
nhiên nếu ñối lập dân chủ Việt Nam biết vận dụng
một cách nghiêm chỉnh và thông minh.
Một trong những ñiều kiện cốt lõi ñể giành
thắng lợi trong một cuộc chiến tranh ñộng viên là
khối người bị ức hiếp nhận diện ra ñược một thành
phần xã hội khác như là nguyên nhân của những
thua thiệt của họ. Thí dụ: sau Thế Chiến II ðảng
Cộng Sản ñã ñộng viên ñược quần chúng nhờ tạo
ra ñược ý thức một giai cấp bần cố nông bị giai cấp
ñịa chủ bóc lột. Chúng ta ñang thấy gì?
ðặc tính của mọi ñảng cộng sản, ở mọi quốc gia,
là sau khi ñã cướp ñược chính quyền chúng dần
dần biến thành một giai cấp bóc lột và không còn
là những chính ñảng ñúng nghĩa. Không thể khác
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* Bê con lên bệ, bốn bề ñổ bể, ô uế cả vùng !
(Q.Uy)
* Mèo già lắm mẹo, giọng meo giọng mẻo, nịnh
khéo chuột nhà ! (Q.Uy)
(Con mèo mà trèo câu cau, hỏi thăm chú chuột ñi
ñâ vắng nhà ?)
***
Quốc Uy MỜI ðỐI (Vịnh con Trâu):

gạo. Quyền lợi và lòng tham chưa bao giờ là keo
sơn gắn bó những con người. Nghĩ rằng các ñảng
viên cộng sản và thành phần tư sản ñỏ sẽ gắn bó
với nhau vì quyền lợi là một nhận ñịnh ấu trĩ. ðồng
tiền là một ñồng minh dối trá và phản trắc, và cũng
có thể là thuốc ñộc. Chế ñộ này không mạnh, nó
còn tồn tại và ngoan cố chỉ vì ñối lập dân chủ quá
yếu, và ñối lập dân chủ yếu chỉ vì không ñấu tranh
ñúng phương pháp. Tình trạng rất ñáng thất vọng
hiện nay không thể làm ta quên là triển vọng thành
công của cuộc vận ñộng dân chủ rất lớn.
Ước gì năm mới sẽ là khởi ñiểm của một cách
suy nghĩ và hành ñộng mới.

Câu 1: TRÂU là bạn của nhà Nông, ñược cái
“ñức” ngu trung là mạnh !
(Quốc Uy)
Câu 2 : ðỉnh cao trí tuệ gì ñâu, chút bong bóng ñủ
say lòng thiên hạ !
(Quốc Uy)
( Bong bóng trâu tức cái bọng ñái của trâu. Những
cô bán rượu vùng Kinh bắc xưa, thường ñựng rượu
trong những túi lớn trong suốt làm bằng bong bóng
trâu, gánh ñi khắp nơi, làm cho bao tài tử giai nhân
cứ thấy cô hàng với cái bong bóng trâu nút lá chuối
khô là say mê say mệt)

Nguyễn Gia Kiểng
(*) Xem: Nguyễn Gia Kiểng, “Thời ñiểm của một
xét lại bắt buộc”
(**) Tôi có ñúc kết những nghiên cứu này trong
một số bài viết:
- “Chọn lựa giữa vận ñộng quần chúng và chính trị
xa lông ?”
- “Kịch bản nào cho cuộc cờ này ?”
- “Giải quyết khủng hoảng căn cước ñể ra khỏi bế
tắc chính trị”
- “Phải xét lại những gì và như thế nào?”
- “Cuộc chiến ñấu thực sự”

Chào Xuân Mới
Trần Nhơn
Chào Xuân mới bằng mấy vần thơ Tết,
Chúc môi trường thiên nhiên xanh, sạch, vững bền;
Giảm làng ưng thư, hồi sinh dòng sông chết,
Bớt những con ñường ngập nước, kẹt xe.

Hưởng ứng lời Mời ñối
của Hà Sĩ Phu!

Chúc môi trường xã hội công khai, minh bạch,
Hết tệ nạn "xin – cho", "ñục nước béo cò";
Tổng kết thực tiễn, thử nghiệm, tìm tòi,
Nhân rộng mô hình, lắng nghe, cầu thị.

Quốc Uy
Mời ñối 1:
* ðón bác TRÂU chớ gảy ñàn cầm, bác là bậc có
sừng có sỏ !
(Hà Sĩ Phu)
* Ngán anh VẸM say tìm lạc thú, anh vốn phường
vô thủy vô chung! (Q.Uy)
Mời ñối 2: (hỏi TRÂU, nhớ cái “lề ñường bên
phải”)
* Mặt cũng lớn, tai cũng to, ñường phải trái sao ñể
người dắt mũi ? (HSP)
* Danh cụ to, hàm cụ lớn, nước mất còn lại chịu
cảnh khom lưng ? (Q.Uy)
Mời ñối 3
* Nhai lại mãi, vẫn toàn Rơm với Cỏ ? (Hà Sĩ
Phu)
* ðánh nhau hoài, bởi thích Mác cùng Lê ! (Quốc
Uy)
Mời ñối 4:
* Nghé cỏn chớ nghe ông nghẻ ông nghè mà ñe
hàng tổng ! (HSP)

Chúc tự lực, tự cường, luyện rèn ý chí,
Pháp luật thượng tôn, trọng nghĩa, cầu hiền;
Tẩy trừ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền,
Chăm lo "dân số gia ñình",
"bình ñẳng giới".
Chúc ñột phá xây nền văn hóa mới:
Trách nhiệm, tình thương, trung thực, khoan dung;
Dám ñấu tranh phát huy chủ nghĩa anh hùng,
Không cam chịu "dĩ hòa" – giậm chân, tụt hậu;
Dám vượt khó biến thách thức thành cơ hội
Bằng chữ Tâm, chữ Dũng mỗi con người.
Trước thềm năm mới Kỷ Sửu – 2009
TS Trần Nhơn
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triết học mở ra thời kì công nghiệp phát triển là
triết học Phục Hưng ñề cao con người, ñề cao vai
trò cá nhân, coi con người là trung tâm, là chủ thể
xã hội. Triết học Phục Hưng khởi nguồn ở ngay
nước Ý trung tâm của giáo hội, trung tâm của thần
quyền rồi lan rộng ra cả châu Âu suốt mấy thế kỉ
XV, XVI. Trí tuệ dẫn dắt con người ñi vào khám
phá thế giới, tìm tòi phát minh khoa học và vận
dụng ngay những phát minh ñó tạo ra máy móc
công nghiệp ngày càng hoàn thiện là trí tuệ ñược
giải phóng khỏi sự trói buộc, bưng bít của cường
quyền phong kiến và nhà thờ của thời kì Ánh Sáng
thế kỉ XVII tiếp liền sau thời kì Phục Hưng.

Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa :
thừa ồn ào,
thiếu tư tưởng ñịnh hướng
Phạm ðình Trọng
LTS: Trân trọng cáo lỗi cùng tác giả Phạm ðình
Trọng và quí ñộc giả, vì lý do nhiều bài vở quan
trọng, phần thứ hai của bài “Nỗi ðau Dân Chủ”
phải dời lại vào kỳ tới, số 57.
Tham luận trong hội thảo Nhà văn với sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Hội Nhà
Văn Việt Nam tổ chức.

ðồng thời với cuộc cách mạng công nghiệp diễn
ra trên phạm vi thế giới còn có dồn dập những cuộc
cách mạng xã hội ñẫm máu nổ ra trên khắp hành
tinh. Việt Nam cũng phải trải qua hai cuộc cách
mạng xã hội long trời lở ñất, cuộc cách mạng nào
cũng khốc liệt máu lửa: Cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc của Việt Nam và Cuộc cách mạng
vô sản của một hệ tư tưởng thế giới. Một dân tộc
nô lệ ñương nhiên phải làm cách mạng giải phóng
dân tộc và thắng lợi của cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc thì ñã rõ. Nhưng còn cuộc cách
mạng vô sản? Sau nhiều chục năm cùng cả hệ
thống xã hội chủ nghĩa hăm hở, quyết liệt tiến hành
cách mạng vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội mà
những nguyên tắc của cách mạng vô sản hầu như
ñều ñối lập với những tư tưởng, những ñòi hỏi của
của cách mạng công nghiệp, vì thế cách mạng vô
sản ñã ñối lập với phần còn lại của thế giới ñang ào
ạt phát triển trong cách mạng công nghiệp và trong
nền kinh tế thị trường cũng quyết liệt cạnh tranh ñể
phát triển. ðối lập với sự phát triển tất dẫn ñến trì
trệ, bế tắc, khủng hoảng mà con ñường thoát duy
nhất là thay ñổi ñường lối cũ và từ ngữ ta vẫn dùng
là ñổi mới, là trở lại kinh tế thị trường! Và công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa thực tế chỉ là hòa nhập trở
lại với thế giới ñang ào ạt phát triển trong cuộc
cách mạng công nghiệp diễn ra từ mấy trăm năm
nay. Khi chúng ta hòa nhập là khi cuộc cách mạng
công nghiệp thế giới ñã bước vào thời kì phát triển
cao, thời kì ñiện tử, tin học vì thế phải hiện ñại hóa.
Hòa nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp thế
giới là chúng ta phải chấp nhận, phải tuân theo tư
tưởng triết học của cuộc cách mạng công nghiệp,
ñó là tư tưởng ñề cao con người, ñề cao vai trò cá
nhân, coi con người là trung tâm, là chủ thể xã hội.
Cách mạng công nghiệp cũng ñòi hỏi giải phóng trí
tuệ, giải phóng sức lao ñộng sáng tạo khỏi sự trói
buộc, (xem tiếp trang 30)

Biên Hòa ngày 8.1.2009
Tư tưởng triết lí có vai trò ñịnh hướng cho một
sự nghiệp, mang tính quyết ñịnh sự thành bại của
sự nghiệp ñó. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại
hóa ở nước ñược nói ñến khá ồn ào nhưng tư tưởng
triết lí của sự nghiệp ñó là gì dường như chưa ñược
xác ñịnh. Tham luận của tôi ñề cập vấn ñề quan
trọng này.
Từ hình thái kiếm sống bằng hái lượm, săn bắt
hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, thụ ñộng trông
chờ miếng ăn só sẵn trong tự nhiên, ñến hình thái
tạo ra nguồn sống bằng trồng trọt, chăn nuôi, tác
ñộng vào tự nhiên, biến ñổi tự nhiên, chủ ñộng tạo
ra sản phẩm nuôi sống con người. ðó thực sự là
cuộc cách mạng lớn, cuộc cách mạng ñầu tiên của
loài người. Nhưng cuộc cách mạng ñó diễn ra âm
thầm, lặng lẽ, mò mẫm, tự phát, không có tư tưởng
làm ñộng lực thôi thúc, dẫn dắt, không ñược tổ
chức ñể thành trào lưu xã hội. Vì thế, cuộc cách
mạng lớn lao tạo ra bước ngoặt quan trọng trong
tiến trình phát triển loài người ñã diễn ra chậm
chạp, rỉ rả, rời rạc, lẻ tẻ, kéo dài tới vài ngàn năm!
Từ hình thái sản xuất thủ công, thô sơ, chuyển
sang hình thái sản xuất công nghiệp cơ khí, ñiện
khí là một bước sải dài thần kì, vượt một chặng
ñường rất xa trên con ñường tiến hóa từ ñêm dài
trung cổ phong kiến ñến ánh sáng huy hoàng của
văn minh công nghiệp. Vượt chặng ñường dài ñó
loài người chỉ mất vài trăm năm vì lần chuyển ñổi
hình thái sản xuất này, loài người không còn mò
mẫm, tự phát, ñược chăng hay chớ nữa mà có lí
luận của tư tưởng triết học mở ñường, có ánh sáng
trí tuệ dẫn dắt và cuộc chuyển ñổi ñã trở thành
cuộc cách mạng cuốn hút cả loài người. Tư tưởng
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nam trên 300m (qua cột ki-lo-mét zéro); tại ñiểm
nối ñường ray thì mất 148 m ; VN mất toàn bộ cao
ñiểm chiến lược là rặng núi ñá phía bắc ðồng
ðăng, ñường biên giới cách nơi này chỉ còn
khoảng 100 – 200m thay vì khoảng 1800m như
biên giới lịch sử.
Biên giới lịch sử khu vực thác Bản Giốc cũng bị
thay ñổi lớn. Thác Bản Giốc thay vì hoàn toàn của
Việt Nam và cách biên giới ñến 2km thì nay phải
nhượng cho TQ phân nữa và họ ñặt tên thác này là
thác ðức Thiên (ðức Thiên Bộc Bố).
Bãi Tục Lãm, mặc dầu việc tranh chấp chỉ mới
bị tiết lộ ra ngoài công chúng một vài tuần nay,
nhưng quần chúng và các học giả hải ngoại ñã tích
cực tham gia bàn cãi, cung cấp dữ kiện, chứng
minh rằng bãi Tục Lãm hoàn toàn thuộc về Việt
Nam,
xem
tại
ñây :
http://www.xcafevn.org/forum/showthread.php?t=21094 . Bãi
này cũng phải nhượng cho TQ một phần tư diện
tích.
Và ñó mới chỉ là những tranh chấp mà công
chúng biết ñược. Theo ông Lê Công Phụng thì có
ñến 64 ñiểm như thế.
Tít lớn của báo Vietnamnet ghi: “Thứ trưởng
Ngoại giao Vũ Dũng khẳng ñịnh không thể có
chuyện “Việt Nam mất ñất”, “cắt ñất” cho nước
này, nước kia như một số mạng nước ngoài ñưa
tin”.
Ông Dũng khẳng ñịnh như thế, nhưng ông nghĩ
gì về tuyên bố của ông Phụng, qua trả lời phỏng
vấn ông Lý Kiến Trúc cuối tháng 9-2008 về các
ñiểm cao mà TQ chiếm năm 1979, nay VN phải
nhượng cho TQ ? Cùng là viên chức cao cấp hết cả
nhưng kẻ nói không người nói có. Nhất ñịnh phải
có một người nói dối.
Ký giả Vietnamnet ñặt câu hỏi: “Một số mạng
nước ngoài tiếp tục ñưa tin thất thiệt rằng Việt
Nam ñã bị mất ñất. Thứ trưởng bình luận gì về ý
kiến này?”. Ông Dũng trả lời: “những mạng này
hoặc do thiếu thông tin hoặc cố tình làm sai lệch
thông tin vì những ý ñồ khác nhau”.
Câu hỏi của ký giả tự nó ñã thiếu lương thiện.
Có kiểm chứng chưa mà biết người ta ñưa tin thất
thiệt? Hay là Ông Dũng và lãnh ñạo CSVN tung tin
thất thiệt ñể che dấu trách nhiệm làm mất ñất của
mình? Trách nhiệm nhà báo là phải làm sáng tỏ
việc này.
Cũng trong bài viết dẫn trên, ông Dũng cho
rằng: “lần ñầu tiên trong lịch sử, Việt Nam và
Trung Quốc, với tư cách là hai quốc gia ñộc lập,
có chủ quyền ñã tự mình hoạch ñịnh ñược ñường
biên giới trên ñất liền (xem tiếp trang 32)

Việt Nam và Trung Quốc ñã
hoàn tất công trình phân giới
Trương Nhân Tuấn
Như thế công trình cắm mốc phân giới ñường
biên giới hai nước Việt Nam – Trung Quốc ñã
ñược hai bên quan hệ tuyên bố kết thúc sau hơn 30
năm ñàm phán, hoạch ñịnh và cắm mốc trên thực
ñịa. Trong những giây phút bước sang năm mới
2009 các ñội phân giới phía Việt Nam ñã gởi báo
cáo hoàn thành nhiệm vụ ñược giao phó, xem tại
ñây :
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/82177
5/. Ý muốn kết thúc công trình là do « quyết tâm »
của cấp lãnh ñạo ñảng và nhà nước hai bên, xem
tại
ñây :
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/82177
5/.
Một số vấn ñề khuất tất về biên giới bấy lâu nay
ñược bạch hóa nhưng ñồng thời nhiều nghi vấn
khác ñược ñặt ra.
Tuần qua, vào ngày 22 tháng 12, nhân chủ tọa
buổi lễ cắm mốc số 1116 tại Nam Quan, ông Vũ
Dũng cho biết là vẫn còn một số cột mốc vẫn chưa
cắm tại vùng Cao Bằng. Chỉ trong một tuần mà ñội
phân giới phía VN ñã hoàn tất việc cắm mốc trên
thực ñịa vào những giây phút giao thừa 2009 như
ñã loan báo là một việc hoang ñường. Không thể
cắm các mốc tại các vùng núi non hiểm trở, các
cao ñiểm chiến lược, hay giải quyết các tranh chấp
ñã tồn ñọng không thể giải quyết từ hơn 30 năm
qua trong một thời gian ngắn ngũi như thế. ðương
nhiên ngoại trừ trường hợp phía VN qui thuận mọi
ñòi hỏi phi lý của phía bên Trung Quốc.
Quyết tâm chấm dứt việc phân giới bằng mọi giá
cho thấy cấp lãnh ñạo ñảng CSVN ñã nhượng bộ
trước sức ép của TQ, thỏa mãn những ñòi hỏi phi
lý nhất của nước này.
Việc này ñã ñể lại hậu quả của nó. Việt Nam ñã
mất những phần ñất có giá trị lịch sử, kinh tế và
chiến lược cho TQ, mặc dầu phía Việt Nam có ñầy
ñủ bằng chứng chứng minh chủ quyền của mình ở
những vùng ñất này mà phía TQ không thể phản
biện ñược. Các khu vực như Nam Quan, thác Bản
Giốc, bãi Tục Lãm… là những nơi mà phía VN có
ñầy ñủ dữ kiện, bản ñồ, bằng chứng lịch sử cụ thể ;
các bằng chứng này ñã ñược các học giả trong,
ngoài nước công bố từ lâu, lặp ñi lặp lại nhiều lần,
một cách ñầy ñủ trên các mạng internet.
Biên giới lịch sử khu vực Nam Quan bị thay ñổi
sâu sắc : trước cổng, ñường biên giới lùi về phía
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của bất cứ phái ñoàn nào, kể cả phái ñoàn VM tức
VNDCCH.
Một bản tuyên bố không có chữ ký không thể là
một văn bản pháp lý có tính cưỡng hành, mà chỉ có
tính cách dự kiến tương lai mà thôi. Phái ñoàn
QGVN chẳng những không ký hiệp ñịnh Genève,
mà còn không tham dự vào bản "Tuyên bố cuối
cùng... ", nên tự cho rằng không bị ràng buộc vào
ñiều 7 của bản tuyên bố nầy và không chấp nhận
tổng tuyển cử.
Lấy lý do Nam Việt không chấp nhận tổng tuyển
cử, Bắc Việt quyết ñịnh tấn công Nam Việt. ðầu
tiên, Ban Bí thư Trung ương ñảng Lao ðộng (Lð,
hậu thân của ñảng CSðD) ra chỉ thị ngày 24-51958, tổ chức học tập chủ thuyết Mác-Lê ñể xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Bắc Việt và tiến hành
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Nam Việt.
Vào cuối năm nầy, Lê Duẫn ñược bí mật gởi vào
Nam ñể nghiên cứu tình hình. Khi trở ra Bắc, bản
báo cáo của Lê Duẫn ñã ñưa ñến quyết ñịnh của
Uỷ ban Trung ương ñảng Lð tại hội nghị lần thứ
15 ở Hà Nội ngày 13-5-1959, theo ñó ñảng Lð ra
nghị quyết thống nhất ñất nước (tức ñánh chiếm
miền Nam bằng võ lực) và ñưa miền Bắc tiến lên
xã hội chủ nghĩa. (Nghị quyết ñăng trên Nhân Dân
ngày 14-5-1959)
Nghị quyết trên ñây ñược lập lại trong ðại hội 3
ñảng Lð, khai diễn từ ngày 5-9 ñến ngày 10-91960 tại Hà Nội, mệnh danh là "ðại hội xây dựng
chủ nghĩa xã hội và ñấu tranh thực hiện thống nhất
nước nhà", ñưa ra hai mục tiêu lớn của ñảng Lð là
xây dựng miền Bắc tiến lên Xã hội chủ nghĩa và
"giải phóng" miền Nam bằng võ lực. (3) Thế là
chiến tranh tái phát từ năm 1960 ñến năm 1975.
Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Nam Việt ngày
30-4-1975.
Trong ba giai ñoạn trên ñây của cuộc chiến ba
mươi năm ở Việt Nam, Trung Quốc ñã giúp phía
VM cộng sản từ giai ñoạn thứ hai tức từ năm 1950
trở ñi. Sự giúp ñỡ của Trung Quốc cho phe cộng
sản Việt Nam ñã quá rõ ràng, không cần nhắc lại.
Ở ñây, chỉ xin thử bàn Trung Quốc ñã hưởng lợi gì
sau khi giúp phe CSVN thắng thế?

Trung Quốc có lợi gì trong
chiến tranh Việt Nam?
Trần Gia Phụng
1.- Tổng quan
Chiến tranh Việt Nam kéo dài trong 30 năm, từ
1946 ñến 1975, có thể chia thành ba giai ñoạn.
Giai ñoạn thứ nhất từ 1946 ñến 1949: Khi Pháp
ñưa quân tái chiếm Việt Nam, Hồ Chí Minh, mặt
trận Việt Minh (VM) và chính phủ Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) nhượng bộ và thỏa
hiệp với Pháp, ký liên tiếp hai thỏa ước ñể duy trì
quyền lực của VM và ñảng Cộng Sản ðông Dương
(CSðD). Tuy nhiên, Pháp không ngừng tiến quân
và ép VM ñến ñường cùng. Hồ Chí Minh liền họp
trung ương ñảng CSðD trong hai ngày 18 và 1912-1946 tại Vạn Phúc (Hà ðông) ñể tham khảo.
Cuộc họp ñi ñến quyết ñịnh tấn công Pháp vào tối
19-12-1946.(1) Thế là chiến tranh không tuyên
chiến bùng nổ. Từ năm 1946 ñến năm 1949, VM
vừa ñánh, vừa ñàm, vừa trốn chạy lên miền rừng
núi ñể chờ ñợi thời cơ.
Giai ñoạn thứ hai từ 1950 ñến 1954: Trong cuộc
tranh chấp tại Trung Quốc, Mao Trạch ðông và
ñảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) thành công.
Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân ðảng chạy ra ðài
Loan. Mao Trạch ðông công bố thành lập chính
thể Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (gọi tắt là
Trung Quốc).
Hồ Chí Minh và VM cầu viện CSTQ. Nhờ sự
giúp ñỡ về mọi mặt của của Trung Quốc, VM phản
công từ năm 1950 và cuối cùng chiến thắng năm
1954. Chẳng những VM, mà cả Việt Nam sẽ phải
trả giá cho sự cầu viện và chiến thắng nầy. Hiệp
ñịnh Genève ngày 20-7-1954, chia hai ñất nước ở
sông Bến Hải, vùng vĩ tuyến 17. Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa (tức VM cộng sản) ở miền Bắc,
Quốc Gia Việt Nam (hậu thân là Việt Nam Cộng
Hòa) ở miền Nam. Trước khi ký hiệp ñịnh
Genève, VM ñã ñưa ra kế hoạch gài người ở lại
miền Nam, trường kỳ mai phục ñể chống lại
QGVN.(2)
Giai ñoạn thứ ba từ 1960 ñến 1975: Từ năm
1955, Bắc Việt bắt ñầu kiếm cách gây hấn, ñòi hỏi
Nam Việt phải tổ chức tổng tuyển cử vào năm
1956 theo dự kiến trong ñiều 7 bản "Tuyên bố cuối
cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn ñề lập lại
hòa bình ở ðông Dương" ngày 21-7-1954. Cần
chú ý, bản tuyên bố cuối cùng nầy không có chữ ký

2.- Trong giai ñoạn 1950-1954
An ninh biên giới nam Trung Quốc:
Khi
CHNDTH ñược thành lập ngày 1-10-1949, chiến
tranh giữa VM và Pháp ñã diễn ra ñược ba năm.
Cuối năm 1949, Hồ Chí Minh gởi hai ñại diện là
Lý Bích Sơn và Nguyễn ðức Thủy ñến Bắc Kinh
xin viện trợ.(4a) Theo sự thỏa thuận giữa hai bên,
chính phủ VNDCCH thừa nhận chính phủ
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CHNDTH ngày 15-1-1950.
Ngay sau ñó,
CHNDTH công nhận trở lại chính phủ VNDCCH
ngày 18-1-1950.
Ngày 30-1-1950, Hồ Chí Minh ñến Bắc Kinh
cầu viện. Sau ñó, Hồ Chí Minh tiếp tục qua Liên
Xô ngày 3-2-1950 ñể xin Liên Xô viện trợ, nhưng
Joseph Stalin, lãnh tụ Liên Xô, trả lời với Hồ Chí
Minh rằng việc giúp ñỡ VM bước ñầu là công việc
của CHNDTH.( 4b) Nguyên lúc ñó, Liên Xô mới
ra khỏi thế chiến thứ hai, vừa lo tái thiết ñất nước,
vừa lo tổ chức thống trị các nước ðông Âu mà
Liên Xô mới chiếm ñược sau thế chiến thứ hai, và
Liên Xô ít có quyền lợi ở Viễn ñông, nên Liên Xô
ít chú trọng ñến Việt Nam.
Ngày 17-2-1950, Hồ Chí Minh rời Moscow, trở
về Bắc Kinh. Tại ñây, một hiệp ước phòng thủ hỗ
tương giữa VM và Trung Quốc ñược ký kết, theo
ñó hai bên hợp tác ñể tiễu trừ thổ phỉ (ám chỉ Quốc
Dân ðảng Trung Hoa và biệt kích Pháp).(5) Hiệp
ước nầy cho thấy rõ chủ ñích phòng thủ biên giới
của CHNDTH khi viện trợ cho VM.
Nguyên khi Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ)
chiếm ñược lục ñịa, thì Tưởng Giới Thạch và Quốc
Dân ðảng Trung Hoa (QDðTH) chạy ra ðài Loan,
cố thủ ở ñây. Ngoài ra, khoảng 30,000 quân
QDðTH tràn qua Việt Nam. Số quân nầy bị quân
Pháp tước khí giới và tập trung ở vùng mỏ than
ðông Triều.(6)
Cần chú ý, cuối năm 1949, ñảo Hài Nam (ở gần
Việt Nam) vẫn còn bất ổn. Cho ñến ngày 1-51950, CSTQ mới ñánh chiếm ñược ñảo Hải Nam.
Từ ñó Hải Nam chính thức thuộc Trung Quốc, trở
thành ñặc khu trực thuộc tỉnh Quảng ðông của
CHNDTH. Vì vậy, ñảng CSTQ rất lo ngại về tình
hình biên giới phía nam, sợ Hoa Kỳ hay Pháp giúp
tàn quân QDðTH trở về quấy phá biên giới phía
Nam Trung Quốc.
Trung Quốc gởi võ khí, ñạn dược qua giúp VM
chống Pháp ñể giữ yên và tạo một vùng trái ñộn
giữa Việt Nam và nam Trung Quốc. Số võ khí, ñạn
dược nầy do quân QDðTH bỏ lại lục ñịa trước khi
tháo chạy ra ðài Loan. Chẳng những thế, ñảng
CSTQ còn gởi cố vấn chính trị và quân sự sang
giúp VM.
Chính tướng Trần Canh (Chen Geng), một danh
tướng thân cận của Mao Trạch ðông, ñược gởi
sang làm cố vấn cho Hồ Chí Minh, ñã giúp VM
chiến thắng trận ñầu tiên tại ðồng Khê ngày 16-91950. ðồng Khê ở phía nam Cao Bằng, phía bắc
Thất Khê. (Thất Khê ở phía bắc Lạng Sơn).
Cũng nhờ chiến thuật công ñồn ñả viện do Trần
Canh cố vấn, tại vùng Cao Bằng-Lạng Sơn, VM

cử ñại ñoàn (sư ñoàn) 308, trung ñoàn 209 và một
tiểu ñoàn ñộc lập, mở hai trận phục kích riêng lẻ
gần ðồng Khê, bắt ñược hai trung tá Lepage (8-101950) và Charton (10-10-1950).(7) Số tù binh
Pháp bị bắt trong các trận nầy lên ñến 4,000 binh
sĩ, 354 hạ sĩ quan và 98 sĩ quan, trong ñó có hai sĩ
quan cấp trung tá.
Từ ñây, VM làm chủ vùng Cao Bằng, ðồng
Khê, Thất Khê, khai thông hoàn toàn khu vực biên
giới giữa Trung Quốc và chiến khu Việt Bắc của
VM, tạo một vùng an toàn cho VM dọc biên giới
Việt Hoa, giúp việc chuyển vận hàng viện trợ của
Trung Quốc cho VM ñược dễ dàng.
Sau trận nầy, Trung Quốc yên tâm rằng từ ñây
tàn quân QDðTH không còn ẩn trốn trong vùng
rừng núi biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam,
liền rút ñại tướng Trần Canh về Bắc Kinh tháng
11-1950. Lúc ñó, chiến tranh Cao Ly (Triều Tiên)
bùng nổ ngày 25-6-1950. Tháng 6-1951, Trần
Canh ñược lãnh ñạo Trung Quốc gởi qua cầm quân
ở Cao Ly.
Như thế, ñảng CSTQ giúp VM và ñảng CSðD
chống Pháp ở Việt Nam năm 1950 trước tiên vì
nhu cầu an ninh biên giới phía nam của Trung
Quốc, như trước ñây nhà Thanh gởi quân qua ñánh
Pháp ở Bắc Kỳ ñể cầm chân và không cho quân
Pháp tràn qua biên giới của nhà Thanh.
Ngang hàng với các cường quốc: ðảng CSTQ
làm chủ lục ñịa và thành lập chế ñộ CHNDTH
ngày 1-10-1949. Lúc ñó, Trung Quốc chỉ là một
nước chậm tiến, nông nghiệp lạc hậu, bị các cường
quốc tây phương xem nhẹ, chưa ñược cho thay thế
ghế hội viên của Trung Hoa Dân Quốc ở Liên Hiệp
Quốc.
Sau khi hiệp ước ñình chiến ở Cao Ly (Triều
Tiên) ñược ký kết tại Bàn Môn ðiếm (Panmunjon)
ngày 27-7-1953, và khi chiến tranh Việt Nam càng
ngày càng quyết liệt, Liên Xô ñề nghị với Hoa Kỳ,
Anh, Pháp họp cùng Trung Quốc vào tháng 8-1953
ñể giải quyết những tranh chấp còn lại ở Triều Tiên
và chiến tranh Việt Nam. ðề nghị nầy bị tam
cường tây phương bác bỏ, vì cả ba nước không
thừa nhận Trung Quốc là một cường quốc ngang
hàng với họ.(8a)
Tháng 2-1954, Liên Xô lập lại ý kiến nầy.
Trước tình hình ở ðông Dương càng ngày càng
xấu về phía quân ñội Liên Hiệp Pháp và càng ngày
càng thắng thế về phía bộ ñội VM, Hoa Kỳ, Anh,
Pháp ñành phải chấp nhận mời Trung Quốc ñến
họp ñể giải quyết chuyện ðông Dương.( 8b)
Dầu vậy, các nước Tây phương vẫn chưa xem
trọng Trung Quốc. Trưởng phái ñoàn Hòa Kỳ ñầu
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Mao ñã ñưa ñến thông qua ñảng cộng sản với biết
bao hậu quả nặng nề mà chưa biết ñến bao giờ
mới khắc phục ñược...” (11)
Lịch sử bang giao Việt Hoa cho thấy rằng các
nhà cầm quyền Trung Quốc nguy hiểm không kém
gì thực dân Pháp, nếu không muốn nói là nguy
hiểm hơn. Bằng chứng là vào thế kỷ 15, nhà Minh
xâm lăng, khai thác và bóc lột ðại Việt tàn bạo
không khác gì thực dân Pháp (xin xem Bình Ngô
ñại cáo của Nguyễn Trãi). Nhà Minh còn rất thâm
ñộc, tịch thu hết sách vở, tài liệu, bia ñá, nhân tài
của ðại Việt ñem về Trung Hoa, nghĩa là nhà Minh
chủ trương tiêu diệt toàn bộ văn hóa ðại Việt.
Từ thời cổ xưa, các triều ñại quân chủ Trung
Quốc không ngừng bành trướng lãnh thổ. Trung
Quốc ñã xâm chiếm và ñồng hóa tất cả các nước
chung quanh Trung Quốc, như Mãn Châu, Tân
Cương, Mông Cổ, Tây Tạng, Vân Nam, nhưng
Trung Quốc chỉ xâm lăng Việt Nam chứ không
xâm chiếm ñược Việt Nam vĩnh viễn.
ðối với Việt Nam, Trung Quốc luôn luôn tự tôn,
cho rằng Việt Nam là phiên thuộc của Trung Quốc.
Tác giả Sở Cuồng Lê Dư kể lại rằng, ngay cả nhà
cách mạng Tôn Dật Tiên (Trung Quốc) cũng ñã nói
với chính khách Nhật Bản là tử tước Khuyển
Dưỡng Nghị, tức Inukai Ki, rằng: “Người Việt
Nam vốn nô lệ căn tính. Ngày xưa họ bị chúng tôi
ñô hộ, ngày nay họ bị Pháp ñô hộ. Dân tộc ấy
không có tương lai.” (12) Dầu Tôn Dật Tiên phát
biểu như thế, Việt Nam là nước duy nhất nằm sát
Trung Quốc và kháng cự lại ñược nền ñô hộ của
Trung Quốc.
Người Trung Quốc thuộc chủng tộc da vàng, có
nền văn hóa và văn minh gần giống người Việt. Vì
vậy, khác với người Pháp, người Trung Quốc rất
dễ hòa lẫn với người Việt, nghĩa là người Trung
Quốc ñến Việt Nam, và có thể ở lại sinh sống tại
Việt Nam.
Dưới thời quân chủ, khoảng từ 2 ñến 4 năm, do
yếu thế, triều ñình Việt cử sứ thần sang Trung Hoa
triều cống một lần, nhưng vua nước Việt, tức
nguyên thủ quốc gia, chưa bao giờ sang Bắc Kinh
bệ kiến các hoàng ñế Trung Hoa, trừ lần Lê Chiêu
Thống lưu vong năm 1789, và Phạm Công Trị giả
vua Quang Trung sang Thanh năm 1790.
Trong khi ñó, từ năm 1950 ñến năm 1954, Hồ
Chí Minh, nguyên thủ nhà nước VNDCCH, bốn
lần sang Bắc Kinh hội kiến các lãnh tụ CSTH ñể
xin cầu viện. ðó là các lần: 1) ðến Bắc Kinh 30-11950 rồi qua Moscow. 2) ðến Nam Ninh ngày 5-21951. 3) ðến Bắc Kinh cuối tháng 9-1952, rồi ñi

tiên tại hội nghị Genève là ngoại trưởng John
Foster Dulles. Khi gặp trưởng phái ñoàn Trung
Quốc tại Genève là thủ tướng kiêm ngoại trưởng
Châu Ân Lai, John Foster Dulles vẫn không thèm
bắt tay xã giao.(9)
Như thế, từ một nước mới ñược thành lập, kinh
tế lạc hậu, nhờ chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc
ñược ngồi ngang hàng với các cường quốc Tây
phương tại hội nghị Genève. ðây là một thắng lợi
ngoại giao quan trọng của Trung Quốc mà Trung
Quốc không ñóng góp xương máu trên chiến
trường.
Trong sách ðêm Giữa Ban Ngày, tác giả Vũ
Thư Hiên viết rằng trong chiến tranh chống lại
miền Nam từ năm 1960, Lê Duẫn, bí thư thứ nhất
ñảng Lð (năm 1976 ñổi là tổng bí thư), ñã từng
nói: "Ta ñánh Mỹ là ñánh cho Liên Xô, ñánh cho
Trung Quốc."(10) Thật ra, ngay từ năm 1950, VM
cũng ñã ñánh cho Trung Quốc.
Cố vấn hay chỉ huy: Vào thế kỷ 19, Pháp ñến
xâm lăng và bảo hộ Việt Nam. Nước Pháp xa Việt
Nam, nằm ở miền ôn ñới. Người Pháp thuộc
chủng tộc da trắng, chịu ảnh hưởng của nền văn
hóa và văn minh khác hẳn người Việt. Người Pháp
ñến Việt Nam ñể khai thác và bóc lột, nhưng người
Pháp không thích hợp với phong thổ Việt Nam,
nên người Pháp ít ở lại Việt Nam.
Sau thế chiến thứ hai tức sau năm 1945, tuy
Pháp muốn tái chiếm Việt Nam, nhưng người Việt
Nam luôn luôn có tinh thần ñộc lập, sẵn sàng ñứng
lên chống Pháp, như trước ñây ñã từng chiến ñấu
chống Pháp. Cuộc kháng chiến có thể khó khăn
nhưng trào lưu chung trên thế giới lúc ñó là giải trừ
thuộc ñịa, nên trước sau gì nước ta cũng có thể tự
lực ñánh ñuổi ñược người Pháp, mà không nhất
thiết phải dựa vào Trung Quốc mới có thể thành
công. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
trong lịch sử trước ñây rất cam khổ, nhưng dân tộc
Việt luôn luôn tự lực bảo vệ nền ñộc lập dân tộc
mà không cần ngoại quốc viện trợ. Còn những lần
các triều ñại Việt Nam nhờ ñến Trung Quốc, ñều bị
Trung Quốc xâm lăng. Ví dụ cuối ñời Trần và cuối
ñời Lê là những bài học rõ nét nhất.
Trong sách Mặt thật, tác giả Thành Tín, tức Bùi
Tín, nguyên ñại tá bộ ñội cộng sản, nguyên phó
tổng biên tập báo Nhân Dân, ñã viết: “...Nếu như
hồi ấy ñường lối ñấu tranh ñại loại như của cụ
Phan [Châu Trinh] ñề xướng ñược chấp nhận và
thành hiện thực thì ñất nước ta có thể khác hẳn
hiện nay, vừa có ñộc lập thống nhất, có dân chủ và
phát triển, có thể tránh ñược chiến tranh và tránh
bị cỗ máy nghiền mà chủ nghĩa Staline, chủ nghĩa
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Moscow. 4) ðến Bắc Kinh cuối tháng 3-1954, rồi
ñi Moscow.
Ngang nhiên hơn nữa, năm 1954, Châu Ân Lai
gọi Hồ Chí Minh sang Liễu Châu nói là hội họp và
thảo luận, nhưng thực chất là ra lệnh cho Hồ Chí
Minh phải ký hiệp ñịnh Genève chia hai nước Việt
Nam. Thế là Hồ Chí Minh ñành nghe theo.(13)
Chưa có thời ñại nào mà chính quyền Trung Hoa
chi phối mạnh mẽ, gần như chỉ huy nhà nước Việt
Nam như CHNDTH ñối với VNDCCH.

MTDTGPMN. Trung Quốc liền ñưa hạm ñội hùng
hậu ñánh chiếm hải ñảo Hoàng Sa của VNCH.
Biết rằng khó thắng, nhưng Hải quân VNCH do
Ngụy Văn Thà chỉ huy, cương quyết bảo vệ quê
hương, tiếp nối truyền thống anh dũng của tổ tiên
chúng ta.
Ngụy Văn Thà và ñồng ñội hy sinh. Trung
Quốc một lần nữa xâm lăng Việt Nam. Bắc Việt
cộng sản im lặng, không lên tiếng. ðây là khởi ñầu
của thời kỳ Trung Quốc tiến xuống các hải ñảo
phía nam.
Trung Quốc bắt tay với Hoa Kỳ và vào Liên
Hiệp Quốc: Sau hiệp ñịnh Genève (20-7-1954),
Hoa Kỳ vào Việt Nam nhắm mục ñích giúp Nam
Việt chận ñứng sự bành trướng của khối cộng sản.
Sau một thời gian có mặt tại Việt Nam, từ thập
niên 60, Hoa Kỳ nhận ra hai ñiều:
Thứ nhất, các nước cộng sản không phải là một
khối chặt chẽ, mà họ là những thực thể riêng biệt,
với những quyền lợi mâu thuẫn nhau khá trầm
trọng. Hoa Kỳ không bỏ lỡ cơ hội kiếm cách khai
thác mâu thuẫn giữa các nước cộng sản, ñúng ra là
giữa Liên Xô và Trung Quốc ñể làm thế nào ly
gián họ, và tránh cho họ xích lại gần nhau như
trước. Vì vậy, người Hoa Kỳ bắt ñầu xét duyệt lại
chính sách toàn cầu của Hoa Kỳ.
Thứ hai, nếu Hoa Kỳ càng giúp VNCH (Nam
Việt) chống lại VNDCCH (Bắc Việt), thì Liên Xô
và Trung Quốc ở thế cùng liên kết ñể giúp Bắc
Việt chống lại Hoa Kỳ, tức Hoa Kỳ tạo nên một
hoàn cảnh thuận lợi cho Liên Xô và Trung Quốc
tạm gác những mâu thuẫn song phương, ñể cùng
nhau cứu giúp một nước cộng sản thứ ba. Nói cách
khác, làm như thế, chẳng khác gì Hoa Kỳ tạo cơ
hội cho hai nước Liên Xô và Trung Quốc xích lại
với nhau.
Trên quan niệm ñịa lý chính trị học
(geopolitics), vào cuối thập niên 60 và ñầu thập
niên 70, người Hoa Kỳ còn ngộ ra rằng "Bắc Việt
không thể tàn phá Hoa Kỳ trong vòng nửa giờ,
hoặc tiêu hủy các thành phố, giết một nửa dân số,
nhưng với hỏa tiển nguyên tử, Liên Xô có thể làm
ñược việc ñó. Trung Quốc tuy chưa ngang tầm của
Liên Xô vì ít vũ khí nguyên tử, nhưng lại ñe dọa
phần còn lại của Á châu vì ý hệ chính trị cứng rắn
và vì dân số ñông ñảo của họ."(14 a)
Chẳng những thế, các chính trị gia Hoa Kỳ lúc
ñó còn ñi xa hơn, cho rằng "hy sinh Việt Nam mới
thật là ñáng giá. Còn hơn là hao phí thêm nhiều
sinh mạng người Mỹ và hàng tỷ mỹ kim ñể chống
ñỡ Việt Nam với chẳng có hy vọng thắng lợi, tại
sao không thỏa thuận thua cuộc ñể ñổi lấy sự mở

3 - Trong giai ñoạn 1960-1975
Trung Quốc xâm lăng Việt Nam: Sau khi nhờ
CSTQ ñể chống Pháp, nhất là chuẩn bị cầu viện ñể
tiến ñánh miền Nam, ñương nhiên VNDCCH phải
biết ñiều với Trung Quốc. Sự biết ñiều nầy thấy rõ
qua công hàm ngày 14-9-1958 do Phạm Văn ðồng,
thủ tướng Bắc Việt ký, tán thành quyết ñịnh về
lãnh hải của Trung Quốc và triệt ñể tôn trọng hải
phận 12 hải lý của Trung Quốc. Phạm Văn ðồng
ký công hàm trên phải ñược sự chuẩn thuận của Hồ
Chí Minh và bộ chính trị ñảng Lao ðộng.

Trong khi giúp ñỡ Bắc Việt ñể tiến ñánh Nam
Việt, Trung Quốc theo dõi diễn tiến tình hình chiến
tranh Việt Nam, sẵn sàng chuẩn bị ra tay ñể thủ lợi.
Ngày 27-1-1973, tại Paris bốn bên lâm chiến ở
Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt Trận Dân Tộc Giải
Phóng Miền Nam) ký kết “Hiệp ñịnh chấm dứt
chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam”, theo
ñó Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn ra khỏi Việt Nam.
ðây là thời cơ thuận tiện ñể Trung Quốc ra tay,
vì Hoa Kỳ rút ñi, VNCH bận rộn một mình chống
ñỡ những cuộc tấn công của VNDCCH và
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cửa của Trung Quốc nhắm làm yếu ñi kẻ thù thực
sự là Liên Xô."(14b)

giao dịch với các nước trên thế giới và càng ngày
càng thăng tiến trong sinh hoạt chính trị quốc tế.

Chính vì vậy, Hoa Kỳ ñã thay ñổi chiến lược
toàn cầu, bắt ñầu rút lui khỏi Việt Nam và kiếm
cách bắt tay với Trung Quốc. Bill Sullivan,
nguyên là ñại sứ Hoa Kỳ tại Lào, lúc ñó là thứ
trưởng ngoại giao Hoa Kỳ ñặc trách ðông Á và
Thái Bình Dương, trong một cuộc phỏng vấn, ñã
cho biết kết quả cuộc chuyển hướng ngoại giao của
Hoa Kỳ: "Làm cho người Trung Quốc tách rời
khỏi Liên Xô và nghiêng về phía chúng ta, ñối với
chúng ta còn quan trọng hơn nhiều việc chiến
thắng ở Việt Nam." (14b)
Sự giao thiệp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt
ñầu bằng cuộc ñấu bóng bàn giao hữu giữa hai ñội
bóng bàn Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày 14-4-1971
dưới sự tiếp ñón và chứng kiến của thủ tướng Châu
Ân Lai tại ðại sảnh ñường Nhân dân Bắc Kinh.
Sau ñó, ngày 9-7-1971, Henri Kissinger, cố vấn an
ninh quốc gia của tổng thống Hoa Kỳ, có mặt ở
Bắc Kinh và ñược Châu Ân Lai tiếp kiến.

Kết luận
Trong chiến tranh ba mươi năm vừa qua trên ñất
nước Việt Nam (1946-1975), có thể nói Trung
Quốc ñã hưởng lợi tối ña nhờ Trung Quốc ñã viện
trợ võ khí, ñạn dược, quân trang quân dụng và làm
cố vấn về chính trị lẫn quân sự cho VNDCCH từ
1950 trở ñi.
Thành lập năm 1949, tuy vẫn còn là một nước
lạc hậu về kinh tế, nhờ chiến tranh Việt Nam,
Trung Quốc ñược xếp ngang hàng với các cường
quốc Tây phương năm 1954, bắt tay với Hoa Kỳ và
vào Liên Hiệp Quốc năm 1971, giải tỏa thế cô lập,
và thăng tiến nhanh chóng trên ñường giao thương
quốc tế.
Riêng ñối với Việt Nam, cả ngàn năm qua, các
triều ñại Trung Quốc phải ñem binh hùng tướng
mạnh ñể chinh phục nước Việt, nhưng ñều thất bại.
Người Việt luôn luôn bảo vệ chủ quyền ñất nước,
gìn giữ ñộc lập dân tộc. Từ năm 1950, khi cầu
viện Trung Quốc ñể chống Pháp, Hồ Chí Minh và
ñảng CSðD ñã tự hạ mình làm phiên thuộc, thần
phục Trung Quốc, hoàn toàn vâng lệnh Trung
Quốc, từ những phong trào chính trị như rèn cán
chỉnh quân (chỉnh huấn), cải cách ruộng ñất (thổ
cải), ñến những chiến dịch hành quân, kể cả chiến
dịch ðiện Biên Phủ năm 1954.(16) Chưa bao giờ
nhà cầm quyền Trung Quốc kiểm soát Việt Nam
chặt chẽ như vậy.
Cũng cả hàng ngàn năm qua, biết bao nhiêu lần
Trung Quốc muốn chinh phục Việt Nam ñể tìm
ñường xuống ðông Nam Á, nhưng ñều bị ñẩy lui.
Cho ñến thế kỷ 20, vì thần phục Trung Quốc, Hồ
Chí Minh, Phạm Văn ðồng và ñảng Lao ðộng ñã
ký công hàm tán thành quyết ñịnh về lãnh hải của
Trung Quốc và triệt ñể tôn trọng hải phận 12 hải lý
của Trung Quốc, mở ñường cho Trung Quốc
xuống phía nam. Sau ñó, năm 1974 Bắc Việt và
ñảng Lao ðộng ñồng lõa làm ngơ ñể Trung Quốc
thôn tính hải ñảo Hoàng Sa, cam tâm nhìn người
nước ngoài xâu xé một phần lãnh thổ của tổ quốc
Việt Nam kính yêu.
Cả ngàn năm qua, các vua chúa Trung Hoa
không chiếm ñược một tấc ñất của Việt Nam,
không làm sụp ñổ ải Nam Quan. Chỉ ñến thế kỷ
20, CSTQ chiếm ñất, chiếm ñảo của chúng ta,
không phải do tài ba của CSTQ, mà do Hồ Chí
Minh và tập ñoàn lãnh ñạo CSVN, rước voi về giày
mộ tổ, (xem tiếp trang 31)

Ngày 25-10-1971, ðại hội ñồng thứ 26 của Liên
Hiệp Quốc biểu quyết chấp nhận CHNDTH ñược
giữ ghế ñại biểu Trung Quốc thay cho Trung Hoa
Dân Quốc (ðài Loan) mà không bị Hoa Kỳ phủ
quyết, nghĩa là Hoa Kỳ bỏ rơi ðài Loan, ñồng
minh lâu năm của Hoa Kỳ, ñể bắt tay với
CHNDTH. Cần ñể ý thêm là Trung Quốc là hội
viên thường trực của Hội ñồng Bảo an Liên Hiệp
Quốc, có quyền bỏ phiếu phủ quyết những vần ñề
quan trọng ñưa ra trước Liên Hiệp Quốc.
Sau ñó, tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon viếng
thăm Trung Quốc một tuần bắt ñầu từ ngày 21-21972 mà Nixon cho rằng ñây là “một tuần lễ sẽ làm
thay ñổi thế giới.”(15) Cuộc viếng thăm nầy ñưa
ñến "Thông cáo chung Thượng Hải" ngày 28-2
theo ñó hai bên ñưa ra những quan ñiểm hoàn toàn
khác nhau, chỉ trừ một ñiều là cùng nhau tôn trọng
sự khác biệt giữa hai bên và hứa sẽ kiếm cách cải
thiện bang giao song phương.
Như thế, rõ ràng Trung Quốc lợi dụng Bắc và
Nam Việt Nam ñang ñánh nhau trong giai ñoạn từ
1960 ñến 1975 ñể ñánh chiến hải ñảo Hoàng Sa,
mở ñầu cuộc bành trướng xuống phương nam.
ðồng thời cũng nhờ chiến tranh Việt Nam lần nầy,
Trung Quốc bắt tay ñược với Hoa Kỳ, ñược vào
Liên Hiệp Quốc, ñược giữ ghế thường trực tại Hội
ñồng bảo an. Từ ñó, quan trọng nhất là Trung
Quốc thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập, mở mang
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hắn vẫn chưa có trả lời. Cũng rất nhẹ nhàng, hắn
nói rằng thời gian chờ ñợi thị thực của hắn là quá
bất bình thường, nên hắn ñã bỏ ý ñịnh xin thị thực,
và yêu cầu sứ quán Việt Nam trả lại cho hắn quyển
hộ chiếu ðức. Nhân viên sứ quán trả lời quyển hộ
chiếu của hắn hiện do một bộ phận khác của sứ
quán quản lý, và hẹn hắn hai giờ sau quay lại.
ðúng hai giờ sau, hắn trở lại phòng chờ. Sau
khoảng 15 phút, cánh cửa phụ, nơi dành riêng cho
nhân viên sứ quán hé mở, một người ñàn ông
khoảng trên 40 tuổi, mặc com lê xám, gọi to:
- Ai là anh P?
Hắn ñứng dậy:
- P là tôi ñây.
Người ñàn ông nói:
- Mời anh vào trong này!
ði theo người ñàn ông, hắn lên tầng gác và bước
vào một phòng tiếp khách với một bộ xa-lông da
và một chiếc bàn mặt kính có bầy sẵn nhiều ñồ giải
khát. Sau khi khép cửa, người ñàn ông bắt tay hắn:
- Anh còn có tên nữa là A, ñúng không?
Hắn mỉm cười:
- ðúng vậy.
A là tên hắn dùng trong các bài viết ñã ñăng trên
một số báo chí của người Việt xuất bản tại hải
ngoại.

Chuyện "thị thực"
Phạm Việt Vinh
Elsenstrasse- một ñường phố thoáng rộng gần
trung tâm thủ ñô Berlin. Một ngày ñầu năm 2008.
Sứ quán Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam toạ
lạc trong một biệt thự khá sang trang. Cách toà nhà
khoảng 200 mét là dòng sông Spree. Giữa sông
lừng lững một pho tượng nhôm trắng cao 30 mét
với ba người ñàn ông ñang choàng vai trong tư thế
sẽ ôm chầm lấy nhau. Nhiều ñoạn của dòng Spree
trước ñây ñã bị dùng làm giới tuyến chia cắt ðông
và Tây Berlin. Pho tượng mang tên “Molecule
Man” trên ñược dựng sau khi nước ðức thống nhất
– song song với ý tưởng nêu lên tính vẹn toàn và
thống nhất của thế giới, nó mô tả cảnh tay bắt mặt
mừng của những ñứa con cùng một mẹ Tổ quốc ñã
tìm về với nhau sau cuộc chia cắt ñịa lý và ý thức
hệ. Pho tượng là ý nguyện, là kết quả của sự hoà
giải, sự liên kết ñồng bào. ðiều này trái ngược với
những gì ñã diễn ra với hắn.
Bước vào phòng tiếp khách của sứ quán, sau khi
sắp hàng chờ tới lượt, hắn trình với nhân viên sứ
quán tờ giấy hẹn ñến lấy kết quả xin thị thực vền
thăm thân nhân tại Việt Nam. Lướt xem qua tờ
giấy hẹn, nhân viên tiếp nhận ñơn từ của sứ quán
bảo hắn chờ một lát. Hắn là người Việt ñã nhập
quốc tịch Cộng hoà liên bang ðức. Xa quê hương
ñã lâu, cha mẹ hắn ở nhà tuổi ñã cao, như ngọn ñèn
dầu trước gió, nên về thăm quê nhà, gặp lại cha
mẹ, anh em luôn là ñiều hắn ñau ñáu trong lòng.
Trước ñây khoảng một tháng, do bận việc, hắn làm
giấy ủy quyền nhờ vợ hắn ñến sứ quán Việt Nam
nộp ñơn xin thị thực về thăm nhà. Nhân viên sứ
quán hẹn một tuần sau ñến lấy kết quả. ðúng một
tuần sau ñó, vợ hắn ñến và ñược thông báo là ñối
với trường hợp của hắn, sứ quán phải xin ý kiến
trong nước nên tuần sau mới có trả lời. Thông
thường thì ñối với người mang quốc tịch nước
ngoài, kể cả thời gian xin ý kiến của Bộ ngoại giao
trong nước, thời hạn xét và cấp thị thực không kéo
dài quá một tuần. Hai tuần câu trả lời ñối với vợ
hắn vẫn là “chưa có kết quả“. Thế là ñã rõ: việc xin
thị thực của hắn ñã gặp khó khăn. Và hôm nay, hắn
phải xin nghỉ việc ñể trực tiếp ñến nhận sự giải ñáp
cuối cùng.

Người ñàn ông mời hắn ngồi, rót nước mời rồi
nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Tôi là B, bí thư thứ nhất của sứ quán phụ trách
công việc liên quan tới anh. Anh chắc không biết
tôi ñâu, nhưng chúng tôi biết khá nhiều về anh.
Thậm chí, tôi ñã biết anh từ rất lâu do ñây là nhiệm
kỳ công tác thứ hai của tôi tại ðức.
Hắn hơi cười, và cũng nhìn thẳng vào mắt người
cán bộ sứ quán:
- Tôi không lạ là các anh biết nhiều về tôi, vì
thực ra, mọi việc tôi làm ñều rõ ràng, không có gì
phải giấu giếm.
Im lặng một lúc, người cán bộ sứ quán nói tiếp:
- Chắc anh cũng biết tôi mời anh vào ñây vì việc
gì. Xin thông báo với anh là trong nước không
ñồng ý cấp Visa về thăm Việt Nam cho anh. Lý do
là do quan hệ của anh ñối với các tổ chức chính trị
phản ñộng.
Hắn lập tức phản ứng:
- Theo tôi, chữ “phản ñộng”có nhiều cách hiểu,
và anh không nên dùng nó ở ñây! Tất cả các tổ
chức mà tôi có quan hệ tuy có nhiều cách biệt khác
nhau, nhưng ñều có mục ñích chung là ñóng góp

Sau khoảng 30 phút chờ ñợi, nhân viên sứ quán
gọi hắn lại và nhẹ nhàng cho biết trường hợp của
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xây dựng cho ñất nước khá hơn. Vì vậy, chữ “phản
ñộng” ở ñây là không hợp lý!
Nét mặt người cán bộ hơi sững lại, nhưng sau
một hai giây, anh ta lại từ tốn:
- Tôi hiểu anh, vậy thì tôi sẽ gọi là các tổ chức
ñối kháng, có ñược không?
Hắn tiếp lời:
- Gọi như vậy thì tôi ñồng ý.
Toàn bộ câu chuyện gần 60 phút sau ñó giữa hắn
và người cán bộ sứ quán diễn ra trong một không
khí hoà nhã, và gần như là thân mật:
- Cách ñây mấy hôm, anh có ñến dự một buổi nó
chuyện chính trị của tổ chức V, chúng tôi cũng có
mắt tại ñó. Tôi thấy ý kiến anh nêu ra hôm ñó khá
sâu sắc, và có thể nói là có chất học giả.
- Hôm ñó, tôi không thống nhất với cách nhìn
của ông C, diễn giả buổi nói chuyện, và ñã ñưa ra
những phản biện của mình. Theo ý tôi, ñể xã hội
Việt Nam theo hướng ñi lên, sách lược của tổ chức
V khó dẫn ñến kết quả.
- Vậy thì theo anh, làm như thế nào là tốt nhất:
Xin nói thêm là chúng tôi biết rõ các anh ñã bỏ các
hoạt ñộng ồn ào và ñang cố gắng ñi vào chiều sâu.
- Tôi nghĩ rằng tất cả các tổ chức tôi quen biết
ñều ñang trong quá trình tìm kiếm một cách ñi tối
ưu nhất, nhưng tinh thần cơ bản là sự thay ñổi xã
hội Việt Nam phải diễn ra trên tinh thần hoà giải,
bất bạo ñộng.
- Thực ra thì trong nước ñã phát triển và tiến bộ
rất nhiều. Cách ñây một thời gian ngắn, chúng tôi
ñã ñể anh về thăm lại Việt Nam, và anh phải nhận
ra ñiều ñó!
- ðúng là Việt Nan ñã có nhiều thay ñổi. Tuy ở
xa nhà, nhưng do thường xuyên theo dõi, nên tôi
không lạc hậu với tình hình ñất nước. Qua lần về
nước mới ñây, tôi ñã trực tiếp tiếp cận với những
chuyển biến tích cực, thông thoáng hơn ở Việt
Nam. Nhưng tôi vẫn nhận thấy và phải khẳng ñịnh
là Việt Nam vẫn cần phải có những thay ñổi căn
bản hơn. Anh có nghĩ là như vẫy không?
- Ở ñây, tôi không ñưa ra nhận ñịnh cá nhân, mà
chỉ nêu ra những ý kiến từ trong nước!
- Sao hơn mười năm ngăn cấm, cách ñây hơn
một năm, các anh ñã cấp thị thực ñể tôi về thăm
nhà, theo tôi, ñó là một thay ñổi tích cực. Nhưng
hôm nay, các anh lại từ chối. Theo tôi, ñó là một sự
thụt lùi. Tại sao lại như vậy?
- Thực ra thì chúng tôi chưa dứt khoát về trường
hợp của anh. Tất nhiên là nội dung cuộc nói
chuyện ngày hôm nay tôi sẽ báo cáo về trong nước.
Và theo tôi, anh vẫn còn có cơ hội ñể trong nước
có thể thay ñổi ý kiến.

- Cơ hội ñó là gì vậy?
- ðề nghị anh hiểu rõ ý tôi! ðây không phải là
chúng tôi bắt anh phải viết bản kiểm ñiểm hoặc
viết báo cáo gì. Tôi chỉ ñề nghị anh viết và ñưa cho
tôi một bản nêu ra những nhận ñịnh và suy nghĩ
của anh về tình hình ñất nước.
- Anh biết là tôi ñã viết rất nhiều về vấn ñề này,
nay tôi viết lại thì sẽ là thừa. Và hơn nữa, tôi là
người không có nhiều thời gian.
- Anh có thể viết tóm tắt ngắn cũng ñược. Thậm
chí, nếu anh muốn, tôi sẽ không gửi bản viết của
anh về trong nước. Tôi chỉ cần báo cáo với cấp trên
là anh ñã viết, thế là ñủ. Thực ra thì chúng tôi chỉ
cần có một bằng chứng là anh ñã có một hành ñộng
ñáp lại thiện chí của chúng tôi.
- Mục ñích về của tôi là ñể tham hỏi cha mẹ, gia
ñình và bạn bè. Vì thế, việc các anh ngăn cản là
một ñiều vô lý. Tôi biết anh ñang làm nhiệm vụ
của mình. Nhưng việc anh ngồi nói chuyện một
cách hoà bình với tôi ở ñây là một dấu hiệu tốt. Vì
vậy, ñể ñáp lại, tôi sẽ suy nghĩ lại trong vòng một
hai ngày về ñề nghị của anh.
- Vâng, anh cứ suy nghĩ kỹ ñi! ðây là số Handy
của tôi. Anh có thể gọi ñiện cho tôi vào bất cứ lúc
nào.
ðứng dậy bắt tay từ biệt, nhìn thẳng vào người
cán bộ sứ quán, hắn nói thật chậm rãi:
- Tôi xin nói rõ: nếu tôi có viết ra ý kiến của
mình gửi cho các anh, thì ñó là do lương tâm, chứ
hoàn toàn không phải là ñể xin các anh cấp thị thực
cho tôi!
Lương tâm mà hắn nói ở ñây là hy vọng lé loi
vào sự khởi ñầu của việc trao ñổi ý kiến về tình
hình ñất nước. ðể xây dựng ñược một nước Việt
Nam thực sự dân chủ và văn minh, hắn cho rằng
xuất phát ñiểm lý tưởng là sự ñối thoại hoà bình
giữa các tổ chức có chính kiến khác nhau, trong ñó
có cả lực lượng cầm quyền trong nước. Nhưng sau
một hồi suy nghĩ, hắn nhận ra sự nhẹ dạ của mình:
chính quyền vẫn chưa hề muốn ñối thoại với những
ai nói khác ñiều chính quyền mong muốn! Hàng
trăm, hàng nghìn những nhận ñịnh, những ñề nghị
của các nhà bất ñồng chính kiến trong và ngoài
nước còn uyên thâm, sâu sắc hơn nhiều lần so với
một vài ý kiến của hắn ñã và vẫn ñang bị chính
quyền và ðảng cộng sản Việt Nam coi là kẻ thù
nguy hiểm và tìm cách triệt hạ. Bản nhận ñịnh của
hắn dù có ñúng ñắn tới ñâu cũng sẽ chỉ là một tờ
giấy lộn tự hạ thấp mình ñược gửi tới cơ quan an
ninh chính trị. Nó sẽ không tìm ñược người ñối
thoại và sẽ chỉ mở ñầu cho một sự lấn lướt và
phiền nhiễu lâu dài. Sự lấn lướt và phiền nhiễu sẽ
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kéo dài cho ñến khi người ta hạ gục hắn bằng cách
này hay cách khác.
Hai ngày sau buổi nói chuyện, hắn gọi ñiện cho
người cán bộ sứ quán:
- Chào anh B, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết ñịnh
sẽ không viết bản nhận ñịnh như anh ñề nghị.
- Tại sao vậy? Anh cứ suy nghĩ kỹ nữa ñi!
- Tôi ñã suy nghĩ kỹ, và thấy rằng nếu có ñược
viết ra, thì bản nhận ñịnh của tôi cũng chẳng mang
lại ñiều gì tốt ñẹp.
- Nếu anh như vậy thì trong nước sẽ không cho
anh về ñâu!
- Tôi biết vậy, và tôi chấp nhận như vậy!
Hắn chấp nhận nỗi nhớ, nỗi ñau xa cách quê
hương, cha mẹ, gia ñình. ðể bảo vệ một cơ chế
chính trị lạc hậu, hệ thống cường quyền ñã muốn
tận dụng cả tình cảm gia ñình thiêng liêng ñể dồn
ép hắn, ñể ngăn cản hắn trong việc ñền ơn cha,
nghĩa mẹ. Nhưng hắn tin cha mẹ hắn sẽ hiểu rằng
chính nhà nước cộng sản Việt Nam mới là thủ
phạm không cho hắn ñược phần nào vẹn tròn chữ
“Hiếu”. Một chính thể như vậy phải mang tội bất
nhân! Và rất nhiều người Việt Nam tại ðức cũng
phải chịu số phận như hắn.
***
Cách ñây hơn mười năm, vợ chồng anh ð ở
Hannover, sau khi ñược Lãnh sự quán Việt Nam tại
Bonn cấp thị thực về thăm Việt Nam, ñã về ñến sân
bay Nội Bài, Hà Nội. Gia ñình anh người Bắc, di
cư vào Nam năm 1954. Mục ñích về của anh là
ñược thăm lại quê cha ñất tổ sau hơn 40 năm lưu
lạc. Tại cửa khẩu sân bay, công an Việt Nam thông
báo chỉ cho người vợ nhập khẩu, còn ñối với anh
ð, công an tuyên bố hủy bỏ thị thực và yêu cầu anh
ngay lập tức phải rời khỏi Việt Nam. Lý do ñược
ñưa ra cho việc hủy bỏ thị thức là tại nước ngoài,
anh ð ñã có những hành vi làm phương hại ñến lợi
ích và an ninh của nhà nước Việt Nam. Là một
người của Trung tâm nhân quyền Hannover, “hành
vi”của anh ð là tổ chức những buổi sinh hoạt văn
hóa, tư vấn giúp ñỡ trong vấn ñề hội nhập cho
người Việt tại CHLB ðức, và tham gia tổ chức
những buổi hội thảo, toạ ñàm về tình hình ñất
nước. Khi nói về quê hương, anh có tiếng là ñiềm
ñạm và chưa bao giờ khơi gọi bạo lực, hận thù. Bài
thơ anh vẫn ngâm say sưa trong mỗi lần gặp gỡ
bạn bè là “ðôi mắt người Sơn Tây”của Quang
Dũng. Sơn Tây là quê anh. Sắc mặt anh khi nói ñền
Sơn Tây bao giờ cũng rạng rỡ một tình yêu. Nhưng
lòng yêu quê nhà và quan ñiểm chính trị khoan hoà
vẫn không giúp anh ñược gặp lại quê hương. Chính
quyền Việt Nam vẫn căm ghét những ai vì lòng

yêu nước và chính kiến mà dấn thân vào những
hoạt ñộng khi ðảng cộng sản không có quyền kiểm
soát.
Anh E là một kỹ sư, trước ñây là công nhân hợp
tác lao ñộng tại Tiệp khắc, sau ñó vượt biên xin tỵ
nạn tại ðức và ñược nước ðức chấp thuận. Anh và
gia ñình mở hãng kinh doanh tại Osnabrueck. Cách
ñây khoảng bảy năm, anh cũng ñã ñược sứ quán
Việt Nam cấp thị thực về thăm quê. Khi về ñến cửa
khẩu sân bay, công an Việt Nam thông báo họ biết
rõ rằng tại nước ðức, anh ñã từng là thành viên của
một tổ chức chính trị tuy ôn hoà nhưng ñòi hỏi “ña
nguyên, ña ñảng”là một ñiều “nhà nước Việt Nam
còn cấm kỵ”. Công an cũng thông báo họ biết rằng
anh không có vai trò nổi bật nào trong tổ chức ñó,
nhưng ñiều kiện ñể nhập khẩu là anh phải khai báo
kỹ càng về tổ chức trước ñây anh ñã tham gia, và
phải tuyên bố hối hận về sự tham gia ñó. Anh E từ
chối, và bị ngăn không cho nhập khẩu. Ngay hôm
ñó, anh phải rời khỏi cửa ngõ quê hương. Chính
quyền Việt Nam e sợ tất cả những ai ñứng trong
bất kỳ một tổ chức chính trị nào không phục tùng
theo họ.
Trước ñây sáu năm, anh H, một nhà khoa học có
nhiều công trình nghiên cứu ñã ñược công bố tại
ðức và thế giới cũng bị sứ quán Việt Nam tại
Berlin từ chối không cấp thị thực về thăm gia ñình.
“Tội”của anh H là ngoài các công bố về khoa học
kỹ thuật, anh cũng là tác giả của một số bài viết
phân tích tư duy chính trị lạc hậu tại Việt Nam.
Anh là người ra ñi từ Hà Nội và ñã trực tiếp trải
qua những trận ném bom B 52 “giải thảm”của
không quân Mỹ tại Hà Nội tháng 12 năm 1972.
Sau những trận bom khốc liệt nhà sập, thịt rơi, máy
chảy, anh cùng bạn bè cũng như bao người Hà Nội
khác ñã dùng cuốc xẻng và cả tay không lao vào
ñào bới những ñống ñổ nát với hy vọng tìm kiếm
và cấp cứu những người còn sống. Anh kể lại, một
lần bên ñống gạch nát tan của khu bệnh viện Bạch
Mai, anh và ñám thanh niên ñã khóc nức lên khi họ
ôm ra ñược từ ngăn hầm sập một chú mèo con còn
sống sót. Những người như anh sẽ không bao giờ
kêu gọi sự tàn phá quê hương. Nhưng chính quyền
vẫn không cho anh về thăm hỏi, chăm sóc người
mẹ ñã già và người cha ñã yếu. Khi nghe tin ông
Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống chế ñộ
Việt Nam Cộng hoà, người trước ñây ñã từng lái
máy bay dội bom lên miền Bắc, sau ñó sang tỵ nạn
tại Mỹ, nay ñược mũ áo xêng xang về thăm Việt
Nam, anh nói:”Mình ngày xưa chạy dưới làn bom
ñể cứu người thì họ cấm về, còn người ñã ném
bom ngày ấy thì nay họ trống dong cờ mở ñón
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của trí thức Á ðông, một ñiều ñã bị không ít học
giả ñương thời phân tích và chỉ ra những yếu ñiểm
chết người. Phải thấy rằng, phần quan trọng nhất
của việc tham gia là các hoạt ñộng trực tiếp ñược
biểu hiện thông qua tuyên truyền tư tưởng, chính
kiến, thành lập, tham gia ñảng phái, ñược tự do bầu
cử và ứng cử với mục tiêu thực thi ñường lối chính
trị của mình nếu ñược người dân tín nhiệm. Trí
thức chỉ có thể thực sự tham gia vào công việc
quốc gia khi họ trở thành những lực lượng cụ thể
trong xã hội với tất cả các quyền trên. Nhưng, ñó là
mà chính quyền hiện nay còn lo sợ. Nỗi lo này
chứng tỏ sự yếu kém của chính quyền và ñược trấn
an bằng một hệ thống ñàn áp ñiêu luyện. Sống
trong sự dình dập và ñàn áp này, hầu hết trí thức
trong nước, dù muốn hay không, cũng ñang phải
tạm hài lòng với những “phản biện”khá êm dịu của
mình.
So với bạn bè trong nước, trí thức bất ñồng
chính kiến tại hải ngoại không bị trực tiếp ñè nén,
ñe doạ hay bắt bớ, tù ñày. Nhưng, ñể bảo vệ cho
quyền lợi của họ trong một thể chế cực kỳ trì trệ
trong não bộ, chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn
ñang sử dụng những biện pháp cơ bắp cuối cùng ñể
ngáng trở, triệt hạ những ai không muốn ñầu hàng
và muốn dùng khối óc của mình trực tiếp tham gia
vào tiến trình canh tân ñất nước. Cùng với việc ñàn
áp, ñánh ñập, giam cầm những nhà bất ñồng chính
kiến và những nhà báo, nhà văn còn dũng khí ở
trong nước, việc ngăn cản những người bất ñồng
chính kiến tại hải ngoại không ñược về Việt Nam
ngay cả khi mục ñích về của họ rất hoà bình và rất
riêng tư chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam ñã tự
tạo ra con dấu “thị thực yêu nước” một cách vô
cùng phi lý. ðiều này, họ không ñược phép; và
trước sau, họ cũng phải trả lại cho tất cả người dân
Việt Nam lương thiện quyền ñược tự do ñi lại trên
quê hương, quyền ñược trực tiếp sửa sang, dựng
xây quê cha, ñất tổ. Khi ñó, toà ñại sứ Việt Nam tại
Berlin mới không còn là một phản thể ñối với bức
tượng “Molecule Men”kế bên kêu gọi sự ñoàn kết
nhân loại, giống nòi.
Berlin, 12.2008
Phạm Việt Vinh
(*): Hắn là từ nhân xưng ñã ñược nhà văn Bùi
Ngọc Tấn sử dụng thành công trong tiểu thuyết
Chuyện kể năm 2000, mô tản thân phận một nhà
văn bị chính quyền cộng sản Việt Nam vùi dập.
Nhận thấy có ñiểm tương ñồng giữa ý tưởng của
tiểu thuyết ñã nêu và nội dung bài viết trên, nay
mạn phép nhà văn Bùi Ngọc Tấn ñược dùng từ hắn
trong vài dòng trên

chào”. Anh bị cấm về khi vẫn còn viết ra những
ñiều trăn trở, còn ông Kỳ thì ñược về sau khi lớn
tiếng ngợi ca chính thể ñương thời. Tức là nhà
nước Việt Nam vẫn không muốn chấp nhận những
ai vì danh dự và trí tuệ mà không chịu “bó giáp xin
hàng”.
***
Ở một góc nhìn nào ñó, ñã có vài ý kiến cho
rằng chính sách của ðảng cộng sản Việt Nam ñối
với trí thức ñã có nhiều thay ñổi, rằng tiếng nói của
trí thức ñã ñược nhà nước tôn trọng hơn. ðã có
nhiều nhà văn, nhà báo ở trong nước ñược công
khai ñăng tải những quan ñiểm phi cộng sản và tố
cáo sự yếu kém và tham lạm của chính quyền ở
một cấp ñộ nhất ñịnh. ðã có những hội nghị không
phải do nhà nước tổ chức nhưng ñược nhà nước
chấp thuận, bàn ñến một số vấn ñề nhậy cảm. Vào
tháng 7 năm 2008 vừa qua, một hội nghị như vậy
ñã ñược tổ chức tại thành phố Nha Trang với sự
tham gia của nhiều trí thức ít nhiều có tên tuổi tại
trong và ngoài nước. Bên cạnh những vấn ñề về
kinh tế, giáo dục…ñề tài “Xã hội dân sự”- một
trong những biểu hiện của một nền dân chủ ñích
thực cũng ñược bàn thảo tại hội nghị.
Trong một thể chế toàn trị, việc tổ chức hội nghị
có thể ñược coi là một bước tiến tích cực. Tại hội
nghị, hầu hết các tham luận ñều ñưa ra những ý
kiến bức xúc và ñề nghị nhà nước phải có thay ñổi
trong nhiều chính sách cụ thể. Một ñiểm son nữa
của hội nghị là ñã có những ñòi hỏi, trong ñó có cả
ñòi hỏi của ông Chu Hảo, một trong những người
ñứng ra tổ chức hội nghị, và là cựu thứ trưởng Bộ
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của chính
quyền Hà Nội, rằng ðảng cộng sản và chính quyền
phải tạo ñiều kiện cho trí thức tham gia vào việc
hoạch ñịnh các chính sách của nhà nước. Theo ý
của ông Hảo, hoạt ñộng “tham gia”của trí thức ở
ñây là “ñưa ra những góp ý xây dựng và phản biện
ñối với ðảng và nhà nước”. Ý kiến này ñã ñược
ông Hảo ñưa ra liên tục và nhiều lần khi ông tìm
cách ñịnh nghĩa “thế nào là trí thức”. Việc trí thức
phải ñược và phải có dũng khí “phản biện”, theo
ông Hảo và nhiều nhà trí thức trong nước, là một
cách tân quan trọng. ðáng tiếc là cách nhìn này
còn rất thiếu sót! Việc “tham gia”vào công việc
quốc gia không thể chỉ ñược giới hạn vào hành
ñộng góp ý hay phản biện. “Góp ý”hay kể cả “phản
biện”chỉ là một việc làm gián tiếp. ðơn thuần góp
ý hay phản biện tức là ñứng ngoài vòng quyền lực
và chỉ quẩn quanh trong vai trò “quân sư”khá rụt rè
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nói ông Giang là Tiến sỹ ðịa chất, ñoạn trích dưới
lại nói ông Giang là Tiến sỹ ñịa, vật lý! Sự bất nhất
này ñủ ñể nói người viết chẳng hiểu thế nào là ðịa
chất (Geology), thế nào là ðịa lý (Geography), thế
nào là ðịa - Vật lý (Geophysics). ðể bôi bẩn một
trí thức khoa bảng, tốt nhất là ñặt văn bằng của
người ñó vào tình trạng có vấn ñề! Và trên thực tế
với những ñòn ñánh rất ẩu của một số báo chí kể
trên, người ta ñã ít nhiều thành công khi thổi vào
công luận một ñám mây mù hư hư thực thực ñầy
nghi hoặc: Nguyễn Thanh Giang chỉ là một kẻ
dùng văn bằng dởm, văn bằng “ðểu” như vô khối
các quan chức hiện nay vẫn ñang dùng.
Người ta không quá thô thiển, thô bạo như có
người ñã soi xét cả một mớ bằng ñại học của bà
Trương Mỹ Hoa. Nhưng với những ai thiếu thông
tin, những ai cả ñời chẳng sờ ñến sách báo, các
“Sát thủ” báo chí ñã thành công ít nhiều trong cú
ñánh ẩu và rất hiểm ñộc này. Vậy sự thể thế nào!
Tôi xin thưa…
***

Xin ñừng ñánh ẩu
Nguyễn Thượng Long
(Nhàn ñàm)
Sau những vụ Công an bắt bớ những chiến sĩ
dân chủ, có thể nói tháng 12 năm 2008 là tháng của
những thử thách gay gắt nhất ñối với phong trào
dân chủ ở trong nước. Ngày 06/12/2008, trước
ngày nhân quyền thế giới ít ngày, Báo Nhân dân,
báo Hà Nội Mới, báo ðất Việt, các báo của Công
an gồm báo Giấy và cả báo ðiện tử… Sau ñó ít
ngày là báo An ninh thế giới, báo Pháp luật ñã
ñồng loạt ra ñòn bôi bác ông Nguyễn Thanh Giang,
bôi bác giáo sư nhà văn nổi tiếng Nguyễn ðăng
Mạnh ở trong nước, là mạ lị ông Nguyễn Gia
Kiểng - ñại diện của Tập hợp Dân chủ ða Nguyên
ở Pháp quốc, là phỉ báng tờ Bán Nguyệt San Tổ
Quốc cùng hàng loạt các trí thức, các bậc nhân sĩ,
các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo ở nhiều lứa
tuổi trên nhiều vùng ñất nước. Nói tóm lại thông
ñiệp của cuộc ñàn áp bằng bạo lực báo chí lần này
là: Những người dân chủ trong nước, những trí
thức dũng cảm như giáo sư Nguyễn ðăng Mạnh
với tập hồi ký gây chấn ñộng dư luận của ông, như
tiến sĩ ðịa Vật lý Nguyễn Thanh Giang, như Học
giả Nguyễn Gia Kiểng… là bọn chẳng ra gì! Là
bọn cơ hội chính trị! Bọn ăn chặn ñô la! … Những
người có lương tri, những nhân sĩ lớn, những nhà
hoạt ñộng tôn giáo, những lão thành cách mạng,
những cựu chiến binh ñã kịp thời lên tiếng phê
phán gay gắt ñợt ñàn áp ñại quy mô này. Cá nhân
tôi với cách sống của một ông giáo trường huyện,
tôi nhất nhất tuân thủ theo châm ngôn: “Biết thì
thưa thốt – Không biết thì dựa cột ngồi nghe”.
Hôm nay, khi “sóng to và gió lớn” ñã tràn qua, tôi
xin thể tình ñôi ñiều mà tôi thực sự biết, thực sự là
một chứng nhân và tôi cũng trung thành với tiêu
chí: “Biết mà không nói là bất nhân – Nói mà
không nói hết là bất nghĩa – Nói ngược với ñiều
mình biết là bất ñạo”. Là người ñã gắn bó cả ñời
với trường ốc, với những cuộc thi cử, với bằng cấp,
chứng chỉ… chẳng khó khăn gì tôi ñã nhận thấy
ông Nguyễn Thanh Giang ñã bị báo chí sờ gáy về
cái danh xưng tiến sĩ của ông. Hãy ñọc lại một vài
trường ñoạn của CAND: “ðể lừa gạt những người
thiếu hiểu biết khác, ông ta (NTG) luôn khoác trên
mình tấm áo “Tiến sỹ ðịa chất” (!?). Một ñoạn
khác: “Ngay cả cái danh hiệu Tiến sỹ ñịa, vật lý,
hầu hết những người từng bị NTG lôi kéo ñều bảo,
họ chỉ biết ông ta khoe khoang vậy chứ không ai rõ
thực hư ra sao” (!?). Riêng chuyện ñoạn trích trên

Từ năm 1977, tôi từ Lạc Sơn - Vụ Bản – Hà Sơn
Bình chuyển về giảng dạy ðịa lý cho trường cấp 3
Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Một lần tôi ñến
thăm thày học cũ của tôi là nhà ðịa lý nổi tiếng Lê
Bá Thảo ñể nhờ thầy tư vấn cho một ngoại khoá
khoa học mà tôi phải trình bày với ñề tài “Thuyết
trôi dạt lục ñịa”.
THUYẾT TRÔI DẠT LỤC ðỊA: Vào thập kỷ
1960, khi chưa ñược tiếp cận với những thành tựu
của ðịa Vật lý về cổ từ (ñịa từ trường trái ñất trong
quá khứ) sinh viên ðịa lý chúng tôi tiếp nhận
thuyết này hết sức trực giác, mơ hồ và thô sơ. Khi
quan sát bằng mắt thường trên bản ñồ người ta thấy
bờ biển phía ðông của Châu Mỹ có dạng tương tự
như bờ biển phía Tây của Châu Phi và Châu Âu.
Từ quan sát này, những người chủ xướng “Thuyết
trôi dạt lục ñịa” lý luận: khởi thuỷ các lục ñịa trên
trái ñất là liền thành một khối có tên Pangea. Sau
những biến ñộng ñịa chất trong quá khứ xa xưa,
khối lục ñịa ñó rạn nứt và gãy vỡ dần và trôi dạt
trên ðại dương thành từng khối, từng mảng. Sau
nhiều tỷ năm diện mạo của các lục ñịa có hình
dạng như ta thấy hiện nay.
Tôi vẫn nhớ sau khi chỉ bảo tôi phải tìm tài liệu
gì, bản ñồ gì… thầy tôi bảo: Một học thuyết khoa
học không thể hình thành mà chỉ dựa vào những
trực giác ñầy chủ quan. Người làm khoa học phải
tìm bằng ñược những bằng chứng thuyết phục
mang tính ñịnh lượng chứ không thể chỉ là những
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mô tả ñịnh tính. Những chứng lý cho “Thuyết trôi
dạt lục ñịa” sẽ tìm thấy rất nhiều trong những
nghiên cứu về cổ từ. Tức là phải tìm những bằng
chứng về vectơ ñịa từ trường ñã từng có trong quá
khứ. Qua những chứng cứ khách quan ñó mà ðịa
lý học hiện ñại mới có thể xác lập ñược cơ sở ñể ra
ñời học thuyết của mình. Thầy tôi còn giới thiệu tôi
ñi dự lễ bảo vệ luận án Phó tiến sỹ (Candidate)
trong nước của ông Nguyễn Thanh Giang – nhà
ðịa Vật lý hàng ñầu của Việt Nam lúc ñó. Sau này
người ta bỏ học vị Phó tiến sỹ cho tương hợp với
cách phân ñịnh học vị của thế giới và vì thế tất cả
các Candidate ñồng loạt ñược gọi là Docter - Tiến
sỹ.
Tôi nhớ khi tôi ñến Hội trường lớn của Tổng cục
ðịa chất thì Hội trường ñã tề tựu không dưới 200
người. Sau này vào thời lạm phát văn bằng, thời
mà trên ñường ðại Cổ Việt, hai bên ngách phố sát
bên hông Bộ GD&ðT là những siêu thị bán ñủ loại
phao thi, bán khoá luận, bán luận văn làm sẵn cần
bao nhiêu cũng có, tôi cũng ñược mời dự nhiều lễ
bảo vệ luận văn tiến sỹ, thạc sỹ của các thầy tôi
cũng có, của cả học trò tôi cũng có. Tôi lấy làm lạ
có những lễ bảo vệ cả chủ khảo, cả phản biện, cả
dự khán không quá nổi 10 người. Xung quanh tôi
lần ông Giang bảo vệ luận án tôi nhận ra không chỉ
có cánh ðịa lý (Geographer), cánh ðịa chất
(Geologist) và ñương nhiên ñông nhất là cánh ðịa
Vật lý (Geophysicist) ñại diện của các Viện, các
phân khoa ở các trường ñại học khác ở trong nước
cùng ñến dự. Tôi nhớ các câu hỏi phản biện ñược
tới tấp ñặt ra. Ông Nguyễn Thanh Giang ñã bảo vệ
rất thành công luận án của mình. Rất nhiều hoa
tươi ñã ñược trao tặng cho ông, người ñầu tiên lên
tặng hoa cho ông Giang chính là nhà ñịa chất nổi
tiếng Trần ðức Lương (Sau này ông Lương là Chủ
tịch nước CHXHCN Việt Nam). Thời gian sau tôi
ñược biết ông Giang cũng là nhà ñịa vật lý ñầu tiên
của Việt Nam cộng sản ñược Liên hợp quốc mời ñi
báo cáo khoa học ở Maylaisia, ñược mời ñi ñọc
giáo trình ở Washington DC. Nhiều thư viện của
các trường ñại học danh tiếng ở Mỹ hiện nay vẫn
còn lưu giữ luận án tiến sỹ của ông Giang. Tất cả
những sự kiện trên là hoàn toàn có thật, diễn ra
công khai giữa thanh thiên bạch nhật và rất dễ
kiểm chứng.
Giờ ñây nghe những lời người ta nghi ngờ,
người ta bôi bác ông Nguyễn Thanh Giang về
chiếc áo khoác “Tiến sỹ ðịa chất” (!?) chứ không
phải là ðịa - Vật lý, tôi thật buồn cho thế thái nhân
tình. ðể hạ uy tín của người khác hữu hiệu nhất là
nhè vào những gì không thể kiểm chứng ñược,

không thể xác minh ñược như kiểu báo chí tố cáo
ông Giang là tay sai của Việt Tân, là ñặc tình của
Công an ñánh vào phong trào dân chủ, là kẻ ăn
chặn ñô la, là kẻ chẳng ra gì… Còn ñể ñánh bại uy
tín của ông Giang lại nhè vào cả những sự kiện mà
không dưới 200 người sẵn sàng ñứng ra làm chứng
như lần ông Giang bảo vệ luận án Phó tiến sỹ thì
thật là một ñòn ñánh quá ẩu, quá liều. Trong võ
học ñôi khi vì quá ham ñánh, ñánh quá ñà, kẻ ra
ñòn lại tự ngã sóng xoài trên xới ñấu mà không thể
nào gượng ñứng dậy ñược. Nếu có loạng choạng
mà ñứng ñược thì cũng chẳng ra sao trong con mắt
của người ñời. Thế mới biết cũng cầm bút, cầm
phấn, cầm sách như nhau mà ñâu có phải ai ai cũng
nhớ ñược câu “Hãy suy nghĩ ba lần trước khi nói!
Bảy lần trước khi viết!” (Descartes). Người ta có
thể vẫn cứ trơn chu mà nhân danh những tín ñiều
cao thượng này, tín ñiều cao ñạo khác, vậy mà có
phải ai ai cũng ngộ ñược những triết lý của ðức từ
bi về Nhân - Quả, về Phúc - Hoạ. ðây thực sự là
những cảnh báo ñầy ý nghĩa cho những ai còn
muốn giữ ñược một lương tâm bình ổn, một cõi
tâm linh an hoà cho muôn ñời con cháu. Không
biết những nhà văn, nhà báo, những người cầm bút
mà như cầm dao găm, cầm kiếm thì họ ñã nghĩ gì
về ñiều này.
***
Lẽ ra bài viết này có thể khép lại ở ñây thì thật
bất ngờ, vào phút cuối cùng của cuộc quyết ñấu
trên sân túc cầu Mỹ ðình, Thượng ñế ñã như mỉm
cười với người Việt Nam khi ñể danh thủ Lê Công
Vinh - ðội tuyển bóng ñá Việt Nam làm tung mành
lưới của ðội Thái Lan. Vậy là sau 49 năm người
Việt Nam khắc khoải chờ mong ñược ñăng quang
ngôi Quán quân ðông Nam Á, khát khao này bỗng
vỡ oà và bất ngờ trở thành hiện thực. Tôi biết, tôi
sẽ phải làm gì? Tôi lặng lẽ khép cửa ñưa xe ra
ñường tìm ñến cả biển người ñang ngây ngất, ñang
mê man trong men say chiến thắng. Ở ñời ñiều gì
cũng thế thôi “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
ðiều gì phải ñến rồi sẽ ñến thôi dù cho có quá
muộn. Bóng ñá Việt Nam cũng như con ñường
dấn thân tranh ñấu cho dân chủ hoá ñất nước ñã có
quá nhiều thất bại, quá nhiều mất mát, quá nhiều
mồ hôi, nước mắt và không thiếu cả sự phản bội.
Nhưng! Tất cả ñều ñặt trên một mẫu số chung là
khát vọng vươn lên mà không một mãnh lực nào có
thể ngăn cản nổi ñể hôm nay cả dân tộc như có
cánh ñể bay lên và tất cả như ñang lịm ñi trong một
thứ hội chứng “Lên ñồng tập thể!”.
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ðêm nay! Tôi sẽ giành cả ñêm nay ñể khóc, ñể
cười, ñể lang thang với mọi người trên khắp mọi
nẻo ñường phố Hà Nội, mượn cái không khí ñầy
tính Liêu Trai của cuộc lên ñồng tập thể kia ñể át
ñi, ñể khoả lấp ñi những buồn chán, những thất
vọng, những muộn phiền về nhân tình thế thái, về
những ñiều tầm thường không xứng ñáng mà tôi ñã
phải ñối diện trong ghi chép này. Tôi nhanh chóng
tan hoà vào ñám ñông phía trước. Tôi như hoá thân
giữa biển người ñang thăng hoa, ñang phấn khích
ñến tột ñỉnh trong những trào dâng ñến nghẹt thở:
“Gió ơi gió hãy làm giông làm tố
Cuốn tung bay cờ ñỏ máu thắm tươi
Vàng, vàng bay rực rỡ sao sao bay
Ta ngã vật giữa dòng người cuộn thác”.
Lạ quá! “Trong cơn mê này” (Trịnh Công Sơn)
có lúc tôi như bừng tỉnh khi chạnh lòng: “Một ngày
gần ñây thôi, không chỉ trên lĩnh vực bóng ñá mà ở
cả những lĩnh vực nhạy cảm như tranh ñấu cho Tự
do – Dân chủ - Nhân quyền… người Việt Nam
chúng ta cũng sẽ vụt ñứng lên như những Phù
ðổng của thế kỷ 21, cùng nhau bước ra khỏi những
gì vừa vô lý, vừa trớ trêu không một ai mong
muốn, ñiều mà nhà thơ Nguyễn ðình Chính (Nếu
tôi không nhầm Nguyễn ðình Chính là con trai của
cố nhà văn nổi tiếng Nguyễn ðình Thi) ñã từng vì
quá ñau sót, vì quá thất vọng mà buộc phải ñặt bút:
“Tám mươi triệu cái mặt không nhìn thấy mặt
Tám mươi triệu cái mồm tự nguyện bịt mồm”.
Và cũng chính nhờ cuộc dấn thân ñó mà hình
ảnh người trí thức trong con mắt của Nguyễn ðình
Chính sẽ bớt ñi cái sự xập xệ, u ám thật thê thảm:
“Trí thức cụp tai! Xin phiếu bé ngoan!
Ngòi bút trượt dài sợ hãi!”
Không! Sẽ không thể như thế nữa! Chỉ những
loại trí ngủ, trí sảo, trí xạo... mới hèn như thế. Tôi
vững tin người trí thức Việt Nam chân chính, con
Lạc cháu Hồng chân chính sẽ không bao giờ như
thế và hỡi: “Những ngọn lửa ñời thường! Hãy bùng
cháy lên” (Bùi Minh Quốc).

ðơn tố cáo
Về vụ: Cơ quan ñiều tra Tổng cục An ninh bộ
Công an và Tổng biên tập một số báo vi phạm
pháp luật.
Kính gửi:
- Ông Chủ tịch và các vị ñại biểu Quốc hội
- Ông Chủ tích nước Nguyễn Minh Triết.
- Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
- Ông Chủ tịch và các thành viên trong Ủy ban TW
MTTQ Việt Nam.
- Ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối
cao.
- Ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
- Các Tổng biên tập các báo và tạp chí trong nước.
Chúng tôi là những công dân của ñất nước mà
phần lớn ñã về hưu, nhiều người ñã ở tuổi 70-80,
nhưng vẫn thường xuyên quan tâm theo dõi và bức
xúc trước nhiều vấn ñề của ñất nước hiện nay: tình
hình lạm phát và giảm phát, suy giảm kinh tế, tình
trạng tham nhũng tràn lan và chống tham nhũng
kém hiệu quả, vụ PCI và chính phủ Nhật tuyên bố
dừng viện trợ ODA, thái ñộ của Chính phủ Việt
Nam và Nhà nước Việt Nam trước những hoạt
ñộng của nhà cầm quyền Trung Quốc nhằm thôn
tính lãnh thổ của ta, tình hình xuống cấp trầm trọng
ñạo ñức xã hội, khủng hoảng trầm trọng nền giáo
dục,… Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi muốn ñóng
góp ý kiến xây dựng với các cơ quan lãnh ñạo ñể
góp phần thúc ñẩy sự phát triển của xã hội v.v…
ðầu tháng 12/2008 ñột nhiên chúng tôi thấy một
số báo ñăng một loạt bài, như một chiến dịch ñể
tấn công vu khống, hạ nhục một loạt các công dân.
Cụ thể các bài báo sau:
1. Sự thật về “tờ báo lậu” Tổ quốc (báo Công an
TP HCM ngày 06/12/2008).
2. ðội lốt “dân chủ” ăn chặn ñô la (báo Công an
Nhân dân ngày 06/12/2008).
3. Bóc trần bộ mặt kẻ chống phá dân tộc (Báo ñiện
tử ðảng Cộng Sản Việt Nam ngày 6/12/2008.
4. Chân dung các "nhà dân chủ" thích... USD, Bóc
trần bộ mặt kẻ chống phá Nhà nước (Thông Tấn
Xã Việt Nam ngày 06/12/2008)
5. Chân dung các "nhà dân chủ" thích... USD (Báo
ñiện tử Vietnamnet ngày 06/12/2008.
6. Bóc trần bộ mặt kẻ chống phá Nhà nước (Báo
Hà Nội mới bản giấy và bản ñiện tử ngày
06/12/2008
7. Bộ mặt thật của những “nhà dân chủ” (báo ðất
Việt ngày 06/12/2008).

Thành phố Hà ðông – ðêm ăn mừng chiến thắng
của ðội tuyển Bóng ñá Việt Nam trước ñội tuyển
Bóng ñá Thái Lan (28/12/2008)
Nguyễn Thượng Long
Nguyên giáo viên dạy ðịa lý thuộc GD&ðT Hoà
Bình và Hà Tây
Nguyên Thanh tra chuyên môn GD&ðT Hà Tây.
Chỗ ở: Thôn Văn La – P.Phú La- Tp. Hà ðông –
Hà Nội. ðTNR: 0433.521 066 – D ð: 0953
298 198
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8. Những hành vi lạc lõng xấu xa, ñáng lên án (báo
Nhân Dân ngày 13/12/2008).
Hầu như tất cả các bài báo vu khống nêu trên
ñược xuất hiện dưới hình thức một bản tin tổng
hợp từ quá trình một phán quyết của tòa án. Qua
tìm hiểu sơ bộ chúng tôi ñược biết ñó là bản thông
tin tổng hợp của Cơ quan ñiều tra thuộc Tổng cục
An ninh Bộ Công an. ðiều lạ lùng khiến chúng tôi
không hiểu nổi là các Tổng biên tập các báo trong
khi chưa hiểu gì về nội dung sự việc cụ thể, nhưng
lại dám qui kết có tính chất buộc tội một loạt công
dân là “những phần tử cơ hội chính trị”, trong ñó
có nhiều người là trí thức ( tiến sỹ khoa học, nhà
báo, nhà văn, kỹ sư, luật sư, bác sỹ…), nhà cách
mạng lão thành. Chúng tôi xin liệt kê vài trường
hợp làm ví dụ sau ñây:
1. Cụ Trần Lâm – 85 tuổi, luật sư, nguyên là thẩm
phán Tòa án Nhân dân Tối cao.
2. ðại tá Phạm Quế Dương – 73 tuổi, nguyên Tổng
biên tập tạp chí Lịch sử Quân ñội.
3. Cụ Lê Hồng Hà - 83 tuổi, nguyên Chánh văn
phòng, nguyên Ủy viên ðảng ðoàn ðảng CS Việt
Nam của Bộ Công an.
4. Ông Hà Sỹ Phu (Nguyễn Xuân Tụ) – 69 tuổi,
tiến sỹ sinh học, nguyên Phó viện trưởng phân
Viện ðà Lạt của Viện Khoa học Việt Nam.
5. Ông Bùi Minh Quốc – 69 tuổi, Hội viên Hội
Nhà văn Việt Nam, Nhà thơ.
6. Nguyễn Thượng Long - Nhà giáo, nhân vật
“Người ñương thời” chống tiêu cực trong giáo dục
năm 2006.
Căn cứ vào Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Hình
sự, Luật An ninh Quốc gia, các cá nhân, cơ quan
ñã dựng lên các bài báo trên ñây ñã vi phạm các
ñiều luật sau ñây:

ñặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ
quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo
không giam giữ ñến hai năm hoặc phạt tù từ ba
tháng ñến hai năm.”
5. ðiều 5 khoản 1 Luật An ninh Quốc gia: Nguyên
tắc hoạt ñộng bảo vệ an ninh quốc gia: “1. Tuân
thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo ñảm lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân.”
6. ðiều 13 khoản 6 Luật An ninh Quốc gia: Các
hành vi bị nghiêm cấm: “6. Lợi dụng việc thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ñể xâm
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức cá nhân.”
Chúng tôi ñã cố gắng tìm hiểu vì sao các ông
Tổng biên tập các báo nói trên, thường ñược cho là
những người hiểu biết về chính trị và luật pháp, lại
cho ñăng những bài báo vi phạm Hiến pháp và
pháp luật như vậy. Theo kết quả bước ñầu của việc
tìm hiểu, chúng tôi thấy Tổng biên tập của 08 tờ
báo nói trên ñều biết rõ những nội dung ñăng báo
là ý kiến của cơ quan ñiều tra thuộc Tổng cục An
ninh Bộ Công an (như báo ðất Việt ñã ghi rõ
nguồn thông tin trong bài báo ngày 06/12/2008).
Vậy phải chăng vì có sự xúi giục của công an
nên các Tổng biên tập các báo (nêu trên) ñã phải
cho ñăng những thông tin sai phạm như vậy?
Phải chăng một số cán bộ công an ñã tự cho
mình có quyền lực ñứng trên pháp luật?
Phải chăng một số cán bộ công an cho rằng họ
ñang thực hiện một chiến dịch ñả kích các “lực
lượng chống ñối” ñể ñảm bảo an ninh quốc gia?
Theo chúng tôi các cán bộ công an ñó không
những ñã cố tình vi phạm pháp luật mà còn có thái
ñộ thù ñịch sai lầm ñối với những người có ý kiến
khác biệt với lãnh ñạo. Trong khi nhiều vị lãnh ñạo
cao cấp của ðảng Cộng sản Việt Nam ñã phải thừa
nhận rằng việc có ý kiến khác biệt là chuyện bình
thường và cần phải tôn trọng những người có chính
kiến khác biệt.
Trong tình hình ñất nước của chúng ta ñang rơi
vào tình thế nguy cấp như hiện nay (kinh tế bị suy
giảm trầm trọng, bất ổn xã hội ñang gia tăng, nạn
tham nhũng ñang hoành hành và lãnh thổ quốc gia
ñang bị xâm chiếm, uy hiếp,…) thì những hành
ñộng vu khống, bịa ñặt của các báo nói trên có thể
nằm trong một âm mưu thâm ñộc nhằm:

1. ðiều 72 Hiến pháp:”Không ai bị coi là có tội,…
khi chưa có bản án kết tội của Tòa án ñã có hiệu
lực pháp luật.”
2. ðiều 10 khoản 4 Luật Báo chí: “Không ñược
ñưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc
phạm danh dự của tổ chức, danh dự nhân phẩm của
công dân.”
3. ðiều 121 khoản 1 Luật hình sự: Tội làm nhục
người khác: “1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng
nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ ñến hai năm hoặc
phạt tù từ ba tháng ñến hai năm.”
4. ðiều 122 Luật hình sự: Tội vu khống: “1. Người
nào bịa ñặt, loan truyền những ñiều biết rõ là bịa
ñặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hai ñến
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa

1. Chia rẽ khối ñại ñoàn kết toàn dân trước dã tâm
thôn tính lãnh thổ Việt Nam của chính quyền
Trung Quốc,
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2. ðánh lạc hướng dư luận xã hội trước những khối
ung nhọt tham nhũng ñang bị vỡ lở (liên quan ñến
hàng triệu ñô-la Mỹ),
3. Làm thể chế chính trị mất thêm uy tín trước
cộng ñồng quốc tế,
4. ðe dọa, trấn áp những ý kiến xây dựng ñất nước,
chống lại sự suy thoái, tiêu cực ñang lan tràn trong
xã hội và
5. Làm cho suy sụp lượng kiều hối quí giá của
ñồng bào hải ngoại ñang góp phần quan trọng cho
phục hồi kinh tế ñất nước.
Không phải ngẫu nhiên, ngay sau ngày
05/12/2008 khi Nhật Bản tuyên bố dừng viện trợ
ODA do vụ việc nhận hối lộ hàng triệu ðô-la của
phía Việt Nam chưa ñược làm rõ, các bài báo nói
trên ñã ñược tung ra gần như ñồng loạt và vu
khống, bôi nhọ hầu như ñủ mọi thành phần trong
xã hội từ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp về
hưu, trí thức có uy tín,… cho ñến những nông dân,
tiểu thương, sinh viên. Trong khi các thông tin về
vụ việc tham nhũng hàng triệu ðô-la trong vụ PCI
(phía Nhật Bản ñã ñưa ra tòa) hầu như không ñược
ñề cập trên báo chí Việt Nam.
Với tâm nguyện ñóng góp ý kiến ñể bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ Tổ Quốc, bảo vệ uy tín nước Việt
Nam trước cộng ñồng quốc tế và góp phần vào
việc xây dựng ñất nước dân chủ, giàu mạnh. Chúng
tôi trình lên Quí ngài những kiến nghị sau ñây:
1. Ông Bộ trưởng Bộ công an cho kiểm tra ngay sự
việc và thi hành kỷ luật nghiêm minh ñối với cán
bộ ñã có hành ñộng sai phạm trên ñây.
2. Ông Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông có
buổi làm việc với các Tổng biên tập các tờ báo trên
ñây ñể rút kinh nghiệm và thông báo công khai
nhằm hướng hoạt ñộng báo chí vào quĩ ñạo chỉ
tuân thủ pháp luật.
3. Các ông Tổng biên tập các báo trên ñây phải
ñăng công khai lời xin lỗi ñộc giả và những cá
nhân bị ảnh hưởng về danh dự do các bài báo trên
gây ra. Và hứa sau này sẽ không làm những ñiều
dại dột, thất nhân, thất ñức như vậy nữa.
4. Ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối
cao, theo ñúng chức năng và quyền hạn của mình,
cho tiến hành ñiều tra ngay ñể xử lý các cá nhân
chủ mưu trong các hành ñộng vu khống kể trên
theo ñúng pháp luật và ngăn chặn những âm mưu
thâm ñộc khác có thể xảy ra.
Chúng tôi hy vọng sẽ không có việc dung túng
bỏ qua những hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ
cá nhân hay tổ chức nào trong vụ việc trên ñây và
chúng tôi sẵn sàng cộng tác với các cơ quan có
trách nhiệm trong sự việc này.

Kính ñơn,
Những người ký ñơn:
1. Trần Bá – 53 Cầu Gỗ, Hà Nội.
2. Trần Lâm – Hải Phòng.
3. Phạm Hiện – Hà Nội.
4. Phạm Quế Dương – 37 Lý Nam ðế, Hà Nội.
5. Vi ðức Hồi – Lạng Sơn.
6. Nguyễn Thượng Long – Hà Nội.
7. Vũ Cao Quận – Hải Phòng.
8. Nguyễn Thanh Giang – Số 06, TT ðịa lý Máy
bay-Trung Văn – Từ Liêm, HN.
9. ðoàn Thiên Tâm – Ba ðình, Hà Nội.
10. Hồng Hà – 62 Ngô Quyền, Hà Nội.
11. Trần Anh Kim – Thái Bình.
12. Hà Sĩ Phu – ðà Lạt.
13. Văn Hưởng – Hà Nội.
14. Xuân Mai – ðà Nẵng.
15. Bùi Minh Quốc – ðà Lạt.
16. Thích Tâm Long – Hà Nội.
17. Hoàng Thị Vân – Hà Nội.
18. Tiêu Dao Bảo Cự - ðà Lạt.
19. Tô Huy – Hải Phòng.
20. ðức Anh – TP Hồ Chí Minh.
21. Lý Thái Hùng – Hải Dương.
22. Nguyễn Thế - Hà Nội.
23. Lê Hữu Diệp– Hà Nội.
24. Lý Anh Kim– Hà Nội.
25. Nguyễn Trọng Lân– Hoàn Kiếm, Hà Nội.
26. Lê Anh Sơn– Hai Bà Trưng, Hà Nội.
27. Văn Chương – Hưng Yên.
28. Văn Thục- TP Hồ Chí Minh.
29. Tiến Nghênh– Hà Nội.
30. Trần Qui– Hà ðông, Hà Nội.
31. Mai Lâm – Hoàng Mai, Hà Nội.
32. Dương Văn Khôi – Hai Bà Trưng, Hà Nội.
33. Bích Thủy – Thanh Xuân, Hà Nội.
34. ðỗ Trần– Hoàng Mai, Hà Nội.
35. Thế Kỷ - Q3, tp Hồ Chí Minh.
36. Bùi Xuân Minh– Hà Nội.
37. Nguyễn Thị Minh– Hà Nội.
38. Phan Hòa Bình – Hoàng Mai, Hà Nội.
39. Lã Xuân Thịnh- Thanh Hóa.
40. ðinh Ngọc Lễ- Hòa Bình.
41. Bùi Thị Lăng – Việt trì, Phú Thọ.
42. Nguyễn Thị Cương– Hà Nội.
43. Hồ Thị Vui–Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008
ðồng gửi :
- Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước
- Mọi cá nhân quan tâm
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càng ít việc ấy nhỉ ? ” Họ có vẻ ngượng ngùng khi
trả lời phủ ñịnh.
(Thực tế thì cảnh sát giao thông, cảnh sát môi
trường và nhiều lĩnh vực an ninh kinh tế, xã hôi
vẫn còn thiếu trong khi lực lượng an ninh chính trị
lại quá ñồ sộ từ thời còn chiến tranh lạnh. Bây giờ
không những không còn chiến tranh lạnh mà ñặc
biệt là gần ñây họ ñã càn quét và tống giam phần
lớn các chiến sỹ dân chủ mà lực lượng họ vẫn còn
quá ñông )
Ra khỏi trụ sở Bộ Công an tôi phải gọi ngay ñiện
thoại ñể báo tin cho vợ tôi an tâm là tôi vẫn còn
sống và lành lặn.
Buổi chiều lại cũng lê thê và vô vị như vậy. Họ
vẫn chỉ loanh quanh về những lời khai của những
người ñang bi bắt giam như: Nguyễn Xuân Nghĩa,
Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn văn Tính, Nguyễn văn
Túc, Nguyễn Kim Nhàn … có liên quan ñến tôi.
Tôi xác nhận tất cả những lời khai ñó ñều ñúng.
Tôi bảo: “ Giá như các anh ñưa cho tôi xem bản
ghi những lời khai của những anh em ñó và hỏi tôi
có ý kiến gì về những lời khai ñó không thì chỉ một
lời xác nhận ñúng của tôi là việc làm trong suốt cả
một ngày như thế này có thể kết thúc chỉ trong
phạm vi một giờ ñồng hồ là cùng ”.

ðừng sách nhiễu, xúc phạm
người dân một cách tùy tiện
Nguyễn Thanh Giang
Chiều ngày 06 tháng 1 năm 2009, hai công an,
một xưng là công an huyện Từ Liêm, một xưng là
công an của Bộ ñến ñưa “ Giấy triệu tập ” tôi ñúng
8h30 ngày mai, mồng 7 tháng 1 năm 2008 phải có
mặt tại trụ sở Cơ quan An ninh ðiều tra Bộ Công
an, số 7 Nguyễn ðình Chiểu, Hà Nội ñể “ Hỏi một
số nội dung liên quan ñến vụ án ñang ñiều tra ”.
Tờ “ Giấy triệu tập ” số 55 của cơ quan lớn và
quan trọng như Bộ Công an mà chỉ vừa bằng bàn
tay. Tuy nhiên, ñiều sỉ nhục ñối với người ñược/bị
nhận nó không hẳn liên quan ñến vấn ñề kích cỡ tờ
giấy mà ở cái hình dạng thiên thẹo của nó. Tờ giấy
không có hình chữ nhật như thông thường mà là …
hình thang. Chiều rộng phía trên ño ñược 13cm,
chiều rộng phía dưới 11,8cm, dài 19cm.
Vợ tôi bảo: Anh ñừng ñi, có thể ñây là tờ giấy
giả mạo. Nếu là giấy thật thì cũng không cần phải
lấy sự nghiêm túc của mình ñể ñáp lại sự rất không
nghiêm chỉnh của họ. Hay là họ muốn nhục mạ,
phỉ báng anh ?.
Khi tôi quyết ñịnh cứ ñi ñể tỏ ra ngoan ngoãn thì
vợ tôi bảo phải gọi taxi mà ñi cho an toàn. Tôi bảo
ñi taxi tốn lắm. Vợ tôi bảo thế thì ñi xe ôm ( xe chở
thuê bằng honda ). Biết nỗi lo không phải không có
lý của vợ, tôi giải thích ñể trấn an: “ ðừng lo, nếu
họ ñịnh sát thương ñể biến thành phế nhân hay giết
hại thì chắc họ làm vào lúc khác chứ không phải
vào lúc cả nhà ñều biết là mình ñang ñến trụ sở
của Bộ Công an như thế này ñâu ”.
Tiếp tôi là hai sỹ quan công an ñều nhỏ tuổi hơn
con gái út của tôi. Phải nói là họ cũng lễ phép chứ
không hống hách, sỗ sàng. Khi thẩm vấn, họ gọi
bác xưng tôi. Lúc thường họ goi bác xưng cháu.
Tôi cũng cố tỏ ra ñúng mực của một công dân
trước viên chức Nhà nước.

Vậy mà họ vẫn có ý muốn ngày mai tôi lại phải
tiếp tục ñến ñây. Sự kìm nén ñã quá sức chịu ñựng,
tôi ñập bàn quát lớn: “ Các anh ghi rõ ngay câu này
ñưa cho thủ trưởng các anh ñọc: Từ mai, muốn
triệu tập tôi thì hãy ñem theo còng số 8 và chiếc
cáng. Dẫu ñến ñây hay ñến ñâu chăng nữa tôi cũng
quyết tuyệt thực và tuyệt khẩu, dứt khóat không
thèm tiếp bất cứ ai. Năm lần khám nhà, sáu lần
khám thân thể rồi mà không bói ñược ra tội ñể bỏ
tù tôi cho thỏa nỗi thù hận của cái ðảng này với
tôi. Như thế vẫn chưa ñủ làm các người thấy cần
phải sám hối hay sao mà còn nay triệu tâp, mai
triệu tập. Các người chà ñạp, vùi dập tôi suốt thời
trẻ ñã thật là quá tệ, nay tôi ñã là ông già 73 tuổi.
Luật pháp nào, ñạo lý nào cho phép các người hành
xử tàn bạo, dã man ñến như vây ! Tôi thà chết
không thể ñể lòng tự trọng của mình cứ bị dày xéo
mãi ! ”.
Sáng nay gia ñình tôi vẫn trong tâm trạng nghe
ngóng xem có ai khiêng cáng ñến không.

Mở ñầu thẩm vấn họ hỏi tôi và ghi chép ñầy ñủ:
họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi ñăng
ký hộ khẩu, chỗ ở hiện tại; lại hỏi cả tên và chỗ ở
của cha, của mẹ, của các em, của vợ, của các con
v.v…
Cứ thế, cứ thế … Hầu như chẳng có vấn ñề gì
ñáng là nội dung ñể phải tra hỏi nhưng họ cũng kéo
lê thê hết buổi sáng. Họ còn hẹn tôi 14h lại phải có
mặt. Tôi hỏi họ: ”Hình như càng ngày các anh

Khoảng 10 giờ, vợ chồng một người bạn ñến
chơi cho biết ở ñầu ngõ và trong ủy ban xã bên kia
ñường có rất nhiều công an giõi theo người ñi vào
ñây. Nguyễn Phương Anh và Vi ðức Hồi thì cho
biết nhà họ bị vây từ hôm qua.
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Cách ñây hơn một tuần có người ñến dàn xếp ñể
một số nhà lập pháp cùng ñi trong ñoàn Chủ tịch
Hạ viện Úc Harry Jenkins ñến thăm tôi và gặp thân
nhân một số chiến sỹ dân chủ ñang bị giam cầm,
tại nhà tôi.
Chẳng nhẽ ñây chính là nguyên cớ buộc tôi hoặc
phải bỏ nhà lên ngồi ở ñồn công an, hoặc phải bị
công an vây ráp, phong tỏa !
Chẳng nhẽ họ sợ sự thật, sợ lẽ phải ñến thế !
Chẳng nhẽ họ không cần suy xét chút nào trước
khi quyết ñịnh khám nhà hay triệu tập một công
dân lão thành !
Phải chăng cả núi xương sông máu … và nước
mắt, và mồ hôi của dân tộc này ñã ñổ ra ñể nay họ
ñược “ tọa hưởng kỳ thành ” trong quá nhiều chăn
ấm, nệm êm, cho nên, chỉ cần một tiếng chuột chạy
là họ giật mình sẵn sàng xua quân ñi lục soát tàn
hại cả những dân lành sao ?

Theo các bài viết của nhiều người, cả của ông
Thanh Giang, thì ông bị khám nhà, tịch thu tài liệu,
bị Công an thẩm vấn nhiều ngày…
Mọi chủ trương biện pháp của cơ quan chức
năng ñều rất kín, sự việc lại mới mở màn, mọi
người chỉ có thể tìm hiểu dần dần. Lúc này, nếu có
thể làm ñược thì cũng chỉ là tìm hiểu và suy ñoán.
Với tấm lòng ngay thẳng và vì lợi ích chung, hãy
cùng nhau lên tiếng về vụ việc này.
2. Trò chuyện với ông Thanh Giang.
Ông hỏi tôi: Sự việc sẽ ñi ñến ñâu?
Tôi trả lời: Người ta gọi ông là “ ñội lốt dân chủ
” nghĩa là “ phản ñộng giả ”. Nhiều người ñược gọi
là dân chủ thực, phản ñộng thực, người ta còn chưa
ñộng ñến kia mà. Người ta bảo ông ăn chặn ñô-la
nhưng người gửi, người nhận không ai tố cáo ông
thì Nhà nước can thiệp theo lối nào. Còn chưa ai
nghĩ ñến việc ông bỏ tiền nhà hay quyên góp ñể
nuôi phong trào phản ñộng ñâu… Cho nên ông
chuẩn bị ra tòa, e là một việc thừa. Nếu ông chưa
tin thì cũng hãy cứ nên yên tâm mà quan sát ñã.
Ông hỏi tôi: Họ có cấm tờ Tổ Quốc không?
Tôi trả lời: Khả năng cấm không nhiều, tập san
Tổ Quốc tồn tại ñến 54 số, hơn hai năm, như vợ
chồng cưới chui, ñã sinh con ñẻ cháu, lôi chuyện
cũ ra làm gì? Cấm tờ này thì phải cấm 3, 4 tờ báo
khác, việc nhỏ thành việc to. Là tờ báo mạng, có
khi luật pháp ñối xử khác với báo in. Xử sai phạm
ñường lối ư ? Về nội dung thì báo không kích
ñộng, không chia rẽ, không có tin thất
thiệt…không vi phạm luật hình sự, có chăng vi
phạm hành chính ở chỗ nó không có phép… Hơn
nữa, xử một ấn phẩm phải ñi sâu từng câu, từng
chữ ñể tìm sai phạm… rồi còn phải bình luận,
tranh cãi. Có thể trước ñã lờ ñi thì nay nên “ñánh
chữ ñại xá”. Và ñã biết ñâu: Tổ Quốc còn có thể
ñược lợi dụng ñể làm cái “ hạt ñẹp ” trang trí cho
cái bộ mặt toàn trị bớt “ mặt sắt ñen sì ” và như vậy
may chăng dễ coi hơn chút xíu …
Ông lại hỏi tôi: Thế sao lại có việc lôi thôi vừa
rồi?
Tôi trả lời: Ông không xưng hùng xưng bá
nhưng lúc nào cũng hành ñộng như một người ñấu
tranh dân chủ hàng ñầu ở Việt Nam. Người ta làm
việc gì ông cũng thọc, cũng khía, chê bai, trách cứ,
răn dạy,… Ông phê phán, chỉ trích ñích danh cả
những người “ vĩ ñại”. Người ta không thể không
ñiên tiết lên mà ra tay “ cho ông một bài học ”. Họ
muốn ñánh ông theo cái bài bản của người Tàu: “
ñánh một trận, thiên hạ sẽ ổn ñịnh ”.

Hà Nội 8 tháng 1 năm 2009
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể ðịa Vật lý Máy bay - Trung
Văn – Từ Liêm – Hà Nội –
ðiện thoại : 35 534 370

Hài kịch “ăn chặn ñô la”
và khúc bi tráng “chuyện ba nhà”
Trần Lâm
1. Một vụ việc ñược mở màn.
Báo ðất Việt ngày 6-12-2008 ñưa tin ngày 5-122008 Tổng cục An ninh cho biết sắp khởi tố vụ án
“Tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa ”.
Cùng ngày 6-12, nhiều tờ báo của ðảng ñồng
loạt ñưa tin liên quan ñến vụ việc này. Một chiến
dịch truyền thông tuồng như ñã mở màn. Không
biết có còn tiếp tục hay hô to một tiếng rồi im bặt ?
ðọc qua một lượt các tờ báo này thì lại thấy ñề
cập ñến vụ án ñã nêu chỉ rất sơ lược trong khi xóay
vào ông Thanh Giang, một nhân vật nổi trội trong
cái gọi là “phong trào dân chủ ”. Nội dung những
cáo buộc có thể tóm lược:
Ông Thanh Giang làm tờ Tổ Quốc ñể làm tiền
nước ngoài; ông Thanh Giang khi trung chuyển ñôla từ nước ngoài có ăn bớt của anh em; ông Thanh
Giang cấp tiền cho các nhóm của ông ở các tỉnh…
Các báo không nói gì về mối liên quan trực tiếp
của ông Giang với vụ việc các nhóm treo băng,
biển ở các nơi.
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Tôi rào ñón: ðây là ñoán ñịnh, có thể ñúng, có
thể sai. Ông vui vẻ tỏ ra ñộ lượng với tôi.

gợi sự chú ý của mọi người và chờ sau phiên tòa sẽ
kết luận,…thì hay biết mấy!

3. Ông Thanh Giang với tờ Tổ Quốc và ñồng
ñô-la.
Các báo nói ông Giang nhận 125 triệu ñồng ñể
làm tờ Tổ Quốc, có bớt xén. Có hai người tôi gặp,
họ cười ngất và chê các báo “nói sai”. Họ nói: Ra
ñến 54 số rồi thì tiền tỷ chưa chắc ñã ñủ. Ông
Giang có biển thủ ñược tất cả thì cũng chỉ mua
ñược 5m2 ñất chứ mấy (ý họ muốn so sánh với các
quan tham của ðảng )… Kinh nghiệm bản thân:
Tôi viết quyển sách nhỏ, in mấy lần, vài ba trăm
quyển ñã mất 6-7 triệu. Sách ông Giang viết, in gấp
5-6 lần tôi.
RFA ñưa tin: Ông Phạm Hồng ðức ñi từ nhà
ông Giang ra, mang theo 100 tờ Tổ Quốc ñưa về
Nghệ An bị Công an bắt. Việc này nhờ Công an
xác minh. Cũng có thể giả ñịnh, nếu ñúng thì 100
tờ Tổ Quốc tính ra ñã gần 800 ngàn ñồng còn gì.
Báo Công an Nhân dân liệt kê một danh sách gồm
nhiều nhà báo, có người ñã cầm bút ñến 50, 60
năm, nhiều người có tên tuổi, hiện nay có người
nghèo nhưng chưa ai sắp chết ñói… Thế mà báo
viết rằng mỗi người ñược chia vài trăm ngàn ñồng
(!). Tôi ñược nêu tên trên cùng. Tôi vừa buồn cười
vừa giận người viết quá non kém và bừa bãi. Chỉ
riêng bài báo tôi ñang viết ñây, ñi lại chi tiêu 3-4
trăm ngàn vẫn chưa xong.
Chuyện tiền nong như vậy nghe kỳ quái lắm,
không hiểu nổi, không tin ñược. ðành phải giải
ñoán thế này: Cuộc ñánh gồm khám nhà, thẩm vấn,
gây chuyện, chẳng qua mục ñích là ñể hăm dọa,
khủng bố, “ hãm phanh “ ông Giang. Khi khám nhà
bỗng chộp ñược một số giấy tờ về tiền nong, cách
ñánh ñược ñiều chỉnh: “ ðội lốt Dân Chủ. Ăn chặn
ñô la ”. Tiền bạc vốn là cái chỗ chết của các chính
khách. Bao nhiêu Tổng thống, Thủ tướng ñều bị lột
áo, vô khám vì ñồng tiền. Chuyển hướng kịp thời,
mũi nhọn tấn công cần thay ñổi, và hý hửng rằng
phen này Giang tan xác là cái chắc. Tiếc thay khi
ñếm từng tờ, cộng từng món, thì số tiền ít quá.
ðáng lẽ phải trở lại cách cũ thì thoát, nhưng bảo
thủ thành ra như một ñạo quân xuất kích mà hết
lương khô, hết ñạn… Thế rồi lấy lời văn thay cho
con số, gây thêm “ép phê ” bằng cách nửa mở, nửa
úp… Thật là dở khóc, dở mếu! Tiến lên không
ñược, rút lui không xong, khạc chẳng ra, nuốt
chẳng vào. Bây giờ, lờ ñi im tịt, có khi là lối thoát
duy nhất cho mà xem, như chưa ñánh ñã thua. Giá
cứ theo ñúng nghề nghiệp: ñưa các sự việc, khêu

4. Ông Thanh Giang với việc trung chuyển
ñô-la
Ông Giang nhận tiền nước ngoài về rồi giao cho
anh em. Các báo ghi bao nhiêu vụ việc, bao nhiêu
số tiền… Các liệt kê này tuy vô nghĩa nhưng rất
nguy hiểm. Nó gây ra nhận xét lệch lạc: Ông Giang
nhận nhiều tiền lắm… nhiều thì xoay sở ñược là
cái chắc!
ðáng lý phải chia ra các khoản: Tiền do bên
ngoài cung cấp chi tiêu cho việc chống phá; Tiền
cứu trợ cho những người ñấu tranh; Tiền các
cá nhân ñược giải thưởng… Việc này làm rõ rất
khó, nhưng nguyên tắc phải thế… chưa làm ñược
khoản nào thì phải ñể lại. Hơn thế nữa, còn phải
phân ñịnh ra: khoản nào Nhà nước can thiệp,
khoản nào của dân thì dân phải ñứng ra kiện
cáo… Và, trên hết tìm tội phạm hình sự: Chiếm
ñoạt tài sản người khác, chống phá Nhà nước…
Liệt kê cái khoản tiền trung chuyển, chỉ là một
việc làm vô nghĩa về mặt pháp lý, có thể chỉ ñể gây
dư luận, gây nghi ngờ, thương tổn danh dự công
dân bằng cái cách vu cáo mập mờ.
Có một vài người xem xét, suy nghĩ về việc
này, không ai thấy dấu hiệu bớt xén, chiếm ñoạt
… Chỉ có thể nghĩ rằng là ông Giang làm việc
trung chuyển ñồng ñô la vì ông có ñiều kiện, ông
muốn giúp mọi người, ông muốn làm tốt cho cái
ñiều mà ông ưa thích. Cái mặt trái mà chúng tôi
nghĩ tới, cần phải xem xét thêm, chưa thể kết luận:
Phải chăng ông Giang cũng muốn khẳng ñịnh vai
trò của mình trong cái mà ta gọi là “Phong trào
Dân Chủ ” bằng cách chi phối ñồng tiền, tức là
nắm cái dạ dày của phong trào.
5. Tờ Tổ Quốc với cộng ñồng
Trong cái sôi sục hiện nay người ta nói nhiều
ñến tờ Tổ Quốc. Nghĩ nên có ñôi dòng về tờ báo.
Thế là tờ báo Tổ Quốc ñã tồn tại hai năm bốn
tháng, với 54 số, không một số lỡ hẹn, 32 trang
khổ A4 .
ðánh giá một tờ báo ai cũng nghĩ ñến người chủ
xướng, ñội ngũ các cây viết. Người có kinh nghiệm
thì chỉ ñọc, suy ngẫm và ñánh giá từng bài, từng
mục ñể có cái ñánh giá chung.
Số người ñọc tăng, biểu hiện bằng số người săn
ñón, nhiều người tự in thêm,… Có người nói: Nếu
ta tách các phần của Tổ Quốc theo từng chủ ñề lớn:
ñối ngoại, chống tham nhũng, cải tạo nhận thức xã
hội, vấn ñề biên giới, hải ñảo… sẽ thấy chúng khá
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sôi ñộng vào các vấn ñề lớn của ñất nước; ñã có cái
gì bổ ích cho người ñọc… Các cá nhân nổi tiếng ñã
có nhiều người góp ý cho chúng tôi, phê phán
chúng tôi, chúng tôi coi ñó là phần thưởng cao
nhất…
Thôi ! Ai muốn gọi tờ báo Tổ Quốc là tờ báo
chui, tờ báo lậu, tờ báo phản ñộng chúng tôi cũng
ñành chịu. Chỉ xui nên tìm ñọc ñể thấy nó tỉnh thức
như thế nào. Hơn 50 năm trước ñây Cộng hoà Dân
chủ ðức xem xét việc kết nạp ông Trần Huy Liệu
vào Viện Hàn lâm… ñã cử sang hai nhóm chuyên
gia ñọc hết các bài báo từ hồi Pháp thuộc của ông
Liệu. Họ ñã kết luận: Ông Liệu không viết bài báo
nào vì “cảo phí” (từ cũ chỉ nhuận bút), vì bản thân,
mà tất cả cho cộng ñồng. Chúng tôi ñang cố noi
theo con ñường của ông. ðấy, báo chí cộng sản
thời cha ông chúng ta như thế.
Tập san Tổ Quốc có tính chống ñối không ? Có
phản ñộng không? Chưa thấy có ai, có tổ chức nào
làm việc xem xét này và viện dẫn một cách nghiêm
túc. Không ñọc nó nghiêm túc mà phê phán nó,
quy chụp nó thì khác nào “ ñấm bốc ” trong ñêm.
Thật là vung mạng !
Còn tiền nong, nếu không bị phanh phui, có lẽ
cái nghi ngờ còn dai dẳng. Ai cũng cho rằng tờ tập
san Tổ Quốc gặp nạn, ai ngờ trong cái rủi lại có cái
may to lớn. Mặc dù tự biết còn nhiều thiếu sót,
nhưng qua ñây, chúng tôi có thể hoàn toàn bác bỏ
hai cáo buộc vô lối: Làm tập san Tổ Quốc ñể làm
tiền, làm tập san Tổ Quốc ñể chống phá.

cả những người nhận tiền phải viết biên nhận tỷ mỷ
ra sao… Ngôn ngữ tư pháp chỉ có thế nói: Số tiền
là bao nhiêu? thủ ñoạn chiếm ñoạt ra sao? thực ñã
chiếm ñoạt là bao nhiêu? trong vụ việc, tổng hợp là
bao nhiêu ? Công an nhân dân dùng các sự việc,
mang các việc này gắn việc kia… mô tả cái hình
thức của vụ việc chỉ là một cách tung tin thất thiệt,
và rõ ràng là vu khống - một hành vi phạm pháp.
Lắt léo hơn, bài báo lại dẫn lời khai của bị can
trong một vụ án khác, lời khai nói rằng có nhiều
người “Dân chủ cuội” chuyên lừa tiền… Thế là
ñưa việc nhận xét chung làm nhận xét riêng vụ việc
của ông Giang, mang cái khái quát giành cho cái
ñặc ñịnh, mang « râu ông nọ cắm cằm bà
kia »… Cũng lại là một hành vi vu khống lập lờ.
Tóm lại, bài báo trên mô tả một vụ việc chiếm
ñoạt mà chỉ bằng lời văn, không có con số.
Buồn thay, báo chí mà chỉ biết áp bức người
ñọc, bắt phải nghe, không nghe không ñược. Người
viết vì thế muốn viết gì thì viết, bất chấp sự thật,
bất chấp lẽ phải, luật pháp. Báo chí của ta giống
người sáng bia, chiều rượu, kèm thuốc lá và không
quên ma túy và karaoke, ñang chết từng ngày.
Việc thông báo trước khi xét xử có mục ñích tạo
dư luận, ñể nhân dân tham gia, ñể việc xét xử ñược
công minh, thành một bài học cho toàn dân. Ta lại
ñưa ra vụ việc như ñã xét xử xong, vậy là ñiều tra
ra sao, xét xử như vậy. Tiếc thay việc ñiều tra lại
cũng nhiều sai phạm… Oan sai là thế…!
Thực tế kiểu này báo chí thì như tay mình tát má
mình. Xét xử thì như gậy của mình ñập lưng mình.

6. ðọc lại một bài báo
Ngày 6-12-2008, nhiều báo ñều ñưa tin về vụ
việc này. Na ná như nhau cả thôi. Một tiếng ñộng
ban ñầu gây tiếng vang, tiếng vang cứ thế rền rĩ
kéo dài… Muốn tìm hiểu thì phải xem xét tíêng
ñộng ban ñầu. Chúng ta chỉ cần xét bài của báo
Công an Nhân dân. Cái tít của bài báo: ”Nguyễn
Thanh Giang, một tay sai của tổ chức Việt Tân, ñội
lốt dân chủ, ăn chặn ñô-la”.
Cái tít mắc sai phạm: Bảo ông Giang là Việt
Tân. Nhưng Việt Tân là ai ? Ông Giang là Việt Tân
ư, lấy gì làm căn cứ ? Bảo rằng thế là ñánh ñố
người ñọc, kết luận bừa, vu khống... có ñúng không
?
Thế rồi bài báo nói về các hành vi của ông
Giang: Làm tờ báo, làm các buổi tiếp tân, gửi tiền
cho người này người nọ, bớt xén ñến mức bị chất
vấn ông Giang phải cười trừ, xí xoá...
Bài báo lại nói tiếp việc ông Giang nhận trung
chuyển tiền từ nước ngoài cho một số người, rồi
cái số tiền lớn ñối với ñời sống hiện nay, lại mô tả

7. “Chuyện ba nhà “
“Chuyện ba nhà” là tên một tiểu thuyết của
Trung Quốc. Còn “chuyện ba nhà“ ñây hoàn toàn
là chuyện của Việt Nam, là chuyện có thật, các
nhân vật còn sống sờ sờ.
Câu chuyện có chỗ hơi tục. Người viết rụt dè vì
sợ ñụng chạm ñến sự tôn nghiêm của lòng tin
nhưng thấy ở ta cái “mô típ văn học” hoặc “ñố tục
giảng thanh” nên viết ñại, mong mọi người thấy cái
thanh trong cái tục.
Cha Lý ñược Vatican phong chức, có giáo phận,
có giáo dân, cha ñã ñứng tuổi, cha ñược mọi người
mến mộ. ðúng cha là một “nhà”. Người ta ñưa cha
ra toà, cha ñạp ñổ vành móng ngựa, người ta xích
tay cha lại, cha chửi rủa, người ta lấy hai tay bịt
mồm cha… Có người chụp ñược hình ảnh, in to
như cái chiếu, trưng lên khắp nơi trên thế giới. Nền
tư pháp của ta, chế ñộ của ta bị bêu riếu ñến tận
cùng.
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giờ … Rồi bao nhiêu năm chiến tranh, núi xương,
sông máu, khăn trắng dăng dăng từ Bắc chí Nam
…
Phải ñổi mới, ñổi mới thực sự theo con ñường
cha ông ñã vạch: Lấy ñại nghĩa thắng hung tàn,
ñem trí nhân thay cường bạo. Mong lắm
thay.

Bà Dương Thu Hương, cây bút có tên tuổi, ra
nhiều ñầu sách, ñược dịch ra nhiều thứ tiếng là hội
viên Hội nhà văn Việt Nam, loại sừng sỏ theo cả
nghĩa ñen và nghĩa bóng. Bà là một “nhà”, không
ai chối cãi, nhà to gần bằng một biệt thự. Bà ñùng
ñùng tức tối, bà tuyên bố, ñược lan truyền khắp thế
giới: “Bà về nước, bà sẽ vén váy, ngồi lên mặt kẻ
ñã hành hạ bà.” Vén váy và ngồi lên thì có thể “ị”
ra lúc nào không biết. Thế là cái thơm lừng của hoa
trái tháng tám lung linh bị cái thum thủm ñuổi cho
chạy một mạch, một phen “mất dép”.
Ông Thanh Giang có nhiều công tích khoa học
lớn. Ông ñã dự nhiều hội nghị quốc tế về khoa học,
ông ñã thuyết trình công trình nghiên cứu của ông
tại Mỹ, cái này là ñích thực. Ông rõ ràng là một
“nhà ” thứ thiệt. Thế rồi vừa qua ông bị khám nhà,
bị thẩm vấn. Ông trả lời RFA “nếu ông bị ra toà,
ông sẽ tụt quần ra ñấu với toà …” Lo quá! Ông ñã
tụt quần ra thì ông sẽ “tè”! Cái Dòng Sông Xanh
phẫn uất sẽ trở nên ñen ngòm và sặc mùi
“amoniắc”. Môi trường tạo ra ấy mới thật là tương
xứng với môi trường pháp lý của phiên tòa chăng.
Ông Giang và bà Hương là hai thực thể không
tương ñồng thế mà hai người ñều dựng lên cái kịch
bản chính trị rất là “ sex”. Hẳn không phải là họ
“ñạo văn” của nhau mà có thể vì ñây là 2 bộ óc lớn
gặp nhau (?)
Cả ba “nhà” ñều trong ba giới mà người ñời xưa
cũng như nay ñều tôn kính, coi như tinh hoa của
dân tộc. Sao lại có câu chuyện này ? Họ tội tình gì
hay chỉ vì có bộ óc nhạy cảm, có suy tư sâu sắc, có
ý thức làm người sôi sục thôi thúc họ? Có phải họ
bị ñàn áp ñến mức không còn gì ñể mất…, họ phải
dùng ñến cái “ Khổ nhục kế ” nói trên.
Các vị trong giới cầm quyền nên nghĩ lại “Con
giun xéo mãi nó cũng phải quằn” và “gieo gió sẽ
gặt bão”, như ông cha ta ñã dạy, ñể ñiều chỉnh việc
ứng xử sao cho “trong ấm, ngoài êm”. Cái lò xo
càng ép bao nhiêu thì bật lên càng mạnh bấy nhiêu.

Hải Phòng 24-12-2008
Luật sư Trần Lâm
(Tiếp theo trang 10) Công nghiệp hóa hiện ñại
hóa…
bưng bít của những tín ñiều u mê. ðây chính là
một vấn ñề lớn ñang ñặt ra với xã hội ta, một xã
hội vừa còn trong nền sản xuất nông nghiệp thô sơ,
vừa còn mang nặng tàn dư phong kiến, vừa còn
dùng dằng duyên nợ xương máu với cuộc cách
mạng vô sản thế giới! ðó là những giằng xé, những
ẩn ức trong sâu thẳm tâm thức xã hội Việt Nam, là
lịch sử tâm hồn, là chiều sâu tâm lí, tính cách con
người Việt Nam thời bước vào công nghiệp hóa,
hiện ñại hóa cần ñược ngòi bút nhà văn ghi nhận,
soi rọi và lí giải.
Chúng ta cũng không thể yên lòng trước thực tế
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñang diễn ra trên
ñất nước ta hơn chục năm qua. Xin nêu vài ñiều
không yên lòng ñó:
ðã nhiều năm ồn ào, rầm rộ công nghiệp hóa,
hiệ ñại hóa nhưng ñến nay chúng ta vẫn hối hả, ồ ạt
ñưa sức lao ñộng rẻ mạt ra bán khắp thế giới và
bán ngay trên ñất nước mình! Vương quốc Anh ñã
từng là nước có công nghiệp ñóng tàu phát triển
nhất thế giới, có ñội tàu biển mạnh nhất thế giới,
nay họ lại ñang nhộn nhịp sang Việt Nam, ñặt Việt
Nam ñóng tàu cho họ! Nhật Bản không những là
nước có công nghiệp ñóng tàu phát triển mà còn
sản xuất ñộng cơ tàu, thuyền xuất ra khắp thế giới.
Nay họ cũng chỉ tập trung vào sản xuất ñộng cơ
thôi, không còn ham ñóng tàu nữa và họ cũng sang
ñặt Việt Nam ñóng tàu! Vì sao vậy? Vì thời công
nghệ cao, thời kinh tế trí thức, họ tập trung vào
những ngành công nghệ tinh vi, hoặc những ngành
có hàm lượng trí tuệ cao và sạch như tạo dựng
những trường học danh tiếng từ tiểu học ñến ñại
học, dù học phí cao ngất trời nhưng người học
khắp thế giới vẫn ñổ dồn về trường của họ. Còn
ñóng tàu chỉ là xưởng cơ khí gò hàn ñơn giản, vừa
tốn quá nhiều nguyên liệu sắt thép, vừa chiếm mất
không gian quá lớn ở cửa sông, cửa biển rất cần
cho nhiều ngành kinh tế quan trọng khác, vừa tạo

8.Lời kết
Các năm trước người ta gọi Việt Nam là con hổ
ñang gầm thét.Từ ít tháng nay, người ta thấy Việt
Nam như quả bong xì hơi. Bao nhiêu sai phạm, yếu
kém như bị bóc trần và con ñường ñi lên thì mờ
mịt.
ðàn áp một số người chẳng giải quyết ñược việc
gì, chỉ yên ñược một bề mà mất nhiều bề.
Có nên chấp nhận: “ Phải thay ñổi ” như Ôbama
ñã nêu cao. Có lẽ không còn ñường nào khác.
Việt Nam, một dân tộc từ khởi ñầu ñã ngày làm
chủ ít hơn ngày làm nô lệ, cơm áo thiếu hụt từ bao
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CSðD nhờ CSTQ ñể ñánh Pháp, không khác gì
nhờ một kẻ cướp ñuổi một tên trộm. Tên trộm bỏ
chạy thì kẻ cướp vào nhà. ðây không phải chỉ là
những sai lầm chiến lược của Hồ Chí Minh và
ñảng Lao ðộng Việt Nam, mà ñây chính là tội lỗi
phản quốc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ cổ
chí kim. Những tội lỗi nầy hiện ñưa ñến những
hậu quả tai hại mà người Việt Nam ngày nay ñang
phải ñối mặt.
Trần Gia Phụng
(21-12-2008)
Chú thích:

ra nhiều chất thải ô nhiễm tàn phá cảnh quan môi
trường, họ không làm nữa! Cửa sông cửa biển Việt
Nam ñều là thiên nhiên huy hoàng, là kì quan lộng
lẫy nhưng cửa sông cửa biển Việt Nam ñã trở
thành công trường cơ khí gò hàn vỏ tàu cho thế
giới, ngập ngụa các loại phế thải: ngổn ngang sắt
thép, lênh láng dầu mỡ, mịt mù bụi nặm, chát chúa
tiếng ồn! Rồi nhà máy ñường, nhà máy ciment
công nghệ lạc hậu, nước ngoài thải ra, Việt Nam
mua về! Một dân tộc sống bằng hạt lúa, tạo ra cả
nền văn minh lúa nước lung linh hồn người nhưng
những người sáng tạo ra cả nền văn minh làm nên
bản sắc văn hóa Việt Nam ấy ñang là những người
khốn cùng nhất! Chỉ có một phần tư diện tích ñất
ñai là ñồng bằng nhưng ở khắp Việt Nam nhiều
cánh ñồng màu mỡ ñang biến thành sân golf và
người nông dân hay lam hay làm bỗng thành người
thất cơ lỡ vận, lạc lõng bơ vơ ngay trên mảnh ñất
máu thịt của cha ông từ ngàn ñời ñể lại! . . .
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Nhiều lắm những ñiều ngang trái của công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa ở nước ta! Những ñiều ñó
chứng tỏ rằng: Là một cuộc cách mạng vĩ ñại, một
sự nghiệp lớn lao, một cơ hội khát khao mong chờ
ñể ñất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam cất mình
bay lên sánh ngang bầu bạn thế giới nhưng công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa dường như mới chỉ là
khẩu hiệu hô hào, là ý chí mong muốn chứ chưa có
triết lí, chưa có cơ sở lí luận tư tưởng, chưa có
ñường ñi nước bước cụ thể, rõ ràng!
Không có tư tưởng triết học dẫn dắt, cuộc
chuyển ñổi ñơn giản từ hái lượm, săn bắt sang
trồng trọt, chăn nuôi phải mò mẫm mất hàng ngàn
năm! Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ngày nay mà
cũng mò mẫm như vậy sao? ðây cũng là vấn ñề
ñặt ra với nhà văn. Với trí tuệ sắc xảo, với mẫn
cảm nghệ sĩ, bằng tác phẩm văn học, nhà văn cần
góp tiếng nói làm sáng rõ tư tưởng triết học của
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ở nước ta, ñưa công
nghiệp hoá, hiện ñại hóa nhanh chóng thành công
như trong lịch sử chiến tranh giữ nước chúng ta ñã
thành công với tư tưởng chiến tranh nhân dân.
Phạm ðình Trọng
(Tiếp theo trang 16) Trung Quốc có lợi gì …
ñúng theo kế hoạch thâm ñộc của cường quyền
phương Bắc là “dĩ Việt chế Việt” (dùng người Việt
chế ngự người Việt).
Như thế, trong chiến tranh ba mươi năm vừa qua
trên ñất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh và ñảng
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« Gần tám thập kỷ qua, nhân dân ta dưới sự
lãnh ñạo của ðảng và Bác Hồ kính yêu, ñã ñi qua
những cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ, chịu
ñựng nhiều mất mát, hy sinh to lớn ñể giữ vững
chủ quyền lãnh thổ của mảnh ñất thân yêu này » .
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/82171
8/.
TS Nguyễn Hồng Thao khéo léo phản biện ý
kiến của ông Dũng cũng trong bài viết dẫn trên như
sau :
« Biên giới trên ñất liền Việt Nam - Trung Quốc
dài khoảng 1.406km tiếp giáp giữa 7 tỉnh của Việt
Nam từ Tây sang ðông là ðiện Biên, Lai Châu,
Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và
Quảng Ninh với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc
Choang - Quảng Tây của Trung Quốc.
ðường biên giới này ñã ñược hình thành qua
quá trình lịch sử hàng nghìn năm và tồn tại một
cách tương ñối ổn ñịnh kể từ khi Việt Nam giành
ñược ñộc lập sau nghìn năm Bắc thuộc. Tạp chí
Geographer số 38 của Vụ Tình báo và Nghiên cứu
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 29/10/1964 viết: "Sau
hơn 10 thế kỷ bị ñô hộ, năm 939 Bắc Kỳ phá vỡ
ách ñô hộ của Trung Quốc và thành lập Vương
quốc ðại Cồ Việt... nhà nước mới này ñã bảo vệ
ñược nền ñộc lập của mình... một ñường biên giới
gần giống như ngày nay dường như ñã tồn tại giữa
hai quốc gia cách ñây 10 thế kỷ" ».

15. John S. Bowman, tổng biên tập, The Vietnam
War, Day by Day [Chiến tranh Việt Nam, việc
từng ngày], Mallard Press, New York, 1989, tr.
190.
16. ðược tin Pháp chiếm ðiện Biên Phủ (ðBP)
ngày 22-11-1953, tướng Vi Quốc Thanh, ñứng ñầu
bộ tư lệnh cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt
Nam, một mặt yêu cầu VM ñưa quân bao vây
ðBP, một mặt báo về Bắc Kinh. Bắc Kinh cho
rằng chiến dịch ðBP chẳng những quan trọng về
quân sự và chính trị, mà còn ảnh hưởng quốc tế,
nên hứa hẹn sẽ viện trợ cho VM tối ña ñể tấn công
ðBP. Từ ñó, Bắc Kinh tăng viện võ khí, cao xạ,
gởi cả những chuyên viên ñào chiến hào ñã có kinh
nghiệm trong chiến tranh Triều Tiên sang giúp
VM. ðồng thời Bắc Kinh và bộ tư lệnh cố vấn
Trung Quốc chỉ huy thật sát chiến dịch
ðBP.(Qiang Zhai, sñd. tt. 46-49.)
(Tiếp theo trang 11) VN và TQ hoàn tất công
trình phân giới
giữa hai nước với hệ thống văn bản, bản ñồ và mốc
quốc giới hoàn chỉnh, hiện ñại, có giá trị mãi mãi
cho hai quốc gia, dân tộc”.
Vấn ñề là ñường biên giới này có bảo vệ ñược
chủ quyền lãnh thổ của dân tộc VN không ? Trước
tham vọng bá quyền của TQ thì không có gì chắc
chắn cả.
Nhưng các ñội phân giới Việt Nam ñã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, họ không có
trách nhiệm trong việc làm mất ñất. Việc nhượng
bộ TQ ở các vùng ñất này là do ý muốn của cấp
lãnh ñạo CSVN.
Các tin tức ñược tiết lộ ra ngoài ở các vùng tranh
chấp là do các nhân viên thuộc ñội phân giới. Họ
ñã không mù quáng nghe theo lãnh ñạo và làm
ñúng theo lương tâm. Dưới sức ép của cấp lãnh
ñạo, những người này nhờ ñến lẻ phải và dư luận
bên ngoài ñể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của ñất nước
mình.
Ông Nguyễn Hồng Thao là trưởng ban biên giới
hiện nay, là người chịu nhiều sức ép từ cấp lãnh
ñạo.
Qua
bài
viết
tại
ñây
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/82177
5/ ông ñã khéo léo tố cáo : « ðây là quyết tâm ñã
ñược lãnh ñạo ðảng và Chính phủ hai nước nhiều
lần khẳng ñịnh ».
Danh dự của quốc gia VN bị thuơng tổn nặng.
Một nước ñộc lập không thể chấp nhận bất kỳ một
sức ép nào ñến từ ngoại bang.
Như thế mà ông Vũ Dũng còn ca ngợi công lao
giữ nước của ñảng :

TS Thao là nhà khoa học, có tác phẩm giá trị in
ở nước ngoài, là người am tường lịch sử, ñã trích
dẫn ñúng các chi tiết lịch sử : ñường biên giới hai
nước VN và TQ ñã hiện hữu từ ngàn năm trước,
công ước Pháp Thanh 1887 là chỉ thể hiện thực tế
lịch sử ñó mà thôi. Nhưng chủ ý của TS Thao là
ñảng CSVN ñã thừa hưởng từ tiền nhân một lãnh
thổ ñã không thay ñổi từ ngàn năm nay.
Nhưng ngày hôm nay ñảng CSVN ñã làm thay
ñổi ñường biên giới này, họ ñã nhượng ñất cho TQ,
bất chấp sự thật lịch sử, bất chấp dư luận trong,
ngoài nước.
Do ñó, mặc dầu với sự hỗ trợ của dàn trống kèn
của trên 600 cơ quan truyền thông trong nước, ông
Vũ Dũng vẫn không át ñược các lời tố cáo nhưọng
ñất nhượng biển của ñảng CSVN. Lời ông Vũ
Dũng không thuyết phục ñược ai. ðảng CSVN
phải chịu trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử về
các hành vi nhượng ñất (và biển) của mình cho TQ.
Trương Nhân Tuấn
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