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Thư tòa soạn

Khôn vặt, hại lớn
Ba mươi năm trước, ngày 17 – 02 – 1979 Trung Quốc tung
quân ñánh chiếm và tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta
ñể, theo ngôn ngữ kẻ cả của họ, dạy cho Việt Nam một bài học
sau khi, vẫn theo ngôn ngữ ñó, Việt Nam ñã hỗn láo xâm lăng
Campuchia. ðợt tấn công ồ ạt chấm dứt sau hơn một tháng, dù
những ñụng ñộ giữa hai bên vẫn còn kéo dài gần mười năm sau
ñó. Dư luận thế giới nói chung không cho rằng Trung Quốc ñã
thắng, nhiều người còn cho rằng thay vì dạy cho Việt Nam một
bài học chính Trung Quốc ñã nhận một bài học. ðảng Cộng Sản
Việt Nam lúc ñó huênh hoang là ñã chiến thắng, trong khi Trung
Quốc không nói gì thêm.
Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Sau ñợt tấn dữ dội
Trung Quốc trao trả cho Việt Nam hơn 1200 tù binh trong khi
Việt Nam trả lại hơn 600 tù binh Trung Quốc mà một số khá
ñông khai trên truyền hình Việt Nam là ñã bị bắt vì ñi lạc. Hai
con số tù binh này cho phép nghĩ rằng thiệt hại quân sự của phía
Việt Nam ñã lớn hơn. Các thiệt hại dân sự và tàn phá vật chất,
như hai thị xã Cao Bằng và Lạng Sơn, cũng hoàn toàn ở phía Việt
Nam. Không những thế Trung Quốc còn tiếp tục chiếm giữ nhiều
vùng của Việt Nam mà một số hiện nay ñã chính thức bị sáp
nhập. Sự huênh hoang khoe thắng của chính quyền cộng sản Việt
Nam ñã có tác dụng giúp Trung Quốc lấn chiếm mà không bị lên
án.
Và sau cùng thì Trung Quốc cũng ñã ñạt mục tiêu dạy cho Việt
Nam một bài học. Bài học ñó là là phải biết sợ và phục tùng
Trung Quốc, và quả thực chính quyền CSVN ñã sợ và phục tùng
Bắc Kinh từ gần 20 năm qua. Cho tới năm 1989 ñảng CSVN ñã
huênh hoang thách ñố Trung Quốc vì ỷ vào sự che chở của Liên
Xô nhưng ñã cúi mặt cầu hòa sau khi Liên Xô tan rã.
ðiều gì ñã xẩy ra? Sự sụp ñổ của bức tường Bá Linh ñã khiến
ñảng CSVN hoảng loạn. Chọn lựa ñúng lúc ñó là chọn lựa của
các nước ðông Âu : hoà giải dân tộc và chuyển hóa về dân chủ,
một chọn lựa khó khăn nhưng phải có cho ñất nước. ðó cũng là
chọn lựa của ña số ñảng viên cộng sản Việt Nam. Tiếc thay liên
minh ðỗ Mười - Lê ðức Anh ñã nắm ñược thế chủ ñộng, loại bỏ
những thành phần cấp tiến ñể thần phục Bắc Kinh, biến Việt Nam
thành một bản sao mờ nhạt của mô hình Trung Quốc mà sự phá
sản không tránh khỏi giờ ñây ñã bắt ñầu. Và mất ñất, mất biển.
Tất cả chỉ ñể duy trì chế ñộ ñộc tài toàn trị.
ðó là một tội lớn ñối với dân tộc. Rất lớn.
Bình luận kinh tế
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ñảo bị mất, trong khi công luận vẫn bàn tán dai
dẳng, càng cấm càng bàn nhiều.
Mồng 3 Tết Kỷ Sửu, phía Nhật lại thúc một
nước cờ. Toà án Tôkyô kết án cả 4 quan chức cấp
cao CPI từ 1 năm rưỡi ñến 2 năm tù giam, cho
hưởng án treo trong 3 năm (nghĩa là trong vòng 3
năm nếu tái phạm thì sẽ bị gộp vào án mới ñể thi
hành án). Phía Nhật vẫn yêu cầu phía Việt Nam
xét sử những kẻ phạm pháp trong vụ án CPI, còn
trên thực tế coi là ñiều kiện ñể nối lại nguồn ODA
mà Việt Nam rất mong mỏi.
Thái ñộ của ñại sứ Nhật ở Hà Nội là rất thẳng
thắn và kiên quyết. ðã 3 lần ông nói :" Tôi chờ
phía Việt Nam hành ñộng ! ". Ông còn cảnh báo :
"Sau vụ này, rất khó lấy lại sự ủng hộ của công
chúng Nhật ñối với khoản ODA cấp cho Việt
Nam".
Thế nhưng 15 nhân vật trong bộ chính trị Hà Nội
mắc bệnh chủ quan, duy ý chí khá nặng. Họ chỉ lo
bênh che bằng mọi giá cho những cán bộ tham
nhũng trong bộ máy lãnh ñạo, sợ rằng vụ CPI ñổ
bể sẽ phơi bày quá nhiều thối tha ở thượng ñỉnh.
Trong vụ án lớn Trương Văn Cam (năm 2003)
ngoài 4 tên xã hội ñen bị tử hình, Trung Tướng
Thứ Trưởng Công an Bùi Quốc Huy bị 4 năm tù,
phó Viện trưởng Kiểm sát Tối cao Phạm Sỹ Chiến
6 năm tù, phó chủ tịch Hội nhà báo Trần Mai Hạnh
9 năm tù... Bộ chính trị cộng sản xưa nay chỉ "ñánh
từ vai trở xuống", Bùi Quốc Huy và Trần Mai
Hạnh là uỷ viên trung ương ñảng, cấp này rất hiếm
khi bị tù. Vụ CPI này, theo tiết lộ từ Văn phòng
Trung ương ñảng và từ câu lạc bộ Thăng Long
gồm các quan chức cộng sản về hưu, có dính ñến
một số uỷ viên bộ chính trị ñương chức, trước hết
là Lê Thanh Hải, nguyên là chủ tịch uỷ ban Nhân
dân, nay là bí thư thành uỷ Sài Gòn, rồi ñến
Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch Sài Gòn, hiện là
thường trực ban bí thư trung ương ñảng, ñến cả
Nguyễn Minh Triết là bí thư thành uỷ Sài Gòn khi
các vụ hối lộ của CPI xảy ra.
Nhưng vụ án bị bế tắc, " bị chết cứng ", " bị
ñông ñặc " - theo cách nói ở Câu lạc bộ Thăng
long, - là vì có liên quan chặt chẽ ñến " ông số 1 ",
"ông tổng Nông", "ông Tài Nông ðức Mỏng ".
Mối quan hệ này rất rối rắm phức tạp. Ông Mạnh
chủ trương khoanh vụ PMU18, gỡ tội cho nguyên
thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, lật án nhằm giải hết
tội nặng của Tiến, còn trị tội một loạt các nhà báo
kiên quyết chống tham nhũng ñể bịt mồm cả làng
báo Việt Nam, theo ñúng ñường lối " khoanh lại ".
Nguyễn Việt Tiến là nguyên thứ trưởng thường
trực bộ Giao thông Vận tải(GTVT), bí thư ñảng uỷ,

Về những vụ án ñầu Xuân:
Chớ có nhầm, rồi hối không kịp
Bùi Tín
Nhiều người Việt trong và ngoài nước quan tâm
ñến vụ CPI, vụ án quan chức Việt Nam ăn hối lộ
quy mô lớn từ Cơ quan tư vấn quốc tế Thái Bình
Dương (Consultant Pacific International) có trụ sở
ở Tôkyô / Nhật bản.
Vụ án này cực lớn vì nhiều lẽ : số tiền hối lộ lên
ñến 2 triệu 6 ñôla, liên quan ñến nhiều dự án cầu
ñường quan trọng; Nhật bản lại là nước hào phóng
nhất trong viện trợ và cho vay dài hạn với lãi xuất
ưu ñãi cho Việt Nam, vượt rất xa mọi nước khác.
Vụ án bị tiết lộ từ tháng 7-2008, sang tháng 8
chính phủ Nhật ñã thông báo ngày càng tỷ mỷ cho
phía Việt Nam, chuyển hàng nghìn trang hồ sơ, lý
lịch, khẩu cung, nhận xét, ảnh sao chụp của 4 bị
cáo Nhật bản ñều là quan chức cấp cao của CPI,
yêu cầu phía Việt Nam khẩn trương hợp tác ñể
sớm kết thúc vụ án; phía Việt Nam bất ñộng, coi
như không có chuyện gì xẩy ra, còn yêu cầu phía
Nhật không ñưa ra công khai vụ án, vì những ñiều
do phía Nhật ñưa ra "không có cơ sở thực tế " (!).
Phía Nhật phản ứng ngay bằng cách bắt giam cả
4 bị cáo vào tháng 10-2008, mở phiên toà xét sử
gấp và cử nhiều phái viên sang Hà Nội yêu cầu
phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ. Phía Việt Nam
chỉ "hứa hẹn hợp tác", thực tế là vẫn bất ñộng. Phía
Nhật ñặt ra 23 câu hỏi về vụ án, về ông Huỳnh
Ngọc Sỹ, phía Việt Nam vẫn không ñáp ứng, lờ tịt.
Thế là "quả bom kinh tế - ngoại giao" Nhật nổ
tại Hà Nội; giữa cuộc họp cuối năm về ñầu tư và
viện trợ quốc tế ñầu tháng 12 -2008, ñại sứ Nhật
M.Sakaba thừa lệnh thủ tướng Nhật tuyên bố ñình
chỉ lập tức khoản ODA (Official Development
Assistance) - Nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức,
lên ñến 900 triệu ñôla, liên quan ñến 6 dự án lớn
ñang triển khai, "cho ñến khi vụ án ñược phía Việt
Nam làm sáng tỏ". Giữa cuộc khủng hoảng tài
chính, việc ñình hoãn số tiền gần 1 tỷ ñôla, ngừng
6 công trình lớn, là một tổn thất lớn cho công cuộc
phát triển ñất nước.
Những tưởng phía Việt Nam giật mình, tỉnh ra,
ñể hợp tác với phía Nhật. Nhưng bộ chính trị và cả
ban chấp hành trung ương họp ñầu tháng 1-2009
vẫn bất ñộng. Các báo ñài vẫn bị cấm không ñược
nói về Huỳnh Ngọc Sỹ, về vụ CPI, về vụ PMU 18,
về vụ Tổng cục 2 và vụ T4, về vụ biên giới và hải
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trong vụ này số tiền lên ñến 2 triệu 6 ñôla, tương
ñương với hơn 40 tỷ ñồng, nghĩa là có thể bị rơi
rụng hơn 4O cái ñầu kia ñấy. Làm sao có thể xí
xoá kiểu ngang ngược, luật rừng như thế!
Xin nhớ rằng phía Chính phủ Nhật Bản là một
chính quyền Quân chủ lập Hiến, có pháp luật rất
nghiêm. Với một Quốc hội kiểm soát chính phủ rất
chặt, trong ñó mỗi cương vị có trách nhiệm và
quyền hạn rõ ràng minh bạch. Do không hiểu sâu
sắc ñiều ấy, trong tháng 1-2009 khi cựu thủ
tướng Nhật Fucuda thăm Hà Nội trong một chuyến
du lịch, các quan chức Việt Nam không bỏ qua cơ
hội yêu cầu ông "ủng hộ việc nối lại ODA vừa bị
cắt", ông già Fucuda vui cười tán thành ngay; báo
chí Hà Nội hối hả ñưa tin với tít ñậm, cố tình hay
ngây ngô hiểu lầm một nụ cười ngoại giao không
có thực chất nào. Báo Nhân dân còn hý hửng hão
rằng nhân chuyến thăm xã giao từ 9 ñến 15-2 của
Hoàng Thái tử Nhật Naruhito dịp kỷ niệm bang
giao Nhật - Việt, ODA sẽ ñược nối lại. Vẫn là lấy
giấc mơ làm sự thật ! Cựu thủ tướng hay Hoàng
Thái tử ñều không có một quyền lực thực tế nào
trong vụ này.
Vẫn theo kiểu cách làm báo ấu trĩ như thế, ngày
thứ sáu 6-2-2009 mới ñây, phóng viên thường trú
ñài Tiếng nói VN ở Tôkyô phỏng vấn người phát
ngôn bộ ngoại giao Nhật Yasuhisa Kawamura về
quan hệ Nhật - Việt, rồi ñưa tin : sự hỗ trợ ODA
của Nhật cho Việt Nam có 2 phần, phần ñầu tiên là
viện trợ không hoàn lại và tiền chi cho chương
trình hợp tác kỹ thuật; phần thứ hai là cho vay với
lãi xuất ưu ñãi. Nhật bản chỉ tạm thời ngừng phần
thứ hai thôi (!). Còn 2 khoản viện trợ trong phần
ñầu tiên vẫn giữ nguyên. Thật ra giá trị của phần
ñầu chỉ bằng 7 tỷ 3 Yên, còn giá trị của phần hai
lên ñến 97 tỷ 8 Yên, nghĩa là phần bị ñình chỉ
chiếm ñến 94% nguồn ODA của Nhật cho Việt
Nam. Người phát ngôn Nhật cho biết : "Một số
nhân vật chính phủ và Quốc hội Nhật ủng hộ việc
nối lại nguồn ODA cho Việt Nam, nhưng ñể có thể
chính thức nối lại ODA vẫn cần một thời gian
nữa". Bà nói rõ thêm : " Phía Nhật mong muốn
phía Việt Nam có biện pháp xử lý nghiêm khắc ñối
với hành vi hối lộ trong vụ CPI. Lúc ñó chính phủ
Nhật mới có thể trả lời chính thức về thời gian cụ
thể việc nối lại khoản cho vay dài hạn nguồn ODA
cho Việt Nam ".
ðó, chỉ 2 câu mà bao nhiêu là ñiều kiện, những :
"nhưng", "ñể có thể", "vẫn cần một thời gian", "xử
lý nghiêm khắc", "lúc ñó", "mới có thể"... Mỗi chữ
ñều có ý nghĩa, bên cạnh nụ cười ngoại giao, bên
cạnh 2, 3 cái cúi ñầu thật thấp kiểu Nhật, là những

trưởng Ban phòng chống tham nhũng của bộ, phụ
trách giám sát các dự án PMU, các dự án ñường
Bắc - Nam, ðông - Tây, trong ñó có những dự án
dính ñến Công ty PCI. ðào ðình Bình nguyên bộ
trưởng GTVT cùng thứ trưởng thường trực Nguyễn
Việt Tiến là 2 ñệ tử thân thiết của ông Mạnh. Từ
năm 1999, ông Mạnh ñã gửi con rể, rồi sau ñó là
con gái làm việc ở ngay Văn phòng của Bộ GTVT.
Ở bộ GTVT, người ta gọi cặp vợ chồng này là
"Phò mã Hải" và "Công chúa Liên" .
Có thể suy luận rằng 15 bộ óc trong bộ chính trị
cùng nghĩ theo ông tổng Mạnh rằng : ta ñã khoanh
ñược vụ PMU18, khoanh ñược theo kiểu giam
lỏng, răn ñe cả làng báo Việt Nam, khoanh ñược
Vụ án Siêu nghiêm trọng Tổng cục 2, ỉm ñi bản
báo cáo của Ban kiểm tra Liên ngành về Tổng cục
2, thì có gì mà không khoanh nổi.
Quả là căn bệnh chủ quan, duy ý chí của nhóm
lãnh ñạo cộng sản là không có giới hạn .
Theo não trạng nguy hiểm như thế, một số báo
chí Hà Nội gần ñây vẫn ñưa những tin tức tràn ñầy
"lạc quan" về quan hệ Nhật - Việt; bộ trưởng kế
hoạch và ñầu tư Võ Hồng Phúc cũng nói từ cuối
tháng 11-2008 rằng : " tôi tin rằng chỉ 2 tháng nữa
ODA Nhật bản sẽ ñược nối lại; tôi và Ngài ñại sứ
Nhật sẽ ký Nghị ñịnh thư về việc này "(!). Hai
tháng rưỡi rồi ñấy ! Chờ xem.
Bộ chính trị ở Hà Nội không muốn, không chịu
hiểu rằng "quả bóng ñang ở phía Việt Nam ", như
báo Yomuiri Shimbun nhận xét. Một ủy ban hỗn
hợp Việt - Nhật ñã ñược thành lập ñể xem xét kỹ
các cam kết và việc thực thi các dự án ODA, ñể
ñảm bảo vốn ODA của Nhật ñưa vào không bị cắt
xén, rò rỉ. Chính người phía Nhật trong Uỷ ban này
yêu cầu phía Việt Nam phải hợp tác thật sự trong
việc xét sử nghiêm tội phạm CPI.
Không ñưa ra xét sử và xét sử không nghiêm thì
thoả thuận mới về ODA và công việc của Uỷ ban
hỗn hợp sẽ bế tắc.
Chẳng lẽ trả lời phía Nhật rằng chúng tôi ñã xử
lý nội bộ(!) kẻ can phạm, ñã xử nghiêm (!) và cho
hưởng án treo, và ñã thu hồi (!) số tiền hối lộ, vì
chúng tôi có cách giải quyết của riêng chúng tôi
(!)... thì phía Nhật làm sao chấp nhận ñược; chỉ
khiêu khích thêm dư luận trong nước, làm bế tắc
thêm nguồn ODA Nhật bản và các nước khác, tự
bôi xấu thêm chế ñộ, làm trò cười. Các luật gia
trong nước sẽ phản ứng ngay. Vì trong vụ án này,
kẻ phạm tội chính là bọn ăn hối lộ ở phía Việt
Nam; theo Luật chống tham nhũng hiện hành, tham
ô lên ñến mức 1 tỷ ñồng là ñã có thể bị tử hình;
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yêu cầu cực nghiêm : phía Việt Nam không ñược,
không thể chỉ nói mà không hành ñộng, mà phải
hành ñộng nghiêm khắc, chứ không thể qua loa,
hình thức, chiếu lệ; sau ñó rồi phía Nhật mới có thể
xem xét và quyết ñịnh... Rõ ràng quả bóng vẫn
nằm lỳ ở Hà Nội.
Phía Nhật là phía nhà giàu số một Châu Á, là
chủ chi tiền, là nước viện trợ số một cho Việt Nam,
là người có quyền ra ñiều kiện, có quyền mở và
ñóng vòi viện trợ, có quyền xem xét và ñánh giá
phía Việt Nam có nghiêm khắc chống tham nhũng
hay không, có nên mở lại vòi, bao giờ mở và vòi
vẫn lớn như xưa, hay to hơn, hay nhỏ hơn... Họ
còn phải nghe ngóng Quốc hội Nhật, báo chí Nhật,
người dân Nhật...
ðầu óc của 15 nhân vật chóp bu còn ngớ ngẩn
không chịu hiểu rằng thân phận mình là kẻ chịu ơn,
kẻ ngửa tay, không thể trịch thượng, làm cao ñược.
Lạc ñiệu !

Nguyễn Trung vừa lên tận huyện ðắc Nông ñể
cảnh báo về thảm họa môi sinh, như nhà văn
Nguyên Ngọc gắn bó với Tây Nguyên dự báo bùn
ñỏ bôxít sẽ tận diệt cuộc sống Tây Nguyên. "Vụ
bôxít " ñang nổ lớn khi có tin hàng mấy trăm công
nhân của Bắc Kinh hiện ñã có mặt ở ðắc Nông ñể
triển khai ñào mỏ, mà quốc hội Hà Nội không hề
hay biết. Vụ này ñang nổ to thêm từng ngày khi
Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh ñưa tin: năm 2008,
Trung Quốc ñã ra lệnh ñóng cửa gần một trăm mỏ
bôxít trong vùng Thái nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây
và trong huyện Tĩnh Tây thuộc tỉnh Quảng Tây, "vì
quặng bôxít tàn phá môi trường, còn gây nên nhiều
bệnh lạ cực nguy hiểm cho con người". Giở lại
Tuyên bố chung Trung - Việt (1-6-2008) nhân
chuyến Nông ðức Mạnh sang Bắc Kinh, có ghi :
"2 bên tăng cường hợp tác trong các dự án như :
bôxít ðắc Nông ...". Thế là rõ, ðắc Nông là ñầu
vị của hợp tác. Cái ñểu giả kinh khủng của bọn
bành trướng là ñóng cửa hàng trăm mỏ bôxít trên
ñất chúng vì tai hoạ môi sinh, rồi bắt buộc bộ hạ ở
nước ta khai mỏ ñể cung cấp nguyên liệu cho
chúng phát triển ngành nhôm cho công nghiêp
hàng không, tàu chiến, tên lửa... Một kiểu xuất
khẩu tai hoạ môi sinh theo tư duy ðại Hán, buộc
các nhược tiểu dân tộc gánh thay. Hàng nghìn dân
Tàu nữa sắp ñến ðăc Nông, theo tôi biết, cầm chắc
là số lao ñộng của Tổng cục kinh tế Quân giải
phóng, nghĩa là những chiến binh thực thụ. Bộ
chính trị ñang "rước voi dữ" vào nước ta, mà tổng
Mạnh và thủ Dũng tỏ ra hăng hái nhất trong việc
mời ñón này. Nay mới biết, ông Dũng ñã hạ bút ký
Quyết ñịnh 167, phê duyệt quy hoạch khai thác mỏ
bôxít lớn ðắc Nông từ ngày 1-11-2007. Họ ñã ñi
ñêm với nhau từ lâu. Không cần súng ñạn, quân
bành trướng ñã cắm chốt trên ñịa bàn chiến lược
Tây Nguyên.

Huống gì công luận Nhật ñang vô cùng bất bình,
khi báo Asahi Shimbun ñưa tin tại hội Tết hoa
Xuân giữa Hà Nội, tất cả hoa Anh ñào công phu
chuyên chở từ Nhật sang ñã bị tàn phá, cướp dật
sạch; báo Yomuiri ñưa tin tỷ mỷ về vụ người lái,
chiêu ñãi viên, người học nghề Việt Nam lập cả
một mạng lưới ăn cắp có hệ thống trên ñất Nhật.
Muốn nhận tiếp ñược nguồn ODA, Việt Nam
không cần nói nhiều, hứa nhiều nữa, nhân dịp này
hãy làm nhiều hơn nói, làm thật nghiêm, không bỏ
sót kẻ phạm tội dù kẻ ñó là ai, ở chức vụ nào, trong
vụ việc nào, ngay bây giờ là trong vụ CPI.
Nếu 15 người tự cho mình toàn quyền cai trị ñất
nước vẫn ñặt việc bảo vệ nhóm tội phạm trong vụ
án CPI cao hơn cuộc sống của nhân dân, không
mảy may nghĩ ñến những thiệt thòi mà ñất nước và
nhân dân phải gánh chịu, họ sẽ phải trả giá cho lập
trường sai lầm ấy. Hãy xem : cả tháng 1-2009,
nguồn ñầu tư FDI ñổ vào chỉ có 185 triệu ñôla,
bằng 11% tháng 1-2008, so với ODA Nhật hiện bị
treo lên ñến 900 triệu ñôla.
Họ có thể tạm giữ ñược ghế ở chóp bu, gây tiếp
vô vàn tai hoạ cho ñất nước, nhưng nền ñất dưới
ghế họ bám ñã lung lay và còn lung lay dữ dội.

Vụ án lớn nữa ñang nổ bung ra là vụ cắm xong
mốc biên giới trên ñất liền, khai thác tài nguyên
trong vịnh Bắc bộ và chủ quyền trên các quần ñảo
Hoàng Sa và Trường Sa. Có gì khiêu khích dư luận
nước ta hơn là khi báo Nhân dân và người phát
ngôn bộ ngoại giao báo tin là "2 nước sẽ cùng nhau
mở hội ăn mừng Tuyên bố chung (ñã ký) và Nghị
ñịnh thư cùng tập bản ñồ (sẽ công bố)". Tiện ñây
cần chỉ ra luận ñiệu của Trưởng ban biên giới
Nguyễn Hồng Thao nói với BBC rằng phải hơn 1
năm nữa việc vẽ bản ñồ tỷ mỷ mới xong. "Còn
phải làm vệ sinh quanh các cột mốc (!)". Thật ra
việc vẽ bản ñồ ñã xong hết rồi. Các nhà chuyên
môn về ñồ bản cho rằng (xem tiếp trang 30)

ðầu Xuân này, vụ CPI cay ñắng ñã gõ cửa xông
ñất nhóm lãnh ñạo chóp bu cộng sản.
Các Vụ án lớn khác ñang xếp hàng nối tiếp.
Ngay trước mắt, vụ khai thác bô-xít ở Tây
nguyên ñang nổ lớn. Tiến lùi ñều khó. Ông tướng
Giáp ñã mang chút sức còn lại của tuổi 99 vào
cuộc; nhiều trí thức có uy tín lên tiếng, như ông
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Suy tôn “những người lao ñộng … , những
người ñàn ông và ñàn bà vô danh …”, những người
“ Vì chúng ta, họ ñã phải bươn chải khắp các ñại
dương…Vì chúng ta, họ ñã phải vất vả lao ñộng ở
những công xưởng...Vì chúng ta, họ ñã chiến ñấu
và hy sinh...” bằng những ñoạn văn tỏa thơm
hương khói thiêng liêng vốn là truyền thống của
các nhà lãnh ñạo Hoa Kỳ.
Diễn văn nhậm chức ngày 4 tháng 3 năm 1865
của tổng thống Abraham Lincoln có ñoạn: “ Với
lòng nhân ñạo dành cho tất cả, với sự vững bền về
quyền mà Chúa ñã ban cho mỗi người chúng ta,
chúng ta hãy cố gắng hết sức mình ñể làm tròn
nghĩa vụ mà chúng ta ñã nhận, ñể hàn gắn vết
thương của dân tộc, ñể quan tâm ñến những người
ñã vĩnh viễn hy sinh vì cuộc chiến tranh, tới những
người vợ góa và những ñứa con côi cút, và ñể làm
tất cả những gì có thể, nhằm mang lại sự công
bằng và hòa bình mãi mãi, cho chúng ta và cho các
dân tộc ”.
Diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 01 năm
1937 của tổng thống Franklin D. Roosevelt có
ñoạn: “ Trên ñất nước này, tôi thấy hàng chục
triệu công dân – một phần lớn của dân số cả nước
– ngay tại thời ñiểm này không ñược hưởng phần
lớn cái mà những tiêu chuẩn thấp nhất ngày nay
gọi là những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống ”.
Diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 01 năm
1993 của tổng thống Bill Clinton có ñoạn: “ ðể
thay ñổi nước Mỹ, chúng ta cần phải cả gan và
dám làm những gì mà các thế hệ trước chưa làm,
chúng ta phải ñầu tư hơn nữa vào cho người dân
của chúng ta, vào công việc của họ và vào tương
lai của họ, ñồng thời giảm ñi khoản nợ khổng lồ…
Chúng ta phải thực hiện cái mà nước Mỹ sẽ làm
ñược tốt nhất: tạo ra nhiều cơ hội cho mọi người
dân và ñòi hỏi ở tất cả mọi người ”.
Tôi xúc ñộng ñến rưng rưng bởi cứ trông ñợi
mãi, ñến nỗi nay ñã già rồi, mà chưa thấy ñược
những ñoạn văn tương tự trong các diễn văn của
các lãnh tụ, các nhà lãnh ñạo ñất nuớc của ñảng
CSVN. Trong các bài diễn văn quan trọng của
những nhà lãnh ñạo Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ
không những không thấy nói ñến ñảng của họ, mà
hầu như cũng không thấy nhắc ñến ngay cả những
anh hùng khai quốc công thần như George
Washington hay những người ñã thảo ra bản Tuyên
ngôn ðộc lập bất hủ như Thomas Jefferson, vì họ
cho rằng “ một vài trong số họ (nhân dân) là
những người nổi tiếng ” ñều không ñáng kể so với
“ những người ñàn ông và ñàn bà vô danh ”.

Dân vi bang bản, dân vi quí
Nguyễn Thanh Giang
Ngày 20 tháng 01 năm 2009, không chỉ hơn hai
triệu người từ khắp nơi ñổ về thủ ñô Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ, mà hàng tỷ người trên trái ñất ñã chú
tâm theo giõi diễn văn nhậm chức của tổng thống
Barack Obama. Nhiều người ñánh giá cao bài diễn
văn ñược coi như bản tuyên bố dõng dạc về một kỷ
nguyên mới của Hoa Kỳ - Kỷ nguyên Obama.
Ngoài những cảm nhận như của Daniel Finkelstein:
“ Chiến thắng của Obama ñược nhìn nhận phổ cập
như kỷ nguyên mới của tham vọng và lạc quan ”
hay của tờ Finance Times Deutschland: Obama
hướng mọi người “ ñóng lại những vết thương ”…,
tôi còn như rơm rớm xúc ñộng trước ñoạn văn
thấm ñẫm tình người này: “ Trong khi tái khẳng
ñịnh sự vĩ ñại của dân tộc chúng ta, chúng ta hiểu
rằng sự vĩ ñại ñó không bao giờ là thứ ñược cho
không. Chúng ta ñã phải giành lấy nó. Hành trình
của chúng ta ñi cho tới nay chưa bao giờ là một
trong những con ñường ñi tắt hoặc một cái gì ñó
dễ dàng hơn. ðó không phải là con ñường cho
những người nhút nhát, cho những người hay ưa
thích sự nhàn tản hơn là lao ñộng, hay cho những
người chỉ tìm kiếm những thú vui của sự giàu sang
và nổi tiếng. Thay vào ñó, chính những người dám
chấp nhận hiểm nguy, những người lao ñộng,
những người làm ra các sản vật – mà một vài trong
số họ là những người nổi tiếng nhưng thông
thường hơn là những người ñàn ông và ñàn bà vô
danh trong những lao ñộng của họ - là những
người ñã ñưa chúng ta vượt qua con ñường dài
ñầy khó khăn gập ghềnh và dẫn chúng ta tới sự
thịnh vượng và tự do.
Vì chúng ta, họ ñã phải bươn chải khắp các ñại
dương mà trong tay chỉ có chút ít tư trang, của cải
ñể mưu cầu một cuộc ñời mới.
Vì chúng ta, họ ñã phải vất vả lao ñộng ở những
công xưởng hà khắc và phải cất công ñịnh cư ở
miền Tây; ñã phải chịu ñựng những trận ñòn roi
da và cấy cầy trên nền ñất cứng.
Vì chúng ta, họ ñã chiến ñấu và hy sinh ở những
nơi như Concord và Gettysburg, Normandy và Khe
Sanh.
Hết lần này ñến lần khác, những người ñàn ông
và ñàn bà này ñã tranh ñấu, hy sinh và làm việc tới
tận khi ñôi bàn tay của họ trai sạm ñể chúng ta có
thể có một cuộc sống tốt ñẹp hơn, Họ ñã nhìn thấy
nước Mỹ lớn hơn tất cả những tham vọng cá nhân,
lớn hơn tất cả những khác biệt về sự sinh thành,
của cải và phe phái của chúng ta gộp lại”.
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Trong khi ñó, ở bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 79
năm thành lập ñảng CSVN mới ñây, người ta vẫn
phải nghe những lời sau ñây: “ … ôn lại truyền
thống ñấu tranh cách mạng, những chặng ñường
lịch sử vẻ vang của ðảng ta, tưởng nhớ tới công
lao trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ ñại –
người sáng lập và rèn luyện ðảng ta, chèo lái con
thuyền cách mang VN vượt qua bao ghềnh thác tới
bờ thắng lợi; bầy tỏ sự tri ân các nhà lãnh ñạo
cách mạng tiền bối, những chiến sỹ cộng sản kiên
trung, anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và nhiều
thế hệ ñồng chí, ñồng bào ñã hy sinh trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ”.
Cả “ nhiều thế hệ ñồng chí, ñồng bào ñã hy sinh”
mà không ñáng kể gì so với “ công lao trời biển ”
của một Người nào ñó hay một số người nào khác
kia sao ? ðốt nén nhang khấn trước bàn thờ lịch sử
dân tộc, người ta khấn hết mấy ông nọ bà kia cho
chán chê rồi mới ñến “ nhiều thế hệ ñồng chí, ñồng
bào ñã hy sinh ” !
Tiếc thay, sự khinh thị ñau lòng này lại vốn ñã
thành truyền thống của những người lãnh ñạo ñảng
CSVN. Cụ Hồ trước ngày “ sẽ ñi gặp các cụ Mác,
cụ Lênin …,” khi “ ñể sẵn mấy lời ” cũng “ Trước
hết nói về ðảng ”. ðoạn nói về ðảng, về các cánh
tay của ðảng dài ñến 25 dòng, ñể mọi người phải
ñọc chán chê, rồi mới ñến 8 dòng nói về “ nhân dân
lao ñộng ta ”. Ở ñây, trong hồi tưởng của Người,
không thấy sự suy tôn mà chỉ thấy ngợi khen sự
phục tùng, sự ngoan ngoãn của bầy cừu nhân dân
dưới sự chăn dắt của ðảng: “Từ ngày có ðảng,
nhân dân ta luôn luôn ñi theo ðảng, rất trung thành
với ðảng ”.
Cho nên, ñáng nhẽ phải coi “dân là gốc” thì lãnh
ñạo CSVN chủ trương “lấy dân làm gốc” - làm cái
ñệm thịt ñể người ta xây ñài vinh quang và phất cờ
trên ñó !
Năm 1989, lần ñầu tiên sang Mỹ ñể dự Hội nghị
ðịa chất Quốc tế lần thứ 28, tôi có dịp ñến viếng
Nghĩa trang Quốc gia Hoa Kỳ. Với cái “ tiềm thức
Cộng sản ” tôi ñã rất ngạc nhiên khi thấy Mộ Chiến
sỹ Vô danh tại ñây ñược ñặt rất uy nghi trên ñồi
cao, có hương trầm nghi ngút khói suốt ngày ñêm,
có lính bồng súng ñứng gác rất nghiêm trang ngay
giữa nắng trời gay gắt; trong khi ñó, mộ các tổng
thống chỉ sơ sài phía dưới. Mãi sau này, khi tiềm
thức kia bị nhòa ñi ñôi phần tôi mới thấy mủi lòng,
mủi lòng ñến uất ức, khi nhận ra rằng, sao ñang
thời nhân dân còn ñói khổ (ñói khổ hơn bây giờ
nhiều ) mà người ta nỡ ñổ hàng tỷ rúp xây một cái
lăng mộ to vào loại nhất thế giới hiện ñại ( người ta
ñã làm sai di chúc của Hồ chủ tịch ). Rồi… rất lâu

sau ñó, người ta mới giật mình bảo nhau xây mộ
chiến sỹ vô danh, bé tý ty so với cái lăng ñồ sộ kia.
Ở ñây thường hương lạnh khói tàn ! Không biết
người ta có nhớ rằng trong Mộ Chiến sỹ Vô danh
hay ðài Liệt sỹ ñã hy sinh vì tổ quốc ñó có cả vong
linh các bậc tiền bối của Cụ Hồ ?
Các nhà lãnh ñạo Mỹ luôn tôn vinh những người
dân thường bằng lời lẽ thốt tự ñáy lòng. Barack
Obama nói trong diễn văn nhậm chức: “…nước Mỹ
ñã ñi tới không chỉ nhờ vào kỹ năng và tầm nhìn
của những người lãnh ñạo cao nhất, mà vì chúng
ta, những người dân Mỹ vẫn tin tưởng vào những
lý tưởng của cha ông và tôn trọng các văn bản ñã
ban hành của chúng ta ”.
Ông thẳng thắn quy trách nhiệm cho lãnh ñạo: “
Các công nhân của chúng ta không hề làm việc
kém hiệu quả hơn thời ñiểm cuộc khủng hoảng này
bắt ñầu. Trí óc của chúng ta không hề kém sáng
tạo, hàng hoá và dịch vụ của chúng ta không hề
kém cần thiết hơn tuần trước, tháng trước hay năm
ngoái. Năng lực của chúng ta vẫn không hề bị sút
giảm. Nhưng thời của sự bảo vệ những lợi ích hẹp
hòi và lảng tránh những quyết ñịnh không mấy thú
vị của chúng ta - thời ñó chắc chắn ñã trôi qua ”.
Ông nghiêm khắc răn dạy các quan chức: “…Và
ai trong số chúng ta ñang quản lý những ñồng ñôla công cộng sẽ phải thận trọng tính toán - ñể chi
tiêu một cách khôn ngoan, phải thay ñổi những
thói quen xấu và phải làm công việc của chúng ta
dưới thanh thiên bạch nhật – vì chỉ khi ñó chúng ta
mới có thể khôi phục ñược lòng tin hết sức quan
trọng giữa người dân và chính phủ của họ... Câu
hỏi chúng ta ñặt ra hôm nay không phải là liệu
chính phủ của chúng ta quá lớn hay quá nhỏ, mà là
liệu nó có vận hành ñược hay không - liệu nó có
thể giúp cho các gia ñình tìm kiếm ñược việc làm
với một ñồng lương tử tế, một sự chăm sóc y tế mà
họ có thể chi trả ñược hay tìm kiếm ñược một hưu
bổng xứng ñáng. Ở ñâu mà câu trả lời là ñược,
chúng ta dự kiến sẽ tiến tới. Ở ñâu mà câu trả lời
là không, các chương trình sẽ dừng lại ”.
Thêm một lần, ông xác quyết ñanh thép: “ Các
thách thức mà chúng ta phải ñối mặt có thể là mới
mẻ. Các công cụ mà chúng ta dùng ñể ñối phó có
thể là mới mẻ. Nhưng các giá trị ñã dẫn ñến thành
công của chúng ta - sự trung thực và chăm chỉ,
dũng cảm và công bằng, khoan dung và tò mò,
trung thành và lòng yêu nước - những ñiều này là
cũ. Những ñiều này là có thật. Chúng ñã là lực ñẩy
âm thầm cho tiến bộ xuyên suốt lịch sử của chúng
ta. ðiều ñang ñòi hỏi chúng ta là quay về với
những sự thật ñó ”. (xem tiếp trang 31)
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nghiệp tư nhân…nhưng phương án này không thể
thực hiện ñược dưới một chế ñộ toàn trị bởi các
nhóm tài phiệt ñỏ ñã thao túng hoàn toàn các chính
sách của chính phủ (phải một thế lực cực lớn mới
có thể giật dây ñược ông Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng ñể ông ta ký vào công ñiện cấm xuất khẩu
gạo gây thiệt hại hàng tỷ ñô là cho người nông dân
và tạo ra một cơn sốt gạo ảo hồi giữa năm 2008
vừa qua).
Việc phá giá ñồng tiền Việt Nam như ñề nghị
của nhóm chuyên gia kinh tế Harvard cũng khó
lòng thực hiện (ñúng ra là chính quyền Việt Nam
không dám thực hiện) bởi ñể làm ñược việc này
cần phải xây dựng một lộ trình giảm giá ñồng tiền
công khai, minh bạch ñể người dân yên tâm nếu
không việc phá giá ñồng tiền sẽ gây ra một cơn
“hoảng loạn” trong dân chúng và ñiều gì sẽ xảy ra
chắc ai cũng ñoán ñược…

Những “kịch bản” cho
sự thay ñổi ở Việt Nam
Việt Hoàng
1. Dự ñoán cho năm 2009
Năm Kỷ Sửu 2009 sẽ là một năm khủng hoảng
toàn diện tại Việt Nam.
Cuộc khủng hoảng và suy thoái thế giới vẫn tiếp
tục diễn ra với chiều hướng xấu bất chấp những nỗ
lực của tân chính quyền Obama. Không những chỉ
Hoa Kỳ mà hầu hết các trung tâm “tiêu thụ” hàng
hóa của thế giới như Châu Âu, Nhật, Nga…ñều
ñang ñối phó với khủng hoảng. ðiều này dẫn ñến
hậu quả nghiêm trọng cho các nước có thu nhập
ngân sách dựa vào xuất khẩu như Trung Quốc và
ðông Nam Á. Như vậy Việt Nam sẽ gia tăng thất
nghiệp vào năm nay, con số sẽ lên ñến hàng triệu
người (sau Tết Kỷ Sửu một thời gian ngắn là có thể
thấy rõ vấn nạn thất nghiệp tại Việt Nam). Vấn ñề
thất nghiệp của công nhân bên cạnh cuộc sống xa
hoa và vương giả của các ñảng viên cộng sản có
chức quyền sẽ dẫn ñến những bất ổn và xáo trộn xã
hội là ñiều ñương nhiên (kẻ ăn không hết, kẻ lần
không ra).
ðầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ giảm sút
mạnh do những khó khăn của các công ty mẹ tại
chính quốc. Lượng kiều hối của cộng ñồng người
Việt hải ngoại sẽ giảm mạnh trong năm tới do cuộc
khủng hoảng toàn cầu mang lại. Như vậy: thất
nghiệp, tham nhũng, ñầu tư nước ngoài giảm, kiều
hối giảm, xuất khẩu giảm…sẽ dẫn ñến việc ngân
sách của nhà nước Việt Nam cạn kiệt.
Khi ngân sách nhà nước trống rỗng thì quốc
phòng sẽ suy yếu. ðời sống của các quân nhân sẽ
gặp khó khăn, sức ép của giới quân ñội lên ñảng và
nhà nước sẽ tăng cao. Ngân sách cạn kiệt cũng có
nghĩa là ñảng cộng sản không còn cơ hội ban phát
bổng lộc cho bộ máy rất cồng kềnh và kém hiệu
quả của mình, bất mãn sẽ gia tăng. Khi ñó buộc
nhà nước cộng sản phải lựa chọn giữa hai cái, một
là làm ngơ ñể cho hệ thống công quyền tha hồ
tham nhũng, vòi vĩnh, bòn rút của nhân dân, ñồng
thời chính quyền sẽ phải gia tăng ñánh thuế vào
người dân như ñánh thuế thu nhập cá nhân, ñánh
thuế kiều hối gửi về nước… và như vậy một cuộc
cách mạng “ñường phố” sẽ xảy ra, không sớm thì
muộn.
Hai là nhà nước Việt Nam phải thắt chặt chi tiêu,
giảm biên chế, phá giá ñồng tiền nội tệ ñể khuyến
khích xuất khẩu, giám sát chặt chẽ các doanh
nghiệp nhà nước, hỗ trợ tối ña cho các doanh

2. Việt Nam sẽ phải thay ñổi toàn diện
Khủng hoảng thế giới lần này ñược ñánh giá là
cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả những nước phát
triển cũng rất vất vả ñể giải quyết. Trong khi Việt
Nam ñã có ñược một thời kỳ 20 năm phát triển gọi
là “tạm ổn”, nhưng do sự phát triển của Việt Nam
không có chiều sâu và sự bền vững mà chỉ dựa vào
việc bán sức lao ñộng rẻ và bán tài nguyên thô.
Cuộc khủng hoảng không ai mong muốn này xảy
ra là một sự tất yếu ñể ñiều chỉnh lại các sai lầm
(thiếu sót) của tất cả các ñường lối, các chính sách
không phù hợp với sự phát triển tự nhiên. ðây
cũng là qui luật ñào thải tất yếu của cuộc sống.
Việt Nam sẽ rơi vào một khủng hoảng toàn diện
và kinh khủng. Chính quyền Việt Nam không thể
cứu vãn tình thế bằng những việc như ñã làm từ
trước ñến nay như kiểu sai ñâu sửa ñấy, như kiểu
xoa dầu ngoài da, hô khẩu hiệu và cho dân ăn bánh
vẽ, chơi chữ và câu giờ…
Cuộc khủng hoảng lần này sẽ phải ñụng ñến cái
gốc của mọi vấn ñề ñó là sự toàn trị của ñảng cộng
sản. ðúng như ông Nguyễn ðình Hương (cựu Phó
Trưởng ban tổ chức Trung ương ñảng) ñề nghị ñó
là “phải thay ñổi từ nóc”. Nóc ở ñây là sự toàn trị
của ñảng cộng sản.
3. Cách mạng phải diễn ra nên cần một
“minh chủ” xuất hiện
Muốn thay ñổi tận gốc sự toàn trị của ñảng ñể
Việt Nam có dân chủ, có tự do ngôn luận, có bầu
cử tự do, có cạnh tranh chính trị…thì bắt buộc phải
có một cuộc “cách mạng” diễn ra. Phải như vậy,
không thể khác ñược. Một kẻ ñộc tài không bao
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giờ chấp nhận ñối thoại và cạnh tranh, nhất là ở
Việt Nam. Mọi tiếng nói bất ñồng dù ôn hoà nhất
vẫn bị ñàn áp thẳng tay, chính quyền Việt Nam ñã
chọn con ñường “ñược ăn cả, ngã về không”.
Có hai kịch bản ñể thay ñổi tận gốc sự toàn trị
của ñảng, thứ nhất là do người dân không thể chịu
ñựng ñược nữa nên ñứng lên làm cách mạng. ðây
là kịch bản “tồi tệ” nhất vì ñi cùng với nó sẽ là sự
ñập phá, trả thù…
Kịch bản thứ hai (sẽ rất triệt ñể và có lợi cho ñất
nước) là sẽ có một nhân vật cao cấp trong chính
quyền, hay các tướng lĩnh trong quân ñội ñứng dậy
làm một cuộc “ñảo chính” thật sự, chấm dứt sự
toàn trị của ñảng cộng sản tuyên bố thực thi dân
chủ và thành lập chính phủ lâm thời, sau 2 năm sẽ
tổng tuyển cử trên toàn quốc ñể người dân Việt
Nam chọn ra một chính quyền mới.
ðể một cuộc cách mạng thành công thì phải có
ñủ ba yếu tố “thiên thời, ñịa lợi, nhân hoà”, năm
2009 Kỷ Sửu là năm hội ñủ cả ba ñiều ñó.
Nhân vật “minh chủ” không nhất thiết là một
người “kinh bang, tế thế” mà chỉ cần một người
anh hùng, dám xả thân vì dân vì nước, một người
có tiếng nói và uy tín ñứng lên hiệu triệu quần
chúng. Do người dân Việt Nam vẫn rất thiếu thông
tin nên vì vậy phải có một người xuất thân từ bên
trong chế ñộ xuất hiện ñể “cứu giống nòi” như
trường hợp cố tổng thống Enxin của nước Nga hồi
trước.
Có thể vị “minh chủ” này nghĩ rằng làm “ñảo
chính” xong rồi thì phải làm thế nào ñể xây dựng
lại ñất nước? ðiều lo lắng này có cơ sở nhưng cũng
ñã có cách giải quyết. Không phải tìm ñâu cho xa,
mà ñó chính là Dự Án Chính Trị của Tập Hợp Dân
Chủ ða Nguyên. Trong dự án ñã có tất cả các
phương án xây dựng lại ñất nước. ðó là mô hình
ñại nghị và tản quyền. Dự án ñó cùng với tất cả các
thành viên của Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên sẽ là
viên gạch, là nền mỏng vững chắc ñể xây dựng lại
ñất nước Việt Nam dân chủ và thịnh vượng. Tập
Hợp Dân Chủ ða Nguyên sẽ là “bộ óc” của tân
chính quyền mới tại Việt Nam. Hay nói một cách
dễ hiểu thì Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên như là
“quân sư Nguyễn Trãi” chỉ còn chờ “anh hùng Lê
Lợi” xuất hiện nữa là cách mạng sẽ thành công.
Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên sẵn sàng cộng tác
và ‘kề vai sát cánh” cũng các lực lượng chính trị
quốc nội nếu lực lượng chính trị ñó chia sẻ các giá
trị trong Dự án của Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên.

Năm Kỷ Sửu 2009 sẽ là một năm ñầy khó khăn
cho thế giới, nhưng cũng có thể ñó là năm ñại phúc
cho nhân dân Việt Nam. Không có chế ñộ ñộc tài
nào có thể tồn tại mãi mãi. Ngay cả các chế ñộ dân
chủ (do người dân lựa chọn) cũng rất hiếm hoi có
ñảng phái nào cầm quyền ñược ba nhiệm kỳ liên
tiếp.
Khủng hoảng thế giới và ở Việt Nam sẽ là thiên
thời ñịa lợi, lòng người Việt Nam ai oán sẽ là nhân
hoà ñể tạo ra sự thay ñổi.
Bài viết “Vận nước sẽ sáng lên” của tác giả
Hạnh An ñăng trên BBC cũng tiên ñoán rằng năm
2009-Kỷ Sửu sẽ có thay ñổi lớn và rất tốt cho Việt
Nam. Nhà văn Xuân Cang, một nhà nghiên cứu
Kinh Dịch, cho rằng “ñất nước trong năm Kỷ Sửu
sẽ sáng lên rực rỡ, sẽ lợi về sự chính ñáng”. Ông
cũng tin rằng Việt Nam cần có “minh chủ có ñức
sáng” dẫn dắt: “bậc minh chủ lãnh ñạo cần có cái
ñức sáng mới có thể lãnh ñạo nhân dân vượt qua
những khó khăn, mới phát huy ñược cái 'sáng' của
quẻ Thuần Ly" Ông cũng tin rằng các nhà trí thức
sẽ là chủ thể của quẻ Thuần Ly, là nhân tố chính có
thể làm cho ñất nước “sáng” lên (tất nhiên là phải
như vậy rồi).
Bài viết này cũng trích lời các nhà nghiên cứu
rằng năm 2009 sẽ là “thời kỳ chuyển ñộng mạnh
mẽ và phức tạp. Có thể có sự lo lắng, bối rối, sa sút
niềm tin. Nhưng cũng chính từ trong những lo lắng
ñó những nhân tố mới có thể xuất hiện và hành
ñộng quyết liệt ñể thay ñổi tình hình”, “Trong tiết
Hàn lộ - sương giáng (20/8 - 20/9), có thế có sự
thay ngôi, ñổi vị hoặc trong lĩnh vực kinh tế, hoặc
vì lý do kinh tế”.
Cũng là sự tình cờ ngạc nhiên khi nhớ lại câu
thơ tiên ñoán của tác giả Phạm Hồng ðức trong bài
trường ca “Gia ñình cụ Bá” rằng:
ðảng tan năm Sửu cung ðoài
Rõ là tuổi Bác, ðảng thời bằng nhau…
Hôm nay là ngày 3/2/2009 kỷ niệm 79 năm ngày
thành lập ñảng cộng sản Việt Nam. Cũng là năm
trùng với tuổi 79 của ông Hồ Chí Minh.
Với sự quan sát tình hình chính trị Việt Nam
một cách thường xuyên và bình tĩnh cộng với
những lời tiên ñoán của các nhà nghiên cứu Kinh
Dịch tôi hoàn toàn tin rằng “vận nước sẽ thay ñổi”
trong năm Kỷ Sửu 2009 này.

4. Kỷ Sửu 2009- Mùa xuân của dân tộc Việt
Nam

(Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên)

Moskva, Xuân Kỷ Sửu
Việt Hoàng
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chưa bao giờ nằm về phía bắc dòng sông biên giới,
tức về phía TQ, mặc dầu con sông này thay ñổi
dòng chảy chính nhiều lần do hậu quả việc « kè
bờ » phía bên TQ. Những vùng ñất mới bồi này ñã
ñược nhân dân tỉnh Quảng Ninh ñổ mồ hôi khai
khẩn, trở thành những vùng ñất trù phú. Hàng trăm
năm nay nhân dân VN liên tục quản lý và khai thác
những vùng ñất ñó, về lý và tình chúng hoàn toàn
thuộc về VN. Nhưng chúng cũng phải cắt ra, chia
cho TQ, nơi thì 1/4, nơi thì 2/3. Hậu quả của nó
làm cho TQ có chủ quyền cả hai bờ con sông biên
giới.
Khu ñất tranh chấp thuộc Trình Tường (Quảng
Ninh), chiếu theo tài liệu phân giới Pháp Thanh
1885-1897 hoàn toàn thuộc về VN, bị phía TQ ñưa
dân ñến khai thác trồng rừng hồi, từ thập niên 60,
nay cũng nhượng cho TQ.
Ông ðại Sứ VN tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng,
nguyên thứ trưởng bộ Ngoại Giao, nguyên Trưởng
ban biên giới, nhân buổi trả lời phỏng vấn ông Lý
Kiến Trúc cuối tháng 9-2008, có tiết lộ cho biết sau
cuộc chiến biên giới 1979, sau khi chiếm và tàn
phá một số tỉnh, TQ rút về nhưng còn giữ 27 cao
ñiểm của Việt Nam. Theo ông này cuối cùng VN
phải nhượng 6 ñỉnh. Con số này cần phải kiểm
chứng lại, nó có thể lớn hơn rất nhiều, nhưng chính
ông Phụng cũng xác nhận việc có nhượng ñất cho
TQ.
Còn rất nhiều, mọi nơi trên vùng biên giới ñều
có mất ñất cho TQ. Tài liệu « sách trắng » Những
Vấn ðề Biên Giới của VN xuất bản năm 1979 tố
cáo mọi nơi trên ñường biên giới ñều bị TQ lấn
ñất. Sách này ghi rõ rệt vị trí các mốc giới tại Nam
Quan, Bản Giốc… mô tả rõ rệt TQ chiếm ñất này
thế nào, ủi nát các cột mốc ra sao, ñưa ñường nối
ray vô sâu trong lãnh thổ VN bao nhiêu mét, sửa
ñường biên dành thác Bản Giốc nhân vẽ lại bản ñồ
như thế nào, cho dân sang xâm canh, xâm cư, cho
công an biên phòng sang VN hành hung cán bộ của
VN, lấn chiếm các quặng mỏ trên ñất của VN
v.v…
Sách trắng là tài liệu của bộ Ngoại Giao phát
hành và chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, ông Vũ Dũng, thứ trưởng bộ Ngoại
Giao, nhân buổi lễ « chạy tang » kết thúc công
trình phân giới ñêm giao thừa 30 tháng 12 năm
2008, có tuyên bố : « không thể có chuyện “Việt
Nam mất ñất”, “cắt ñất” cho nước này, nước kia
như một số mạng nước ngoài ñưa tin ».
Cùng là nhân sự cấp cao hết cả, ông Phụng nói
có, ông Dũng nói không !

Những vấn ñề lãnh thổ lãnh hải và hồ sơ « thềm lục ñịa
mở rộng » của Việt Nam.
Trương Nhân Tuấn
Việt Nam vừa trải qua một năm 2008 nhiều mất
mát và sóng gió, nhưng không chỉ sẽ ngừng ở ñó.
Dưới sự lãnh ñạo ñộc tài thiếu sáng suốt và vô
trách nhiệm của ñảng CSVN, ñất nước sẽ tiếp tục
bước vào một năm mới 2009 hứa hẹn những bất
trắc, xã hội ñe dọa khủng hoảng và suy sụp mọi
mặt, từ mất mát lãnh thổ - lãnh hải, khủng hoảng
kinh tế cho ñến suy sụp giáo dục. Ở ñây người viết
chỉ viết về lãnh thổ và lãnh hải.
1/ Mất mát lãnh thổ :
Năm vừa qua là năm mà Việt Nam bị mất ñất
nhiều cho ngoại bang mà từ thời lập quốc ñến nay,
hàng chục thế kỷ, tổ tiên ta chưa bao giờ ñể việc
này xảy ra. Công trình cắm mốc giới của Hiệp ước
phân ñịnh biên giới trên ñất liền ký với Trung
Quốc ngày 30 tháng 12 năm 1999 ñược nhà nước
CSVN hấp tấp kết thúc ñúng vào ñêm giao thừa
2009, như một ñám cưới chạy tang, mặc dầu một
số mốc vẫn chưa ñược cắm ở một số tỉnh trên bên
giới.
Quá trình phân ñịnh và phân giới ñường biên
giới tuy ñã kéo dài trên 30 năm, chính thức từ năm
1974, nhưng không phải vì thời gian kéo dài, hay
vì theo ý muốn của lãnh ñạo ñảng, mà có thể kết
thúc bằng một hình thức hết sức lố bịch và bất lợi
cho VN như thế. Việt Nam bị mất ñất ở nhiều nơi,
các ñịa danh lịch sử hay thắng cảnh nổi tiếng như
Nam Quan, Bản Giốc… là những vùng ñất ñược
nhiều người lên tiếng trên báo chí, nhắc ñi nhắc lại
nhiều lần ñể cảnh giác không ñược làm mất ; các
bằng chứng pháp lý, lịch sử xác nhận chủ quyền
của VN ở những vùng ñất ñó, ghi chép từ trăm năm
trước, ñược người bỏ công sưu tập từ các văn khố
nước ngoài và công bố, nhưng cuối cùng lãnh ñạo
VN bỏ ngoài tai và những phần ñất ấy phải nhượng
cho TQ.
Bãi Tục Lãm, cũng như các vùng ñất mới bồi
(bãi Dậu Gót), ở ñầu con sông biên giới tỉnh Quảng
Ninh, xưa gọi là sông Ka Long, một số tài liệu thế
kỷ 19 gọi là An Nam giang, nay gọi là sông Gia
Long hay sông Bắc Luân, chiếu theo nội dung văn
bản pháp lý, mục nói về dòng chảy chính, chúng
hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Nếu ñối chiếu các
bản ñồ pháp lý ngày xưa với bản ñồ vệ tinh ngày
nay, bãi Tục Lãm cũng như các vùng ñất mới bồi
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dọa mới ñây « ñánh một trận ổn ñịnh thiên hạ »
hay sao ?
ðường biên giới nơi nào cũng thế, cần phải xác
ñịnh rõ rệt. Biên giới VN và TQ ñã vạch rõ rệt từ
ngàn xưa, dân hai bên ñều biết rõ, tổ tiên ta khi cần
thì có nhiều cách cho phía TQ biết rõ lằn ranh ñó.
Không phải ñợi ñến ngày hôm nay, nhờ ñảng
CSVN mà nước ta mới có ñược ñường biên giới
ñó. Mọi lời ca tụng suông, không thuộc bài lịch sử,
chỉ là tiếng ñàn lạc ñiệu mà thôi.

Như thế phải có một người nói dối. Ông Phụng
nói sai và tài liệu bộ Ngoại Giao VN in sai ?
Ông Dũng vì thế không thể ngụy biện : « không
thể có chuyện “Việt Nam mất ñất”, “cắt ñất” cho
nước này, nước kia như một số mạng nước ngoài
ñưa tin. »
Lãnh thổ Việt Nam từ ngàn xưa ñã ñược xác
ñịnh một các rất rõ rệt. ðường biên giới giữa hai
nước Việt-Trung cho ñến sau thời Pháp thuộc vẫn
không thay ñổi, ngoại trừ một vài nơi Pháp Quốc
ñã nhượng cho nhà Thanh nhân lúc phân ñịnh biên
giới năm 1885-1897 ñể trao ñổi quyền lợi kinh tế.
Nhiều học giả nước ngoài xác nhận rằng ñường
biên giới hiện nay, tức ñường biên giới do Pháp và
nhà Thanh hoạch ñịnh, phản ảnh một thực tế lịch
sử ñã bắt rễ sâu xa.
ðảng CSVN ñã thừa hưởng từ tổ tiên một lãnh
thổ không thay ñổi từ ngàn năm, chỉ trong vòng vài
thập niên tân bắc thuộc, các quan tân thái thú trong
ñảng CSVN ñã chuyển ñổi ñất ñai của VN thành ra
ñất Tàu. Năm 2008 trở thành một năm ñen tối, lịch
sử sẽ ghi lại ñầy ñủ chi tiết vết nhơ này cùng những
thủ phạm của nó.

2/ ðe dọa mất mát biển ðông :
Việc hấp tấp kết thúc công trình phân giới, cắm
mốc, theo các viên chức lãnh ñạo, là ñể chuẩn bị
cho việc phân ñịnh lãnh hải vùng cửa vịnh Bắc
Việt trong năm 2009. Vịnh này ñã phân ñịnh ngày
25 tháng 12 năm 2000, nhượng cho phía TQ
khoảng 11.000km² biển, ñặc biệt những vùng có
khả năng có mỏ dầu khí quan trọng.
Vùng cửa vịnh Bắc Việt là vùng biển giữa ñảo
Hải Nam và các tỉnh miền Trung. Vùng này ñặc
biệt nhạy cảm vì liên quan trực tiếp ñến chủ quyền
và hải phận của quần ñảo Hoàng Sa. Không thể
phân ñịnh vùng biển này nếu không xác ñịnh trước
tiên chủ quyền và hải phận của quần ñảo Hoàng
Sa.
Lãnh ñạo CSVN muốn phân ñịnh vùng này, vậy
quan niệm của họ về chủ quyền quần ñảo Hoàng
Sa như thế nào ?
ðương nhiên, ñã là thông lệ, những gì liên quan
ñến ñất ñai, ñến lãnh thổ lãnh hải ñều thuộc về lãnh
vực « bí mật quốc gia », người dân không ñược
quyền biết ñến.
Về lập trường chủ quyền Hoàng Sa, ta chỉ ñoán
chừng thái ñộ của nhà nước qua một vài « kênh »
phát thanh của họ ở hải ngoại. Qua ñó, một lập
trường có thể của họ hiện nay là : 1/ ñể qua một
bên vấn ñề tranh chấp chủ quyền các ñảo ; 2/ phân
chia hải phận trên nguyên tắc ñường trung tuyến ;
3/ các ñảo HS và TS có hiệu lực 12 hải lý lãnh hải
(lãnh ñịa hải phận) và không có vùng kinh tế ñộc
quyền (ZEE) cũng như thềm lục ñịa 200 hải lý.
Nguyên tắc phân chia này không những chỉ áp
dụng cho vùng biển ở cửa vịnh Bắc Việt mà sẽ
ñược áp dụng cho toàn biển ðông.

Như thế mà ông Dũng còn phê phán những
người lên tiếng : « Chỉ có thể giải thích rằng những
mạng này hoặc do thiếu thông tin hoặc cố tình làm
sai lệch thông tin vì những ý ñồ khác nhau ». Lãnh
thổ và lãnh hải nước Việt Nam là của toàn dân VN,
mọi người có trách nhiệm bảo vệ nó. Không ai có
« ý ñồ » nào khác ngoài ý muốn bảo vệ vẹn toàn.
VN ñã nhượng bộ như thế, nhất ñịnh kết thúc
việc phân giới, nhưng chắc gì ñường biên giới này
bảo vệ ñược VN trước bản năng bá quyền của TQ ?
Ông Vũ Dũng cho rằng « Việc hoàn thành
PGCM sẽ mở ra những cơ hội mới cho công cuộc
phát triển của mỗi nước,…, là tiền ñề vững chắc ñể
xây dựng biên giới Việt – Trung thành ñường biên
giới mãi mãi hòa bình, hữu nghị và cùng phát
triển… Từng bước cụ thể hóa mối quan hệ ñối tác
hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung
Quốc trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần
4 tốt, là sự ñóng góp thiết thực ñối với hòa bình, ổn
ñịnh và phát triển khu vực. »
Không có gì thuyết phục. Tình ñồng chí anh em
chủ nghĩa xã hội, tình quốc tế vô sản thắm thiết
biết bao nhiêu, môi hở răng lạnh, nhưng có dịp là
TQ sẵn sàng « dạy » cho VN một bài học. Năm
1979 là thí dụ. TQ ñã làm và họ sẵn sàng lập lại
trong tương lai nếu có dịp. Không nhớ bài viết hăm

Nhận thức này trước hết ñi ngược lại tinh thần
của tuyên bố 12 tháng 11 năm 1982, bổ túc cho
tuyến bố ngày 12 tháng 5 năm 1977 về hải phận
của VN. Nó sẽ rất bất lợi cho VN nếu ñược thực
hiện. Nội dung hai bản Tuyên bố khẳng ñịnh chủ
quyền VN tại HS và TS ñồng thời xác ñịnh vùng
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biển ZEE và thềm lục ñịa của các ñảo thuộc hai
quần ñảo này.

Nhưng VN là nước có chủ quyền các ñảo thuộc
hai quần ñảo HS và TS. Như ñã nói trên, các ñảo
này tuy rất nhỏ nhưng một số có nước ngọt và cây
cối, có thể làm nơi trú ngụ thường trực và phát
triển kinh tế tự túc cho một số nhân sự nhất ñịnh.
Như thế một số các ñảo ở ñây hội ñủ ñiều kiện của
luật quốc tế về biển ñể ñược hưởng lãnh hải 12 hải
lý và vùng kinh tế ñộc quyền ZEE 200 hải lý. Việt
Nam vì thế có thể mở rộng vùng biển của mình,
như bản ñồ ñính kèm các tuyên bố 1977 và 1982
(hình 2).
Tuy nhiên, một số ñảo của VN bị nước ngoài
xâm chiếm : toàn bộ các ñảo thuộc quần ñảo
Hoàng Sa ñã bị TQ xâm lăng từ năm 1974. Phi
Luật Tân chiếm một số ñảo của VN thuộc TS rải
rác từ thập niên 60-70 như ñảo Loại Ta, ñảo Vĩnh
Viển, ñảo Song Tử ðông, ñảo Thị Tứ... ðài Loan
chiếm của VN ñảo Ba Bình (ñã nói trên). Mã Lai
chiếm của VN các ñảo Kỳ Vân, Hoa Lau và Kiệu
Ngựa. Một số các ñảo này hội ñủ ñiều kiện ñể có
hải phận và vùng kinh tế ñộc quyền 200 hải lý. Một
số các ñảo nhỏ khác ñã ñược các nước xây dựng,
làm bồn chứa nước, xây phi ñạo, be bờ, ñổ ñất,
trồng cây cối, mở rộng diện tích ñể các ñảo này có
thể có nền kinh tế tự túc, cho phù hợp ñiều kiện
của luật biển 1982, ñể có vùng biển ZEE. Nhưng
việc xây dựng lại khiến các ñảo này trở thành ñảo
nhân tạo, như thế lại mâu thuẩn với một ñiều ước
khác của luật biển 1982, do ñó vô hiệu hoá vùng
biển ZEE của các ñảo nhân tạo ñó.
Các nước liên hệ vì thế có thể dựa trên hiệu lực
các ñảo chiếm ñược của VN ñể ñòi hỏi vùng biển
ZEE của mình.
Trường hợp TQ, từ lâu họ ñòi hỏi toàn bộ biển
ðông qua bản ñồ 9 gạch. Một trong những lý lẻ
của họ là do hiệu lực của các ñảo HS và TS mà họ
ngang ngược chiếm của VN và tuyên bố có chủ
quyền. Họ cũng chiếm luôn nhóm ñá ngầm
Scarborough Reef, ở phía ñông, khoảng giữa HS
và TS, ñể vùng biển này ñược liên tục, vì hiệu quả
ZEE của các ñảo HS và TS vẫn không phủ hết biển
ðông, mặc dầu vùng ñá ngầm Scarborough Reef
chìm sâu dưới nước ñến 80m.
Như thế muốn phân ñịnh hải phận biển ðông thì
các nước trước hết phải xác ñịnh chủ quyền các
ñảo thuộc hai quần ñảo HS và TS. VN có ưu thế
hơn tất cả các nước khác vì VN có ñầy ñủ hồ sơ
lịch sử và pháp lý ñể chứng minh chủ quyền của
mình tại hai quần ñảo này.
Thời hạn chót nộp hồ sơ « thềm lục ñịa mở
rộng » là ngày 13 tháng 5 năm 2009. Hiện nay, các
nước bao bọc chung quanh biển ðông, chỉ có Nam

Việc ñể qua một bên tranh chấp chủ quyền HS
và TS ñương nhiên phía VN là chịu thiệt hại vì
chiếu theo lịch sử và pháp lý hai quần ñảo này
hoàn toàn thuộc về VN. Hành vi ñể qua một bên,
cho dầu tạm thời, là dấu hiệu rõ rệt cho thấy VN
nhượng bộ TQ về chủ quyền HS và TS. Tuy nhiên,
từ nay cho ñến ngày 13 tháng 5 năm 2009, người ta
có thể kiểm chứng lại lập trường biển ðông của
VN qua hồ sơ « thềm lục ñịa mở rộng ».
Thật vậy, luật quốc tế về biển 1982 có qui ñịnh
một số các ñiều khoản, cho phép những nước cận
biển có thể mở rộng thềm lục ñịa ñến tối ña là 350
hải lý nhưng phải thỏa mãn một số ñiều kiện, thí dụ
những nước muốn khai thác vùng thềm lục ñịa mở
rộng phải chia sẻ tài nguyên khai khác ñược với
một tỉ lệ sẽ ñược xác ñịnh với một cơ quan quốc tế
thuộc LHQ. Hồ sơ (về kỹ thuật và pháp lý) thềm
lục ñịa mở rộng của các nước phải nộp cho
Commission on the Limits of the Continental Shelf
(CLCS) thuộc LHQ trước ngày 13 tháng 5 năm
2009. Như thế vấn ñề “thềm lục ñịa mở rộng” là
một vấn ñề hoàn toàn kỹ thuật và pháp lý, mỗi
nước phải làm một hồ sơ riêng và kết quả sẽ do
CLCS quyết ñịnh.
Trường hợp của Biển ðông ñược bao bọc bởi
các nước : Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương, Brunei,
Phi Luật Tân và Trung Quốc. ðài Loan cũng có
tiếng nói tại biển ðông do hiệu quả của ñảo ItuAba, tức là ñảo Ba Bình, chiếm của VN năm 1946.
ðây là ñảo lớn nhất TS, nếu chủ quyền của ðài
Loan ñược xác ñịnh, ñảo Ba Bình có thể hưởng
vùng ZEE và thềm lục ñịa 200 hải lý, tương tự một
vài ñảo hiếm hoi khác tại ñây có nước ngọt và cây
cối có thể tạo một nền kinh tế tự túc cho một số
người sinh sống. ðiều hay là các ñảo này ñều thuộc
VN.
Biển ðông có chiều dài trung bình 3.520km,
chiều rộng 1.200km.
Các nước nói trên (ngoài ðài Loan) có thể mở
vùng biển ZEE và thềm lục ñịa nước mình mỗi bên
tối ña là 200 hải lý (370km), tính từ ñường cơ bản.
Trường hợp hai nước ñối diện (theo chiều rộng),
giả sử Việt Nam và Phi, tổng cộng vùng ZEE lý
thuyết của hai bên là 740km. Như thế còn lại trên
lý thuyết là 460km (xem hình 1), hai nước có thể
phân chia vùng này, nếu tình trạng kỹ thuật cho
phép, dựa trên ñiều ước về thềm lục ñịa mở rộng
của luật biển 1982.
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Dương là hoàn tất hồ sơ và ñã nộp cho CLCS trước
thời hạn nhiều tháng.
Việc tranh chấp chủ quyền các ñảo vì thế làm
cho hồ sơ « thềm lục ñịa mở rộng » của các nước
mang tính chiến lược, nhất là ñối với VN và TQ.
Chắc chắn các nước từ ñây ñến ngày 13 tháng 5
năm 2009 cũng phải nộp hồ sơ. Nếu không có ñồng
thuận trước, sẽ không nước nào nộp trước, tất cả sẽ
chờ cùng nộp vào thời khắc cuối cùng. Nước nào
nộp hồ sơ trước, hay ñể lộ nội dung hồ sơ, nước kia
có thể lập hồ sơ khác hóa giải hay nắm phần trên.
Như thế có thể tiên ñoán rằng hai nước VN và
TQ (có thể có cả Phi) sẽ cùng nộp hồ sơ một lúc.
Nếu nộp trước thời hạn 13-5-2009, các bên VN và
TQ (và Phi) ñã ñạt ñược một thoả thuận về biển
ðông. Nếu các bên cùng nộp vào phút chót ngày
13-5 thì chưa chắc các bên có một sự ñồng thuận
nào ñó.
Trường hợp có sự ñồng thuận giữa VN và TQ,
phía nhượng bộ chắc chắn là VN, nội dung thỏa
thuận có thể là nguyên tắc phân chia theo 3 ñiểm ở
trên : 1/ ñể qua một bên vấn ñề tranh chấp chủ
quyền các ñảo ; 2/ phân chia hải phận trên nguyên
tắc ñường trung tuyến ; 3/ các ñảo HS và TS có
hiệu lực 12 hải lý lãnh hải (lãnh ñịa hải phận) và
không có vùng kinh tế ñộc quyền (ZEE) cũng như
thềm lục ñịa 200 hải lý.
Nếu không có thoả thuận, hồ sơ của VN có thể
là nội dung của hai bản tuyên bố 1977 và 1982
ñồng thời ñính kèm thêm một số chi tiết kỹ thuật
và pháp lý về các ñảo thuộc HS và TS. ðương
nhiên TQ cũng lập hồ sơ với vùng biển thu nhỏ lại,
vì không thể tính hiệu quả lãnh hải và ZEE của
nhóm ñá ngầm Scarborough Reef.
Sự « chồng lấn » giữa VN và TQ sẽ phải giải
quyết bằng một trọng tài quốc tế mà phần thắng sẽ
thuộc về phía VN, nếu lãnh ñạo CSVN biết cách
hóa giải các cam kết, các tuyên bố ngày trước của
ñảng CSVN ñã nhìn nhận HS và TS thuộc chủ
quyền TQ.
Phương pháp vô hiệu hóa các cam kết hay tuyên
bố ñó là quyết tâm hòa giải hòa hợp dân tộc, một
chính sách lớn của Tập Hợp Dân Chủ ða Nguyên.
Thật vậy, giải pháp hòa giải dân tộc của
THDCDN yêu cầu ñảng CSVN nhìn nhận sự thật
lịch sử, nhận trách nhiệm về những lầm lỗi và ñổ
vỡ do họ gây ra cho dân tộc và ñất nước trong quá
khứ, ñề nghị sửa chữa và hàn gắn những lỗi lầm và
ñổ vỡ ñó bằng một số giải pháp (xem tài liệu
Kỷ
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Thành
Công
Thế
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=

Content&pa=showpage&pid=14 ) ñể tiến ñến hòa
hợp dân tộc, bảo vệ và xây dựng ñất nước.
Trong trường hợp chủ quyền biển ðông, công
hàm của ông Phạm Văn ðồng cũng như các tuyên
bố của các nhân vật lãnh ñạo ñảng CSVN trong
quá khứ ñều có một giá trị pháp lý chừng mực.
Hiện nay lý lẻ của TQ ñể dành biển ðông và chủ
quyền các quần ñảo HS và TS là các bằng chứng
này.
Muốn vô hiệu các ràng buộc này, nhà nước và
ñảng CSVN phải thực thi chính sách hòa giải dân
tộc nói trên, nhìn nhận và sửa chữa các sai lầm
trong quá khứ ñể có thể nhân danh sự liên tục quốc
gia, ñể có tư cách chính thống dành lại chủ quyền
tại HS và TS.
Cách nhìn nhận : nhà nước VNCH, tiếp nối nhà
nước thực dân Pháp, vốn là ñại diện triều ñình nhà
Nguyễn, quản lý liên tục và khai thác HS và TS.
Như thế chủ quyền của VN tại HS và TS liên tục từ
nhiều thế kỷ, từ chúa Nguyễn, Tây Sơn, nhà
Nguyễn, thực dân Pháp cho ñến thời VNCH. Sau
1975, chính phủ lâm thời CHMNVN chưa bao giờ
tuyên bố HS và TS thuộc về TQ (như ông Phạm
Văn ðồng và một số nhân vật khác thuộc
VNDCCH). Như thế, sau khi hiệp thuơng thống
nhất ñất nước 1976, CHXHCNVN có thể lựa chọn
lập trường của VNCH và CPLTCHMNVN ñể
khẳng ñịnh chủ quyền của VN tại HS và TS.
Nhưng cách hành sử của ñảng CSVN cho thấy họ
phủ nhận chế ñộ VNVH, tiếp tục gọi những thành
phần của chế ñộ này là « ngụy ». Như thế
CHXHCNVN là tiếp nối ñương nhiên của
VNDCCH. Vì gọi VNCH là « ngụy », tức là giả,
không phải là một thực thể chính trị, thì làm sao có
thể kế thừa một cái gì ñó không thật ? Tuy vậy, ñến
hôm nay, sau hơn 33 năm việc kế thừa vẫn chưa
muộn.
Cách sửa chữa : nhà nước CSVN bỏ tên nước,
ñặt lại tên nước, thí dụ : Cộng Hòa Việt Nam, thay
ñổi quốc kỳ, quốc ca, hiến pháp… thay ñổi tất cả
những gì dính líu ñến VNDCCH và CHXHCNVN
ñể lập một nền cộng hòa mới, thực sự của dân, do
dân và vì dân ; ñoạn tuyệt với quá khứ sai lầm của
VNDCCH. Nhà nước mới phải phục hồi danh dự
song song với việc ñền bồi xứng ñáng cho các
thành phần quân nhân công chức VNCH nạn nhân
của chính sách học tập cải tạo, cấm sử dụng tiếng
« ngụy » ñối với những người thuộc chế ñộ cũ, cho
tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, không phân biệt nam
bắc, dân tộc kinh, thuợng ; ñền bồi cho các nạn
nhân do cải tạo công thuơng nghiệp, ñánh tư sản
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mại bản, kinh tế mới ; phục hồi danh dự và ñền bồi
tương xứng cho nạn nhân của cộng sản như vụ Cải
Cách Ruộng ðất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án « xét
lại chống ñảng » v.v…
ðứng trên quan ñiểm ñó, một nước VN mới,
hoàn toàn ñủ tư cách và tính chính thống ñể dành
lại chủ quyền của mình tại HS và TS, từ ñó làm
căn bản giải quyết các tranh chấp bằng một trọng
tài quốc tế, phân ñịnh hải phận biển ðông với các
nước.
Với sự hưởng ứng của toàn khối dân tộc, VN sẽ
ñứng ở thế mạnh, hay ở thế không ai có thể bắt nạt,
toàn dân một lòng chắc chắn ñủ khả năng ñể tự bảo
vệ lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên ñể lại.
Tuy nhiên, lãnh ñạo CSVN phần lớn ít học, duy
ý chí, ñiển hình qua việc kết thúc công trình phân
giới viết ở phần 1. Công trình này, cũng như việc
cho phép TQ khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, ñã
ñược ông Nông ðức Mạnh và Hồ Cẩm ðào quyết
ñịnh trước qua bản thông cáo chung giữa hai nước
VN và TQ vào ngày 1 tháng 6 năm 2008.
http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040
807105001/ns080602092528

“Quan chức” tiếp dân !
ðã nhiều năm, ñi - lại nơi này,
Nhẵn mặt rồi, nhìn "Quan chức" thời nay.
Có nhiều ñứa sinh ra từ những gia ñình nền nếp,
ông cha chuyên ñời trồng lúa, tỉa cây....
Mà giờ ñây chúng trở thành mặt dạn, mày dầy,...
(!),
ðánh lừa biết bao "ông chủ" chỉ quen với cuốc cầy !.
Cuộc ñời chúng chưa khi nào cầm bút,
Chỉ biết quyền lợi riêng mình, không cần biết luật
ñịnh ra sao (?!).
Quá uất ức, hận thù, vượt qua sợ hãi ñến ñây,
Tố cao lũ quan tham: Cướp ñất, phá nhà, ñánh
người, nhổ lúa, chắt cây....
Vào nơi tiếp dân, nộp ñơn ñược nhận ngay tờ
"hướng dẫn".
Chúng vẽ ñường về gặp rặt lũ cáo cầy, côn ñồ,
cường hào, ác bá,...,
"Giải quyết theo thẩm quyền" toàn lũ mặt dầy ñịnh
cả (!).
Mỗi tháng một lần,
Các quan ñầu tỉnh, ñầu ngành, ñầu huyện ñi xe xịn
ñến ñây,
Toàn bụng phệ, mặt phì, da bóng nhẫy...,
Cùng bộ sậu ngồi trên, gọi thảo dân lên tầng hai,
thẩm vấn.
Ở dưới sân,
Công an cả nổi, cả chìm, cảnh sát rằn ri
lẫn nhiều thằng ñầu trâu, mặt ngựa (!),
Bặm trợn, hằm hằm trong tư thế, sẵn sàng hăm hở.
Chờ lệnh trên, chúng lôi vất lên xe thùng, mặc các
cụ già sụt sùi khóc than,
Chúng quật ngục những người còn chút sức, ñang
quằn quại kêu oan.
Thế mà:
Những người "Lãnh ñạo",
"Tự khoe" ầm ĩ những bản "thành tích" dài dằng
dặc (!),
Về dân chủ, dân quyền, chống tham nhũng, vì dân.
Hỡi những người còn chút lương tâm hay ñến ñây,
dẫu chỉ một lần,
ðể tai nghe, mắt thấy, các "công bộc, ñầy tớ" thời
Cộng Sản.
Chúng hành xử với dân còn khốn nạn hơn lũ côn
ñồ, thời thực dân - phong kiến man rợ thời xưa !.

ðảng CSVN lãnh ñạo VN, nhưng không bảo vệ
quyền lợi của VN mà vì quyền lợi của TQ. Họ
nhượng bộ TQ hải phận vịnh Bắc Việt, nhượng ñất
biên giới cho TQ, ưu ñãi cho TQ khai thác hầm mỏ
của VN mà không thông qua bất kỳ một nghiên
cứu khoa học về tính khả thi, bất kể thiệt hại lâu
dài cho VN. Vì thế một ñịnh hướng cho việc phân
ñịnh hải phận và chủ quyền các ñảo ở biển ðông
có thể sẽ ñược ký kết trước khi Nông ðức Mạnh
chấm dứt nhiệm kỳ năm 2010. Như thế quần ñảo
HS sẽ nhượng cho TQ cũng như một số ñảo ở TS.
Hải phận của VN có thể sẽ bị mất phân nữa (có thể
lên ñến 500.000km²). ðất nước lần nữa ñang trong
tình trạng báo ñộng ñỏ. Nguy cơ Mạc ðăng Dung,
Lê Chiêu Thống là việc có thật.
Trương Nhân Tuấn

Trâu - Thơ
Hãy lột da tôi mà làm trống
Sừng tôi xin ñẽo chiếc tù và
Thơ ơi nếu hóa thành trâu mộng
ðể chết rồi thơ mới nói ra .

Thái Bình ngày 01 tháng 12 năm 2008
Cựu chiến binh Phạm Mỹ Phố
Tel: 036 3827 868

Trần Mạnh Hảo
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ðó là sự ñối xử bất nhẫn của người da trắng ñối
với người da ñen. Ví dụ như người da ñen bị bắt
buộc ngồi băng ghế sau cùng trên xe buýt, chỉ ñược
phép vào phòng vệ sinh dành riêng cho người da
màu… Sinh viên da vàng chúng em không bị ñối
xử kỳ thị, nhưng em chẳng cảm thấy hãnh diện
chút nào. Em cho rằng sự kỳ thị chủng tộc, mầu da
là sai lầm, là thiếu văn hóa.
Chưa ñầy 50 năm, người Hoa Kỳ da trắng ñã
thay ñổi thái ñộ và tư duy vì có nếp suy nghĩ cấp
tiến hơn, lại thêm nhờ chính phủ của họ áp dụng
triệt ñể luật cấm phân biệt ñối xử, trong lãnh vực
công ñã ñành, mà còn trong lãnh vực tư nữa. Bất
cứ người da trắng nào có lời lẽ châm biếm người
da ñen là bị ñuổi việc ngay. ðảng cộng sản thi
hành chủ nghĩa lý lịch – tàn tệ không kém sự kỳ thị
chủng tộc – làm tan nát hàng triệu cuộc ñời – trong
ñó có dòng họ ta – hơn 50 năm rồi mà chưa biết
khi nào sẽ chấm dứt. Chỉ vì anh là con của một vị
Thượng thư triều Nguyễn nên bị mang chức Trung
tá Trung ðoàn Trưởng mãn ñời, mặc dù ñạt ñược
nhiều chiến công ñánh Pháp lẫy lừng, trong khi ấy
thành phần “bần cố nông” cấp dưới của anh thì lên
Tướng.

ðem tâm tình viết lịch sử

Trông người mà nghĩ ñến ta
Bằng Phong ðặng Văn Âu
Lời người viết: Cuộc chiến tranh Quốc Cộng Bắc
Nam ñã gây nên bao cảnh phân ly chia lìa. Hầu
như gia ñình nào cũng có người ở phía bên này,
bên kia. Cuộc huynh ñệ máu lửa tương tàn ñã
chấm dứt hơn ba thập niên mà vẫn chưa nguôi
niềm u uẩn. Tuy thư này ñược viết cho một người
anh thúc bá trong gia tộc – Con Hùm xám ðường
4 ðặng văn Việt – nhưng có liên quan ñến bối
cảnh Nước Nhà, nên người viết xin trân trọng gửi
ñộc giả trong và ngoài nước ñể cùng chia sẻ tâm
tư.
Houston, Texas, U.S.A., ngày 20 tháng 1 năm
2009.
Anh ðặng văn Việt kính mến,
Em khởi sự viết thư này cho anh vào một ngày
trọng ñại ñánh dấu khúc quanh lịch sử Hoa Kỳ –
Ngày tuyên thệ nhậm chức của một vị Tổng thống
DA ðEN ñầu tiên: Ông Barack Hussein Obama.
Từ vị Tổng thống ñầu tiên George Washington ñến
George W. Bush, các Tổng thống Hoa Kỳ ñều có
gốc Ái Nhĩ Lan, chứ không có ông nào gốc ðức,
Pháp, Anh lọt vào. Chưa biết lúc nào thư này sẽ
viết xong, vì em cứ bận các thứ việc hiếu hỉ linh
tinh trong mấy ngày giáp Tết và em cũng cần thời
gian ñể trang trải tâm tư với anh. ðây là những lời
rất tha thiết nói lên niềm thao thức của em, mong
anh cảm thông.
Như kẻ tình cờ “lạc ñường vào lịch sử” bỗng trở
thành chứng nhân ở góc cạnh nào ñó trong một giai
ñoạn, em xin ghi lại vài ñiều suy nghĩ gửi anh, ñể
biết ñâu nó sẽ là tư liệu hữu ích cho những nhà viết
sử mai hậu, bởi vì thời ñại này người ta cố tình
xuyên tác lịch sử do ý ñồ chính trị quá nhiều. Tên
tuổi anh và bạn bè anh – những con cái thuộc gia
ñình tiểu tư sản – ñã ñi vào quân sử kháng Pháp,
ñánh dấu một thời kỳ oanh liệt ñấu tranh giành ñộc
lập, nhưng bị gạt ra vòng ngoài vì cái chủ nghĩa lý
lịch phân biệt giai cấp. Thư này em viết cho riêng
anh và cho cả các ñồng ñội cũ cùng chung cảnh
ngộ với anh. Năm 1962 khi du học Hoa Kỳ, em –
một thanh niên ñến từ quốc gia chậm tiến – hết sức
choáng ngợp trước những tòa nhà ñồ sộ chọc trời,
xa lộ thênh thang hun hút, xe cộ như mắc cửi biểu
hiện sự giàu sang của nền văn minh cơ giới tột bực.
Nhưng có một ñiều em cảm thấy không hài lòng.

Chứng kiến sự thay ñổi của nước người, lòng em
không khỏi chạnh nghĩ ñến số phận hẩm hiu của
dân nước mình. Hoa Kỳ bị phe thù nghịch lên án là
ðế quốc xâm lược, nhưng quốc gia này không
chiếm ñất ñai của ai làm thuộc ñịa. Nước Pháp tự
hào về cuộc cách mạng Dân Quyền, về văn hóa,
nhưng lại là quốc gia cực kỳ vô nhân ñạo ñối với
nhân dân của nước bị trị. Nếu thực dân Pháp cai trị
Ấn ðộ, thì ông Mahatma Gandhi không bao giờ trở
thành Thánh, mà sẽ bị bay ñầu như nhà cách mạng
Nguyễn Thái Học. Kể từ giờ phút này, người Mỹ
da trắng sẽ dần dần trút bỏ mặc cảm xấu hổ vì tổ
tiên họ ñi “săn bắt” người da ñen ở Phi Châu về
làm nô lệ. Mặc dù không phải là quốc gia thập
phần toàn hảo, nhưng Hoa Kỳ xứng ñáng là tấm
gương sáng cho những chế ñộ ñộc tài, ñộc ñảng lạc
hậu noi theo. Bởi vì khi nhận ra sai lầm là người
Mỹ dũng cảm sửa ñổi. Có thể nói Hoa Kỳ là nơi
luôn luôn có cuộc “cách mạng nhung” xảy ra, thay
ñổi ôn hòa, chuyển giao quyền lực êm thắm. Chưa
hề có nạn “cướp chính quyền” bằng bạo lực hoặc
“ñảo chánh cung ñình” từ ngày lập quốc.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, em
không bỏ phiếu cho ông Obama, không phải vì có
cái nhìn xuống ñối với người da ñen như một số
người khác, nhưng vì không ñồng quan ñiểm chính
trị tả khuynh thái quá và nhất là về chính sách quốc
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phòng và an ninh nội ñịa của ông ta. Tuy nhiên khi
nghe ông Obama tuyên bố trong bài diễn văn Hoa
Kỳ sẽ cương quyết ñánh bại quân khủng bố thì em
an tâm phần nào. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức năm
nay ñược ñánh giá “hoành tráng” hơn tất cả những
lần trước kia. Báo chí thế giới – nhất là từ Âu châu
– ñều có bài nhận ñịnh tương tự nhau: “Hiện tượng
Obama chỉ có thể xảy ra tại Hoa Kỳ”. ðúng thế!
Ông Obama không những là người da ñen, mà còn
có ông bố ñẻ với bố dượng theo ñạo Hồi và mang
tên ñệm là Hussein, giao du khắng khít với kẻ
khủng bố Bill Ayers, có vị mục sư linh hướng
Jeremiah Wright từng ñứng trên bục giảng ở nhà
thờ cầu mong “Thượng ðế trừng phạt nước Mỹ”
(God Damn America), nhưng cử tri da trắng Mỹ ña
số có tín ngưỡng Thiên chúa giáo bất chấp, họ vẫn
bầu cho Obama với tỉ số áp ñảo.
Chưa biết nước Mỹ sẽ ñi về ñâu, nhưng ông
Obama là sự lựa chọn của ña số nhân dân Mỹ nên
có vị thế chính thống ñể lãnh ñạo quốc gia. Những
người cầm quyền của chế ñộ cộng sản hiện nay
không do dân bầu, họ tự ñộng dành cho họ cái
quyền ban hành luật pháp và ngồi xổm lên là láo
lếu. Nhiều chủng tộc khác mơ ước ñến lập nghiệp
tại Mỹ chính vì ðất Nước này hứa mở ra cơ hội
ñồng ñều cho mọi người ñược thực thi một cách
nghiêm chỉnh. Cựu Tổng Bí thư ðảng Cộng Sản
Xô Viết – ông Mikhail Gorbachev – ñã nói: “Một
người Nga ñến ñịnh cư ở Pháp lâu năm vẫn là
người Nga, nhưng một người Nga ñến ở Mỹ chẳng
bao lâu thì trở thành người Mỹ”. Một xứ sở ñược
kết hợp bởi những công dân không cùng chủng tộc,
lịch sử, văn hóa mà chỉ trong vòng 200 năm ñã trở
thành siêu cường bậc nhất thế giới thì không phải
là sự may mắn tình cờ. Em cho rằng ñấy là nhờ
lòng cương quyết theo ñuổi lý tưởng Tự Do một
cách lương thiện của các nhà lãnh ñạo từ thời lập
quốc. Em dùng từ “lương thiện” ñể nói họ không
thiết lập nền dân chủ giả hiệu hoặc bánh vẽ.
ðại tướng George Washington sau khi ñánh bại
Thực dân Anh giành ñộc lập, ñược các thuộc cấp
ñề nghị lên ngôi vua ñể có vị thế ngang hàng với
vua nước Anh, nhưng ông từ chối và thiết lập nền
Cộng Hòa. Sau khi làm Tổng thống hai nhiệm kỳ,
người ta ñề nghị ông làm Tổng thống mãn ñời, ông
lại từ chối. Ông nói: “Dù một người thông minh tài
giỏi ñến ñâu mà làm Tổng thống hai nhiệm kỳ thì
cũng ñã hết sáng kiến. Tôi xin nhường chỗ cho
người khác”. Lời nói của George Washington ñược
các Tổng thống kế nhiệm tuân thủ như một luật lệ
bất thành văn. Cho ñến khi Tổng thống Franklin D.
Roosevelt viện cớ ñang có Thế chiến II, ñã làm

Tổng thống ñến 4 nhiệm kỳ (từ năm 1933 ñến năm
1945, nhiệm kỳ thứ 4 mới bắt ñầu mấy tháng thì
qua ñời và Phó Tổng thống Truman thay thế). Từ
ñó, Quốc Hội phải viết tu chính án hạn chế nhiệm
kỳ Tổng thống chỉ ñược phép tối ña là 8 năm.
Người lãnh ñạo cộng sản “cướp chính quyền”,
thiết lập chế ñộ Dân Chủ Cộng Hòa trên ñất nước
Việt Nam, viết ra bản Hiến Pháp rập khuôn theo
Hoa Kỳ có ñầy ñủ các quyền dân chủ, nhưng
không áp dụng một ñiều khoản nào. Ông Hồ Chí
Minh là người ña mưu xảo quyệt. Ông lấy câu
“ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” làm khẩu hiệu nên
dễ mê hoặc khát vọng của người dân bị trị. Ai có
thể cưỡng lại cái lý tưởng công bằng xã hội, xóa bỏ
giai cấp, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu,
không còn có cảnh người bóc lột người? Dù là nạn
nhân của hành ñộng tai ngược dưới chế ñộ cộng
sản, người ta cũng ñã rộng lòng bao dung tha thứ vì
cho rằng ñó là lỗi lầm của cấp dưới! Anh ñang là
sinh viên Y khoa năm thứ 3 ñã nghe theo tiếng gọi
của Tổ Quốc cũng lên ñường ñánh Pháp, mặc dầu
học vấn của anh là do Pháp ñào tạo. Em có hỏi anh
ðặng văn Sung vì sao giữa hai anh em lại có tình
trạng kẻ ñi hướng này, người ñi huớng kia và ñược
anh Sung trả lời: “Ngày ñó ở Hà Nội có cuộc nói
chuyện của ông Võ Nguyên Giáp và ông Trương
Tử Anh ở hai nơi. Anh Việt ñi nghe ông Võ
Nguyên Giáp nói chuyện thì trở thành cộng sản;
còn mình ñi nghe ông Trương Tử Anh nói chuyện
thì trở thành ðại Việt. Tuổi trẻ ñâu có hiểu chủ
nghĩa gì ñâu, miễn là ñánh Pháp”. (Bác sĩ ðặng
văn Sung, nguyên Thượng Nghị sĩ Quốc hội Việt
Nam Cộng Hòa và Chủ nhiệm Nhật báo Chính
Luận trước năm 1975, từng là cán bộ lãnh ñạo của
ðại Việt ñược chỉ ñịnh liên hệ với vua Bảo ðại.
Bác sĩ ðặng văn Sung, Hùm Xám ðặng văn Việt
và người viết là anh em thúc bá. Ông Nội chúng tôi
là Hoàng Giáp ðặng văn Thụy, làm chức quan Tế
Tửu của trường Quốc Tử Giám dưới triều Nguyễn
ở Huế. Chức Tế Tửu giống như Viện trưởng Viện
Quốc Gia Hành Chánh dưới chế ñộ VNCH – Ghi
chú của người viết). Anh Sung lớn hơn em hai
giáp, sinh năm 1916 (tuổi Thìn), nhưng anh ấy khi
nào nói chuyện với em út trong họ luôn luôn xưng
“mình” rất dễ thương. Anh Sung ñược mọi người
qúy mến không những vì nói năng lịch sự, mà còn
cách cư xử hào hiệp rất ñẹp. Ngày nay, những nhân
viên từng làm việc cho Nhật báo Chính Luận – từ
nhà văn, ký giả ñến thợ sắp chữ – ñều nhắc ñến anh
ấy bằng tấm lòng kính trọng và biết ơn.
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Anh ðặng văn Việt quý mến,
Em xin phép nói rõ ñể anh khỏi ngộ nhận. Có rất
nhiều người như anh, vì khát khao ðộc Lập, ñã
chấp nhận hy sinh gian khổ, chịu tù ñày ñể ñánh
ñuổi Thực dân Pháp rồi gia nhập ñảng Cộng Sản.
Tức là em xác nhận trong hàng ngũ ñảng Cộng sản
Việt Nam vẫn có người yêu nước Việt Nam – chứ
không phải yêu nước Trung Quốc như Triết, Dũng,
Trọng. Nhưng bộ máy ñảng Cộng sản không cho
phép ñảng viên ñược quyền yêu nước. Ai thấy ñiều
sai trái trong ñảng mà dám góp ý xây dựng là bị
loại trừ ngay. ðó là trường hợp Trần Xuân Bách –
người có khả năng ñược bầu làm Tổng Bí thư
ðảng – chỉ mới manh nha tư tưởng theo gót chân
Gorbachev thì liền bị khốn ñốn. Nếu không có
Nguyễn Cơ Thạch che chở, Trần Xuân Bách chắc
chắn sẽ không tránh khỏi số phận nằm nhà ñá. ðó
là trường hợp Tướng Trần ðộ bị tước thẻ ñảng, lúc
chết cũng bị ðảng không cho phép người nào
phúng ñiếu với bốn chữ “Vô Cùng Thương Tiếc”.
Vì vậy muốn leo lên ñịa vị lãnh ñạo, người cán bộ
phải “phấn ñấu” như con tố cha (Trường Chinh),
vợ tố chồng, nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công,
nịnh bợ lãnh tụ (Tố Hữu) ñể lấy niềm tin của ðảng
hoặc tạo thành tích. Do ñó, lấy ñâu ra người lãnh tụ
cộng sản lương thiện, tử tế, có lòng thương nước
yêu dân? Chính người cộng sản thuần thành Phạm
Quế Dương – bạn anh – ñã công khai xác nhận
ðảng Cộng Sản là một ñảng cướp, sau khi xé thẻ
ñảng cơ mà!

Mới ñây, em nhận ba thư của ba nhà bất ñồng
chính kiến trong nước: Một của cựu ðại tá Quân
ðội Nhân Dân Phạm Quế Dương ở Hà Nội, một
của luật sư Trần Lâm ở Hải Phòng và một của nhà
giáo Nguyễn Thượng Long ở Hà Tây. Ba thư ấy
ñều phàn nàn Nhà Nước dùng bọn bồi bút bôi nhọ,
mạ lỵ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang về tội thực hiện
tờ báo ñiện tử Tổ Quốc ñể làm tiền. Em ñã gọi ñiện
thoại thăm anh Phạm Quế Dương, luật sư Trần
Lâm ñể hỗ trợ tinh thần và ca ngợi sự dũng cảm
của hai anh ấy. Luật sư Trần Lâm cho em biết vẫn
thường gặp gỡ anh khi có dịp lên Hà Nội. Riêng
nhà giáo Nguyễn Thượng Long em gọi nhiều lần,
nhưng có lẽ ñường dây ñiện thoại ñã bị cắt. Sau
cùng, em gọi anh Nguyễn Thanh Giang ñể khuyên
anh ấy ñừng phiền muộn, nhụt chí vì bọn bồi bút
hoặc kẻ ñố kỵ. Em cũng ñã ñộng viên chị Tuyết
Mai – phu nhân của anh Giang – hỗ trợ tinh thần
anh ấy ñể vượt qua những trù dập của chế ñộ. Em
ví những nhà tranh ñấu dưới chế ñộ ñộc tài toàn trị
giống như người tự nguyện thí phát ñi tu. Mà tu
giữa chợ, ñầy dẫy ñiều thị phi, oan trái. Các anh
còn bận tâm vì những lời lẽ bất xứng của bọn bồi
bút, bọn ñố kỵ ghen ghét là còn mắc mưu chế ñộ.
Em nói bây giờ Nhà Nước “ñánh” anh như thế hãy
còn nhẹ so với thời kỳ ông Hồ làm Chủ tịch Nước
kiêm Chủ tịch ðảng. Rồi em ñọc cho anh Thanh
Giang nghe bài thơ của nhà văn Nguyễn Công
Hoan hỗn láo với Cụ Phan Khôi:
“Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc, chớ hòng ai.
Văn chương! ðù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài.
Lô-dích, trước cam làm kiếp chó,
Nhân Văn nay lại hít gì voi.
Sống dai thêm tuổi cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời chẳng thấy gai.”

Các cụ nhà ta nói không sai: “Gieo gì gặt nấy”.
Gieo xuống ñất hạt cam thì không thể mọc lên cây
mít. Nhà cầm quyền Việt Nam càng ngày càng thối
nát, xã hội càng ngày càng băng hoại là kết quả tất
yếu do một ñảng cầm quyền ñược xây dựng trên sự
lừa ñảo, dối trá, phi ñạo ñức, phản phúc, bất nhân.
Nói tóm lại, ñó là một ñảng cướp, nhưng em cho
rằng họ tồi tệ hơn ñảng cướp ñời thường, vì ñảng
cướp ñời thường ñi ăn cướp không nhân danh
những biểu tượng thiêng liêng cao qúy như Tổ
Quốc, Dân Tộc. Với cái nhân danh ñó, ñảng có
quyền kết tội “Việt Gian”, “Phản ðộng” cho bất cứ
ai không ñồng tình với những việc làm tai ác của
ðảng. ðảng cướp ñời thường không ñặt ra cái luật
quái gở: “Tài sản ñất ñai thuộc quyền sở hữu toàn
dân, ñảng cuớp quản lý”. Ở hải ngoại, ai nói ñến vụ
ăn cắp, ăn bẩn PMU hoặc PCI thì Nhà Nước Cộng
Sản quy cho người ñó cái tội nói xấu Tổ Quốc.
Một thứ ăn cắp, ăn trộm mà tự ñồng hóa mình với
Tổ Quốc, Dân Tộc là ñiều ñáng phỉ nhổ.

ðấy là “văn hóa chửi” dưới triều ñại Hồ Chí
Minh của anh ñó, anh Thanh Giang à! Nghe em nói
vậy, anh ấy chỉ cười nhẹ, chứ không có lời biểu
ñồng tình hay phản bác. Em cảm thông tình cảnh
“cá chậu chim lồng” của người dân phải sống dưới
chế ñộ bạo ngược, không ai dám ñả ñộng cái “bàn
thờ”. Mặc dầu sách quốc văn giáo khoa thư không
thấy dạy phải gọi quân ăn cướp bằng “ông”, nhưng
trong các bài viết em không bao giờ dùng chữ
“thằng” ñể gọi các lãnh ñạo “ñảng cướp” cộng sản
bằng “thằng”, giống như họ thường dùng khi gọi
các lãnh ñạo Miền Nam.
Bằng Phong ðặng Văn Âu
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nhân quyền; cộng với các chính phủ, các tổ chức
phi chính phủ, các giới chức, ñồng bào hải ngoại...
lên tiếng, phản ñối, gây áp lực... ñã làm cho chế ñộ
cộng sản việt nam rơi vào tình trạng lúng túng, có
những lúc hoảng loạn, báo hiệu sự lung lay, sụp ñổ
hoàn toàn trong một tương lai không xa.
Nhìn lại trong chặng ñường ñấu tranh của các
binh chủng quần chúng nhân dân ta vừa qua, tuy
các mục tiêu ñấu tranh chưa ñạt ñược như mong
muốn,song nó ñã tạo ra thế và lực mới ñể tiếp tục
con ñường ñấu tranh ôn hòa của dân tộc ta ñến
thắng lợi hoàn toàn. Chính sự ñàn áp dã man của
chế ñộ cộng sản ñã hình thành một trận tuyến mới
ngay trong lòng xã hội Việt Nam, một lực lượng to
lớn và ngày càng ñông ñảo về số lượng, tinh thông
về nội dung và phương pháp ñấu tranh trong giai
ñoạn cách mạng mới tiếp theo. Chúng ta ñã có
những bước tiến quan trọng ñó là vượt qua ñược sự
sợ hãi, thu hút ñược ngày càng ñông ñảo quần
chúng dám ñứng lên ñối mặt với bộ máy chuyên
chính vô sản ñồ sộ, bất chấp hiểm nguy, quyết tâm
ñòi cho kỳ ñược về công lý và sự thật. Nhà nước
cộng sản việt nam dùng sức mạnh chuyên chính vô
sản thẳng tay ñàn áp ñối với các phong trào của ta,
chính họ ñã ñẩy lực lượng quần chúng nhân dân ta
từ ñối thoại sang ñối ñầu, từ bức xúc sang phẫn nộ,
từ bất bình sang căm thù chế ñộ, ñây là việc làm
người ta ví như tự ñào mồ chôn thân.
Qua các cuộc ñàn áp của cộng sản, một lần nữa
ñã phơi bày tâm ñịa của họ, cho ta thấy những mưu
mô xảo quyệt của cộng sản là rất thâm hiểm, dã
man, họ không từ một thủ ñoạn nào, kể cả những
thủ ñoạn bỉ ổi nhất miễn là dập tắt ñược các cuộc
biểu tình của các tầng lớp quần chúng nhân dân.
Sau mỗi cuộc ñàn áp ñể giải tán các cuộc biểu tình,
cộng sản lại tiến hành sơ kết, tổng kết từng sự kiện
ñể rút kinh nghiệm, tìm ra phương thức ñàn áp tinh
vi xảo quyệt và khốn nạn hơn. Ngành công an lại
ñược trọng thưởng lớn, cán bộ, chiến sỹ nhiều
người lại ñược thăng quân hàm, lên lương trước
thời hạn. Số quần chúng tham gia tích cực theo sự
giật dây của ñảng, ngay lập tức nhiều người ñược
kết nạp vào ñảng, ñược tặng thưởng những danh
hiệu “cao quý” do ñảng nặn ra. ðội ngũ ”cốt cán”
trong xã hội ñen ñược ñảng tuyển dụng ñể ñầu tàu
gương mẫu gây gổ, ñánh dân lành sẽ ñược giảm tội
và trở thành ñồng minh của ñảng trong cuộc chiến
chống lại ”các thế lực thù ñịch”.
Bản chất cộng sản là vậy, hơn lúc nào hết buộc
chúng ta cũng phải bình tĩnh suy xét ñể tìm ra
phương cách ñối phó, chủ ñộng ngăn chặn những
thủ ñoạn của họ, duy trì phong trào ñấu tranh

Tình hình trước mắt
và nhiệm vụ của chúng ta
Vi ðức Hồi
Toàn cầu hóa ñã trở thành xu thế tất yếu của thời
ñại,ánh sáng văn minh của nhân loại ñang tỏa ñến
mọi ñất nước,mọi dân tộc trên toàn cõi hành tinh
chúng ta, thức tỉnh hàng triệu,hàng triệu người
ñang sống trong mông muội dưới chế ñộ ñảng trị
vùng lên ñể giành lấy những quyền mà lẽ ra con
người ta sinh ra ñều ñược tận hưởng .
Chế ñộ cộng sản ñang dùng bàn tay che chắn
hòng chặn lại ánh hào quang ñang rọi ñến dân tộc
mà họ ñang cai trị nhằm tiếp tục kéo dài chính sách
ngu dân ñể nắm giữ ngai vàng muôn thủa. Bốn anh
em (Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, bắc Triều Tiên)
ñang co cụm lại ñể tiếp tục chống ñỡ những ñòn
tấn công từ tứ phía (trong ñánh ra, ngoài ñánh vào)
ñang dồn họ vào chân tường. Sự ñiên khùng của
những kẻ tận số ñã và ñang làm cho các dân tộc
ñang sống dưới ách ñô hộ của bọn chúng càng trở
nên cơ cực, lầm than. ”ðâu có áp bức,ñó có ñấu
tranh”, áp bức càng dã man thì ñấu tranh càng
quyết liệt, bất luận cuộc ñấu tranh chống áp bức,
ñòi tự do dân chủ dù diễn ra ở ñâu, hoàn cảnh nào,
hình thức ñấu tranh ra sao thì cuối cùng bao giờ
chiến thắng cũng về tay những người bị áp bức.
Ở việt nam cuộc ñấu tranh chống áp bức, bóc
lột, ñòi công lý, tự do dân chủ ñã và ñang ñược
hình thành và ñã dẫy lên tầm cao mới.
Các cuộc bãi công của giai cấp công nhân diễn
ra liên tiếp với quy mô rộng khắp trên toàn quốc
ñòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện cuộc sống
và các ñiều kiện sinh hoạt, xóa bỏ phân biệt ñối xử,
phản ñối những hành ñộng xâm phạm tính mạng,
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người lao
ñộng... Các cuộc biểu tình của những người nông
dân bị mất ñất ñã ñẩy họ vào con ñường cùng
không có công ăn việc làm, cuộc sống ngày càng
cơ cực, những dân oan trăm ñường khác nhau, nạn
nhân của cách hành xử của các cấp ủy ñảng, chính
quyền nhà nước; của hàng triệu ñồng bào các tôn
giáo tiến hành biểu tình ñòi lại những tài sản bị
tước ñoạt và những quyền lợi chính ñáng của họ
mà bị ñảng, nhà nước xâm hại; các cuộc biểu tình
dưới nhiều hình thức khác nhau của sinh viên, các
tầng lớp trí thức phản ñối việc mất ñất, mất hải
ñảo, cho ñến hàng ngàn chiến sỹ dân chủ quốc nội
ñang hoạt ñộng công khai, bán công khai và bí mật
ñang ngày ñêm ñối mặt ñấu tranh cho dân chủ và
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trường kỳ cho ñến khi ñạt ñược mục tiêu ñề ra.
Trước hết phải thấy rằng chúng ta ñang ñối mặt với
một bộ máy chính quyền ñã nắm quyền cai trị ñất
nước trên sáu thập niên qua, bản chất xảo quyệt,
tráo trở ñã trở thành thâm căn cố ñế khó trị chữa.
Một bộ máy nhà nước mang bản chất ñộc tài bao
giờ cũng củng cố cho mình lực lượng ñồ sộ ñể bảo
vệ chế ñộ, sẵn sàng thẳng tay ñàn áp quần chúng
nhân dân khi họ muốn. Với thời gian cầm quyền
lâu năm, tích lũy ñược bề dầy kinh nghiệm, cộng
với việc ñầu tư ñào tạo về nghiệp vụ tinh thông,
ñược nuôi dưỡng bằng những ñồng tiền của nhân
dân ñóng góp nên có thể nói chế ñộ cộng sản việt
nam có nền chuyên chính ñáng “kính nể”.
Tổng kết lại các sự kiện diễn ra trong năm nay
(2008) cho thấy thủ ñoạn của cộng sản nổi lên một
số mặt ñáng chú ý ñó là:

phản ñối, lên án, vu khống... thành lập nhiều phái
ñoàn người ñến tận gia ñình những người tham gia
biểu tình ñể vận ñộng, ñe dọa, uy hiếp. Thuê mướn
bọn xã hội ñen ñến gây gổ, cà khịa, hành hung gây
rối làm cho ñồng bào ta sợ hãi. Tổ chức phong tỏa,
cô lập nơi diễn ra biểu tình, hạn chế các ñiều kiện
sinh hoạt ñối với những người tham gia biểu tình
như cắt ñiện nước, kiểm tra hộ khẩu, phương tiện
và các ñiều kiện khác gây khó khăn hòng làm nản
chí ñồng bào ta. Gọi hỏi, thẩm vấn, bắt giam, khởi
tố vụ án... ñể ñe dọa, khủng bố tinh thần. Yêu cầu
chính quyền ñịa phương có người tham gia biểu
tình ra tay hỗ trợ bắt bớ ñưa về ñịa phương ñể xử
lý, răn ñe...
Về phía ta, qua các cuộc biểu tình ôn hòa nhìn
chung ta chưa có kinh nghiệm ñối phó, chưa lường
hết ñược những âm mưu thủ ñoạn của chính quyền
cộng sản, lực lượng của ta tuy ñông nhưng chưa có
tinh, ta chưa có kế hoạch, phương án chủ ñộng ñể
vạch mặt những thủ ñoạn của họ. Quá trình tổ
chức còn biểu hiện lúng túng, bị ñộng. Tính liên
kết, hiệp thông chưa cao, chưa tạo ra ñược sức
mạnh tổng hợp ñể ñối măt với chính quyền cộng
sản, vì thế cộng sản dễ cô lập, dễ phong tỏa, giải
tán.
Trước mắt chúng ta là cả một quãng ñường dài,
ñầy những cam go và quyết liệt hơn, ñể tiếp tục sự
nghiệp ñấu tranh chống bạo quyền, ñòi công lý,
dân chủ nhân quyền ñến thắng lợi, một trong
những yếu tố quan trọng nhất là: phải tổ chức liên
hiệp các lực lượng lại, trước mắt phải ra mắt ñược
bộ phận tham mưu bao gồm ñại diện các lực lượng
các tôn giáo, công nhân, nông dân, dân oan, phong
trào dân chủ... ñể tập hợp lực lượng quần chúng.
Bộ phận tham mưu này là cơ quan, tổ chức ñối
trọng với ñảng, nhà nước Việt Nam. Tổ chức này
không phải là tổ chức ñảng phái chính trị, không
tiến hành các hoạt ñộng mang mầu sắc chính trị.
Nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan này là:

1. Bất cứ cuộc biểu tình nào diễn ra dù là nhỏ lẻ
nhất thì chính quyền cộng sản cũng tìm cách dập
tắt ngay khi còn trong trứng nước.
Bước này cộng sản sẵn sàng thẳng tay ñàn áp, họ
ra tay trừng trị những ai tham gia nhen nhóm
phong trào, ñặc biệt là những người ñứng ra tổ
chức. Tranh thủ thời cơ các thông tin chưa lan tỏa
rộng, chưa gây ñược sự chú ý của dư luận trong
nước và quốc tế, ñây ñược coi là giai ñoạn thích
hợp nhất, thời cơ tốt nhất ñể thể hiện sở trường ñộc
tài của mình ñể dập tắt, ngăn chặn sự kiện lan rộng.
2. khi mà sự kiện ñã bùng phát, không thể bưng
bít ñược nữa, dư luận trong và ngoài nước ñã chú ý
ñến thì ngay lập tức họ chuyển sang phương án ñã
ñịnh sẵn, ñó là:
Huy ñộng các phương tiện thông tin ñại chúng
sẵn có trong tay tiến hành các biện pháp tung tin,
bịa ñặt, vu khống ñể ñánh lừa dư luận, ñiều chỉnh
dư luận ñi theo quỹ ñạo của ñảng. Tìm cách tạo
dựng chứng cứ ñể ñẩy sự kiện lên nhằm hình sự
hóa, tiến hành các biện pháp bắt bớ, ñe dọa, hành
hung những người ñứng ra tổ chức và ñặc biệt là
những phóng viên lạ mặt. Phong tỏa thông tin toàn
bộ khu vực và tịch thu các phương tiện của những
ai có mặt tại hiện trường nhằm ñưa thông tin sự
thật về diễn biến cuộc biểu tình. Tập trung công
kích một số người ñược gọi là “chủ mưu” bịa ñặt,
tạo cớ ñể làm căn cứ bắt giam. Cài cấy người trà
trộn vào trong quần chúng nhân dân ñể nắm bắt
tình hình, tìm những lãnh tụ phong trào ñể bắt hoặc
có những hành ñộng bỉ ổi thình lình tấn công. Tổ
chức lực lượng cái gọi là “quần chúng nhân dân”,
bồi dưỡng kiến thức, mớm ngôn ñể ra mắt lên tiếng

1. Bảo vệ, bênh vực mọi công dân khi tiến hành
các hoạt ñộng ñòi công lý, ñòi sự thật, ñòi tự do
dân chủ, nhân quyền theo phương thức ôn hòa.
ðại diện cho người dân ñứng lên ñối mặt với
chính quyền ñể ñòi hỏi những quyền và lợi ích hợp
pháp. Lên án, tố cáo với những hành ñộng sai trái,
vi phạm nhân quyền, vi phạm hiến pháp và pháp
luật của chính quyền cộng sản. Ngăn chặn những
manh ñộng của một số quần chúng do quá khích
dẫn ñến việc vượt ngưỡng của cuộc ñấu tranh ôn
hòa, bất bạo ñộng.
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Thực tế qua các cuộc bãi công, biểu tình diễn ra
vừa qua cho thấy chúng ta chưa có một cơ quan ñại
diện cho quần chúng nhân dân ñủ mạnh ñể bênh
vực họ, hậu thuẫn cho họ ñể họ phấn chấn và làm
cho chính quyền cộng sản phải chùn tay trong việc
ñàn áp quần chúng. Tuy nhiên trong thực tế mỗi sự
kiện diễn ra ñều có những nhân vật, những tập thể
ñứng lên làm rất tốt việc bênh vực dân, trở thành
chỗ dựa cho quần chúng song nhìn chung là còn
ñơn lẻ, chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp ñể ñối
phó với chính quyền cộng sản, ta chưa có lực
lượng ngang tầm ñể sẵn sàng ñối mặt với mọi tình
huống nhằm bênh vực ñồng bào ta. Vì vậy việc ra
ñời cơ quan này là việc làm vừa mang tính cấp
thiết vừa có tính khách quan ñòi hỏi.
Nhân dân Việt Nam ñã chán cảnh chiến tranh
huynh ñệ tương tàn,nồi da nấu thịt. Các cuộc chiến
tranh cách mạng tháng tám, kháng chiến chống
thực dân pháp, rồi ñặc biệt trong cuộc chiến giữa
hai miền nam bắc ñã ñem lại bao ñau thương tang
tóc cho người dân ñược núp dưới chiêu bài cái gọi
là “cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước” ñã biết
bao nhiêu người dân ngã xuống ñể giành lại sự
thống trị cho một nhóm người, cho ñến ngày nay
nhiều người mới thức tỉnh rằng sự hy sinh của họ
xét cho cùng chỉ phục vụ cho những ý tưởng tham
vọng thâu tóm quyền lực của một tập ñoàn hiếu
chiến. Bởi vậy bạo lực sẽ không ñi vào lòng dân và
nó không phù hợp với xu thế thời ñại ngày nay là
hòa hợp, hợp tác và phát triển, nó ñi trái với chủ
chương của chúng ta về tiến trình dân chủ hóa ñất
nước và xét cho cùng thì bạo ñộng sẽ gây tổn thất
về người, tài sản của nhân dân, bởi vậy phương
châm ñấu tranh ôn hòa ñể ñi ñến thay ñổi chế ñộ nó
hoàn toàn phù hợp với tiến trình dân chủ hóa
không những ñối với ñất nước ta mà còn với bất kỳ
một quốc gia nào trong thời ñại ngày nay.

Nỗi buồn “dân chủ”
Nguyễn Thuợng Long
Mấy năm gần ñây như ñã thành một thứ thông lệ
rất lạ là cứ ñến dịp cuối năm âm lịch, trong làng
dân chủ người ta lại thấy rộ lên những bài viết
mang tính công kích nhau rất không bình thường.
ðáng buồn hơn là người ta lại kéo nhau lên mạng
toàn cầu ñể tạo ra một thứ trường văn trận bút thật
khốc liệt. Trước và sau tết cổ truyền Kỷ Sửu 2009
tình hình càng khốc liệt hơn. Một số nhà dân chủ
trong nước bỗng bất ngờ từ bỏ những mục tiêu dân
chủ xa rời cuộc chiến ñấu bền bỉ chống lại các thế
lực ngoại xâm ñang bắt tay với các thế lực nội
xâm, ngoảnh mặt ñi trước những ñau khổ của cộng
ñồng dân oan ñể lăn vào cuộc “Nội chiến” dân chủ
tương tàn mang tên “Sàng lọc”. Người này hạch tội
người kia là có 10 tội, người nọ ñòi người khác
phải trả lời 30 tội !? Người ta lục lọi cả những
khiếm khuyết của nhau từ sâu thẳm trong quá
vãng, trong gia ñình của nhau, phơi bầy cả những
thất bại, sa xẩy của nhau trước bàn dân thiên hạ với
những chứng lý này, số liệu nọ ñể mà kiểm chứng.
Sự chặt chẽ, tường minh còn rõ ràng và sinh ñộng
hơn cả những biên bản thẩm vấn của an ninh chính
trị sau mỗi lần làm việc với tôi cũng như với nhiều
anh em dân chủ khác.
Có lẽ chưa bao giờ những người quan tâm tới
ñời sống dân chủ trong nước lại thấy bất ngờ như
lúc này. Lý tưởng dân chủ, nói chính xác, mới chỉ
là những ñòi hỏi sơ khởi cho một nền dân chủ ở
cấp thấp cho nhân dân Việt Nam chưa thực sự
ñược toàn cộng ñồng biết ñến, chưa thực sự ñược
chế ñộ chấp nhận như là một thứ ñối trọng xứng
ñáng thì những người ñề xướng những ñòi hỏi ñó
ñã bị giáng những ñòn ñánh chí mạng mà người ra
ñòn quyết liệt nhất không phải là các lực lượng
chuyên chính mà lại là những ñòn ñánh của nội bộ
dành cho nhau. Sự phức tạp và khó nhận chân hơn
khi những người khởi sự sự cố này lại lớn tiếng
nhân danh “Sàng lọc !” nội bộ ñể ñi lên ! ðể mở ra
vận hội mới! ðể phong trào dân chủ tìm ñược
những giá trị ñích thực, ñể tìm ra minh chủ của
phong trào!...
Có thể nói sau ñợt sàng lọc dữ dội này, người
ñược không phải là các nhà dân chủ, các chiến sĩ
dân chủ, người ñược tuyệt ñối lại là ñối lập của dân
chủ. Cuộc “Sàng lọc” của những nhà dân chủ lần
này, phía ñối lập dân chủ không hề bị mang tiếng
một chút nào. Trong những gì ñã diễn ra, có những
ñiều ñối lập của dân chủ mơ cũng chẳng dám thì

2.Tuyển chọn,ñào tạo bồi dưỡng một lực lượng
quần chúng ñể phản ứng có hiệu quả ñối với các
thủ ñoạn của chính quyền cộng sản.
ðể ñối phó có hiệu quả ñối với cộng sản dùng
thủ ñoạn lực lượng xã hội ñen hoặc lực lượng công
an ở những nơi xa ñến tập kết tiến hành các biện
pháp ñàn áp ñồng bào ta,chúng hành ñộng bất thình
lình hoặc tiến hành vào lúc ta sơ hở, chủ quan nhất.
ðể ñối phó với những thủ ñoạn trên, ta cũng cần có
lực lượng quần chúng tinh thông ñể bám sát những
ñộng thái của cộng sản, chủ ñộng ñối phó với mọi
tình huống có thể xẩy ra,như quay phim, nhiếp ảnh,
ghi âm hoặc truyền thông phản ánh trực tiếp...
(Còn 1 kỳ nữa)
19

bỗng cứ rong róc diển ra theo ñúng những lớp lang,
theo ñúng kịch bản của một ñạo diễn bậc thầy còn
dấu mặt.
Sau cú “Sàng lọc” dữ dằn vừa qua, hình ảnh
những người dân chủ còn lại bao nhiêu là ñiều tốt
ñẹp trong con mắt của người dân Việt Nam những
người ñã mong ñợi ñược dự “ Bữa tiệc “ dân chủ
ñã quá lâu rồi !? Dân tộc Việt Nam ñã quá nhiều
ñau khổ vì những tương tàn ñã ñến với mình rồi.
Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận một
tương lai tránh “Vỏ dưa” “này lại gặp một thứ “Vỏ
dừa ” khác còn tệ hại hơn.
Nếu những ngươi dân chủ vẫn còn tiếp tục sống
với nhau như thế, ñối ñãi với nhau như thế, tôi sợ
họ sẽ không bao giờ có chỗ ñứng trong lòng những
con người chẳng còn gì ñể mà mất. Tôi sợ dân tộc
chúng ta sẽ dần lún sâu hơn nữa vào hội chứng
“Stockholm”. ðó là hiện tượng những người bị ñầy
ñoạ lại phát sinh tình cảm quyến luyến với những
người chiếm giữ mình, thống trị mình. Năm ñó ở
Stockholm có một nhà băng nọ bị bọn cướp tấn
công, cướp sạch tiền bạc và bắt giữ nhân viên. Khi
cảnh sát bao vây nhà băng, những nhân viên bị bọn
cướp cầm giữ lại rơi vào trạng thái tâm lí rất kì
quặc là yêu thương, lo lắng cho những kẻ ñã cầm
giữ mình !?
***

chất! Vết nhọ này ñược cả báo chí chính thống và
cả một số nhà dân chủ bôi chát không thương tiếc
lên danh dự và uy tín của ông Giang. Tôi ñã rất
sòng phẳng, công khai và tự tin khi nhớ lại cái
ngày gần 30 năm trước mà tôi ñã trình bầy rât cặn
kẽ trong bài “Xin ñừng ñánh ẩu” dịp nào. Hôm nay
một lần nữa tôi xin làm rõ : ít lâu sau ngày tôi dự lễ
bảo vệ luận án phó tiến sĩ của ông Giang, ñể hoàn
thành ngoại khoá của mình tôi ñã ñến thư viện
quốc gia ñể trực tiếp ñọc công trình nghiên cứu của
ông Giang và ñược biết hồ sơ bảo vệ luận án của
ông Giang mang số 102-81/NCS. Tên ñề tài là:
Nghiên cứu cổ từ ñá Bazan Kainozoi ở Việt Nam.
Tấm bằng phó tiến sĩ của ông Giang ghi rõ :
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ðộc lập Tự do Hạnh phúc
BẰNG PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC
Số:111
Bộ trưởng Bộ ðH&THCN, căn cứ vào ñề
nghị của hội ñồng ñánh giá luận án khoa học
thành lập theo quyết ñịnh số 534Qð-QLKH
ngày 19-8-1981 Họp ngày 23-7-1981 tại trường
ðại học mỏ - ðịa chất
Cấp cho : NGUYỄN THANH GIANG
Sinh ngày : 6-7-1936
NGUYÊN ðÌNH TỨ
Bộ trưởng Bộ ðại Học &THCN

…bị cơ quan an ninh khám nhà, bị tập trung thẩm
vấn nhiều ngày, bị không dưới 7 tờ báo chính
thống gồm báo giấy, báo hình, báo tiếng… ñồng
loạt ra ñòn với những ngôn từ bôi bác kết tội hết
sức nặng nề, lại lĩnh ñủ những ñòn ñánh dập ñánh
vùi của một số nhà dân chủ trong nước… nói rằng
tháng 12-2008 là tháng của những thử thách gay
gắt khốc liệt nhất ñến với ông Nguyễn Thanh
Giang là hoàn toàn không sai.
Trước “Cơn lũ “ dữ dội ñó, nhiều người vốn có
cảm tình với ông Nguyễn Thanh Giang, với tờ Tổ
Quốc ñều thấy cần phải dè dặt. Trong những thời
khắc cam go và ñầy thử thách ñó câu “Cây ngay
không sợ bị chết ñứng“ nghe chừng có phần bị
lung lay. Rất may, một số lão thành cách mạng một
số cựu chiến binh, một số nhà hoạt ñộng tôn giáo
một số nhân sĩ chân chính, một số nhà giáo ñã kịp
thời lên tiếng. Dù cho ñạo ñức xã hội, mối quan hệ
giữa người với người có phần suy vi, xuống cấp
theo chiều hướng xấu ñi thì vẫn còn có những Lục
Vân Tiên dám nhẩy ra ñể bênh vực.
Trong những nội dung người ta bôi nhọ ông
Giang, tôi thấy vô lý nhất là ý kiến coi ông Giang
là kẻ bịp bợm khi tự nhận mình là Tiến sỹ ðịa

Những ai lúc này vẫn còn hoài nghi về văn bằng
của ông Giang xin liên lạc với ông Lê Minh Phúc
nguyên cục phó Cục ðịa Vật lý, thủ trưởng cũ của
ông Giang. (ðiện thoại : 0435181849 và:
0913570563 )
***
Trên bán nguyệt san Tổ Quốc số 57 tác giả Việt
Hoàng viết: ”Mùa xuân là lúc chúng ta ngồi lại với
nhau ôn lại với nhau những gì ñã làm ñược và chưa
làm ñược, Mùa xuân cũng là thời ñiểm ñánh dấu
một năm ñã trôi qua, chúng ta cùng già ñi một tuổi.
Con người không ai tránh khỏi quy luật Sinh- LãoBệnh- Tử và con người luôn là trung tâm của vũ
trụ “.
Ngày mùng 6 tết Mậu Tý 2008 một số anh em
dân chủ ở khu vực Hà Nội trong ñó có tôi ñã tề tựu
ở phòng khách của gia ñình ông Nguyễn Thanh
Giang theo tinh thần của ñoạn văn kể trên. Thật
ñáng buồn cuộc gặp gỡ tiếp xúc ñó ñã bị bôi bác
rất ñộc ác. Trước hết cuộc gặp gỡ này không phải
thực hiện theo sáng kiến của ông Giang, ngay từ
cuối năm 2007 một số anh em dân chủ trẻ ñã hẹn
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tìm về. ðiều ñó lẽ nào lại không phải là một vinh
dự. ðó cũng chính là bài học nhân văn thật ñắt giá:
“Người cộng sản hay người dân chủ dù chưa có
tiếng nói chung trên mặt ñất còn nhiều ñau khổ này
thì rồi cũng sẽ gặp nhau một cách bình ñẳng trong
lòng ñất mẹ mà thôi”. Nơi mẹ tổ quốc ñón nhận
vong linh những ñứa con cộng sản cũng chính là
nơi mẹ tổ quốc ôm vào lòng mẹ những ñứa con dân
chủ hình ảnh ñó lẽ nào lại không là một hình ảnh
ñẹp! Tôi linh cảm thấy ngày những người cộng
sản, những người dân chủ trong nước cùng với
những người ñồng bào ruột thịt của mình vì cuộc
tao loạn thật trớ trêu của thời cuộc mà phải dấn
bước xứ người sẽ cùng ngồi với nhau ñể cùng nói
với nhau những gì cần phải nói ñể vãn hồi sự hưng
thịnh cho xứ sở, ñể tìm kiếm phương cách cứu rỗi
cho giống nòi. Tôi nghĩ rằng việc nhà nước gợi ý
cho gia ñình cụ Chính và anh em dân chủ nên chấp
thuận tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia là họ
muốn xoá ñi những vết nhọ xuất hiện trên gương
mặt ñảng cộng sản trong lễ tang của tướng quân
Trần ðộ… lẽ nào vì dung dưỡng mãi những hận
thù chúng ta ñã bỏ lỡ cả một thời cơ !?
Tôi tin rằng nếu tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ
quốc gia số người dự sẽ ñông hơn rất nhiều, sẽ có
rất nhiều vòng hoa của các cựu chiến binh, lão
thành cách mạng, học sinh sinh viên, dân oan, chắc
chắn sẽ không ít vòng hoa của các ñại sứ quán, của
những ai có cảm tình với dân chủ. Nói rằng tổ chức
tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia sẽ bị khống chế ñiếu
văn, bị kiềm chế, bị bôi nhọ… tất cả ñều là không
thuyết phục vì mảnh ñất này, gầm trời này là của
ñảng, ñảng ñịnh ñàn áp thì ở ñâu mà ñảng chẳng
làm ñược!
Sau những ñáng tiếc trong lễ tang của tướng
quân Trần ðộ, chính quyền rất muốn ñược rửa mặt.
Họ ñã chủ ñộng ñưa ra lời ñề nghị như thế, lẽ gì gia
ñình và anh em dân chủ lại không cho họ thể hiện
thiện chí ñó. Trong một vụ việc cụ thể thế này, việc
tế nhị và nhậy cảm thế này ñể chính quyền rửa mặt
cũng là có lợi cho dân chủ ñấy chứ. Vậy là ñã một
năm ngày cụ Chính qua ñời, rất ñáng buồn chuyện
làm tang cho cụ ở ñâu vẫn bị một số người khai
thác ở những góc ñộ làm nhức nhối lòng người.
Thật ñúng là cảnh “Không ưa thì dưa có ngon
ñến ñâu cũng hoá giòi”, ñể hạ uy tín ông Giang
người ta ñã làm um xùm chuyện không là ñảng
viên của ñảng Dân Chủ 21 mà ông Giang lại cứ xía
vào chuyện tổ chức của ñảng này. Người ta lên án
ông Giang vì ông ñã góp ý với cụ Hoàng Minh
Chính về tổ chức của ñảng này ngày cụ lâm bệnh
hiểm nghèo. Nếu di chúc của cụ Chính mà dặn dò

nhau về cuộc gặp mặt này. Thiết nghĩ gặp mặt dân
chủ ñầu năm là rất cần thiết ai làm ñược dù ít dù
nhiều ñều rất ñáng ñược trân trọng mới phải. ðặc
biệt cuộc gặp mặt ñó ông Giang ñã bỏ tiền túi ra ñể
tổ chức ñâu có như cuộc gặp gỡ dân chủ khác ít
ngày sau ñó phải dựa vào tiền tài trợ từ nước ngoài
rồi bị cơ quan công an giải tán với những lời chửi
bới sỉ nhục người ñến dự mà tôi ñã chứng kiến.
ðáng buồn hơn nữa vì quá thù ghét ông Giang
người ta nỡ mô tả cuộc gặp gỡ ngày 6 tết Mậu tí tại
nhà ông Giang là cuộc gặp ñể ăn mừng tập thể
trước cái chết của cụ Hoàng Minh Chính !? Tôi cứ
bâng khuâng mãi về chuyện này, chẳng lẽ không
chỉ một mình ông Giang bị kết tội nặng nề, tất cả
những ai có mặt hôm ñó cũng là phường vô ñạo
ñến mức như thế hay sao!?. Với tôi cuộc gặp gỡ ñó
là kỉ niệm ñầu tiên của tôi trước ngôi làng dân chủ
còn quá lạ lẫm ñối với tôi. Tôi ñã hồn nhiên khi
bầy tỏ ý ñịnh sẽ dẫn ñầu ñoàn dân chủ và dân oan
Hà Tây vào viếng nhà dân chủ lão thành Hoàng
Minh Chính. Sự hồn nhiên ñến ngây thơ của tôi ñã
khiến tôi phải trả giá ñau ñớn bằng những ngày bị
cầm chân quản chế, bị công an ñặt chốt gác trước
cửa suốt thời gian diễn ra tang lễ cụ Hoàng Minh
Chính ở bệnh viện Thanh Nhàn, ở Văn ðiển và ở
cả Thanh Tước.
Cuộc gặp gỡ với các bà vợ dân chủ bị bắt dịp
cuối năm 2008 cũng bị bôi bác một cách ác ñộc.
Việc nói ông Giang ñổ tội cho Nguyễn Phương
Anh và Vi ðức Hồi là ñầu têu là hoàn toàn không
ñúng. Cuộc gặp ñó tôi có dự và ñã viết lại rất ñầy
ñủ trong ghi chép “Những người phụ nữ ñó rất cần
ñược chia xẻ “. ðó là cuộc gặp gỡ của những người
sống có trách nhiệm với nhau lúc vui cũng như lúc
buồn. Ông Giang, ông Bình, ông ðăng ñến ñể kể
những ñiều ñiều tai nghe mắt thấy trong những
ngày bị tù tội ñể các bà vợ dân chủ có chồng bị bắt
yên tâm. Tôi không hề thấy thái ñộ quá khích, kích
ñộng hận thù hay cố ý ñánh bóng tô vẽ của ai trong
cuộc gặp gỡ này như môt số lời bôi bác xuyên tạc
gần ñây. Thật ñáng tiếc vì quá giận dữ, người ta ñã
dùng những lời lẽ quá mức ñể ñối ñãi với nhau,
quá mức ñến nỗi nay mai có gặp lại nhau… tránh
sao cho khỏi sự bẽ bàng.
Trước và sau khi cụ Chính qua ñời, cũng như
ông Giang, cụ Lê Hồng Hà, cụ Trần Lâm tôi luôn
nghĩ việc tổ chức tang lễ cho cụ Chính ở nhà tang
lễ quốc gia là tốt nhất vì ở ñó vong linh cụ mát mẻ
hơn. Việc tổ chức tang lễ cho cụ Chính ở ñó còn
ñồng nghĩa là sự thừa nhận của nhà nước Viêt Nam
trước vong linh của nhà dân chủ hàng ñầu cùng với
biết bao gương mặt dân chủ từ mọi miền ñất nước
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sẽ trao quyền lãnh ñạo ñảng cho ông Trần Khuê,
cho ông Hoàng Tiến hoặc cho ông Nguyễn Khắc
Toàn thì Long tôi thấy như thế là hợp lý vì theo
tập quán thông thường ở ta cứ trưởng mà ñi thì phó
lên thay. Rất bất ngờ trong di chúc sớm cụ Chính
lại trao quyền lãnh ñạo ñảng cho một người dân
chủ ở nước ngoài. Trong khi ñó ông Giang và
nhiều người khác tuy không phải là ñảng viên của
ñảng nhưng do uy tín và trách nhiệm với phong
trào dân chủ nói chung lại rất kiên ñịnh quan ñiểm
ñảng Dân Chủ 21 phải do người trong nước lãnh
ñạo. Chính vì vậy ông Giang ñã mạnh dạn ñề xuất
giới thiệu 3 gương mặt dân chủ xuất sắc trong nước
ñể cụ Chính tham khảo mà chọn lựa. ðó là các ông
Vũ Cao Quận, Trần Anh Kim và Vi ðức Hồi. ðây
chỉ là một gợi ý không hơn không kém, quyền tối
thượng thuộc về cụ Chính. ðây ñâu có phải là di
chúc giả mà ai ñó ñã hù bà Hồng Ngọc phu nhân
và các con gái của cụ Chính rằng di chúc giả của
ông Giang ñã ñược tung lên mạng!
Về chuyện này một lần nữa xin ñược bạch hoá
tôi không phải là ñảng viên của ñảng Dân Chủ 21
nhưng vì thể diện của những người dân chủ trong
nước nói chung, lãnh ñạo của ñảng Dân Chủ 21 mà
là người trong nước lại là dân chủ xuất thân ñảng
viên ñảng cộng sản thì càng hợp lý, càng có lợi cho
tiến trình dân chủ hoá ñời sống chính trị xã hội cho
nhân dân Việt Nam ñiều này chính là mục ñích
phấn ñấu của tôi.
Là người ngưỡng mộ lý tưởng dân chủ và những
hy sinh vô bờ bến mà cụ Hoàng Minh Chính ñã cả
ñời dâng hiến nhưng vì những lý do bất khả kháng
tôi lại “vô duyên” khi không ñược dự tang lễ của
cụ. Những gì tôi ñang viết hôm nay, xin ñược là
một nén tâm hương muộn màng ñể giãi bầy, ñể bầy
tỏ trước vong linh của người ñã khuất dù cho tôi
vẫn biết không phải ai ai cũng tán ñồng suy nghĩ
của tôi. Tôi tin rằng thời gian và năm tháng luôn
luôn sòng phẳng và công bằng. Mọi giá trị không
sớm thì muộn sẽ ñược minh ñịnh một cách rõ ràng
và dứt khoát.

Việt Nam năm Kỷ Sửu
Thời cơ và thách ñố
ðào Như
Vào ngày 26-1-09, với tựa ñề“Vận Nước Sáng
Lên”(1), phóng viên ñiện báo BBC-London, Hạnh
An, có nhắc ñến ông Xuân Cang, nhà văn cũng là
nhà nghiên cứu Kinh Dịch ở trong nước. Ông Xuân
Cang ngạc nhiên, nửa mừng nửa lo khi thấy vận
hội ñất nước trong năm 2009 ứng với quẻ “Thuần
ly” -hai lần sáng- với những tiên ñoán có những
chuyển ñộng mạnh mẻ và phức tạp… thương hỏa
giao chiến ở phương Bắc, có sự lo lắng bối rối, sa
sút niềm tin, nhưng cũng chính vì trong những lo
lắng ñó những nhân tố mới có thể xuất hiện và
hành ñộng quyết liệt ñể thay ñổi tình hình...
Thực ra viện tới Kinh dịch, Bói quẻ, Phong thủy,
Thiên mệnh... là lối mòn quen thuộc của những nhà
nho, những ai băn khoăn lo lắng về vận mệnh của
ñất nước, muốn lý giải lịch sử mà chính họ không
có khả năng hay thẩm quyền. Nhà văn Xuân Cang
với quẻ thuần ly ở trên là một ñiển hình. Tôi tin
rằng, những phán ñoán ñó xuất phát từ tấm lòng
yêu nước, lo lắng cho tổ quốc của nhà văn Xuân
Cang hơn là quẻ Thuần ly. Ngay cả với phóng viên
Hạnh An, tôi nghĩ rằng, khi ñưa tin trên là có ý
chia sẻ với nhà văn Xuân Cang và ñộc giả, những
lo nghĩ về những thời cơ, thách ñố mà VN sẽ
ñương ñầu vào năm 2009, hơn là ñưa tin về quẻ
Thuần ly. Vốn dĩ là một bác sĩ phẫu thuật, tôi
không tin nhiều vào bói toán, phong thủy, kinh
dịch, thiên mệnh… nhưng tôi nhiệt tình chia sẻ với
nhà văn Xuân Cang, những suy nghĩ của ông.
Như tất cả nhân loai hôm nay, VN ñang chịu ảnh
hưởng sâu ñậm cơn lốc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Da dĩ vào ñó, dưới áp lực nặng nề của Trung Quốc,
Việt Nam vừa kết thúc việc cấm mốc biên giới trên
bộ vào cuối tháng Chạp năm 2008. Là người
ViệtNam, ai cũng nhớ lại và chắc chắn rằng, trước
khị dự Khóa họp 62-ðại hội ñồng Liên Hiệp Quốc
tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nấn ná ở lại trong nước mấy ngày ñể ký và phổ
biến ñến các Bộ, Cơ quan và quân dân, cán chính
ñể học tập và nghiên cứu về Nghị-ñịnh Cấm mốc
Biến giới Việt Trung. Theo tinh thần nghị ñịnh
này, Thủ tướng xác nhận việc Cấm Mốc Biên Giới
sẽ hoàn tất vào năm 2020, vì ñây là một việc làm
phức tạp với hai quốc gia TQ và VN. Không hiểu
vì sức ép của TQ ñối với ðCSVN tàn bạo ñến mực

***
ðể khép lại những trang viết rất bất ñắc dĩ này,
tôi xin mượn lời anh Bằng Phong ñang tị nạn chính
trị ở Hoa Kì. Sau lần trò chuyện với tôi dịp cuối
năm Mậu Tí, anh Phong nhờ tôi chuyển tới quý
anh em ñang nhân danh là những người có trọng
trách ñi tiên phong trong cuộc “Sàng lọc” nội bộ
rằng:
(xem tiếp trang 32)
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ñộ nào? Và hà cớ gì mà ðCSVN ñã chấp nhận kết
thúc việc Cấm Mốc Biên Giới Việt Trung vào ñúng
cuối năm 2008, mười hai (12) năm trước hạn kỳ
của Thủ tướng chính phủ Việt Nam. Vì sự lệ thuộc
của ðCSVN ñối với TQ, mà Chính phủ và nhân
dân VN phải ngậm ñắng nuốt cay ñể cho TQ tạm
thời lấn chiếm một số ñất ñai của ta, trên biên giới
Việt Trung gồm có cả ải Nam Quan và Thác Bản
Giốc. Thừa thắng xông lện, chính phủ TQ cũng
ñang thúc giục VN ñẩy nhanh tiến ñộ phân giới
lãnh hải. Trong thực tế chính phủ Việt Nam ñau
khổ nhìn TQ ñang nuốt Hoàng Sa, và gậm nhấm
Trường Sa và chiếm hữu một diện tích biển rộng
lớn của Vịnh Bắc Việt. Trên cán cân mậu dịch
song phương với TQ, VN ñã phải chấp nhân nhập
cảng từ TQ gần 15 tỷ usd, trong khi ñó TQ nhâp
cảng hàng của VN trên dưới tròn trèm 1 tỷ usd.
Một sư bất cân xứng trong cán cân mậu dịch giữa
VN và TQ ai nghe thấy cũng phải câm hờn! Chính
sự phân quyền giữa Lập pháp, Hành pháp và Tư
pháp không thể hiện ñược rõ ràng ñã tạo ra sự tệ
hại ở trên, có thể nói trong cơ chế của Việt Nam
hiện tại, ðảng- (Chuyên Chính Vô Sản)- vượt lên
trên mọi quyền hạn, ñộc tài quyết ñoán tất cả. ðó
là sự lạc hậu, là vũng sình trong cơ chế lãnh ñạo
ñất nước hiện tại. Hiện tượng này cần phải ñược
chấm dứt. Năm 2008, năm Mậu Tý, quả là một quá
khứ không mấy tốt ñẹp cho sự quan hệ giữa Việt
Nam và Trung Quốc. Hiện tượng bị quá khứ chi
phối là hiện tượng phổ biến trong ñời sống nhân
loại, không ai sẽ ngạc nhiên khi thấy những hệ quả
của vấn ñề trên sẽ ñược Việt Nam kéo lê sang năm
2009. Ý thức về những ñiều ấy, cho nên nhà văn
Xuân Cang mới cố tình bốc nhầm quẻ Thuần ly
cho ñất nước vào năm kỷ sửu. Và với ông vấn ñề
“thương hỏa giao chiến với phương Bắc” khó tránh
ñược, vì ñó là vấn ñề Chính phủ VN phải gây lại
niềm tin của dân chúng và tự hào dân tộc. Nhưng
trong thực tế, thế giới ñã ñổi thay:
1- Chúng ta ñang sống trong thời ñại Toàn Cầu
Hóa. LHQ cần có một Cơ chế quốc tế ñể xử lý hay
phong tỏa những quyết ñịnh gây nguy hiểm cho
hoà bình thế giới như việc TQ lấn ñất chiếm ñoạt
lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Các vấn ñề như
thế này cần phải ñược mang ra ñối thoại toàn cầu.
LHQ, một tổ chức phải có thực lực của nó ñể giải
quyết những vấn nạn của nhân loại bằng thương
lượng và ñàm phán.

Trung không có gì là bí mật cả, ngay cả mối quan
hệ VN-TQ hôm nay không còn dựa trên ý thức hệ
nữa, mà chỉ là ñối tác kinh tế! Những xung ñột
VN-TQ nếu có thì cần phải ñược công khai giải
quyết xử lý, bằng cách ñối thoại toàn cầu, không có
gì mà phải dấu diếm dân chúng, bịt miệng báo chí.
Có một số dân ta hay các nhà quan sát quốc tế
thường có thói quen phản ứng của họ với lại chính
phủ VN và TQ tùy thuộc vào chiều hướng quan hệ
giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Dù sao ñi nữa, không ai
chối cải ñược mối quan hệ HN-BK ñang trải qua
một thời kỳ không phải là ñơn giản. Nó là hệ quả
của cả ngàn năm lịch sử giữa TQ và VN, giữa kẻ
xâm lăng và người phản kháng, giữa kẻ cướp nước
và người giử nước…
3- Càng nhiêu khê hơn nữa, có người nghĩ TQ
ñang là thành viên của HDBA–LHQ có quyền phủ
quyết nếu ai có quyết tâm ñem vấn ñề biên giới
Việt Trung ra giải quyết bằng thương nghị tại
LHQ. Nhưng vấn ñề là ở “chúng ta sợ”, chứ thực tế
sẽ không chắc là như vậy. Thật sự chính phủ VN
chưa bao giờ công khai vấn ñề ấy tại diễn ñàn
LHQ. Vì chưa có văn bản rõ ràng chăng? Hay do
hệ lụy nào mà khiến chính phủ VN quan ngại ñến
thế? Hay là sự rào cản của ðCSVN? Nhưng hôm
nay thì ñã có văn bản rõ ràng về vấn ñề cấm mốc
ñóng cọc biên giới. Còn về vấn ñề Hoàng Sa thì
lịch sử vẫn còn ñấy, các nhân chứng vẫn còn ñấy
cả TQ, VN, VNCH và MỸ. Nhất là Henry
Kissinger vẫn còn sống ñấy. TQ làm sao dám ñánh
chiếm Hoàng sa trong tay Viet Nam Cộng Hòa,
nếu không có cái gật ñầu của Mỹ, của Henry
Kissinger, người thầy tuồng của mọi biến ñộng
giữa TQ,VNCH và Mỹ vào thời ấy! Có một số
chiến sĩ hải quân VNCH bị bắt sống, dẫn về TQ
sau ñó chính TQ trao trả những người tù binh này
lại cho chính phủ VNCH, hay những chiến sĩ
HQVNCH ñã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa,
hiện nay những người này còn sống, còn sinh hoạt
bình thường. Theo chỗ tôi biết có một nguyên Bác
sĩ ðại úy Hải Quân, trong trận chiến Hoàng Sa, anh
bị bắt sống dẫn về TQ và anh ñược trao trả tù binh
sau ñó, hiện tại anh là bác sĩ phẫu thuật tại Công
Hòa Liên Bang ðức, một ðại Úy Hải Quân (anh
cũng là nhà nặn tượng và phù ñiêu) ñang sống tại
Chicago... Và nhiều anh em khác nữa. Họ là những
chứng nhân lịch sử không thể chối cải ñược. Có
một ñiều trớ trêu lịch sử, khi tiến ñánh và chiếm
ñóng Hoàng Sa, Mao Trạch ðông biết chắc rằng
Hoàng Sa là quần ñảo thuộc chủ quyền của VNCH.
Và hơn nữa, Mao Trạch ðông biết chắc rằng sẽ

2- ðiều quan trọng là Chính phủ Việt Nam phải
làm sáng tỏ cùng thế giới và nhất là cho dân tộc
Việt Nam, phải biết rằng trong mối quan hệ Việt
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- Trong sạch guồng máy lãnh ñạo, chấm dứt tệ
trạng tham nhũng, cửa quyền…
- Thống nhất và ñoàn kết …

gặp sự kháng cự mãnh liệt của hải quân VNCH và
thật sự hải quân Trung Cộng cũng ñổ máu rất nhiều
trong trận này, một ðại tá hạm trưởng của họ cũng
bị giết chết. Nhưng sau khi chiếm ñóng Hoàng Sa
thì chính phủ Mao Trạch ðông lại bắt ép chính phủ
VNDCCH nhìn nhận ñảo Hoàng Sa thuộc chủ
quyền của Trung Quốc. Thật là một sự ngụy tạo
lịch sự ñến ñộ vô liêm sĩ, một sự cưỡng hiếp lịch
sử vô cùng thô bỉ.

Thống nhất và ñoàn kết xem chừng như một vấn
ñề cũ xưa của dân ta, nhưng nó cũng phải ñược
hiểu là một vấn ñề cơ bản. Có ñoàn kết, có thống
nhất ñất nước mới tiến lên ñược. ðoàn kết phải
hiểu theo nghĩa của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt:
ðoàn kết từ trên xuống duới, từ trong ðảng ra
ngoài ñảng, từ tả sang hữu, từ già ñến trẻ, từ trong
nước ñến hải ngoại, từ hành pháp ñến lập pháp, tư
pháp. Mọi người phải ñoàn kết và thống nhất trong
ý chí phải biết hòa ñồng cùng thế giới, phải biết Tự
do là hạt nhân xây dựng con người. Chính Tự do
ñem lại vinh dự và hạnh phúc cho người dân.
Chuyên chính là một tệ nạn cần phải quyết liệt loại
bỏ. Những người Cộng Sản Việt Nam phải biết
vượt lên chính mình, như lời kêu gọi của Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải biết từ bỏ chuyên
chính vô sản, phải biết nhìn nhận quyền tự do, dân
chủ, quyền tư hữu tài sản, trí tuệ, của chính mình
và của mọi người, phải biết Chế ñộ Dân Chủ Pháp
Tri, Xã hội Dân Sự, là những nhu cầu bức thiết cho
ñất nước hiện tai. Những người CSVN hôm nay
phải biết giác ngộ quyền lợi tổ quốc, quyền lợi dân
tộc. Không-Gì-Quí-Hơn-Quyền-Lợi-Dân-Tộc, ñó
là sứ mệnh trước mắt, ñó là nghĩa vụ của bất cứ ai
cũng phải cố gắng vương ñến hoàn thành cho bằng
ñược. Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức
Mậu Dịch Quốc Tế-WTO, ViệtNam ñã chủ ñộng
hội nhập Toàn Cầu Hóa. Con ñường ñã vạch sẳn.
Không một lực cản nào có thể làm lây chuyển nổi
ý chí ViệtNam hôm nay.
Có nhận chân ñược như vậy, mới thấy vấn ñề
TQ xâm lăng ta là vấn ñề bức xúc cần phải sớm
giải quyết, và năm 2009 là thời cơ vàng ñể chúng
ta mang TQ ñến diễn ñàn LHQ, tham vọng của TQ
phải ñược phong tỏa và khống chế, phải ñược giải
quyết bằng ñối thoại toàn cầu. Ta có chính nghĩa.
Ta ñược sự hỗ trợ khắp thế giới. Nhất ñịnh, thắng
lợi ắt về ta./.

4- Năm 2009, năm Kỷ Sửu, VN vẫn là Chủ tịch
thành viên không thường trực của HðBA-LHQ,
VN cần ñưa vấn ñề Hoàng Sa, Trường Sa ra xử lý
tại diễn ñàn LHQ. Với tư cách là Chủ tịch của
HDBA-LHQ (không thường trực), Việt Nam mạnh
dạn yêu cầu Tổ chức LHQ phải có thực quyền và
sức mạnh, phải xây dựng môt ðịnh Chế có khả
năng phong tỏa những quyết ñịnh gây nguy hiểm
cho hòa bình thế giới, như trường hợp Trung Quốc
cưỡng bức Việt Nam. Hơn thế nữa vào ñầu năm
nay, 2009, Thái Lan sẽ bàn giao cho Việt Nam ghế
lãnh ñạo khối ASEAN. Theo tình hình thế giới
hiện tại, thì Hồ Cẩm ðào và Tổng thống Mỹ,
Barack Obama, cả hai ñang cố gắng tim lợi thế
chính trị, quân sự và kinh tế tại ðông Nam Á, và
trên biển Thái Bình Dương, họ sẽ có chính sách
nhất ñịnh, ve vãn các thành viên ASEAN, nhất là
cấp lãnh ñạo của tổ chức này. Quả thật vậy, năm
2009 là thời cơ vàng cho Việt Nam ñưa vấn ñề
xâm lăng của TQ ra xử lý tại LHQ. Theo chiều
hướng tranh chấp giữa HK và TQ hiện nay, khi
ngoại trưởng MỸ, Hillary Clinton, muốn có cuộc
họp thượng ñỉnh giữa Mỹ và TQ, ñể rà soát lại giá
trị mọi quan hệ giữa Mỹ và TQ trong quá khứ và sẽ
ñịnh hình lại mối quan hệ này cho phù hợp với tình
hình thế giới hiện tại. Do ñó VN có rất nhiều hy
vọng nhận ñược sư nhún nhường của Hồ Cấm ðào
(cũng chỉ vì quyền lợi lớn hơn của TQ trên toàn
diện TBD) và sự ñồng tình của Tổng thống Mỹ,
Barack Obama và các nước phương Tây và Ấn ðộ.
Như VN, Ân ðộ cũng là một nạn nhân của chính
sách bành trướng của TQ.
Trên diện rộng hơn, năm kỷ sửu, năm 2009,
ngoài vấn ñề ñối mặt với TQ, Việt Nam còn nhiều
vấn ñề gai gốc khác:
- ðẩy mạnh tiến ñộ hôi nhập và phát triển
- Chấn hưng và phục hồi, giử vững ñà tăng trưởng
kinh tế
- Chận ñứng và giảm thiểu tối ña nạn lạm phát.
- ðẩy mạnh cải tổ Giáo dục và ðào tạo.

28 tháng 1 năm 2009
ðào Như
CHÚ THÍCH VỀ NGUỒN
1)-VẬN NƯỚC SẼ SÁNG LÊN - BBC LondonHanh An - Ngày 26-1-09
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/20
09/01/090126_newyear_predictions.shtml
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cuộc cải cách ruộng ñất ñưa mục tiêu giai cấp thay
mục tiêu dân tộc, lấy bạo lực chuyên chính vô sản
làm phương thức thực hiện mục tiêu giai cấp thay
cho phương thức dân chủ của mục tiêu dân tộc!
Từ ñây những trí thức có vai trò trong xã hội dần
dần bị vô hiệu hoá, chỉ còn là những hình nhân, chỉ
có chức danh mà không có thực quyền. Một hình
nhân rất tiêu biểu là Phó thủ tướng Phan Kế Toại!
Thành phần công nông trở thành tiêu chí, thành
niềm tin, thành rường cột xã hội. Từ ñây bắt ñầu
một xã hội không dùng trí tuệ mà dùng cơ bắp!
Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Phải là trí thức
mới có thể là hiền tài, mới ñược là nguyên khí
quốc gia. Nguyên khí quốc gia không ñược dùng
thì ñó là quốc gia ở thời tiền sử!

Nỗi ñau dân chủ
Phạm ðình Trọng
(Tiếp theo TQ số 57)
3. Xã hội Việt Nam hôm nay là di họa của cải
cách ruộng ñất, là hậu quả của thể chế mất dân
chủ.
Trong những thảm hoạ trên thì cải cách ruộng
ñất là thảm hoạ lớn nhất, ñể lại hậu quả nặng nề
nhất, tàn phá xã hội dữ dội nhất, lâu bền nhất. Tàn
phá từ tài sản, của cải vật chất của xã hội ñến giá
trị tình cảm trong gia ñinh, giá trị ñạo ñức trong
mỗi con người. Tàn phá từ ñời sống văn hoá tinh
thần ñến ñạo lí, lối sống. Tàn phá tan tành cả ñức
tin thiêng liêng và bền vững trong ñời sống tâm
linh sâu thẳm của cả cộng ñồng. Tàn phá cả sự phát
triển xã hội, cả tương lai ñất nước.
Từ cải cách ruộng ñất, con người ñược ñóng dấu
thành phần giai cấp vào số phận nhu ñóng dấu
phân loại chất lượng sản phẩm trong sản xuất công
nghiệp và xã hội ñược quy hoạch phát triển theo
thành phần giai cấp. Thành phần ưu tú nhất, tài
năng nhất, tiên tiến nhất và quí hiếm nhất là trí
thức bị ñóng dấu sản phẩm loại bốn theo thứ tự
công, nông, binh, trí! Trí thức bị nghi ngờ là không
vững vàng, không trung thành, trở thành kẻ sai
bảo, sai khiến việc gì làm việc ấy! Buổi ñầu giành
ñược chính quyền, mục tiêu cao nhất của nhà nước
cách mạng do Hồ Chí Minh lãnh ñạo là mục tiêu
dân tộc. Với mục tiêu dân tộc, vì sự sống còn của
dân tộc, vì sự rạng rỡ của dân tộc thì dân tộc luôn
ñi liền với dân chủ. ðộc lập dân tộc. Thực hành
dân chủ. Kiến thiết ñất nước. Với ba tiêu chí ñó,
Hồ Chí Minh ñã tập hợp ñược trong Chính phủ ñầu
tiên những trí thức hàng ñầu của ñất nước, những
người thực sự có tài năng, có trí tuệ, có ñóng góp
công lao to lớn cho nhân dân, có uy tín rộng rãi
trong xã hội. Nhiều bộ trưởng trong Chính phủ ñó
là những trí thức lớn không Cộng sản. Lịch sử Việt
Nam mãi mãi ghi nhớ và nhân dân Việt Nam mãi
mãi biết on những trí thức trong Chính phủ Hồ Chí
Minh ở buổi ñầu gian nan ñó. Tiến sĩ nho học
Hùynh Thúc Kháng. Tiến sĩ tây học Nguyễn Văn
Huyên. Nhân sĩ Nguyễn Văn Tố. Luật sư Vu Trọng
Khánh. Ki sư ðặng Phúc Thông . . . Họ thực sự có
vai trò, có ñóng góp tích cực trong Chính phủ
kháng chiến Hồ Chí Minh. Nhưng chiến thắng
ðiện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống
Pháp cũng kết thúc luôn mục tiêu dân tộc của Hồ
Chí Minh và cũng kết thúc luôn vai trò của người
trí thức. Ngay sau chiến thắng ðiên Biên Phủ là

Nói là công nông nhưng xã hội Việt Nam giữa
thế kỉ XX vẫn là xã hội nông nghiệp lạc hậu, chỉ có
người nông dân truyền thống từ ngàn xưa chứ chưa
có nhiều công nhân. Một số rất ít công nhân khai
mỏ, công nhân làm ñường, công nhân quai búa
trong vài xưởng máy nhỏ bé, những người vừa rời
ñồng ruộng chuyển sang làm công việc ñơn giản
của cơ bắp trên các công trường công nghiệp. Công
nhân kĩ thuật trong các dây chuyền công nghiệp rất
ít ỏi. Chín mươi chín phần trăm dân số Việt Nam
vẫn là nông dân với phương thức sản xuất từ ngàn
xưa: Trên ñồng cạn, dưới ñồng sâu / Chồng cày vợ
cấy, con trâu ñi bừa. Trong ñội ngũ những người
nông dân mặc áo lính, những người nông dân mặc
áo cán bộ thì thành phần trung nông ưu tú nhất, có
ñầu óc nhạy bén, thông minh nhất, biết tổ chức làm
ăn giỏi nhất lại bị coi là không ñáng tin cậy vì
thành phần ấy chỉ bước thêm nửa bước chân nữa là
thành ñịa chủ bóc lột, ñó là thành phần còn có của
cải tu hữu, dễ dao ñộng, không trung thành với lí
tưởng cách mạng vô sản! Chỉ có bần cố nông,
những người nghèo khổ cùng kiệt trong xã hội
cũng là những người thất bại trong cuộc sống,
những người làm ăn kém nhất, chỉ có cơ bắp ñi làm
thuê, chịu sự sai khiến của người khác mới là
những ngưới vô sản thực sự, mới có thể tin cậy ñưa
lên làm cán bộ nòng cốt quản lí và xây dựng xã hội
mới! Nghèo khổ trở thành một phẩm chất ñáng quí
trong nhìn nhận con người! Nghèo khổ trở thành
mốt thời thượng một thời kì dài.
Từ ñây nhân dân Việt Nam phải nhận một bi
kịch là những người tổ chức cuộc sống cho bản
thân họ chưa nổi, nuôi bản thân họ chưa xong, bây
giờ họ nhân danh “Nhà nước” tổ chức cuộc sống
cho cả xã hội, nuôi cả xã hội! Bi kịch diễn ra ở mọi
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mặt ñời sống xã hội! “Nhà nước” tổ chức giao
thông công cộng cho xã hội không nổi, người dân
phải tự lo việc ñi lại của mình. Mỗi người phải cố
tự sắm một chiếc xe máy. Xe máy cuồn cuộn như
nước sông mùa lũ gây tắc ñường, gây tai nạn
thương tâm thì “Nhà nước” lại ngồi nghĩ quẩn ñẻ
ra nhiều hình thức cấm ñoán xe máy, tước ñi
những quyền chính ñáng và hợp pháp của người
dân mà “Nhà nước” không thấy rằng cứ tổ chức tốt
giao thông công cộng ñi thì xe máy sẽ tự loại bỏ!
“Nhà nước” không dạy nổi công chức của mình
sống cho tử tế vì chính “Nhà nước” cũng sống
không tử tế. Không phải tất cả nhưng không ít
người có ñược chiếc ghế quan chức nhà nước bằng
chạy chọt, mua bán thì làm sao họ có thể sống tử
tế! “Nhà nước” không nuôi nổi công chức của
mình cho ñàng hoàng nên những chức phận nhân
văn, cao cả, thiêng liêng cũng thành tầm thường, ô
trọc, giá áo túi cơm: Thầy thuốc làm tiền người
bệnh! Nhà giáo làm tiền học trò! Quan thuế làm
tiền người ñóng thuế! Cả một hệ thống pháp luật
quyền uy, tôn nghiêm, công an, kiểm sát, quan toà
xúm lại làm tiền người bị vướng vào vòng lao lí,
tạo ra những bản án méo mó, lươn lẹo, gây ra
những tiếng kêu oan dậy ñất!...

hoá, hai ba tháng học xong một lớp! Một cán bộ
công nông văn hoá lớp hai, lớp ba, chỉ sau hơn một
năm học bổ túc văn hoá công nông liền có bằng tốt
nghiệp trung học ñể vào các trường ñại học, học
ñại học chuyên tu, ñại học tại chức, ra nước ngoài
học tiếp lấy bằng phó tiến sĩ, về nước quy ñổi
thành tiến sĩ!
Nhưng sự học thuộc tư chất từng người, ngoài ý
muốn chủ quan của con người. Học ñể biết ñọc biết
viết tiếng mẹ ñẻ (cấp tiểu học) thì ai học cũng
ñược. Nhưng học ñể biết quy luật tự nhiên, quy
luật xã hội (cấp trung học) thì không phải ai cũng
học ñược. Với những người ñi học quá trễ, hết tuổi
phát triển vóc dáng, phát triển nhận thức mới ñi
học chương trình trung học cơ sở, ñến việc phải
ngồi ñối mặt với trang sách cũng tù túng, bứt rứt
không quen, lại càng không quen ñộng não thì
những công thức, những ñịnh luật ñều lo mo, trừu
tượng, ñều mông lung, xa vời! Học ñể tiếp tục
khám phá quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, học ñể
ứng dụng những quy luật ñó vào cuộc sống và vào
những công việc cụ thể (cấp ñại học) thì những
người có thể học ñược càng ít! Nhưng cán bộ ñược
ñảng cử ñi học thì sự học hoàn toàn theo ý múôn
chủ quan của tổ chức ñảng! Từ cải cách ruộng ñất
ñến tận hôm nay việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ
theo một quy trình ngược là: ðề bạt cán bộ rồi cán
bộ mới ñi học lấy bằng cấp tương xứng với vị trí
ñược ñề bạt. Việc ñi học chỉ ñể lấy bằng cấp hợp
thức hoá cương vị công chức, tạo thế, tạo uy chính
trường chứ không phải ñi học ñể lấy kiến thức nên
học ñâu tốt nghiệp ñó, thi ñâu ñỗ ñó, cần lấy bằng
gì thì có bằng ñó! Vì thế phần lớn những người có
học hàm, học vị cao, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ,
ñều là quan chức lãnh ñạo trong hệ thống quyền
lực nhà nước, rất ít người làm nghiên cứu khoa
học! Với cách học như trên ñã nêu, làm sao họ có
thể làm nghiên cứu! Học hàm học vị cao ở nước ta
nhiều không thua kém thế giới nhưng những bài
báo khoa học ñăng trên các tạp chí khoa học thế
giới thì thua xa thế giới!

Những bi kịch ñau lòng, nhục nhã trên, không
lĩnh vực nào không có! Những cán bộ công nông
rường cột ấy khi còn ở tuổi cắp sách ñến trường
phần nhiều không ñược ñi học hoặc chỉ ñược học
rất ít. ðể san bằng cách biệt về nhận thức xã hội và
kiến thức văn hoá giữa hai thành phần trí thức và
công nông, liền có chủ trương hoán ñổi vị thế hai
thành phần ñó: Công nông hoá trí thức và Trí thức
hoá công nông! Công nông hoá trí thức là ñưa trí
thức về ñồng ruộng, hầm mỏ, xưởng máy tham gia
công việc sản xuất của người nông dân, công nhân.
Trong tập truyện hồi tưởng Chiều chiều, nhà văn
Tô Hoài kể: Tô Hoài và nhà văn Phùng Quán ñược
ñưa về làm nông dân ở Thái Bình. Ngoài làm công
việc ñồng áng hàng ngày cùng chủ nhà, mỗi nhà
văn còn ñược giao ñịnh mức làm phân xanh. Cắt
cây cỏ hoang dại ủ làm phân, sáng nào nhà văn
Phùng Quán cũng phải dậy sớm chạy dọc ñường
làng, mắt trước mắt sau tìm những bãi phân trâu
vừa ỉa vãi trên ñường ra ñồng, cắm que nhận phần
ñể trẻ con khỏi hót tranh mất. Ra ñến tận ñồng mới
quay lại hót phân ñổ vào hố ủ cho ñủ ñịnh mức và
ñạt chất lượng phân! Công nông hoá trí thức là thế
ñó! Còn trí thức hoá công nông là ñưa cán bộ công
nông về các trường bổ túc văn hoá của tỉnh, trường
văn hoá công nông của trung ương, gấp rút học văn

Một tiểu ñội nữ du kích gan dạ, dũng cảm vác
ñạn băng qua lửa ñạn hết trận này ñến trận khác
phục vụ trận ñịa pháo cao xạ bắn hạ nhiều máy bay
Mĩ. Tiểu ñội ñược về thủ ñô dự ñại hội Anh hùng
chiến sĩ thi ñua. Cô tiểu ñội trưởng có thành tích
ñặc biệt xuất sắc ñược tuyên dương Anh hùng.
Nhưng vì xấu gái, bé nhỏ, gầy guộc, ñen ñúa, cô
tiểu ñội trưởng Anh hùng lại về với ñồng ruộng, về
với quần chúng nhân dân vô danh, lam lũ! Còn cô
ñội viên thành tích bình thường nhưng trắng trẻo,
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ñầy ñặn, xinh gái thì ñược giữ lại thủ ñô, trở thành
cán bộ trung ương. Làm quan tắt và học tắt, cô du
kích xinh gái cũng có bằng ñại học như ai và làm
tới bộ trưởng, trở thành chính khách quốc gia!

hôm nay. Công chức sáng sớm vội vã ñến công sở
tưởng chăm chỉ, mẫn cán lắm. Nhưng ñặt chiếc cặp
ở bàn làm việc rồi tà tà ñi ăn sáng, ăn xong lại ngồi
nhâm nhi li cà phê, thanh thản ñọc vài bài báo nóng
mới ñủng ñỉnh về lại nhiệm sở. Vài cuốc ñiện thoại
tán tỉnh dông dài là ñã ñến giờ hẹn hò ñi ăn trưa.
Hồi bao cấp nghèo khổ, công chức buổi sáng ñi
làm còn mang theo suất cơm trưa ñạm bạc, ngồi ăn
ngay tại bàn làm việc. Nay chẳng ai còn phải mang
cơm ñi làm nữa. Công chức ở những cơ quan hành
chính chay tịnh thì rủ nhau ra quán “Cơm trưa văn
phòng”. Công chức ở những cơ quan nắm quyền
ban phát thì người này hẹn, người kia ñón ñi nhà
hàng máy lạnh.

Nước thịnh suy, việc thành bại ñều do ñội ngũ cán
bộ quyết ñịnh. Tình trạng yếu kém, bê bối của xã
hội ta hiện nay, làm ñâu tiêu cực ñấy, ñổ vỡ ñấy!
Công quỹ thất thoát. Tham nhũng tràn lan. Bạo lực
lộng hành. Xã hội hỗn loạn. Oan khiên chồng chất.
Dân oan kêu than vô vọng . . . là hệ quả của cách
dùng người không căn cứ vào năng lực mà chỉ căn
cứ vào thành phần giai cấp và cách dùng người tùy
tiện theo quyền uy, bằng ñặc cách cá nhân!
Quan chức nào, xã hội ñó. Người ñứng ñầu các
cơ quan ñơn vị trong xã hội chính là khuôn mẫu
của xã hội. Ngôn ngữ, hành vi, tác phong, lối sống
của họ cũng là ngôn ngữ, hành vi, tác phong, lối
sống của xã hội! Từ năm 1955, các ñô thị ở miền
bắc và từ năm 1975, các ñô thị ở miền nam ñều có
bộ mặt nửa phố, nửa làng. Năm 1976, Sài Gòn vừa
ñược giải phóng, thác người di tản ñã làm rỗng cả
thành phố. Mới chín giờ tối, ñường phố ñã vắng
hoe. Thưa thớt vài chiếc xe ñạp, xích lô vội vã.
ðến ngã tư, ñèn ñỏ, ñường vắng lại không có bóng
công an nhưng xe ñạp, xích lô vẫn tự giác dừng lại
ñợi ñèn xanh. Nay giữa ban ngày, nhiều xe máy
vẫn thản nhiên ào ào vượt ñèn ñỏ!

Bữa trưa rượu thịt còn có mức ñộ. Bữa tối mới
thật ê hề. Những bữa ăn mang theo cả nỗi thèm
khát truyền kiếp, mang theo cả nỗi ẩn ức giai cấp!
Bao kiếp người ñói khổ, thèm khát, nay mới ñược
hả hê! Những chức sắc làng xã vừa thèm khát xôi
thịt, vừa thèm khát góc chiếu trên giữa làng ñể
vênh váo với ñời! Một miếng giữa làng bằng một
sàng xó bếp mà! Những ông nhiêu, ông lí chốn
việc làng ngày nào nay hiện nguyên hình trong
những bộ mặt say sưa ñầy cảm hứng bên bàn nhậu!
Tôi quen biết một gia ñinh công chức bậc cao,
chồng là lãnh ñạo cấp vụ một bộ lớn, vợ là phó
giám ñốc một công ty nhà nước. Gia ñình ấy chỉ
hai ngày nghỉ cuối tuần mới có bữa cơm gia ñình
ñông ñủ. Những ngày làm việc, ông công chức cấp
vụ ñều không ăn cơm nhà. Ngoài tiền lương ñưa ñủ
cho vợ, tối khuya về nhà, thường ông còn có phong
bì ñưa thêm! Những cuộc nhậu của công chức còn
như những phiên chợ Trời. Làm quen cầu thân. Xin
– cho. Ngã giá. Móc ngoặc. ði ñêm. Toan tính
mưu ñồ. Chạy chức. Chạy quyền. Chạy công. Chạy
tội... ñều dùng những bữa nhậu làm cây cầu dẫn
dắt. Vì thế mà ñặc sản, sơn hào hải vị ngập trên
mặt bàn, bia rượu ngoại lênh láng dưới gầm bàn!
Mức sống dân ta còn vào loại nghèo nhất thế giới
nhưng quan chức lại sống xa hoa, lãng phí nhất thế
giới! Nhà hàng quán nhậu giăng giăng từ phố này
sang phố khác. Bàn nhậu san sát từ trên sân thượng
nhà hàng cao tầng tràn ra cả hè phố. Công chức
nhà nước dập dìu có mặt suốt ngày ñem ở những
nơi ấy! ðại biểu ñảng bộ tỉnh xa về thủ ñô họp ñại
hội ñảng toàn quốc. Quen cữ ở tỉnh, chiều tối ñi bia
ôm, về thủ ñô dự ñại hội ñảng, ñại biểu này cũng
lẻn ñi nhà hàng bia ôm, bị phát hiện và ñược xử lí
kín ñáo nên ít người biết! Nhưng tỉnh uỷ viên, phó
ban tổ chức tỉnh uỷ, giờ làm việc cặp kè với gái trẻ
tiếp viên nhà hàng bị vợ là chánh án toà án tỉnh ñến

Trường viết văn Nguyễn Du ñặt trên ñất trường
ñại học Văn hoá Hà Nội. Khoá ñầu tiên năm 1978
– 1981 chúng tôi học, hai trường còn cùng chung
một ban giám hiệu. Sinh viên viết văn ñều ñã ñi
qua cụôc chiến tranh chống Mĩ, ñều ñã có tác phẩm
và tuổi ñã chững chạc nên nhân viên trường Văn
hoá ñối với chúng tôi rất thân tình. Một lần có việc
lên văn phòng trường ñại học Văn hoá, tôi ñang
ngồi nói chuyện với cô kế toán chờ người tôi cần
gặp thì ông hiệu phó kiêm bí thư ñảng uỷ trường
ñại học Văn hoá bước vào văn phòng, nhìn cô kế
toán, nói: Sao mày lại ngồi ñây ñể tao tìm hết hơi!
Cô kế toán ñỏ mặt ñứng lên, lặng lẽ bỏ ñi. Lát sau,
gặp lại tôi, cô than thở: Hiệu phó trường ñại học
Văn hoá mà nói với bọn con gái chúng em cứ mày,
tao, nghe ñến ngượng. Ông ấy gọi em là mày,
không bao giờ em trả lời!
ðã mấy kì ñại hội ñảng nêu mục tiêu công
nghiệp hoá, hiện ñại hoá nhưng tiết tấu cuộc sống
vẫn ì ạch, chậm chạp của nền sản xuất nông nghiệp
thô sơ và cảm hứng say sưa bí tỉ ñánh chén của
những ông trương tuần, lí trưởng ở làng xã xa xưa
vẫn ñang ngự trị bền vững, rộng khắp trong xã hội
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ñánh ghen ầm ĩ cả trên mặt báo thì nhiều người ñều
biết! Cả nước ñều biết Tổng giám ñốc PMU18,
Tổng giám ñốc của những dự án cầu ñường lớn ñã
rút ruột các công trình ñể cầm trong tay cả triệu ñô
la ñi ñánh bạc! Rường cột của ñất nước ñó! Những
quan chức ấy, những vụ việc ấy không phải là cá
biệt! Những vụ việc trên chỉ như vài bức ảnh cận
cảnh chân dung vài niềm tin, vài rường cột của ñất
nước hôm nay.

then chốt trong ngành ñiện ảnh ñã mở rộng cánh
cửa ñưa con cháu họ vào ngành nghệ thuật danh
giá, cao sang này, tạo cho ñiện ảnh Việt Nam một
tính ñặc thù rất riêng biệt không ñiện ảnh nước nào
có là tính gia tộc! ðiện ảnh Việt Nam ñang ì ạch
ngoi ngóp trong tính gia tộc ñó!
Lí luận tư tưởng bao giờ cũng có vai trò mở
ñường cho sự phát triển. Từ mấy chục năm nay, lí
luận tư tưởng ñiện ảnh Việt Nam là thứ lí luận
dông dài vô bổ! Mù mịt trong thứ lí luận viển
vông, huyễn hoặc ñó, ñiện ảnh Việt Nam càng ngoi
ngóp vô ñịnh! Trứng rồng lại nở ra rồng / Liu ñiu
lại ñẻ ra giòng liu ñiu, trong số ñông ñảo những
người làm ñiện ảnh cũng có những người ñến với
ñiện ảnh bằng năng khiếu tự thân, cũng có những
tài năng hiếm hoi. Rồng Phạm Văn Khoa lại nở ra
rồng Phạm Nhuệ Giang. Rồng Trà Giang - Bích
Ngọc lại sinh ra rồng Bích Trà nhưng rồng Bích
Trà không làm ñiện ảnh mà là pianist, nghệ sĩ của
nghệ thuật kinh viện. Trong lứa kháng chiến chống
Pháp làm ñiện ảnh, có thể còn một vài rồng cha,
rồng con nữa, nhưng ít lắm! Còn lại ñều là liu ñiu
cả! Tình trạng con người của ñiện ảnh Việt Nam
cũng là tình trạng quan chức của xã hội Việt Nam!
Từ cải cách ruộng ñất, xã hội Việt Nam dưới
chính quyền cách mạng vô sản thực sự không còn
dân chủ! Trong những mất mát nguy hại của xã hội
thiếu dân chủ thì mất dân chủ trong dùng người là
nguy hại nhất. Mất dân chủ, việc cất nhắc, ñề bạt
diễn ra trong hậu trường, trong quyền uy cá nhân!
ðó là cơ hội cho những người thiếu tài năng nhưng
thừa tham vọng chạy chọt, ñổi chác, mua bán.
Người có tài bao giờ cũng có lòng tự tin và lòng tự
trọng rất cao, họ không bao giờ chạy chọt, bon
chen. Họ biết rằng không có cơ hội dành cho họ ở
chốn hậu trường kia! Họ lặng lẽ chìm khuất trong
dân gian hoặc dù rất ñau lòng, họ cũng ñanh ra
nước ngoài, mang tài năng ra thi thố với thiên hạ
và ñóng góp cho thiện hạ! Mất dân chủ, người nắm
quyền tổ chức cán bộ trở thành Lã Bất Vi xã hội
chủ nghĩa! Suốt mấy nghìn năm, chế ñộ phong kiến
Trung Hoa cũng chỉ sản sinh ra một Lã Bất Vi!
Mới mấy chục năm, chế ñộ xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ñã sản sinh ra rất nhiều Lã Bất Vi! Những cá
nhân Lã Bất Vi! Những tổ chức Lã Bất Vi! ðưa
một cô ñội viên du kích chưa làm tới tiểu ñội
trưởng, học hành chưa ñến noi ñến chốn lên làm tới
Bộ trưởng, những Lã Bất Vi trong bóng tối còn
làm cả việc thấp hèn, tiểu nhân là diễu cợt, bôi bác
một vị ñại tướng lừng lẫy chiến công bằng cách
ñưa ông sang làm chủ nhiệm Uỷ ban Sinh ñẻ có kế

Công nghiệp hoá cần ñầu tu lớn ñòi hỏi vốn
liếng, công sức và cả tiết tấu lao ñộng công nghiệp
khẩn trương. Tiết tấu lao ñộng của người dân là tất
bật, hối hả, cuộc sống của họ là kham khổ chịu
ñựng của thời thắt lung buộc bụng làm công nghiệp
hoá mà nước nào cũng phải trải qua. Nhưng tiết tấu
hành chính nhà nước thì cứ ñủng ñỉnh, nhẩn nha
của nền sản xuất nông nghiệp thô so và cuộc sống
của khá ñông quan chức nhà nước là cuộc sống của
những ông quan hu ñốn ở thời phong kiến, bóp nặn
dân, rút ruột ngân sách và trụy lạc hưởng thụ! ðội
ngũ quan chức nhà nước ấy hình thành do cách
dùng người có từ cải cách ruộng ñất! ðội ngũ quan
chức nhà nước ấy cho thấy mặt bằng quan chức
nhà nước thấp hơn mặt bằng xã hội và càng quá
thấp so với ñòi hỏi của vị trí quan chức, so với yêu
cầu của lịch sử! Vì thế ñội ngũ quan chức nhà nước
ấy làm ñâu bê bối ñấy, làm ñâu tiêu cực ñấy!
Tôi ñã có mười năm làm ñiện ảnh ở xưởng Phim
Quân ñội, làm biên kịch. Lại có năm năm làm báo
ðiện ảnh của bộ Văn hoá Thông tin. Thêm vài năm
làm ñiện ảnh tự do, là biên kịch và ñạo diễn năm
phim tài liệu video cho các tỉnh, huyện. Hơn mười
năm làm ñiện ảnh cho tôi cái nhìn buồn về ñiện
ảnh Việt Nam. ðiện ảnh là chỗ gặp của kĩ thuật và
nghệ thuật, là nghệ thuật tổng hợp của tất cả các
ngành nghệ thuật, nó ñòi hỏi rất khắt khe người
làm nghệ thuật ñiện ảnh phải có năng khiếu nghệ
thuật, biết cảm thụ văn học, biết rung ñộng, cảm
hứng nghệ thuật. Kĩ thuật có thể học ñược nhưng
cảm thụ văn học, cảm hứng nghệ thuật thì không
thể học ñược, ñó là năng khiếu trời cho. Không lựa
chọn năng khiếu, chỉ căn cứ theo thành phần giai
cấp, căn cứ theo thành tích tham gia kháng chiến,
sau cuộc kháng chiến chống Pháp nhà nước ta ñã
cử một loạt cán bộ chiến sĩ trẻ sang Liên Xô học
trường ñại học Nghệ thuật ðiện ảnh Moskva,
trường VGIK, ñể rồi sau ñấy chúng ta có một ñội
ngu ñông ñảo công chức cao cấp ñiện ảnh, nhiều
giáo sư, tiến sĩ ñiện ảnh, nhưng có rất ít tác phẩm
ñiện ảnh có giá trị! Chưa hết! Còn một hệ quả lớn
khác! Những công chức cao cấp giữ những vị trí
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hoạch ñể dân gian có câu ca dao vừa ngậm ngùi
chia sẻ với vị tướng khả kính, vừa mỉa mai những
Lã Bất Vi: Bao năm ñánh giặc công ñồn / Bây giờ
ôm súng gác l. chị em!

Thư than phiền
của thày giáo Trần Minh Quốc
Anh M. kính mến,
Sự việc ở Hanoi GS.TS Nguyễn Thanh Giang,
tập san Tổ Quổc bi công an làm khó dễ. Nay ñến
phiên tôi ở Saigon. Tuần vừa qua, sáng thứ sáu
ngày 19/12/2008, tôi bị công an gởi thơ mời lên trụ
sở, ñiều tra tôi quan hệ với tiến sỹ Nguyễn Thanh
Giang như thế nào ? Trên bàn công an lúc ấy có ñặt
sẵn quyển tập san Tổ Quốc số 51, trong ñó có bài
thơ BIỂN GỌI cuả tôi. CA bảo rằng " bài thơ Biển
gọi vô tư, ñọc lên nghe rất hay, nhưng tiếc rằng tại
sao bác lại dùng bài thơ này ca ngợi hải quân ngụy
quyền Sài Gòn ! ”
Tôi thẳng thắn trả lời: " Xin chú CA không nên
gọi tôi bằng bác, nếu có " kính lão ñắc thọ "
thi`cũng chỉ nên gọi tôi bằng chú hay thầy gi`ñó
cũng ñược! Qua bài thơ " Biển gọi", tôi chỉ ca ngợi
chiến công lẫy lừng cuả hải quân VNCH trong
phạm vi trận hải chiến 19/01/1974, dám ñương ñầu
với hải quân Trung Quốc hùng mạnh gấp nhiều
lần. nêu cao truyền thống VN anh hùng, không ươn
hèn trước kẻ thù phương Bắc. ðúng không ? ”

Từ ñại biểu Quốc hội ñến những người lãnh ñạo
cao cấp nhà nước ñều do những cá nhân Lã Bất Vi
và những tổ chức Lã Bất Vi quyết ñịnh. Người dân
cầm lá phiếu bầu ñại biểu Quốc hội và ñại biểu
Quốc hội cầm lá phiếu bầu những người lãnh ñạo
nhà nước chỉ là trò ñua, là thủ tục, lễ nghi mà thôi!
Trước ngày khai mạc ñại hội ñảng, người dân ñã
biết chính xác ai vào ban chấp hành trung ương, ai
vào bộ Chính trị, ai là Tổng bí thư! Kì họp ñầu tiên
Quốc hội khoá mới bầu các vị trí lãnh ñạo nhà
nước chưa diễn ra, người dân ñã biết tường tận
những người sẽ trúng cử các vị trí ñó! Vì thế, xem
truyền hình ñưa hình ảnh bầu cử ở Quốc hội, người
dân ñều hiểu rằng họ ñang xem một vở diễn! Bao
nhiêu thế hệ chiến ñấu hi sinh, bao nhiêu xương
máu ñổ ra cho ñộc lập tự do. ðất nước hoàn toàn
ñộc lập gần nửa thế kỉ rồi mà ñến nay người dân
Việt Nam vẫn phải cầm lá phiếu bầu hộ người
khác, cầm lá phiếu bầu theo ý người khác! Và
người ñược bầu ra bằng lá phiếu bầu hộ, bầu theo ý
người khác ấy lại là ñại biểu của mình! Cho ñến
nay nhân dân Việt Nam vẫn chưa ñược cầm lá
phiếu trực tiếp bầu ra người lãnh ñạo cao nhất của
mình! Dân tộc Việt Nam ñâu có ñến nỗi ngu dốt
hơn các dân tộc khác ñể ñến nỗi không ñáng ñược
cầm lá phiếu bầu trực tiếp người lãnh ñạo cao nhất
của mình nhö các dân tộc khác! Sao số phận ñộc
ác, nghiệt ngã với dân tộc Việt Nam ñến vậy!

Chú CA tuổi khoảng trên 30, cỡ tuổi các học trò
cuả tôi, im lặng nghe tôi nói, ngẫm nghĩ rồi gật
ñầu: " ðúng, chú nói rất ñúng! Nhưng sao chú
không ca ngợi hải quân VN hiện nay, từ sau 1975
cũng chiến ñấu bảo vệ các hải ñảo Trường Sa.
Hoàng Sa rất dũng cảm ?
" Tôi không hề hay biết gi`về việc hải quân của
ðCSVN chiến ñấu với hải quân Trung Quốc,
vi` nha` nước không công bố việc này lên báo chí,
ñài phát thanh truyền hình. Mỗi lần có mâu thuẫn
giữa VN va` TQ trên biển ðông, tôi chỉ thoáng
nghe qua các bản tin TV ñọc bản tuyên bố cuả
người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Dũng phản ñối,
nhưng chỉ phản kháng bằng miệng thôi, tôi biết lấy
tư liệu nào ñể ca ngợi hải quân VN hiện nay? Tôi
cũng rất muốn ca ngợi hải quân Nhân dân VN cho
các em sinh viên học sinh mà tôi ñang dạy chuyên
khoa lich sử. Các thế hệ VN chống TQ dều rất
xứng ñáng ca ngợi cả

Nền dân chủ non trẻ ñã bị giết chết từ cải cách
ruộng ñất năm 1954 -1955! Nhưng vẫn còn ñấy
khát vọng dân chủ của Hồ Chí Minh. Khát vọng ấy
hiển hiện trong tên gọi nhà nước do Hồ Chí Minh
khai sinh từ năm 1945, nước VIỆT NAM DÂN
CHỦ CỘNG HOÀ. Nhưng từ năm 1976, tên ñảng
Lao ñộng Việt Nam ñã ñổi thành ñảng Cộng sản
Việt Nam và tên nước VIỆT NAM DÂN CHỦ
CỘNG HOÀ ñã ñổi thành nước Cộng hoà Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam rồi! Khát vọng Dân chủ thiết
thực, cụ thể như không khí, như nắng trời bị vất bỏ
ñể thay bằng khái niệm xã hội chủ nghĩa mơ hồ,
không có thật và mô hình của khái niệm ấy ñã thất
bại thê thảm, ñã bị lọai bỏ trên phạm vi thế giới!
Khát vọng của Hồ Chí Minh còn bị lọai bỏ thì khát
vọng của nhân dân nào có nghĩa lí gì!

Các cuộc xuống ñường cuả SVHS cuối năm
ngóai va`gần ñây nhất, trong số truyền ñơn chúng
tôi tịch thu ñược có cả bài tho' " Biển gọi " cuả chú
là sao vậy?
Giáo trình bộ môn lịch sử và ñia lý ma`tôi phụ
trách giảng dạy cho các em SVHS, có vai`bai`học

Phạm ðình Trọng
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về " Vùng biển VN ", về " chủ quyền VN ñối với 2
quần ñảo Hoàng Sa.Trường Sa. Ngoài ra, tôi có
sáng tác ra bài` thơ " Biển gọi " phát cho các em ñể
minh họa cho bai` học thêm sinh ñộng :

lãnh ñạo này bị quản thúc, anh Trinh bị bắt, tôi
cũng bị mời tới mời lui suốt hai năm liền, sau ñó ñi
dạy học ñể nuôi các con ăn học. Suốt 20 năm nay
tôi sống lưu ñầy trên chính quê hương mình, gia
ñình tôi ñã phải dọn nhà 12 lần, lần này là lần thứ
13.
Tôi sinh năm 1943 tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, tốt
nghiệp ðại học Cần Thơ 1968. Trong thời gian là
sinh viên, tôi tích cực tham gia các phong trào
SVHS, ñược kết nạp ñoàn viên TNLDMNVN.
Năm 1972 tôi ñược kết nạp ñảng Nhân dân Cách
mạng Miền Nam VN. Trong quá trình tham gia
Cách mạng Miền Nam, tôi ñược nhị vị chủ tịch
Nguyễn Hữu Thọ MTGPMNVN và thủ tướng
chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền
Nam VN ân thưởng Huân chương Quyết thắng
Hạng Nhất và Huân chương Giải phóng Hạng Hai.
Nay chẳng có ñoàn có ñảng gì cả, cũng chẳng có
lương hưu, không nhà cửa, ở nhà thuê, ñi dạy học.
Tôi thấy Phong trào Dân chủ Nhân quyền ở hải
ngoại và trong nước hiện nay là hợp lý và rất cần
thiết ñối với nhân dân, ñất nước. Tôi rất kính trọng
GS. TS Nguyễn Thanh Giang dũng cảm duy trì
ñược tập san Tổ Quốc trong suốt nhiều năm nay,
trước ñầu sóng ngọn gió.
Kính chúc thầy Nguyễn Thanh Giang dồi dào
sức khỏe ñể vượt qua khó khăn tạm thời hiện nay.
Tôi vẫn tin rằng “ Chính nghĩa sẽ tất thắng ”.
Sài Gòn ngày 22 tháng 12 năm 2006

" Sài Gòn, Hà Nội, Huế ơi !
ðừng quên máu thịt muôn ñời Hòang Sa,
Trường Sơn rực ánh dương tà
Biển ðông vẫy gọi Hồng Hà, Cửu Long ....”
Bài thơ cuả chú nghe như lời hiệu triệu, thành ra
học trò cuả chú xuống ñường là ñúng quá rồi. Chú
không xúi dục học trò cuả chú xuống ñường nhưng
bài thơ cuả chú làm việc này.
Trong bản tường trình tại trụ sở CA, tôi có viết:
" Hoc trò cuả tôi xuống ñường cũng như phát tán
rải truyền ñơn bài tho' cuả tôi là`các em hoàn toàn
tự ý làm, tôi không hay biết gi`cả. Mãi sau ñó ít
lâu, vài SVHS ñến nói với tôi qua nước mắt nghẹn
ngào: " Thầy ơi ! thầy dạy chúng em phải bảo vệ tổ
quốc, bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, tại sao chúng
em xuống ñường phản ñối Trung Quốc xâm lược
lại bị các anh công an ngăn cản ?
Tôi không biết phải trả lời các em như thế nào !
chỉ biết phân trần: “ Thầy dạy các em như vậy là
dạy ñúng theo nội dung sách giáo khoa, mà ngành
giáo dục quy ñịnh sách giáo khoa là pháp lệnh của
nhà nước ”. Có em chêm vào : “ Như vậy là trống
ñánh xuôi, kèn thổi ngược phải không thầy ”. Thắc
mắc này của các em SVHS tôi không thể trả lời
ñược, nay, qua bản tường trình này, tôi kính nhờ
các cấp chính quyền có liên quan trả lời giùm tôi.

Trần Minh Quốc
g/v Sử ðịa, tác giả bài thơ “ Biển gọi ”
ñăng trên tập san Tổ Quốc số 51 do GS. TS
Nguyễn Thanh Giang làm chủ nhiệm
Mobile : 0908 953 760

Khoảng 11h30 tôi rất mừng vì ñược phép ra về.
Ba chú công an vui vẻ lễ phép tiễn tôi ra tận cổng.
Một chú công an nói: “ ðọc thơ của thầy ( Không
gọi tôi bằng chú nữa mà gọi bằng thầy ) bọn em
cũng muốn xuống ñường luôn ”. Tôi nói: “ Mấy
chú cho tôi xin ñi! Có một ñiều tôi xin gửi gắm,
mong các chú nhớ là các cháu SVHS xuống ñường
ñều là em, là cháu của tôi, cũng như các chú cả ”.
Việc tôi bị công an mời tới, mời lui làm cho bà
chủ cho tôi thuê nhà sợ liên lụy nên quyết ñịnh lấy
lại nhà, không cho tôi tiếp tục thuê nữa. Tôi phải
dọn ñi nơi khác muộn nhất là cuối tháng 12 này.
Năm 1989, sau khi bị khai trừ khỏi ñảng Cộng
sản Việt Nam, nhà cửa bị tịch thu, gia ñình tôi một
vợ năm con phải lưu lạc lên Sài Gòn. Tôi cùng anh
Lê văn Trinh ( sau này bị bắt và hiện ñịnh cư tại
Hoa Kỳ), thời gian ñó ñược nhận vào làm việc
trong Câu lạc bộ Những người Kháng chiến Cũ của
ông Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng. Năm 1991 hai vị

(tiếp theo trang 4) Những vụ án ñầu xuân…
với máy computơ chuyên dùng, chỉ cần không ñến
một tuần lễ là chắp nối xong tập bản ñồ ñã vẽ theo
bất kể tỷ lệ nào. Ông Thao vẫn theo kiểu cách của
các ông Lê Công Phụng, Vũ Dũng, Lê Dũng ...
quanh co, nguỵ biện, dối trá, không dám trả lời
nhiều câu hỏi vì trả lời không nổi. Họ rất sợ việc
công bố bản ñồ biên giới, cố trì hoãn một việc tất
phải ñến gần, lẽ ra ñã xảy ra cuối năm 2008, như
ñã ñịnh.
Phía ñồng bào ta có gì vui ñể mà mở hội, ñánh
trống, cắm cờ, ñốt pháo và múa lân.
Xin mời 15 người trong bộ chính trị ra làm
những trò ấy nếu như họ muốn.
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cho “ trên ñúng, dưới sai ”, hoặc “ ñường lối ñúng,
chủ trương ñúng, thực hiện sai ” !
Cái tệ nạn suy tôn lãnh tụ như thánh và các nhà
lãnh ñạo chóp bu như thần ñã làm ñảng CSVN
ngày càng tha hóa, biến chất, ñến mức ðảng cũng
phải khẩn thiết báo ñộng.
Người ta ñặt ðảng trên ñất nước, trên cả… trời.
Mỗi ñộ xuân về, ñây ñó lại giăng giăng những biểu
ngữ khổng lồ: “ Mừng ðảng (rồi mới) mừng Xuân,
mừng ðất nước ” ! Thật là hợm hĩnh ñến mức nhố
nhăng, hỗn xược. Không biết người ta có hiểu rằng
ðất nước thì gồm cả tổ tiên ông bà còn ñảng
CSVN thì mới ra ñời năm 1930 ?
ðảng như thế cho nên cán bộ ðảng càng chức
vụ cao càng tự cho mình ñược quyền hưởng không
những những tụng ca tót vời mà cả vật chất ñầy ứ.
Cho nên, tham những không chỉ là lẽ sống mà còn
là quyền lợi tối thượng.
Nhiều trong số họ chỉ là những cục ñất uế tạp
nhưng khi ñược ðảng nặn lên thành ông thần, ông
thánh là họ không còn biết xem ai ra gì. Ai ñó, dù
là tiền bối, dù là bậc thầy của họ mà dám “ phạm
húy ” hay thậm chí không biết dâng hương là ñã bị
trù dập, hành hạ, trừng trị bằng ñủ mọi cách: từ
những thủ ñoạn hèn hạ, ñê tiện (tra vấn, lục soát,
khám xét, xuyên tạc bôi bẩn bằng cả hệ thống báo
chí, phát thanh, truyền hình của ðảng…) , ñến
những ñòn ñánh dã man, tàn bạo (bắt bớ, tù ñầy,
sát hại…)
*
Trong bài viết này, thêm một lần tôi lại phải
ñụng chạm ñến Cụ Hồ mà trước ñây vì thế tôi ñã
nhiều phen lao ñao: ñưa ra ñấu tố, thuê thương
binh xông vào nhà gây sự hành hung, ñại tá
Nguyễn Biên Cương dọa xua vợ cầm dao mổ lợn
ñến “xin tý tiết ”…
Dù là bậc tài trí siêu ñẳng nhưng Cụ Hồ không
phải thần thánh, Cụ là người. ðã là người, dù là
Người viết hoa thì ñều có ñúng, có sai, có tốt, có
xấu. Không chân thành vạch ra cái sai, cái xấu của
Người mà cứ thế suy tôn dị ñoan thì nguy hiểm, tai
hại cho cả dân tộc, cho nhiều thế hệ gấp triệu triệu
lần cái sai, cái xấu của người thường.

Tết vừa qua, tuần báo DU LỊCH ra số Tết, in
ñẹp, 10 vạn bản , với nội dung nói nhiều ñến Biên
giới, Trường Sa, Hoàng Sa, Ải Nam quan. Các
quan chức của Tổng cục du lịch - cơ quan chủ quản
của báo - bị trưởng ban tuyên giáo Tô Huy Rứa
quở mắng tơi bời. Báo bán chạy. Ra lệnh cấm sẽ
quảng cáo cho báo; ñành lặng lẽ thu hồi ñể hủy.
Nhiều trí thức trong nước lên tiếng về chủ quyền
Việt nam ở Trường Sa và Hoàng Sa. Nhà sử học
Nguyễn Nhã giữa Sài Gòn công khai yêu cầu chính
quyền ñưa gấp vấn ñề này ra trước Liên Hợp Quốc,
dựa vào Luật quốc tế về Biển.
Một loạt luật sư, nhà giáo, nhà báo cùng lên
tiếng, tỏ ý kiên quyết mở rộng thông tin, bền bỉ nêu
vấn ñề với các bạn ñồng nghiệp, với giới trí thức,
ñánh thức mọi tấm lòng yêu nước ñể chung sức
góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ ñất nước.
Ba vụ án lớn trên ñây ñang nổ, và nổ dây
chuyền. Ba miếng xương cực lớn ñang bị hóc. Bị
hóc cùng một lúc. Chưa kể vụ án siêu nghiêm
trọng Tổng cục 2, tuy nuốt qua cổ vẫn không tiêu
nổi, thành ung thư trong ruột của nhóm lãnh ñạo
ñộc quyền.
Người dân vỉa hè Hà Nội thốt lên : " Thật quá
thể ñáng ! ". ðó là sự gộp lại 2 lời than.
"Thật quá thể !" và " thật quá ñáng !".
Lãnh ñạo là phải mẫu mực, làm gương. Lãnh
ñạo lại ñi ñầu trong tham nhũng và ñi ñầu trong
bảo vệ tham nhũng thì thật quá ñáng. Lãnh ñạo là
phải ñi ñầu trong bảo vệ cuộc sống của nhân dân,
bảo vệ tài nguyên môi trường quốc gia, bảo vệ
từng tấc ñất của Tổ Quốc. Lãnh ñạo không làm
vậy, lại làm ngược, khuất phục, ñi ñêm với kẻ bành
trướng, nhân nhượng hết biên giới ñến lãnh hải, hải
ñảo, còn vâng lệnh chúng, cho chúng xuất khẩu tai
họa và còn mời một kiểu "quân ngầm" sang ñóng
trên ñất nước ta, thì lãnh ñạo như thế còn có tư
cách cầm quyền và lãnh ñạo không.
Thật quá thể ! Quá sức chịu ñựng của nhân dân.
Thật quá ñáng ! không thể tưởng tượng trong
thời ñổi mới và hội nhập.
Tình hình thực tế ñầu Xuân này cảnh báo nhóm
lãnh ñạo tài nông, ñức mỏng : chớ coi thường sự
nổi giận chính ñáng của nhân dân ngày càng ñông
ñảo.
Paris 10-2-2009
Bùi Tín

Cải tạo nhận thức xã hội, ñặc biệt là những nhận
thức cơ bản vốn ñã bị ñóng ñanh vào quảng ñại bởi
hệ thống tuyên truyền khổng lồ của ðảng suốt non
thế kỷ qua không chỉ cần thiết mà còn là nghĩa vụ
thiêng liêng, cao cả của tấ cả những ai thực sự yêu
nước, thương nòi. Cho nên dẫu khó khăn bao
nhiêu, dẫu gian nan, nguy hiểm ñến mấy, vẫn

(Tiếp theo trang 6) Dân vi ban bảng, dân vi quí
Phải vậy chứ. Có ñâu như các nhà lãnh ñạo
CSVN, không ñổ tội ñược cho trời ( Mất mùa là tại
thiên tai. ðược mùa là bởi thiên tài ðảng ta ) thì ñổ
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sẽ ngày càng ơ hờ và dè chừng trước viễn cảnh
“Tránh tham nhũng ñộc tài toàn trị này lại gặp
tham nhũng ñộc tài toàn trị khác “ có khi lại tệ hại
hơn! Nội bộ dân chủ còn chưa “tu ñược thân”,
chưa “tề ñược gia” thì làm sao ñã vội ñòi “trị quốc
“và “bình thiên hạ “ ñược! Thật là ñáng buồn về
những gì ñã xẩy ra!
Thưa các nhà dân chủ! Ngôi nhà dân chủ của
chúng ta trong con mắt người ñời lúc này, chúng ta
chưa có ñược một hiệu ứng “trăm hoa ñua nở !
Trăm nhà ñua tiếng!” thì ngôi nhà, vườn hoa của
chúng ta ñang như chao ñảo trước sóng dữ và ñang
ñối diện với nguy cơ xuống cấp tệ hại là do ñối lập
với dân chủ gây ra cũng lắm và vì “sàng lọc” nhau
có phần lại nhiều hơn!
Thưa ñảng cộng sản Việt Nam, thưa nhà nước
Việt Nam! Dù cho”Ngôi nhà dân chủ”, “Vườn hoa
dân chủ” Việt Nam hôm nay có thể thế nào thì vẫn
cứ ñến hẹn lại lên, vẫn cứ ñến tuần tiết ñất trời là
“Cây Việt Nam” vì sự trường tồn của nòi giống lại
vẫn cứ cựa mình và ứ nhựa ñể làm bật nở những
chồi xanh mới, lộc biếc mới mang bao khát vọng
về “Tự do – Dân chủ và Nhân quyền” bất chấp mọi
trở lực có thể ñến từ bất cứ ñâu.

mong chúng ta cùng lắng nghe, cùng suy tư, cùng
góp sức, và người viết bài này xin kính cẩn ña tạ.
Hà Nội 06 tháng 02 năm 2009
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể ðịa Vật lý Máy bay
Tiếp theo trang 22 Nỗi buồn dân chủ
“Nếu anh em vẫn cứ có những việc làm như thế,
thì trong con mắt của mọi người, hình ảnh của anh
em chỉ tiếp tục méo mó ñi nhiều hơn mà thôi”.
Riêng tôi nghĩ, cuộc “Sàng lọc “mà anh em ñang
tiến hành cũng ñã bắt ñầu có những tiếng vỗ tay
hưởng ứng rồi ñấy. Rất tiếc lần này không phải là
những tiếng vỗ tay của anh em dân chủ như trong
lễ tang của tướng quân Trần ðộ năm nào mà anh
Hoàng Tiến trong bài viết nổi tiếng của mình ñã ñề
cập. Chính vì bài viết rất xuất sắc ñó mà tôi ñã ñi
ñến quyết ñịnh phải tìm ñến, phải kiến diện các nhà
dân chủ tiên phong, trong ñó hai lần tôi tự tìm ñến
tư gia anh Hoàng Tiến ñể ñược thụ giáo từ chính
anh những kinh nghiệm, những bài học về dân chủ
những mong tất cả sẽ giúp tôi vững bước trong
cuộc dấn thân tự nguyện của mình. Thật ñáng buồn
thay, những tiếng vỗ tay lần này lại là những tiếng
vỗ tay của các lực lượng kiểm soát dân chủ! Những
gì mà họ từng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí ñã
phải nểm trải không ít thất bại trong các nỗ lực bôi
bác, phủ nhận, làm mất uy tín những gương mặt
dân chủ hàng ñầu nay bất ngờ ñược những nhà dân
chủ “chân chính” giúp ñỡ trên cả mức tận tình. Họ
ñã thành công vượt ñịnh mức trong một “cuộc
chơi” thật tài tình và lắt léo. Cuối 2008, ñầu 2009
ñể tạo ra ñược những vết rạn nứt chết người cho
ngôi nhà dân chủ, họ ñã gặt hái một thắng lợi mĩ
mãn ngoài dự kiến trong khi ñó họ không hề phải
mang tiếng.

Vì sao tôi lại phải viết lên những dòng chữ vẫn
chỉ là những kì vọng nhuốm mầu ñau xót như thế
nhỉ ?
Cho ñến bao giờ Tổ Quốc tôi, dân tộc tôi mới
sánh bước ñược với Campuchia, với Mông Cổ, với
các lân bang ðông Nam Á khác trên con ñường ñi
tìm dân chủ?
Câu trả lời cũng ñơn giản thôi, ñó là lúc người
Việt Nam chúng ta cùng ñồng lòng bảo nhau tự
tháo cởi khỏi ñầu mình các loại “vòng kim cô oan
nghiệt” như “bỏ ñiều 4 là tự sát”, như ”nhân dân
Vệt Nam không thích tự do báo chí”, như ñiều
88… Vẫn còn những thứ kim cô ñó thì Tự do Dân chủ - Nhân quyền vẫn mãi là những ước vọng
mà thôi.
ðể kết thúc cho bài viết này xin cám ơn Mãn
Giác Thiền sư, người ñã nhìn thấu cõi nhân luân
ñầy bất trắc, ô trọc và vô lường này mà ñể lại cho
ñời lời nhắn nhủ, lời ñộng viên, lời an ủi có thể làm
vợi bớt ít nào cho dân tộc tôi những năm tháng u
buồn vẫn ñang là một hiện hữu:

Những gì ñã, ñang và có thể còn tiếp tục xẩy ra
trong tương lai ñã ñủ ñể nói rằng, những người dân
chủ chưa có ñược tiếng nói chung cũng là ñiều mà
anh Nguyễn Gia Kiểng (ñại diện của tập hợp Dân
Chủ ða Nguyên ) ñã nói:”Người Việt Nam có hạn
chế khi ñến với nhau thường không bằng căn cước
thật!” và “Về văn hoá tổ chức người Việt Nam ta là
có vấn ñề !”. Người dân chủ mà cư xử với nhau
như những gì vừa qua thì xin ñừng vội ảo tưởng
chỉ có mình mới ñem lại ñược những gì mà nhân
dân Việt Nam hằng mong ñợi. Cứ ñà này tôi e rằng
nhân dân Việt Nam, những người ñã phải chịu quá
nhiều những bất công, thiệt thòi và ñau khổ rồi, họ

“Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết
ðêm qua sân trước một nhành mai” ./
Những ngày ñầu năm Con Trâu 2009
Nguyễn Thượng Long
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