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LỜI GIỚI THIỆU

Bạn đọc thân mến,

Lenin đã nói: “Nhận thức là một quá trình”. Nhận thức 
vốn dĩ đã là một con đường dài. Từ nhận thức đến hành động, 
đường còn xa gấp vạn lần.

Nhưng trong những năm gần đây, ở Việt Nam và trên thế 
giới, đã xuất hiện những biến cố mới mẻ, cho thấy một sự 
thật khác: Nhận thức vẫn là một quá trình, nhưng cùng với 
sự xuất hiện của Internet, quá trình ấy được rút ngắn đáng 
kể; và từ nhận thức đến hành động vẫn có một khoảng cách, 
nhưng khoảng cách ấy cũng ngắn lại, không còn là “đường xa 
vạn dặm” nữa.

Từ Iran, tới Ukraine, từ Trung Đông tới châu Phi, châu Á, 
khắp nơi trên thế giới đều có những bằng chứng về sức mạnh 
của Internet, “quyền lực của thế giới ảo” trong công cuộc 
nâng cao dân trí, minh bạch hóa, và trên tất cả, dân chủ hóa. 
Evegeny Morozov, nhà nghiên cứu hoài nghi nhất về mối 
liên hệ giữa Internet và cách mạng dân chủ, cũng thừa nhận: 
“Ở Ukraine, những nhà hoạt động trẻ tuổi dựa vào các công 
nghệ thông tin – truyền thông mới để huy động người ủng 
hộ trong suốt cuộc Cách mạng Cam. Những người bất đồng 
ở Colombia sử dụng Facebook để tổ chức các cuộc tuần hành 
khổng lồ chống lực lượng du kích cánh hữu FARC. Những 
bức ảnh gây sốc và có giá trị mạnh mẽ xuất phát từ Myanmar 
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suốt trong các cuộc đấu tranh phản đối chính phủ năm 2007 – 
nhiều bức trong đó là do các blogger bản địa chụp bằng điện 
thoại di động – đã nhanh chóng được lưu hành khắp thế giới. 
Các nhà hoạt động dân chủ ở đất nước Zimbabwe của Robert 
Mugabe sử dụng web để tra lại gian lận phiếu trong bầu cử 
hồi năm ngoái, và dùng điện thoại di động để chụp hình các 
bản kết quả bầu cử có lúc được bày tạm ra ngoài thùng phiếu 
(sau đó chúng sẽ là bằng chứng hữu ích của sự bất tuân luật). 
Rất nhiều ví dụ khác – từ Iran, Ai Cập, Nga, Belarus, và nhất là 
Trung Quốc – chứng minh tầm quan trọng ngày càng tăng của 
công nghệ trong việc hỗ trợ những người bất đồng” (Boston 
Review, Đ.T. biên dịch).

Và những biến cố chính trị lớn lao xảy ra đầu năm 2011 
tại Ai Cập và Tunisia, phần nào đó là cả Yemen, Lybia, đã 
cho thấy rõ ràng hơn bao giờ hết sức mạnh xóa tan bóng tối 
độc tài của mạng xã hội. “Mùa xuân Ảrập” sẽ mãi mãi đi vào 
trong lịch sử như một chiến thắng rực rỡ của “xã hội dân sự” 
trên mạng, của những blogger, những commentator (mà ở 
Việt Nam chúng ta, có người dịch là “còm sĩ”); và tóm lại, của 
những con người yêu mến, khát khao dân chủ, và sử dụng 
Internet làm công cụ truyền tải khát vọng của họ.

Bạn đọc thân mến,

Cuốn sách bạn đang mở ra đây không phải là một tuyển 
tập những bài tiểu luận triết học, chính trị, khoa học sâu sắc 
của một tư tưởng gia hay một nhà bác học tài danh. Nó chỉ là 
một tập hợp các “entry”, các bài viết trên mạng, của những 
blogger và commentator Việt Nam. Với tính chất là các entry 



LỜI GIỚI THIỆU    15

bám sát thời sự, nhiều bài còn đơn sơ, giản dị cả về nội dung 
lẫn hành văn, thậm chí chứa không ít… lỗi chính tả. Nhưng 
đây vẫn là một tuyển tập hết sức đặc biệt, bởi vì nó ghi lại 
tâm tư, cảm xúc của blogger Việt Nam trong những cuộc “lên 
mạng” và “xuống đường” kéo dài suốt từ năm 2007 đến năm 
2011, theo cùng những biến cố căng thẳng của đất nước trong 
quan hệ với bá quyền phương Bắc: Trung Quốc lập thành phố 
Tam Sa, mưu toan sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa vào lãnh 
thổ; Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt Nam; Trung Quốc cắt 
cáp tàu Bình Minh II và tàu Viking II của Việt Nam… Cứ mỗi 
một lần tập đoàn bá quyền Bắc Kinh gây hấn với Việt Nam, 
là một lần “Biển Đông nổi sóng”, cộng đồng mạng Việt Nam 
sôi sục, và những cuộc biểu tình lại nổ ra bất chấp sự o ép, 
trấn áp, đe dọa và bưng bít của những thế lực lãnh đạo vốn 
ưa sử dụng tấm màn không minh bạch làm công cụ che đỡ 
cho mình.

Và với mỗi cuộc biểu tình như thế, hàng trăm cây bút 
chuyên và không chuyên lại lên mạng và xuống đường. Họ 
viết, chia sẻ, kể lại những câu chuyện đấu tranh. Họ “bút 
chiến”, tấn công không khoan nhượng vào sự bưng bít thông 
tin. Họ chống độc tài và bá quyền. Nhưng trên tất cả, những 
gì họ viết là sự thể hiện khát vọng của nhiều thế hệ, cái khát 
vọng được cất lên tiếng nói của mình, có ý kiến về những 
quyết định lớn lao của đất nước, tham gia vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ một nước Việt Nam dân chủ, tự do. Họ đã mơ 
ước và đã đấu tranh như thế, bất chấp sự trấn áp của những 
thế lực bảo thủ, thái độ vô cảm đôi lúc đến tàn nhẫn của số 
đông nhân dân – những người cũng là nạn nhân của sự bưng 
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bít, mà chưa bao giờ được hưởng vị ngọt của tự do.

Và như thế, cuốn sách này thực chất ghi lại một chặng 
đường lịch sử của Việt Nam. Chỉ có bốn năm thôi, nhưng đó 
đã là một giai đoạn đầy sóng gió và rất đáng ghi nhớ trong 
công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ.

Bạn đọc có thể thấy, trong cuốn sách, có cả những bài viết 
theo một hướng khác, một giọng khác, trái ngược hẳn đa số 
còn lại. Nhưng những bài viết đó cũng phản ánh một góc 
nhìn mà người đọc cần ghi nhận và có thể đưa ra thảo luận, vì 
thế chúng được đưa vào tuyển tập, với sự tôn trọng tinh thần 
đa nguyên.

Các bạn có thể xem cuốn sách như một tập “nhật ký” lưu 
lại những ngày tháng đáng nhớ của cả một thế hệ đầy cởi mở, 
tự tin, gắn bó với mạng Internet, sống hiện đại và có trách 
nhiệm với cộng đồng, mà chúng tôi xin được gọi bằng cái tên 
đầy tự hào: Thế hệ F.

Việt Nam, mùa thu 2011 

Nhà Xuất bản Liên Mạng



ĐÊM TRƯỚC
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Những huyết cầu Tổ quốc

Đinh Vũ Hoàng Nguyên1

Xin lỗi con!

Khi hôm qua ôm con

Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh

ba làm con đau!

Bởi hôm qua

ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu Tổ 

quốc.

Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

Con ơi,

Ba sẽ kể con nghe

câu chuyện những ngư dân

đang hóa thân thành hồng cầu

để Trường Sa, Hoàng Sa

1 Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên sinh năm 1974, là họa sĩ, có nick Lão Thày Bói Già. 
Anh nổi tiếng với nhiều truyện ngắn, thơ, và đặc biệt là các tiểu phẩm, bình luận, status 
châm biếm chính trị trên Facebook, rất hài hước, trí tuệ, được đông đảo Facebooker 
ưa thích. Anh qua đời vì bệnh hiểm nghèo lúc 2h30 sáng ngày 23-3-2012 (2/3 âm lịch) 
vào đúng sinh nhật tuổi 37. “Những huyết cầu Tổ quốc” là bài thơ đầu tiên anh viết cho 
con trai mình – chú bé sinh ngày 29-3-2011. Chúng tôi xin được lấy “Những huyết cầu 
Tổ quốc” làm bài thơ mở đầu cho cuốn sách này. (Nhà Xuất bản Liên Mạng)
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vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

Con phải khắc tâm

Câu chuyện những bạch cầu:

là 58 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.

là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.

Những con số sẽ không là con số

khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình

Vết thương đạn bom vừa yên trong đất

Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.

Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi

Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển

Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển

Mạch máu này con phải thấy bằng tim

Nếu một ngày sóng nộ, cường lên

Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

Thứ lỗi cho ba

Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!

Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình

Đất nước bốn nghìn năm trên sóng

Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…

Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày

Khi con nếm trên môi,

Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
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Bởi trong máu luôn có phần nước mắt

Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu

Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ

Để điều này lớn lên con hiểu

Bây giờ, ba phải kể cùng con.
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Chiến tranh

Huy Đức

Đêm qua, có ít nhất hai tờ báo, trong đó có tờ Tuổi Trẻ, phải 
lột những bài viết về vụ Trung Quốc hợp thức hóa việc thôn 
tính Hoàng Sa. Sáng, có nhà báo trẻ ví sự kiện này với vụ bé 
Bảo Trân bị cô giáo lấy băng keo dán miệng.

Khóc. Vẫn biết là người Trung Quốc sẽ “chơi” như vậy mà 
không kìm được nhục. Mấy tháng trước, Đại sứ cũng đã bị 
dựng dậy lúc nửa đêm để nghe Bộ Ngoại giao họ “mắng” khi 
báo chí ta, nói với nhân dân ta, rằng ở Mỹ, ở châu Âu, người ta 
phát hiện ra những chất có hại cho sức khỏe trong thực phẩm 
và đồ chơi Trung Quốc.

Trong entry “Có lẽ cụ Chủ tịch không biết” tôi đã phân 
tích tính “lợi bất cập hại” khi “nhà nước hóa tiếng nói của 
nhân dân”. Họ biết là hàng tuần chúng ta có giao ban, có định 
hướng, có xử lý báo chí. Mấy ngày nay tôi có trao đổi email với 
một người bạn Trung Quốc, một nữ nhà báo. Cô ấy học với tôi 
ở Maryland. Hồi đó, biết tôi đã từng là một sĩ quan quân đội, 
cô ấy hỏi: “San, anh đã từng giết thằng Mỹ nào chưa?”. Tôi 
nói, không phải đùa: “Sorry Jin, khi tôi đi lính, không còn Mỹ, 
chỉ còn Trung Quốc”.
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Chiến tranh biên giới

Tôi xung phong vào bộ đội sau ngày 17-2-1979, khi “Tiếng 
súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Năm ấy tôi 17 tuổi và 
đang học lớp 10. Tôi nhớ như in máu đã chảy trong tôi như 
thế nào và ngay giờ đây máu vẫn chảy như thế mỗi khi nghe 
“Tiếng súng…”. Tôi biết, tôi sẽ trở lại quân ngũ nếu chiến 
tranh lại xảy ra như 29 năm trước. Tôi cũng không thể ngăn 
cản con trai tôi, nếu khi cháu lớn, người Trung Quốc lại xâm 
chiếm đất nước tôi.

Nhưng, tôi đã biết chiến tranh sau những năm tháng ở 
biên giới phía Bắc, những năm tháng ở Campuchia.

Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, 
kể, có một nhà lãnh đạo ta khi tiếp kiến Thủ tướng Thái nói 
rằng: “Chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng ba đế quốc to”. 
Ông Thủ tướng điềm đạm nói: “Chúng tôi thì lại tự hào vì 
không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Chắc nhiều 
bạn nghiên cứu lịch sử Thái cận đại và hiện đại sẽ thấy họ đã 
khôn ngoan như thế nào để tránh chiến tranh trong những 
tình huống tưởng như không thể nào tránh được. “Suy cho 
cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân 
cũng bại” (thơ Nguyễn Duy).

Tử chiến Hoàng Sa

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mới nhất của Đề đốc Hải quân 
Việt Nam Cộng hòa Hồ Văn Kỳ Thoại. Ông Thoại là cháu nội 
của nhà văn Hồ Biểu Chánh, là vị tướng đã ra lệnh nổ súng 
trong cuộc tử chiến Hoàng Sa hồi năm 1974. “Lịch sử sẽ đánh 
giá quyết định đó”.
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Năm 2005, khi ở Mỹ, tôi đã giúp một quan chức cao cấp 
của Bộ Ngoại giao lập danh sách những liệt sĩ Hải quân Việt 
Nam Cộng hòa hy sinh trong trận chiến này. Tôi không biết 
Bộ Ngoại giao đã làm gì với danh sách mà tôi đã từng cung 
cấp, nhưng ngay từ khi ấy, tôi đã đề nghị quan chức này, hãy 
thuyết phục để Nhà nước khắc bia lưu danh những người 
anh hùng đó.

Theo những gì mà những người lính hải quân Sài Gòn kể 
thì khi đó họ đã phải chiến đấu hết sức đơn độc. Trung Quốc 
đã lựa chọn một thời điểm mà người Mỹ không thể can thiệp, 
cho dù Hạm đội 7 vẫn ở ngoài Biển Đông.

Nuối tiếc

Tôi không bao giờ xét lại quyết định của mình năm tôi 17 
tuổi. Năm đó, tại Sài Gòn này, có những người lính đang bị 
hắt hủi, đang bị coi là “ngụy” vẫn sẵn sàng, nếu được chính 
quyền chấp nhận, sẽ tòng quân. Nhưng những gì dẫn đến 
“cuộc chiến tranh 17-2” thì, cho tới ngày nay, tôi vẫn tiếc.

Sau khi Jimmy Carter trở thành Tổng thống, người Mỹ đã 
định “bình thường hóa” quan hệ với Việt Nam. Năm 1977, 
Việt Nam khó có thể lấy được chiếc ghế ở Liên Hợp Quốc nếu 
như không có sự ủng hộ của người Mỹ. Khi ấy, ASEAN cũng 
đã chìa bàn tay ra nhưng chúng ta đã thật kiêu ngạo để không 
nắm lấy. Nếu khi đó, chúng ta đã là thành viên ASEAN, đã có 
quan hệ ngoại giao với Mỹ, chắc chắn, chúng ta sẽ xử lý xung 
đột ở Campuchia theo cách khác và người Trung Quốc không 
thể nào dám để cho cuộc chiến biên giới xảy ra.

Cũng có những sự lật lọng cay đắng khiến cho các nhà 
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lãnh đạo lúc đó không thể không “cảnh giác cao độ” với Bắc 
Kinh. Ngay trong ngày 1-5-1975, Khmer Đỏ, kẻ mà 14 ngày 
trước đó, nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam sẽ không thể 
nào nắm quyền ở Phnom Penh, đã giết những người dân Việt 
Nam sống ở vùng Tây Nam biên giới.

Cuộc chiến tranh Tây Nam sau đó do chế độ Pol Pot, với sự 
cố vấn của người Trung Quốc, tiến hành, đã làm cho mối quan 
hệ Việt – Trung trở nên nghiêm trọng.

Cùng lúc ấy, bên trong, chính sách “cải tạo tư sản” đã đưa 
hàng trăm nghìn người Hoa ra khỏi thành phố. Tiếp đó là 
“nạn kiều”. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể, năm 1978 ông ra 
Quảng Ninh và thấy nhiều vùng ở đây vắng ngắt. Hàng vạn 
người Hoa đã sinh sống nhiều đời ở Việt Nam, chỉ biết tiếng 
Việt Nam, đã phải ngơ ngác, ngậm ngùi “trở về” Trung Quốc.

Năm 1977, người Mỹ chủ động đàm phán với Việt Nam 
nhưng chỉ vì khoản “bồi thường chiến tranh” mà chính quyền 
đã bỏ lỡ mất cơ hội. Sang năm 1978, Trung Quốc phát tín hiệu 
rồi “hù” Mỹ: “Việt Nam là Cuba ở phương Đông”. Người Mỹ 
bỏ cuộc ở Việt Nam, bắt tay với người Trung Quốc.

‘’Dạy cho bài học’’

Đúng lúc ấy, 3-11-1978, Việt Nam lựa chọn đường lối ngoại 
giao “nhất biên đảo”, ký Hiệp định, dựa hẳn vào Liên Xô. 
Ngày 7-1-1979, Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Cuộc 
chiến tranh mà giờ đây thế giới biết là đã cứu được biết bao 
người dân Campuchia, khi đó bị coi là “xâm lược”.

Ngày 28-1-1979, Đặng Tiểu Bình đến Washington gặp 
Jimmy Carter, thuyết phục Carter nhìn nhận sự “bất an” của 
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thế giới khi Việt Nam bắt tay với Liên Xô. Trong chuyến đi 
đó, người Mỹ đã đọc được thông điệp về một cuộc chiến mà 
Đặng sẽ gây ra cho người Việt.

Người Mỹ đã để cho Đặng “dạy cho Việt Nam một bài học” 
và thật đắng cay, khi chiến tranh biên giới nổ ra, “đồng minh 
duy nhất” của chúng ta là Liên Xô đã “án binh bất động”, cho 
dù ở biên giới Trung Quốc khi ấy, Liên Xô có tới 54 sư đoàn.

Cay đắng

Tôi sẽ viết về cuộc chiến tranh này trong một entry khác. 
Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, số phận đã bắt tôi phải 
chứng kiến thêm một điều cay đắng nữa.

Năm 1984, khi đã tốt nghiệp sĩ quan và một chương trình 
đào tạo chuyên gia quân sự, tôi được điều tới Campuchia. Nơi 
mà hàng chục nghìn đồng đội tôi đã chết. Nơi mà bạn tôi, đại 
úy Long, chỉ trong một năm phải đánh tới 68 trận, và trong 
những ngày anh mất tích, mẹ anh phải chạy đôn chạy đáo dò 
hỏi tin con thì được trả lời rằng, ngày ấy, tháng ấy, trên chiến 
trường ấy, có ba đại úy tên Long chết!

Thế rồi năm 1991, khi đã là nhà báo, tôi được cử trở lại 
Phnom Penh để đưa tin về cuộc trở về của Quốc vương 
Sihanouk. Khi còn là một chuyên gia quân sự, tôi biết, ông 
Hun Sen đã nhiều lần nói với Đại sứ Việt Nam Ngô Điền: 
“Đây là người thầy vĩ đại của tôi”. Trong những ngày của 
tháng 11 năm 1991, tôi chứng kiến ông Ngô Điền gần như đã 
bị Hun Sen “trục xuất” khỏi Phnom Penh, trước khi Hun Sen 
lên đường sang Bắc Kinh rước Sihanouk.

Sau bao nhiêu năm làm đại sứ, làm người thầy dạy từng 
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chút cho Hun Sen, ông Ngô Điền phải “về” không có một 
quan chức Campuchia nào đưa tiễn. Nhân viên sứ quán và 
những người Khmer Krom nấu ăn cho sứ quán, sáng hôm ấy, 
đã phải vận sà rông ra đưa tiễn ông để tôi chụp mấy tấm hình.

Không nên trách Hun Sen, ông ấy phải vì quyền lợi của 
người dân ông ấy. Chỉ thấy xót xa, chúng ta thì đổ máu còn 
người Trung Quốc thì luôn có mặt đúng lúc. Họ đã hậu thuẫn 
cho chế độ Pol Pot, rồi hôm ấy, cả Hun Sen và Sihanouk, nạn 
nhân của Pol Pot, lại từ nhà họ trở về giữa tiếng reo hò của 
“nhân dân”.

Cũng năm đó, Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc thì vẫn được 
coi là kẻ thù. Chúng ta lần đầu tiên có được độc lập thực sự 
khi không nằm ở trong một “phe” nào cả. Tại thời điểm ấy, 
nếu lựa chọn thứ tự ưu tiên đúng, “bình thường hóa” quan 
hệ với Mỹ trước, “tư thế” trong đàm phán giữa chúng ta và 
Trung Quốc sẽ khác.

Cho dù có bị đô hộ hàng nghìn năm rồi thì chúng ta vẫn 
phải “quét sạch bóng quân xâm lược”. Nhưng tránh khỏi phải 
bị xâm lăng vẫn là điều tốt nhất. Lịch sử ông cha ta đã làm 
điều đó. Nhưng cũng phải thấy, ông cha ta ngày xưa đối xử 
với người Trung Quốc không khó như bây giờ. Tôi vừa đọc 
một cuốn sách do nhà xuất bản của Đại học Tứ Xuyên xuất 
bản. Họ chửi rất thậm tệ chúng ta.

Báo chí họ, trừ tờ Nhân Dân, vẫn chửi Việt Nam ngay cả 
khi các nhà lãnh đạo Việt Nam đang ở “thăm Trung Quốc”. 
Nhưng khi dân ta, báo chí ta lên tiếng họ lại nhắc nhở dựa 
trên “tình anh em, đồng chí”. Im!
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Không thể chấp nhận được!

Bùi Thanh

Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành 
phố Tam Sa, nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên Biển 
Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Điều này là không thể chấp nhận được!

Phản ứng “rất ngoại giao” của người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Việt Nam dường như chưa thể nói lên sự quan tâm đặc 
biệt, kèm theo bất bình của công luận Việt Nam vài ngày qua.

Còn nhớ, 19 năm trước, vào tháng 4 năm 1988, Trung Quốc 
cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, 
trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 
Ngay sau đó trên Tuổi Trẻ, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên gọi đó 
là một “nghị quyết ăn cướp, sau những hành động ăn cướp”.

Đúng vậy!

Nghị quyết nói trên được thông qua một tháng sau ngày 
14-3-1988. Đó là cái ngày hải quân Trung Quốc dùng vũ lực 
xâm chiếm các đảo ở Trường Sa. Họ đã bắn chìm ba tàu vận 
tải của hải quân Việt Nam. 74 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt 
Nam hy sinh giữa biển khơi. Và xa hơn một chút, ngày 19-1-
1974, hải quân Trung Quốc cũng đã dùng nhiều chiến hạm và 
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phi cơ cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Trong trận hải chiến 
lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã 
ngã xuống, nhưng không giữ được mãnh đất thiêng liêng của 
ông cha. Hoàng Sa từ ấy rơi vào tay Trung Quốc.

Nhưng vẫn chưa đủ, từ năm 1976, phía Trung Quốc luôn 
tìm cách thu tóm Trường Sa bằng quân lực, và thực tế họ đã 
xâm chiếm được nhiều đảo bằng cách ấy. Gần đây nhất, Trung 
Quốc tiếp tục thực hiện những cuộc tập trận ở Hoàng Sa, mở 
tour du lịch Hoàng Sa, xây dựng hải cảng, sân bay và các công 
trình quân sự trên những hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Không khó để đoán được đằng sau những hành động đó 
là gì.

Cho dù đó là gì đi nữa, chúng ta trước sau vẫn chỉ có một 
câu trả lời: Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam, và 
mãi mãi là như thế! Những người đi trước đã ngã xuống vì 
mảnh đất này và do vậy, chúng ta cũng sẽ không lãng quên 
điều ấy. Và chúng ta cũng không cho phép ai thay đổi lịch sử, 
thay đổi bản đồ Việt Nam!

Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục 
Dự báo Thời tiết, hãy xem Hoàng Sa Trường Sa chúng ta bao 
nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào?

Như chưa hề có cuộc chia ly…
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Trẻ sơ tán

Hậu Khảo Cổ Nguyễn

Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964, chiến 
tranh bùng nổ ở miền Bắc. Nhận biết đầu tiên về chiến tranh 
là khi má mang về nhà 5 cái ba lô may bằng vải bạt màu ghi.

–         Má ơi cái này là cái gì?

–         Ba lô con ạ.

–         Để làm gì má?

–         Để mang quần áo đi sơ tán.

–        Đi sơ tán là đi đâu má, có đu quay, có kẹo bông không, 
má?

–         …

Má lặng thinh, mắt đỏ hoe. Tôi đã không biết rằng cái ba lô 
là dấu hiệu sự chia ly rất lâu của gia đình. Sau đó ít ngày anh 
tôi, ba tôi lên đường ra chiến trường.

Một đêm Hà Nội tháng 10 cuối thu, gió mùa đông bắc 
sớm tràn về. Má đưa tôi lên nhà trẻ ở đầu Hàng Bông – Thợ 
Nhuộm (bây giờ nhà trẻ này vẫn còn). Ở đó đã có mấy chục 
bà mẹ ông bố đưa con đi sơ tán. Bọn trẻ ngủ gà ngủ gật, bố mẹ 
thì thầm trò chuyện lo lắng vì để các con đi theo nhà trẻ, còn 
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mình phải ở lại Hà Nội làm việc… Bỗng một tiếng còi huýt 
lên, bọn trẻ giật mình ngơ ngác, bố mẹ giật mình hoảng hốt… 
Đến giờ tôi vẫn ghét kinh khủng tiếng còi huýt, bởi vì nó đã 
cắt lìa tuổi thơ của tôi với ba má, nó ném tôi – con bé mới hơn 
5 tuổi – vào những năm dài sơ tán một mình không có gia 
đình bên cạnh.

Má đưa tôi lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì biết tôi 
hay bị ói khi đi xe. Nhìn má đi xuống xe, tôi bỗng hốt hoảng 
mếu máo: Má ơi ngồi đây, má đi đâu rồi? Một tiếng nói gắt 
gỏng: Con bé kia lớn rồi không được khóc, các bạn khóc theo 
bây giờ! Sợ quá, tôi nín bặt. Má tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt 
lã chã… Nhưng rồi trong bọn trẻ cũng có đứa khóc òa… Đứa 
nào cũng biết từ đây mình phải xa cha mẹ… Xe chạy rồi tôi 
vẫn thấy má đứng đó với đôi môi mím chặt và những giọt 
nước mắt  tuôn rơi…

Đình Chu Quyến (Sơn Tây). Mấy năm trời ở đó xa ba má. 
Tôi và vài đứa nữa là lớp lớn nhất của trại trẻ. Mỗi tối các cô 
bảo mẫu đều đi về nhà với gia đình của họ, tất cả bọn trẻ nằm 
trên sạp trong ánh đèn dầu leo lét. Mấy đứa lớn nhất thành 
“bảo mẫu bất đắc dĩ”, dỗ đứa nào khóc, thay quần áo cho đứa 
nào đái dầm, đắp chăn cho đứa nào lạnh co ro… Bây giờ gặp 
lại, nhiều người đã thành ông bà nội ngoại, vẫn nhớ: Bà này 
ngày xưa thay quần cho tui nè.

Thời gian trôi qua. Những ngày sơ tán bọn trẻ đã lớn lên 
rất nhanh, không phải là thể chất mà là tinh thần, tự lập sớm 
hơn, học và biết được nhiều điều từ cuộc sống ở nông thôn. 
Thế nhưng cái cảm giác “bị bỏ rơi”, cô đơn, tủi thân khi ốm 
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đau khi nhớ cha mẹ của những ngày sơ tán ấy dường như 
không phai mờ… Rất lâu sau này trong cuộc sống, mỗi khi 
có gì khó khăn bế tắc, nhiều người chúng tôi vẫn không thể 
chia sẻ với người thân, luôn co mình lại trước bạn bè… Sự tổn 
thương (không ai muốn) từ ngày thơ ấu đã để lại dấu ấn này, 
gây ra sự bất hạnh cho không ít người. Sau này trong bất cứ 
hoàn cảnh nào không bao giờ tôi để các con tôi phải một mình 
như tôi lúc ấy!

Mấy chục năm đã qua, tất cả chỉ còn là ký ức. Không hiểu 
sao mấy bữa nay tôi lại nhớ những ngày sơ tán từ hơn 40 năm 
trước. Chiến tranh ư? Chắc không ai muốn những đứa trẻ bây 
giờ rơi vào hoàn cảnh phải xa cha mẹ ông bà như những đứa 
trẻ sơ tán năm ấy! Nếu có thể, hãy bằng mọi cách để tránh 
chiến tranh, bởi vì gây chiến hay đình chiến đều không khó, 
nhưng khi tiếng súng đã im thì rất lâu về sau chiến tranh vẫn 
chưa chấm dứt!
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Thư gửi Bộ Chính trị Việt Nam

Người Buôn Gió

Từng đoàn người đổ ra khắp mởi nẻo đường của các đô 
thị chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở 
một giải đấu khu vực, từ trẻ đến già ai cũng hồ hởi, phấn khởi 
hân hoan. Khắp nơi trong các quán xá, người ta chỉ nói có 
mỗi chuyện đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia theo 
cách gì. Người ta còn cho rằng qua bóng đá thể hiện tinh thân 
yêu Tổ quốc, yêu dân tộc. Chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ 
chắc mang lại cho đông đảo nhân dân một niềm phấn khích 
nữa trước đội tuyển Lào yếu ớt. Đường phố của các đô thị lại 
ngập cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, không khí mừng 
chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam lại dâng cao 
ngùn ngụt, khí thế nức lòng người..

Giá như… một chút thôi... tinh thần ấy được áp dụng vào 
việc phản đối Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong việc họ 
ra tuyên bố chính thức hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa 
là của họ. Sáng nay người dân Hà Nội vẫn bình thản đi làm. 
Mảnh đất mà cha ông, anh em họ từng đổ máu, một nguồn 
tài nguyên dồi dào đã bị cướp đi, đối với họ không có nghĩa gì 
sao, không bằng trận túc cầu chiều nay chăng?
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Khi người anh em Việt Nam đang hân hoan mừng rỡ vì 
được vào làm dự bị cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì 
ông anh Trung Cộng dội một gáo nước lạnh làm bẽ mặt chính 
phủ Việt Nam với đồng bào Việt Nam nói riêng và thế giới 
nói chung. Việc làm của chính phủ Trung Hoa khiến cho việc 
vừa được chân trong Hội đồng Bảo an của Việt Nam thành trò 
cười lố bịch. Liệu ông Việt Nam bảo vệ được cho ai khi chính 
bản thân ông bị người ta ngang nhiên cướp đất, ngang nhiên 
thành lập đất của Việt Nam thành của Trung Cộng?

Thưa các ông trong Bộ Chính trị Việt Nam,

Hơn lúc nào hết, chúng ta đang bị tổn thương về mặt tinh 
thần, con giun đã bị xéo mãi lắm rồi, thưa các quý ông trong 
Bộ Chính trị Việt Nam. Ngày hôm qua các ông có buổi làm 
việc với Thành ủy Hà Nội để có kế hoạch chào đón 1000 năm 
Thăng Long. Người ta nói rằng giỗ để người sống ăn, còn 
người chết có ăn được đâu. Các quý ông có làm kỷ niệm to 
đến đâu chăng nữa cũng làm sao xóa được vết nhục nhã từng 
tấc đất cha ông để lại bị xẻo ngoài Biển Đông kia.

Đành rằng chúng ta yếu hơn Trung Quốc về mọi mặt, kinh 
tế chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào họ, từ công nghệ, nguyên 
liệu đến hàng hóa. Chúng ta không thể một sớm một chiều 
cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nếu chúng ta phản ứng mạnh 
mẽ, quyết liệt, có thể kinh tế chúng ta một lần nữa lâm vào 
suy thoái trầm trọng, mỗi bước đi đều cần phải cân nhắc kỹ. 
Tôi hiểu cái khó của các quý ông trong Bộ Chính trị Việt Nam 
trước trò ma mãnh của Trung Hoa anh em. Nhưng chẳng lẽ 
chúng ta không làm gì ngoài những lời nói suông của ông Lê 
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Dũng? Ông ấy chỉ là người phát ngôn chung chung. Sao quý 
ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh 
không đứng thẳng ra nói trên cương vị lãnh đạo của mình, 
lên án, phản đối hành vi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
như các thủ tướng Nhật đã nói với Nga về quần đảo Senkaku? 
Với việc đẩy sang cho cái máy nói là ông Lê Dũng, hiển nhiên 
tự các ông đã né tránh trách nhiệm này trước đồng bào Việt 
Nam trong và ngoài nước, vô tình các ông đã nêu cao thói bạc 
nhược trong bộ máy chính phủ. Các ông làm vậy thì bảo sao 
nhân dân Việt Nam chỉ quan tâm đến trận túc cầu chiều nay 
mà thôi, không trách họ được.

Một bộ phận thanh niên chúng tôi ít nhiều là người biết 
chữ như ngày xưa các cụ nói về kẻ sĩ. Chúng tôi còn có chữ 
sĩ trong người. Chúng tôi có vợ đẹp, con ngoan, có cuộc sống 
đầy đủ. Chúng tôi ham thích thể thao, nghệ thuật, thích 
hưởng thụ, thích sống xa hoa. Nhưng đừng nghĩ những thứ 
đó xoa dịu nỗi uất hận trước trò xâm lấn của ngoại bang. Dẫu 
Hoàng Sa, Trường Sa cách chúng tôi xa lắm, xa cả về địa lý 
lẫn quyền lợi. Mất Trường Sa, Hoàng Sa thì chúng tôi chả ảnh 
hưởng gì cả, sáng tôi vẫn có tiền đi ăn bát phở tái nạm, uống 
ly cà phê Cappuccino, hút điếu thuốc lá Camel, bình luận về 
cách dùng người của ông Rít Đờ (Riedle) hay âm nhạc của Lê 
Minh Sơn. Tuy nhiên, ở góc nào đó trong trái tim nhiều ngăn, 
vẫn trỗi dậy tiếng nói cảnh báo về mảnh đất nào xa xôi lắm 
của quê hương tôi đang bị người ta chiếm mất. Tiếng nói nhỏ 
mà day dứt lắm, như lời cha anh trách cứ chúng tôi sao nỡ 
bàng quan trước mảnh đất cha ông đã để lại, mảnh đất thẫm 
mồ hôi và máu của bao lớp người đi trước.
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Liệu có thể các ông tổ chức một lễ truy điệu trọng thể ghi 
nhớ công lao của 74 chiến sĩ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam cũng như các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng 
hòa đã hy sinh để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa ruột thịt của Việt Nam chăng? Một lễ truy điệu trọng thể 
trong thời điểm này sẽ đánh thức tinh thần tự trọng của người 
Việt chúng ta, đồng thời cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc 
nhất tới nhà cầm quyền Trung Quốc, báo hiệu tiếng gầm lớn 
của con giun đang bị xéo quằn quại như hình chữ S này.

Nếu như nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì 
ham vọng thôn tính dứt điểm hai quần đảo này của chúng 
ta, một mặt vẫn duy trì quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa, 
chính trị. Thì tại sao chúng ta không đưa quân ra ngoài đó, 
chấp nhận một cuộc đụng độ không chính thức, chúng ta trên 
bề mặt nổi vẫn cứ quan hệ với Trung Quốc như họ muốn. Cho 
dù tổn thất chúng ta có lớn lao, nhưng đâu có sao, hàng nghìn 
năm nay trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ chúng ta vẫn chấp 
nhận. Ngay cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng 
ta vẫn hô hào dù có biến Hà Nội thành thời kỳ đồ đá, dù có 
cháy cả dải Trường Sơn chúng ta cũng cam lòng chấp nhận 
đó sao? Nhân dân Việt Nam đã bao giờ chần chừ, thoái thác 
trước các khẩu hiệu của các ông lần nào đâu, kể từ khi các ông 
lãnh đạo hết cuộc chiến chống thực dân đến đế quốc, đến 
bành trướng bá quyền đến nghĩa vụ quốc tế Căm Bốt. Xương 
máu đổ hàng triệu người, chưa lần nào nhân dân Việt Nam 
không đi theo lời kêu gọi cả.

Hãy để cuộc chiến nổ ra như người Trung Cộng muốn, nếu 
nó leo thang thì càng tốt. Nó trở thành vấn đề nóng mà thế 
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giới buộc phải quan tâm, can thiệp. Con có khóc mẹ mới cho 
bú. Một cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa mà có nguy 
cơ gây ảnh hưởng đến hòa bình quốc tế thì bên bị ảnh hưởng 
nhiều hơn lại là Trung Cộng chứ không phải chúng ta. Thế 
giới sẽ tập trung mổ xẻ hành động của Trung Cộng một cách 
quan tâm sâu sắc vì chúng là nước lớn đang phát triển chứ 
không hời hợt coi là chuyện khu vực của hai nước nữa. Chính 
Trung Cộng cần quan hệ phát triển với thế giới hơn chúng ta 
rất nhiều. Một cuộc chiến đẩy Trung Cộng vào thế đối mặt với 
quốc tế, làm hạn chế mọi quan hệ kinh tế, biết đâu sẽ khiến 
chính nền kinh tế non trẻ đang nên của Trung Cộng vào thế 
khó. Nếu như vậy thì chính nhân dân Trung Hoa sẽ phản đối 
chính phủ mình đã sa đà vào cuộc chiến phi nghĩa, khiến cuộc 
sống của họ bị ảnh hưởng.

Tôi biết trên cương vị các ông, nhiều nguyên nhân từ các 
phía cần phải cân nhắc, không thể tùy tiện để có thể làm ảnh 
hưởng, xáo trộn, có nguy cơ đổ vỡ hay mất mát. Nhưng các 
ông nên nhớ một điều khi đọc lại lịch sử của dân tộc mà các 
ông lãnh đạo: Không có cái mất mát gì lớn hơn chuyện đất đai 
Tổ quốc bị xâm phạm, không có nỗi nhục nào lớn hơn chuyện 
cắt đất cầu hòa. Nếu ngày hôm nay chúng ta không làm gì 
rõ rệt trước hành động xâm lấn của Trung Cộng, các ông hãy 
nghe tôi: Đốt những sách viết về Lý Thường Kiệt, Nguyễn 
Huệ... đi, rồi chúng ta làm đơn xin sáp nhập với Trung Quốc 
thành một tỉnh. Chấp dứt mọi ưu phiền, trăn trở. Tha hồ yên 
ổn làm ăn.
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Anh Trung, em Việt

Nguyễn Lương Hải Khôi

– Anh ơi anh, không hiểu làm sao mà giá cả cứ tăng, dân 
em nó sắp phát điên rồi!

– Okie, ta làm cho bọn nó quên chuyện lạm phát nhé. Chờ 
tí.

– Dạ, anh giúp em một tay…

– Xong!

– Dạ, anh vừa làm gì đó?

– Tao vừa cắt cáp!
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Anh như thế là đéo được!

Đặng Thiều Quang

Anh Trung ạ, sau khi cắm mốc trên đất liền xong xuôi, em 
thở phào thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi 
nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này, giờ anh 
tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé.

Xong rồi giờ sang chuyện giải quyết cái ao làng, trước nay 
vì anh to như con tịnh nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ 
đất cát, giờ đất cát xong rồi, sổ đỏ đâu vào đấy rồi, anh định 
lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao làng thì em thật, như 
thế đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì 
tham quá thể vậy?

Cho nên là vụ 2007, lần cuối em nhịn nhục muối mặt với 
đám cháu chắt dại dột biểu tội biểu tình phản đối anh cái 
chuyện anh tuyên bố láo lếu cái ao là của anh tất, lúc đấy khổ 
nhục kế em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi 
vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng anh em mình còn làm 
cho xong cái sổ đỏ. Nay sổ đỏ xong rồi thì em kệ mẹ, anh động 
vào cái ao là em bù lu bù loa bật đèn xanh cho chúng nó đào 
mả bố anh lên đấy, em đéo biết.

Em thật, anh em mình thì nói chung đéo vấn đề, nhưng 
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bọn dân đen của em, chúng nó quẫn quá rồi, anh mà làm quá 
thì nó bật nốt cả em, chúng nó bảo nhau bố mình mà hèn 
nữa thì cho bố hưu non, chúng mình cho bố vào viện dưỡng 
lão luôn. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy 
vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng 
du học đâu vào đấy cả rồi, nhưng bọn cháu chắt dân đen thì 
chúng nó đang kêu giời vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc 
đau hết cả đầu em chưa biết phải làm sao. May quá anh lại giở 
trò đúng lúc này thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật 
đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu, chó 
cắn áo rách là chó ngu chứ còn gì. May quá giờ chúng nó có 
chỗ để xả xì troét rồi, mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát 
anh thấy đấy, bọn trí thức nửa mùa phây búc phây biếc hoắng 
hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua 
thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu 
chắt nhà em chó cùng dứt dậu nó húng lắm, con sâu xéo mãi 
cũng quằn, anh công nhận không?

Mà đéo biết bên nhà anh thế nào, chứ nhà em thì phây búc 
phây biếc vẫn vô sờ tư anh ạ, cấm thế đéo, anh có muốn bị 
chơi một quả như thằng Mubarack hay thằng Gaddafi thì anh 
cứ bảo em một câu, em đảm bảo ờ cái ao làng cứ cho là của 
anh, nhưng dậy sóng thần ngay, đèo mẹ, em bật đèn xanh cho 
chúng nó tương gạch vỡ vào thì đến váng bèo anh cũng đéo 
có mà húp, đừng nói chuyện khoan dầu với cả lượn tàu ngầm 
tàu nổi anh nhé. Gần trăm triệu thằng nhà em ít đéo đâu, mỗi 
thằng nửa gạch vỡ thì lấp mẹ ao làng luôn, thế cho nhanh.

Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, anh đang làm ăn ngon lành 
thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi, chứ bây giờ đánh nhau chưa 
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biết thằng nào ăn được thằng nào, trừ phi anh chơi hết gần 
trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất 
này, anh định làm thằng Hitler thứ hai hả anh? Ờ thì cứ cho là 
anh thịt được em thật, nhưng để thịt được thì chuyện làm ăn 
của anh cũng coi như tiêu luôn, anh nhớ nhé, đau đầu phết 
đấy anh.

Cứ cho là em yếu, cứ cho là em nhịn nhục giỏi em chỉ 
muốn được yên thân, mấy lần anh có mang súng hoa cải ra 
bắn mấy thằng quăng chài ở cái ao làng em cũng dắm mắt 
cho qua, nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền 
thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em thì một 
lần nữa em thật, đéo được đâu, thằng ấy là anh cả nó đang đi 
kiếm cơm cho em đấy anh, nhân đây em cũng thông báo với 
anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi, cả nhà 
giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. 
Anh làm thế, đèo mẹ, bọn buôn cá chúng nó sợ chúng nó té 
hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à? Anh đã thấy anh vừa 
tham vừa ngu chưa anh?

Cho nên anh ạ, đêm nay anh cứ nằm vắt trym lên trán mà 
suy nghĩ cho kỹ rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy, 
rồi có gì em sẽ dạy dỗ bảo ban mấy thằng cu nhà em nó thôi 
chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến, chứ em thật, súng 
hoa cải thì em không có chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào 
cũng sẵn anh ạ, chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát 
nữa thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu, em thật.

Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho.

Em Việt, thằng em khờ dại bé bỏng của anh.
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Đồng hành cùng nhân dân

Mít Tờ Đỗ

Từ đầu năm đến nay, Tổng thống Benigno Aquino III đã 
hơn chục lần công khai nói về vấn đề Biển Đông, về những 
cuộc va chạm giữa Philippines và Trung Quốc ở vùng biển 
này cũng như lập trường của Manila đối với một số vùng biển 
đảo tranh chấp. Ông còn công bố quyết định chi gần 12 tỉ peso 
(tức khoảng 280 triệu USD) để tăng cường vũ khí bảo vệ lợi 
ích Philippines ở Biển Đông.

Những phát biểu của ông Aquino, lúc mềm mại, lúc cương 
quyết, nhưng nói chung đều nằm trong lập trường chủ quyền 
Philippines là không nhượng bộ đối với các vùng biển đảo mà 
họ tuyên bố chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình 
là ưu tiên số 1… Các trợ lý của ông Aquino như Bộ trưởng 
Quốc phòng, Ngoại giao… cũng như các vị chủ chốt ở nghị 
viện cũng liên tục lên tiếng.

Trong khi vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là cực kỳ phức 
tạp và một vài tuyên bố của nguyên thủ cũng chả giải quyết 
được gì nhiều, thì việc ông Aquino III thường xuyên lên tiếng 
cho thấy ông đang “sống” cùng người dân nước mình. Tâm 
tư, tình cảm, những nỗi bức xúc về chủ quyền đất nước của 
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thần dân luôn được người đứng đầu đất nước chia sẻ, bằng 
những thông điệp được đưa ra đúng lúc. Người dân qua đó sẽ 
thấy rằng lãnh đạo cũng có suy nghĩ như họ, đang đồng hành 
cùng họ. Lãnh đạo thực sự là CỦA họ. Những nghi kỵ nhằm 
vào lãnh đạo vì thế ít có cơ hội nảy nở, lây lan. Có thể nói, 
tuyên bố của người đứng đầu cực kỳ quan trọng và không chỉ 
nhằm mục đích đối ngoại.

Ở Việt Nam, từ khi các hành động gây hấn của Trung Quốc 
ở Biển Đông leo thang trong thời gian gần đây, người có chức 
vụ cao nhất lên tiếng có lẽ là bà Phương Nga – người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao – hàm vụ trưởng (mà ở nước ta thì chắc 
phải có đến mấy trăm vụ trưởng!). Còn lại tất cả mấy vị ở Bộ 
Chính trị đều không thấy nói gì, thậm chí những tuyên bố 
chung chung (như hồi trước), chẳng hạn “giữ từng tấc đất, tấc 
biển của cha ông”… cũng không xuất hiện.

Không thể suy diễn rằng việc ông Aquino và thuộc cấp nói 
nhiều chứng tỏ chính phủ của ông làm nhiều hơn giới lãnh 
đạo Việt Nam. Cũng không thể kết luận rằng cái cách phát 
ngôn liên tục của giới lãnh đạo Philippines có hiệu quả cụ thể 
và tức thời về ngoại giao hơn phương cách âm thầm và lặng 
lẽ của chính quyền Việt Nam. Trong những ngày qua và ngay 
lúc này, có thể các lãnh đạo cao nhất Việt Nam đang chạy 
toát mồ hôi, suy nghĩ nát cả đầu và họp lên họp xuống để 
tìm phương cách tốt nhất bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân. 
Nhưng họ không muốn chia sẻ với người dân, và như một hệ 
quả, người dân không hề biết điều đó. Sự bức xúc của người 
dân vì thế càng có lý do để dâng lên. Người dân thấy rằng chỉ 
có họ mới quan tâm tới chủ quyền, còn lãnh đạo thì không. 
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Bằng chứng là lãnh đạo “im re” đấy thôi. Người dân thấy rằng 
lãnh đạo không sống cùng họ, không đồng hành cùng họ.

Từ bức xúc, uất ức, người dân đâm ra nghi ngờ. Những ý 
kiến kiểu như “chính quyền nhu nhược!”, “chính quyền đang 
thỏa hiệp?”… trở nên ngày một phổ biến hơn. Khoảng cách 
giữa chính phủ và người dân, vì thế, ngày một doãng ra (em 
rất ghét từ “doãng” này, vì nó rất lạ, nhưng bác Sáu Phong 
từng dùng).

Có thể “âm thầm lặng lẽ” là một đặc trưng của chính thể 
này, cũng có thể mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung 
Quốc đòi hỏi lãnh đạo cấp cao phải giấu kín cảm xúc, không 
huỵch toẹt như Philippines được. Có thể cách làm việc này 
từng phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, tôi e rằng giờ đây phương cách này cần phải 
được điều chỉnh. Một chính quyền đối ngoại khôn ngoan cỡ 
nào mà bất lực trong “đối ngoại với nhân dân” thì cũng là một 
chính quyền thất bại. Khi nhân dân không hiểu chính quyền, 
thì chính quyền thực sự đã đánh mất chỗ dựa lớn nhất của 
mình rồi. Mà không có chỗ dựa nhân dân, không có sức mạnh 
nhân dân thì làm sao đối ngoại với mấy gã cơ bắp cuồn cuộn 
nổi!
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Chỉ là đi, cảm nhận và chia sẻ

Codet Hanoi

1. Những ngày tháng đi miền núi, được nghe nhiều chuyện 
về việc ngày trước, người Trung Quốc thường xuyên sang bên 
mình thu mua móng trâu, thu mua đồ đạc, đồ nữ trang bằng 
bạc của người dân tộc. Cho đến giờ thì có lẽ thành công trong 
việc thu mua bạc, bởi vì đến giờ, người dân tộc của mình đa 
phần chỉ còn đeo vòng nhựa Trung Quốc. Một phần vì nghèo, 
hai vì có bao nhiêu bạc, Trung Quốc thu mua hoặc đổi chác 
hết cả. Chả để làm gì, nó thu mua, rồi bẻ vụn, cho vào nồi nấu, 
để triệt tiêu cái gọi là văn hóa bản địa đi.

Cũng như gần đây nạn nuôi đỉa, gom đỉa để bán cho Trung 
Quốc. Xưa, ở nông thôn,có cảnh gắp phân rơi trên đường 
làng để chấm công. Giờ, đỉa, cái con vật ghê sợ ấy cũng bị ảnh 
hưởng của thuốc hóa học phun cho cây diệt sâu, nên độc hại, 
diệt cả đỉa, làm gì có đỉa nhiều như hồi xưa nữa mà bán. Thế 
nên sinh ra nạn nuôi đỉa quy mô lớn – không dám nghĩ đến 
cảnh nhân ra hàng trang trại, giống nạn ốc bươu vàng đến giờ 
cũng chưa diệt được hết để bán cho Trung Quốc, rồi Trung 
Quốc nó không mua nữa, thì cái lũ đỉa hại lúa kia tính sao? 
Thật kinh tởm!
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2. Về đồ ăn, cái mặc, vật chất cho bà con dân tộc, cũng là 
một vấn đề. Đa phần mua váy may sẵn của người Trung Quốc 
sản xuất, vừa rẻ, vừa tiện, bởi một bộ váy dệt tay bây giờ quá 
đắt, càng ngày càng trở thành của hiếm. Ai giàu lắm mới sở 
hữu một bộ trang phục tự thêu, tự dệt bằng tay, còn đồ bình 
thường thì cứ hàng Tung Của mà dện...

Nhiều lúc cứ nghĩ sao mấy công ty dệt của Việt Nam không 
sản xuất hàng cho bà con dân tộc. Tiền thì Nhà nước bỏ một 
phần thuế ra mà trang trải mấy cái chuyện chính sách này. 
Muốn người ta theo mình mà chả chịu chăm sóc, vỗ về, chả 
biết chăm lo cả phần tinh thần, ngẫm ra cũng như một công 
ty, bi kịch là có ban nhân sự tồi, không biết cách vỗ về, chăm 
sóc nhân viên. Các cụ đã nói, con không chê cha mẹ khó, chó 
không chê chủ nghèo, người Việt lại coi trọng tình nghĩa hơn 
tiền bạc! Xem bà con có nhu cầu gì, chú ý phần nào đến sự 
thiết dụng về đồ dùng cần thiết cho họ, thay vì dùng toàn 
bộ đồ Tàu. Sự thực chiếm văn hóa này của Trung Quốc, thiết 
nghĩ, là rất nhanh. Do số lượng bà con dân tộc có hạn, bây giờ 
người ta toàn mặc, toàn ăn, toàn dùng đồ Tàu, lại ở vùng biên 
giới Tàu, chả mấy chốc mà khó phân biệt được đâu là Tàu, 
đâu là ta. Trung Quốc cứ dần dần, nhẩn nha vậy thôi.

Hoặc ngay chuyện bà con bây giờ cứ xoay trần ra khai thác 
đá, xay vụn như bột, hít đủ bụi đá do không có bảo hộ lao 
động, rồi đóng thành bánh, thành gạch, dựng thành nhà chứ 
không còn lấy đá tự nhiên chất chồng lên nhau thành nhà, 
thành hàng rào như trước. Cũng đúng thôi, do lấy đâu ra gỗ, 
do Trung Quốc nó có cái máy xay đá hay quá. Mình sẵn núi, 
ghè ra mà nghiền.
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3. Đi trên con đường tới Thác Bản Giốc, tới Thác, nghĩ 
cái Thác được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam đây sao? Mức 
hoành tráng thì không bằng thác ở Tây Nguyên, nhưng lại có 
vẻ mỹ miều, sắc màu của ruộng lúa, thác nước nếu vào vụ. Và 
quan trọng hơn, về mặt lịch sử, thì đây là con thác bị chia sẻ vì 
sự nhường nhịn của Việt Nam. Thấy thuyền bè Tung Của đi 
lại rầm rập. Bên mình lèo tèo, mấy bác chống bè nằm khểnh 
ngửa mặt lên trời ngủ... ngày...

Lúc ngồi lặng trên chỗ mà vào vụ mùa, nó sẽ là những 
cánh đồng lúa, ngắm bên này, bên kia, ngắm mấy cột mốc, 
ngắm sự thớ lợ của bọn Tung Của, hò hát, đánh trống múa rối 
ở Thác Bản Giốc, mới thấy tình yêu đất nước mãnh liệt – mà 
chắc bình thường, nó chẳng hiện hữu. Và nhớ những câu thơ 
của Nguyễn Đình Thi:

Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm ngát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa…

Thế mà dòng Quây Sơn kia phải chia sẻ cho cái lũ Tung 
Của. Cả cái chợ phiên biên giới, bên mình bao giờ cũng lèo 
tà lèo tèo mấy món đồ trông rất đáng thương, trong khi bọn 
Tung Của thì hoành tráng và quy mô. Cái quan trọng, là sự 
bài bản, có kế hoạch của Tung Của. Nếu mình và Tung Của 
đã thống nhất mở chợ biên giới, thì làm sao, mình cũng phải 
có kế hoạch cho đối xứng, để lợi, hai bên cùng lợi, thiệt, hai 
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bên cùng thiệt. Chứ mở chơ vơ như thế, bên mình trông tội 
nghiệp quá, còn bên họ, đi chợ, như để diễn kịch, bởi họ đi 
chợ, như ngày hội, rầm rập rầm rập. Ờ, dân số nó đông. Dân 
mình ít, không ai làm... như này là cố gắng lắm rồi... Có thể sẽ 
có nhiều câu biện minh như vậy... Nhưng mà đứng giữa chợ 
thấy cái bọn Tung Của cứ sang bên mình ầm ầm nhưng mà 
chả phải để giao lưu, buôn bán, mua bán với mình, bởi mình 
có cái quái gì mà mua, mới thấy sao mình không học tập chiến 
lược bài bản, và có quy hoạch duy trì sự tồn tại tương xứng 
không để thiệt hại cho bên mình nhỉ?

4. Rồi đi trên những con đường Vị Xuyên của Hà Giang, 
Trùng Khánh, Cao Bằng mà nhớ rằng đang đi trên con đường 
xương máu của cha ông đã đổ xuống nơi này khi bọn Tung 
Của đánh chiếm vào tận sâu trong lãnh thổ Việt Nam...

Chiến tranh là điều kinh khủng nhất. Tôi còn nhớ đêm nọ 
mẹ tôi bảo: “Đêm qua mẹ mơ sợ quá, toàn máy bay đến rải 
bom”. Rồi bà chẳng nói thêm điều gì nữa. Tôi biết bà đang 
nhớ tới trận bom 1972 Mỹ rải thảm khu phố Khâm Thiên và 
Bạch Mai. Một người dì của tôi đã mất trong trận bom đó. Bác 
tôi (người trai trẻ để lại người yêu đến giờ vẫn chẳng chịu lấy 
chồng) lên đường vì Tổ quốc, đến giờ chỉ có duy nhất một 
thông tin: “Hy sinh mặt trận phía Nam”. Đợt tới dự lễ cầu 
siêu ở nghĩa trang đường 9 – Nam Lào, nghĩa trang Trường 
Sơn, trước bạt ngàn những ngôi mộ, thấu thế nào chiến tranh, 
tôi chẳng thể nào tìm thấy bác được... Rồi còn những nỗi đau 
không tên...

Hồi xưa, khi đi chùa, mỗi lần nghe ai khấn: “Cầu cho đất 



Chỉ là đi, cảm nhận và chia sẻ    49

nước thái bình, nhân dân an lạc”, tôi cũng thầm cười rằng sao 
mà xa xôi thế nhỉ, yêu nước, và lý thuyết thế nhỉ, thân mình 
còn đã lo xong đâu... Sau này mới thấy, chẳng còn tính vị kỷ ở 
đây, rồi đến lúc người ta cũng cần phải nhớ đến câu đó thật.

5. Thấy có công ty du lịch Canaan Tourist đăng lời dõng 
dạc thông báo: “Từ chối tour đi Trung Quốc”. Thấy cảm khái 
tinh thần của vị lãnh đạo công ty đó quá. Làm như vậy sẽ ảnh 
hưởng về kinh tế, về lợi ích của công ty không mà sao vị đó 
dám vậy? Tại sao vậy? Như thế, có là... “khôn khéo” không? 
Rồi các mối quan hệ trong nước của vị đó nữa? Họ không sợ 
sao? Cảm phục quá!

Thèm đi Tân Cương, thèm đi Sangrila, thèm đi Cửu Trại 
Câu mùa thu... nhưng thôi, từ từ nhé. Xét đã nhé! Đi hết nước 
Việt mình nữa đi, để hiểu và thêm yêu, thêm thương đất Việt.

6. Hôm nay đọc trên Facebook thấy mấy lời kêu gọi biểu 
tình hòa bình ở trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc... chẳng 
những người nào đã tham gia lần một, đều thấy thời gian trôi 
nhanh quá, thấm thoắt, đã 4 năm rồi. 4 năm, không thể quên 
được không khí hừng hực như vậy. Rồi bọn Trung Quốc lại 
chẳng để lại cái lo lắng nhất nữa, bởi nó đã là thường trực, 
nhưng còn nỗi lo lắng bị chính những người làm nhiệm vụ an 
ninh của mình nhòm ngó, mời đến “làm việc”, rồi lỡ mà ảnh 
hưởng đến việc kiếm cơm của mình thì ảnh hưởng tới bản 
thân và gia đình trước chứ cũng chẳng liên quan gì đến ai... 
Không khí sợ hãi bao trùm ngay sau cuộc biểu tình, do chính 
những người của Nhà nước mình gây ra chứ chẳng phải ai 
khác. Lạ thế đấy nhưng cũng đương nhiên là thế đấy!
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Thế nên sự dè dặt, dè chừng, đến giờ là dễ hiểu. Làm sao 
để tránh được hai thứ đe dọa là các bạn làm nhiệm vụ chính 
đáng nhưng thực ra nỗi sợ với các bạn còn hơn cả dạng lưu 
manh. Thứ hai là các bạn nào đó lợi dụng cuộc biểu tình đơn 
thuần trong sáng mà làm cái gì đó... với những mục đích 
riêng...

Nên rất mong có một tổ chức nghiêm ngặt, an toàn, đảm 
bảo cho người tham gia, chứ để ai cũng lo lắng, ai cũng sợ bị 
sờ gáy, ai cũng bị tâm thế đang vi phạm, lại ghét bị lợi dụng, 
dẫn đến những sự đơn lẻ, vụn vặt, ai cũng khinh khỉnh một 
mình: “Thời thế này, tôi độc lập, chả dính vào ai. Dính, là 
chết”. Nhưng chính sự không đoàn kết đó sẽ có thể gây nguy 
hiểm đến cho bạn. Thế nhưng, để tìm được một nhóm tốt, 
giống như đã có nhiều đoàn thanh niên tình nguyện làm được 
nhiều việc tốt, tôi lại chưa nhìn thấy ai, chưa nhìn thấy rõ 
được bản chất, tính chất của cuộc xuống đường sẽ như nào...

Sức mạnh, là sự đoàn kết và yêu thương!

Cũng như Internet đã đem đến nhiều thứ, và bạn phải tỉnh 
táo để biết sàng lọc để đón nhận những cái hay của nó, cũng 
mong bạn tỉnh táo, tìm được sự biểu hiện hợp lý mà không 
phải xấu hổ rằng sao mình lại hèn thế, hoặc đừng có thờ ơ, 
vô cảm, rằng đây không phải chuyện của mình, cứ lo cơm áo 
gạo tiền đi... Hoặc lực bất tòng tâm, biết làm sao, đành đứng 
bên lề, cũng như đứng bên lề của cuộc lạm phát đang diễn ra.
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“Chẳng giải quyết được việc gì”

Tùng Iemxi

“Chẳng giải quyết được việc gì đâu” – một cậu bạn đã chép 
miệng, thở hắt ra, đánh thượt một cái, khi bạn bè nói chuyện 
về việc hơn 1000 người Việt đã xuống đường chống Tàu sáng 
5-6-2011 vừa qua tại Hà Nội và Sài Gòn.

Đúng là việc xuống đường của hơn 1000 người, kể cả 
hàng triệu người Việt, cũng chẳng thể giải quyết ngay được 
việc gì, cũng không khiến Tàu khựa trả lại đất đai, biển đảo; 
nhưng đơn giản điều đó cần phải làm, để cho không chỉ khựa 
mà toàn thế giới biết rằng: Người Việt có mồm, có mắt và có 
quyền phản đối... Chẳng có ai xuống đường lại tự coi mình là 
dũng cảm và… hiếu chiến, chỉ làm như vậy mới yêu cha đất 
tổ; cũng như chẳng có ai không xuống đường lại là không yêu 
quê mẹ đất cha. Mỗi người có cách yêu, cách hành động khác 
nhau. Cho nên, cũng chẳng ai nhân danh nỗi lo... sang trọng 
mà lo hộ người khác, ngại hộ tình trạng đất nước (nói theo 
Nhà nước thì mọi-việc-đã-có-Nhà-nước-lo, không cần nhờ 
mọi người vỗ tay, nhá).

Đã có quá nhiều vụ diễn thuyết, thuyết pháp, rao giảng tại 
sao lại làm thế này, không làm thế kia và nên làm như “người 



52    Thế hệ f

ta”... Vậy tại sao người ta lại không làm được và không được 
làm như người Tây? Khi có chuyện gì xâm hại lãnh thổ dân 
tộc, người Tây xuống đường, còn người ta thì lo chạy đi chơi 
với... rùa.

Một bạn học ở Tàu kể, ngay cả đám sinh viên Tàu cũng 
nói: Nước Việt Nam từng là đất của Tàu, điều này không có 
gì phải bàn cãi; gần hơn thì bảo Việt Nam là đồ vô ơn, trong 
chiến tranh chống Mỹ, Tàu đã viện trợ vũ khí, quân trang, 
lương thực cho Việt Nam, nhưng sau này, Việt Nam lại lấy 
vũ khí ấy đánh Tàu... nên chỉ muốn táng vào mồm chúng 
nó. Một anh bạn ở Tàu gần 15 năm cũng bảo: Đến bạn thân 
của anh, là trí thức, hiểu biết rộng mà cũng nghĩ thế... Tàu 
nó tuyên truyền ghê lắm, muôn người nghĩ như một... Trong 
khi đó, liệu có mấy người Việt Nam biết rõ biển đảo đất nước 
thế nào. Hồi học phổ thông, thấy mọi bản đồ trong sách giáo 
khoa lịch sử, địa lý đều ghi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt 
Nam; nhưng tuyệt không có một dòng nào nhắc tới Hoàng 
Sa, tôi mới thắc mắc hỏi ông bác là sĩ quan quân đội về hưu, 
thì mới biết Hoàng Sa bị Tàu cướp từ năm 1974 và trước đó, 
còn Trường Sa thì năm 1988 cũng bị Tàu chiếm một số đảo. 
Một nhà văn trẻ bên quân đội bảo: “Mấy bãi chìm mới nổi ấy 
mà...”. Ra vậy! Cho nên, chẳng khó hiểu gì khi năm 2007 và 
vừa qua, mấy trăm, mấy nghìn người xuống đường chống 
Tàu thì mấy chục triệu dân hờ hững và có lẽ nghĩ là: Không 
cần thiết, chẳng giải quyết được việc gì...

Không rõ, các cụ kỵ Việt Nam trong 1000 năm Bắc thuộc 
trước đây có nghĩ “không cần thiết” hay “chẳng giải quyết 
được việc gì chăng” vì dù sao nó cũng đô hộ nước ta 1000 năm 



“Chẳng giải quyết được việc gì”    53

rồi?

Tôi cũng chưa rõ sau buổi sáng 5-6 thì sẽ làm gì tiếp. 
Nhưng việc đơn giản nhất là sẽ gửi những bài viết về Hoàng 
Sa, Trường Sa, Biển Đông công phu của các nhà nghiên cứu 
trong và ngoài nước, những bài hát về biển đảo quê hương, 
biên giới những năm 1980 – những ca khúc mà mỗi lần nghe 
không khỏi rưng rưng, rồi mua cuốn sách nhỏ Hoàng Sa – 
Trường Sa là của Việt Nam, do Nhà Xuất bản Tri Thức ấn hành 
(giá chỉ 35.000 đồng/cuốn) tặng những người quan tâm... Còn 
việc họ có đọc hay lại chép miệng “chẳng giải quyết được việc 
gì” thì đấy... không phải là việc của tôi. Và mong rằng, dù vì 
lý do này lý do nọ, người ta buộc dân chúng phải lãng quên 
Hoàng Sa, biển đảo, biên giới trên những kênh truyền thông 
chính thống, hùng hổ, thì những mảnh hồn Việt ấy sẽ đến với 
người Việt bắt đầu bằng những lời ru là bài hát về Hoàng Sa, 
Trường Sa, biên giới hay đơn giản là cha mẹ trẻ sẽ chỉ cho con 
cái biển đảo, biên cương đất nước trên từng tấm bản đồ... Đó 
cũng là một trong những cách hữu hiệu chống lại bọn bành 
trướng thả trùng độc tiêm nhiễm vào đầu óc muôn dân của 
chúng...
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Biểu tình là một quyền cơ bản 
của con người, nhưng…

Hội những người ghét bọn phản động

Biểu tình là một quyền cơ bản của con người. Nhưng:

Biểu tình như nào là đúng luật pháp và có văn hóa?

Biểu tình thế nào là đúng giới hạn?

Biểu tình thế nào để không gây bất ổn cho chính trị, xã hội 
của đất nước?

Khái niệm biểu tình tuy không mới trên thế giới nhưng ở 
Việt Nam thì nó còn khá xa lạ. Chúng ta đang sống trong một 
xã hội dân chủ hóa, mà trong một xã hội dân chủ thì ý thức, 
quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người công dân sẽ có nhiều 
sức nặng hơn. Nhà nước, xã hội cũng quan tâm nhiều và có 
cái nhìn tích cực hơn với khái niệm biểu tình.

Nhưng để biểu tình một cách đúng pháp luật và có văn 
hóa, có giới hạn nhất định, thì nhiều người lại không nắm rõ. 
Vì biểu tình thường là để bày tỏ quan điểm, phản đối sự việc 
hoặc đòi hỏi một yêu sách nào đó. Điểm tích cực của việc biểu 
tình là tạo sức ép dư luận để tác động vào vấn đề đó, họ được 
bày tỏ quan điểm. Nhưng cũng phải nói lại là không thể lấy 
việc biểu tình để đòi hỏi những yêu sách vô lý hay việc biểu 
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tình gây cản trở xấu đến sự phát triển chung.

Sự phát triển chung phải phục vụ lợi ích cho tập thể, số 
đông của toàn dân lên trên hết. Vậy nên giới hạn của biểu 
tình đến đâu.

Và khi nào việc biểu tình gây cản trở xấu đến sự phát triển 
chung của xã hội, cần phải giải tán bằng an ninh để thiết 
lập lại trật tự, ổn định chính trị-xã hội, hoặc phải ngăn chặn 
những phần tử xấu, kích động trong đoàn biểu tình.

(Điều này xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Có những cuộc 
biểu tình ôn hòa, nhưng cũng có các cuộc biểu tình dẫn đến 
bạo loạn, bạo lực và khi đó vũ lực phải dùng đến để thiết lập 
lại trật tự).

Có thể nói khái niệm biểu tình ở Việt Nam sẽ ngày một 
quen thuộc. Nhưng đi theo đó phải là sự tiến bộ về ý thức 
cũng như dân trí của người dân, vì các thế lực thù địch, chống 
phá chính quyền rất dễ lợi dụng quyền biểu tình để gây ra 
những vụ biểu tình với mục đích xấu, gây tác động không tốt 
đến xã hội cũng như sự phát triển chung của đất nước. Nếu 
người dân nhận thức kém và bản lĩnh chính trị thấp thì rất sẽ 
bị lợi dụng gây ra sự bất ổn cho sự ổn định chính trị-xã hội, 
tạo điều kiện cho thế lực phản động chống phá chính quyền.

Vì dù ít hay nhiều, lợi hay hại thì việc biểu tình cũng gây 
ảnh hưởng đến an ninh chính trị, ổn định xã hội và đời sống 
của người dân. Nhất là ở một quốc gia có hoàn cảnh riêng 
như như Việt Nam (dân cư đông đúc, kinh doanh, lao động, 
di chuyển với mật độ lớn ở các đường phố, v.v.).
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Đừng yêu nước bằng máu của người khác!

Bảo Anh

Ông ngoại tôi từng cầm mác búp đa, lưng dắt lựu đạn, 
cắt rào rào kẽm gai công đồn Pháp cùng với những người 
lính Nhật Bản theo Việt Minh thời chín năm. Chiến thuật của 
đơn vị ông rất đơn giản: cắt rào, ném lựu đạn vô lô cốt và 
xung phong vào đánh giáp lá cà khi quân Pháp còn chưa hết 
choáng váng vì tiếng nổ. Ông tôi không kể về những tổn thất 
của đơn vị.

Khi tôi hỏi ông tôi là trong đơn vị có bao nhiêu lính Nhật, 
và sau chín năm, bao nhiêu người trong số họ trở về Tổ quốc. 
Ông trả lời “có chín người, sau chín năm, chẳng có ai trong 
họ còn sống”. Tôi không biết ngoài chín người Nhật đó, bao 
nhiêu người khác trong đơn vị ông đã chết. Tôi hỏi ông: “Đơn 
vị ông không phải là đặc công (mà thực ra trong thời chín 
năm, khái niệm đặc công chưa có), sao các ông không dùng 
bazooka hoặc ít nhất là súng máy áp chế khi công đồn?”. Ông 
trả lời rất đơn giản là đơn vị ông không có bất kỳ vũ khí hỏa 
lực mạnh nào. Họ chỉ có ba súng trường Nhật cho một tiểu 
đội và những người Nhật Bản tình nguyện chỉ dùng kiếm 
samurai của họ.
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Thời kháng Mỹ, ông tôi động viên con cái đi ra trận. Hai 
dì tôi đi thanh niên xung phong khi mười sáu tuổi. Sau chiến 
dịch Đường 9 Nam Lào và Quảng Trị, lần lượt hai dì về nhà 
vì mất sức. Cả hai dì đều trọc đầu như sư đến nhiều năm sau 
tóc mới mọc lại. Bác tôi, học ở Nga về làm cán bộ giảng dạy 
Bách khoa nhưng rồi lại tình nguyện nhập ngũ. Tây Nguyên, 
Đường 9, Quảng Trị – giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ và 
dũng sĩ diệt xe cơ giới gấp phồng túi ngực (theo đúng nghĩa 
đen). Khi từ miền Bắc vào Nam, bác tôi mang theo 90 viên 
đạn của cây súng bắn tỉa. Khi giải ngũ, bác đã bắn 52 viên, 
trong đó 4 viên trượt. Bác tôi và người em kết nghĩa đã bỏ 
cả ngày trời bò qua cả một cái trảng lớn nằm giữa vùng ranh 
giới giữa hai bên để bắn một phát đạn với tầm gần 900m làm 
bị thương viên tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội Sài Gòn 
trong cuộc họp bộ tham mưu của sư này hồi Quảng Trị năm 
1972. Bác tôi là một trong 16 người cuối cùng rời thành Quảng 
Trị bơi vượt sông Thạch Hãn và tên của bác tôi có trong viện 
Bảo tàng Quân đội. Những người chỉ huy trận Quảng Trị nay 
đang lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều nhớ đến bác tôi.

Ông ngoại tôi giờ đã 94 tuổi, bác và các dì tôi đều đã về 
hưu. Không một ai đại ngôn về lòng yêu nước. Thậm chí, tôi 
chưa bao giờ nghe từ đó trong các câu chuyện của họ. Đơn 
giản là họ làm những điều đó.

Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của 
một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một 
cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, 
nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị 
thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất 
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lâu trước 1975”. Khi tôi kể cho bác về những chuyện gần đây 
trên Biển Đông, bác lẩm nhẩm tính rồi nói: “Ác liệt như hồi 72 
mà người ta mới vét đến cán bộ tuổi 35. Giờ, nếu không phải 
đánh lớn trên bộ, chắc bọn con (tôi và các anh con bác) không 
bị động viên đâu!”.

Tôi viết những dòng này vì tôi ngán đến tận cổ những 
người ngồi trong phòng máy lạnh mà mọi thứ họ viết ra chỉ 
là chỉ trích. Tôi ngán đến tận cổ việc họ tự cho mình là đang 
nói lên tiếng nói của nhân dân để viết về lòng yêu nước. Họ 
chỉ trích, họ mách nước cho Nhà nước làm việc A việc B dù họ 
biết rằng nếu có nổ súng thì họ sẽ không gửi email gọi con họ 
bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự 
hỏi và mãi vẫn không tìm được chỗ nào cho thấy họ đang đại 
diện cho nhân dân (những người nông dân như ông ngoại 
tôi, những cán bộ về hưu như bác và các dì tôi) để nói những 
từ đại ngôn đó.

Những người đại ngôn đó đòi minh bạch về thông tin, đòi 
Nhà nước để cho phải báo cáo này nọ nhưng họ quên mất 
một điều là từ năm 79 tới những năm 85-86, có ngày nào mà 
nhân dân không nghe đài thống kê về số lượng đạn pháo 
bắn sang lãnh thổ Việt Nam, ngày nào mà Thông Tấn Xã Việt 
Nam không dịch những bản tin đó sang tiếng Anh cho thế 
giới biết? Cả thế giới đều biết, nhưng chỉ có những thanh niên 
Việt Nam 17-18 phải bỏ trường học mà lên đường giữ nước, 
và cả nước phải đói ăn đến queo quắt để chiến sĩ tiền duyên 
có đạn mà bắn.

Năm 88, chiến sĩ hải quân hy sinh trên đá ngầm đảo Trường 
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Sa, vì tinh thần yêu nước và hy sinh họ có thừa nhưng họ 
không có vũ khí để chống lại tàu lớn của Trung Quốc.

Những người gác biển không cần nhân dân “đứng” sau 
lưng bằng viết bài răn dạy nhân dân và Nhà nước về tình yêu 
nước trên Facebook. Những người gác biển cần vũ khí, cần 
máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ 
đó chỉ có được khi có tiền.  Nếu có viết, hãy kêu gọi Nhà nước 
phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy 
mua công trái. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các 
vị thấy mình là yêu nước.
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Lúc đó bố đang ở đâu?

Nguyễn Lương Hải Khôi

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh 
niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?

Bố: Ờ ờ, bố sợ bị “bọn phản động” lợi dụng, nên bố nằm 
ở nhà.

* * *

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh 
niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?

Bố: Ờ ờ, bố nghĩ đó là “cộng sản Việt Nam” đứng đằng sau 
giật dây, nên bố chẳng tham gia.

* * *

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh 
niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?

Bố: Bố nghĩ đó chỉ là “vô thức của đám đông” nên bố viết 
blog bình luận.

* * *

Con: Bố ơi, cô giáo con bảo hồi bọn khựa cắt cáp, thanh 
niên bèn đi biểu tình. Lúc đó bố đang ở đâu?
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Bần tăng: Ờ, ờ... bố đang đi... buôn lậu thuốc dưỡng da. 
Phụ nữ sau 30 tuổi thì collagen bắt đầu suy giảm...

Con: Collagen là gì hả bố?

Bần tăng: Đó là chất giúp da đàn hồi, căng, trắng mịn...

Con: Thảo nào da mẹ đẹp thế! Bố còn không? Cho con một 
lọ, con tặng em Thích Nữ Yêu ở chùa xóm dưới.

Bần tăng: Cũng may không phải ai cũng giống bố con 
mình.
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Biểu tình và biểu tình ở Việt Nam

Tie Suc

Ý nghĩa của một cuộc biểu tình và vì sao biểu tình phổ 
biến ở các nước văn minh

1. Tạo một sự kiện làm rõ những nguyên nhân trong xã 
hội, chính trị, kinh tế và ngoại giao

Một sự kiện cụ thể, trực quan trong một không gian thực 
luôn là thu hút sự chú ý của cộng đồng và ngay cả những 
người thờ ơ với thời cuộc. Câu đầu tiên họ sẽ hỏi khi chứng 
kiến sự kiện: Điều gì đang xảy ra? Điều gì đang xảy ra với 
nhóm người kia. Chính câu hỏi này là động lực lớn nhất khiến 
cộng đồng tự tìm cho mình câu trả lời. Như vậy, nếu động lực 
của môt cuộc biểu tình mang nội dung trong sáng và đại diện 
cho mục đích “biểu lộ tình cảm” của một nhóm người, đó sẽ là 
cách đặt ra câu hỏi tốt nhất.

Sự kiện thu hút truyền thông. Thu hút giới chính trị. 
Và quan trọng hơn chính là những người ngoài cuộc (hoặc 
không dám vào cuộc). Một cuộc biểu tình thành công là mang 
lại cách nhìn mới vào nguyên nhân của sự kiện đang được 
đoàn biểu tình hướng tới.

Ví dụ điển hình, chính những cuộc biểu tình phản chiến 
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ở Mỹ trong cuối những năm 60 đã giúp người Mỹ biết đến 
Việt Nam, thay vì nghe đài và xem tivi các kênh giải trí, họ đã 
chuyển sang kênh thời sự. Nguyên nhân mà cuộc biểu tình 
hướng đến là: Vì sao thanh niên Mỹ lại phải chôn vùi tuổi trẻ 
vì một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa?

2. Là cách thể hiện quyền tự do dân sự tốt nhất

Hiểu theo một cách logic, nếu bạn tham gia biểu tình, 
không thể theo cảm tính. Hay, biểu tình cũng là cách thể hiện 
trách nhiệm công dân trước các nguyên nhân mà cộng đồng 
bức xúc. Bạn phải hiểu pháp luật để không gây tổn hại cho 
cộng đồng. Bạn phải hiểu mục đích – thông điệp của cuộc 
biểu tình bạn tham gia. Những con người này gặp nhau và có 
thể làm thay đổi thế giới, thậm chí là lịch sử.

Ví dụ: Ngày 1-5-2006, Hạ viện Mỹ thông qua HR 4437, 
một dự luật chủ yếu kêu gọi trục xuất 12 triệu người nhập 
cư không có giấy tờ và cầm tù bất cứ ai giúp họ. Hơn 500.000 
người đã tuần hành tại Los Angeles, 300.000 ở Chicago, và con 
số lên hàng triệu người trên toàn Mỹ. Cuối cùng Thượng viện 
Mỹ đã xóa bỏ các điều khoản khắc nghiệt nhất trong dự luật 
được Hạ viện thông qua.

Hãy xem, để phụ nữ ngang hàng nam giới trong thế kỷ 21, 
họ đã chật vật từ cuối thế kỷ 18 với làn sóng thứ nhất chỉ để 
được quyền… bầu cử. Rồi lại lắng đi cho đến thập niên 60-70 
với làn sóng thứ hai để được bình đẳng trong xã hội, văn hóa 
và tình dục. Và cuối cùng là làn sóng thứ ba, từ cuối những 
năm 90, để phụ nữ có quyền bình đẳng về giới tính, quan hệ 
đồng giới, chống quấy rồi tình dục trong công sở hay quân 
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đội… Những làn sóng này, chính là cách mô tả cụ thể cho một 
tập thể những con người hướng đến mục đích trong sáng và 
phá vỡ những rào cản ấu trĩ trong xã hội.

Ở Việt Nam, quan điểm về dân cũng được định hình ngay 
từ xã hội phong kiến khi Nguyễn Trãi có một ví dụ kinh điển 
tôn dân là nước, là động lực của xã hội và cũng là quyền lực 
lớn nhất trong mọi thể chế và cấu trúc xã hội.

3. Đoàn kết

Bạn có thể biểu hiện quan điểm bằng việc post status lên 
Facebook, gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, chém gió ngoài hàng 
trà đá, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, sơ khai và ngây thơ để 
tiến tới trở thành một cá thể vô danh trong đoàn người biểu 
tình. Sự vô danh này tạo nên mối liên kết, nó càng mạnh khi 
mục đích biểu tình càng rõ ràng.

Tuy nhiên mặt khác, đám đông – hiệu ứng đám đông là 
ngọn nguồn của sự điên rồ. Hoặc, con người chỉ có thể mạnh 
nhất khi đứng một mình.

Đây là một trang thái lưỡng cực của xã hội mà trước khi 
tham gia biểu tình, bạn phải tỉnh táo và tự trang bị thông tin 
cho mình. Cuối cùng, một thứ thỉnh thoảng bạn lại có là lòng 
dũng cảm nói lên sự thật – đôi khi là đi ngược với sự ngu dốt 
của đám đông!

Như vậy, ở mỗi cá nhân, biểu tình là một trạng thái bắt đầu 
từ khi bạn biết đến nó (tìm hiểu, trang bị kiến thức, đối khi là 
phản biện với chính lời kêu gọi biểu tình), quyết định tham 
gia (lên kế hoạch, chuẩn bị, kêu gọi bạn đồng hành), tham gia 
(đối mặt với các biến cố, chạy trốn, hoặc có thêm bạn bè…). 
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Trạng thái này không chấm dứt khi đoàn người về nhà, bị chia 
tách, bị đàn áp. Bản thân khi sự kiện đã diễn ra là nó thành 
công và truyền năng lượng cho những sự kiện tiếp theo. Còn 
đối với cá nhân, ít nhất bạn đã có một cách nhìn mới vào sự 
kiện.

Biểu tình ở Việt Nam

Có thể thấy, tại các nước văn minh, khi luật biểu tình được 
định rõ, một trong các bước tổ chức biểu tình bao giờ cũng 
có: đăng ký với chính quyền địa phương, gửi thông báo đế tổ 
chức báo chí… Điều này tương đương với việc, một cuộc biểu 
tình sẽ đi cùng với sự kiểm soát và bảo vệ của chính quyền.

Thế những cuộc biểu tình đi ra ngoài kiểm soát chính 
quyền thì sao? Bạn sẽ bị dính dùi cui, phun vòi rồng, phun 
hơi cay, bắn đạn cao su tùy mức bạo động. Nên nhớ, bạn là vô 
danh trong đoàn biểu tình và là rủi ro luôn xảy ra.

Nếu sợ, bạn nên ở nhà.

Tại Việt Nam, Hiến pháp không cấm biểu tình. Nếu nhìn 
lại lịch sử, trong tháng 8-1945, Việt Minh đã tổ chức thành 
công các cuộc mít tinh biểu tình, đình công tại miền Bắc, Trần 
Trọng Kim tổ chức tại Huế, Cao Đài – Hòa Hảo – Quốc Dân 
Đảng tổ chức trong Sài Gòn và châm ngòi nổ cho cuộc Tổng 
Khởi nghĩa Tháng Tám. Như vậy, chính quyền Việt Nam có 
như ngày nay cũng chính từ một cuộc biểu tình được tổ chức 
thành công.

Cho đến nay, luật pháp Việt Nam có Nghị định 38/2005/
NĐ-CP dường như liên quan nhất đến biểu tình khi “việc tập 
trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy 
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ban Nhân dân có thẩm quyền”. Như vậy, những người tại 
tham gia biểu tình ở Việt Nam đều phải đối mặt với rủi ro. 
Có thể thấy, hiện nay người Việt Nam tập trung biểu tình vào 
các vấn đề xã hội rất cụ thể: kêu oan, kêu mất đất, đòi tăng 
lương… Về chính trị, hầu hết đều ở hải ngoại, được tổ chức 
bởi các nhóm quan điểm chính trị đối lập, cụ thể như Việt Tân.

Vì không có quy định cụ thể về luật biểu tình, chính người 
dân Việt Nam cũng không được bảo vệ, hoặc bị lợi dụng. Đáng 
buồn hơn, thanh niên Việt Nam thường sợ khi nghĩ đến biểu 
tình. Điều này đồng nghĩa với việc sợ hưởng quyền công dân.

Biểu tình phản đối một chính phủ khác là chuyện như cơm 
bữa xảy ra thường xuyên trên thế giới. Ngày hôm nay người 
Nhật biểu tình chống chính phủ Trung Quốc, ngày mai người 
Hàn Quốc biểu tình chống chính phủ Nhật… Hầu hết đều bắt 
nguồn từ những mâu thuẫn trong lịch sử, mẫu thuẫn ngoại 
giao, hay đôi khi là những vấn đề quốc tế, môi trường…

Năm 2007, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Việt 
Nam, có hai cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong tháng 12, 
phản ảnh đúng tình cảm bộc phát của các tầng lớp Việt Nam 
trước những hành vi quấy rối Biển Đông của chính phủ Trung 
Quốc. Mặc dù tự phát, nhưng nó đã mang rõ thông điệp: tự 
chủ tự quyền của Việt Nam, bảo vệ ngư dân Việt Nam hoạt 
động trên Biển Đông.

Năm 2011, bốn năm sau, những vấn đề trên Biển Đông vẫn 
còn nguyên hiện trạng, hay thậm chí còn nghiêm trọng hơn, 
chưa kể là mầm họa biên giới phía Bắc địa đầu Tổ quốc vẫn 
còn nguyên từ nghìn năm nay. Nó chính là động lực cho một 
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cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong thời gian tới. Động lực này là 
tự nhiên và trong sáng. Về cơ bản, hình thức kêu gọi biểu tình 
trong ngày 5-6 vẫn mang tính tự phát nhưng đã mang thông 
điệp thời đại khi các mạng xã hội chính là sức mạnh liên kết 
chặt chẽ các blogger, Facebooker với nhau. Hình thức phát 
động của cuộc biểu tình từ trang Nhật Ký Yêu Nước được 
thành lập gần đây rất rõ ràng và không đi trái với lợi ích dân 
tộc, không chống phá chính quyền.

Lời kêu gọi biểu tình từ Facebook Nhật Ký Yêu Nước, trang 
Facebook hiện nay đã có hơn 11 nghìn người click like button 
chỉ trong vòng 5 ngày sau sự kiện Bình Minh 02 bị hải giám 
Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn.

– Đối với những quan điểm: biểu tình (trong thời gian này) 
là gây rối nhiễu quan hệ ngoại giao. Có thể thấy:

+ Một cuộc biểu tình – đình công có thể làm một doanh 
nghiệp đình trệ sản xuất hoặc đạt được thành công về quyền 
lợi công nhân. Nhưng một cuộc biểu tình ôn hòa không làm 
thay đổi được đường lối ngoại giao hoặc đẩy lùi giặc ngoại 
xâm. Nên giữa lựa chọn Có hoặc Không biểu tình, thì Có là 
quyết định tích cực. Thực tế đã chứng minh từ năm 2007, dù 
cuộc biểu tình năm đó mới nhen nhóm đã bị dập tắt bởi chính 
quyền Việt Nam, điều này có làm thay đổi quan điểm về Biển 
Đông của Trung Quốc không? Không. Và họ vẫn đang lấn tới 
một cách mạnh mẽ.

– Về lời kêu gọi từ phía Việt Tân, trùng với ngày 5-6:

+ Lời kêu gọi này được đăng chính thức trên wordpress 
của đảng này cũng vào ngày 3-6, nên ai nghi ngờ Nhật Ký 
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Yêu Nước là Việt Tân, về cơ bản không có căn cứ khi Nhật Ký 
Yêu Nước đăng lời kêu gọi này từ 29-5.

+ Quan điểm của Việt Tân là ủng hộ và đồng hành cùng 
Nhật Ký Yêu Nước, về cơ bản là cùng nằm trong lợi ích dân 
tộc nhưng không đúng thời điểm. Sự xuất hiện của Việt Tân 
sẽ gây nhiễu về chính trị và khó dễ cho người biểu tình. Như 
vậy những ai tham gia biểu tình trong ngày 5-6 nên thống 
nhất về trang phục (cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ…), cảnh giác 
với các nhóm với biểu ngữ lạ… Nhưng nói chung, đây cũng là 
một rủi ro không tránh khỏi. Nếu Việt Tân lợi dụng người Việt 
Nam, sẽ tự bị đào thải khỏi lịch sử.

Sức mạnh vô danh

Nhiều người đã tham gia biểu tình ngày 2007 và trong đó, 
vẫn có người sẽ tiếp tục tham gia, bất chấp những rủi ro từ 
nhiều phía. Có lẽ đây là tính tốt của người Việt Nam, chịu khó, 
chịu khổ và lì lợm. Nếu ai đã nhìn thấy công an dí dùi cui vào 
sinh viên, đánh những người dân quê không tấc sắt, đều thấy 
đau xót và nhục nhã khi người trong một nước, nói cùng một 
thứ tiếng mà hành động vô minh như vậy.

Vậy mà khi sự kiện Trung Quốc cắt tàu Bình Minh 02 là, ta 
lại thấy cuối cùng người dân không ngoảnh lại, không thờ ơ 
với Tổ quốc khi mà đói nghèo, lạm phát, bất ổn chính trị vẫn 
còn nóng hổi trước mắt. Như vậy, nếu Trung Quốc càng bành 
trướng, họ càng khởi động nhiều lòng yêu nước từ Việt Nam 
hay các quốc gia khác!

Chính phủ Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông là điều 
tất yếu và không tránh khỏi và không che giấu. Những bằng 
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chứng lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa thuộc về 
Việt Nam không bao giờ đủ để chặn tham vọng kia bởi Trung 
Quốc cũng đầy đủ nguyên do và bằng chứng của họ để đối 
đầu. Philippines cũng vậy. Malaysia cũng vậy. Nghĩa là quyền 
lợi dân tộc ở nước nào cũng thế. Nghĩa là chiến thắng của một 
đất nước không được bắt bằng một cuộc chiến đổ máu ngoài 
trận. Nó (đã và nên) bắt đầu chính từ sự đoàn kết từ những cá 
nhân vô danh – những con người mang dòng chảy yêu nước 
đang tạo nên vận mệnh lịch sử của quốc gia đó.

Cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ thất bại trong việc 
giữ nước, nghĩa là sức mạnh vô danh đó đã có sẵn bao nhiêu 
năm nay rồi?

Có vài lời trong tâm. Nói ra cho nhẹ.
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Hỏi và đáp về biểu tình

Anhbasg2

Sau các cuộc biểu tình đã xảy ra tại TP.HCM và Hà Nội 
(năm 2007), tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn bè và 
những người có quan tâm về vấn đề biểu tình và những hành 
xử của công an đối với họ. Sau đây là tập hợp những câu hỏi 
mà tôi đã nhận được cũng như ý kiến tư vấn pháp luật của 
cá nhân tôi sau khi đã tổng hợp và đối chiếu với các quy định 
pháp luật hiện hành. Tôi mạnh dạn đưa ý kiến của mình lên 
đây mặc dù tự biết mình chưa thể là một chuyên gia giỏi vì 
thế không thể có những điều còn sai sót hoặc chưa chính xác. 
Tôi rất vui được các bạn góp ý thẳng thắn hoặc tranh luận về 
những vấn đề liên quan.

1. Biểu tình chống Trung Quốc có vi phạm pháp luật không? Vì 
sao?

Biểu tình chống Trung Quốc là không vi phạm pháp luật, 
vì biểu tình là một trong những quyền công dân được Hiến 
pháp ghi nhận tại Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn 

2  Anhbasg tức Anh Ba Sài Gòn, là luật gia Phan Thanh Hải (sinh năm 1969), bị bắt 
giam ngày 23-3-2010 và bị khởi tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
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luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội 
họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

2. Cụm từ “biểu tình theo quy định của pháp luật” có ý nghĩa thế 
nào?

Điều này có nghĩa là bạn có quyền biểu tình nhưng cần 
phải tuân thủ các quy định pháp luật về biểu tình.

3. Quy định pháp luật về biểu tình là những quy định nào?

Hiện nay Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền chưa ban hành văn bản nào quy định cụ thể về biểu 
tình.

4. Vậy thì làm sao tôi biết được là tôi đi biểu tình có đúng pháp 
luật hay không? Tôi có thể hiểu theo cách “tôi có thể làm bất cứ điều 
gì mà pháp luật không cấm” hay không?

Hiện nay có rất nhiều hành vi của công dân chưa được 
pháp luật quy định cụ thể, vì thế bạn có thể áp dụng nguyên 
tắc “những gì pháp luật không cấm đều có thể được phép 
làm”, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng của 
pháp luật mà tất cả các nước văn minh đều áp dụng. Ngoài ra 
hành vi được phép làm của bạn cũng phải tuân thủ nguyên 
tắc “không được phép xâm hại đến quyền và lợi ích của các cá 
nhân, tổ chức khác”.

Ví dụ như hành vi “câu cá” không được quy định trong 
bất cứ văn bản pháp luật nào, nhưng bạn vẫn có thể làm một 
cách tự do, tuy nhiên bạn không thể câu cá tại nơi người khác 
đang nuôi.

Hành vi “đi chơi dạo phố” cũng không có có nghị định 
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nào quy định, tuy nhiên bạn cũng không thể đi chơi dạo phố 
ở những nơi có bảng cấm hay dạo phố trên đường lưu thông 
của xe cộ…

5. Biểu tình và việc tụ tập đông người có sự khác nhau thế nào?

Việc biểu tình cũng là một tình trạng “tụ tập đông người” 
tuy nhiên “biểu tình” là sự thống nhất biểu đạt một ý chí tình 
cảm nào đó của đông người. Còn việc tụ tập đông người là 
một hiện tượng xã hội nói chung, ví dụ như có một vụ đánh 
nhau, cãi nhau cũng có thể gây sự chú ý và tụ tập đông người.

6. Như vậy thì Nghị định 38/2005/NĐ-CP có phải là nghị định 
quy định về biểu tình hay không?

Đây là nghị định của Chính phủ có phạm vi điều chỉnh 
quy định tại Điều 1 như sau :

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về một số biện pháp bảo đảm trật 
tự công cộng; nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân các cấp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 
việc bảo đảm trật tự công cộng”.

Rõ ràng phạm vi điều chỉnh của nghị định này không phải 
về việc biểu tình.

7. Vậy thì tại sao cơ quan công an lại dùng Nghị định 38/2005/
NĐ-CP để áp dụng cho người tham gia biểu tình?

Thực tế chưa có quy định nào cụ thể về biểu tình, do đó có 
một số quan điểm khác nhau như sau:

– Việc biểu tình phải được phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền, một số nước khác cũng có quy định này.
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– Việc biểu tình không phải xin phép vì cơ quan Nhà nước 
không có quy định này.

– Việc biểu tình cũng là hành vi “tụ tập đông người”, vì 
thế phải áp dụng quy định trình tự thủ tục đã quy định tại 
Nghị định 38/2005/NĐ-CP: “Việc tập trung đông người ở nơi 
công cộng phải đăng ký trước với ủy ban nhân dân có thẩm 
quyền”.

Theo cá nhân tôi thì cần phải căn cứ vào ý chí của cá nhân, 
nhóm hoặc đám đông và biểu hiện cụ thể của họ để phân 
biệt giữa việc “tụ tập đông người” thông thường và việc “biểu 
tình” để biểu đạt một tình cảm nguyện vọng, là một quyền 
hiến định của công dân. Tôi đã nói đến sự khác biệt của nó tại 
câu hỏi thứ 5 trên đây.

8. Công an có thể bắt, giữ hoặc giam tôi vì lý do biểu tình hay 
không?

Việc làm này nếu có là hoàn toàn trái pháp luật. Việc bắt 
giữ người trái pháp luật là một hành vi phạm tội được quy 
định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự :

“1. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
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c) Đối với người thi hành công vụ;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người.

3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm”.

9. Công an có thể mời tôi đến làm việc vì lý do đã tham gia biểu 
tình hay không?

Họ có thể mời bất cứ ai đến làm việc để điều tra, tuy nhiên 
chỉ vì lý do đã tham gia biểu tình thì chưa cụ thể lắm.

10. Tôi có thể từ chối không đến làm việc với công an hay không? 
Nếu tôi không đến thì có bị cưỡng chế hay bắt giữ buộc phải đến hay 
không, bởi vì giấy mời rõ ràng là khác với giấy triệu tập?

Về nguyên tắc thì bạn có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan Nhà 
nước trong việc điều tra tội phạm. Tuy nhiên giấy mời là hoàn 
toàn khác với giấy triệu tập. Theo quy định của luật tố tụng 
hình sự thì có ba loại người (và chỉ có ba người này mà thôi) có 
thể bị áp dụng biện pháp dẫn giải nếu không có mặt theo giấy 
triệu tập là: bị can, bị cáo và người làm chứng. Ngoài ra không 
có quy định pháp luật nào cho phép công an áp giải bạn đi 
nếu bạn không đến gặp công an theo giấy mời.

Việc cưỡng chế hay bắt giữ bạn là hoàn toàn sai với quy 
định pháp luật.

Tuy nhiên nếu bạn có nhiều công việc bận bịu hoặc bạn 
có tâm lý sợ hãi khi đến đồng công an thì có thực hiện theo 



Hỏi và đáp về biểu tình    75

những cách thức dung hòa như sau:

– Bạn có thể đề nghị cơ quan công an gửi cho bạn danh 
sách những câu hỏi cụ thể mà họ quan tâm để bạn thuận tiện 
trả lời khi có thời gian.

– Cơ quan công an có thể đến gặp bạn khi thuận tiện.

Làm việc với cơ quan công an theo giấy mời là sự trao đổi 
thông tin mà công an cần có sự giúp đỡ của bạn để xác minh 
một sự việc nào đó. Đây không phải là sự tra vấn, hỏi cung 
nhân chứng hay hỏi cung bị can, bị cáo vì thế bạn có thể mạnh 
dạn phản đối bất cứ thái độ đe dọa, cưỡng chế, ép buộc nào 
và bạn cũng có thể từ chối trả lời những câu hỏi nào không có 
tính chất thiện chí đối với bạn.

Mọi sự sự đe dọa, ép buộc, mớm cung, dụ cung, ép cung… 
đối với bạn đều là vi phạm những điều cấm của pháp luật đối 
với công an.

11. Công an có thể xử phạt hành chính vì lý do đã tham gia biểu 
tình hay không?

Việc xử phạt hành chính phải tuân thủ Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính, và các nghị định cụ thể về vi phạm hành 
chính. Nếu công an muốn xử phạt thì họ phải lập biên bản ghi 
rõ là bạn đã vi phạm điều khoản nào của nghị định và phải ra 
quyết định xử phạt theo đúng trình tự thủ tục.

Theo tôi thì việc phân biệt hành vi “tụ tập đông người” 
đơn thuần và hành vi “biểu tình” cần được làm rõ trước khi 
xử lý vi phạm.
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Cẩm nang biểu tình: Nên và không nên

Bạn Bọ

Biểu tình là một hình thức hành động thể hiện nguyện 
vọng, ý chí của một nhóm người, lớn hoặc nhỏ, trong cộng 
động, bênh vực hay phản đối một chính sách, hành động hay 
sự kiện chính trị, xã hội, quân sự, văn hóa… Một cuộc biểu 
tình ôn hòa, không bạo lực, được pháp luật hỗ trợ ở hầu hết 
các thể chế chính trị trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Gần đây, ở Việt Nam đã liên tiếp có các cuộc biểu tình tự 
phát của quần chúng nhân dân để phản đối các hành động 
gây hấn của nhà cầm quyền Trung Hoa tại phần Biển Đông 
thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người viết bài này do ở xa 
các trung tâm biểu tình của đất nước, chưa có dịp tham gia 
vào cuộc biểu tình nào nhưng cũng xin có một số đề nghị như 
dưới đây:

1. Về phía người tham gia biểu tình

A. Những điều nên làm:

1. Nên có liên lạc trước với ít nhất 5-7 người sẽ tham gia 
cùng mình, để nếu có thay đổi ở phút chót về thời gian, địa 
điểm… thông tin sẽ được cập nhật ngay. Tránh hoang mang, 
xao động không cần thiết.
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2. Nên có các khẩu hiệu, biểu ngữ làm trên vải hay, giấy 
cứng, cỡ chữ càng to càng tốt. Biểu ngữ nên có nội dung rõ 
ràng, viết đúng chính tả, bảo đảm thẩm mỹ và bắt mắt.

3. Mặc áo có in cờ Việt Nam và/hoặc mang theo cờ Việt 
Nam, làm tăng màu sắc của cuộc biểu tình.

4. Nên có một vài biểu ngữ lớn, ấn tượng để từ xa có thể 
đọc rõ. Khi các phóng viên chụp hình toàn cảnh thì độc giả 
vẫn đọc được nội dung biểu ngữ.

5. Nên đi sát vào nhau tạo thành một khối vừa an toàn, vừa 
có sức mạnh, tránh bị xé lẻ thành các nhóm manh mún.

6. Khi có thành viên gặp sự cố cả đoàn phải dừng lại hỗ trợ, 
dùng sức mạnh số đông để áp đảo nhằm trợ giúp cho đồng 
đội thoát hiểm.

7. Nên mang theo đủ nước uống và mũ nón che nắng. 
Riêng nữ giới dùng kem chống UV để bảo vệ da trong ít nhất 
hai tiếng là tốt.

8. Nên đi ngủ sớm đêm hôm trước để có đủ sức tham gia 
cùng đoàn.

9. Người trẻ nên đi bên cạnh người già để hỗ trợ cho nhau. 
Kinh nghiệm cho thấy lực lượng an ninh thường nể người già 
hơn. Và đặc tính của người Việt là kính lão đắc thọ.

10. Nên vận động những người thân quen của lực lượng 
an ninh tham gia biểu tình, hay con em, người thân của các 
lãnh đạo là tốt nhất.

11. Nên mời các nhân sĩ trí thức có tên tuổi trong nước 
cũng như nổi tiếng ở nước ngoài tham gia với tư cách là người 
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mở đường. Không phải chỉ lực lượng an ninh mà ngay cả các 
lãnh đạo cấp cao cũng có sự kính trọng và kiêng dè nhất định 
đối với họ. Tuy nhiên, những nhân vật này đa số đã lớn tuổi, 
nên tranh thủ mời một số người nhất định trong mỗi lần biểu 
tình để tránh hết nguồn.

12. Nên tranh thủ trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài 
để tiếng nói phản kháng của chúng ta mạnh hơn nữa.

13. Cần có nhiều hơn các biểu ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh. 
Cần hô ứng các khẩu hiệu lần lượt bằng ba thứ tiếng: Việt, 
Hoa và Anh.

14. Nên có đội ngũ giỏi tay nghề chuyên trách ghi lại hình 
ảnh, âm thanh và không khí của cuộc biểu tình. Nên có người 
ở nhà chịu trách nhiệm thu nhận, tổng hợp và phát ngay 
thông tin trực tiếp lên các blog, web kịp thời. Không nên kéo 
nhau xuống đường hết làm hậu phương đuối sức. Việc đưa 
tin ngay tại hiện trường cho thấy rất khó đáp ứng đầy đủ. Có 
người ở nhà tổng hợp vẫn tốt hơn.

15. Nên tổ chức phỏng vấn lẫn nhau tại hiện trường với 
các kịch bản soạn sẵn bằng các thứ tiếng Việt, Hoa, Anh. Đây 
là dịp để sinh viên các trường Ngoại ngữ, Quan hệ Quốc tế… 
phát huy tài năng của mình. Nếu phỏng vấn tiếng Việt thì gởi 
ngay về hậu phương làm phụ đề tiếng Anh, Hoa, và ngược 
lại.

15. Tranh thủ cuốn hút những người đi đường hay hiếu kỳ 
tham gia đoàn biểu tình để không ngừng gia tăng lực lượng. 
Tuyên truyền để những người láng giềng hàng xóm tham gia 
cùng bạn, vì thế ta sẽ có chung điểm xuất phát và điểm trở về 



Cẩm nang biểu tình: Nên và không nên    79

không có cảm giác lạc lõng sau biểu tình hay bơ vơ khi gặp 
sự cố không mong muốn. Người yêu là đối tượng dễ thuyết 
phục nhất.

16. Nên phát hiện sớm những người không thuộc đoàn 
biểu tình, tách họ ra để khỏi bị xé lẻ. Phải tham gia biểu tình 
nhiều mới có khả năng nhận diện. Tuy nhiên, cũng không 
khó lắm vì nhân dân thì to như biển còn họ thì lạc lõng như 
đảo.

17. Nên có tờ rơi để phát cho người đi đường và người ở 
hai bên đường đoàn đi qua. Nên có một số loa cầm tay để hô 
khẩu hiệu. Nếu có người biết chơi kèn, mang theo kèn như 
trên sân bóng càng tốt.

18. Nên in sẵn phù hiệu biểu tình phát cho những người 
tham gia mang trên vai áo như ở Nhật để phân biệt với những 
người trà trộn.

19. Chú ý bảo về lẫn nhau, đề phòng bọn móc túi tranh thủ 
cướp giật gây rối loạn đoàn biểu tình.

20. Thường xuyên liên lạc với gia đình và người thân để họ 
luôn biết bạn đang ở đâu làm gì.

21. Nên có một ít thuốc men, bông băng, sơ cấp cứu và có 
người có nghề chuyên môn tham gia càng hay. Mời bác sĩ Hoa 
Súng!

B. Những điều không nên làm:

1. Nên nhớ mục đích biểu tình là biểu thị lòng yêu nước 
và phản đối xâm lược biển đảo của Tổ quốc, nên các mục đích 
khác phải được loại bỏ, ví dụ: tự do tôn giáo, khiếu kiện đất 
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đai, nhà ở…

2. Nội dung các khẩu hiệu không được quá phản cảm hay 
thô tục, chửi thề…

3. Hình thức các biểu ngữ không nên quá thô sơ, xấu xí. 
Nếu viết trên giấy A4 thì không được để nhàu nát, bẩn thỉu. 
Nên dùng giấy A3 cứng thì tốt hơn vì, sau đó có thể dùng che 
nắng hữu hiệu hay dùng cho lần sau. Biểu ngữ trên giấy nên 
cuộn lại, không nên gấp. Không nên vứt bỏ vì nó sẽ là vật kỷ 
niệm khó quên, nên lưu giữ lại;

4. Không mang theo người nhiều tiền bạc hoặc tư trang, 
tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng.

5. Không vứt rác bừa bãi trên phố hay trong công viên, gây 
ác cảm của chính quyền hay người dân với người biểu tình.

6. Không để cờ Tổ quốc ở tư thế lộn ngược, đỉnh ngôi sao 
phải ở phía trên.

7. Không được mang theo hung khí, gậy gộc, chất cháy; 
không chấp nhận bất kỳ hành động bạo lực hay khiêu khích 
bạo lực nào.

8. Không tổ chức đốt cờ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Trung Hoa vì có thể gây nguy hiểm hay hỏa hoạn.

9. Không ném gạch đá, hay bất kỳ vật sắc nhọn nào vào lực 
lượng an ninh. Khi đấu tranh bằng lời không được tỏ ra mất 
lịch sự, nên nhã nhặn trong kiên quyết và tranh thủ sự đồng 
tình, thông cảm của họ. Không nên coi mình là đối lập với lực 
lượng an ninh. Thay vào đó, phải thông cảm, coi họ như con, 
em, anh, chị mình đang làm nhiệm vụ bắt buộc không cưỡng 
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lại được là tốt nhất.

10. Không vẽ, viết lên mặt hay tay chân, không cởi áo ở 
trần trong đoàn biểu tình, không chửi thề, nói bậy hay có các 
hành động khiếm nhã khác.

11. Không uống rượu trước hay ngay khi tham gia đoàn 
biểu tình;

12. Không đi thành tốp nhỏ cách xa các tốp khác để tránh 
bị khống chế hay xé lẻ.

13. Không bỏ rơi đồng đội khi có sự cố, phải cùng nhau tập 
hợp, giữ vững đội ngũ.

14. Không nên tiến hành cuộc biểu tình quá dài, ảnh hưởng 
tới sức khỏe (đặc biệt là người cao tuổi) và gây xáo trộn nhiều 
đối với sinh hoạt thường nhật của xã hội (1-2 giờ là tốt nhất).

15. Không để cho biểu tình làm ảnh hưởng tới mưu sinh, 
hay sinh hoạt thường nhật của bà con; (làm tăng thu nhập của 
quán xá thì tốt!!!).

16. Không được tạo ra bất cứ hình ảnh xấu nào của đoàn 
biểu tình đối với người dân, người đi đường đặc biệt là các 
phóng viên nước ngoài, dù vô tình hay cố ý.

17. Không được để bất kỳ ai than gia biểu tình gặp nạn mà 
không được săn sóc (ví dụ say nắng, ngất xỉu).

18. Không nên gây ách tắc giao thông, cản trở các phương 
tiện và người tham gia giao thông khác, nhưng cũng không 
được để giao thông xé lẻ đội hình.

19. Không nên tham gia biểu tình với động cơ không trong 
sáng; lập dị hay PR cá nhân.
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20. Không nên cãi vã nhau để tranh quyền lãnh đạo biểu 
tình. Vì đây là biểu tình tự phát không có tổ chức trước nên 
đồng thuận tương nhượng nhau để có người chỉ huy tạm thời 
là tốt nhất. Sau một vài cuộc thực tập, chắc chắc quần chúng 
sẽ phát hiện ra những người có tài năng tổ chức. Tuy nhiên, 
lực lượng an ninh cũng phát hiện ra nhanh hơn nhiều.

21. Không coi thường hay miệt thị những người không 
tham gia biểu tình, coi đó là quyền tự do bày tỏ hay không bày 
tỏ ý kiến. Có những người không tham gia biểu tình nhưng 
yêu nước gấp triệu lần những người đi biểu tình. Hãy chấp 
nhập đa dạng về thái độ như một đặc trưng bất di bất dịch 
của xã hội dân chủ.

II. Về phía chính quyền và lực lượng an ninh

A. Những điều nên làm:

1. Phải thừa nhận biểu tình là quyền hợp pháp của công 
dân, chỉ có điều Việt Nam chưa có luật biểu tình nên ngành an 
ninh mới lúng túng đến thế.

2. Nên kiến nghị với cấp trên có ngay một quy định tạm 
thời về biểu tình hợp pháp: trong đó nêu rõ thể thức đăng ký 
xin phép, hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm… quyền và 
nghĩa vụ của người biểu tình, người tổ chức biểu tình; những 
điều lực lượng an ninh được phép làm và không được phép 
làm với người biểu tình, quy mô tối đa của lực lượng an ninh 
so với quy mô của cuộc biểu tình, các khu vực nhạy cảm cấm 
biểu tình…

3. Phải coi nhiệm vụ của mình là đảm bảo an ninh, an toàn, 
trật tự xã hội trong đó có người biểu tình an toàn, an ninh cho 
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đối tượng bị lên án (ví dụ Sứ quán hay Lãnh sự Trung Quốc), 
chứ không phải tìm cách ngăn cản người biểu tình thể hiện 
tình cảm thái độ yêu nước của họ.

4. Nên xem các video về biểu tình ở nước ngoài như tại 
Đại sứ quán Úc, tại Paris (Pháp), Washington (Hoa Kỳ), Tokyo 
(Nhật Bản), để xem ở các nước có dân chủ, lực lượng an ninh 
đối xử thế nào với người biểu tình.

5. Nên hiểu rằng các bạn chỉ thừa lệnh cấp trên. Thực hiện 
phương sách trung dung là hay hơn cả, an toàn hơn cả: Được 
lòng cấp trên ở mức chấp nhận được và được lòng nhân dân 
ở mức chấp nhận được. Cũng nên nhớ rằng quan nhất thời, 
dân vạn đại, đừng để vợ con bạn bị lẻ loi, lạc lõng trong cộng 
đồng vì hành động quá tay của bạn. Tiến vi quan thoái vi dân, 
lúc nào cũng hãy là chính mình. Suy nghĩ bằng cái đầu của 
mình, hành động theo con tim của mình, đừng dể người khác 
suy nghĩ hộ ta.

6. Nên nhìn những người biểu tình như ông, bà, bố mẹ, 
anh chị em mình đang có những hành động mà mình nếu 
không vì bộ sắc phục, không vì nhiệm vụ đang được giao phó 
cũng sẽ tham gia vào tích cực hơn và nhiệt tình hơn bởi dân ta 
không ai không có lòng nồng nàn yêu nước.

7. Nên coi trọng giá trị của biểu tình bởi nó là một mặt trận, 
cũng giống các mặt trận khác như quân sự, chính trị, ngoại 
giao. Chính quyền chỉ thực sự lo sợ khi tàu giặc vào gây hấn 
mà khắp cả nước tịnh không thấy bóng người biểu tình. Đó 
chính là dấu hiệu mất nước, dấu hiệu quay lưng với cơ quan 
của người dân.
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8. Nên duy trì một lực lượng an ninh vừa phải càng ít cáng 
tốt nhưng tinh nhuệ giỏi nghiệp vụ, chủ yếu là bảo vệ các 
nhân viên ngoại giao không bị nguy hiểm hay quấy rầy.

9. Nên giao tiếp thân mật với người biểu tình và chỉ nói 
những điều cần nói, tránh tranh luận để không bị nóng giận, 
mất bình tĩnh sau khi tranh luận thua. Lực lượng an ninh 
không được đào tạo đủ lý luận để tranh luận, người biểu tình 
thì đa số là trí thức, học giả, đi tranh luận với họ có mà…

10. Luôn luôn giữ bình tĩnh, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng 
an ninh trước ống kính Việt Nam và thế giới. Một sự nhịn 
chín sự lành. Nhịn bà con ta chứ có nhịn bọn xâm lược đâu 
mà nhục.

B. Những điều không nên làm:

1. Đừng bao giờ để người biểu tình coi mình là đối lập với 
họ và cũng đừng bao giờ coi họ đối lập với mình. Nay mai về 
hưu sống trong lòng hay ngoài lòng cộng đồng?

2. Đừng để các phần tử xấu trong đoàn biểu tình khiêu 
khích dẫn đến các hành vi thái quá do mất bình tĩnh.

3. Không cho phép lực lượng không sắc phục bắt người. 
Khi bắt người phải xuất trình phù hiệu nhân viên an ninh cho 
mọi người kiểm tra. Sau khi bắt phải có thông báo rõ ràng lý 
do. Không bắt họ phải cam kết những điều pháp luật không 
yêu cầu vì như vậy có thể bị kiện ngược lại.

4. Không được nhìn người biểu tình là thành phần xấu của 
xã hội. Tránh cái quan điểm quán triệt: nhìn đâu cũng thấy kẻ 
thù chế độ. Nếu phát hiện có phần tử xấu,  nên nhẹ nhàng 
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loại ra bằng nghiệp vụ, không gây xáo trộn lớn cho đoàn biểu 
tình, không để người biểu tình hiểu nhầm lực lượng an ninh 
bắt người biểu tình vô tội. Theo dõi để bắt sau khi cuộc biểu 
tình kết thúc là thượng sách.

5. Không nên có bất kỳ lời giải thích nào với người biểu 
tình về việc họ nên hay không nên biểu tình, kiểu như là: 
“Các bác về đi kẻo nắng, mọi việc đã có Đảng lo rồi”. Thiết 
nghĩ đây chỉ là giải thích có tính tự phát của một số nhân viên 
an ninh, chứ cấp trên dại gì mà phán như thế.

6. Không sử dụng các biện pháp bạo lực với người biểu 
tình vì pháp luật không cho phép, và có khả năng xử lý nhầm 
người trong một đám đông lớn như thế.

7. Không nghe theo những luận diệu tuyên truyền của kẻ 
địch là những cuộc biểu thị lòng yêu nước này có liên quan 
đến diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hay cách mạng hoa lài 
hoa lý… Hãy tin tưởng ở sự trong sáng và sáng suốt của nhân 
dân. Nếu an ninh có trăm tay thì quần chúng có ngàn mắt.

8. Không dùng biện pháp nghiệp vụ để xé lẻ cuộc tuần 
hành, nhưng nói rõ với người biểu tình họ được phép đứng, 
ngồi ở đâu trong bao lâu và tuần hành trên những tuyến nào 
và phải giả tán lúc nào là đúng quy định.

9. Không dùng quá nhiều rào cản cứng bằng kim loại, đặc 
biệt là thép gai, vì nó dễ tạo ra hình ảnh xấu về lực lượng 
an ninh Việt Nam và cho thấy chúng ta yếu chứ không phải 
mạnh. Làm ngược lại kết quả sẽ tốt hơn nhiều: Các lực lượng 
dự bị đông đảo không ra hiện trường, nhưng khi cần sẽ có 
mặt hầu như tức thời. Các lực lượng tại chỗ trông rất mỏng 
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manh và cực kỳ lịch sự.

10. Không cho rằng những người biểu tình làm cho công 
việc của mình vốn đã chồng chất rồi lại trở nên bận rộn, khó 
khăn hơn. Duy trì lực lượng nhỏ, thay nhau nghỉ cuối tuần 
như người dân thay nhau đi biểu tình là hay hơn cả. Nếu có 
muốn trách, hãy trách bọn bá quyền xâm lược.

III. Về phía nhân dân và người đi đường, những nơi cuộc 
biểu tình và tuần hành đi qua

A. Những điều nên làm:

1. Nên có thái độ ủng hộ những người tham gia tuần hành 
vì chính họ đã và đang thể hiện ra tiếng nói thầm kín trong 
lòng mình mà do nhiều hoàn cảnh khác nhau, mình chưa thể 
tham gia cùng họ được.

2. Nên biểu lộ thái độ cổ vũ, hoan nghênh những người 
biểu tình bằng lời nói, cử chỉ hay biểu lộ sự đồng tình trên 
khuôn mặt, nụ cười. Những người đi biểu tình cần nhất là 
sự đồng tình của bà con. Chính nó tạo sức mạnh và sự nâng 
đỡ tinh thần quan trọng và tăng cường quyết tâm cho những 
những người muốn thể hiện lòng yêu nước.

3. Nếu có thể, nên có những hành động, việc làm mang 
tính trợ giúp người biểu tình, như giúp đỡ nước uống, cho 
phép đứng chờ tại nơi mình đang sinh sống hay kinh doanh…

4. Nếu có thể, nên làm sẵn những biểu ngữ hay khẩu hiệu 
nhỏ, để cung cấp cho người biểu tình nào chưa có. Bởi vì các 
biểu ngữ bằng giấy cất giữ trong người, khi người tham gia 
biểu tình đến nơi tập kết, thường không còn thẩm mỹ nữa. 
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Một nguồn bổ sung tại chỗ là quan trọng làm tăng khí thế 
cuộc biểu tình.

5. Nên sẵn lòng trợ giúp người biểu tình khi có sự cố như 
say nắng, ngất xỉu, tại nạn… vì đó chính là sự biểu hiện cụ thể 
của tinh thần yêu nước thương nòi.

6. Nên góp phần chỉ điểm cho những người biểu tình biết 
các thành phần xấu trà trộn để đảm bảo trật tự và thành công 
của cuộc biểu tình, vì chính bà con là người am hiểu nhất tình 
hình an ninh tại khu phố mình ở.

7. Những người đi đường nên bày tỏ thái độ ủng hộ đoàn 
biểu tình bằng cách hô theo các khẩu hiệu, hay quay phim, 
chụp hình để phổ biến lên mạng. Nếu được phát tờ rơi nên 
giữ lại đọc và chuyền tay cho người khác đọc để giúp mở rộng 
làn sóng yêu nước trong toàn quốc.

8. Người đi đường nếu không bận công việc, nên tham 
gia biểu tình để tăng cường lực lượng biểu tình, bổ sung sức 
mạnh cần thiết vì cuộc biểu tình càng đông càng gây tiếng 
vang trên thế giới, kẻ thù càng phải quan ngại khi tiến hành 
những bước tiếp theo.

9. Người tham gia giao thông, nếu có thể, nên nhường 
lòng đường hay lề phố cho người tham gia biểu tình như là 
thể hiện sự tôn trọng của bà con với người biểu tình, đồng 
thời đảm bảo an toàn giao thông.

10. Tích cực tuyên truyền cho các bà con khác cũng như 
chính quyền về diễn biến của cuộc biểu tình, nội dung các 
biểu ngữ, tinh thần và ý thức kỷ luật của người biểu tình, 
nhằm tạo được sự đồng thuận cao của xã hội bao gồm cả bà 
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con và chính quyền.

Nên giữ lại các biểu ngữ, khẩu hiệu đẹp, hay treo ngay 
nơi cửa hàng của bà con, chắc chắn bà con sẽ có nhiều khách 
hơn khi biết đánh trúng vào tâm lý yêu nước đang dâng nơi 
khách hàng.

B. Những điều không nên làm:

1. Không nên phản đối, chống đối hay có thái độ thù địch 
với người đi biểu tình, vì cho rằng biểu tình ảnh hưởng tới 
công ăn việc làm và thu nhập chính đáng của bà con. Mỗi 
tuần biểu tình chỉ diễn ra có một lần và tuần hành qua chỗ bà 
con thường không quá mấy phút.

2. Không nên có những lời lẽ khiếm nhã hay chửi bới 
người tham gia biểu tình khi họ vô tình đi vào “hành lang” 
kinh doanh buôn bán của bà con.

3. Không nên có thái độ cho rằng những người biểu tình là 
lập dị hay có liên quan đến các phần tử “xấu” và “nguy hiểm”, 
bởi vì họ chính là anh, em bà con, láng giềng, con cháu chứng 
ta cả, chỉ vì giận quân xâm lược mới phải xuống đường bày 
tỏ thái độ.

4. Không nên tăng giá hàng “đột biến”, đặc biệt là những 
mặt hàng cần thiết cho biểu tình như cờ Tổ quốc, áo có in cờ 
Tổ quốc, nước uống…

5. Những người đang tham gia giao thông (điều khiển 
phương tiện, hay đi bộ trên lề) không nên giành đường với 
đoàn biểu tình đang đi qua hoặc gây chia cắt đoàn biểu tình, 
để tránh xô xát không cần thiết hay mất an toàn giao thông, 
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an ninh trật tự, không có lợi cho mình cũng như đoàn biểu 
tình.

6. Không nên nói xấu hoặc nói không đúng sự thật về một 
người tham gia biểu tình nào đó khiến cho nhân viên an ninh 
đang đi điều tra có thể đánh giá sai về người biểu tình. Nếu 
người tham gia biểu tình có khuyết điểm khi sống trong khu 
phố thì không nên phóng đại quá mức hay thêm thắt tình tiết 
làm sai lạc kết quả điều tra của nhân viên an ninh.

7. Không nên có thái độ cực đoan: Người tham gia biểu 
tình là người yêu nước, người không tham gia biểu tình là 
người không yêu nước, hoặc ngược lại, người tham gia biểu 
tình là xấu, người không tham gia biểu tình mới là người tốt. 
Hãy tôn trọng sự tự do trong lựa chọn phương cách phản ứng 
của mỗi một công dân.

8. Không nên suy nghĩ sai lầm cho rằng việc gia tăng các 
cuộc biểu tình của người Việt Nam trong và ngoài nước phản 
tác dụng, khiến chính quyền Bắc Kinh có thái độ cứng rắn 
hơn, mà hãy suy nghĩ ngược lại, như thực tế vừa qua cho thấy, 
mới là hợp lẽ.

9. Những người có trách nhiệm của các công sở, trường học 
không nên ra đứng bên đường để gọi nhân viên hay sinh viên 
của mình chấm dứt tham gia biểu tình, vì hành vi tham gia 
biểu tình là hợp hiến và hợp pháp, do đó ngăn cấm biểu tình 
là vi hiến và phi pháp. Hình ảnh không đẹp mắt của quý vị sẽ 
được cả thế giới trông thấy và hẳn là con em các vị sẽ không 
tránh được cảm giác xấu hổ trước bạn bè, đồng nghiệp…

10. Những người có trách nhiệm của các công sở, trường 
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học không nên ký các văn bản có nội dung kỷ luật hay sa thải 
nhân viên hay đuổi học sinh viên tham gia biểu tình, bởi vì 
các văn bản này có thể được sử dụng để chống lại các vị một 
khi hành vi của các vị bị quy kết là vi hiến và phi pháp. Hãy 
quan sát xem các công sở, trường học khác phản ứng ra sao 
trước khi quyết định phản ứng của mình. Quốc hội khóa tới 
sẽ quyết định việc này cụ thể. Cầm đèn chạy trước ô-tô lắm 
lúc tai hại.

IV. Về phần người tham gia biểu tình bị bắt giữ

A. Những điều nên làm:

1. Khi tham gia biểu tình nên luôn luôn đi sát một hay một 
vài người đã quen hay mới quen nhưng đáng tin để, nếu ta 
hay người đó bị bắt thì mọi người sẽ được thông báo ngay

lập tức mà có đối sách thích hợp.

2. Khi bị bắt, nên kịp thời thông báo bằng mọi cách: la to, 
vẫy tay, ra hiệu và phản ứng hợp lý, để cho mọi người trong 
đoàn biểu tình chú ý và biết có sự cố xảy ra.

3. Khi bị giữ lại nơi trụ sở, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy 
thân (nếu có mang theo), khai chính xác về nhân thân, địa chỉ 
cư trú.

4. Đề nghị người được phân công làm việc với mình cho 
biết lý do bắt giữ.

5. Khi được hỏi lý do, động cơ biểu tình thì trả lời: lòng yêu 
nước và căm thù ngoại xâm. Về cơ sở pháp lý thì dẫn Điều 69 
Hiến pháp.

6. Khi được hỏi về thông tin biểu tình thì trả lời: từ mạng 
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Internet hoặc từ các tụ điểm đông người...

7. Khi được hỏi về số lần tham gia thì trả lời đúng như sự 
thật.

8. Trong khi chờ đợi sự ứng cứu của đoàn biểu tình, hãy giữ 
bình tĩnh, tự tin về hành vi chính đáng của mình. Thiệt vàng 
không sợ chi lửa.

9. Đề nghị được liên lạc với gia đình, người thân hay bạn 
bè đang tham gia biểu tình và thông báo cho họ tình cảnh của 
bạn.

10. Dùng lời lẽ ôn hòa, có thái độ lịch sự với người làm việc 
với mình. Bởi lẽ, khác với những người cấp dưới, đa số những 
người được cử ra làm việc đều là người có học thức nhất định, 
có nghiệp vụ tốt và có tư cách tốt. Luôn lưu ý rằng họ đang 
làm phận sự của một công bộc. Họ phải làm theo chức năng 
nhiệm vụ được giao và rất nhiều khi trái với ý chí của họ.

B. Những điều không nên làm:

1. Không nên phản ứng thái quá khi bị bắt như cắn, đánh 
trả quyết liệt, gây thương tích, vì làm như thế bạn rất dễ bị kết 
tội chống người thi hành công vụ.

2. Không man khai về nhân thân, địa chỉ nhưng cũng 
không cần khai quá nhiều chi tiết có thể gây bất lợi cho bạn 
như tên trường học, cơ quan làm việc…

3. Không đập phá làm hỏng hay quẳng đi những vật dụng 
ở nơi tạm giữ, đặc biệt là lúc chỉ có một mình.

4. Không nghe theo lời đề nghị được tha sớm hay đe dọa 
vô căn cứ mà khai những thông tin không đúng sự thật được 



92    Thế hệ f

mớm hay tự bịa ra, ví dụ như: đi Biểu tình theo lời xúi giục 
của ai, nhận tiền từ ai để đi biểu tình. Những thông tin bịa đặt 
này sau đó có thể được sử dụng để chống lại bạn với những 
tội danh khó chối cãi.

5. Không ký tên nhận tội, vì biểu tình là quyền hợp pháp 
và hợp hiến. Không ký tên vào những giấy tờ như: cam đoan 
không tiếp tục biểu tình, vì những văn bản kiểu này cũng 
không hợp pháp và không có tính ràng buộc pháp lý.

6. Không khóc lóc, năn nỉ, xin xỏ để được thả ra sớm. 
Không được nhận rằng hành vi biểu tình của mình là có tội 
đối với đất nước.

7. Không tìm cách đào thoát như trèo qua cửa sổ… vì làm 
như vậy, vừa nguy hiểm lại vừa phạm pháp.

8. Không ngắt lời người làm việc với mình. Không nói quá 
to, chủi thề, văng tục… Chờ cho họ nói xong mới từ tốn trả lời 
từng điểm một. Không nhìn đi nơi khác khi trả lời. Nên nhìn 
thẳng vào mặt họ. Nó chứng tỏ bạn là người trung thực.

9. Những gì được hỏi mà bạn không rõ, không biết, thì trả 
lời không biết. Chớ suy diễn hay bịa thông tin để trả lời vì nó 
có thể gây hại cho bạn sau này.

10. Không cung cấp những thông tin mà có thể gây bất lợi 
cho người khác đặc biệt những người cùng tham gia biểu tình 
với bạn.

 ***

Mong rằng sau khi đọc những lời khuyên tâm huyết của 
một công dân đã lớn tuổi, các cấp chính quyền cũng như lực 
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lượng an ninh sẽ sáng suốt hơn trong sách lược đối phó với 
người biểu tình, để bạn bè năm châu tin tưởng Việt Nam hơn 
và ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài để bảo về 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lòng không mong gì hơn được thấy ngày sau con cháu lớn 
mạnh lấy lại được Hoàng Sa cho hả dạ tổ tiên. Đời tôi đây chắc 
chẳng có hy vọng được thấy, nhưng tôi tin tưởng thế hệ tương 
lai sẽ làm được với một chính quyền khôn ngoan, sáng suốt và 
có trách nhiệm với tiền nhân.

Tôi có mấy lời nhắn gửi, xin bà con, quý vị có trách nhiệm 
lắng nghe được đôi chút là mãn nguyện lắm rồi.

Tổ quốc Việt Nam anh hùng muôn năm!

Đất nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ muôn năm!
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“Mẹ, con đi biểu tình”

Nguyễn Hoàng Linh

Mỗi cuộc cách mạng đáng kể đều có những biểu tượng của 
nó và trong biến cố dân chủ mùa thu 1956 tại Hungary, vai trò 
ấy thuộc về “những chàng trai Pest” (pesti srácok) quả cảm và 
can trường.

Nghiên cứu sử học cho thấy, học sinh, sinh viên và công 
nhân ở độ tuổi dưới 25 đã có mặt và nắm phần chủ đạo trong 
đại đa số các trận chiến chống lại chiến xa Liên Xô trên đường 
phố Budapest. 44% những tổn thất trong thời kỳ diễn ra cuộc 
cách mạng và chiến đấu giành độc lập dân tộc năm 1956 thuộc 
về “những chàng trai Pest”. Nếu tính đến những người bị 
thiệt mạng, 21% ở độ tuổi 19 hoặc trẻ hơn, 4% ở ngưỡng 16 
hoặc chưa tới.

Theo những hồi tưởng, do không vướng bận những toan 
tính chính trị, những băn khoăn ý thức hệ, thế hệ trẻ Hungary 
thời ấy sẵn sàng xuống đường và cầm vũ khí hơn những bậc 
cha, anh của họ. Ông Pongrátz Gergely – thủ lĩnh khu Corvin, 
nơi xảy ra chiến sự ác liệt nhất – nhớ lại: “... Hơn 80% những 
chiến sĩ ở khu Corvin chỉ mới trạc 20 tuổi. Những chàng trai 
ấy đã chiến đấu và giành thắng lợi cho cuộc cách mạng, đã trở 
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thành những anh hùng của dân tộc...”.

Ở khu Corvin, chỉ bằng bom xăng và những vũ khí tự chế, 
“những chàng trai Pest” đã bắn hạ 17 chiến xa Liên Xô trong 
vòng một ngày và biến mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà thành 
chiến lũy. Bác sĩ Pestessy József hồi tưởng: “Bị bỏng cả bàn tay 
vì bom xăng, lũ trẻ thường tới trạm xá ở tầng hầm doanh trại 
Kilián. Sau khi được cứu thương, các cậu ấy không chờ khỏi 
hẳn mà đã lại tiếp tục chiến đấu, vì “như thế này là chúng 
cháu có thể ném được rồi...”.

Sở dĩ có được những kết quả như thế trong cuộc chiến 
“trứng chọi đá” là vì những người khởi nghĩa – trong đó, 
“những chàng trai Pest” đóng vai trò nổi bật – đã chiếm được 
thiện cảm và sự hỗ trợ của cư dân. Lý do là bởi “động cơ” của 
họ khi cầm vũ khí rất trong sáng. Có người, vì đồng tình với 
những đòi hỏi dân chủ 16 điểm của giới sinh viên. Có người, 
vì hy vọng một tương lai tươi sáng, phồn vinh hơn. Chỉ đôi ba 
người vì những mục đích cá nhân.

Ðặc biệt, đối với giới trẻ Hungary năm 1956, tình yêu quê 
hương đất nước lãng mạn mà họ thừa hưởng từ thời đại của 
người anh hùng dân tộc – thi sĩ Petőfi Sándor, từ hình ảnh 
những cậu con trai phố Pál (trong tác phẩm cùng tên của nhà 
văn Molnár Ferenc) đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong hành 
động của họ. Theo nhận định của giới nghiên cứu, thiếu họ, 
cuộc cách mạng 1956 chắc hẳn sẽ chấm dứt sau vài ngày với 
những thỏa hiệp đủ loại.

Với sự tham gia quên mình và vô tư của “những chàng trai 
Pest”, các nhóm khởi nghĩa có vũ trang đã tạo ảnh hưởng trực 
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tiếp và gián tiếp đến bầu không khí chính trị của biến cố 1956. 
Cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường của quân khởi nghĩa 
đã khiến những đòi hỏi của cuộc cách mạng trở nên có trọng 
lượng, đã đẩy lùi Hồng quân Liên Xô trong những ngày cuối 
tháng 10 và đã quét sạch những tín đồ của Stalin và Rákosi 
khỏi ghế quyền lực ở Hungary.

Ðặt mục tiêu độc lập dân tộc và thiết lập một chủ nghĩa xã 
hội dân chủ, quân khởi nghĩa đã đặt nền móng cho những 
động thái quan trọng nhất của chính phủ dân chủ do Thủ 
tướng Nagy Imre đứng đầu, như thiết lập những cơ sở của 
chế độ đa đảng, tuyên bố trung lập và rút Hungary khỏi Khối 
Hiệp ước Warsaw. “Tại sao quân Liên Xô chỉ toàn tấn công vào 
sáng sớm? Là vì khi đó bọn trẻ vẫn đang ngủ!” – câu chuyện 
tiếu lâm kinh điển của Hungary phản ánh rõ vai trò “những 
chàng trai Pest” trong cuộc cách mạng tinh khôi này...

*

Là những người quyết tâm nhất và dám hy sinh nhất cho 
thắng lợi của cuộc cách mạng, nhưng “những chàng trai Pest” 
đồng thời cũng phải chịu nhiều khổ đau nhất sau khi nỗ lực 
dân chủ 1956 bị dập tắt. Ða phần những ai ở lại Hungary đều 
bị tù đày, phân biệt đối xử, gạt sang bên lề xã hội, bị lâm vào 
cảnh nghi kỵ và quên lãng. Thời đại Kádár, thành ngữ “những 
chàng trai Pest” còn bị đánh đồng với khái niệm lưu manh, 
côn đồ, hu-li-gan.

Tuy nhiên, hơn ba thập niên (1956-1989) không đủ để xóa 
đi trong lòng người hình ảnh những thanh niên quả cảm, 
những Gavroche bên chiến lũy Budapest. Dư âm của những 
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chàng trai “tuổi mới chừng 15 mùa xuân cằn cỗi – trong đạn 
lửa chiến xa Liên Xô – hát vang lời ngợi ca tự do...” (thi phẩm 
“Bản hùng ca về một chàng trai Pest” của Szentkúti Ferenc) 
đã đọng lại đậm nét trong văn học, nghệ thuật và ký ức của 
người Hungary.

Hình ảnh ấy, chẳng hạn, đã được thể hiện hết sức cảm 
động, bi hùng và đầy ấn tượng trong bài thơ “Mẹ, con đi biểu 
tình!” (Anyu, tüntetni megyek!) của Kende Klára, nhà văn gốc 
Hungary, thường được biết đến trên thế giới với tên Claire 
Kenneth. Ðược viết vào năm 1957, thi phẩm là sự vinh danh 
những anh hùng trẻ tuổi nhất của cuộc cách mạng 1956, đã đổ 
máu “nỗ lực cho tự do và công lý hơn bất cứ dân tộc nào trên 
thế giới” (Albert Camus).
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Mẹ, con đi biểu tình!

(Trần Lê dịch từ nguyên bản tiếng Hungary, “Anyu, 
tüntetni megyek!”)

Hôm qua, mái tóc vàng mượt của con...

Tay mẹ còn dịu dàng ve vuốt...

Hôm nay, vũ khí trong tay

Con ra chiến lũy...

Hôm qua ở trường con còn sợ,

Vì bài học con chưa thuộc...

Hôm nay? Đối mặt quân Nga mạnh bội phần

Con nổ súng...

Con mới chỉ 14 tuổi xanh

Cậu bé mảnh mai mắt xanh

Gào vào nhà bếp:

“Mẹ, giờ con đi biểu tình!”.

Mặc áo cũ rẻ tiền

Đi đôi giày sờn gót

Hình bóng con từ dạo đó

Trở thành huyền thoại diệu kỳ

Vì chưa đâu, chưa đâu trên thế gian này

Chưa bao giờ có đạo quân như thế
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Chiến đấu quả cảm, coi khinh cái chết

Ngần ấy đứa trẻ, những đứa trẻ Hung!

Chặn đường lũ chiến xa Nga

Như cái chết gầm gừ

Trong nháy mắt cán gục trăm người

Không thương tiếc

Đè lên thân thể nhỏ nhoi yêu dấu

Xích sắt lũ thiết giáp quái vật

Máu nhuộm chiến xa Liên Xô

Và các con nằm đó. Tử thương.

Chúng sát hại các con

Những anh hùng, vì các con đã kháng cự...

Đạo quân bolshevik bạo tàn

Đã sát hại cả một dân tộc

Dòng máu ấy, phiên tòa bao thiên kỷ

Không bao giờ rửa sạch

Và một ngày, mọi dân tộc trên thế gian

Cầm vũ khí trong tay!

Noi gương con

Cậu học sinh mảnh mai

Gào vào nhà bếp:

“Mẹ, giờ con đi biểu tình!”.





XUỐNG ĐƯỜNG
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Hãy tự cho chúng ta thêm nhiều lần lên tiếng

Lynh Bacardi

9h sáng đến 12h30 trưa, ngày 9 tháng 12 năm 2007 – đây sẽ 
là một ngày có ba tiếng rưỡi thật đáng nhớ đối với riêng tôi và 
những người đã có mặt trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài 
Gòn hay tại Ðại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, đặc biệt là đối 
với những người trẻ tuổi. Những người mà tôi không biết tên 
tuổi, gia cảnh, nhưng chắc chắn họ cũng như tôi, cùng trưởng 
thành dưới môi trường xã hội chủ nghĩa, dưới sự điều hành 
duy nhất của Ðảng Cộng sản trong suốt hơn 32 năm. Hoàn 
toàn giữa những người hôm đó với tôi không có sự liên kết 
nào trong cuộc đời bao la này. Vậy mà ngày hôm đó, tôi và họ 
đã đến với nhau, cùng làm nên đại danh từ “chúng tôi” để 
đoàn kết bên nhau trong cùng một tiếng nói chung.

Ðối với những người thuộc thế hệ tôi, thế hệ 8x, thì cuộc 
biểu tình này là lần biểu tình đầu tiên của cuộc đời, trong 
suốt hai mươi mấy năm sinh ra trên quê hương Việt Nam. 
Ðây, cuộc mở miệng đầu tiên của chúng tôi. Ðây, lần đầu tiên 
chúng tôi thực hiện một trong những quyền cơ bản của con 
người. Ðây, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết sôi sục trên 
gương mặt nhau. Ðây, chúng tôi nhắc nhở cho chính phủ Việt 
Nam biết nhân dân Việt Nam còn tồn tại và biết họ cần làm 
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những gì cho đất nước. Còn đối với những thế hệ xx khác ở 
miền Nam, có lẽ từ thời Ngô Ðình Diệm hay Nguyễn Văn 
Thiệu, thì mãi đến bây giờ họ mới có dịp sống lại cảm giác 
hãnh diện của tình yêu nước trong một tập thể. Còn đối với 
những người ngoài Bắc, có lẽ họ cũng đang thử ôn lại xem đã 
bao nhiêu năm rồi mới sống một ngày trọn vẹn và có ý nghĩa 
như ngày 9-12 hôm đó.

Vậy mà, theo nhà cầm quyền Việt Nam thì cuộc biểu tình 
hôm đó là sai trái, chưa được cho phép, và làm ảnh hưởng đến 
công cuộc ngoại giao giữa hai nước.

Như khi tôi mới bắt đầu đến với đám đông và hô khẩu 
hiệu, một bà khoảng trên bốn mươi tuổi, cùng với một người 
mặc sắc phục đến để tay vào hông tôi, cố tình đẩy tôi dạt ra 
ngoài đám đông. Tôi đứng chựng lại nói: “Có muốn hỏi gì thì 
chị cứ đứng đây mà hỏi, không đi đâu hết”. Chị ta liền hỏi: 
“Em làm việc ở đâu?”. Tôi nói: “Tôi làm việc trên đất nước 
Việt Nam”. Chị ta lại hỏi: “Em có biết làm như thế này là ảnh 
hưởng đến ngoại giao giữa hai nước không?”. Tôi nói: “Nếu 
họ còn nghĩ đến việc ngoại giao giữa hai nước, thì họ đã chẳng 
lạm quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa như vậy”. Nói xong, 
tôi lãng họ ra và lại tiếp tục cùng mọi người kêu đòi.

Vậy sự kiện hôm đó có phải là việc làm sai trái, hay phá 
quấy công cuộc ngoại giao với nước láng giềng do sinh viên 
và những người tham gia?

Trên đất nước Việt Nam, nếu thực sự nhân dân có quyền tự 
do biểu tình, thì có rất nhiều lý do chính đáng. Như sập cầu; 
kẹt xe; ngư dân Việt bị giết trên biển thuộc lãnh hải Việt Nam; 
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lạm phát gia tăng; phân bổ tầng lớp giàu nghèo không đồng 
đều; trẻ con thất học; người già không chốn dung thân; nông 
dân bị quan lại cướp đất hay đền bù không thỏa đáng; tham 
nhũng; lương công nhân rẻ mạt; nhân phẩm, thân xác phụ nữ 
Việt Nam bị chà đạp khi bị bán ra bên ngoài hay liều mình lấy 
chồng xa xứ. Tất cả những lý do này đều có thể biểu tình để 
đòi hỏi Quốc hội phải tìm ra giải pháp. Nhưng đối với người 
Việt sau hơn 32 năm đã quen im hơi lặng tiếng, họ đều thấy 
hầu hết những lý do này không đủ mạnh để họ đủ can đảm 
làm nên một cuộc biểu tình trước chính phủ. Vậy, bấy nhiêu 
lý do kia chúng tôi đã không thực hiện được, không đứng lên 
nổi vì cũng cho rằng chúng chưa đủ chính đáng, nhưng còn 
lý do hôm 9-12 cũng là sai trái đối với chính phủ Việt Nam ư?

Có sai trái chăng, là hôm đó một phần chúng tôi đã thầm 
cám ơn chính phủ Trung Quốc. Cám ơn, vì nó đã quá quắt, 
đã thao túng, đã coi khinh dân tộc Việt Nam, và do đó đã cho 
chúng tôi một liều thuốc mạnh mẽ và lý do quá sức chính 
đáng để có cuộc xuống đường hiếm hoi – đó là lòng yêu nước.

Còn công cuộc ngoại giao giữa hai nước xưa nay vẫn là 
công việc của chính phủ Việt Nam, vì cho đến nay chính phủ 
vẫn chưa bạch hóa những vấn đề về Hoàng Sa và Trường 
Sa với nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Không trưng cầu dân ý về biện pháp đối phó. Cho đến nay 
vẫn không có biện pháp cứng rắn, hay lời cuối cùng nào từ 
phía chính phủ Việt Nam đưa ra với chính phủ Trung Quốc. 
Nói chung, chính phủ vẫn cho rằng đây là công việc của chính 
phủ và dân không có quyền xen vào. Ngay cả thông tin về 
hai cuộc biểu tình diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn, cũng không 
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có tờ báo giấy hay báo mạng nào trong nước đăng tải để rộng 
đường dư luận.

Vậy việc biểu tình chống ngoại bang thì dân cứ làm, còn 
việc ngoại giao thì chính phủ cứ lo lấy, chứ không thể nói 
chúng tôi phá rối làm mất mặt chính phủ với Bắc Kinh. Nếu 
chính phủ lo đến việc mất mặt, có lẽ nên lo giấu mặt đâu đó 
hoặc tìm lối lấp liếm nào cho khôn khéo hơn để đối phó với 
nhân dân Việt Nam khi Trường Sa và Hoàng Sa thực sự không 
còn tên trên bản đồ đất nước.

Thực sự, với cuộc biểu tình hôm đó, không ai trong chúng 
ta ngây thơ mà hy vọng rằng nhờ việc biểu tình chúng ta sẽ 
lấy lại được Hoàng Sa – Trường Sa. Chắc hẳn định mệnh của 
hai đảo này đã được Ðảng Cộng sản Việt Nam âm thầm sắp 
đặt xong rồi. Chúng đã bị giải phẫu, cắt lìa bằng những công 
cụ trao đổi quyền lực để rồi đau đớn tách khỏi thân thể nước 
mẹ. Chúng đã được người ta viết lại lịch sử hầu thay chủ mới.

Chẳng còn gì để bàn cãi nữa khi sự hiện diện của Trung 
Quốc ngày càng rõ nét trên hai đảo, khi cái sân bay to kình, 
nhà cửa, con người Trung Quốc, công viên, từng lượt tour du 
lịch được mở ra... Và cũng chẳng ai lấy làm lạ khi một ngày 
nào đó người dân Việt muốn đến thăm phần đất mà cha ông 
đã đổ xương máu giành được và để lại cho con cháu thì phải 
xin visa. Rồi lủi thủi đi theo một thằng Tàu khựa (Tàu khựa, 
cái tên kỳ dị nhưng mang theo nó nỗi căm ghét ngay lần đầu 
tiên tôi được nghe) để nghe nó hướng dẫn và kể về lịch sử 
chiếm đoạt bành trướng hào hùng, tinh xảo của chính phủ 
Trung Quốc, và sự non kém, bất lực của chính phủ cũng như 
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con người Việt Nam.

Rất nhiều người Việt trong đó có tôi, cho đến nay vẫn chưa 
và chắc sẽ chẳng còn bao giờ có cơ hội thấy được hình vóc 
của một phần máu thịt quê hương này. Thôi thì dân Việt căm 
phẫn thì cứ căm phẫn, chúng ta cũng đành để Trường Sa, 
Hoàng Sa thay dân Việt lòn cổ vào lọn dây thòng lọng của 
“anh em môi hở răng lạnh” trước, còn chúng ta cứ yên tâm 
ngồi trong xó nhà để mọi việc cho chính phủ lo. Hy vọng sợi 
dây vô hình kia sẽ mục dần, không siết được nữa khi đến lượt 
mỗi cá nhân Việt bước lên đoạn đầu đài Bắc Kinh.

Trong khi dân tình Việt Nam run lên vì căm phẫn, còn 
chính phủ Trung Quốc bên kia từng ngày thảy từng mảng 
bê tông xuống Hoàng Sa, Trường Sa, thì chính phủ Việt Nam 
vẫn kêu gọi nhân dân Việt Nam đừng bày tỏ thái độ gì để giữ 
tình anh em?! Ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng 
vẫn cứ đứng bên này ra rả những lời vô cảm sáo rỗng về bằng 
chứng lịch sử như nói, như méc với hư không. Tương tự, ông 
Chủ tịch UBND tỉnh Ðà Nẵng Trần Văn Minh phát biểu hùng 
hồn rằng: “Chúng tôi có đủ chứng cứ lịch sử cho thấy rằng 
Hoàng Sa thuộc phần quản lý của tỉnh Ðà Nẵng. Bằng cớ là 
tỉnh có thành lập một UBND huyện Hoàng Sa tọa lạc tại... Ðà 
Nẵng”. Thật là buồn cười đến hộc máu khi đọc phải những 
lời như vậy. Anh đã cho nó đến cướp nhà, dọn đến nhà anh 
ở, làm xong giấy tờ chủ quyền hợp pháp, và không chừng 
sắp bán cho kẻ khác rồi, mà anh vẫn còn đứng bên ngoài kêu 
than lấy lệ. Ðã hài hước và nói cho oai như vậy, sao không cất 
một cái chòi rồi nói luôn rằng: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ 
lịch sử cho thấy Bắc Kinh thuộc quyền quản lý của Ðà Nẵng, 
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bằng chứng là có trụ sở UBND thành phố Bắc Kinh đặt tại Ðà 
Nẵng. Ông mày quản lý tất!”.

Cuối cùng, những lời sáo rỗng và cách thức ứng phó bạc 
nhược của ngài Chủ tịch này, hay của nhà cầm quyền Việt 
Nam, thật sự chỉ làm cho dân Việt hiểu thêm một điều, rằng, 
tất cả chỉ là những cơn đau giả tạo để nhân dân tưởng rằng 
họ cũng đau và tiếc lắm! Vì ngoài lời phát biểu trên, ông Chủ 
tịch Ðà Nẵng còn nói, ông phải la lên để thế hệ sau này hiểu 
rằng mình cũng đã có phản ứng để không có lý do trách móc. 
Vậy ra tất cả chỉ là cho có phản ứng để khỏi bị đời sau thống 
trách thôi sao?!

Nếu chính quyền thực sự đã, đang bàn cãi để tìm ra biện 
pháp, vậy sao không bạch hóa cho nhân dân biết họ sắp quyết 
định gì? Dù rằng, nếu chính phủ chọn giải pháp nhịn nhục 
trước thằng đàn anh quá to lớn, hoặc để tránh một cuộc ẩu đả 
nguy hiểm cho nhân dân hay kinh tế đất nước, thì cũng nên 
cho dân biết để tay trong tay với Ðảng cùng chịu nhục.

Hôm chủ nhật, ông Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn 
Thành Tài hứa trước đông đảo mọi người rằng sẽ phát động 
một cuộc biểu tình chính thức cho thanh niên có dịp bày tỏ, 
vậy mà cho đến nay cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mất một 
phần đất nước đã đành, chẳng lẽ việc chúng ta muốn chứng 
minh cho Trung Quốc hay cho bạn bè quốc tế thấy rằng nhân 
dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng cũng còn 
có ý thức, hiểu biết và có chính kiến riêng, mà cũng không 
làm được sao? Hay chính phủ muốn chứng minh cho đàn anh 
Trung Quốc và quốc tế rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh 
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đạo của họ thì nói sao nghe vậy. Ðảng Cộng sản có quyền 
hành tuyệt đối đối với mỗi cá nhân người dân?

Mọi tờ báo trong nước im hơi lặng tiếng về các cuộc biểu 
tình vì sợ điều gì? Có đưa tin thì đưa những đoạn ngắn rằng, 
cuộc biểu tình chỉ là cuộc tụ tập tự phát, không được sự cho 
phép của Nhà nước. Vậy biểu tình yêu nước cũng chờ cho 
phép sao? Có phải đây là giải pháp để sau này nhà cầm quyền 
Việt Nam trả lời trước đàn anh Bắc Kinh hùng mạnh là: “Dạ, 
tụi cháu nhà lỡ dại mồm dại miệng, chứ tụi em đâu có cho 
phép chúng làm thế ạ”?!

Chính phủ có can đảm đưa ra một thời hạn nhất định về 
việc giải quyết vấn nạn này? Nếu không, sẽ trưng cầu ý dân 
để cùng định đoạt việc chung của đất nước?

Hay Trường Sa, Hoàng Sa như những mẩu đất thừa không 
đáng để chính phủ giành giật, trong khi trong nước còn biết 
bao người đang tranh nhau từng tất đất để tìm chốn dung 
thân trên chính quê hương?

Mọi chuyện về Trường Sa và Hoàng Sa sẽ khép lại dần như 
những vụ khác xảy ra trên nước chúng ta, sau khi dư luận đã 
mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn lại cách nhà cầm quyền Việt Nam 
đã làm gì trước việc bày tỏ thái độ và mục đích xuống đường 
chính đáng của những người vừa qua, chúng ta thấy gì?

Có phải người Việt Nam xuống đường để đòi công bằng 
cho người Việt Nam?

Có phải người Việt Nam xuống đường để chống thế lực 
bành trướng của Trung Quốc?
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Có phải người Việt Nam xuống đường là để trợ giúp một 
tay cho Ðảng Cộng sản Việt Nam sau khi nhận thấy Ðảng đã 
bất lực?

Vậy mà trong cuộc biểu tình hôm đó, mọi người được 
nhận lại gì từ phía nhà cầm quyền?

Họ bị quây quanh bởi hàng rào an ninh giăng ra với đủ 
loại công an chìm, nổi. Mặt mũi những người này vừa đầy vẻ 
đe doạ người khác, vừa lo sợ cho bản thân nếu không hoàn 
thành nhiệm vụ sẽ bị cấp trên quở trách. Có lẽ nỗi sợ này đã 
khiến họ quên mất họ cũng là người Việt Nam.

Bị xua đi bằng dùi cui như những kẻ phá rối mặc dù chỉ 
đứng yên hô hào.

Một vài thanh niên bị bắt đưa đi lặng lẽ như một tội phạm 
nguy hiểm.

Một số người sau cuộc biểu tình bị mời lên làm việc và phải 
trả lời về vấn đề “diễn biến hoà bình” hay “thế lực thù địch”. 
Có vẻ như lý do biểu hiện tình yêu nước ở nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam là không thiết thực.

Bị chụp ảnh, quay phim sát tận mặt không nể nang, với 
những ánh mắt đầy đe dọa như: “Chúng mày bày đặt làm 
loạn à, ông quay phim chụp hình mặt chúng mày rồi, về nhà 
sẽ biết tay ông”. Cái camera gí sát vào mặt đã làm một bạn 
nam đang cầm cờ Tổ quốc nổi giận. Anh tức tưởi hét lên: “Các 
anh quay cái gì? Chụp cái gì? Chúng tôi yêu nước mà không 
cho à? Muốn đàn áp à? Muốn đánh nhau sao? Tôi đã xuống 
đây là chẳng còn sợ gì đâu nhé!”.
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Bị chính những người trong bộ phận Nhà nước, và cũng 
chính là người Việt Nam đến hoạnh họe những câu hỏi như 
thể họ là nhà điều tra người Trung Quốc.

Vậy, chúng tôi phải hỏi: “Có phải những người cầm quyền 
ở Việt Nam đang làm việc, hay đang tranh đấu cho đất nước 
Trung Quốc không?”.

Chúng tôi biểu tình chống kẻ thù địch của đất nước chúng 
tôi. Xung quanh chúng tôi toàn là người Việt Nam. Lẽ ra 
chúng tôi phải được thấy an toàn tuyệt đối. Vậy mà một nỗi 
sợ hãi vẫn cứ luẩn quẩn bao trùm lên những người hôm đó. 
Vậy trong mắt nhà cầm quyền Việt Nam, chúng tôi có nghĩa 
gì? Chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước đang ở Việt 
Nam đấu tranh cho quyền lợi đất nước, hay chúng tôi đang ở 
trên đất Trung Quốc và là một đám đông bạo động?

Những câu hỏi trên không ai khác có thể trả lời, mà chỉ 
chính chúng tôi, những người có mặt tại buổi biểu tình hôm 
đó mới trả lời và cảm nhận được.

Cuộc biểu tình không có quá đông người đến dự, nhưng 
tôi tin nếu được phát động rộng rãi và có chút thời gian nữa 
chuẩn bị, thì con số 84 triệu dân sẽ làm được một bài ai điếu bi 
tráng tặng riêng cho Hoàng Sa, Trường Sa. Một bạn sinh viên 
nói: “Cả đời em sẽ hối hận biết mấy nếu hôm nay em không 
đến đứng cùng các bạn em trong cuộc tranh đấu này”. Tôi 
tin bạn nói đúng, vì có thể nhiều năm, nhiều thập niên nữa, 
chúng ta, người Việt Nam, mới có cơ hội được xuống đường 
lần nữa. Mà nếu có xuống đường, chắc chắn chúng ta không 
hy vọng mục đính lại là để đòi lại cái gì đó mà phương Bắc 
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vừa cướp nữa. Cả bạn và tôi đều đã tận dụng cơ hội này bằng 
tất cả khả năng và nhiệt huyết có được. Dù khi đứng ở ven 
đường Nguyễn Thị Minh Khai cùng các bạn, tôi bỡ ngỡ trước 
vài ánh mắt xa lạ nhìn vào chúng ta như thể giễu cợt. Trong 
đó tôi bắt gặp không ít ánh mắt của những tỷ muội sư huynh 
hằng ngày ăn to nói lớn, chứng tỏ ý thức xã hội, trách nhiệm 
công dân, niềm hy vọng vào một nền dân chủ tự do, hay ước 
ao sẽ làm một điều gì đó cho xã hội khi có cơ hội; nhưng chính 
lúc đó, họ lại dửng dưng hòa vào dòng người nhìn vào chúng 
ta như những kẻ rỗi hơi, làm màu, thổi phồng vấn nạn. Họ 
như những con người lạ lẫm đi sượt qua vài khoảnh khắc 
trong đời chúng ta, rồi trượt đi vĩnh viễn, câm bặt như những 
hạt nguyên tử lẻ loi trong suốt. Chỉ còn lại khói bụi, mùi nước 
hoa hòa lẫn vào tiếng kêu đòi khản đặc. Vào lúc này, những 
gì họ từng nói với tôi chỉ còn là thứ giá trị lợm giọng trên các 
bàn nhậu, các bàn cà phê, và tôi tin những gì họ nói lâu nay 
chỉ để mua vui, hay chút hương hoa màu mè để cuộc tồn tại 
của họ đỡ phần nhạt nhẽo.

Tôi không kết tội những người không xuống đường hôm 
đó, tôi biết có nhiều lý do khiến họ không thể có mặt. Nhưng 
những hành động tích cực, như chỉ đơn giản đưa nắm đấm 
vào không khí ra vẻ ủng hộ của một số người trên xe buýt, xe 
máy đi ngang qua, cũng làm chúng tôi xúc động vì thấy mình 
không cô đơn, vì thấy mình đang được chia sẻ.

Hay một người đàn ông lớn tuổi, sau khi nghe những 
thanh niên phát biểu lý do họ xuống đường, và chứng kiến 
cuộc đối thoại giữa những bà lão được vận động ra giải tán 
đám đông, được chứng kiến những câu cũ mèm như: “Ðất 
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nước chúng ta đã chiến thắng Tây, Tàu, có Ðảng lo hết, nay 
các cháu xuống đường là việc làm sai trái đáng bị chỉ trích”, và 
lại chứng kiến những câu đối đáp vặn lại của thanh niên rằng 
hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, rằng họ không phủ nhận 
những công lao thời kháng chiến, và vì không phủ nhận, nên 
họ có mặt ở đây để tiếp tục tiếp tay cho tiền bối để giữ gìn quê 
hương toàn vẹn, đã thốt lên rằng: “Các cháu nói đúng quá! 
Sâu sắc quá! Chú tin rằng những người hôm nay đều hiểu 
hết, chỉ vì nhiệm vụ của họ mà họ phải làm thế thôi”. Tôi cảm 
kích đưa tay ra với ông. Ông nói: “Không, phải bắt bằng tay 
trái cháu à, tay trái là nơi gần trái tim”. Lúc này tôi mới nhận 
ra người đàn ông này đã đứng theo dõi tình hình suốt từ đầu 
đến tàn cuộc. Tôi cũng nhận ra những người lớn tuổi bị vận 
động kia đang lặng lẽ rút lui.

Những hành động như vậy đã thực sự khiến chúng ta rộn 
rạo, tự tin, phấn khởi hơn. Hôm đó, tôi thực sự cảm thấy hãnh 
diện với mình, với các bạn. Ngay từ khi nhập cuộc, tôi đã phát 
hiện mình phấn khích, xúc động muốn òa khóc khi bất ngờ 
được sống trong không khí sôi sục tranh đấu, khi tự dưng 
thực hiện được quyền tự do căn bản của con người trong bối 
cảnh đất nước chưa thật sự có tự do. Có lẽ nằm mơ tôi cũng 
khó tìm lại cảm xúc có được từ cảnh tượng hôm đó. Ðó là cơ 
hội chính đáng cho tất cả những ai từng mơ được mở miệng 
trước đó. Khi có được cơ hội thì hãy mở miệng ra, và nhớ 
mở cho to, đừng mở vờ như ngáp ngủ nhé! Tôi xin chúc và 
tin rằng các bạn thanh niên xuống đường hôm đó vượt qua 
được những rắc rối có lẽ sẽ đến sau sự kiện 9-12, vì những rắc 
rối này sẽ khiến các bạn mạnh mẽ, trưởng thành hơn trong 
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việc biểu lộ ý thức của mình. Tôi chân thành cám ơn các bạn. 
Những blogger. Những sinh viên nhiệt huyết với cuộc biểu 
dương non hiền vừa qua. Chỉ non hiền thôi, nhưng các bạn đã 
cho tôi và có lẽ cho những người khác nhiều niềm hy vọng về 
một thế hệ thanh niên không chỉ biết games online, tình yêu 
học trò, xe thời trang hay điện thoại di động, hoặc những cuộc 
mưu sinh kiếm tiền trang trải cho gia đình và cho sự nghiệp 
tối mặt tối mày đến mù mờ trước hiện trạng của đất nước. 
Ngày hôm nay tôi có chứng cứ để tin rằng không có một sự 
mờ ám, dối trá nào có thể che mắt các bạn. Các bạn hoàn toàn 
tỉnh táo để hiểu mình đang biết gì, nghĩ gì, làm gì. Các bạn 
hoàn toàn tự chủ và tin vào bản thân.

Các bạn biết tự cho mình thêm nhiều lần lên tiếng.

Nếu chủ nhật tới và những chủ nhật về sau có buổi xuống 
đường, tôi xin lại được tiếp tục đứng bên cạnh các bạn.
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Mẹ không muốn con đi biểu tình

Dạ Thảo Phương

Phan yêu,

Mẹ vốn không định cho con đi biểu tình với mẹ hôm nay. 
Người đàn ông chân (vẫn còn) ngắn của mẹ mới ba tuổi rưỡi, 
mẹ chỉ muốn đưa con đến những nơi như công viên Thống 
Nhất (để con chơi cưỡi ngựa đu quay), hay công viên Yoyogi 
(để con nhặt cánh hoa anh đào chơi và ấp lên đôi má non tơ 
của con). Cho đến giờ, mẹ vẫn cố bảo vệ tâm hồn nhạy cảm 
của con khỏi tất cả những gì liên quan đến bạo lực, dù chỉ là 
hình ảnh một khẩu súng trong phim hoạt hình.

Biểu tình (dù ôn hòa) ở Việt Nam vẫn là một việc mạo hiểm 
ở nhiều cấp độ. Và ngay cả khi không có gì nghiêm trọng xảy 
ra, thì mẹ cũng không muốn con phải nhìn thấy mẹ và những 
người biểu tình bị bao vây, xua đuổi, xô đẩy, bởi rừng các chú 
công an, cảnh sát cơ động với súng ống, dùi cui. (Các chú 
trông lại đáng sợ, chẳng hề giống hình các chú cảnh sát trên 
áp phích mình vẫn thấy, hic).

Khi mình sống ở Nhật, con từng hỏi: “Chú cảnh sát đi trên 
đường làm gì hả mẹ?”. Mẹ đã nói, việc của chú cảnh sát là 
bảo vệ mọi người, trong đó có mẹ con mình, và bắt bọn xấu.  



116    Thế hệ f

Thế là con bảo: “Mẹ ơi, con rất là yêu các chú cảnh sát”, cũng 
hồn nhiên như khi con nói “con rất là yêu” ông, bà, bố, mẹ, 
yêu cây, chim và sư tử. Nếu mẹ cho con đi biểu tình hôm nay, 
mẹ sẽ phải giải thích cho con rằng không phải tất cả những 
con người/ hành động bị các chú cảnh sát trấn áp đều là xấu. 
Mẹ muốn nói điều đó với con muộn hơn một chút, khi tâm 
hồn chỉ có tình thương yêu của con hiểu được rằng không 
phải lúc nào những người xung quanh cũng đáp trả con bằng 
tình thương yêu, và một số ngoại lệ phi lý vẫn xảy ra thường 
xuyên.

Mẹ còn không muốn cho con đi biểu tình với mẹ hôm nay, 
vì biểu tình cũng có nghĩa là nói lên chính kiến của mình, và 
con không nên tham gia chỉ vì người khác (dù người khác đó 
là mẹ) tham gia.

Vì vậy, tối hôm qua mẹ đã bảo con: “Sáng mai con sang ông 
bà chơi, mẹ đi biểu tình chống Trung Quốc”. Mặc dù rất háo 
hức sang nhà ông bà vì sẽ được chơi xếp hình, tô màu với chị 
Dĩn và em Tôm, nhưng con vẫn hỏi: “Biểu tìn là gì hả mẹ? Tại 
sao mẹ lại biểu tìn chống Trung Quốc hả mẹ?”.

Thế là mẹ lấy bản đồ ra, chỉ cho con hình nước Việt của 
mình và bảo: “Trung Quốc lấy mất đất của nước Việt mình, 
làm người Việt mình đau. Trung Quốc to hơn mình, nhưng 
Trung Quốc sai thì mình vẫn phải phản đối. Mẹ đi biểu tình 
để cùng các bác các cô khác nói lên điều đó”.

Con bảo: “Trung Quốc xấu quá, hư quá mẹ nhỉ. Mình 
không chơi với Trung Quốc nữa, mình cho cá mập cắn chết 
Trung Quốc luôn”. “Ôi, không nên bạo lực như thế con ạ. 
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Mình chỉ đi biểu tình hòa bình thôi, mình không bạo lực”. 
Con nghĩ một lát rồi bảo: “Con muốn đi biểu tìn với mẹ cơ!”. 
“Con không muốn chơi với chị Dĩn và em Tôm à? Đi biểu tình 
sẽ rất mệt và có thể nguy hiểm như động vào dao, đồ điện 
vậy”. “Thế hả mẹ? Nhưng con cứ muốn đi biểu tìn với mẹ cơ”.

Sáng nay con gọi mẹ dậy, con không chịu ăn sáng vì muốn 
đi “biểu tìn” ngay. Nhưng không được, con trai ạ. Trước khi 
thực hiện nghĩa vụ công dân, mình phải làm tốt nghĩa vụ cá 
nhân của mình đã. Mẹ phải cho con ăn sáng, và con phải ăn 
ngoan.

Tham dự biểu tình hôm nay mệt hơn mẹ tưởng. Trời nắng 
đến 36, 37 độ, oi bức kinh người. Hai mẹ con lếch thếch tìm 
chỗ gửi xe (khá xa chỗ biểu tình), nhập được vào đoàn rồi thì 
lại phải chạy lòng vòng qua bao tuyến phố. Các chú cảnh sát 
cứ thích lùa người biểu tình vào những đường nắng ong đầu 
nhất để các chú cũng phải nhễ nhại mồ hôi đuổi theo là sao? 
Trời nóng, người đông, mẹ phải lúc thì bế, lúc thì cõng con cho 
an toàn. Tối qua giày đế bằng của mẹ bị hỏng, thế là mẹ phải 
đi giày cao gót. Mẹ không có mũ, con chẳng có cờ, biểu ngữ... 
Hai mẹ con mình trông không “chuyên nghiệp” lắm nhỉ. Thế 
nhưng mẹ con mình đã thực hiện được một cuộc đi bộ dài 
hơn ba tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt cùng các bác, các cô, 
các chú biểu tình “xịn”.

Cảm ơn chú Dino đã tạm xa cái máy ảnh để cõng con một 
đoạn đường. Cảm ơn cô Codet đã giúp mẹ chăm sóc con. Cảm 
ơn cô chú không đi biểu tình nhưng đã tặng con chai nước 
mát ở đường Phùng Hưng. Cảm ơn các cô, chú, các bác mà 
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mẹ con mình không biết tên đã cho con uống nước khi con 
khát, cho con quạt giấy khi con nóng, và mỉm cười với mẹ con 
mình. Cảm ơn gần nghìn người ở Hà Nội, khoảng 2000 người 
ở Sài Gòn hôm nay đã xuống đường biểu tình, tay giơ cao biểu 
ngữ và cờ Tổ Quốc, cùng hô khẩu hiệu, hát Quốc ca..., bất 
chấp những rắc rối và hiểm nguy họ có thể gặp phải. Cảm ơn 
các chú cơ động đã lấy dùi cui đẩy mẹ con mình (theo nhiệm 
vụ) nhưng lại giữ tay mẹ để mẹ con mình không bị ngã (theo 
phản ứng tự nhiên của một con người).

Hôm nay chú Tie Suc bảo mẹ: “Năm 2007 cô này đi biểu 
tình một mình, năm nay có zai đi cùng nhé!”. Khi mẹ đi biểu 
tình năm 2007, mẹ mới sinh con được một vài tuần, cuống rốn 
con còn chưa rụng. Còn năm nay, con đã là một người đàn 
ông cao 1m05, con đã thấy cậy to mà ức hiếp, ăn cướp của 
người khác là xấu. Và con đã tự quyết định đi biểu tình với 
mẹ, đã là một trong những người cuối cùng rời đoàn biểu tình 
chứ không khóc đòi về giữa chừng dù có lẽ con rất mệt, như 
mẹ vẫn nói với con: “Đã làm, thì làm đến cùng, khó thì phải cố 
đến khi không cố được nữa”. Mẹ tôn trọng và tự hào về người 
đàn ông chân (vẫn còn) ngắn của mẹ quá!

Suốt buổi biểu tình hôm nay con nói rất ít. Có lẽ con mệt, 
có thể đám đông, những nắm tay vung lên, những dùi cui, 
súng ống... mọi điều quá mới và làm con chấn động. Cũng có 
thể bộ não ba tuổi rưỡi của con chưa thật sự hiểu những điều 
xảy ra quanh con ngày hôm nay, nên con chỉ muốn làm một 
“quan sát viên”.

Nhưng sau khi ngủ trưa dậy, tự nhiên con nói: “Mẹ ơi, con 
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sẽ không bao giờ để Trung Quốc đánh em Tôm, đánh mẹ”.

Con yêu, mẹ vẫn không muốn con đi biểu tình. Mẹ hy 
vọng khi con lớn lên, dù sống ở Việt Nam hay nơi nào khác 
trên trái đất, con cũng có thể được tự do nói lên những ý kiến, 
nguyện vọng chính đáng của mình và không cần phải đi biểu 
tình giữa thời tiết khắc nghiệt, giữa những người mang dùi 
cui, súng ống trấn áp. Con sẽ không bao giờ phải ngần ngại 
trước các loại áp lực, phải ít nhiều suy tính về sự an toàn của 
bản thân mỗi lần quyết định nói lên chính kiến của mình, 
như thế hệ của mẹ. Bởi mẹ hy vọng khi đó, xã hội sẽ tiến hóa 
đến mức quyền được phát biểu chính kiến của con người sẽ 
được coi là đương nhiên, cho dù chính kiến đó khác với mong 
muốn của một đám đông hay một nhóm người nào đó.

Mẹ yêu và tôn trọng con, ngay cả khi con không nghe lời 
mẹ. Và nếu điều con thực sự muốn không nguy hại đến tính 
mạng của con và xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của 
người khác, thì ngay cả khi mẹ không muốn, con vẫn cứ làm, 
con yêu nhé!

Hà Nội, 5-6-2011,

Mẹ Phương của con.
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Hơn 1000 người biểu tình ở Hà Nội

Đinh Bá Anh

Hà Nội, chủ nhật 16-12-2007, 9h10. Đường Hoàng Diệu, 
đoạn có Đại sứ quán Trung Quốc, bị chặn hai đầu. Lực lượng 
công an bao gồm công an áo xanh, cảnh sát cơ động áo đen 
và cảnh sát chìm mặc thường phục rất đông. Họ đứng chặn 
từ các ngã tư Nguyễn Thái Học – Cao Bá Quát, Nguyễn Thái 
Học – Văn Miếu và ngăn những người biểu tình từ xa. Khi 
nhóm chúng tôi đến gần ngã tư Hoàng Diệu – Trần Phú, một 
anh cảnh sát băng qua ngã tư và chặn lại, hỏi: “Các anh đi 
đâu?”. Một người nói: “Chúng tôi đi biểu tình”. Anh cảnh sát 
nói: “Chúng tôi biết các bạn rất bức xúc, nhưng các bạn hãy về 
đi. Việc này Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đàm phán 
ôn hòa”. Một người nói: “Chúng tôi nghe nhiều rồi. Chúng tôi 
cần sự minh bạch!”. Anh cảnh sát nói: “Các bạn về đi. Thông 
cảm cho chúng tôi”. Ngôn từ của người cảnh sát nói chung là 
nhã nhặn.

Lúc này tôi nhìn quanh thì chỉ thấy mấy đám nhỏ lẻ. Bên 
kia đường, mấy bạn sinh viên cố giương cao một tấm biểu 
ngữ nhưng cứ mỗi lần muốn giương lên lại bị cảnh sát quây 
lại. Giằng co như thế khoảng 10 phút.
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Không đi tiếp được, nhóm chúng tôi quay lại. Đang đi thì 
gặp một người bạn. Anh ta nói: “Biểu tình tan rồi. Bị quây 
khiếp quá. Tất cả các nhóm bị xé lẻ hết”.

Một người nói: “Phải tập hợp lại! Các nhóm kia đâu hết 
rồi?”.

Đang lúc không biết phải làm gì, chúng tôi chợt nghe tiếng 
hô vang từ ngã tư Văn Miếu – Nguyễn Thái Học: “Việt Nam! 
Việt Nam!”, “Hoàng Sa! Trường Sa!”. Chúng tôi vội băng qua 
đường và nhập vào đoàn biểu tình. Hóa ra các nhóm đã kịp 
tập hợp lại ở góc kia Văn Miếu, đoạn ngã tư Cát Linh – Tôn 
Đức Thắng.

Lúc ấy là khoảng 9h40. Đoàn biểu tình tập hợp lại khoảng 
400-500 người, bắt đầu cuộc diễu hành xung quanh Văn 
Miếu. Những người biểu tình mang cờ và các biểu ngữ phản 
đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và cảnh báo về 
nguy cơ bành trướng của Trung Quốc. Bên cạnh những biểu 
ngữ tiếng Việt, nhiều biểu ngữ được viết bằng tiếng Anh: 
“Hoang Sa, Truong Sa belong to Vietnam!”, “China hegemony 
jeopardizes Asia!”. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường 
Kiệt bằng chữ Hán được in trên hàng chục tấm biểu ngữ hình 
chữ nhật hai mặt (mặt kia là hình các chiến sĩ hải quân Việt 
Nam đang bồng súng). Nhiều người còn ghi nguyên cả câu 
“Việc Chính phủ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền làm quan 
hại đến quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt – Trung” lên biểu 
ngữ, hẳn lại nhại lại tuyên bố của ông Tần Cương.

Khi đi ngược lên ngã tư Văn Miếu – Cát Linh, đoàn biểu 
tình đã lên đến khoảng 700-800 người. Không khí biểu tình có 
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thể nói là hòa bình. Những người biểu tình nhắc nhau đi lên 
vỉa hè để không gây ách tắc giao thông. Cảnh sát khoảng 100 
người mặc quân phục luôn đi sát đoàn biểu tình (lực lượng 
cảnh sát chìm đi lẫn vào đoàn biểu tình là bao nhiêu thì không 
rõ). Gần như không có xô xát hoặc lời qua tiếng lại gay gắt 
giữa hai bên. Một số người biểu tình trèo lên tường Văn Miếu 
để vẫy cờ và hô khẩu hiệu. Lập tức cảnh sát can thiệp.

Hàng trăm người trong đoàn biểu tình mang theo máy 
ảnh, camera. Tôi có nhìn thấy một số phóng viên nước ngoài. 
Họ thường chạy lên trước đoàn biểu tình để chụp ảnh.

10h30. Đoàn biểu tình đã lên đến hơn 1000 người đi vào 
đường Cát Linh. Nhiều người dân ở hai bên phố cũng nhập 
vào đoàn biểu tình. Tôi chứng kiến một bác đang đi xe máy 
dừng lại hỏi một cô sinh viên: “Chuyện gì thế?”. Cô sinh viên 
nói: “Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi bác ơi. Mất 
đất rồi!”. Không rõ là vì hiếu kì hay bị lời nói của cô gái gây 
tác động, tôi thấy bác cho xe đi chậm lại cùng đoàn biểu tình. 
Nhiều người đi xe máy cũng dừng lại. Giao thông tắc nghẽn 
một đoạn dài. Tôi nhìn kỹ thì thấy rằng đoàn biểu tình không 
chỉ có thanh niên. Nhiều người đứng tuổi. Một số người còn 
dắt theo trẻ em.

Khoảng 10h50, đoàn biểu tình đi đến đường Giảng Võ. Lúc 
này là cao trào. Đoàn biểu tình hát vang những bài ca cách 
mạng: “Tiến quân ca”, “Lên đàng”, “Nối vòng tay lớn”, “Dậy 
mà đi”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Lúc này cảnh sát đã được tăng cường. Khi tôi tách ra khỏi 
đám đông thì thấy, không biết từ bao giờ, hàng trăm cảnh sát 
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113 mặc quân phục áo đen cầm dùi cui đi bọc sát đoàn biểu 
tình. Tôi cảm thấy là họ sắp can thiệp mạnh hơn.

Đoàn biểu tình nhắc nhau giữ trật tự, không gây xô xát. 
Tuy nhiên, không khí căng lên hẳn. Nhiều người giơ camera 
chụp cảnh sát.

Đoàn biểu tình tiếp tục đi. Lực lượng 113 càng ngày càng 
đông hơn. Họ bắt đầu lặng lẽ tách đoàn biểu tình thành từng 
nhóm, bằng cách ngắt dần từng người lẻ một. Tôi vội đi vào 
giữa đoàn để không bị ngắt.

Đến ngã ba rẽ vào khu tập thể Giảng Võ, một nhóm biểu 
tình vượt qua đường định đi tiếp về hướng Đại sứ quán Mỹ, 
một nhóm khác bị lực lượng 113 dày đặc chắn thành bức 
tường, ép rẽ. Chen lấn, xô đẩy. Đoàn biểu tình vỡ làm hai 
nhóm.

Nhóm vượt qua đường bị cảnh sát xé nhỏ, gần như lập tức 
tan rã. Nhóm rẽ đi tiếp một đoạn đến hồ Giảng Võ, trước tòa 
nhà Ngân hàng Nam Á thì bị chặn lại. Tôi nghe có tiếng ra 
lệnh: “Chia nhỏ ra! Thu hết các khẩu hiệu đi!”.

Những người biểu tình bị lực lượng cảnh sát dày đặc sáp 
lại giật các biểu ngữ. Lời qua tiếng lại, nhưng gần như không 
có sự kháng cự nào đáng kể.

11h15. Cuộc biểu tình tan rã. Nhiều người biểu tình hô to: 
“Chủ nhật tuần sau!”.

Sau cuộc biểu tình, nhiều người còn tụ lại thành từng 
nhóm bàn tán. Tôi nghe nói, còn có một nhóm 200-300 người 
biểu tình khác bị chặn ở phía các phố Phan Đình Phùng, Trần 
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Phú. Nhóm này sau đó diễu hành quanh các phố Đinh Tiên 
Hoàng, Lý Thái Tổ, nhưng cũng sớm bị giải tán.

Tôi cũng nghe nói có vài người bị cảnh sát bắt đưa lên xe.
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“Từ Trung Nam Bắc, chờ mong nung đốt”

K’lu Viễn Sự

Những hình ảnh hơn ba năm trước, vào một ngày Sài Gòn 
– Hà Nội và cả Paris sục sôi về vùng đất, vùng biển ruột thịt 
trước dã tâm bành trướng của Trung Quốc…

Ghi chép của K’lu vào buổi sáng 9-12-2007

Sáng nay người Việt Nam đi biểu tình, ở hai đầu Sài Gòn 
– Hà Nội.

Tại Sài Gòn, lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ, một lá cờ Trung 
Quốc bị trải xuống nền đường và quốc kỳ của đất nước đã 
cướp của người Việt nhiều vùng đất đã bị giẫm đạp.

Không có sự ồn ào, quá khích. Có vài sự khuyên can 
nhưng cuối cùng một nhóm thanh niên đã sang phía bên kia 
lề đường đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc. Cuộc biểu tình 
bắt đầu và có hiệu ứng.

Đám đông tăng dần, khoảng gần 500 người lúc cao điểm. 
Băng rôn và khẩu hiệu được hô. Một lá cờ Việt Nam được trải 
ra để những người phản đối ký tên vào, có một bạn còn cắn 
ngón tay chấm vào đó vài giọt máu.

* * *
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Ở Hà Nội, gần 300 người cũng tập trung tại Đại sứ quán 
Trung Quốc. Có nhiều người cao tuổi tham gia hơn ở Sài Gòn. 
Tôi không đứng đó để có thể nói cuộc biểu tình có sôi động 
hơn Sài Gòn hay không. Nhưng những hình ảnh từ thủ đô 
truyền vào lại cho thấy một góc cạnh khác.

Người Hà Nội có thể không có nhiều sự ồn ã, quyết liệt 
nhưng đã có sự sâu sắc hơn người Sài Gòn trong cách biểu 
tình. “Style of Chinese friendship??? – Đó là phong cách của 
đồng chí Trung Quốc???”; “Trung Quốc đừng đánh mất thiện 
cảm của thanh niên Việt Nam”...

Có cả những cụ già cao tuổi, những người đã đi qua nhiều 
tháng năm biến động. Từ bạn bè đồng chí, từ bành trướng 
đến láng giềng hữu nghị. Họ có đủ sự chiêm nghiệm, dù chưa 
một lần được nghe thẳng và nói thật và về bộ mặt của Trung 
Quốc.

* * *

Huế, Đà Nẵng và các đô thị khác không có biểu tình. 
Nhưng anh Lê Đức Dục ở Huế gọi điện vào Sài Gòn cho 
K’lu và Uhm A Uhm chỉ để nghe tiếng sục sôi khẩu hiệu trên 
đường Nguyễn Thị Minh Khai. Để có được một câu blast căm 
giận trên blog.

Anh Bùi Thanh, người đã góp phần tạo ra cuộc biểu tình 
sáng nay bằng lời nhắc nhở hãy luôn xem vùng đất ruột thịt 
ấy hôm nay mưa hay nắng... Đã gọi dặn phóng viên Lam 
Điền, cập nhật và tường thuật 15 phút một lần...

Chắc không phải chỉ có anh Dục hay anh Thanh mà tất cả 
những người Việt Nam đều muốn nghe những lời ấy. Những 
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câu nói bình thường ấy, sáng nay từ Sài Gòn và Hà Nội đều 
làm bất cứ người Việt nào nổi gai ốc...

* * *

Trường Sa – Hoàng Sa, hai từ được người Việt nhắc nhiều 
nhất trong những ngày này. Không phải chỉ là blog, forum, 
web, chat... mà đã có hành động.

Một phần núi sông – một phần máu thịt! Người Việt Nam 
hay bất cứ nơi nào trên thế giới này và cả người Trung Quốc 
cũng vậy thôi – “Tình yêu quê hương bắt đầu từ những ngọn 
núi dòng sông, những lúc tận cùng là dòng máu chảy”.3

Sáng nay, Sài Gòn – Hà Nội đã xuống đường. “Từ Trung 
Nam Bắc, chờ mong nung đốt”.

3 Lời của Ilya Ehrenburg (1891-1967), nhà thơ, nhà văn Xô Viết.
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Khi lòng yêu nước không bị áp đặt

Hoàng Hưng

Ngày hôm qua, 9 tháng 12 năm 2007, một ngày nóng bất 
thường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nóng thời tiết, và nóng 
của lòng người. Hàng trăm sinh viên và cả người lớn tuổi, 
trong đó có những nhà báo và một số văn nghệ sĩ tự do, đã sôi 
nổi bày tỏ lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quốc trước Lãnh sự quán Trung Quốc để 
phản đối hành động bá quyền của Bắc Kinh chính thức hóa 
việc chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong cuộc đời hơn 50 năm sống dưới chế độ toàn trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi được tham 
dự một cuộc biểu tình tự phát của người dân. Người “tổ chức” 
cuộc biểu tình là các blogger đã truyền đi trên Internet lời kêu 
gọi từ mấy hôm trước. Và bất chấp những ý kiến cảnh cáo 
răn đe, rằng kẻ kêu gọi là phần tử phản động, rằng tham gia 
biểu tình là chống lại đường lối giải quyết mâu thuẫn bằng 
con đường chính thống của Nhà nước, là bị “bọn dân chủ” lợi 
dụng để chống chính quyền… cuộc biểu tình đã diễn ra suốt 
ba tiếng đồng hồ ở trung tâm thành phố trước sự chứng kiến 
của đông đảo lực luợng an ninh mà không có sự cố gì xảy ra – 
về phía người biểu tình không có quá khích, bạo động, không 
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có đả kích chính quyền, cờ đỏ sao vàng tung bay và các bài ca 
cách mạng ầm vang; về phía chính quyền, các lực luợng an 
ninh chỉ giữ trật tự và kỉểm soát cuộc biểu tình trong phạm vi 
mục tiêu của nó, vị đại diện chính quyền cuối cùng xuất hiện 
thuyết phục mọi người vào bên trong một hội trường để đối 
thoại. Cuộc biểu tình đầy “lửa”, khác hoàn toàn với những 
cuộc “biểu tình” nhạt nhẽo, miễn cưỡng, vô hồn do Nhà nước 
tổ chức thông qua các cơ quan đoàn thể mà ta từng chứng 
kiến.

Ở Hà Nội tình hình cũng tương tự, và số lượng người biểu 
tình còn lớn hơn nữa.

Tất nhiên, vì đây là cuộc biểu tình chống ngoại xâm, một 
chính nghĩa không ai có thể nghi ngờ, nên nhà cầm quyền đã 
“ngó lơ” (hoặc âm thầm đồng tình), khác hẳn về bản chất với 
những cuộc tập trung có nội dung đấu tranh với chính những 
sai phạm của Nhà nước các cấp. Song cuộc biểu tình ngày 9 
tháng 12 năm 2007 vừa qua là một dấu mốc rất quan trọng 
trong việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.

Thứ nhất, nó cho thấy sức mạnh của thông tin nhân dân 
thời Internet (với con số 4-5 triệu blogger và 15-16 triệu người 
truy cập mạng) đã qua mặt cả hệ thống báo chí bị sự điều 
khiển quá chặt chẽ của Nhà nước trong việc tổ chức quần 
chúng và thông tin nhanh nhạy. Ngay ngày hôm sau cuộc 
biểu tình, trong khi các báo nhất loạt chỉ đăng tuyên bố của 
Bộ Ngoại giao thanh minh cho Nhà nước, thì mọi người đọc 
được trên mạng nhiều bài viết và hình ảnh sống động về cuộc 
biểu tình của các “nhà báo nhân dân”.
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Thứ hai, nó cho thấy lòng yêu nước, ý thức chính trị, ý thức 
công dân của thanh niên và người dân nói chung không hề 
yếu kém như một số người bi quan. Rõ ràng là khi lòng yêu 
nước xuất phát từ đáy con tim chúng ta, không bị ai dắt mũi, 
ra lệnh, áp đặt, thì nó thực sự trở thành sức mạnh. Người dân 
thờ ơ với chính trị chỉ là do cái chính trị ấy không hợp với 
lòng dân, cái chính trị của ai đó độc quyền làm với danh nghĩa 
người dân.

Thứ ba, nó chứng tỏ việc biểu tình của quần chúng là hoàn 
toàn hợp pháp, hợp lý, hợp tình, và chẳng có gì đáng quan 
ngại. Qua việc này, Nhà nước chắc có thể được một bài học về 
sự tin tưởng vào nhân dân và về sự tôn trọng quyền của nhân 
dân được thể hiện nguyện vọng bằng mọi phương tiện, mọi 
biện pháp ôn hòa.
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Nào mình cùng lên xe buýt!

Gốc Sậy

Trời nắng đẹp chứ không sụt sùi mưa như sáng hôm qua.

7h15, nhà cháu ra khỏi nhà, trực chỉ Cột Cờ Hà Nội. Đề 
phòng quán cà phê ở đấy đóng cửa, dọc đường nhà cháu mua 
hộp xôi, vừa đi vừa múc.

Đến nơi thấy vắng hoe hết cả. Quán Highland Coffee 
đóng cửa thật. Đi qua Cột Cờ, đến quán cà phê 32A Điện Biên 
Phủ, nhà cháu ngồi ngay vỉa hè gọi một cốc. Nhận thấy xung 
quanh toàn người không quen. Có hai bác gái đi taxi đến, vào 
xin ngồi cùng bàn vì có quạt. Thấy hết bác này đến bác kia 
điện thoại hỏi ai đó: Mày đâu rồi? Tao đang ở 32A Điện Biên 
Phủ, đến nhanh lên!

Không lẽ họ hẹn nhau đi biểu tình? Chả tiện hỏi, vì nhớ 
điều bác Thùy Linh bảo, “sexy tất cả, trừ lòng yêu nước”, nên 
nhà cháu cũng “quyết tâm từ nay sẽ đa nghi”. Chỉ biết một bác 
lấy từ trong túi xách ra một cái dây chuyền có mặt đá to tổ bố, 
vừa đeo vừa bảo: “Hôm nay sẽ nhiều công an lắm, nên không 
lo mất”. (Hy vọng là bác ấy không đi tuần hành yêu nước vì 
sau đó thấy nhiều người kêu mất rất nhiều thứ).

Ăn hết điếu thuốc thì đã 8 giờ kém 10, nhà cháu lững thững 
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quay lại. Vẫn vắng hoe, kể cả lược lượng bảo vệ.

Đành bỏ 10.000 đồng mua vé vào cổng Bảo tàng Quân đội. 
Hôm nay gió to, quốc kỳ bay ngạo nghễ.

Từ trên tầng hai, nhà cháu thấy có cái biển viết “khu vực 
cấm” bằng tiếng Việt đặt ngay trước biển đá khắc chữ “Công 
viên V.I. Lê Nin”. Kể ra có tí “ĐỐI phó NGOẠI quốc” vậy cũng 
đỡ nhục quốc thể.

Trước cửa Bảo tàng Quân đội xuất hiện hai chiếc xe buýt, 
trước chỗ bác tài có tấm biển “Xe về bến”. Ô hay, “về bến” sao 
lại đỗ ở đây? Bên hông Bảo tàng cũng có một chiếc nữa, phục 
sẵn.

8h15 vẫn vắng hoe, nhà cháu lượn vào trong phòng trưng 
bày. Lần đầu tiên vào đây, nhà cháu cứ “lăn tăn” trước cái 
tủ kính đựng kèn đồng của dàn nhạc đã chơi bài “Tiến quân 
ca” ngày 02-9-1945. Giá có bộ này mang đi tuần hành thì tốt. 
Ngước lên thấy ảnh và một bảng viết chữ to một phần bản 
Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự 
do và độc lập ấy”.

Đúng lúc vừa đọc xong những lời hào hùng ấy, nhà cháu 
nghe tiếng còi tu huýt vang lên từ dưới đường Điện Biên Phủ.

Rồi! Chạy vội xuống thấy mọi người đã đến tự lúc nào, 
nhưng không vào quá được đường Nguyễn Tri Phương chạy 
ngay sát Bảo tàng Quân đội.
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Quốc kỳ, biểu ngữ được trương lên. Tiếng hô “Đả đảo 
Trung Quốc đánh cướp của ngư dân Việt Nam”, “Hoàng Sa-
Trường Sa-Việt Nam” vang lên.

Lực lượng bảo vệ ập tới. Từ bên kia đường, loa trên chiếc 
xe của cảnh sát 113 yêu cầu bà con giải tán, “Biển Đông đã yên 
ổn”. Mấy bác già vặc lại: “Nó vừa đánh người cướp cá kia, sao 
lại nói yên ổn được?”.

Tối qua, nhà cháu ngồi tự kẻ lên phần lưng cái áo phông 
đỏ, trước ngực có ngôi sao vàng, một câu hỏi: Chúng ta liệu có 
còn được ăn cá Biển Đông? Nghe loa chướng quá, nhà cháu 
quay lưng áo về phía đó. Chả biết có đọc không nhưng không 
thấy loa nói câu kia nữa.

Chừng mươi phút, ngay sau tuyên bố không giải tán sẽ 
dùng biện pháp mạnh, một chiếc xe buýt được điều ra. Mọi 
người không đứng tụ tập nữa mà bắt đầu di chuyển để tuần 
hành.

Nhưng một đám thanh niên đeo băng đỏ nhào vào túm, 
đẩy mọi người lên xe buýt.

Có tới 10 người mặt mũi hằm hằm, túm và đẩy bằng được 
chú em Nguyễn Văn Phương (cùng họ cùng tên, khác mỗi 
tên đệm với vị Tổng đốc đã tuẫn tiết vì Hà Nội) lên xe. Khẩu 
hiệu bị giật, xé. Cả quốc kỳ cũng bị chúng giằng, vứt xuống 
đất. Lốc-gơ Lê Dũng nhào xuống nhặt lên bị đẩy đạp dúi dụi, 
văng mất cả kính đeo mắt.

Mọi người quây lại nhưng số lượng quá ít so với lực lượng 
kia và cả cảnh sát cơ động, nên một số bị dồn lên xe một cách 
rất thô bạo.
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Hơ, nhưng có chú em bị nhồi lên xe lại toe tét cười, vẫy nhà 
cháu qua cửa kính!

Chiếc xe buýt ấy chuyển bánh thì những người còn lại 
cũng rời khỏi “khu vực bảo vệ” đi tuần hành. Nãy đã ít, giờ 
còn ít hơn, cả đoàn đâu chỉ được hơn 20 người. Vẫn đi!

Nhà cháu nhận ra vợ chồng GS-TS. Nguyễn Đông Yên, 
nghệ sỹ đường phố Tạ Trí Hải… nhưng cũng được gặp khá 
nhiều người chưa từng gặp ở các lần trước. Vẫn đủ cả nam 
phụ lão ấu.

Đi đến chắn tàu Cửa Nam, một đội lực lượng bảo vệ chắn 
ngang đường, nhất quyết không cho đoàn tuần hành đi tiếp. 
Một bác già mặc đồng phục dân phòng, miệng vẫn ngậm cái 
tăm, quát bảo mọi người: “Quay lại!”. Ô hay, đằng kia thì lực 
lượng bảo vệ đuổi, không cho tụ tập ở khu vực bảo vệ, đến 
đây lại bảo quay lại là sao? Nhưng nhìn bác ấy buồn cười quá, 
nhà cháu góp ý nhẹ: “Sếp ơi, ra lệnh gì thì cũng nên nhổ cái 
tăm đi đã!”. Bác kia gườm mình rồi quay đi nhưng vẫn không 
nhổ cái tăm ra. Khổ, tiếc gì cái tăm chứ, mất hết cả sang trọng!

Rồi lại một chiếc xe buýt trờ tới.

Lại lực lượng thường phục đeo băng đỏ xô đẩy, dồn mọi 
người lên xe. Mải giúp đỡ bà con tránh những đối xử thô bạo, 
nhà cháu không thể ghi hình.

Tuy nhiên, nhiều người khác đã chộp được hình ảnh một 
thanh niên bị khiêng, vứt lên xe. Buồn nhất là cái ảnh này là 
của phóng viên hãng tin AP chụp, nhà cháu lấy được trên 
mạng.



Nào mình cùng lên xe buýt!    135

Ôi, thế giới người ta sẽ nghĩ sao về truyền thống cùng một 
bọc (từ Hán-Việt là “đồng bào”) của người Việt Nam mình đây. 
Đau xót quá!

Một bác gái bị đẩy rất thô bạo lên xe, gãy đôi cả chiếc ô 
đang cầm. Bác này nằng nặc đòi xuống, vì: “Tao đang trên 
đường đến bệnh viện K khám bệnh, sao chúng mày bắt tao 
lên đây?”. Nhà cháu cũng nói giúp để bác ấy được xuống 
nhưng một thanh niên mặc thường phục trợn mắt quát: “Mày 
đi vào trong!”. Tôi nhắc nhở rằng bác ấy cao tuổi rồi, không 
được phép ăn nói giọng đó. Lập tức, nhà cháu cũng bị quát: 
“Ông đừng lắm chuyện, đi vào!”.

Một bác trai vấp ngã trên bậc lên xuống vì bị đẩy quá mạnh 
còn bị đạp thêm một phát.

Khi có khoảng 20 người trên xe, lực lượng thường phục 
đeo băng đỏ rút. Trên xe chỉ có một chú cảnh sát trẻ măng 
mặc sắc phục đứng cạnh bác tài. Sau, khi đếm lại, mọi người 
xác định chỉ có 17 người thuộc đoàn tuần hành, còn lại là các 
chú thuộc lực lượng bảo vệ mặc thường phục, ngồi tít cuối xe.

Tếu nhất là bác trai vừa bị đạp ngã kêu toáng lên bắt đền vì 
bị mất bao thuốc lá. Chú cảnh sát mặc sắc phục chắc quá xấu 
hổ, rút bao thuốc của mình đưa, bác trai ấy không cầm: “Tao 
hút Vinataba, không hút thuốc này”.

Chiếc xe buýt chở chúng tôi được lệnh vượt qua cả đèn đỏ 
khiến một người đi đường ngã lăn, may không sao. Một lúc 
sau, nhà cháu thấy có một chiếc ô tô của cảnh sát 113 chạy 
trước dẫn đường. Nhà cháu bỗng nhớ chuyện vui cô Tố Nga 
kể về hai lần đi ô tô có xe hú còi chạy trước – một lần bị cảnh 
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sát đô thành Sài Gòn bắt đi tù và một lần ngồi trên xe VIP.

Sau một lúc, cả lực lượng bảo vệ đi kèm và chúng tôi mới 
biết là sẽ được đưa về Mỹ Đình.

Đến nơi, bác tài hết chui đầu đến lùi đuôi “mấy đỏ” mà 
không thể vào được cổng đồn công an Mỹ Đình. Nhà cháu 
bảo cứ mở cửa xe cho mọi người đi xuống, có ai sai trái hay có 
tội gì đâu mà sợ họ bỏ chạy. Mới đầu, lực lượng bảo vệ không 
chịu, nhưng rồi cũng chả có cách khác nên đành đỗ ngang 
cổng rồi mở cửa xe cho tất cả xuống.

Vào đến sân, nhà cháu nhận thấy những người được mời 
lên chiếc xe trước cũng được đưa về đây. Hỏi mới biết là lực 
lượng bảo vệ không đủ người và đồn Mỹ Đình cũng không có 
chỗ để  nên nhiều người vẫn chưa được tiếp.

Nhóm đi trên chiếc xe buýt 29T5485 cùng nhà cháu sau 
được đưa cả vào một phòng to, tiếp chung. (Sau mới được 
thiếu tá đồn trưởng cho biết đồn công an này thuê chỗ của 
một trường học).

Hình như từng người cũng chỉ được yêu cầu cho biết 
họ tên, địa chỉ. Nói “hình như”, vì nhà cháu được một chú 
thường phục khoác tay, bảo muốn nói chuyện riêng.

Sau khi được đưa cho xem giấy tờ, nhà cháu và chú an 
ninh ấy ngồi bệt xuống bậc tam cấp trò chuyện.

Thấy nhà cháu rút thuốc hút, chú an ninh cũng xin một 
điếu dù không nghiện.

Câu chuyện cũng khá thoải mái. Nhất là khi thượng úy 
(hay thượng tá nhà cháu không nhớ) tên là Công khoe là 
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có em trai đang là bác sỹ quân y ở Trường Sa. Nhà cháu nói 
luôn là các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ luôn 
cảm thấy “ấm lưng” khi mỗi người dân cùng lên tiếng chống 
Trung Quốc gây hấn. Họ sẽ không trở nên đơn độc trơ trọi 
như những đồng đội đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma năm nào.

Thượng tá Công thuyết phục nhà cháu nên hiểu rằng 
chuyện Biển Đông, Nhà nước đang lo, việc đi biểu tình có thể 
gây ảnh hưởng xấu đến đại cục. Mặt khác, các thế lực phản 
động đang muốn lợi dụng điều đó để chống phá Việt Nam. 
Thậm chí chúng còn cho tiền người đi biểu tình.

Nhà cháu đã trao đổi thẳng tưng:

1– Chắc anh làm an ninh thì chắc luôn cập nhật tin tức. 
Chắc anh phải biết chuyện đầu tháng 7 đã có 300 đại biểu của 
19 tờ báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên còn phải 
họp và thống nhất: Trước tình hình xâm phạm lãnh hải Tổ 
quốc thời gian gần đây, ngoài tiếng nói của các ngành chức 
năng, báo chí nói chung, báo Đảng nói riêng cần góp tiếng 
nói mạnh mẽ hơn nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Nhà nước làm việc của Nhà nước. Tôi là dân, nói như GS. 
Phạm Duy Hiển là: “Nhiều người khác họ lên tiếng được, từ 
ông Chủ tịch nước, ông Thủ tướng đều lên tiếng, cho tới các 
Hiệp hội hội Luật sư, Hiệp hội Dầu khí… tất cả họ đều lên 
tiếng. Còn tôi chỉ là một cá nhân, một công dân, tôi không biết 
lên tiếng ở đâu được thì tôi đi biểu tình!”.

2– Trao đổi với văn nghệ sĩ thủ đô tại Đại hội Đại biểu Hội 
Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cũng mới đầu tháng 
này, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm 
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Quang Nghị đã cho rằng: “Nếu chỉ có như thế mà thành công 
thì có lẽ không phải xuống đường chỉ có ngần ấy người mà có 
thể phải đi nhiều hơn. Và nếu chỉ có biện pháp ấy thành công 
thì phía họ còn xuống đường nhiều hơn chúng ta. Và đó cũng 
chỉ là một trong những việc có thể làm hoặc làm thế nào để 
phối kết hợp với các biện pháp khác, nhưng đấy không phải là 
biện pháp duy nhất để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là vấn 
đề rất hệ trọng, rất lớn và chúng ta phải có sự nhất trí rất cao 
thì chúng ta mới thắng lợi được. Nhưng nếu chúng ta không 
nhất trí cao, không muôn người như một mà mỗi người làm 
một ý thì chính chúng ta làm suy giảm sức mạnh mà chúng ta 
đang có chứ không phải làm tăng sức mạnh ấy lên”.

(Xin mở ngoặc ngay rằng: Lúc ấy nhà cháu chỉ nói đại ý, 
không đầy đủ được dư lày. Tuy nhiên, thượng tá Công đã 
không hề vặn vẹo lại, vì chắc cũng có biết những thông tin 
này. Giờ ngồi làm entry này thì nhà cháu phải gõ đầy đủ và có 
dẫn nguồn hẳn hoi).

Hôm đó, ông Phạm Quang Nghị chưa nói thế, nhưng qua 
thực tế tôi cũng đủ nhận biết được các “tín hiệu đèn xanh”, 
rằng Nhà nước không chỉ không cấm “tụ tập”, mà còn bảo vệ 
các “bộ hành”, như tôi đã có tường thuật ghi nhận về các cuộc 
xuống đường các chủ nhật trước.

(Câu này thì chuẩn luôn, vì đây là nhời của nhà cháu, 
không trích dẫn).

Vậy thì ý kiến “biểu tình có thể gây ảnh hưởng xấu đến đại 
cục” có lẽ là suy nghĩ của cá nhân anh.

Còn chuyện để các thế lực phản động lợi dụng thì không 
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thể có.

Bằng này tuổi, được ông-bà-bố-mẹ nuôi ăn học, tôi không 
để ai lợi dụng. Mà anh đừng xúc phạm cá nhân tôi và những 
người đi biểu tình khi nói đến chuyện nhận tiền!

Đúng lúc ấy, một bác trai mặc áo phông quốc kỳ đi ngang 
qua (sau nhà cháu mới được biết bác ấy có quý danh đầy đủ 
là Đào Tiến Thi), góp chuyện: “Chắc anh lại nói chuyện Việt  
Tân chứ gì. Trong số những người tuần hành và những người 
bị đưa về đây, anh chỉ cho tôi một thằng. Tôi sẽ còn đánh nó 
trước anh”.

Thượng tá Công thừa nhận là không có.

Bác Thi thắc mắc là chả được ai tiếp, nhà cháu kéo ngồi 
trao đổi luôn cùng thượng úy Công.

Bác ấy bảo: “Nếu anh bảo “biểu tình có thể gây ảnh hưởng 
xấu đến đại cục”, thì sao Đảng và Nhà nước không thông báo 
chính thức để nhân dân biết. Nếu có như vậy, tôi là một đảng 
viên sẽ ở nhà luôn”. Thượng tá Công cười dàn hòa, lại xin nhà 
cháu điếu thuốc nữa. Trong lúc trao đổi, anh liên tục có điện 
thoại và đều rất lịch sự xin phép chúng tôi ngưng để nghe.

Nhà cháu trao đổi tiếp về chuyện các thanh niên đeo băng 
đỏ hành xử quá thô bạo. Rằng: Sao cùng máu đỏ da vàng như 
nhau mà họ có thể làm như thế? Rằng: Những hành động ấy 
sẽ làm xấu đi hình ảnh Việt  Nam trong mắt người nước ngoài 
chứng kiến và xem ảnh. Rằng: Thượng tá Công cần phản hồi 
với cấp trên của anh để chấn chỉnh ngay việc đó.

Bác Thi thêm: “Tôi không tin có lệnh từ trên, nhưng tại sao 
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họ dám làm thế cả với những người đáng tuổi cha mẹ họ?”.

Thượng tá Công thừa nhận việc đó là không chấp nhận 
được. Nhưng anh bảo: “Trong các bác chắc cũng thế. “Bàn 
tay có ngón ngắn ngón dài”, chắc có người không nhận thức 
được đầy đủ mệnh lệnh”. Anh cũng hứa sẽ báo cáo cấp trên 
về việc này.

Được một lúc, anh bảo chúng tôi có thể về. Cả bác Thi và 
nhà cháu đều bảo để chờ mọi người xong rồi cùng về.

Sau đó thượng tá Công lại ra giữa sân nghe điện thoại và đi 
lúc nào nhà cháu cũng không hay. Giờ mới tiếc là quên không 
chụp ảnh để ghi lại hình ảnh đẹp về một sỹ quan an ninh thân 
thiện và có học.

Mà chả biết trong “lớp học” có chuyện gì mà tý lại nghe 
vỗ tay, cười rầm rầm. Nhà cháu và bác Thi lượn vào, thấy có 
một anh mặc sắc phục, “đeo lon” thiếu tá, biển tên đầy đủ: 
Chu Anh Tuấn 121-717 (số đẹp ghê, không biết có thửa không 
nhể?). Nhà cháu bỗng nhớ là có một số người mặc cảnh phục 
lúc đầu có đeo biển nhưng sau đều tháo cất đi. Không biết 
chuyện gì nhưng thiếu tá Tuấn đang cười nói rôm rả với bà 
con.

Nhà cháu kêu khát nước, có bác rót từ một bình nước to 
đưa cho một cốc. Xời, phải nói là đã đời! Trưa nắng nóng 
khiếp!

Thiếu tá Tuấn cười bảo: “Lúc nãy đem ra mời, bà con bắt tôi 
phải uống trước đấy”.

Nhà cháu đùa lại: “Thì nhỡ có người cho thuốc ngủ vào thì 
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bọn tôi ngủ ở đây mất”.

Có bác mách là thiếu tá Tuấn đã hứa tý nữa sẽ có ô tô chở 
tất cả về lấy xe máy. Nhà cháu vỗ tay hoan hô.

Thiếu tá Tuấn phân trần là đồn nghèo lắm, chưa có trụ sở, 
phải đi thuê nhà của trường học. (Ra thế! Lúc vào, nhà cháu 
cứ séc méc là sao đồn công an mà lại có biển ghi “Tiên học lễ, 
hậu học văn”). Anh còn bảo nếu không chê, mời bà con ở lại 
ăn cơm trưa với đồn để biết công an ăn uống thế nào. Mọi 
người lại vỗ tay rầm rầm.

Nhưng có mấy bác vưỡn bức xúc vì bị đưa về đây. Cái bác 
gái đi khám bệnh nói bô bô (bác ấy còn chửi tục lắm, không 
dám chép ra đây): “Tao đi khám bệnh mà giờ ở đây… Lại còn 
bị đánh, lần sau tao sẽ đi biểu tình thật luôn!”. Mọi người lại 
vỗ tay rầm rầm.

Một bác “gạ”: “Hay chủ nhật sau anh Tuấn đi tuần hành 
với chúng tôi… cho vui”. Lại vỗ tay rầm rầm.

Nhớ ra lúc bác ấy bị đẩy thô bạo lên cửa ô tô buýt, bị gãy 
gập cả cái ô, nhà cháu giơ ra cho thiếu tá Tuấn xem, anh lắc 
đầu, cười buồn.

Ôi, chả bù cho lúc bị dồn lên xe buýt. Thật tình nhà cháu 
chưa bao giờ thấy thoải con gà mái với “các chú công an” dư 
lày.

Đảo ra sân đồn/trường thấy các bác khác cũng đang hàn 
huyên vui như Tết. Nhiều bác hỏi xin nhau số điện thoại. 
Thấy nhà cháu ra, các bác bắt chụp giúp mấy pô ảnh lưu niệm.

Bác gái đứng giữa bác GS-TS. Nguyễn Yên Đông và chú 
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em Nguyễn Văn Phương tên là Nguyễn Nguyên Bình (con cụ 
Nguyễn Trọng Vĩnh, đồng môn với ông Nguyễn Phú  Trọng ở 
khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp).

Một bác khoe được “hối lộ” 40.000đ để kiếm xe về nhưng 
không về. Bác GS. Nguyễn Yên Đông còn được bảo để đưa về 
bằng xe con cũng không về. Để “nào ta cùng lên xe buýt” với 
mọi người cho vui.

Loanh quanh mải chuyện trò, hơn một tiếng đồng hồ sau 
vưỡn chả thấy xe đâu. Nhà cháu chạy quanh tìm không thấy 
thiếu tá Tuấn. Ra cổng hỏi, trực ban chỉ vào trong. Định đi 
lên gác thì bị một chú khác cản, bảo sẽ đi gọi. Lại đành chờ. 
Nhưng càng chờ càng mất hút. Mấy bác già rủ nhau lên gác, 
bị chặn lại, chú công an đứng đầu hiên chỉ cho một người lên 
tìm. Nhưng cả phòng có treo biển “Đồn trưởng” cũng không 
thấy. Hỏi mấy chú vừa mới làm việc với mọi người thì đều giả 
điếc.

Chán vì bị “ăn thịt hươu”, có bác bắt đầu bực: “Bắt về bằng 
được rồi đem bố bỏ chợ thế này!”.

11h30, ai nấy đều mệt và đói. Bác Yên Đông lại có việc 
“nghĩa tử là nghĩa tận” với một đồng nghiệp ở viện nên sốt 
ruột nhưng cũng chỉ đưa ý kiến là mọi người nên cùng đi ra 
bến xe buýt. Tuy nhiên, số đông lại ủng hộ việc ở lại đòi bằng 
được xe chở về. Bác Hằng “béo” móc tiền bảo mấy chú trẻ 
chạy đi mua bánh mỳ, nước. Mấy bác khác và nhà cháu cũng 
góp, rồi nhà cháu kéo mấy thanh niên nữa đi vơ vét mấy quán 
mua được một đống bánh mỳ ruốc, nước, sữa mang về.

Đang ăn thì thiếu tá Tuấn đột ngột xuất hiện, nhăn nhó 
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thanh minh đồn bị “bỏ bom”, không có kinh phí và không 
đủ thẩm quyền giải quyết. Đã báo cáo cấp trên nhưng cũng 
không có phương án giải quyết. Kể cũng buồn cười thật.

Thông cảm với phân trần của thiếu tá Tuấn, mọi người 
quyết định ăn uống xong sẽ tuần hành tiếp tục ra bến xe buýt. 
Vừa lúc, lốc-gơ Nguyễn Xuân Diện chả biết kiếm đâu được 
cái ô tô, mò đến. Các băng-rôn khẩu hiệu được giăng ra, mọi 
người đứng chụp ảnh kỷ niệm trong sân đồn công an Mỹ 
Đình rồi tiến ra cổng.

Chính Ngọ, đoàn tuần hành bắt đầu “tua” mới. Có bác bảo 
đếm được 46 người tất cả.

Vừa được tiếp năng lượng, ai nấy hô thật hoành tráng. Lại 
“đả đảo Trung Quốc gây hấn”, “đả đảo Trung Quốc cướp của 
ngư dân Việt Nam”, “bảo vệ biển đảo Việt  Nam”, “Giặc đến 
nhà đàn bà cũng đánh”… Rồi hát. Hết “Dậy mà đi” lại “Nối 
vòng tay lớn”…

 Hoành tráng là bác Hằng “béo” kiếm đâu được đến hai cái 
loa pin nên càng khí thế.

Hai bạn trẻ này quê tận Yên Bái gì đó, đang học ở Hà Nội. 
Lúc trong đồn, bác Hằng “béo” bảo như cán bộ tuyên huấn: 
“Đất nước này trông vào các cháu! Thằng nào đuổi học chúng 
mày cứ gọi tao!”. Kinh thía.

Vợ chồng GS-TS. Nguyễn  Đông Yên đồng hành đến cùng 
dù bác ấy nhịn đói vì đang ăn chay không ăn được bánh mỳ 
kẹp ruốc. Khổ, nhưng nhà cháu và mấy bạn tìm khắp mấy 
quán chả có gì khác.
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Phố trưa nắng gắt và vắng ngắt, nhưng từ tít các cửa kính 
mấy nhà cao tầng thấp thoáng bóng người nhìn ra.

Rồi mấy bác đi đường dừng lại biểu lộ đồng tình. Vui đáo 
để!

Đến bến xe buýt ngang Bảo tàng Hà Nội vừa xây và Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình còn có bác mang hoa, cùng 
cả một thùng LaVie ra tặng. Cái nhà bác Hằng “béo” trông thế 
mà nhát giai, ép mãi mới chịu nhận rồi lại tặng lại người khác. 
Phương án cuối cùng đưa ra là mỗi người nhận một bông 
hồng. Hề hề! Zui zẻ cả!

Trong lúc chờ xe buýt, cả đoàn vẫn hô-hát say sưa (đoạn 
này cháu quay video nên không post lên đây được). Chuyên 
môn đi điền dã khảo cổ như nhà cháu mà có lúc cũng hơi 
choáng vì nắng nóng, vậy mà cháu Chíp (con lốc-gờ Lê Dũng) 
vưỡn “nhảy chân sáo”.

Từ đâu xuất hiện một xe cảnh sát 113 biển số 31A-6507 đến 
đỗ cách đó mươi mét. Một chú ngồi trong xe máy lạnh lại hí 
húi quay phim, chụp ảnh.

Khổ, bao nhiêu gương mặt này thì các chú nhẵn hết rồi, 
quay chụp làm gì nữa!

Nhưng lạ là mấy chuyến xe tuyến số 50 (có đỗ gần vườn 
hoa Lenin) đều bỏ bến chạy thẳng dù mọi người có vẫy và 
trên xe rất vắng.

Thôi thì kết thúc một buổi xuống đường có quá nhiều bất 
ngờ. Cũng chả muốn nghĩ xấu về bất cứ ai, mọi người vẫy taxi 
và từng nhóm 3-4 người ra về, sau khi hẹn gặp lại.
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Sống trong đồng chí
(Về cuộc biểu tình bị bắt ngày 17-7-2011)

Đào Tiến Thi

Sau cuộc biểu tình 3-7, các bạn bè chân thành của tôi càng 
khuyên tôi đừng đi nữa. Họ bảo nhiều phiền lụy về sau lắm 
chứ không chỉ là chuyện bị bắt hay không bị bắt đâu. Tuy 
nhiên, ngay mấy ngày trước biểu tình (15-7), lại xảy ra chuyện 
ngư dân Quảng Ngãi bị bắt, bị đâm chìm tàu. Máu trên thái 
dương tôi lại chảy rần rật. Chẳng có gì phải phân vân nữa. 
Lại làm khẩu hiệu, mua thêm cờ. Thằng con trai thi cử xong 
rồi cũng nằng nặc đòi đi. Tôi bảo: “Mẹ con đang yếu, lại hay 
xúc động, lo lắng. Con thuyết phục được mẹ thì hẵng đi”. 
Thế là suốt ngày nó vòi vĩnh mẹ, làm mẹ nó nhiều phen phát 
cáu và vẫn không hề nhân nhượng. Nó cầu cứu tôi. Nhưng 
cuối cùng tôi cũng thấy là nó không nên đi. Tôi đã dự cảm sự 
trấn áp mạnh tay của lần này. Tôi ngại nhất là nó phải chứng 
kiến tận mắt những cảnh tàn bạo, những điều trái hẳn với 
những gì nhà trường đã dạy nó suốt 12 năm qua, điều đó tạo 
ra vết thương lòng của một người mới vào đời. Tuy vậy, tôi 
cũng chiều con tôi một phần: Cho nó đưa bố đến đầu đường 
Hoàng Diệu, được quan sát đoàn người trong đội hình cho 
đến lúc tuần hành (đoán rằng cũng chỉ được 5-7 phút là họ 
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đuổi).

Lại còn khổ vì hai mắt bị nhức mỏi, nhìn mờ đã ít lâu, 
hôm nay bỗng nặng lên. Để có sức khỏe cho ngày 17-7, tôi 
đi khám mắt. Nhỏ thuốc cấp tập thấy mắt đỡ, nhưng sáng 
17-7 ngủ dậy thấy bị viêm họng, người hơi gai gai sốt. Quyết 
định dừng hai thứ kháng sinh dạ dày đang điều trị để thay 
bằng kháng sinh viêm họng loại nặng đô, lại táng thêm hai 
viên giảm đau hạ sốt, rồi lên giường nằm xem sao. Nửa tiếng 
sau thấy người nhẹ nhõm. Thế là đi. Nghĩ cũng chỉ nên đến 
Nhà Hát Lớn thì về, nếu không sẽ ốm to. 8 giờ kém 10 đã lên 
đường, con trai bảo: “8 giờ mới bắt đầu kia mà bố, đây ra đấy 
chưa đến 10 phút”. “Ừ, nhưng bố muốn đến sớm hơn một 
chút, tranh thủ “tụ tập” nói chuyện, vì hy vọng hôm nay sẽ 
gặp nhiều người quen”.

Cũng như lần trước, khu vực Công viên Lenin đã bị phong 
tỏa từ bao giờ, đoàn người đứng tản mát khoảng vài chục 
trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Chẳng gặp người quen nào 
nhưng thấy một gương mặt quen quen, hình như đã gặp lần 
trước nhưng chưa kịp chuyện trò, liền lại làm quen, thì biết đó 
là GS. Nguyễn Đông Yên, cùng hai chị trung trung tuổi (đến 
lúc cùng bị về đồn Mỹ Đình mới biết một chị là vợ GS. Đông 
Yên). Một chị khoe vừa mới đi thăm mộ Phùng Quán mới xây 
ở Huế. Tôi khoe: “Em cũng góp 3 trăm nghìn mua “cát đá” 
xây mộ”, nhân thể hỏi chị cách đi thế nào để khi có dịp thì ghé 
thăm. Chị vừa kể xong thì phía đường Điện Biên Phủ cắt với 
Trần Phú, đoàn người đã bắt đầu tụ lại và hô khẩu hiệu. Có ai 
đó gọi GS. Đông Yên nhanh lên để nhập đoàn.
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Chúng tôi vội tiến về phía đoàn người. Ngay khi ấy, loa 
phóng thanh đã vang lên yêu cầu giải tán. Vừa đứng vào hô 
được mấy câu thì cảnh sát đã xô đẩy đoàn người rất dữ dội, 
khác hẳn lần trước. Tôi vừa cố ghìm chân để không bị đẩy đi, 
vừa cố thuyết phục cảnh sát cơ động (CSCĐ) hãy từ từ rồi mọi 
người cũng sẽ rời khỏi đây để tuần hành. Không khí nóng 
lên rất nhanh khiến tôi không thể “tâm sự” với các chú CSCĐ 
như lần trước, mà phải gào lên: “Các anh không có Tổ quốc à? 
Các anh không thấy biển đảo của mình bị Trung Quốc tác oai 
tác quái à?”. Nhưng khác hẳn lần trước, nói gì họ chỉ “Vâng”, 
lần này, mặt họ rắn đanh, không trả lời một câu. Ngay lúc đó 
đã xảy ra bắt người. Cháu Nguyễn Văn Phương (người đọc 
tuyên cáo hôm 3-7 tại Nhà Hát Lớn) bị hàng chục người lôi đi 
và cũng hàng chục người kéo lại. Không khí náo loạn giống 
hệt xem cảnh “ngụy quyền” đàn áp biểu tình trong phim thời 
trước. Ban đầu đoàn biểu tình kiên quyết đấu tranh đòi thả 
người nhưng cuối cùng cảnh sát (CS) quá rắn nên đành cứ để 
họ chở người bị bắt đi, còn đoàn người thì bắt đầu tuần hành.

Lúc đi qua đường Điện Biên Phủ, tôi bị gián đoạn đoàn 
người khoảng 2 mét, liền bị một đám mặc thường phục xông 
vào chộp rất nhanh. Tôi kêu lên “Bắt người trái phép!”, “Cứu 
tôi!”. Hình như cũng có mấy người biểu tình quay lại cứu 
nhưng bị khống chế ngay. Tôi bị lôi đi xềnh xệch về phía xe 
buýt, nhưng vẫn cố trằn người lại, tiếp tục lên án họ bắt người 
vô lý. Tôi hét lên: “Tôi đi ủng hộ chính phủ bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, các anh không thấy lời của Chủ tịch Nguyễn Minh 
Triết trên tay tôi sao?”. (Khẩu hiệu của tôi một mặt ghi câu của 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Một tấc đất của quê hương 
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cũng kiên quyết giữ, và mặt kia là hai câu thơ Phan Bội Châu: 
Biết bao công của người xưa/ Gang sông tấc núi dạ dưa ruột 
tằm). Tôi vừa nói xong thì một tên giằng lấy, ném bẹt xuống 
đất. Trước khi bị đẩy lên xe, tôi thấy khoảng bốn, năm ống 
kính chõ vào. Sau này không thấy ai đưa lên mạng, chắc đó 
là các nhiếp ảnh công an cả, họ làm nhiệm vụ nhận mặt. Có 
lẽ kết hợp với lần trước đã ghi trong “sổ đen”, cho nên khi về 
Mỹ Đình, chưa lấy lời khai mà họ đã biết tên tôi.

Trên xe có khoảng hai chục người bị bắt, ba CSCĐ đứng 
gác. Xe chạy một đoạn ngắn thì họ thả bớt quá nửa. Tôi bước 
đến cửa xe thì một CSCĐ ngăn lại, bắt trở về chỗ cũ. Tôi hỏi 
sao lại số thả số không, anh ta không trả lời. Mãi hôm sau tôi 
mới nghĩ ra: Cái số thả xuống ấy là người của họ! Trên xe còn 
lại 7 người; 6 người đều rất trẻ, ở tuổi thanh niên hoặc hơn 
một tí, chỉ có tôi “già”. Có một đôi vợ chồng trông rất đẹp đôi. 
Xe chạy về phía Mỹ Đình, chạy rất chậm vì lái xe không thuộc 
đường mà ba CSCĐ trên xe cũng không biết đường. Thỉnh 
thoảng họ phải dừng lại để hỏi thăm. Cuối cùng thấy một 
anh xe ôm đứng lơ vơ ở vỉa hè, một CSCĐ xuống nhờ anh ta 
đi trước dẫn đường. Lúc mới lên xe thì cũng hồi hộp, gọi điện 
báo tin người nọ người kia, rồi nhẩm tính những câu trả lời sẽ 
bị thẩm vấn khi vào đồn. Thôi cũng là một dịp được trình bày 
trực tiếp quan điểm về đất nước trước nhà chức trách, biến rủi 
ro thành cơ hội là thế này đây. Xong xuôi những việc đó, thấy 
lòng thanh thản lạ thường. Mới cảm nhận được vì sao các 
chiến sỹ cách mạng thời trước vào tù ra tội, thậm chí ra trường 
bắn lại thanh thản đến thế. Bất giác nghĩ đến bài thơ của nhà 
chí sỹ Phan Chu Trinh:



Sống trong đồng chí    149

Luy Luy thiết tỏa xuất Đô môn

Khẳng khái bi ca thiệt thượng tồn

Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy

Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn

(Gông xiềng mang nặng ra khỏi Kinh thành,

Buồn hát một cách khẳng khái (rằng) lưỡi vẫn còn

Đất nước đắm chìm, dân tộc tiều tụy,

Làm trai có gì mà phải sợ Côn Lôn)

Chúng tôi bị đưa về đồn công an số 1 Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, một chỗ heo hút, gần như không còn phố xá gì. Trong 
sân đã thấy khoảng hai chục người bị bắt chuyến xe trước, vẫn 
đang bức xúc tố cáo và tranh cãi quyết liệt với CS về cách bắt 
người trái luật và tàn bạo. Tôi thấy nhiều người đã quen mặt 
ở cuộc biểu tình hôm 3-7-2011, trong đó có chị Hằng, người 
luôn đi đầu hô khẩu hiệu rất mạnh mẽ hôm trước. Hai bên 
bắt tay nhau trong nỗi niềm đồng cảm. Nhiều người kể họ bị 
bắt rất thô bạo. Có người bị đạp vào bụng. Có người bị bóp 
cổ. Có một chị lớn tuổi bị hai vệt rớm máu (mỗi vệt chiều rộng 
độ nửa xentimet) chạy dài trên bắp tay, như hai vết cào bằng 
móng tay sắc hay một dụng cụ cứng nào đấy. Tôi thì không 
thể nhớ những người bắt tôi hình dong cụ thể thế nào, vì lúc 
ấy chỉ ra sức la hét và giãy giụa, nhưng có mấy chị kể, bọn 
chúng trông rất gớm ghiếc, tay chân trạm trổ rồng phượng, 
dao găm, có lẽ là bọn đầu gấu, nghiện hút, sida được thuê.

Có một chị khoảng trên 50 đi khám bệnh cũng bị bắt. Chị 
bảo: “Tôi hôm nay đi khám bệnh, chứ nếu biết có biểu tình 
thì tôi cũng đi biểu tình”. Chị luôn nguyền rủa những kẻ bắt 
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người kiểu côn đồ. Cuộc tranh cãi có phần căng lên, cảnh sát 
đuối lý, toan dùng phương pháp “rắn” bằng cách mời riêng 
những người “to mồm” đi một nơi. Tôi nói với một ông cảnh 
sát có vẻ là sếp to nhất ở đây: “Các anh bắt người quá dã man. 
Đã đến đây rồi thì hãy để họ nói lên những bức xúc đó, không 
có hại gì mà hai bên còn hiểu nhau hơn”. Anh ta có vẻ đồng 
ý, không ra lệnh cho lính mình “mời riêng” nữa mà mời tất cả 
mọi người vào phòng.

Tôi và một số người vào. Phòng nhỏ, không có nước nôi gì, 
cũng không có ai tiếp cho nên một số người lại ra. Ngồi chờ 
khá lâu, chúng tôi lại ra sân nói chuyện vặt để chờ đợi. Bỗng 
lại một xe buýt nữa đến, đổ số người bị bắt chuyến thứ ba. 
Khá nhiều người quen trong cuộc biểu tình trước và lúc đợi 
sáng nay: blogger Gốc Sậy, vợ chồng giáo sư Nguyễn Đông 
Yên. Một cậu người to lớn, rắn như khúc lim đã đi cùng một 
đoạn đường ở cuộc biểu tình trước, từng được nghe từ cậu 
những lời phẫn uất và biết cậu là một cựu chiến binh, về nhà 
xem tường thuật mới biết đó chính là Nguyễn Chí Đức, người 
bị khiêng như lợn lên xe và bị một an ninh đạp liền bốn cái. 
Cứ thương mãi và trách mình hôm ấy không có lời thăm hỏi 
nào. Lần này có nhiều bác lớn tuổi mà tôi sẽ trở lại nói ở phần 
sau.

Tôi cùng với số mới bị bắt lại thể hiện bức xúc. Một anh 
công an mời riêng tôi đi. Tôi không chịu, bảo: “Mời thì mời 
cả, cớ sao mời riêng tôi?”. (Tôi rất cảnh giác với cái kiểu “mời 
riêng”). Họ lại chỉ chúng tôi sang phòng đối diện với phòng 
lúc nãy, cách qua khoảng sân. Họ bảo là “Hội trường” nhưng 
trước cửa lại có biển đề “Tiên học lễ, hậu học văn”, vào phòng 
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hóa ra đúng là một lớp học với bàn ghế học sinh, trên bảng 
vẫn còn nguyên một bài giảng, có lẽ là môn sinh vật.

Một bác trong số mới bị bắt, khoảng sáu mươi, dáng trí 
thức, tranh thủ lên bục “diễn thuyết”. Bác giới thiệu mình tên 
là Nguyễn Tường Thụy, là người đã viết đơn gửi Chủ tịch 
nước đòi trả tự do cho TS. Cù Huy Hà Vũ. Bác nói qua tình 
hình đất nước và lý do đi biểu tình sáng nay. Mọi người tán 
thưởng, vỗ tay rầm rầm. CS vội “mời” luôn bác đi. Lát sau 
bác quay lại, hỏi họ đã làm gì thì hóa ra cũng chỉ hỏi tên tuổi. 
Họ kéo bác đi chẳng qua để không cho bác nói mà thôi. Một 
anh còn trẻ, vào phòng vẫn đeo trên cổ cái bản đồ Việt Nam 
có khoanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hình trái 
tim đã bị công an xé rách te tua. Trông mà xót xa. Một anh 
công an bắt anh ấy bỏ ra, anh ấy không chịu, sau mọi người 
khuyên thôi cứ bỏ ra. Anh ấy nghe và hỏi ông công an có biết 
Hoàng Sa, Trường Sa là chỗ nào không. Ông công an ra vẻ 
thông thạo, rằng mình còn biết cả đường lưỡi bò nữa và lấy 
tay khoanh hình lưỡi bò rất chính xác!

Một anh công an trẻ lấy tờ A4 ghi tên từng người, chỉ ghi 
tên thôi. Sau lại mấy anh khác cũng cầm những tờ giấy ghi tên 
như thế, thành ra có mấy tờ danh sách, nhiều chỗ trùng nhau. 
Họ đối chiếu lại và bổ sung thêm tuổi, địa chỉ cư trú. Chẳng 
có việc gì làm, lại quay ra bàn luận với nhau và tranh luận với 
công an. Ông sỹ quan công an bảo mọi người vì nước mình 
nghèo, không đủ phương tiện nên phải nhún Trung Quốc. 
Tôi tóm lấy câu đó, nói: “Anh có biết vì sao nước mình nghèo 
không? Có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân 
là do ta lại đánh ta, tốn kém vào những việc như chúng ta 
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đang ngồi đây. Còn bọn Tàu thì ngồi rung đùi đắc chí hưởng 
lợi. Sướng chưa!”. Có người nói luôn: “Rồi nước mình sẽ thành 
một tỉnh của Trung Quốc”. Ai đó cãi lại: “Một quận thôi, lấy 
đâu được tỉnh”. Mọi người thi nhau kể tội Trung Quốc.

Chán quá, lại thơ thẩn ra hành lang, thấy blogger Gốc Sậy 
(hỏi ra mới biết hóa ra chính là TS. khảo cổ Nguyễn Hồng 
Kiên, người đã viết nhiều bài về lịch sử – văn hóa rất hay) 
đang tranh luận với một anh công an mặc thường phục, anh 
Kiên gọi anh này là Công, như quen nhau lâu rồi. Tôi hỏi: 
“Nhân dân biểu tình là hậu thuẫn tốt cho chính phủ, tại sao 
lại đàn áp?”. Anh Công bảo phải chống biểu tình để các thế 
lực xấu khỏi lợi dụng. Tôi bảo: “Theo tôi chẳng có thế lực xấu 
nào cả. Các anh càng biết rõ điều đó vì các anh là an ninh”. 
Anh bảo: “Tất nhiên những người như anh Kiên và anh Thi 
(họ biết tên tôi từ bao giờ không biết), thì chúng tôi hoàn toàn 
yên tâm, không ai lợi dụng được các anh nhưng vẫn có những 
người bị lợi dụng đấy”. Chi tiết này anh Gốc Sậy đã kể ở bài 
của anh nên xin không kể lại.

Nhân đây tôi muốn nói thêm cái ý nghĩ của tôi rằng: Những 
ai tưởng tượng (hay cố tình tin) “các thế lực thù địch” đứng 
đằng sau hành động biểu tình yêu nước, nếu không là ấu trĩ 
thì cũng chẳng khôn ngoan chút nào. Trái lại, vô cùng dại dột. 
Thế thì rõ ra bằng quảng cáo cho “các thế lực thù địch”. Đọc 
các tác phẩm trước Cách mạng Tháng Tám, thường thấy bọn 
cường hào tay sai hễ ghét ai, muốn trả thù, thì họ có hai cách: 
hoặc bỏ vào nhà người ta đồ nấu rượu lậu, hoặc vu cho người 
ta làm cộng sản rồi đi báo với Tây. Có người chưa biết cộng sản 
là gì nhưng quá uất ức và đoán nếu Tây ghét thì chắc cộng sản 
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phải là người tốt nên cuối cùng tìm cách theo cộng sản.

Tôi với anh Kiên lại đề nghị cho làm việc chính thức vì 
chờ đợi đã quá lâu. Anh Công bảo: “Hai anh có thể về được 
rồi”. Cả hai chúng tôi hết sức bất ngờ. Sao lại chỉ có hai chúng 
tôi được về? Mà sao bắt bằng được, chở đi rõ xa, đến đây lại 
không làm gì cả. Tôi bảo: “Không thể thế này. Về thì tất cả mọi 
người cùng về. Mà về thì phải có xe buýt đưa trả chúng tôi lại 
chỗ cũ”. Tôi vào lớp thông báo ý kiến đó, mọi người hưởng 
ứng. Anh Công và anh Tuấn trưởng đồn hứa sẽ lo liệu. Tôi 
không xem đồng hồ nhưng lúc ấy còn sớm, có lẽ chưa đến 
10h.

Lại đợi xe. Lúc mới vào nhiều người nghi ngại, muốn hỏi 
tên tuổi, địa chỉ nhau cũng khó, dần dần đã khá cởi mở. Mới 
biết bác già là bác Lê Hùng, nguyên biên tập viên Nhà Xuất 
bản Thanh Niên. Sau lại phát hiện ra cậu Tuyến làm ở Nhà 
Xuất bản Thế Giới, người béo trắng. Thế là ở đây có 3 biên 
tập viên. Tôi tự hào vì “trí thức hạng hai” của mình oanh liệt 
quá, so với trí thứ thượng lưu, ngoài mấy bác dấn thân, là linh 
hồn như toàn dân đã biết, còn thì chui kín trong tháp ngà. 
Bác chống nạng là bác Thọ, lính chống Mỹ, từng chiến đấu 
81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cái chân què 
không phải do chiến đấu mà là tai nạn giao thông. Sau này 
về nhà mới tiếc là mình hỏi làm quen và xin điện thoại  được 
ít quá. Việc tranh cãi với cảnh sát ở đây thật ra là vô nghĩa, vì 
đây chỉ là nơi nhốt tạm, tất cả các tranh cãi chỉ là “ngoài lề”, 
ban đầu họ rắn nhưng càng về sau họ chỉ nghe và cười trừ. 
Tôi hiểu là họ không có trách nhiệm gì về việc bắt bớ ở chỗ 
biểu tình cũng như việc giải thích chính sách.
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Trưa, anh Tuấn trưởng đồn cũng biến đi đâu. Tôi và mấy 
bác lớn tuổi thúc giục xe đưa về thì các anh công an trẻ bảo 
không biết, không có quyền việc này. Cuối cùng gặp một ông 
đứng tuổi mặc thường phục không biết là chức gì, ông ấy bảo 
không có xe đâu, cấp trên không chủ trương phải đưa người 
bị bắt trở lại chỗ cũ. Nản quá, GS. Nguyễn Đông Yên  bảo 
mọi người tự về thôi. Nhưng chị Hằng đã bỏ tiền chiêu đãi 
bánh mỳ, ăn đã rồi hãy về. Sắp về thì nghe nói TS. Nguyễn 
Xuân Diện đang đến thăm. Đường vào ngóc ngách nên loanh 
quanh mãi anh Diện mới đến được. Anh Diện chụp vài kiểu 
ảnh kỷ niệm, đoàn người hô vang khẩu hiệu rồi bảo nhau 
cùng ra bến xe buýt Mỹ Đình. Lúc ấy là 12h. Biểu ngữ, cờ và 
khẩu hiệu chống Trung Quốc lại chăng ra. Lúc bị bắt, tôi bị 
giật mất khẩu hiệu, còn một cái dự trữ trong túi và cờ nữa 
nhưng sao lúc ấy lại không nhớ ra, tiếc mãi về sau. Chẳng có 
chú CS nào ngăn cản hết. Có một anh to béo đi xe máy phía 
trước vừa đi vừa quay lại chụp hình rất điệu nghệ, và luôn 
miệng bảo bác nào mệt có ngay xe ôm miễn phí, nhưng cũng 
chẳng ai lên xe.

Rõ là một đoàn biểu tình hùng mạnh. Tôi không hô được 
mấy khẩu hiệu vì mệt và tự cứ thấy buồn cười. Bởi sự kiện 
này nó lạ quá. Sau này thỉnh thoảng mở lại bài tường thuật 
của anh Gốc Sậy, hay ngay cả khi ngồi một mình nhớ lại cũng 
vẫn cười một mình. Bốn mươi sáu con người bị bắt, thậm chí 
có người bị đánh đau, bị lăng nhục, nghĩ phải (tạm) tiêu tan 
hết lòng yêu nước (ít nhất là lúc này), thế mà chưa ra khỏi 
đồn đã lại biểu tình, biểu tình suốt dọc đường dài mấy cây 
số, biểu tình một cách ngạo nghễ, tưng bừng, đến nỗi dân hai 
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bên phố và khách đi đường tưởng là một bọn “rồ”, cứ đứng 
ngây ra nhìn, không hiểu ra làm sao. Có lẽ công an cũng chán 
nên không thèm đuổi bắt? Bất giác nghĩ đến mấy câu thơ của 
Nguyễn Đình Thi:

Thằng giặc Tây, thằng chúa đất

Đứa đè cổ, đứa lột da...

Xiềng xích chúng bay không khóa được

Trời đầy chim và đất đầy hoa

Súng đạn chúng bay không bắn được

Lòng dân ta yêu nước thương nhà!

Đi một đoạn dài thấy “oải”, mới sực nhớ sáng nay mình bị 
sốt viêm họng. Nhớ đến những cơn sốt thường bất chợt ập 
đến với mình, tôi vội tìm chú béo béo lúc nãy, nhưng chú vượt 
lên trước khá xa, không thể gọi. Gặp một bác xe ôm, không 
hỏi giá, chỉ nói: “Tôi đi biểu tình chống Trung Quốc, bị bắt 
về đồn Mỹ Đình, giờ mới được thả, hãy cho tôi về chỗ XXX… 
Anh xe ôm này gầy lọm cọm, mặc đồ bộ đội rộng thùng thình. 
Thử bắt chuyện, rằng anh có biết bọn Trung Quốc côn đồ đểu 
cáng với mình thế nào không, anh bảo cũng có biết chuyện 
chúng xua đuổi bắt bớ dân đi biển, chuyện thuê rừng. Hóa ra 
anh xe ôm cựu này là cựu chiến binh, từng đối mặt với quân 
Tàu ở mặt trận Vị Xuyên hồi 1984. Lúc xuống xe, hỏi anh lấy 
bao nhiêu thì anh bảo tùy bác, bác đi biểu tình chống Trung 
Quốc xâm lược, cũng như em đi bộ đội trước kia, bác cho em 
thế nào cũng được. Ôi, chưa từng có có một ông xe ôm nào 
đáng mến như thế. Tôi rút 3 chục theo giá vẫn đi ra bến Mỹ 
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Đình đưa anh.

Mấy tâm sự

Nếu lần trước tôi đã cảm nhận được tình dân tộc, nghĩa 
đồng bào, thì lần này còn cảm nhận được sâu sắc hơn nữa. 
Bây giờ là những gương mặt rất cụ thể, do đã sống với nhau 
cả mấy tiếng đồng hồ trong đồn công an. Tôi muốn gọi họ là 
đồng chí, đúng nghĩa chân chính của từ này. Cái chí vì đất 
nước, không thể ôm nỗi quốc nhục, và cả cái không may hôm 
nay đã châu tuần chúng tôi lại với nhau.

Những gương mặt, những cảnh ngộ rất khác nhau nhưng 
đều gần gũi, đáng yêu vô cùng. Anh Nguyễn Tường Thụy 
dáng vẻ trí thức vừa phong nhã vừa cương nghị. Anh Gốc 
Sậy (Nguyễn Hồng Kiên) sắc sảo, vui vẻ và hào hoa. Cháu 
Nguyễn Văn Phương hiền lành mà rắn rỏi. GS. Nguyễn Đông 
Yên ôn hòa, nhỏ nhẹ, luôn luôn thông cảm, thể tất cho những 
thiếu sót, bất cập của các anh công an. Bác Lê Hùng chất phác 
như một lão nông. Anh Toàn cao gầy, quyết đoán. Tôi đã rất 
cảm phục anh lần trước, vì anh luôn quán xuyến hàng ngũ 
cho có trật tự, nhắc nhở mọi người đề phòng mật vụ Trung 
Quốc trà trộn bắt người. Hôm nay anh vẫn mặc cái áo trắng 
ngà lần trước khiến tôi cứ liên hệ đến hình ảnh anh Trỗi ra 
pháp trường. Anh Lê Dũng (về nhà mới biết tên, chứ lúc ấy 
chỉ biết một người cao lớn, đeo máy ảnh kềnh càng) bộc trực 
và phong trần. Cậu Tuyến để ria mép vẻ triết học và những 
câu nói của cậu cũng rất là triết học. Anh Thọ cựu chiến binh 
khắc khổ như dân tộc Việt Nam bốn nghìn năm dãi gió dầm 
mưa. Hai cháu một nam, một nữ mà tôi chưa kịp hỏi tên, 
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gương mặt trong sáng như mặt nước hồ thu, mãi khi sắp gửi 
bài này tôi mới biết họ là hai chị em. Chị Phương Bích (về 
nhà cũng mới biết tên) hiền lành kín đáo mà khi cần lại rất 
quyết liệt. Tôi đã đi cùng chị đoạn đường dài hôm 3-7, chị 
đeo lủng lẳng bên hông cái loa mà không đem ra dùng; hôm 
nay không thấy đeo loa, nhưng lúc về lại thấy có loa hô khẩu 
hiệu, chắc vẫn là loa của chị. Vợ chồng cậu Ngọc Anh đẹp đôi, 
thanh lịch và trẻ trung. Những cặp vợ chồng như thế thường 
dành ngày nghỉ để rong chơi và mua sắm hàng hiệu chứ ai 
đi biểu tình như họ. Xin nói thêm rằng về nhà tôi cũng mới 
biết người vợ là cô giáo tiểu học Vân Anh, tôi càng trọng nể 
vô cùng, vì muốn hay không tôi cứ buộc phải đặt người phụ 
nữ trí thức bình dân ấy bên cạnh nhiều người cùng giới với 
cô, những trí thức thượng lưu sang trọng mà tôi biết, cho đến 
nay nhiều người còn không hề biết người Tàu đã làm những 
gì trên vùng Biển Đông của ta!

Đặc biệt không ai là không cảm phục chị Minh Hằng, người 
phụ nữ trung niên bừng bừng lửa sống, cả sức lực, nhiệt tâm 
và trí tuệ, khiến tôi luôn tin chị đích thị là hậu duệ của Bà 
Trưng, Bà Triệu. Lại có lúc liên tưởng chị với thánh Jeanne d’ 
Arc, người nữ anh hùng của nước Pháp, từ một cô gái nông 
dân bỗng hóa “thánh”, cầm quân chiến đấu chống quân xâm 
lược Anh, đánh đâu thắng đó, và chỉ bị chết bởi tòa án dị giáo. 
Nếu bây giờ 46 người ở đây có một trận đánh thì người chỉ 
huy chắc phải là chị. Chị chỉ đâu chúng tôi sẽ đánh đấy. Và 
bao nhiêu người khác nữa tôi chưa kịp hỏi tên và làm quen…

Còn những nỗi đau, nỗi buồn thì... biết nói thế thế nào đây. 
Cái ngày 17-7, nhiều người gọi là ngày nhục nhã, ngày đáng 
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xấu hổ trong lịch sử chống ngoại xâm,… nhưng nhiều người 
cũng nói rồi, tôi không muốn góp thêm vào cái ai oán nữa. 
Dân tộc này hôm nay cần phải mạnh mẽ để vượt cơn hiểm 
nghèo không giống với bất cứ cơn hiểm nghèo nào mà dân 
tộc đã trải qua.
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Ngày hội trước tòa Lãnh sự quán Trung Hoa

Bulldog

Vậy là cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự quán Trung Quốc 
tại Sài Gòn, phản đối hành động ngang ngược cưỡng chiếm 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã diễn ra đúng như 
dự kiến. Hàng trăm sinh viên, văn nghệ sĩ vỉa hè, nhà báo 
tự do…, với đầy đủ Quốc kỳ, khẩu hiệu, băng rôn. Điều này 
quả là hơi bất ngờ với tôi, vì trước khi đi, tôi dự đoán là nó sẽ 
không thể diễn ra.

Mở màn cho cuộc biểu tình, ai đó đã rải lá quốc kỳ Trung 
Hoa ra vỉa hè (ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh 
Khai, hông Nhà Văn hóa Thanh Niên), và một số người đạp 
lên đó. Tiếp đó, đoàn người diễu một vòng sang phía vỉa hè 
tòa Lãnh sự (39 Nguyễn Thị Minh Khai) rồi cố định đội hình 
phía đối diện cổng chính tòa Lãnh sự. Trung tâm của đoàn 
biểu tình là những sinh viên, mặt sáng ngời tràn đầy nhiệt 
huyết. Họ đồng thanh hát Quốc ca, rồi hô vang khẩu hiệu 
“Trả lại Trường Sa”, “Trả lại Hoàng Sa”, “Đả đảo Trung Quốc”. 
v.v.

Trong lúc đó, tôi đếm, không dưới ba chiếc xe du lịch loại 
lớn đi qua, trên xe là những du khách nước ngoài. Họ thi nhau 
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chụp hình, quay phim. Thật là vui.

Lúc này cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông được triển 
khai rất đông đảo (quên chưa nói, trước đó, lực lượng cảnh 
sát chìm đã xuất hiện rất nhiều), họ dẹp thông thoáng bốn 
góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch đề 
phòng cuộc biểu tình thêm khí thế và nhân rộng bởi những 
người tò mò.

Tôi, nhà thơ Phan Bá Thọ và nghệ sĩ thị giác Huy “béo” 
đang ngồi trên vỉa hè thì một cảch sát chìm ra hỏi: “Mấy ông 
ngồi đây làm gì?”. Chúng tôi trả lời: “Ngồi chơi”. Lập tức một 
cảnh sát giao thông ra yêu cầu chúng tôi đi chỗ khác. Tôi hỏi 
anh cảnh sát giao thông: “Họ đang làm gì thế nhỉ?”. Anh cảnh 
sát trả lời: “Họ biểu tình phản đối Tàu khựa cướp đảo của 
mình”. Tôi hỏi tiếp: “Việc làm của họ đúng không anh?”. Anh 
trả lời rất dõng dạc: “Đúng quá đi chớ!”. Rồi anh nói tiếp, vừa 
nói vừa chỉ vào ngực: “Nếu không mặc bộ quần áo này, tôi 
cũng tham gia với họ”.

Tôi bắt tay anh thật chặt.

Và tôi rất thông cảm với anh. Chỉ vì bộ quần áo, bộ sắc 
phục của một cơ quan đại diện quyền lực chính quyền, đã 
ngăn cản anh làm một điều đúng.

Cuộc biểu tình này chắc chắn không thể đòi lại được hai 
quần đảo đã bị cưỡng chiếm, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa 
to lớn, mà ý nghĩa dễ nhìn thấy nhất là, người dân Việt Nam 
không chỉ biết lải nhải như một con vẹt: “Việt Nam có đầy đủ 
bằng chứng…”.
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Tinh thần Việt

Người Buôn Gió

9 giờ kém 20 phút sáng nay, khu vực công viên trước Đại sứ 
quán thưa thớt người, công an đứng và ngồi hai đầu đường. 
Tôi gửi xe bên quán cà phê chân Cột Cờ, lặng lẽ sang vườn 
hoa chọn chỗ đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Công an 
mặc quân phục, mặc thường phục. Có hai cậu thanh niên đi 
xe máy đến, thấy tôi ngồi bệt hút thuốc, một cậu lại gần hỏi:

– Chưa có gì hả anh?

– Chắc chưa đến giờ, bây giờ còn sớm.

Cậu thanh niên chửi:

– Đ.m. bọn khốn nạn Trung Quốc này, phải chửi cho chúng 
biết!

Tôi lôi máy ảnh ra, chụp đám người mặc thường phục đi 
giày da đang đứng. Một người quay lại nhận ra tôi, cậu ta đến 
gần ngồi cạnh hỏi:

– Anh Hiếu à? Làm gì ngồi đây lại có máy ảnh thế này?

– Anh đợi biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, 
Trường Sa của mình. Còn mày làm gì ở đây?

– Em chuyển sang làm an ninh – cậu ta ngồi xuống cạnh tôi 
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với bao thuốc lá tôi vất trước mặt – chẳng có biểu tình gì đâu, 
anh về đi. Mình cũng ức bọn Trung Quốc nhưng còn nhiều 
vấn đề, đâu phải hò hét là giải quyết được.

Tôi lắc đầu nói:

– Anh không về, anh ngồi đây đợi.

Chúng tôi nói chuyện một ít về ngày xưa thì sếp gọi điện. 
Cả đêm qua sếp không ngủ, ông ta cứ ấm ức về vụ này, sáng 
nay ông ta đánh thức tôi dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để đi ra 
Đại sứ quán Trung Quốc. Sếp hỏi có gì ở đấy chưa. Tôi nhìn 
quanh trả lời:

– Có công an mặc cảnh phục, thường phục, em đang nói 
chuyện với thằng bạn bên an ninh. Nó bảo về đi.

Sếp đang ngồi quán cà phê, tôi đi sang quán sếp ngồi. 
Không ngờ anh bạn làm an ninh đi theo. Khi tôi ngồi xuống 
mới biết anh ta đứng bên cạnh. Nhìn thấy bàn cà phê chúng 
tôi đang ngồi có nhiều người ăn mặc lịch sự, máy ảnh đắt tiền. 
Không phải những người dễ bị kích động mà ở họ toát ra vẻ 
tự chủ việc họ làm. Cả phóng viên nước ngoài cũng ngồi cùng 
bàn. Anh ta nói nhỏ:

– Thôi anh bảo các ông ấy về đi, không có gì đâu!

– Bọn anh uống nước xong là về mà!

Vừa lúc ấy bên vườn hoa khoảng 30 người đã tụ tập, anh 
bạn anh ninh rảo bước vội về. Tôi cầm máy ảnh lao theo. Đến 
nơi thấy mọi người đang hô khẩu hiệu, các bà, các bác, các 
cô hô trong nước mắt thể hiện tinh thần của con cháu Trưng 
Vương:



Tinh thần Việt    163

– Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam!

– Đời này không đòi được thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi!

– Chúng ta không đòi được, xấu hổ với con cháu chúng ta!

Cảnh sát đứng vây quanh, nhưng họ chỉ nhắc nhở mọi 
người đứng lên vỉa hè, tránh đứng dưới lòng đường. Đám 
người tiếp tục kéo đến đông thêm. Thái độ của cảnh sát thật 
đáng yêu, họ luôn nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người không quá 
khích, không tràn sang bên vỉa hè Đại sứ quán. Cậu thanh 
niên hỏi tôi lúc đầu tiên hô hào hăng hái nhất, tiếp theo là 
vài thanh niên trẻ, rồi đến trung niên, bà già. Đám đông tụ 
tập nhanh chóng đến bất ngờ, khẩu hiệu được giăng ra. Mọi 
người hát bài “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, “Nối vòng tay lớn”. 
Tiếng vỗ tay vang dội cả đoạn đường. Cờ đỏ sao vàng bay 
phất phới. Tôi hòa mình giữa đám đông cùng hô khẩu hiệu 
phản đối Trung Quốc. Các phóng viên của truyền thông 
nước ngoài chụp ảnh và quay phim lia lịa mà không hề gặp 
sự ngăn chặn nào từ phía cảnh sát. Nhiều người có máy ảnh 
cũng được tự do chụp tùy thích. Hàng rào công an tập trung 
nhìn đám đông, họ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng những ai có ý 
định quá khích.

Một số an ninh mặc thường phục cũng dùng máy ảnh 
chụp. Ở một góc đám đông, một số người đang tranh luận về 
tinh thần Tổ quốc, người đàn ông đĩnh đạc trong bộ complet 
nói một cách quyết liệt về tình dân tộc với một cựu đảng viên, 
anh cho rằng, ở vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam 
phải có tiếng nói riêng của mình. Ông già đảng viên kỳ cựu thì 
cho rằng Đảng đã nói qua lời tuyên bố của ông Lê Dũng. Hai 
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bên tranh cãi nhau về ai yêu nước, quần chúng nhân dân hòa 
giải họ để tiếp tục giơ những nắm tay bày tỏ sự phản kháng 
mãnh liệt đối với hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc. 
Hai bố con nhà nhiếp ảnh gia Xuân Bình xuất hiện vận áo đỏ 
sao vàng, anh Xuân Bình giơ tấm khẩu hiệu mà anh vừa in vội 
ở cửa hàng gần đó lên, khẩu hiệu bằng tiếng Anh khẳng định 
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Sự xuất hiện của bố con 
anh tạo thêm một luồng sóng cuộn dâng, những người Việt 
Nam yêu nước sát vai bên nhau giơ nắm đấm hét thành tiếng 
hào hùng như lời Sát Thát khi xưa. Thật xúc động khi nhìn 
thấy, nghe thấy và cảm thấy hồn dân tộc đang bừng bừng 
dâng cao trước Đại sứ quán Trung Quốc. Bất chợt cổng mở. 
Ai đó hét:

– A, chúng nó mở cửa, chúng nó không sợ, chúng ta sợ gì 
mà không vào?

Tôi đứng giữa đám đông ngăn:

– Thôi đừng manh động, mình không thể ùa vào đó đâu.

May mọi người trấn tĩnh, cổng Đại sứ quán khép lại rất 
nhanh, dường như có ai định đi đâu nhưng nghĩ lại họ đi 
đằng khác. Vì lúc này cảnh sát đã chăng dây và xe đặc chủng 
đã chặn hai đầu đường.

Đám đông lại đông thêm, đã hơn 500 người. Bố con anh 
Xuân Bình nổi bật giữa đám đông với màu đỏ chót và tấm 
khẩu hiệu. Cuộc biểu tình này có nhiều thành phần trong 
nhân dân từ cán bộ, công nhân viên, đến học sinh, sinh viên. 
Có phụ nữ cụ già và trẻ em. Nhiều thanh niên rất hăng hái, 
họ phất cờ chạy vòng rộng khích lệ tinh thần trong tiếng vỗ 
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tay vang dội. Chưa bao giờ tôi thấy nghẹn ngào xúc động như 
hôm nay, người Việt Nam đã tỏ rõ tinh thần bất khuất chống 
ngoại xâm của dân tộc. Một cụ già được cô cháu gái dìu nói 
trong nước mắt:

– Tôi già rồi không hô hào được, cám ơn các cháu trẻ tuổi 
đã làm giúp tôi. Tôi từng đổ máu bảo vệ Tổ quốc này, tôi xót 
xa lắm, đau đớn lắm. Các cháu cứ làm đi, nếu ai bắt bớ khủng 
bố tôi xin đem thân già tôi ra chịu trước.

Mọi người đều xúc động trước tình cảm của cụ đối với đất 
nước. Anh trung niên giơ tay nói:

– Dù có mất tất cả chúng ta cũng không chịu nhục, không 
chịu làm nô lệ. Tôi nguyện hy sinh cầm súng bảo vệ Tổ quốc 
mình.

Đám đông giơ tay hưởng ứng. Mấy người cảnh sát xen vào 
nói ôn tồn:

– Làm gì có ai bắt bớ mọi người đâu, mọi người giữ ôn hòa 
là được rồi. Mà thôi hô thế cũng đủ rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. 
Mình phản ứng thế chúng nó cũng biết, cũng thấy rồi.

Một chiếc xe cảnh sát có loa đi tới, người ngồi trên xe mặc 
bộ màu xanh thẫm như kiểu dân phòng, cầm micro nói:

– Yêu cầu mọi người giải tán, việc này đã có Chính phủ 
Việt Nam và Trung Hoa giải quyết.

Câu nói trịch thượng này khiến đám đông phẫn nộ, họ 
phản đối nhao nhao:

– Giải quyết gì, 30 năm nay rồi có giải quyết gì đâu?

– Không giải tán! Quyền gì mà bắt chúng tôi giải tán?
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– Định áp bức à?

Bên vỉa hè Đại sứ quán, một người đàn ông có vẻ có quyền 
đi đến bên người cầm loa nói nhỏ gì đó, người cầm loa thay 
đổi cách nói:

– Bà con không tụ tập đây nữa, như thế là đủ rồi, chúng ta 
về nghỉ ngơi thôi.

– Mặc kệ họ, chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước, không 
giải tán.

Ngưòi ta hét to, mấy người phụ nữ cao tuổi giăng cờ Việt 
Nam ngang ngực ra sức hô khẩu hiệu:

– Hoàng Sa! Trường Sa!

Đám đông hưởng ứng:

– Việt Nam! Việt Nam!

Người bắt nhịp khản cổ, người khác đứng ra thay. Trên 
gương mặt cùng bừng bừng phẫn nộ. Ai đó mang thùng 
Lavie để dưới đất cho ai muốn uống thì uống. Thấy tình hình 
kéo dài thì nguy cơ đoàn người mỗi lúc một đông thêm. Bỗng 
nhiên loa công an nói:

– Các đồng chí xem xe máy của ai để ở chân tượng đài mà 
không có chủ thì cho lên ôtô.

Lập tức đám đông nhiều người ùa chạy vội đi lấy xe, công 
an dàn hàng ngang tiến vào đám biểu tình. Nhưng thái độ 
của những nhà chức trách trong buổi biểu tình hôm nay rất 
tôn trọng đám đông. Mặc dù họ tràn tới nhưng lời lẽ rất nhẹ 
nhàng, chân tình đại loại như:
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– Thôi anh, chị, cô, chú, các em về nghỉ ngơi thôi, cho bọn 
tôi nghỉ với. Mình hôm nay hô hào thế là nhiều rồi.

Họ vừa nói vừa cười thân thiện, không hề có lời lẽ đe dọa 
hay hành động khiếm nhã nào. Họ cứ len vào đám đông 
thuyết phục và chia cắt. Dường như mọi người cũng đã mệt, 
cho nên họ lần lượt đi về.

Khi mọi người ra về gần hết, công an vẫn giăng ngang vườn 
hoa thành một hàng rào. Nhiều cảnh sát cầm dui cui nhưng 
trên gương mặt họ nở nụ cười tủm tỉm. Còn dân chúng thì hả 
hê như trút được bức xúc trước hành động ngang ngược của 
nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thật đáng tiếc khi đám người biểu tình lan tỏa ra về, trên 
dòng người tấp nập đường Điện Biên Phủ, nhiều người tò 
mò dừng lại hỏi biểu tình gì. Khi thấy nói biểu tình phản đối 
Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa, họ ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao mà phải biểu tình? Hoàng Sa, Trường Sa làm sao 
hả anh?

Sự thực đến giờ phút này, rất nhiều người dân Việt Nam 
không biết gì về sự kiện Tam Sa mà Trung Quốc tạo ra. Lỗi tại 
ai?
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Cảm nhận người trong cuộc

JuMông

Trái với những tiên đoán của tôi trước đó, sáng nay cuộc 
biểu tình của những người yêu nước Việt Nam đã diễn ra 
thành công theo một khía cạnh nào đó!

Đúng 9h sáng tôi phóng xe ôm từ nhà trọ đi đến 46 Hoàng 
Diệu, đây là lần đầu tiên tôi đi biểu tình nên cũng tương đối 
cảnh giác nhưng tất cả những cảnh giác đó tính đến thời điểm 
này là thừa và tương đối thái quá! Tôi đã để hết giấy tờ ở nhà, 
chỉ cầm theo tiền, đội mũ “chụp mặt nếu cần”, đi xe ôm (để dễ 
bề tẩu thoát nếu có gì xảy ra), đi đường còn dặn chú xe ôm là 
đến gần đó thì” đi chầm chậm thôi bởi vì hôm nay có biểu tình 
tại đại sứ quán Trung Quốc).

Chú xe ôm:

– Ô thế à?! Biểu tình cái gì thế?! (hậu quả của việc mù 
thông tin)

Trần Tân:

– Biểu tình phản đối Trung Quốc ăn cướp Hoàng Sa và 
Trường Sa chú ạ! Cái này Nhà nước không cho phép, chỉ do 
thanh niên + sinh viên tổ chức tự phát thôi.
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Chú xe ôm:

– À, ra thế!

Nhưng khi đến nơi, thì thấy đám đông đã có mặt trước cửa 
Đại sứ quán biểu tình trước đó rồi. Tôi không ngần ngại tham 
gia ngay lập tức! Tôi len vào đám đông, cùng họ hô vang 
những khẩu hiệu, hát Quốc ca. Tôi cảm nhận được sự quan 
ngại của những người đứng từ xa quan sát, không dám lại gần 
đám đông. Cũng phải thôi, họ cảnh giác thái quá ấy mà! Tôi 
cũng đoán được phần nào những “công an chìm” đứng xung 
quanh chúng tôi, tôi không hề ác cảm với các anh ấy, đó là 
nhiệm vụ của họ thôi mà.

Một số người sợ bị kích động bạo động của các thế lực 
phản động trà trộn vào đám đông nên không dám tham gia, 
nhưng những người trong cuộc (chủ yếu là sinh viên) hiểu 
rằng họ đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng. Mặt khác, tổ chức 
phản động cũng không ngu ngốc đến nỗi phải hành xử như 
vậy, vì làm như vậy khác nào họ tự chui đầu vào rọ. Cảnh sát 
chìm trà trộn vào hàng đống, manh động một cái là bị gô cổ 
ngay tức khắc!

Dòng người đổ về ngày một đông, lực lượng cơ động, cảnh 
sát kéo đến cũng ngày một nhiều, nhưng những người biểu 
tình vẫn hô vang những khẩu hiệu “phản đối Trung Quốc”, 
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”... và nhiều câu khác 
nữa. Tôi còn để ý thấy mấy thằng Trung Quốc đứng gần Đại 
sứ quán, mà đích thị là bọn Trung Quốc. Mặt nó khinh khỉnh, 
mắt nó đỏ hoe, bực lắm nhưng không dám nói gì. Một lúc sau 
nó cũng biến đâu mất.
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Khoảng hơn 10h một chút, các lực lượng an ninh đã đến 
rất đông, có một số các cô các chú chắc là bên Ban Tư tưởng, 
đi vào đám đông khuyên giải và bảo là các bạn làm như thế 
là rất tốt, nhưng đến đây là đủ rồi, không cần phải đứng lâu, 
mọi người về đi, vấn đề này Nhà nước cũng đang bàn bạc 
giải quyết. Một số người nghe theo (trong đó có tôi), một số 
người vẫn nán lại, nhưng chỉ ngay sau đó lực lượng công an, 
cơ động ùa vào và mọi người buộc phải giải tán nhưng không 
có bất cứ một hành động bạo lực nào xảy ra, đó là điều đáng 
mừng.

Mọi người hẹn nhau chủ nhật nào cũng lên đây để biểu 
tình vào lúc 9h sáng đến khi nào có thể. Hy vọng các cơ quan 
chức năng sẽ không có hành động mạnh tay nào để chấn áp 
chuyện đó nếu không thấy cần thiết.

Các hãng thông tấn nước ngoài đã quay phim chụp ảnh rất 
nhiều, hy vọng sẽ có tín hiệu tốt trong thời gian sắp tới dẫu đó 
chỉ là mong manh.

Cuộc biểu tình diễn ra tương đối thành công so với tiên 
đoán của tôi, nhưng tại sao tôi vẫn thấy có cái gì đó vô hình cứ 
nặng trĩu trong lòng?! Liệu sau đây sẽ có biến cố chính trị lớn 
nào xảy ra không nhỉ?! Cái này tương lai sẽ trả lời!

Tôi viết ra những lời này để giãi bày tâm sự và cũng để hy 
vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thức tỉnh ý thức dân tộc của những 
người đọc nó. Cha ông ta đã đổ bao công sức khai phá, thậm 
chí là đổ cả xương máu để có chút đất đai, nay lại để giặc Tàu 
cướp trắng trợn trong sự thờ ơ của chúng ta sao? Ít nhất cũng 
phải có một hành động dù là nhỏ bé nào chứ!
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“Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải 
cùng nhau giữ lấy nước”.

(Ngày mai tôi phải thi môn thứ 6 nhưng tôi đã xác định hy 
sinh môn này, trượt lần này thì có thể thi lại lần sau, trước sau 
gì cũng qua. Nhưng mất đất, mất nước thì...).
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Cuộc gặp gỡ của lãnh đạo TP.HCM 
với những người biểu tình (2007)

Thiên Sầu

Thưa các bạn! Đúng như một số thông tin từ YM và một số 
blog, sáng nay, 9-12-2007, lực lượng thanh niên đã tựu hội về 
trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc Trung Quốc 
chiếm quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Lực lượng thanh niên 
của nhiều trường đại học, nhưng đáng kể nhất vẫn là Đại học 
Hồng Bàng, và một số trường kế cận như Kiến trúc, Kinh tế, 
và đông đảo giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn.

Trước hết, họ – lực lượng thanh niên – tập trung ở Nhà Văn 
hóa Thanh Niên để tụ tập, sau đó mới tiến bước sang đối diện 
với Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Nguyễn Thị Minh 
Khai để biểu tình.

Cuộc biểu tình diễn ra bầu không khí đầy nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, của rạo rực lòng căm phẫn trước việc Trung Quốc 
thành lập huyện Tam Sa, họ thống thiết kêu gào Chính phủ 
Việt Nam phải có hành động cụ thể trước mưu toan bành 
trướng của Bắc Kinh. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng, chỉ 
trừ việc công an ngăn cản không cho nhiều thanh niên tham 
gia cùng với nhóm biểu tình, ngoài ra không có hành động 



Cuộc gặp gỡ của lãnh đạo TP.HCM với những người biểu tình (2007)    173

đàn áp gì cả. Tuy vậy, mật vụ, công an, an ninh, dân quân, 
quản lý đô thị tập trung rất đông.

Đoàn người biểu tình, hô gào khẩu hiệu Trường Sa – 
Hoàng Sa là của Việt Nam, còn kêu gọi Chính phủ không nên 
nhu nhược, không để đất nước rơi vào tay Trung Quốc. Cũng 
không tránh khỏi trong buổi biểu tình có một người vì quá 
khích mà hô to: “Đả đảo Trung Cộng”. Đó là điều không nên, 
nhưng ngay tức khắc bị đông đảo thanh niên bài trừ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo TP.HCM đã đến Nhà Văn hóa 
Thanh Niên để gặp gỡ tầng lớp thanh niên – sinh viên, nói rõ 
quan điểm của Nhà nước trước những bức xúc về việc xâm 
lấn của Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ này, tuy ông Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cố tình 
không nhắc đến câu “biểu tình”, nhưng điều đó đã bị phản 
bác bởi những người tham gia trong phòng họp Nhà Văn hóa 
Thanh Niên. Họ khẳng định, đó chính là biểu tình, Chính 
phủ phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trong việc gìn 
giữ, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải quốc gia.

Rất nhiều câu hỏi đã được nêu ra như: Sự không minh 
bạch thông tin, các báo đài bị bịt miệng, cơ quan Thành đoàn 
thiếu trách nhiệm, nhưng quan trọng nhất, bức xúc nhất vẫn 
là trách nhiệm của Chính phủ trước nguy cơ xấm lấn của 
Trung Quốc. Hầu hết các câu trả lời đều đổ lỗi cho nước chúng 
ta nghèo, lạc hậu, yếu kém về quân sự... nhưng đồng loạt đều 
bị bác bỏ bởi các bạn thanh niên trong phòng họp. Các bạn ấy 
cho rằng, chúng ta yếu kém nhưng không giáo dục, thông tin 
cho người dân chính là lỗi của Nhà nước. Bên cạnh đó, hào 
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khí cha ông trong 2000 năm giữ nước đã được các bạn đưa ra, 
nhằm nhắc nhở Chính phủ phải có trách nhiệm giữ nước.

Buổi họp với sự có mặt của đông đảo tầng lớp thanh niên, 
giới trí thức và lãnh đạo Thành phố lên cao trào, khi có một 
bạn nữ lên quy trách nhiệm cho lãnh đạo Thành phố không 
minh bạch thông tin, bịt miệng dư luận. Nước mắt bạn đã rơi 
làm cho bầu không khí trở nên nóng bỏng.

Để giảm nhiệt, hai cán bộ Thành đoàn đã lên phát biểu, 
tuy nhiên, đại đa số thanh niên phía dưới phản đối những 
câu lý thuyết sáo rỗng của hai vị này, họ hét to: “Xuống đi, 
chúng tôi nghe đủ rồi”, và trong số họ có người nói lớn rằng: 
“Chúng tôi vào đây để nghe lãnh đạo nói chuyện, chứ không 
nghe quý vị nói”.

Để trả lời cho câu hỏi “trách nhiệm của Thành đoàn trong 
việc biểu tình của thanh niên” ông Lê Thành Tài đã ra lệnh 
cho Chủ tịch Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 
tuần sau phải tổ chức ngay một cuộc biểu tình, để nói rõ quyết 
tâm của người Việt Nam trong việc Trung Quốc âm mưu bành 
trướng, điều đó đã được ông khẳng định sẽ cho thông tin trên 
truyền hình, đài phát thanh và báo Tuổi Trẻ. Chúng ta chờ 
xem, vị lãnh đạo này có thực hiện lời nói của ông không.

Theo nhận định của tôi, đây là một cuộc biểu tình thành 
công ngoài dự kiến, vì nó đã tạo được một tác động lên các vị 
lãnh đạo và họ buộc phải xuống gặp thanh niên để bày tỏ thái 
độ trước việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam. Qua 
đó, ta cũng thấy rằng, trong nội bộ của Chính phủ vẫn còn 
có nhiều người có tâm huyết với đất nước, ông Lê Thành Tài 



Cuộc gặp gỡ của lãnh đạo TP.HCM với những người biểu tình (2007)    175

đã có rất nhiều câu nói thẳng và được đông đảo thanh niên 
ủng hộ. Ông nhận trách nhiệm trong việc công an đã có một 
số hành động sai trái khi ngăn cản thanh niên gia nhập đoàn 
biểu tình, và hơn hết, ông cũng đã công nhận chữ “biểu tình” 
sau khi bị đông đảo thanh niên phản bác câu “bạo động” mà 
ông “lỡ lời” phát ra.

Cá nhân tôi, tôi thích sự can đảm của ông Lê Thành Tài, vì 
ông đã dám trả lời những câu hỏi bức xúc của đông đảo thanh 
niên, tuy rằng, ông không dám nói thẳng nhưng qua đó ta đã 
thấy được sức mạnh của thanh niên trong cuộc biểu tình vừa 
qua. Ông đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi, đến nỗi mà mồ hôi 
vã ra trên mặt. Đó là một vị lãnh đạo quả cảm (ngay cả trong 
trường hợp gặp con dân của mình).
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Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung 
Quốc và trong trụ sở Thành đoàn TNCS 

TP số 1 Phạm Ngọc Thạch (2011)

Đỗ Trung Quân

Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. 
Các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn “sáng 
5-6-2011 ở Sài Gòn”.

6h30 sáng 5-6: Người đến sớm nhất là anh A. Menras, tên 
Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt. Hơn 30 
năm trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy 
Quân Lục Chiến trước Hạ nghị viện Sài Gòn và giờ này đang 
ngồi cặm cụi viết biểu ngữ “ Hòa bình và công lý cho Hoàng 
Sa – Trường Sa & Biển Đông”. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn 
Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Quốc 
Thái và giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần 
áo chỉnh tề, cùng có mặt. Hai chiếc taxi ra Nhà thờ Đức Bà, 
đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút.

Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc

Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh 
sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn hóa Thanh Niên số 4 
Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chặn và cảnh sát 
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chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. 
Nhiếu người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động 
lên chĩa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc 
áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động 
phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng 
tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất 
nước, không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay 
ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu 
Đằng (Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố), anh 
Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay 
Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải lùi lại. Anh 
Huỳnh Tấn Mẫm và tôi băng qua đường sang phía Nhà Văn 
hóa Thanh Niên quan sát.

Trụ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh, 
trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, camera chĩa 
xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: “Chú 
Quân, chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được 
rồi, giải tán đi…”. Đấy là một cán bộ Thành đoàn tôi không 
biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? Lẽ ra Thành 
đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì 
thanh niên họ phải tự làm thôi!”. Bên kia đường, các anh Lê 
Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, A. Menras giương cao các 
khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm dùi 
cui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm: 
“Đề nghị các chú giải tán!”. Anh Lê Hiếu Đằng nói: “Hãy để 
cái dùi cui vào mặt bọn Trung Quốc”. Chắc họ còn trẻ không 
biết, nhưng camera trên Nhà Văn hóa Thanh Niên đã biết và 
báo cho ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành 
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phố. Một cán bộ Thành đoàn ra, nói: “Anh Ba Đua mời các 
anh vào nói chuyện”. Anh Lê Hiếu Đằng khoát tay: “Chúng 
tôi không có chuyện gì để nói”. Ba mươi phút sau, đích thân 
ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay 
và đề nghị chúng tôi vào trụ sở Thành đoàn số 1 Phạm Ngọc 
Thạch để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý anh Lê Công Giàu, 
Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập… đồng ý vào.

Cuộc đối thoại trong trụ sở Thành đoàn TNCS TP

Những nhân vật trụ cột của Thành ủy: Nguyễn Văn Đua, 
Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái 
độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận 
là nhã nhặn. Ông Nguyễn Chơn Trung (Sáu Quang – nguyên 
Bí thư Đoàn TNCS Thành phố) lại không được nhã nhặn, 
ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng: “Các anh 
muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu 
Đằng (môi giựt, tay run): “Anh không phải dạy chúng tôi về 
phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật dậy: “Tôi không thể 
tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”. 
Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm: “Chúng tôi đã bày tỏ xong 
thái độ. Nếu Nhà nước hiểu lòng dân chúng tôi sẽ ủng hộ, 
nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ”. Ông Ba Đua 
vui vẻ gọi Andre Menras là “đồng chí”. Andre – Hồ Cương 
Quyết nói: “Đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng. Từ 
lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu 
chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền Việt Nam, 
cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy...”.

Cuộc đối có lúc khá thoại căng thẳng. Họ là những người 
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từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông 
Lê Công Giàu, cựu Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, khét 
tiếng kiên cường trong tù đày, tra tấn. Ông Lê Hiếu Đằng, 
ngay cả khi đã giữ các trọng trách vẫn không vì phú quý vinh 
hoa, cứ theo lẽ phải mà đấu tranh. Ông Huỳnh Tấn Mẫm, 
Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ 
nổi tiếng trong nước mà thành tích đấu tranh trước năm 1975 
của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

Lúc 13h, khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục 
trên các tuyến trung tâm. Trong đám đông ấy tôi nhận thấy 
những gương mặt “già” quen thuộc: nhà thơ Nguyễn Duy, 
nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Tương 
Lai, Osin Huy Đức… tùy sức khỏe, người đi hết cả hành trình, 
người tham gia từng chặng. Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc 
chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn 
và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt 
Nam.
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Xuống đường, chống lại lũ người 
có lòng tham khủng khiếp

Tùng Iemxi

Nghe dân tình râm ran sáng chủ nhật sẽ xuống đường, 
chống bọn Tàu khựa ngang ngược, tấn công tàu Bình Minh 2, 
xâm hại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được quy định 
trong Luật Biển Quốc tế 1982, mình cũng chưa quyết, nói thật 
là... hơi ngại, vì nhiều thứ. Cô bạn bảo: Làm gì thì làm nhưng 
đừng để ảnh hưởng tới người thân. Một cô nữa cũng nhắn 
tin kiểu như vậy. Nghĩ thầm, chết thật, mình có làm gì đâu. 
Cách đây một năm tới thăm bà chị ở Sài Gòn, bà ấy nửa đùa 
nửa thật bảo: “Chị bảo với anh nhà chị là lâu lắm không thấy 
em lên chơi, hay là em lại như mấy anh chị nổi tiếng rồi”... 
Mình cười rũ rượi, bảo: “Em thỏ lắm, có dám làm gì đâu, vả 
lại hồi vụ chống Tàu năm 2007 thì em đang ở nước ngoài nửa 
năm, hồ hồ”. Tối qua, một anh bạn ở Hà Nội cũng nhắn tin 
bảo: “Anh em mình thì chẳng ai lợi dụng được cả”, cũng làm 
mình bật cười, vì người ta dụng rồng, dụng phượng, chứ ai 
thèm dụng tôm, dụng tép như mình. Với lại, cũng chẳng ai 
lợi dụng được, vì với nhiều người thì mình cũng chỉ kính chứ 
chẳng theo... Đại loại như lời Đức Phật dạy: “Hãy nương tựa 
vào chính mình”...
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Mình mê nhiều nét văn hóa Tàu, cụ thể như thơ Đường, 
mấy cuốn tiểu thuyết chương hồi nổi tiếng, cảnh quan thiên 
nhiên như dệt gấm thêu hoa; nhưng chẳng rõ ghét thậm tệ 
Tàu từ khi nào. Mẹ mình, gần như cả đời ít ra khỏi tỉnh, ít học, 
còn bảo: “Bọn Tàu thâm độc lắm”. Từ khi biết đến nay, từ cổ 
chí kim, chưa thấy dân tộc Tàu tham tàn như Tàu. Tham thì 
ai chả tham, “lòng tham không đáy”, nhưng tham và bẩn, ti 
tiện như Tàu thì... mõ nhà ta dù bắn tên lửa vượt dải thiên hà 
cũng phải chào thua... Theo cái lý của người Tàu thì thời xưa, 
xửa xừa xưa như Tần, Hán, Đường, Minh, Thanh... đất đai, 
biển đảo của Tàu còn rộng lắm, bao trùm nhiều nước, đương 
nhiên trong đó có Việt Nam. Hỏi 10 bạn học ở Tàu đã từng 
trò chuyện với người Tàu về quan hệ Tàu – Việt thì y rằng 11 
bạn bảo: Bực lắm, thậm chí còn muốn táng vỡ mồm bọn Tàu 
khựa. Nhẹ thì bảo rằng Việt Nam vô ơn, được Tàu viện trợ để 
đánh Mỹ, nhưng sau đó lại dùng vũ khí đánh trả lại Tàu (sao 
không ai đập vào mặt chúng nó rằng: Kẻ nào nhân hiệp định 
Geneve 1954, muốn chia đôi Việt Nam không phải ở vĩ tuyến 
17 như thế giới đề xuất mà muốn phải là vĩ tuyến 16, gần sông 
Gianh – con sông đã chia cắt gần 200 năm nước Việt? Đứa nào 
xây đường sắt hộ rồi di chuyển điểm nối đường sắt ở biên 
giới vào sâu trong nước người? Đứa nào xây giúp nhà máy 
sứ Hải Dương nhưng lại đặt ở cạnh quốc lộ?...). Cứ theo cái lý 
của người khựa thì dân Ý hiện nay cũng đàng hoàng vỗ ngực 
bảo: Xưa kia đất đai đế quốc La Mã rộng lắm, cứ như thế thì 
không chỉ châu Âu mà Bắc Phi, một phần Tiểu Á cũng nhuộm 
màu Rome sạch? Hoặc gần nhất là Anh cũng có thể đập bàn, 
bảo: 100-300 năm trước, mặt trời chẳng bao giờ lặn trên lãnh 
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thổ Anh...

Năm ngoái, đọc báo thấy tuyên bố của thái thú Tàu, con 
cháu của Tôn Sĩ Nghị, trong họp báo ngày 6 tháng 1 năm 
2010, ở Hà Nội, rằng: “Thời này hợp tác cùng làm ăn thì phát 
triển… Đấu tranh thì thất bại. Phải tôn trọng mười sáu chữ 
vàng. Đừng làm hỏng đại cục. Những vấn đề tranh chấp chưa 
chín muồi chờ cho chín muồi rồi hãy giải quyết”; mình vốn 
nhạy cảm nên nhớ lại Hịch tướng sĩ văn của Đức Thánh Trần, 
cách đây 800 năm thì cũng có khác gì, “ngó thấy sứ giặc ngênh 
ngang đi lại ngoài đầy đường, khua tất lưỡi cú diều mà sỉ nhục 
triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, cậy lệnh Hốt 
Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa mãn lòng tham khôn cùng, 
mượn thế Vân Nam Vương mà lấy bạc vàng để vét sạch của 
kho có hạn, thật giống như lấy thịt mà ném cho cọp đói, sao 
mà tránh khỏi nỗi lo về sau”?...

Mình nghĩ, dân tộc tham tàn như thế chắc chỉ muốn sống 
một mình thì tạm đưa ra hai cách giải quyết: Nếu Tàu muốn 
nhuộm màu hảo hán toàn địa cầu thì gom hết tiền bạc lại, mua 
một địa cầu mới tương tự trái đất, đóng phi thuyền cho nhân 
loại lên đó sạch; hoặc không thì nhân loại gom tiền, đóng phi 
thuyền cho cả tộc Tàu lên một hành tinh, cách triệu triệu năm 
ánh sáng... Địa cầu tròn, “thế giới phẳng” mà cứ vỗ ngực mình 
là con giời, người khác là man di, ruồi, nhặng, chó, quỷ lắm 
lông... thì chính khựa tộc tự biến mình thành phát xít, thành 
kẻ thù của các dân tộc và sự tiến bộ của con người.

Tối 4-6-2011, hơn 10h chạy xe qua dinh phó thái thú thì 
tháo khẩu trang, nhổ bọt một cái ở cổng chính, rẽ về Phạm 
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Ngọc Thạch, dừng lại, rọ lại mõm thì bị đuổi. Đã thấy mấy vị 
cơ động với xe cộ, đồ nghề ở sát đấy. Chạy qua một số ngã tư 
gần dinh phó thái thú và dinh Độc Lập thì thấy hàng rào di 
động đã sẵn sàng trên vỉa hè...

5h30 sáng 5-6, chạy bộ như thường lệ quanh dinh Độc Lập 
và công viên Tao Đàn, nhưng hôm nay chạy tiếp qua dinh 
phó thái thú xem sao. Anh chị em chìm nổi, đồng chí trai, 
đồng chí gái đã ém ở nhiều nơi, bán kính từ 500-1000m, với đồ 
nghề, nhất là bộ đàm... Cổng công viên Tao Đàn phía đường 
Huyền Trân công chúa (đối diện cổng sau dinh Độc Lập) để 
biển to đùng: Không nhận gửi xe. Lùi sang Coop Mart ở Võ 
Văn Tần – Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng có biển to tổ chảng, còn 
qua Nhà Văn hóa Thanh Niên thì khỏi nói vì đấy là tổng hành 
dinh...

Nhắn tin cho đứa bạn là nhớ gửi xe xa xa hoặc đi buýt, 
xe ôm, gần tới nơi thì nhảy xuống đi xe của bộ, tránh trường 
hợp như Hà Nội, Sài Gòn năm 2007 như blog đưa tin, rồi chạy 
về. Qua Nguyễn Du – Thủ Khoa Huân thì thấy nhà thơ quê 
hương Đỗ Trung Quân đang ngồi cafe với mấy người.... Tới 
8h30 mới mò ra được tâm điểm. Gọi cho đứa bạn, nó bảo đang 
ở cùng đoàn, trước Nhà Văn hóa Thanh Niên, nhưng rồi ò e 
í vì sóng di động bị phá. Nhưng tới trụ sở Thành đoàn, cách 
dinh phó thái thú chừng 50 m, thì đã bị dừng lại bởi hàng 
rào người và hàng rào sắt... Trước cửa Nhà Văn hóa Thanh 
Niên khá vắng vẻ, có lẽ chỉ có chìm và nổi? Không biết đoàn 
đã đi đâu. Bên kia đường thấy một bác đầu bạc đang chụp 
ảnh, nhìn quen quen, chẳng biết có phải nhà phê bình văn 
học Phạm Xuân Nguyên? Đành phải lùi xa để tìm đoàn, thì 
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vài phút sau, tiếng hô hào hùng vang lên. Một người xứng 
Hoàng Sa, Trường Sa, thì trăm, nghìn người ứng lại Việt Nam, 
hoặc đả đảo Trung Quốc... Dễ chừng tới 1000 người đi nhẹ, 
nói đúng, cười duyên, cầm khẩu hiệu, cờ Tổ quốc từ Phạm 
Ngọc Thạch, ra Lê Duẩn rồi vòng ra Pasteur. Có lẽ mọi người 
tới Nguyễn Thị Minh Khai, tiếp cận dinh phó thái thú; nhưng 
không thành, phải dội ngược lại. Khi ấy, dòng người xe từ 
Pasteur đổ về. Không ai bảo ai, tất cả đều giương cao biểu 
ngữ bằng tiếng Việt, Anh – Việt, Việt – Anh – Hoa ra ngoài 
cho mọi người nhìn thấy và hô vang các loại khẩu hiệu. So 
với biểu ngữ của Hà Nội được làm bài bản, đẹp, to lớn, cầu 
kỳ, nhiều biểu ngữ có khẩu hiệu đầy ý nghĩa, thì biểu ngữ Sài 
Gòn đơn giản hơn, có bạn cầm bản in màu nho nhỏ, có bạn 
lấy vội tờ lịch tường lật ngược lại viết khẩu hiệu; một số bạn 
mặc áo in khẩu hiệu, có bạn chỉ kịp viết vội dòng chữ sau lưng 
áo “Hoàng Sa, Trường Sa là của... tao”... Thế nhưng tất cả đều 
nồng nàn lòng yêu nước, căm Tàu khựa.

Tất nhiên cũng hơi buồn, vì sau chiến dịch bão táp mưa sa 
trên truyền thông chính thống của Nhà nước, mà đoàn biểu 
tình cũng chỉ chừng 1000 người, còn lại thì “đoàn người cứ đi”, 
như thể việc xuống đường này là của mấy ông già nhiễu sự, 
của đám thanh niên ngựa non háu đá, của bọn sinh viên nứt 
mắt ranh, “thích thì cho ra Trường Sa, vào lính cả lũ, nhá”... 
Thế nhưng, cảm giác ấy qua đi, nhường lại cho sự náo nức, vì 
có lẽ vào Sài Gòn mấy năm nay, đã từng cảm động khâm phục 
về những Lục Vân Tiên giữa đời thường, nay lại thấy chất Sài 
Gòn, Nam Bộ phóng khoáng, mạnh mẽ đến từ những người 
lớn tuổi, các cô chú trung niên, các bạn trẻ giọng Sài Gòn, 
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giọng miền Tây, giọng Bắc, giọng Trung... “Lời mẹ dặn” rằng: 
Ai khiến đi đầu khi không phải việc của mình, thì mình cũng 
tự tin trả lời rằng: Bản thân xui khiến và xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm.

... Đoàn vòng lại Lê Duẩn, định về trước cửa Nhà Văn hóa 
Thanh Niên nhưng không thành, đành xuôi công xã Paris, rồi 
đi dọc Đồng Khởi, tới quảng trường Nhà Hát Thành phố, thì 
rẽ sang Lê Lợi. Sau này, cậu bạn bảo: Chìm chìm xông vào, 
dẫn đầu đoàn đi lòng vòng mấy cây số mệt quá, nhưng thế 
lại quá tốt, vì đánh động được càng nhiều người thì càng tốt. 
Ai tỉnh ngủ thì đi cùng, còn ai muốn tiếp tục mơ thì cứ việc. 
Sang Lê Lợi rồi thắng tiến cổng chợ Bến Thành. Thấy khách 
nước ngoài đứng lại chụp ảnh, không ai bảo ai, mọi người 
giương hết biểu ngữ bằng đủ thứ tiếng về phía họ. Mình thì 
tiếng Anh đá tiếng em, cũng nhào tới, nói vài câu: “Tàu bành 
trướng ở Biển Đông nên chúng tao phải bảo vệ đất nước”. 
Chả biết họ có hiểu không, nhưng cười, yes, yes và chụp ảnh 
lia lịa cả đoàn. Có lẽ sáng nay trời mát, dân tình khu trung 
tâm ngủ dậy hơi bị muộn, nên lúc đó thấy nhiều chỗ mở cửa 
ngó nghiêng... Tới Bến Thành, mình nghĩ nên xuôi sang khu 
phố Tây để khuấy động phong trào, thì đoàn lại rẽ về hông 
chợ Bến Thành, xuôi Lê Thánh Tôn, quặt Trương Định, lên 
Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 
Nguyễn Thị Minh Khai thì bị chặn lại, đành ra Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa... Lúc đi qua trụ sở Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, 
Quận 1, đoàn dừng lại hò reo thì các cụ nhà ta vội vã đóng 
chặt cửa lại. Xuôi Lê Duẩn, tới trụ sở Lãnh sự quán Mỹ thì có 
một anh (anh này từng đứng lên đứng xuống hô khẩu hiệu 
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bắt nhịp chống Tàu rất hăng) đứng lên xe máy hô khẩu hiệu 
đả đảo Tàu khựa vài lần. Không ai bảo ai, quân ta cứ thế đế 
theo. Rẽ vào Đinh Tiên Hoàng, qua trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, thấy khá nhiều sinh viên đứng trên tầng 
cao nhòm xuống, nhiều bạn trong đoàn vẫy tay, gọi xuống. 
Về Nguyễn Thị Minh Khai, mãi mới tìm được tiệm tạp hóa 
mở cửa (nay hàng quán ở khu gần dinh phó thái thú gần như 
đóng cửa kín mít, hàng rong cũng không lởn vởn), đoàn ùa 
vào mua nước tiếp sức, vì đã hô hào từ 7h đến 11h. Một anh 
trung niên đội mũ bảo hiểm đang mua đồ, thấy vậy bê cả 
thùng nước tinh khiết đóng chai, bảo mọi người tha hồ uống, 
anh ấy trả tiền... Xúc động nhất là có nhiều gia đình bế hoặc 
dắt cả trẻ em đi cùng...

Tới bên hông Nhà Văn hóa Thanh Niên, thì đoàn dồn lại 
vì gặp hàng rào người và sắt ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch – 
Nguyễn Thị Minh Khai, cách dinh phó thái thú chừng 20m... 
Mọi người hô lên muốn vượt qua rào, kêu phó thái thú Tàu 
ra trả lời về những vụ gây hấn bắt, đuổi ngư dân, gây hấn 
trên Biển Đông với Việt Nam; nhưng đành thúc thủ... Bây giờ 
thì các chìm chìm mới hoành hành máu lửa. Chìm chìm tỉ tê, 
rủ rỉ tìm cách xé lẻ nhóm... Một cụ, đứng bên kia hàng rào, 
ngực đeo huy hiệu gì đó (mình hỏi bạn bên cạnh là hay là Tàu 
khựa, nhìn huy hiệu hơi bị giống hình quốc huy Tàu trên nóc 
dinh phó thái thú, thì bạn ấy bảo là chắc huy hiệu chiến binh 
qua thời), giới thiệu là đã có vài chục năm ăn ở hải quân, nay 
là chiến binh qua thời (từ cựu dịch sang tiếng Việt thế nào cho 
chuẩn nhỉ?) của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Quận 1, cầm 
loa và mở băng tèn tén. Nhưng rất nhiều người lớn, thanh 
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niên hô lên: “Dừng đi, tắt đi, vì chuyện đó ai cũng biết rồi, 
đài, báo, mạng nói đầy rồi”... Có bạn hỏi câu xóc hơn: “Chú 
có ăn cá Phú Yên hay Lý Sơn không?”, thì vị chiến binh qua 
thời này ngó lơ... Lại thêm một bác già, giới thiệu là giảng viên 
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn, có lẽ 
là giáo sư tiến sĩ nữa cơ đấy, lách rào bước sang phía quần 
chúng, cầm loa thuyết pháp... Mọi người lại ồ lên, vỗ tay rồi: 
“Về đi, thầy ơi, về đi, thầy ơi”. Một bạn nữ nghe chừng không 
thích nghe đài này bèn bảo: “Thầy về học thêm tiếng Anh đi, 
hay học tiếng Tàu... Hey, teacher, leave them kids alone!”... Có 
mấy chị chìm chìm hỏi một số bạn sinh viên là: “Em là sinh 
viên trường nào? Ai cho mấy em đi biểu tình?” thì đáp: “Dạ, 
trường Đại học Công nghiệp. Thầy hiệu trưởng cho đó chị”, 
nên mấy chị chìm chìm lại lặn và chìm luôn... Lúc này nhóm 
chia hai luồng ý kiến. Một muốn vượt rào, xông vào gần dinh 
phó thái thú hoặc ít nhất là bám trụ tại trận, một nhóm lại 
muốn về hoặc đi nơi khác. Thế nhưng, một số người bảo: Đã 
tới được hang ổ của chúng nó rồi, cứ gào lên, đả đảo, dù đóng 
kín cửa thì cũng phải nghe, còn đi đâu, nên đoàn tiếp tục bám 
vững vị trí. Mình thấy vài bạn quen mặt trên mạng hay blog, 
Facebook, nhưng chưa bao giờ chat, nói chuyện, còm nhau, 
nên cũng thôi. Gặp mỗi thằng bạn ở trước cửa chợ Bến Thành, 
vẫy tay rối rít... Một nhóm bên vỉa hè Nguyễn Thị Minh Khai, 
gần tiệm đĩa Uyên tiếp tục hô đả đảo Tàu; bỗng có giọng nam 
trẻ vang lên: Đả đảo cộng sản! Ngay lập tức, mọi phía xôn 
xao, rồi mấy chú chìm gần đó chạy tới, vỗ vai hỏi: “Mày nói gì 
đấy?”. Bạn kia rối rít: “Em hô nhầm”, có một bạn gái cũng bảo: 
“Chắc búc xúc quá nên hô nhầm”...
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Một số người ra về theo ngả Hai Bà Trưng, một số tiếp định 
ra về thì có người bảo: “Cứ im lìm về thế này à?”... Một chú 
chìm tiếp tục khuyên mọi người về, thì nhóm bạn trẻ xúm lại, 
bảo: Không về, nếu công an không trả lời đưa bạn sinh viên đi 
đâu (không rõ có phải bạn trai hô đả đảo cộng sản không) thì 
chú chìm bảo: Cứ yên tâm về đi, tôi bảo đảm bạn ấy không bị 
làm sao cả (!?). Sau này, nghe nói ngoài một bạn trai trẻ thì còn 
một bác lớn tuổi cũng bị mời về... Tới gần 11h30 trưa thì đám 
dần tan rã, một nhóm trụ lại trước hàng rào sắt, một nhóm 
bị kéo banh ra trước tòa nhà Hongkong Bank... Lúc ấy, có lẽ 
chìm nổi nổi chìm chuẩn bị xoa tay, vì đã hoàn thành công 
việc tốt đẹp.

Mình ra muộn, nhưng nghe nói buổi sáng gió rất rát, thậm 
chí còn “thay lời muốn nói” bằng chỉ dùi cui, hậm họe với 
những bác lão thành cách mạng kỳ cựu. Sau này đọc notes 
của nhà thơ Đỗ Trung Quân thì mới được biết thêm, toàn là 
những người bất khuất một thời. Ông A. Menras, tên Việt là 
Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt (hơn 30 năm 
trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy Quân 
Lục Chiến trước Hạ nghị viện Sài Gòn và cầm biểu ngữ “Hòa 
bình và công lý cho Hoàng Sa – Trường Sa & Biển Đông”), 
ông Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, 
Nguyễn Quốc Thái và Giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn 
Đình Đầu, nhà thơ Đỗ Trung Quân... Có lẽ có cuộc đối thoại 
nảy lửa của những tinh hoa Sài Gòn trên với lãnh đạo cấp cao 
nhất của Thành phố tại Nhà Văn hóa Thanh Niên đã phải 
khiến... gió đổi chiều sáng nay chăng? Vì thế mà nó bớt rát 
mặt so với gió nóng, nào khiên, nào gậy ở thủ đô văn hiến 
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chăng?

Lúc này, đoàn người chỉ còn lại chừng 50 người, tụ lại trước 
khu hàng rào hoặc tản mát xa xa. Mấy chìm chìm lại giở giọng 
chị Thanh Tâm hay anh Bồ Câu. Một đồng chí gái xinh tươi, 
áo tím, tóc dài, mắt ướt bảo: “Các bẹn ơi, dzề đi, trưa rồi, các 
bẹn cũng đói bụng rồi. Biểu tình thế này là bất hợp pháp, 
các bẹn sao không tham gia biểu lộ lòng yêu nước bằng cách 
tham gia các phong trào như góp đá xây Trường Sa do Thành 
đoàn phát động”... Mình tức quá, buông một câu: “Đóng tiền, 
tham gia hết rồi em ơi! Em hãy lo cho thân em trước đi, còn 
mọi người ở đâu ai làm, người nấy biết và người nấy chịu. Nó 
đánh mình, mình không kêu thì ai kêu hộ mình? Vả lại, luật 
pháp nước ta cũng không cấm biểu tình”. Đồng chí nữ trẻ, 
xinh ấy bèn... bớt tím.

Lúc ấy, mình cũng định về, thì quay lại phía hàng rào, bất 
chợt thấy một bạn trai, ngoài 20 tuổi, cao gầy, mặc áo thun 
trắng in hình và chữ: No China, đầu trần, dưới trời nắng, 
đứng bất động trên vỉa hè, tay giương cao biểu ngữ Anh – 
Việt: “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam 
– Strongly object to China’s Vietnamese territorial waters 
invasion”, hướng thẳng sang dinh phó thái thú và hàng rào 
trước mặt. Gần bạn ấy là ba người bạn, hai trai, một gái ngồi 
bệt xuống vỉa hè, mặt rất bình thản. Trời Sài Gòn giữa trưa 
nắng khá chói chang. Lúc đó chỉ biết sững sờ và khâm phục... 
Mấy chục, mấy trăm chìm nổi nổi chìm cũng không có động 
đậy gì. Rồi bắt đầu có ong vo ve. Đầu tiên là một đồng chí gái, 
áo xanh, nhưng chả xinh bên kia “bờ ao nhà mình” chõ sang, 
vẻ bâng quơ: “Yêu nước phải biết bảo vệ sức khỏe mình chứ. 
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Yêu nước mà làm hại sức khỏe thì để làm gì”... Không ai thèm 
đáp trả lời ả. Máu a-tu-la nổi lên, mình phang luôn: “Đây là 
quyền của mỗi người. Bạn thanh niên này chẳng làm gì sai 
cả. Tôi khâm phục bạn ấy thật dũng cảm, vì tôi cũng không 
làm được. Nếu đã không làm được thì đừng nên nói xách mé 
người khác”. Đồng chí gái không xinh tắt đài. Hàng rào vẫn 
nín lặng. Một bạn trai trẻ, người gầy gầy, đeo kính cận, bước 
tới sát hàng rào nói dõng dạc: “Gia đình tôi cả ba đời nay đều 
có người hy sinh cho Tổ quốc. Việc làm của chúng tôi hôm 
nay chỉ là biểu hiện lòng yêu nước, tiếp tục truyền thống ấy. 
Cần phải có người như hòa thượng Thích Quảng Đức hay 
như bạn thanh niên này để đánh động mọi người rằng cần 
phải làm như vậy, để cho người Trung Quốc và thế giới biết 
rằng, người Việt Nam không hèn nhát”... Cũng không ai dám 
cắt ngang hò la... Một số người trong đoàn xúm vào chụp ảnh 
cùng bạn thanh niên dũng cảm ấy.

Không chỉ ba người bạn thân thay nhau tiếp nước, lau mồ 
hôi, mà nhiều người xa lạ trong đoàn cũng mua nước, tiếp cho 
bạn trai đó... Mình cũng đội cho bạn ấy cái mũ để che nắng. 
Thế rồi, mấy bác qua thời bước sang khuyên nhủ, nhưng mặt 
bạn nam vẫn bình thản, không đáp lại. Đồng chí gái áo tím 
xinh cũng ghé vào rủ rỉ, nhưng bị mình phang tiếp nên lại 
dạt vòm... Lúc ấy, một chị trung niên đang ngồi trên vỉa hè, 
cũng cầm cờ Tổ quốc ra, giơ lên, hòa nhã, dựa vào hàng rào 
sắt, hướng mắt sang dinh phó thái thú... Một anh cao to, béo 
mập, áo sơ mi kẻ sọc, đóng thùng, đeo kính ngồi gần mình, cứ 
đập tay vào bạn gái nhỏ nhắn ở cạnh, lưng phủ lá cờ Tổ quốc, 
cười rinh rích mà rằng: “Sao em không ra tiếp nước, lau mồ 
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hôi cho bạn mình, để thế kia lát nữa bạn ấy xỉu”, rồi “khi nào 
bạn ấy xỉu thì em ra đứng thế”... nhưng bạn nữ không thèm 
đáp lại, nên anh đành câm. Anh rinh rích hỏi mấy bạn nam 
bên cạnh cầm biểu ngữ quê đâu, học gì, làm gì, rồi bô bô kể 
rằng mình là dân Thanh Hóa anh hùng, đã ăn học vài năm ở 
Nhật, khen người Nhật đi biểu tình nghiêm túc lắm, đâu có 
như dân ta đi lại lộn xộn, còn giẫm lên hoa cỏ (từ lúc nhập 
đoàn tới khi về, gần 4h đồng hồ, mình không thấy ai giẫm đạp 
lên hoa cỏ như anh rinh rích kể tội, có chăng lúc bị chặn lại ở 
Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một số bạn mới đi qua thảm 
cỏ trong Công viên 30/4 để tập trung lại trên đường Lê Duẩn); 
lại đẩy các bạn nữ về phía trước để làm bia (thưa với anh rinh 
rích rằng: Tôi đi với đoàn từ 8h30 tới hơn 13h, chẳng ai bạn 
nam nào đẩy bạn nữ lên phía trước làm bia, làm khiên cả; chỉ 
có cái mặt anh không biết nhục mới vu vạ vậy thôi). Anh rich 
rích chỉ bạn nam đang đầu trần, đứng bất động giữa nắng, 
giương cao biểu ngữ chống Tàu, hướng thẳng sang dinh phó 
thái thú, bảo: “Anh dũng gớm! Thế này thì cho vào bộ đội, hải 
quân, cho ra Trường Sa, tha hồ mà anh dũng. Nhưng được 
vài ngày là chán ngay, đòi về ngay”. Một bạn nam trẻ, mặc áo 
thun kẻ sọc ngang, cạnh đó, có lẽ là sinh viên, cũng đế theo: 
“Chả được ích gì, chỉ tổ hại sức khỏe”.

Mình nghĩ thật nực cười, khi trong đầu óc nhiều người 
Việt Nam, ai có chuyện gì, cần chứng tỏ hay cho vào khuôn 
khổ thì... tống vào quân đội. Hiện nay, vào quân đội, nhất là 
hải quân, đâu có đơn giản, vì phải đáp đứng chiều cao, thể 
lực, sức khỏe. Thế nhưng, chắc chắn một điều rằng, “khi quân 
thù liều lĩnh dám đến” mảnh đất chữ S này, thì hầu như ai 
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cũng có thể trở thành người lính. Anh rinh rích tiếp: “Thế 
này thì hôm sau nổi tiếng trên mạng ngay đây”. Biết là kế 
khích tướng, nhưng không nhịn được máu A-tu-la, nên mình 
choảng luôn: “Ngày trước, những Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu... 
đâu có nghĩ làm thế để sau này nổi tiếng, thành anh hùng. 
Họ làm thế vì đơn giản cần phải làm thế. Còn nổi tiếng bây 
giờ thì bạn thanh niên này làm sao nổi bằng hot boy, hot girl, 
những hạng ưỡn mông, khoe ngực, vàng anh với quạ đen 
trên mạng...”. Anh rinh rích vớt vát: “Chết rồi làm sao còn 
nghĩ được là nổi tiếng hay không”. Bạn nam bên cạnh bĩu 
môi, hỏi: “Chắc anh là người Nhà nước hả?”. Anh rinh rích 
đáp: “Anh chỉ là người gần Nhà nước”. Một số đồng chí già xì 
xào: “Trông như nghiện hoặc quần Tàu, áo Tàu kìa”... nhưng 
không ai thèm nói lại. Bạn thanh niên vẫn đứng bất động, tay 
vẫn giương cao biểu ngữ hướng thẳng vào hàng rào dày cộm 
và dinh thái thú Tàu, nhưng mặt gần như không biểu lộ cảm 
xúc gì... Lúc này, bóng râm đã trùm lên người bạn ấy. Mình 
cũng xin nhận lỗi là trong không khí nóng bỏng ấy lại bảo 
rằng: Dù Việt Nam có bị Tàu đô hộ 1000 năm và nhiều lần xâm 
lược, dù trong máu người Việt hiện nay có thể không thuần 
Việt mà bị nhiễm máu Tàu, thì từ xưa tới nay, ai ai cũng chống 
Tàu khi đất nước bị lâm nguy.

Vẫn còn chừng 40 người trụ lại, cổ vũ và đồng hành với 
sự kiên cường của bạn thanh niên ấy. 13h15, mình chưa đói 
lắm, nhưng... nhịn đi hái hoa khá lâu, nên đành lách hàng 
rào trước mặt ra về. Tiệm đĩa Uyên vẫn cửa đóng im ỉm. Nhặt 
được một lá cờ Tổ quốc nhỏ, bị rơi que cầm, ở vỉa hè, bọc lại 
cuốn sách, đi ngang Nhà Văn hóa Thanh Niên, thì gửi lại lá 
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cờ trên hàng rào. Lướt qua một dân phòng trẻ, nghe than thở: 
“Ra đây gần hai tiếng đồng hồ, tưởng được về rồi”. Hê hê, về 
sao được, cuộc chiến đầu chống quân Tàu tham tàn vẫn tiếp 
diễn... có lẽ không chỉ của người Việt mà còn của cả các dân 
tộc khác, vì sự nhân văn, hòa bình và tiến bộ của loài người.

Một số người bảo: Xuống với chả xuồng, chả giải quyết vấn 
đề gì, chỉ chỉ tổ cho bọn phản động (nhắc tới bọn này ai cũng 
sợ, hiehie, dù chẳng biết mặt mũi bọn ấy thế nào, như một cô 
50 tuổi, gần nhà mình, chỉ xin cho 5-7 đứa trẻ con tham gia 
khóa tu mùa hè ở chùa ở tỉnh bên cạnh, để ít nhất cũng biết 
lễ nghĩa, chào hỏi người lớn, giúp đỡ bố mẹ thì cũng bị quy 
là... thành phần phản động, bị đầu độc, có âm mưu) lợi dụng. 
Thế nhưng, mình nghĩ nếu hôm nay, sáng 5-6-2011, mà gần 
2000 người ở Hà Nội và Sài Gòn không xuống đường thì chắc 
không chỉ Tàu khựa mà cả thế giới ai cũng có thể phỉ nhổ vào 
dân Việt Nam anh dũng kiên cường... Cô bạn từng nhắn tin 
khuyên mình thì mới nhắn tin khác rằng muốn sớm trở lại 
Hà Nội để lướt mạng xem tình hình, vì ở quê không có mạng.
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Biểu tình

Lan Phương

Lúc 7h30, vài người đứng lẻ tẻ xung quanh khu vực Công 
viên 30-4, nhà thờ Đức Bà. Công an chìm nổi chạy qua chạy 
về, chỉ đạo tác chiến. Từ nhà thờ Đức Bà, một nhóm người lớn 
tuổi, hình như là Nguyễn Đình Đầu, Hồ Cương Quyết và vài 
người nữa xuất hiện. Một chị trung niên, tay cầm cuốn sách 
Quang Trung Nguyễn Huệ cũng tiến đến. Khoảng vài chục 
người đi lại sát Lãnh sự quán Trung Quốc, công an bắt đầu 
chặn lại. Hai người lớn tuổi và ông Hồ Cương Quyết (ông 
này người Pháp hay sao á) bắt đầu tranh luận với công an. 
“Chúng tôi tỏ thái độ phản đối với Chính phủ Trung Quốc, 
chúng tôi phản đối hành vi xâm lược của họ”.

Có một anh công an chìm, mặc thường phục ra điều đình: 
“Đây là khu vực an ninh, anh chị không được đến”. Họ bắt 
đầu chặn hàng rào. Một chị chắc là của Hội Phụ nữ: “Chuyện 
này để Đảng và Nhà nước giải quyết”. Những người biểu tình 
phản bác: “Chị cứ về với Đảng và Nhà nước. Còn chúng tôi 
phải biểu tình”. Một anh nữa lại ra năn nỉ: “Các anh chị thông 
cảm…”. “Ô, thông cảm gì hả anh? Thông cảm cho hành vi 
xâm lược của Trung Quốc à!”.
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Lúc đó, nhiều người từ phía Công viên 30-4 tràn qua. Từ 
trên lầu của Lãnh sự quán Trung Quốc, vài ba người ghé 
xuống nhìn, chụp hình. Đoàn người biểu tình ngước lên hô 
to: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”. “Hoàng Sa, Trường Sa là 
của Việt Nam”. Đoàn người biểu tình đi qua bên kia đường, 
ngay Nhà Văn hóa Thanh Niên và bắt đầu hô to nhiều khẩu 
hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”, “Không dùng hàng 
Trung Quốc”… Số người biểu tình tăng lên nhanh chóng. Một 
anh chừng 50 tuổi sau khi điều đình không được đã nổi cáu, 
giằng cuốn sách Quang Trung Nguyễn Huệ của chị kia. Cả 
đám nhào vô, la to: “Sao anh đánh nhân dân? Anh có ăn cơm 
uống nước của nhân dân không mà anh đánh người ta?”. Anh 
ta lủi đi, sau đó quay lại và xuống giọng: “Mấy anh chị cố gắng 
trật tự giùm”.

Đoàn người di chuyển qua bên phía Nguyễn Thị Minh 
Khai, đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc và tiếp tục biểu 
tình. Nhiều người nhập cuộc hơn và họ bắt đầu chặn đường. 
Số lượng người biểu tình tiếp tục tăng lên. Mọi người hát hò 
xong thì lại quay đầu, đi vòng qua bên Phạm Ngọc Thạch, 
xuống Lê Duẩn, qua Pasteur, vòng về lại Nguyễn Thị Minh 
Khai. Sau khi thỏa chí la hét, họ bắt đầu đi từ Phạm Ngọc 
Thạch, qua nhà thờ Đức Bà, theo đường Đồng Khởi đi về Nhà 
Hát Thành phố. Không biết có bao nhiêu người nhưng khi tốp 
đầu quẹo đến Lê Lợi, trước UBND Thành phố thì cái đuôi của 
đoàn biểu tình vẫn còn ở nhà thờ Đức Bà.

Đoàn biểu tình đi theo đường Lê Lợi, xuống chợ Bến 
Thành, qua Trương Định, lại Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa vì bị chặn, qua Lê Duẩn, dừng ở Lãnh sự 
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quán Mỹ 10 phút, qua trường Nhân văn, Đinh Tiên Hoàng, 
quẹo xuống Nguyễn Thị Minh Khai. Hàng rào, công an chìm, 
Thành đoàn, cảnh sát cơ động đứng chặn hết, không cho vào 
khu vực đối diện Lãnh sự quán, cả bên Nguyễn Thị Minh Khai 
lẫn bên Phạm Ngọc Thạch. Và thế rồi, một bác già già hình 
như là tướng gì đó bên Hải quân ra thuyết trình. Dài dòng 
lắm, các bác muốn biết thì cứ lên Youtube, coi chị Phương Nga 
nói sao là bác í nói vậy đó. Khi hỏi: “Bác có ăn cá hông? Bác có 
nợ ngư dân Lý Sơn hông?”, thì bác hông giả nhời. Nhiều lời la 
hét vang lên: “Im đi, im đi”, “Kiên nhẫn mấy mươi năm rồi!”. 
Bác bảo chúng ta hy vọng vào tình hữu nghị giữa hai bên, mọi 
người la lên: “Không hy vọng, hãy hành động đi!”. Bác í bảo là 
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Tàu nói vụ cắt cáp tàu Bình Minh 
02 không phải do Trung Quốc. Mọi người hỏi to: “Tàu lạ là tàu 
nào? Sao bắn chết ngư dân Quảng Ngãi?”. Mọi người không 
nghe bác ấy nói nữa. Họ đòi phá hàng rào, kêu đại diện phía 
Trung Quốc ra điều đình. Hiển nhiên là không ra rồi! Bác í lại 
nói tiếp, bên Thành đoàn rất chi là chăm sóc bác ấy, tranh thủ 
trà trộn, khuyên nhủ anh em ra về.

Vui nhất vẫn là mấy chị bên Hội Phụ nữ, ra hỏi chứ em 
sinh viên trường nào. “Dạ em sinh viên trường Đại học Công 
nghiệp”. “Ai tổ chức cho tụi em đi biểu tình?”. “Dạ thầy hiệu 
trưởng đó chị!”. Chị ấy hiểu hàng, lặng lẽ ra đi.

Bà con phản đối quá, bác Hải quân hai quần kia ra đi, một 
bác khác xuất hiện. Mọi người hỏi to: “Bác là Trung Quốc 
hay Việt Nam?”. “Tôi là giảng viên trường Nhân văn”. Sau 
đó thì thầy giáo tháo giày vẫn nói như chị Phương Nga, mọi 
người lại phản đối. Khi hỏi thầy: “Chuyện ngoại giao là của 
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Nhà nước, vậy tuổi trẻ phải làm gì? Đứng yên nhìn Trung 
Quốc xâm lược à?”. Thầy bí, hí hí. Thầy vẫn diễn thuyết, rằng 
chuyện phản đối Trung Quốc của Việt Nam, nhiều nước ủng 
hộ. “Ai ủng hộ? Cuba hay Triều Tiên hay Miến Điện?”. Bác xe 
ôm cười toe toe: “Cuba ngủ thì Việt Nam thức, chia nhau canh 
giữ hòa bình”. Mọi người cười ồ lên. Sau đó có một bạn nhào 
vô, vật ông thầy. Bởi chưng ông thầy nói chúng ta phải bình 
tĩnh, hành động đúng pháp luật. Bạn kia nói: “Theo Điều 69 
của Hiến pháp năm 1992, chúng em được phép biểu tình!”. 
Mọi người vỗ tay rần rần, phía dưới kêu lên: “Thầy ơi, về học 
lại môn luật đi thầy!”. Ông thầy lại bô bô tiếp, phía dưới có 
người hát: “Hey, teacher, leave them kids alone!”. Mọi người 
lại cười ồ.

Sau đó thì tùm lum các loại nhóm chia ra. Bạn Alec người 
Mẽo đang đứng cười phè phè thì bị hai chú công an vô kêu ra: 
“Sir, please go out!”. Và sau đó thì hông thấy bạn í đâu nữa. 
Từ lúc đứng lại chỗ Lãnh sự quán, theo thông tin hành lang 
thì bên ngoài còn nhiều nhóm khác bị cắt đuôi, không cho vô. 
Nhóm từ Đà Lạt xuống, Vũng Tàu, Bình Dương lên đều bị cô 
lập ngoài nhà thờ.

Còn sau đó, qua Dân Làm Báo, Người Việt đọc giùm đi, 
mình không có hình ảnh và không nắm rõ tình hình sau đó. 
Nói chung là hoành tráng, thắng lợi, ôn hòa, vui vẻ.

P.S.: Note này dành tặng anh em nào bị cắt đuôi, không 
tham gia biểu tình, bị giam lỏng ở nhà. Hẹn gặp lại tuần sau.
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Chúng tôi không ngây thơ

Lan Phương

Ngày hôm nay, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ biểu tình và 
một tuần trước đó, chúng tôi đã nhận được nhiều lời khuyên 
răn, nhắc nhở. Có lẽ phải viết cái note này gửi tặng quý vị.

Trước ngày biểu tình, trên nhiều diễn đàn, Facebook của 
các cá nhân, Facebook của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 
có nhiều người khuyên răn không nên biểu tình. Họ cho rằng 
đó là lời xúi giục của Việt Tân. Dạ xin thưa, ở xứ này, hiếm 
hoi lắm trên báo chí mới thấy từ “Việt Tân”, còn hai từ “tàu 
lạ” thì xuất hiện liên tục. Và chúng tôi xuống đường vì chúng 
tôi không chấp nhận hành vi xâm lược của Trung Quốc, chủ 
nhân của những chiếc “tàu lạ” đó. Nhiều anh chị cũng cho 
rằng chúng tôi bị bọn xấu lợi dụng, kích động. Cảm ơn anh 
chị đã lo cho chúng tôi. Chắc anh chị nghĩ chúng tôi dễ bị nhồi 
sọ quá. Mà anh chị cũng quên rằng ngoài cái đầu, chúng tôi 
còn có trái tim, còn biết xót xa khi nhân dân mình bị bắn chết 
ngoài Biển Đông. Chúng tôi không thể để trái tim mình nguội 
lạnh bằng cách ngày ngày cầu nguyện: “Tiền, chứng khoán, 
xe hơi, nhà lầu, túi xách, giày dép”.

Khi chúng tôi xuống đường, mấy chị của Hội Liên hiệp 
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Phụ nữ liên tục khuyên răn. “Chuyện đó của Nhà nước lo. 
Mấy em về đi. Biểu tình thì phải do Nhà nước tổ chức chứ!”. 
Dạ thưa các chị, cái Thành đoàn nằm chành ành bên Phạm 
Ngọc Thạch, Nhà Văn hóa Thanh Niên cũng nằm kế đó, cách 
Lãnh sự quán Trung Quốc có vài chục bước chân thôi ạ. Bao 
nhiêu năm qua, đã có lần nào Thành đoàn tổ chức cho chúng 
tôi một cuộc biểu tình chưa? Nếu có chăng là treo cờ sau xe, 
cùng Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện, uống trà xanh không 
độ thôi. Kiểu biểu tình ấy, chúng tôi xin nhường cho Thành 
đoàn. Chúng tôi làm phận sự một công dân, khi thấy kẻ thù 
xâm lược, chúng tôi phải lên tiếng. Chúng tôi có nhảy qua 
Singapore làm thay việc của tướng Vịnh đâu mà quý vị phải 
lo. Khuyên răn không được thì các chị chuyển sang điều tra 
coi ai là kẻ cầm đầu cuộc biểu tình này. Với suy nghĩ các chị, 
hành vi biểu tình vô vụ lợi, nhiều nguy cơ như chúng tôi hẳn 
phải có lợi lộc gì đó mới đi, hoặc có kẻ nào xúi giục xúi dại thì 
mới vác xác ra đường. Hồi nào tới giờ, tôi nghĩ các chị bị tẩy 
não, ai dè các chị còn bị thay máu nữa.

Trên Facebook của tôi, có bạn khá giàu có, lấy chồng Tây, đi 
xe hơi, ăn cheese cake, uống rượu vang lên than vãn. Biểu tình 
đã khiến các bạn ấy không đi spa được, không tập gym được, 
kẹt xe, biểu tình làm ảnh hưởng đến các bạn. Dù bạn nói đùa 
hay nói thật, tôi cũng thấy sốc. Và tôi hiểu ra, với các bạn, ông 
chồng ngon, cái xe lành, nhà penthouse và rượu vang chất 
chồng thì cũng khó để các bạn từ bỏ mà xuống đường biểu 
tình. Và bởi chưng, các bạn tự thấy mình không liên quan gì 
đến hành vi xâm lược Trung Quốc, ngư trường đánh bắt của 
ngư dân. Nếu ngày mai Trung Quốc không ở Biển Đông nữa 
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mà tràn vô Sài Gòn, các bạn cũng vẫn ấm thân. Các bạn có 
thể đi Mỹ do gia đình bảo lãnh, đi châu Âu theo chồng con 
và tiếp tục cuộc đời cheese cake, rượu vang, gym, massage, 
spa, chồng Tây. Các bạn quên rằng các bạn vẫn ăn cá, ăn nước 
mắm. Con các bạn ăn cơm ở Việt Nam. Ai trồng lúa, ai bắt cá, 
ai làm nước mắm cho bạn và con bạn ăn vậy?

Người được “khinh bỉ” nhất trước khi biểu tình có lẽ là 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp. Với công văn cấm 
sinh viên đi biểu tình, nỗi nhục này của ông Hiệu trưởng 
không biết bao giờ mới rửa nổi. Nhưng không sao, ông không 
lẻ loi. Ở cuộc biểu tình hôm nay, cùng đứng bên ông còn có 
giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
cùng vị tướng Hải quân nữa. Những người đáng tuổi cha 
chú của chúng tôi đứng đó, lặp lại những điều bà Phương 
Nga đã nói (có khi bà Phương Nga cũng lặp lại của ai đó, tôi 
đoán vậy). Thưa các thầy, chúng tôi nghe đủ rồi. Các thầy cứ 
nói, cứ thuyết, rồi được gì? Các thầy sẽ lên chức ư? Hay được 
khen đã có công giải tán biểu tình? Các thầy ạ, các thầy già 
rồi, thế cũng đủ cho một đời danh vọng rồi. Tôi không biết 
ngày đầu tiên cắp sách đi dạy, các thầy đã hứa với lòng mình 
điều gì? Đào tạo một thế hệ tài đức hay đào tạo một thế hệ 
hèn nhát? Thầy muốn chúng tôi học đại học xong, ôm đống 
kiến thức cũ mèm đó đi làm mướn và cắm cúi làm mướn trọn 
đời, đừng ngước mặt lên, đừng nhìn xung quanh mình làm 
gì. Nếu Trung Quốc đến cảng Sài Gòn, chắc thầy vẫn còn ra rả 
khuyên chúng tôi về đi, họ mới ở cảng Sài Gòn, đã vào Dinh 
Độc Lập đâu mà sợ. Giờ thì tôi sợ thầy rồi đó!

Sáng nay khi chúng tôi xuống đường, những người từng 
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tham gia biểu tình năm 2007 hoặc bị mời đi uống trà, hoặc bị 
canh gác. Người ta còn phá sóng điện thoại tại khu vực biểu 
tình. Tôi nghĩ người ta sai rồi. Tình yêu nước không truyền 
qua đường truyền Internet hay điện thoại di động. Nó ăn 
trong máu chúng tôi rồi, truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Dù nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Trần Tiến Dũng, nhà 
thơ Bùi Chát có bị đuổi ra khỏi Sài Gòn, chúng tôi vẫn xuống 
đường. Chúng tôi xuống đường vì ông nội tôi từng là cảm 
tử quân, giờ chỉ có mộ gió. Chúng tôi xuống đường vì xung 
quanh chúng tôi, ai cũng có cha, chú, ông, bà đổ xương máu 
cho đất nước này. Chúng tôi xuống đường vì chúng tôi không 
chấp nhận hành vi ngang ngược của Chính phủ Trung Quốc. 
Cách hành xử hàm hồ của họ có thể thành công ở Trung Quốc 
nhưng nó chắc chắn bị phản đối ở Việt Nam. Tôi thật nể phục 
một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi 
cho những anh công an: “Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là 
người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo 
vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!”.

Cuộc biểu tình sáng nay tan từ trưa cũng nhờ vào phần lớn 
công lao chia rẽ nội bộ của mấy anh chị Thành đoàn. Có thể 
nói dù không lãnh đạo thanh niên đi biểu tình nhưng Thành 
đoàn rất xuất sắc trong việc dẫn dắt anh em ra về. Viết đến 
đây, tôi thấy rùng mình khi nghĩ về một cái vòng lẩn quẩn. 
Một sinh viên sau khi ra trường, hoặc làm cho Thành đoàn rồi 
leo lên chức Bí thư Đoàn và mang theo đống tư duy ấy. Già 
rồi thì chắc lại ra thuyết phục thanh niên như bác tướng Hải 
quân kia. Hoặc là tốt nghiệp xong rồi được giữ lại trường, lại 
thành ông giảng viên trường Nhân văn hoặc ông Hiệu trưởng 
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trường Công nghiệp.

Ối giời, thế thì tôi còn mong chờ gì ở quý vị nữa!
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Sài Gòn – chủ nhật ngồi

Nón Lá Sài Gòn

Mỗi sáng chủ nhật, tháng 6, biết bao con tim người Việt 
khắp nơi nín thở theo dõi diến biến các cuộc tuần hành ôn 
hòa của thanh niên, trí thức yêu nước, cùng nhau xuống 
đường, cùng nhau đến trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà 
Nội, lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn để phản đối đường 
lưỡi bò phi lý, phản đối Trung Quốc tiếp tục gây hấn tại Biển 
Đông, phản đối chính sách bành trướng dã tâm chiếm trọn 
Biển Đông, và quan trọng hơn, bảy tỏ nguyện vọng, trách 
nhiệm công dân với Tổ quốc.

Sau hai lần biểu tình, ngày 5 và 12 tháng 6, khí thế hào 
hùng của  sinh viên  thanh niên đã  làm ngỡ ngàng dư luận 
trong và ngoài nước. Các trang báo mạng đăng tải diễn biến 
và hình ảnh từng phút về cuộc biểu tình ở hai thành phố lớn 
nhất Việt Nam.

Nhưng, từ những chủ nhật sau, đó là những chủ nhật ngồi 
của thanh niên, sinh viên Sài Gòn.

Những người nhiệt tình trong các lần biểu tình đã bị điểm 
mặt, đã bị mời lên an ninh  làm việc để được khuyên bảo rằng, 
hãy để Nhà nước lo, người dân xuống đường như vậy dễ bị 
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kẻ xấu lợi dụng, làm mất trật tự an ninh, và làm khó cho các 
quan hệ ngoại giao mà Nhà nước đang tiến hành. Ngoài việc 
được mời lên nói chuyện với cơ quan an ninh, những nhân 
vật bị coi là nòng cốt của cuộc biểu tình còn bị chốt tại nhà, 
không cho ra ngoài vào mỗi sáng chủ nhật như trường hợp 
của blogger An Đỗ Nguyên, Sphinx… và rất rất nhiều người 
khác.

Và ngày hôm nay 03-7, nghe theo lời kêu gọi của nhóm 
Thanh Niên Yêu Nước và bài  viết của bác Phạm Viết Đào 
đăng trên trang Danlambao. Tôi hào hứng ra khỏi nhà vào 
sáng sớm. Tôi vô tư tin vào việc bày tỏ lòng yêu nước là trách 
nhiệm của tôi, trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Tôi 
vội lấy sơn vẽ hình chữ S và hai trái tim biểu tượng cho Hoàng 
Sa – Trường Sa, bên trên viết chữ No China. Sơn còn chưa khô 
hẳn, tôi mặc vào người và hãnh diện tới công viên 30/4, nơi 
có rất đông các bạn trẻ đã và đang tiếp tục đổ về từ mọi ngả.

Tôi ngồi xuống bên bệ cỏ và quan sát. Không có các công 
an sắc phục xanh, cảnh sát giao thông cũng rất ít, một nhóm 
bạn trẻ chắc của thành đoàn đang chơi các trò chơi như diễn 
kịch giữa công viên. Các nhóm thanh niên từ từ đổ về ngồi 
đầy công viên rất đông.

Nhưng không khí hết sức trầm. Các anh an ninh mặc 
thường phục đứng, ngồi, đi dạo đầy trong công viên, hòa vào 
các nhóm bạn trẻ. Vì tôi đi một mình, không có quen ai, cũng 
không có ý định rủ rê ai, vì tôi chỉ muốn tự mình bày tỏ quyền 
công dân của mình, và trách nhiệm của mình một cách ôn hòa 
trước an nguy của đất nước. Tôi ngồi đó chỉ có một mình và 
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quan sát.

Ở góc công viên cách tôi không xa, một anh an ninh hướng 
máy điện thoại chụp hình tôi, tôi quay lại nhìn anh ta. Rồi có 
vài người an ninh ngồi ghế đá phía sau tôi, hướng máy chụp 
hình về phía tôi, chắc họ đang muốn chụp hình vẽ và chữ 
No China trên lưng áo của tôi. Một anh thanh niên cao ráo, 
gương mặt sáng sủa lại ngồi bên cạnh tôi, anh ta nhìn tôi cười.

Tôi: Anh là công an phải không?

AN: Không cần nói em cũng biết rồi, không có biểu tình gì 
đâu, em về đi.

Tôi: Em muốn ngồi đây chờ đoàn người diễu hành để cùng 
đồng hành với họ.

AN: Em đi với ai?

Tôi: Em đi một mình.

AN: Sao lại tới đây biểu tình?

Tôi: Em đọc trên trang Danlambao, đọc lời kêu gọi biểu 
tình chống Trung Quốc, và được  biết, Nhà nước bật đèn xanh 
cho người dân biểu tình chống Trung Quốc.

AN: Làm gì có chuyện Nhà nước bật đèn xanh, không bao 
giờ có chuyện cho biểu tình.

Tôi: Rõ ràng bài viết của bác Phạm Viết Đào có nói rõ, 
Nhà nước bật đèn xanh, vì Trung Quốc càng ngày càng lấn 
lướt ngang ngược. Nên em tự tin là các anh sẽ không đàn áp,  
không bắt người biểu tình.

AN: Bọn anh không bắt ai hết, chỉ thuyết phục như đang 
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ngồi thuyết phục em thôi.

Tôi: Anh không thấy các hình ảnh đầy trên trang mạng 
sao? Hình ảnh công an bắt người, lột hết áo người ta, bê người 
lên bóp cổ.

AN: Đấy chỉ là vài trường hợp thôi, mấy người đó cũng bị 
kỷ luật. Em đọc báo mạng như vậy, chỉ nghe kẻ xấu tung tin 
không đúng sự thật. Em có biết là xuống đường đông người, 
kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của bọn em, làm điều gì sao 
kiểm soát được, em không thấy trên mạng hô hào lật đổ chính 
phủ, ném bom xăng… Nếu có chuyện gì gây hấn giữa  công 
an và người biểu tình, thì họ lại la ó lên là công an đánh người, 
bắt người mà không hiểu sự tình.

Tôi: Anh không thấy là các cuộc biểu tình vừa qua hết 
sức ôn hòa, các bạn trẻ chỉ giương những biểu ngữ phản 
đối đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc, phản đối Trung 
Quốc gây hấn ngay trong lãnh hải của Việt Nam. Chính Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lên tiếng “phải khẳng định 
chủ quyền lãnh hải bằng mọi giá”. Bọn em xuống đường biểu 
tình chống Trung Quốc để ủng hộ Nhà nước, ủng hộ lời phát 
biểu của Thủ tướng, sao bên an ninh bọn anh dám phản đối 
Thủ tướng.

AN: Em hiểu không đúng, ủng hộ có nhiều cách. Có thể 
viết bài gửi báo, đóng góp quyên tiền cho Trường Sa. Xuống 
đường biểu tình chỉ để kẻ xấu lợi dụng thôi.

Tôi: Bây giờ, bọn em sẽ cùng đứng lên đi trong trật tự, anh 
để cho bọn em được thể hiện lòng yêu nước và không ngăn 
cản chứ?
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AN: Không được. Làm vậy sẽ chỉ làm phức tạp thêm và 
làm khó cho Nhà nước thôi. Nhà nước có chủ trương trong 
quan hệ ngoại giao, mình đang là nước nhỏ, phải khôn khéo.

Tôi: Tại sao người dân bày tỏ lòng yêu nước lại bị ngăn 
cản? Nếu một ngày, Trung Quốc đánh Việt Nam, người dân 
thờ ơ, không quan tâm, thì Nhà nước làm sao dựa vào dân mà 
đánh trả Trung Quốc, như vậy sẽ mất nước thôi. Phải nuôi 
dưỡng lòng yêu nước của mọi tầng lớp người dân chứ.

AN: Nếu Trung Quốc đánh, em có dám ra Hoàng Sa, 
Trường Sa không? Ngồi đây mà đòi biểu tình?

Tôi: Nếu có chiến tranh, nhất định người dân sẽ sẵn  sàng, 
trong đó có em. Anh có dám ra đảo Trường Sa không mà ngồi 
đây ngăn cản?

AN: Anh cũng yêu nước, cũng tức giận vô cùng khi đọc tin 
và nghe tin tức. Nhưng phải tỉnh táo, không để lòng yêu nước 
bị kẻ xấu lợi dụng như vậy.

Nắng  chiếu  thẳng nơi  tôi ngồi,  tôi đội chiếc nón xanh 
che nắng và đeo kính mát, nhìn anh ta ngồi cạnh tôi bị nắng 
chiếu thẳng mặt, mồ hôi xâm xấp trên trán, tôi lấy chai nước 
mơ chuẩn bị sẵn ở nhà đưa cho anh. Tôi nói: Nước mơ này mẹ 
em tự ngâm đó, em pha hai chai vì nghĩ rằng đi biểu tình sẽ 
rất khát nước, anh giữ lấy một chai uống đi.

Chúng tôi tạm gác chuyện bất đồng lại nói chuyện bâng 
quơ vô hại. Anh nói em ở ngoài Bắc ở đâu, tôi nói tôi ở quận 
Hoàn Kiếm. Anh nói chưa đi Hà Nội bao giờ nên không biết. 
Anh trách tại bọn em rủ nhau đi biểu tình, mà người yêu anh 
ở nhà, anh không đưa đi chơi chủ nhật được.
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Tôi nói anh về với người yêu đi, đừng ở đây nữa. Anh nói 
anh chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sao về được. bao giờ bọn 
em về hết anh mới về được. Rồi có bộ đàm kêu. Anh ta nói, 
em cứng đầu quá, anh không nói chuyện nữa, em nên về đi.

Anh ta bỏ đi, ngay sau đó, tôi thấy có ba người mặc thường 
phục, gương mặt hung dữ bằm trợn hướng về phía tôi. Họ lấy 
điện thoại ra chụp tôi. Tôi đứng dậy đi chuyển và gọi điện cho 
bạn tôi ở Hà Nội. Nghe trên điện thoại, tiếng hô vang trời đầy 
khí thế của đoàn biểu tình khiến tim tôi rộn ràng. Ở Sài Gòn, 
tôi đứng đây với ba anh đi theo tôi từ ba hướng khác nhau, 
nhưng giữ cự ly cách tôi chỉ khoảng 30 m, tôi biết tôi sắp có 
chuyện. Tôi ngồi xuống một ghế đá, tiếp tục nói chuyện điện 
thoại với bạn tôi, và muốn tiếp tục được nghe tiếng hô vang 
từ đoàn biểu tình.

Tôi buồn bã lấy chai nước tiếp tục uống và hiểu rằng, tôi sẽ 
được chăm sóc rất tận tình từ ba anh kia.

Người đến từ các ngả, ngồi rải khắp công viên, các bạn 
trẻ nói cười, tôi nghe có mấy bạn tới từ Phan Thiết, từ Đồng 
Nai…. Tôi đứng lên từ từ đi về phía bên kia công viên, thấy 
ba anh đi theo hướng về tôi. Tôi quyết định rảo bước về phía 
anh an ninh ban nãy thuyết phục tôi trở về. Anh ta đang đứng 
cùng một vài người có vẻ như sếp chịu trách nhiệm ở đây.

Tôi: Anh uống hết nước mơ em cho anh chưa?

AN: Anh uống rồi, giờ em về chứ ?

Tôi: Em về nè, không bắt chứ?

AN: Không bắt, em về đi, để anh đưa em về.
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Tôi: Thôi, em đi taxi được rồi.

AN: Để anh gọi taxi cho em. Em phải biết hôm nay em rất 
đặc biệt đấy. Về đi và hứa không quay lại nhé.

Tôi: Em về, nhưng nếu Trung Quốc còn gây hấn, em sẽ còn 
tham gia biểu tình chống Trung Quốc.

Tôi liếc nhìn ba anh kia cũng đi về phía tôi. Thấy tôi đang 
đứng cùng anh an ninh, họ nhìn rồi quay đi chỗ khác. Mấy 
người khác cũng nhìn vào chiếc áo có chữ No China tôi mặc 
trên người.

Taxi vừa tới, tôi cám ơn rồi lên taxi đi. Tôi ngó qua cửa sổ 
thấy mấy người kia gọi anh ta lại hỏi gì đó, anh ta có vẻ phân 
trần. Taxi đưa tôi tới bến xe buýt tại chợ Bến Thành. Tôi đi xe 
buýt về nhà, tôi rất chán nản, mệt mỏi nên chỉ muốn về nhà 
cáng sớm càng tốt.

Về nhà không bao lâu, anh công an khu vực phụ trách 
phường tôi gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Anh muốn kiểm tra 
nhân khẩu và khai báo nơi tôi làm việc. Tôi hỏi có việc gì 
không? Anh ta nói chỉ là cập nhật thông tin thôi, không có gì 
hết. Tôi vui vẻ hợp tác và đọc lại tên các thành viên trong gia 
đình mà anh ta đã biết rõ. Chỉ hơi lạ chút, hôm nay là ngày 
chủ nhật, mà sao lại hỏi về nhân khẩu của tôi bất thường vậy? 
Nhưng cũng không sao, tôi là một công dân tốt, nên không có 
gì phải giấu giếm hết.

Tôi mệt mỏi đi nằm và buồn cho một ngày chủ nhật tiếp 
tục ngồi của các bạn trẻ Sài Gòn.

Tôi viết bài này, muốn cám ơn anh an ninh đã cùng tôi chia 
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sẻ những quan điểm tuy bất đồng nhưng ôn hòa. Tôi cám 
ơn vì anh đã để tôi được trở về an toàn. Tôi biết tôi có thể sẽ 
sớm gặp lại anh một ngày không xa. Nhưng tôi tin, anh cũng 
như tôi, cũng yêu nước và căm giận khi biết giặc ngoại xâm 
đang gậm nhấm lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Tôi tin, nếu 
có chiến tranh xảy ra, anh cũng sẵn sàng cầm súng thay vì 
phải ngồi hàng giờ để  thuyết phục tôi về đi và đừng tham gia 
biểu tình nữa. Tôi tin, anh cũng đau lòng vì không được tự do 
cất tiếng nói yêu nước từ đáy lòng, chỉ vì nhiệm vụ anh đang 
giữ trọng trách. Tôi tin, là chúng tôi hiểu và đồng cảm được 
với nhau. Dù tôi có ngây thơ, dại khờ, thì tôi vẫn giữ niềm tin 
và hy vọng, mọi người dân Việt đều tràn đầy lòng yêu nước 
truyền  thống  từ cha ông. Chỉ khác nhau ở chỗ, nhiều người 
đang chọn thái độ im lặng, chưa thể hiện ra thôi!
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“Còn lại tình yêu”

Đoan Trang

Tôi biết đây sẽ là một bài viết rất kém của mình, bởi vì tôi 
không đủ khả năng để thể hiện hết những gì mình đã chứng 
kiến hôm qua, 5-6-2011. Tôi chỉ có thể nói, đó là một ngày 
nắng chói chang, vàng rực đường phố, cây lá rất xanh và màu 
cờ, màu áo thì rất đỏ.

Tôi đã thấy những bạn trẻ đứng dưới nắng như thế, từ 8h 
sáng, giơ cao cờ, những khẩu hiệu in lên giấy A4, ảnh Bác Hồ 
và ảnh tướng Giáp với nụ cười mạnh mẽ và quả đấm giơ lên: 
“Không sợ”. Tôi thấy hàng rào cảnh sát cơ động nai nịt, mũ 
bảo hiểm, khiên, dùi cui, đẩy các bạn lùi dần từng bước, từ 
dưới chân tượng Lenin, bật dần khỏi vườn hoa, ra vỉa hè và 
xuống lòng đường. Có những dân phòng trẻ, xô đẩy rất hung 
hãn. Có những dân phòng già hơn thì ôn tồn đạo mạo: “Được 
rồi, được rồi, ghi nhận. Thế thôi, xong. Về, về đi”, hệt như nói 
với trẻ nít. Ngay cả trong những phút ấy, tôi vẫn nghe các bạn 
nhắc nhau: “Đừng chửi, đừng nổi nóng”, “hết sức giữ bình 
tĩnh”, “ôn hòa anh em ơi”… Hàng người cứ bị đẩy lùi từng 
bước một, mặc cho các bạn trần tình: “Chúng em có làm gì 
đâu?”, “Các anh giăng dây đi vậy, cho cái ranh giới để chúng 
em biết chỗ mà đứng”.
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Tôi thấy một dân phòng trẻ tuổi, gần như chỉ chờ lệnh 
ban ra là lấy hơi, giơ hai tay xông tới, sấn sổ đẩy các bạn cùng 
trang lứa với mình lại. Nhưng tôi cũng tin rằng, ngoài một số 
ít vị nhiệt tình quá mức đó, các nhân viên an ninh, cảnh sát 
cơ động, dân phòng… đều không chủ trương “chơi rắn”, vì 
nếu không, sẽ không có chuyện các phóng viên ảnh, nhiếp 
ảnh gia được tự do cứ việc mướt mồ hôi mà bấm máy tanh 
tách thế kia.

Và rồi đoàn người ấy xuống đường, rùng rùng bước đi.

Qua những con phố đông đúc, chật chội của thủ đô. Qua 
những cửa hàng hào nhoáng và những quán ăn vỉa hè nhếch 
nhác. Qua những hàng xà cừ xanh, bằng lăng tím và phượng 
đỏ. Qua một ngã tư, nơi một vài người đi xe máy dừng chờ 
đèn đỏ đã vỗ tay hưởng ứng đoàn ra mặt. Tôi đã nghe các 
bạn nhắc nhau “đi gọn lại”, “chậm thôi”, “đừng giẫm lên cỏ”, 
“đi lên vỉa hè”. Các bạn hát “Quốc ca”, “Nối vòng tay lớn”, 
“Dậy mà đi”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Rồi 
đọc vang “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” bằng âm Hán-Việt – 
đành vậy, vì có tới ít nhất hai bản dịch tiếng Việt. Nhưng tiếng 
hét đến lạc cả giọng “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!” của 
các bạn, ai có thể xem thường?

Những chiếc xe cảnh sát vẫn áp sát, tiếng loa văng vẳng: 
“Các lực lượng đi bộ không đi xuống lòng đường. Các phương 
tiện giao thông tiếp tục di chuyển, không dừng lại, không đi 
lên vỉa hè”. Tôi mỉm cười, vì thật ra chính vào lúc đó, chúng 
tôi rất có cảm giác như mình đang được bảo vệ, giá các anh ấy 
gọi thẳng ra là “đoàn biểu tình” có phải hay hơn dùng cụm 
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từ “các lực lượng đi bộ” không? Một bạn trẻ bỗng “nhân thể” 
hô lên: “Phản đối Trung Quốc xâm lược. Phản đối công an đi 
ngược chiều”. Ai cũng cười. Tôi thấy anh công an trẻ, rất đẹp 
trai, đi bộ song song với đoàn, quay đi cười rung rung vai.

Tôi biết tôi viết kém, vì ngay đến cái tựa đề, tôi cũng phải 
mượn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cũng vì tôi thích 
vở kịch “Còn lại tình yêu” của ông, viết về người anh hùng 
Nguyễn Thái Học. Nhà văn viết rằng, con người làm cách 
mạng bất thành ấy, trước khi chết đã nói thế này: “Chỉ một 
mình mình tốt thôi thì nguy hiểm lắm. Người tốt bao giờ cũng 
yếu đuối và dễ vỡ. Những người tốt phải liên kết lại với nhau, 
như thế thì bọn xấu mới không làm hại được. Cái ấy gọi là 
chính trị đấy”. Chính trị, theo ý nghĩa đó, thật tốt đẹp thay vì 
là cái gì xấu xa, đáng sợ như người ta vẫn đang cố gắng làm 
cho thế hệ trẻ ở nước mình nghĩ. Chính trị, đơn giản như một 
sinh viên kinh tế đã nói với tôi, đó là vấn đề tạo cơ hội bình 
đẳng cho mọi người (lưu ý là tạo cơ hội bình đẳng chứ không 
tạo sự bình đẳng), bảo vệ người tốt và chống lại cái xấu, bảo 
vệ người yếu và chống lại kẻ bạo ngược.

Cuối cùng thì điều đọng lại sau cuộc biểu tình bị cho là 
“không tồn tại” kia, là gì? Đó là tình yêu.

Và tôi thấy một bạn trẻ, rất trẻ, có lẽ tôi nên gọi là em. 
Em cầm cuốn sổ tay, mở rộng, trên trang bìa lót của quyển 
sổ có hình tấm bản đồ nước CHXHCN Việt Nam, mà em đã 
dùng bút dạ đỏ khoanh hai trái tim vào quần đảo Trường Sa 
và Hoàng Sa. Em đi hàng đầu, tay giơ cao quyển sổ mở, thiêng 
liêng như đang nâng lá cờ Tổ quốc. Em cứ đi như thế, rất lâu, 
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dưới nắng hè gay gắt làm ai cũng phải nheo mắt lại. Người em 
gầy, mắt em cận, mặt em nhợt nhạt và nhễ nhại mồ hôi.

Tôi đi lùi lại, tụt xuống cuối đoàn, bởi vì tôi không muốn ai 
nhìn thấy tôi trào nước mắt.



CHIA LỬA
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Diễn văn tại Trocadero Esplanade, 
Paris, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Lê Trung Tĩnh

Xin chào các quý bà, quý ông,

Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, Trocadero Esplanade, 
mà tên gọi thiêng liêng là Droits de l’homme, hay Quảng 
trường Nhân Quyền, để biểu tình ôn hòa và kiên quyết, 
chống lại những cuộc tấn công gần đây mà chính phủ Trung 
Quốc đã tiến hành trên vùng biển của Việt Nam.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2011, ba tàu tuần tra của Trung 
Quốc, có vũ trang, đã cố tình cắt cáp của tàu Bình Minh II, một 
con tàu khảo sát của Việt Nam.

Mặc dù chính phủ và nhân dân Việt Nam đã phản đối 
mạnh mẽ hành động này, vào ngày 9 tháng 6, tàu Trung Quốc 
có vũ trang lại tiếp tục tấn công một tàu khảo sát khác của Việt 
Nam, Viking II.

Các sự kiện trên đều diễn ra hoàn toàn trong vùng vùng 
đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ đã xâm phạm chủ quyền 
của Viêt Nam và luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên 
Hiệp Quốc Về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) mà nhiều nước 
đã phê chuẩn, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.
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Những hành động bất hợp pháp này của Trung Quốc đã 
tố cáo tham vọng của Trung Quốc muốn thiết lập quyền kiểm 
soát toàn bộ biển của Đông Nam Á. Năm 1974, Trung Quốc 
đã sử dụng vũ lực xâm lược quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và 
năm 1988, chiếm một phần quần đảo Trường Sa (Spratlys). 
Trong những năm gần đây, các lực lượng hải quân Trung Quốc 
thường xuyên tấn công, bắn và cướp bóc ngư dân Việt Nam.

Tham vọng của Trung Quốc đã thể hiện rõ ràng qua cái gọi 
là bản đồ đường chữ U – một bản đồ mà tự Trung Quốc chế ra, 
bất chấp luật pháp quốc tế, để đòi chủ quyền đối với phần lớn 
biển của Đông Nam Á, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh 
tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Thưa quý bà, quý ông, thưa người dân Việt Nam và tất cả 
những người yêu hòa bình, sự thật, và bình đẳng.

Chúng ta hãy tới đây và tham gia vào cuộc biểu tình ôn 
hòa này. Chúng ta hãy gửi cho Trung Quốc một thông điệp, 
rằng mặc dù chúng ta là những nước nhỏ, nhưng lòng tin của 
chúng ta vào luật pháp và công lý thì không hề nhỏ.

Không, chúng ta không thể im lặng khi mà Trung Quốc 
vẫn liên tục xâm phạm vùng biển của chúng ta, đe dọa sinh 
kế của người dân chúng ta.

Không, chúng ta không thể im lặng khi mà Trung Quốc 
vẫn thách thức luật pháp quốc tế.

Chúng ta hãy làm tất cả cùng nhau, bởi vì, sự vi phạm luật 
pháp quốc tế của Trung Quốc, nếu không được chấm dứt 
ngay, thì sẽ không còn giới hạn. Hôm nay mới là ở Đông Nam 
Á, ngày mai, sẽ là ở toàn châu Á, châu Âu, và rồi khắp thế giới.
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Chúng ta phải hành động cùng nhau! Chúng ta hãy đứng 
lên, vì quyền và công lý cho vùng biển của Đông Nam Á.

Xin cảm ơn!
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Yêu nước theo “Thuyết tương đối”
(Nghĩ từ cuộc biểu tình ở Tokyo chiều 25-6)

C.Đ.Q.

Gần 200 con người, chủ yếu là người trẻ, sinh viên học 
sinh, tập trung từ sớm ở công viên Mikawadai. Tôi có cảm 
giác không khí của một ngày hội. Khi tôi đến thì mọi người 
đang phát bandron, biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng… Dự báo thời 
tiết hôm nay sẽ có mưa bão, nhưng trời đất ở Tokyo lại ủng hộ 
chúng tôi. 26 độ C, mát mẻ, ấm áp, quang đãng. Ban đầu 40 
người, rồi 60, 100, 200… Con số tăng dần, dòng người nối dài 
ra, ai cũng hớn hở, háo hức một cách chưa từng thấy. Đi từ 
ga Rippongi, cứ nghe tiếng Việt, chúng tôi lại bảo nhau: quân 
mình đó, rồi kéo lại gần nhau đi thành từng nhóm.

Người Nhật có một số ít đã gia nhập vào đoàn chúng tôi, 
phất cờ Nhật, nhưng cùng chí hướng với người Việt. Bạn tôi 
nói, cảnh sát Nhật hôm nay rõ ràng nhường nhịn người Việt, 
vì bình thường họ không bao giờ cho phép dàn hàng đi chậm 
qua ngã tư trong khi đèn đỏ đã bật. Chúng tôi đi sát bên nhau, 
lòng dâng lên nỗi niềm thương yêu vô hạn đối với dân tộc, 
quê hương. Tôi thấy nhiều người Việt đầu đã hai thứ tóc, đi 
lại có vẻ đã khó khăn, nhưng vẫn cầm cờ lặng lẽ theo đoàn. 
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Tất cả đều trong sáng. Vậy là, rốt cuộc, chúng tôi được tự do 
tha thiết chân thành yêu đất nước mình trên một… đất nước 
khác. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi điều này. Tôi tưởng tượng nếu 
như mình đang ở Việt Nam thì sẽ như thế nào? Tôi đi bên 
cạnh một em đang học tiến sĩ về khoa học tự nhiên. Em nói: 
Sao mà sướng quá, mình đi biểu tình vầy cảm thấy không bị 
hèn, thấy mình cao lên, vậy mà trước khi đi em cứ sợ… Tôi hỏi 
em sợ gì. Em cười: dạ thì sợ vu vơ thôi. Em cũng thành thật: 
đến Nhật rồi mà vẫn còn mang nỗi sợ, cứ sợ sợ cái gì cũng 
không biết nữa.

Tôi nghe nói công cuộc chuẩn bị biểu tình này gần nửa 
tháng trời, bao gồm việc xin phép biểu tình theo luật, cử 5 đại 
diện người Việt đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để diễn 
thuyết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, thiết kế bandron, tranh 
biếm họa, vẽ bản đồ… Khi đoàn biểu tình giải tán, chúng tôi 
mới hay có một số anh chị em đã tự nguyện đứng ra lo toàn 
bộ chi phí cho cuộc tuần hành. Chúng tôi không biết một điều 
là để có thể đi từ công viên Mikawadai qua các đường phố 
Nhật và dừng lại ở Episu, các anh chị em đó đã phải chi đến 
gần cả chục triệu đồng (nếu quy ra tiền Việt) cho tất cả các 
khâu, trong đó có cả chi phí (tính trên đầu người) bắt buộc 
cho việc… đứng tập trung ở công viên tư nhân của Nhật... Họ 
đã làm tất cả vì điều gì? Hoàn toàn trong sáng. Hoàn toàn vô 
tư, vô vị lợi.

Không ghi tên, không để dấu ấn.

Tôi thấy tôi may mắn lạ lùng. 200 con người chiều hôm 
nay, ai cũng… lần đầu tiên đi biểu tình, mà lại biểu tình một 
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cách dõng dạc, đàng hoàng, văn minh, học thức, không bị 
người ta nghi ngờ, khinh bỉ, không lo lắng bị giật áo, túm cổ, 
không bị cái cảm giác “mình làm vầy có sao không, có sao 
không…”, không bị chê là dại, là khùng.

Tôi cứ nghĩ hoài, nếu tự dưng có cơ hội về lại quê nhà, mình 
có dám tham gia như thế này không? Chắc sẽ có… Nhưng, 
cũng có thể không. Có nhiều lý do để không đi mà. Lý do đi 
chỉ có một. Đơn giản là thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm 
đến vận mệnh dân tộc. Lý do để không đi thì… không thể kể 
hết ra được. Quá nhiều. Quá…vu vơ.

Thế thì sao? Tôi lại nghĩ. Thôi thì, yêu nước theo “thuyết 
tương đối” vậy. Được sống ở Nhật, học ở Nhật, giao lưu ở 
Nhật, thì hưởng chút văn minh của Nhật, cố gắng dõng dạc, 
tự tin. Nếu mà về thì lại… ngó trước ngó sau, thể hiện được 
bao nhiêu thì thể hiện. Làm căng thì mình chùng lại, lui bớt 
đi. Thả thì mình cố “vươn” theo, “nương” theo tiến bộ xã hội 
trên thế giới. Nói chung là “tùy cơ ứng biến”, yêu bên trong 
hay thể hiện ra ngoài là… tùy mình.

Nghĩ vậy, tôi lại thấy buồn. Một nỗi buồn sâu sắc, thấm 
thía, che hết mọi hân hoan mà cuộc biểu tình tưng bừng khí 
thế ban chiều đã mang đến cho tôi.
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Trò chuyện với một người 
Hungary về hải đảo Việt Nam

Nguyễn Hoàng Linh

Ngày 5-6, mặc dầu rất muốn ngồi nhà online để theo dõi 
tình hình bạn bè, đồng nghiệp, những người quen và không 
quen ở nhà trong cuộc biểu tình, tuần hành phản đối Trung 
Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nhưng vì một lời hẹn từ 
lâu, mình cùng gia đình xuống một thị trấn cách Budapest 
chừng 17 cây số để dự một Lễ hội Nghệ thuật Dân tộc do các 
bạn hữu Việt Nam và Hungary tổ chức.

Về đến nhà thì cũng đã gần 5h chiều, tức đêm ở Việt Nam. 
Mở máy, chậm rì rì, mãi mới vào được hòm thư. Thì đập ngay 
vào mắt mình là lá thư trên cùng có nội dung (subject) gây 
sốc, bằng tiếng Hung: “Vietnam 2011. június 5-e: tüntetések 
a kínai agresszió ellen. Kína meg akarja támadni Vietnamot” 
(Việt Nam, ngày 5-6-2011: biểu tình chống Trung Quốc xâm 
lược. Trung Quốc muốn tấn công Việt Nam).

Người gửi thư là chị Sebők Ildikó (tên Việt là Kim Liên), 
một phụ nữ Hungary từng có thời gian du học tại Ðại học 
Tổng hợp Hà Nội vào thập niên 70-80 thế kỷ trước. Trong 5 
năm ở Hà Nội, chị đã có chồng người Việt (nay đã chia tay), 
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đã học tiếng Việt ở mức đọc thông viết thạo không kém tiếng 
mẹ đẻ là mấy (nếu nghe giọng chị qua điện thoại, không thể 
nghĩ chị là người nước ngoài) và hiện nay, chị làm phiên dịch 
tiếng Việt tại các cơ quan chính quyền Hungary.

Mở lá thư chị gửi, chỉ có độc một dòng là địa chỉ trang tin 
của Anh Ba Sàm. Ðã quen cách “trao đổi thông tin” của chị 
là tất cả những gì cần nói bó gọn hết vào phần subject, mình 
hồi âm chị rằng mình có biết chuyện ấy, và hỏi chị có thấy báo 
Hungary đưa tin hay chưa, nếu có thì “mách” cho mình. Và 
thế là hai chị em sa vào một cuộc trò chuyện khá dài qua email 
về đề tải nóng hổi nhất ở quê hương thứ nhất của một người, 
và quê hương thứ hai của người kia.

Trong thư, chị buồn phiền nói rằng, Thủ tướng Hungary 
Orbán Viktor chủ trương thân thiện với Trung Quốc nên chắc 
hẳn việc đưa những tin này đã bị cấm bởi Ðạo luật Truyền 
thông mới. Sau đó, chị bổ sung rằng theo một nguồn tin chị 
có, “chẳng mấy nữa Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ có chuyến 
công du Hungary và hẳn Hung không muốn có những rắc rối 
về ngoại giao, chứ mọi người có thiện ý đều phải thấy rằng cái 
lý thuộc về Việt Nam”.

Thêm nữa, Hungary cũng đang muốn để Trung Quốc xây 
một hệ thống đường sắt nào đó. “Tôi cho rằng người Hungary 
cũng không biết điều gì đang xảy ra ở đó đâu, họ cũng có quá 
nhiều vấn đề phải lo lắng. Với họ, Trung Quốc và Việt Nam 
quá xa xôi, họ không mấy quan tâm, cho dù thế giới ngày nay 
đã quá nhỏ để nếu ở đấy xảy ra cái gì, thì cũng ảnh hưởng tới 
đây. Cái chương trình truyền hình mà Trung Quốc tuyên bố 
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sẽ tát vỡ mặt Việt Nam ấy... Tôi còn đọc là họ muốn tấn công 
Việt Nam ở ba nơi và sẽ chiếm ngay Trường Sa...” – chị chia sẻ.

Mình ngạc nhiên vì sự thông thạo thông tin của chị, dù 
vẫn biết ngày nào chị cũng đọc báo Việt Nam. Có lần chị kể, 
cứ ngủ dậy là chị lại lên mạng xem toàn bộ các trang mạng của 
Việt Nam, nên chị biết còn rành hơn các “thân chủ” Việt mà 
chị hay đi dịch cho họ, rằng ca sĩ nào vừa “lộ hàng”, tên sát 
thủ nào vừa bị tóm, v.v... Nhưng một điều tôi chưa biết là chị 
còn rất quan tâm và để ý sát sao đến tình hình xã hội, chính 
trị của Việt Nam.

Như ngầm hiểu được thắc mắc của mình, chị viết tiếp: 
“Ngày nào tôi cũng đọc tất cả những tin có liên quan trên 
trang Anh Ba Sàm và Vietinfo, tôi rất lo ngại cho các bạn 
Việt Nam. Em biết đấy, đây là trò chia chác vùng ảnh hưởng 
giữa hai cường quốc (Mỹ và Trung Quốc), và vấn đề dầu khí. 
Nhưng Trung Quốc cần “đường lưỡi bò” không chỉ vì dầu 
khí, mà họ còn muốn xây dựng một tuyến giao thông ra Ấn 
Ðộ Dương nữa. Tôi tò mò không biết Ấn Ðộ phản ứng ra sao 
trước việc này...”.

Nói về chuyện chính quyền và báo chí chính thống ở Việt 
Nam chỉ đề cập một cách hết sức dè dặt tới các vấn đề này, 
chị nhận xét: “Ðây là điều dở hơi vì ngày nay ai chả có mạng 
Internet ở nhà, và họ có thể biết về bất cứ khía cạnh nào của 
đất nước. Tôi không biết kết cục sẽ ra sao, nhưng đây không 
chỉ là điều lo ngại đối với Việt Nam, mà đối với cả thế giới 
cũng vậy. Nếu hai cường quốc “thụi” nhau, hậu quả sẽ thuộc 
về các nước nhỏ”.
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Mình đặt một câu hỏi vui cho chị, nếu có biểu tình phản 
đối trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest, chị có tham 
dự không? Thì chị đáp ngay: “Tôi rất sẵn sàng. Ba con tôi là 
người Việt Nam, Việt Nam cũng là tổ quốc của chúng nó, và là 
quê hương thứ hai của tôi. Nếu tôi gặp khó khăn, người Việt 
luôn giúp đỡ tôi và tôi cũng giúp họ. 32 năm nay – tức là 2/3 
phần đời sau của tôi – tôi sống giữa những người Việt Nam và 
tôi rất yêu họ!”.

“Mọi chuyện rất khó khăn, em ạ, chúng ta chỉ là những kẻ 
rất nhỏ bé. Nếu ở Hungary có hoạt động gì liên quan đến vấn 
đề này, nhớ báo cho tôi, vì tôi rất yêu Việt Nam, yêu tận tâm 
can. Tôi mê Việt Nam, một dân tộc rất dễ thương. Tôi tự hào 
là có ba đứa con Việt Nam và bản thân tôi cũng đã một nửa là 
người Việt. Tôi nghĩ rằng những năm tháng sau của mình, tôi 
cũng sẽ sống với các bạn Việt Nam” – chị nhắc lại.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đượm một nỗi buồn khó 
tả và không tránh khỏi. Mấy ngày trước đây, một chị người 
Việt hiện sinh sống tại Hungary đã gửi thư chung cho chừng 
60 địa chỉ, kêu gọi bà con nên theo dõi những cuộc biểu tình 
yêu nước ở Việt Nam và đặt vấn đề “nên chăng, cũng nên 
tham gia một buổi tuần hành ôn hòa phản đối như vậy vào 
chủ nhật tuần sau (12-6-2011) trên đất Hung”. Cho đến hôm 
nay, chưa hề có một lá thư nào hồi âm chung về ý kiến tích 
cực của chị!

Ðương nhiên, mình cũng hiểu rằng trong cuộc sống hiện 
tại với bao nhiêu âu lo, bao nhiêu điều cần để ý, chuyện biên 
giới hải đảo xa xôi – hay nói chung, cái gọi là “chuyện triều 
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đình” – không thể, không phải là mối quan tâm của đa số. Ðối 
với một người Việt bình thường bên này, sáng sớm tất tả ra 
chợ kinh doanh buôn bán, bươn chải cả ngày, tối muộn mới 
về nhà và mòn mỏi vì sinh kế, tin tức chính trị không thể có 
vị trí trong họ bằng những thể loại giải trí hoặc “chó cán xe...” 
đầy rẫy trên báo mạng và báo giấy.

Ngay cả rất nhiều người đã thành đạt, không phải lo miếng 
ăn hàng ngày, thì việc ăn vận gì cho sành điệu để đi dự một 
party, làm sao “vụt” golf giỏi cho điệu nghệ... dầu sao cũng 
vẫn lấn át những vấn đề của đất nước. “Lo gì, “nó” đã đánh 
đâu mà sợ, dọa nhau thôi!”, “chính trị nhức đầu, hơi đâu mà 
lo, vạ đến thân”, “làm gì có chuyện “nó” dám, làm gì ta, còn 
có... quốc tế kia mà”, v.v... là những câu tôi hay được nghe, cả 
từ những trí thức Việt bên này, để lấp đi sự thờ ơ, hoặc thiếu 
thông tin xác thực trong vấn đề cương vực tổ quốc.

Làm việc với bà con ngoài chợ hàng ngày, chị Ildikó quá 
hiểu thực tế đó, cũng như những nguyên nhân “nhỡn tiền” 
của nó. “Người Việt đã đây quá nghèo khổ, quá ít tiền, họ phải 
chú tâm để kiếm miếng ăn hàng ngày, mà họ cũng có thể làm 
được gì nhiều trong vấn đề này đâu”, chị nhận xét, vẻ cảm 
thông. Rồi chị phân trần: “Tôi cũng chẳng giàu có gì, nhưng 
tôi đã có tuổi, có chút tiền tiết kiệm, mặt khác tôi không phải 
trả tiền thuê quầy như họ, mọi thứ ở trong đầu tôi hết”.

Cuối cuộc trò chuyện, chị tỏ vẻ lo âu: “Tôi không biết ban 
lãnh đạo Việt Nam có chịu “thuần phục” Trung Quốc khổng 
lồ và hùng mạnh không? Hay chiến tranh sẽ bùng nổ? Nhưng 
nếu có chiến tranh, điều đó không chỉ dẫn tới những thay đổi 
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trong khu vực, mà còn trên toàn thế giới. Em có nghĩ rằng Mỹ 
sẽ để yên nếu Việt Nam đứng về phía Trung Quốc? Nhưng 
cũng không thể biết được nếu có chiến tranh thì Mỹ có bảo 
vệ Việt Nam?

Có nghĩa lý gì không để hy sinh bao nhiêu thanh niên cho 
một cuộc chiến mà kết cục của nó là rõ ràng? Vì Trung Quốc 
mạnh và lớn hơn Việt Nam rất nhiều, chắc chắn họ sẽ thắng. 
Ban lãnh đạo Việt Nam hiện đang trong tình thế khó khăn vì 
không có giải pháp nào tốt trong hoàn cảnh này...”.

Ðể trả lời chị, mình chỉ biết nói rằng, trên các trang mạng, 
có rất nhiều bài viết động lòng về cuộc biểu tình ngày 5-6 mà 
chị có thể tìm đọc để hiểu thêm tình hình. Theo mình đại đa 
số thanh niên Việt Nam đều rất yêu nước và dù Trung Quốc 
mạnh hơn nhiều, cũng không dễ dàng tấn công và chinh phục 
Việt Nam theo kiểu “mặt đối mặt”. Mình cũng (ngầm) tin và 
hy vọng là Chính phủ Việt Nam, rốt cục, sẽ có đối sách thích 
hợp để lòng yêu nước và niềm tin của người dân được kết 
tinh trong nỗ lực chung chống lại sự đe dọa đến từ bên ngoài.

Tuy nhiên, có những điều mà mình không muốn nói ra 
với chị, dầu sao, cũng là một người nước ngoài. Giá tinh thần 
yêu nước của người dân được thể hiện một cách tự do hơn, 
đỡ phải phụ thuộc cơ chế “xin – cho” và “điều chỉnh bằng dùi 
cui” (ý của nhà văn Phạm Viết Ðào); giá người dân khi bộc lộ 
lòng ái quốc không bị chính quyền coi là vi phạm vào “độc 
quyền” của Ðảng và Nhà nước; giá nhiều bạn trẻ – thay vì 
đồng cảm với những người dám nói tình cảm vì quê hương 
thay phần cho họ – thì lại ngồi dè bỉu, hù dọa và cố rung 
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chuông báo động giả về nguy cơ khiêu khích, lợi dụng của 
một đảng chính trị nào đó… – thì “sức mấy” mà Trung Quốc 
dễ làm gì Việt Nam, như họ đã làm trong nhiều thập niên 
qua?
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Nếu không có biểu tình ngày 5-6

Nguyễn Đắc Hải Di

Sự kiện ầm ĩ trên Biển Đông vừa qua như một phép thử 
của Trung Quốc.

Mỹ không can thiệp. Bảo quan tâm nhưng không đứng về 
phe nào.

Các nước ở khu vực châu Á không lên tiếng.

Nhà nước Việt Nam phản ứng yếu ớt, và một mặt khác lại 
muốn thúc đẩy triển khai Cung Hữu nghị Việt-Trung.

Những dòng này tôi viết ngày 4-6-2011.

Có thể nhiều người sẽ không tham gia biểu tình.

Vì thấy không có ích lợi gì.

Vì tin đồn tổ chức đứng sau là Việt Tân.

Vì lời đồn đại cuộc biểu tình núp dưới danh nghĩa chống 
đối Trung Quốc nhưng muốn lật đổ chế độ.

Vì sợ lòng yêu nước bị lợi dụng.

Vì ghét bọn “phản động”.

Vì nghĩ lòng yêu nước có thể thể hiện bằng cách khác.

Vì sợ gây ra chiến tranh.
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Vì sợ nếu có chiến tranh Việt Nam sẽ thua.

Vì sợ có chuyện xảy ra.

Vì sợ bị bắt.

Vì sợ bị đuổi học.

Vì sợ gia đình chửi mắng.

Và một khi đã không muốn đi, có thể có hàng trăm hàng 
ngàn hàng vạn lý do.

Nhưng nếu không có biểu tình, đây sẽ là một phép thử của 
Trung Quốc.

Mỹ đã không can thiệp.

Các quốc gia khác ở châu Á đã không lên tiếng.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã không phản ứng đủ mạnh và 
quyết liệt.

Người dân Việt Nam cũng chẳng bày tỏ thái độ (trừ việc 
treo hình lên avatar Facebook và bấm like các trang phản đối 
Trung Quốc viết bằng tiếng Việt mà hiển nhiên Trung Quốc 
không hiểu).

Trung Quốc đã có câu trả lời: Việt Nam sẽ trở thành thuộc 
tỉnh của Trung Quốc.
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Hãy lên tiếng, dõng dạc và minh bạch!

André Menras/ Hồ Cương Quyết

Ngày hôm qua, mồng 5 tháng sáu 2011, tôi đã đi biểu tình, 
để nói lên sự công phẫn của tôi đối với nhà cầm quyền Trung 
Quốc, và biểu lộ sự ủng hộ toàn diện của tôi với nhân dân Việt 
Nam cũng như nhân dân các nước bạn ASEAN mà cái “lưỡi 
bò” của Trung Quốc muốn chiếm đoạt biển đảo thiết yếu cho 
cuộc sống hôm nay và sự phồn vinh ngày mai. Tôi đi biểu tình 
để vợi bớt sự cay đắng tích lũy từ nhiều tháng, nhiều năm qua. 
Cùng đi với tôi là những người bạn đã từng chia sẻ hoạn nạn 
và chung lưng đấu cật đấu tranh trong nhà tù của chế độ độc 
tài làm tay sai cho xâm lược Mỹ. Thế là thế hệ lục tuần chúng 
tôi đã gặp lại nhau, với đầu óc, trái tim và niềm tự hào của tuổi 
hai mươi, đoàn kết chống lại cuộc xâm lược mới. Khẩu hiệu 
chúng tôi hô vang là những lời trong sáng, không một chút vẩn 
đục hận thù. Đó là biểu hiện của một sức mạnh an nhiên, hầu 
như vui tươi, không một chút sợ hãi. Và chắc chắn là không sợ 
những cái dùi cui mà chúng tôi đã thấy ngay trước mặt.

Chúng tôi đã nhận lời chính quyền TP.HCM, cụ thể là ông 
Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, và ông 
Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đã có 
nhã ý mời chúng tôi đối thoại. Với hai vị, chúng tôi đã khẳng 
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định là chúng tôi kiên quyết lên án thái độ hiếu chiến, bành 
trướng chủ nghĩa của chính quyền Bắc Kinh ở Biển Đông. 
Chúng tôi cũng nói rõ với các vị không gì và chẳng ai có thể 
ngăn chặn được sự phẫn nộ xuất phát từ lòng yêu nước của 
nhân dân, bởi đó là sự phẫn nộ lành mạnh, chính đáng và cần 
thiết để bảo vệ đất nước. Đó là sự phẫn nộ cứu quốc. Chúng 
tôi đã yêu cầu Chính phủ và Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện 
để sự công phẫn được thể hiện trong tinh thần trách nhiệm, 
hòa bình, kiên quyết, toàn diện trong sự tôn trọng trật tự.

Có những tình huống mà im lặng không giúp ta tránh 
né được hiểm nguy, ngược lại chỉ làm tăng mối họa vì đối 
phương lầm tưởng im lặng là bạc nhược. Làm sao có thể trông 
mong vào sự ủng hộ của công luận thế giới nếu ta cấm đoán 
chính nhân dân ta lên tiếng? Phản ứng ngoại giao tất nhiên 
là cần thiết, nhưng không đủ để tranh thủ được sự đoàn kết 
quốc tế mà Việt Nam rất cần trong lúc này. Làm sao mà những 
người đã từng dựa vào sức mạnh của nhân dân để giải phóng 
và thống nhất đất nước, ngày nay lại có thể cản ngăn quyền 
thông tin và hành động của nhân dân?

Trung Quốc đã quyết đẩy mạnh cuộc tiến công quân sự ở 
Biển Đông. Điều ấy, cộng đồng quốc tế đã thấy nhãn tiền: vậy 
chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ! Trung Quốc vi phạm mọi 
thỏa thuận mà họ đã ký kết: chúng ta hãy lên tiếng mạnh mẽ! 
Hải quân Trung Quốc sách nhiễu, khủng bố ngư dân Trung 
Bộ trên những vùng biển mà họ đánh bắt từ đời cha ông: 
chúng ta hãy lên tiếng mạnh mẽ! Hãy lên tiếng trên đường 
phố, trong hàng quán, tại các trường phổ thông và đại học. 
Hãy thông báo về số phận những đồng bào bị sách nhiễu, bắt 
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giam, cướp bóc và phá sản trên Biển Đông, phổ biến thông tin 
trên khắp nước, cho đến mọi vùng sâu vùng xa. Tóm lại: Hãy 
thông báo trung thực về tình hình cuộc xâm lược ngày càng 
xấu xa và ráo riết.

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam? Ta không nên 
tự bằng lòng với những cuộc họp của mấy chuyên gia Việt 
Nam để khẳng định điều ấy một cách âm thầm với vài chuyên 
gia quốc tế. Các hội nghị ấy đều quan trọng, nhưng chúng ta 
cần khẳng định chủ quyền ấy trong các trường học, trong các 
chương trình sử địa ở cả nước. Tôi rất sửng sốt và đau buồn 
khi thấy trên đảo Lý Sơn, nơi xuất phát của những ngư dân 
vẫn kiên trì đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa, hòn đảo đứng đầu 
sóng ngọn gió trong cuộc tranh đấu để khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, con em của họ không 
được biết gì về địa lý của những hải đảo, nơi mà cha anh của 
các em bị hải quân Trung Quốc bắt bớ, giam cầm, nhận chìm 
tàu thuyền. Biết bao tấm bản đồ hành chính Việt Nam còn 
thiếu vắng đảo Hữu Nhật và Quang Ánh, những địa danh 
mang nặng nghĩa tình vì tại đây, tổ tiên của họ trong hải đội 
Hoàng Sa đã hy sinh!

Tôi rất hiểu vị thế cực kỳ khó khăn và tế nhị của các nhà 
lãnh đạo Việt Nam mong muốn tránh cho nhân dân mình 
đã trải qua bao đau thương trong suốt lịch sử dân tộc phải 
gánh chịu những hy sinh mới. Ai cũng biết Trung Quốc là một 
cường quốc kinh tế và quân sự có khả năng làm hại và tàn phá 
to lớn, nhất là đối với những nước lân cận như Việt Nam. Nhà 
cầm quyền Trung Quốc đã chứng tỏ họ không ngần ngại làm 
đổ máu Việt Nam: năm 1974, năm 1979, năm 1988. Ngày nay 



Hãy lên tiếng, dõng dạc và minh bạch!    235

họ vẫn tiếp tục, họ vin vào bất cứ biểu hiện kháng cự chính 
đáng nào để hành động khiêu khích, giết chóc, phá hủy và 
chiếm đóng. Những con người đã làm đổ máu chính nhân 
dân họ, thanh niên của nước họ năm 1989, những con người 
ấy không biết băn khoăn, coi trọng mạng sống con người là 
gì. Nhưng sợ hãi không đẩy lùi được hiểm họa. Ngược lại, 
khi bị chó sủa mà anh bỏ chạy, thì nó sẽ đuổi theo anh và cắn 
anh. Cụ Bùi Thượng 73 tuổi, vô địch lặn nước sâu ở Lý Sơn, 
rất biết điều ấy: “Gặp một con cá mập lớn, thì phải đối mặt 
với nó, nhìn trừng mắt vào nó. Có như thế thì nó mới không 
tấn công”.

Có những thời điểm phải biết đối mặt. Đó là vấn đề sống 
còn. Đối mặt trước hết là nói thật, nói sự thật. Ở Bình Châu và 
Lý Sơn, tôi đã phỏng vấn những ngư dân ngày ngày phải liều 
mạng ra khơi. Họ kể rằng họ đã đụng phải những đoàn tàu 
đánh cá Trung Quốc tới sát đảo 20 hải lý. Những đội đánh cá 
Trung Quốc tổ chức chặt chẽ, hung hãn, chắc là được sự yểm 
trợ của hải quân Trung Quốc đóng căn cứ ở Hoàng Sa. Còn 
ngư dân Việt Nam, tôi không thấy ai nói là cảm thấy được bảo 
vệ hay yểm trợ! Và khi gặp họa, thì bị bắt, bị giam cầm, bị tịch 
thu cá mú và thiết bị, và những món nợ to lớn phải trả. Thân 
cô thế cô, như ông Tiêu Viết Là, người xã Bình Châu, bốn lần 
bị Trung Quốc bắt giam. Trợ cấp của Nhà nước hoặc không có, 
hoặc không thấm vào đâu. Phải anh hùng đến mức nào mới 
tiếp tục đi khơi ra lộng trong tình hình như vậy!

Những người vợ góa của các ngư dân đã bị mất tích một 
cách bí hiểm ở khu vực Đá Bông Bay, một thứ “tam giác 
Bermuda” của quần đảo Hoàng Sa, ngày nay sống đơn độc, 
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hết sức cô độc, vì “quỹ tiết kiệm” duy nhất của họ là người 
chồng. No đói là nhờ chồng. Có chị thậm chí tiền không có 
để xây được một cái “mộ gió” cho chồng. Mùa mưa, không có 
tiền sửa lại mái dột trên căn nhà một gian trơ trọi. Tiền đâu 
cho con cái học thêm, mà việc học của con cái là nguồn hy 
vọng duy nhất cho những người góa bụa đau thương này.

Món tiền tượng trưng hai triệu đồng mà chính quyền 
thi thoảng ban phát nơi này nơi kia không thay đổi được số 
phận của họ. Món tiền hàng tỉ đồng mà các đại gia bỏ ra để 
xây tượng đài ở Trường Sa không giúp gì cho họ sống qua 
ngày. Phải lên tiếng, phải nói về họ. Họ phải được hưởng một 
chương trình hỗ trợ chính thức của Nhà nước, một chương 
trình ưu tiên và tối thiểu cũng phải cung cấp lương thực, nhu 
yếu phẩm và thuốc men. Con cái của họ phải được học và 
chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Các cháu các em phải 
được coi là nghĩa tử quốc gia. Bảo vệ các em, mẹ của các em 
là bảo vệ biển đảo, là bảo vệ đất nước một cách cụ thể và hữu 
hiệu.

Trong bối cảnh ấy, tôi lại càng sửng sốt khi thấy chính 
quyền tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm của Trung Quốc. Hãy 
nói chuyện “tàu lạ” với ngư dân Trung Bộ, họ sẽ sửa ngay 
“tàu Trung Quốc”. Họ chẳng “lạ” gì, sự thật rành rành đối với 
họ. Tại sao phải giấu cả tên bọn hung thủ mà không ai không 
biết? Tại sao còn bắt cả báo chí phải dùng chữ “lạ” ở đây? Cái 
gì hại đến khả năng tự vệ là có hại cho đất nước!

Nhiều bạn nói với tôi: Trung Quốc không như Mỹ đâu: 
Họ khôn lắm, nên nguy hiểm hơn nhiều. Không chắc! Đúng 
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là gần kề thì hiểm họa càng lớn và lâu dài, đúng là họ có kế 
hoạch bành trướng bạo liệt về mọi mặt – kinh tế, quân sự, 
ngoại giao và tuyên truyền đối nội – nhưng chưa chắc là họ 
đã cân nhắc đầy đủ những hậu quả của chính sách xâm lược 
ấy. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thực là “khôn” không? 
Leo thang quân sự như vậy, họ đang tạo điều kiện xích lại gần 
nhau giữa những nước ASEAN mà lợi ích ở Biển Đông bị đe 
dọa. Sau các sự kiện Tây Tạng, Tân Cương, họ đang đánh mất 
chút uy tín còn lại đối với công luận quốc tế. Họ mở ra một 
trận tuyến mới, nghĩa là phải ghìm ở đây những lực lượng, 
nghĩa là chuyển hướng một phần đầu tư cần thiết cho công 
cuộc phát triển kinh tế vào một cuộc phiêu lưu tốn kém chắc 
chắn sẽ làm họ sa lầy. Đã qua rồi cái thời mà họ có thể ngang 
nhiên chiếm đoạt Hoàng Sa, ngang nhiên đánh chìm tàu tiếp 
vận của Việt Nam tại Bãi Gạc Ma. Trung Quốc đang phát triển 
mạnh, song chính sự phát triển ấy đang khoét sâu những 
mâu thuẫn nội tại, khuếch đại những bất bình đẳng xã hội. 
Nguy cơ xảy ra rối loạn xã hội không thể dùng đàn áp mà đẩy 
lùi mãi mãi, và những rối loạn ấy sẽ đe dọa sự phát triển kinh 
tế mà thực chất là tư bản chủ nghĩa. Không cần phải là nhà 
tiên tri cũng thấy được rằng: khó khăn của Bắc Kinh đang ở 
trước mặt, chứ không phải ở sau lưng. Đó là điều chắc chắn. 
Và lúc đó, họ sẽ phải trả lời trước nhân dân Trung Quốc, trước 
những người mà họ sách nhiễu, đàn áp, trấn lột.

Còn một bài học lịch sử nữa mà nhà cầm quyền Trung Quốc 
muốn quên – như thế không “khôn” tí nào – đó là: Về lâu dài, 
không thể làm nên điều gì khi họ đi ngược lại ý chí của các dân 
tộc, bởi vì sức mạnh thực sự nằm trong nhân dân, chứ không 
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nằm trong họng súng, trong số lượng vũ khí. Ở Lý Sơn, tôi có 
dịp tham dự một nghi thức rất có ý nghĩa, nói lên ý chí của 
người dân hải đảo. Khi một ngư dân mất tích vì bão biển hay 
vì lí do bí ẩn nào đó, gia đình nào có khả năng xây mộ và mời 
thầy cúng, thì tổ chức một cái lễ rất độc đáo, có lẽ có một không 
hai, để gọi hồn người đã khuất về nhập vào một hình nhân nặn 
bằng đất sét được phù phép. Hình nhân được an táng trong 
một cái mộ gọi là “mộ gió”, để thân nhân có thể tới cúng viếng. 
Mê tín chăng? Có thế. Nhưng không chỉ có thế. Tôi nghĩ việc 
này có một ý nghĩa sâu sắc: phong tục mấy trăm năm này nói 
lên ý chí của những người sống, kiên quyết giành lại từ biển cả, 
từ kẻ địch cái gì quý nhất, mang về cho gia đình, cho đất nước. 
Đó là thông điệp rất rõ ràng gửi tới kẻ xâm lược: “Dù các người 
làm gì đi nữa, chúng tôi vẫn gắn bó với những người đi biển, 
gắn bó với biển, với văn hiến này, với đất nước này. Những 
điều ấy, không gì, không ai có thể chiếm đoạt được”.

Người dịch: Nguyễn Ngọc Giao
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“Ði dây” với nhân dân, coi chừng té

Vũ Quý Hạo Nhiên

“Ði dây” là hai chữ được dùng khá thường xuyên để miêu 
tả cách thức “lăng ba vi bộ” của nhà cầm quyền Việt Nam.

Thông thường nhất, người ta nói chính quyền Việt Nam 
“đi dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong quá khứ, khi nội bộ 
Quốc tế Cộng sản hục hặc nhau, người ta cũng từng nói Việt 
Nam thời Hồ Chí Minh đã “đi dây” giữa Trung Quốc và Liên 
Xô.

Khi đi dây như vậy, chính quyền Việt Nam không thể hiện 
rõ lập trường. Anh phe ai, Brezhnev hay Mao? Không biết. 
Anh muốn thân ai, Mỹ hay Tàu? Cũng không biết.

Tất nhiên, Nhà nước Việt Nam, hay cụ thể hơn là Nhà 
nước cộng sản Việt Nam, cũng nghĩ ra được một câu trả lời để 
nói nghe như một thứ lập trường. Hỏi anh phe ai, Brezhnev 
hay Mao, Nhà nước Việt Nam sẽ trả lời nước đôi rằng chúng 
tôi về phe xã hội chủ nghĩa, cả Nga lẫn Tàu. Thoáng nghe qua 
thì cũng hợp lý, nhưng thật ra không hợp lý chút nào. Như 
hỏi anh yêu ai, Hoạn Thư hay Thúy Kiều, anh không thể trả 
lời chung chung là tôi yêu phụ nữ. Khi Nga với Tàu tố cáo lẫn 
nhau là không theo đúng chủ nghĩa cộng sản, nếu anh tự gọi 
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là cộng sản anh phải chọn một trong hai.

Nhưng đó là bản chất của đi dây. Người đi dây không có 
lập trường mà chỉ muốn nửa bên này nửa bên kia, vừa A vừa 
B, vừa say vừa tỉnh. Nếu đi giỏi, động tác đi dây sẽ có tính hài 
hòa. Ði dây không giỏi, sẽ giống như người tâm thần phân 
liệt.

Trong hai tuần mới đây, một hiện tượng đi dây mới, lại 
diễn ra. Ðó là chuyện biểu tình. Trong chuyện này, Nhà nước 
Việt Nam lại một lần nữa biểu hiện sự thiếu lập trường và 
động thái nửa muốn thế này nửa muốn thế nọ.

Một mặt, Nhà nước ra vẻ như muốn chống hành động 
xâm lăng của Trung Quốc, nên nhá đèn xanh hay vàng gì đó, 
cho người dân xuống đường biểu tình.

Ở Hà Nội, Sài Gòn trong ngày 5 tháng 6, cuộc biểu tình 
diễn ra ôn hòa, không có xung đột lộ liễu giữa dân với công 
an.

Nhưng bên cạnh đó, Nhà nước vẫn sợ hãi khi nhìn một 
cuộc xuống đường. Nhiều nhân vật nhạy cảm bị ngăn chặn 
không được tham gia. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chẳng hạn, đóng 
vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình 2007, bị chặn không 
được vào trung tâm Sài Gòn. An ninh bủa vây một loạt nhân 
vật khác, các blogger Hồ Lan Hương, Uyên Vũ, Bướm Ðêm, 
Tạ Phong Tần. Blogger Mẹ Nấm bị bắt, bị giam hơn một ngày.

Một thí dụ của nỗi sợ “biểu tình” là cuộc đối thoại giữa an 
ninh và Mẹ Nấm. “Ý kiến của công an: Nhà nước không cho 
phép biểu tình, biểu tình là vi phạm pháp luật, cho dù đó là 
tuần hành ôn hòa” – Mẹ Nấm kể lại.
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Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, gọi cuộc biểu tình tuần 
hành là chuyện “một số người đi ngang qua” tòa đại sứ, tòa 
tổng lãnh sự, cũng là kết quả của tính tâm thần phân liệt đối 
với hiện tượng “biểu tình”: Cũng muốn dân chống Trung 
Quốc lắm, nhưng cũng không muốn dân “biểu tình” chút nào.

Nhất là biểu tình tự phát. Nếu để dân tự phát lần 1, rồi tự 
phát lần 2, biết làm gì khi dân tự phát lần 3, lần 4, lần n?

Nỗi sợ này lên cao hơn khi người dân biểu tình tự phát 
tuần thứ nhì. Tất cả những gương mặt trí thức tham gia biểu 
tình chủ nhật trước đều bị theo dõi và đe dọa không được 
bước ra khỏi nhà. Họ cũng bị cô lập thông tin, nhiều người 
còn không biết có cuộc biểu tình lần 2.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những vụ bắt 
thanh niên giữa ban ngày, với tấm hình nóng nhất trong ngày 
và nhiều hình khác.

Ði dây giữa nhu cầu chống ngoại xâm và nhu cầu cai trị 
dân chúng, Ðảng Cộng sản lại biểu lộ lập trường mập mờ, 
không rõ rệt.

Nhưng đi dây có gì xấu? Chẳng phải chính sự điêu luyện đi 
dây giữa Liên Xô và Trung Quốc đã giúp miền Bắc nhận viện trợ 
từ cả hai phía? Không phải vậy. Lợi điểm đó chỉ ngắn hạn. Ơn 
mưa móc nhận được từ Nga với Tàu, thế nào cũng có lúc phải trả.

Tới khi đánh nhau xong, cả hai bên Liên Xô – Trung Quốc 
đều quay sang đòi nợ, không chỉ nợ vật chất, mà còn đòi nợ 
tinh thần. Thắng rồi, cả hai bên đều hết nhân nhượng với sự 
lấp lửng, và đòi hỏi Ðảng Cộng sản Việt Nam phải nói rõ: Anh 
đứng ở đâu trong Quốc tế Cộng sản? Anh về với Nga, hay về 
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với Tàu? Khi Việt Nam ngả hẳn về phía Liên Xô, Trung Quốc 
cho rằng cộng sản Việt Nam tráo trở, “dạy cho một bài học”.

Lẽ ra bài học phải rút ra, là “chớ có mà đi dây.” Nhưng Việt 
Nam dường như vẫn cứ không chịu học bài này. Khi đi dây 
giữa Tàu với Mỹ, Việt Nam tập trận với Mỹ là bị Trung Quốc 
lên án. Thử hỏi Philippines, Nam Hàn, nhiều nước khác tập 
trận với Mỹ, có bị Trung Quốc lên án không? Tại sao lại lên án 
Việt Nam? Vì Trung Quốc lại một lần nữa có cảm tưởng cộng 
sản Việt Nam tráo trở, đi nước đôi.

Ði dây, do đó, thực ra là có hại chứ không lợi lộc gì.

Ði dây với nhân dân, lại càng hại nữa. Nhân dân thấy gì 
khi mình biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt?

Nhân dân thấy gì khi tuần trước được bật đèn xanh đèn 
vàng, mà mấy ngày sau, Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý dư 
luận, thì tuần sau đó quả nhiên dư luận bị xử lý?

Sẽ tới một ngày, nhân dân hết nhân nhượng với sự lấp 
lửng, và đòi hỏi Ðảng Cộng sản Việt Nam phải nói rõ: Anh 
đứng ở đâu, về với dân, hay về với Tàu?

Liệu có dễ dàng đi dây với lòng yêu nước của dân mãi 
được không?



VÔ CẢM
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Về việc một số người tụ tập gần 
Đại sứ quán Trung Quốc

Thông Tấn Xã Việt Nam

Ngày 5-6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước 
loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung 
Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng 
lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. Đó là thông tin sai sự 
thật.

Trên thực tế, sáng 5-6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, 
đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh 
sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu 
nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ 
thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở 
hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này 
đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của Việt Nam. Những người này cho rằng, hành động của 
các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền 
chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công 
ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố 
về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung 
Quốc và các nước ASEAN.
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Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ 
một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan 
chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.
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Phản ứng chính thức của Việt Nam 
trước yêu cầu của Trung Quốc

Trần Song Hào

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố: “Sự 
kiện dân chúng Việt Nam tuần hành ở Hà Nội và TP.HCM 
hôm 5-6, là chuyện nội bộ của Việt Nam. Cuộc tuần hành đó 
xuất phát từ bức xúc của người dân về những vi phạm trắng 
trợn chủ quyền Việt Nam của tàu hải giám Trung Quốc hôm 
26-5. Họ thể hiện lòng yêu nước theo cách của mình trên tinh 
thần hòa bình và thiện chí.

Việt Nam và Trung Quốc không có cam kết về cấm người 
biểu tình bày tỏ lòng yêu nước của người dân. Vì thế chhúng 
tôi thấy đòi hỏi xử lý người biểu tình của ông Hồng Lỗi là 
không có cơ sở”.

(Hôm nay Bộ Ngoại giao đang bận họp, thay mặt cô 
Phương Nga, tui tuyên bố). He he…
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Sexy tất cả, trừ lòng yêu nước

Thùy Linh

Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những 
người nổi tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình 
làm nổi tiếng… với căn nhà cỡ triệu đô, hơn triệu đô và nhiều 
triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các trang mạng.

Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình 
trong các bồn tắm sang trọng của một phần giá trị trong 
những căn nhà đắt tiền đó. Bởi rất cả được phơi bày trên các 
trang mạng.

Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương 
của các sao và tự hỏi họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một 
người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm được đồng tiền nuôi gia 
đình hết sức chật vật?

Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang 
mạng chỉ thấy chuyện tốc váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ… 
của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng. Thậm chí 
đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện 
trên trang mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân 
dài tới dự lễ thành hôn. Giữa lúc xã hội nơi tôi đang sống có 
quá nhiều việc cần phải lên tiếng.
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Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm 
và hết sức sành điệu của ai đó cũng là người nổi tiếng được 
tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của các phóng viên và 
nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu 
dù chỉ một bữa cơm no bụng.

Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được 
“trình diễn” trên các báo và mạng internet như là phần không 
thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này. Những vụ án đốt 
con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, 
những vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ 
hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con cái mình… Tội ác dường như 
là chuyện bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang tính 
người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.

Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số 
tiền lên đến nhiều tỷ tỷ đồng mà người bình thường không 
biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ “rút kinh nghiệm”. 
Thử hình dung nếu có một Bao Tự thay vì thích xé lụa mà xé 
tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh 
giá 500.000 VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn 
nhịn… cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều đứa trẻ phải bỏ học 
vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ 
đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm 
trống hoác nơi núi cao rét buốt để nhọc nhằn bám theo con 
chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do nghèo đói, bệnh 
tật… Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.

Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo 
cả dân tộc bằng tư duy không thể nói là lạc hậu, mà phải nói 
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là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc tôi vẫn cúi đầu cam 
chịu, nhẫn nhục cắn răng. Tất cả cũng hiển hiện trên các trang 
báo và mạng không hề giấu giếm, hàng ngày. Sự thô bỉ, vô 
liêm sỉ, vô minh, trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy 
chục năm nay và vẫn đang tiếp tục. Sự nhẫn nhục, vụ lợi, 
bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng 
hề giấu giếm.

Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.

Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.

Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.

Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.

Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – 
Hoàng Sa – Việt Nam vào ngày 12-6-2011 vừa qua. Nhưng 
chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới sẽ gieo mầm 
vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…

Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với 
gần 90 triệu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân 
chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay.

Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, 
nhiệt huyết của họ đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác 
đang bị mắc căn bệnh thời đại “Parkinson thể xơ cứng”. Sự 
thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm 
chí từ vài con người. Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể 
bẩy cả trái đất này.

Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường 
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(hay vì gì gì đó) thì xin hãy một lần sexy lòng yêu nước để 
người dân được một lần ngưỡng mộ?

Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, 
còn những gì thuộc về riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…

Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà 
quên đi hơi thở nặng nhọc của người dân và đời sống nghèo 
nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn mưu sinh, trong 
đó có thể là cha mẹ họ.

Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính 
người mà gây tội ác.

Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối 
sống mặc định trong xã hội: tranh đua học hành; giành giật, 
mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi giá; giàu sang chẳng 
kém ai; đừng để “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…

Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất 
nước này.
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Trong mắt tôi

Nguyễn Thông

Trưa nay tôi uể oải lầm lũi chạy xe về, khác hẳn với một 
tuần trước đầy phấn chấn. Nỗi buồn cứ quay quắt, ồn ào 
khiến mình mệt mỏi. Chả dám than trách bởi đã xác định 
trước rồi, đường đời lắm nỗi gian nan. Không thể viết ngay 
được, mà mình lại vốn chậm chạp, viết cũng chậm. Nhưng 
không thể không viết.

Người xưa khi cần tăng tính thuyết phục cho điều gì đó 
thường quả quyết “mắt thấy tai nghe”. Những gì tôi biên ra 
đây là qua con mắt của tôi, còn bạn có tin hay không thì tùy.

Điểm lại một chút: 6h30 sáng bà xã chưa dậy, tôi ghi vội 
mấy chữ để trên bàn rồi xách xe đi. Đi về có báo cáo tuy hơi 
mất tự do nhưng trong trường hợp này có cái hay của nó. 
Đến cơ quan gặp đồng nghiệp Mr.Do cũng vừa tới. Nó trẻ, 
nhanh hơn mình, bỏ xe máy lại, lủng lẳng chiếc máy ảnh ống 
kính dài, thoắt cái đã ngoắc xe ôm vù mất. Mình cũng kêu 
một chiếc, bảo bác tài nhẩn nha dọc đường để xem nhân tình 
thế thái. Sài Gòn vẫn ồn ã nhộn nhịp, chả ai biết sau những 
gương mặt kia là những suy nghĩ gì. Tới Nhà Hát Thành phố, 
dòng đời thường vẫn như hôm qua hôm kia hoặc có thể ngày 
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mai nên mình bảo bác tài quành về nhà thờ lớn. Kia rồi sự 
khác lạ. Người đông hơn, đứng đầy trên vỉa hè đường Hàn 
Thuyên, quảng trường Công xã Paris và vườn cây trước dinh 
Độc Lập, càng ngày càng đông. Và dù chỉ là tay mơ, mình rất 
dễ dàng nhận ra nhan nhản công an, an ninh chìm nổi, rồi đủ 
loại sắc phục dân phòng tự vệ làm xanh mặt nhân dân. Họ 
chả cần giấu giếm, oai vệ vác dùi cui, cứ vài ba anh lại có một 
anh tay cầm bộ đàm, lúc líu lo lúc thầm thì ngó trước ngó sau 
rất chi là bí mật. Thôi tí nữa mình sẽ kể kỹ hơn về mấy “đồng 
chí” này, bởi họ là nhân vật chính của ghi chép hôm nay.

Tới ngã ba Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch nhìn 
sang quán cà phê tầng trệt Diamond, còn gọi là Cà phê Đá, lối 
trông sang Nhà Văn hóa Thanh Niên thấy Mr.Do và bạn bè 
đứng đó tự bao giờ. Trò chuyện vài câu, gặp thêm bạn đồng 
nghiệp cũ Phạm Thương. Thương chỉ một anh chàng nhỏ con 
đẹp trai đeo chiếc máy ảnh, bảo ông xã em đây. Mọi người 
vui vẻ nhưng dường như trong ánh mắt có điều gì lo toan. 
Mình hiểu. Mọi người theo tiếng gọi của trái tim, tình yêu 
đất nước mà tụ họp về đây nhưng nó cứ tự phát, tản mát thế 
nào ấy, không khéo lại chỉ là cuộc vi vu vô nghĩa. Kim phút 
kim giờ cứ nhích dần. Ai nấy sốt ruột mà chẳng dám nói ra, 
sợ làm nhụt chí kẻ khác. Mình tranh thủ đi tìm Duy Ngọc bởi 
hắn có khuôn mặt rất dễ nhận ra, vả lại lần trước mình thích 
mấy cái ảnh của hắn quá, hầu như các báo mạng kể cả trong 
ngoài nước đều dùng ảnh của hắn. 8h hơn, đang đếm bước 
trên lề đường Phạm Ngọc Thạch thì có bước chân chạy rầm 
rập. Mình nép vào tường, một thanh niên cầm tấm biểu ngữ 
chỉ kịp đọc thoáng chữ China stop… chạy trước, dăm sáu anh 
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lực lưỡng mặc thường phục đằng đằng sát khí bám sát. Lúc 
mình quay lại chỗ quán cà phê Đá thì Mr.Do bảo công an vừa 
bắt một người trong quán, là con trai nhà thơ Đynh Trầm Ca, 
mình chắc là cái cậu hồi nãy.

Len qua trùng điệp lực lượng chức năng, tôi tới cổng Nhà 
Văn hóa Thanh Niên, nơi một tuần trước ông Ba Đua đã test 
các vị nhân sĩ trí thức. Lần này đến giờ vẫn chưa thấy ai, kể 
cả phe này phe kia. Trông sang trại Tàu, bức tường màu vàng 
nhơn nhơn thách thức. Chả biết đằng sau những ô cửa sổ 
khép hờ kia có ai, chúng nó đang làm gì nghĩ gì. Công an đủ 
sắc phục kín đặc như bức thành lũy thép kiên cố bảo vệ trại 
Tàu, cần chi mấy chiếc hàng rào sắt. Chỗ này có lẽ là điểm 
nóng nhất nên anh nào cũng dùi cui hoặc máy bộ đàm. Để ý 
thấy mấy anh cảnh sát trật tự thì dùi cui, còn anh an ninh thì 
bộ đàm. Cầm máy đàm oai hơn nên rất ra vẻ ta đây, lộ liễu. Số 
công khai còn đông đặc như thế thì số chìm biết đường nào 
mà lần. Tôi có cảm giác hai anh mặc thường phục đứng gần 
hai bên tôi đều là dạng này, thỉnh thoảng liếc tôi rất khó hiểu 
rồi một anh biến mất. Linh cảm không sai. 5 phút sau một anh 
an ninh có vẻ gộc đến thân tình vỗ vai hỏi nhỏ anh ở bộ phận 
nào, tôi bảo gì cơ, lại hỏi như cũ, bèn đáp rằng tôi ở bộ phận 
nhân dân. Cái mặt thoắt lạnh tanh, đề nghị anh đi, đây không 
phải chỗ của anh. Mình bảo tôi chẳng thèm, nhân dân chúng 
tôi làm gì có chỗ trên cái nước này, anh nhìn xem, toàn người 
của anh đó thôi. Anh ta đuổi được mình xong liền đưa cái bộ 
đàm lên mồm lèo nhèo điều gì không rõ rồi ra đuổi tiếp một 
bác cứng tuổi phía sau.

Kể đến đây, phải trữ tình ngoại đề một chút. Cách nay hơn 
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chục năm thằng cu nhớn nhà mình làm hồ sơ thi vào Đại học 
An ninh. Mình cũng xăng xái giúp nó, hồ sơ đã được duyệt, 
sức khỏe đạt yêu cầu, chỉ còn chờ thi. Nhưng cứ lăn tăn thế 
nào ấy. Mình gặp ông anh, bạn đồng môn, khi đó Trưởng 
khoa Ngữ văn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, anh ấy 
chả ngẫm ngợi gì khuyên ngay rằng nếu em cho nó đi công 
an sau này có hối cũng không kịp. Thằng con mình biết nghe 
nhời, làm hồ sơ khác thi vào công nghệ thông tin. Sáng nay 
nó cũng đi, khi về nó bảo bạn con làm ở công an Quận 1 nhắc 
rằng phải cẩn thận nhưng con cứ đi, sợ gì. Được.

Tôi trở lại chỗ Cà phê Đá đứng chờ, lòng cứ không thể hiểu 
nổi tại sao công an lại có thể hành động rất xăng xái, tích cực, 
mẫn cán để ngăn chặn những người dân yêu nước biểu tình 
chống Trung Quốc xâm lược. Họ là ai? Họ có thể có lý của họ 
nhưng gần như có một số người mất hết cả trí khôn, danh dự, 
liêm sỉ, lòng tự trọng, không còn biết mình là ai trên cõi đời 
này. Thử hỏi các anh, nhìn những con người đang ôn hòa, 
khuôn mặt trong sáng kia, với cờ Tổ quốc quấn quanh mình, 
biểu ngữ đòi Hoàng Sa – Trường Sa cho Việt Nam trên tay, 
có sự mờ ám, âm mưu, côn đồ, phản động gì không mà siết 
người ta đến thế. Không có dân – những con người ấy, mai 
này nếu bọn Tàu gây chiến các anh có dám kêu họ cùng đi?

Có chút lý do cá nhân, khoảng 8h30 tôi bắt xe ôm về cơ 
quan. Anh xe ôm ngự trên đường Đồng Khởi chẳng thèm biết 
tôi là ai, chửi đù mẹ nó cứ thế này thì dân chịu sao nổi. Tôi 
hỏi anh chửi bọn Trung Quốc hay chửi ai, anh bảo chửi tuốt. 
Tôi nói lát nữa tôi ra xem người ta biểu tình anh có đi với tôi 
không, anh gằn giọng đi xem thì đừng rủ tôi đi. Trả thêm chút 
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tiền cho bác tài thẳng thắn.

9h, nhận được thông tin qua mạng từ Phạm Thương: “Đã 
bắt đầu”. Phải công nhận Thương nhanh nhẹn thật, up lên 
liên tục. Nhỏ người, trông yếu đuối, vậy mà sức lực đâu giúp 
Thương bám theo suốt mọi chặng đường, cứ dăm phút lại có 
tin mới. Hồi Thương mới về cơ quan tôi, cùng lúc hai cô trong 
đó có Thương, tôi rất quý Thương về sự thẳng thắn, đâu ra 
đấy, không nịnh bợ. Có lần tôi nói với đạo diễn Lê Phong Lan 
điều này, chị Lan cũng đồng ý như vậy.

Tôi vội vàng lấy xe quay trở lại. Đoàn người mỗi lúc đông 
thêm nhưng bị công an khéo léo chia cắt thành từng nhóm. 
Tuy vậy còn hơn không bởi trước đó đến tận 8h30, được sự 
trợ giúp của cả một bộ máy khổng lồ, tòa lãnh sự Tàu vững 
như bàn thạch. Thiếu những người đi đầu như cụ Nguyễn 
Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Cương Quyết... nên sức 
mạnh quần chúng vẫn chỉ là sức mạnh tiềm ẩn. Giờ thì đã 
có lá cờ đỏ sao vàng do một bạn trẻ phất lên, nhiều người 
đồng loạt đứng dậy rời ghế quán cà phê, ra khỏi vỉa hè để 
nhập vào. Ôi các bạn trẻ, lần này hầu hết là học sinh sinh 
viên, nhiều bạn ăn mặc rất giản dị, thậm chí áo quần cũ kỹ 
nhưng trông họ thật đáng mến, đáng khâm phục. Họ kéo một 
tốp khoảng hơn trăm người ra lề đường Lê Duẩn vừa phất 
cờ, giương cao khẩu hiệu vừa hô “Hoàng Sa, Trường Sa của 
Việt Nam”…, từng nhóm công an chìm nổi lẽo đẽo theo sau. 
Người đi đường dừng lại xem như xem một sự lạ, không ai có 
vẻ muốn gia nhập với họ. Ôi nhân dân. Tôi nhìn các bạn trẻ 
mà trào nước mắt.
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Lòng càng thấy nặng nề buồn hơn khi tôi chạy qua đường 
Nguyễn Du, quẹo vào Nguyễn Trung Trực, ra Lê Thánh Tôn. 
Hai bên đường suốt từ sáng sớm đã kín người là người, già có 
trẻ có. Họ thản nhiên cà phê cà pháo, chơi game bằng điện 
thoại di động, cãi cọ nhau ồn ào, cứ ngồi đồng thế suốt mấy 
tiếng đồng hồ, dường như chẳng biết gì đang xảy ra ngoài kia, 
chỉ cách có vài trăm bước chân. Buồn.

Viết đến đây tôi không muốn viết tiếp nữa.
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Đa số im lặng

Vinh Anh

Nửa tháng qua, không phải, cả tháng nay rồi, từ cái ngày 
“Bình Minh 02” bị cắt cáp, qua mấy lời của “người phát ngôn”, 
qua hình ảnh và phát biểu của những quan chức ở mấy cái hội 
nghị khu vực và qua những câu trả lời phỏng vấn của các vị 
có chức sắc, rồi lại tiếp những hình ảnh vui buồn lẫn lộn, đan 
xen trong hai ngày chủ nhật mùng 5 và 12 tháng 6 vừa rồi, vẫn 
thấy miệng đắng ngắt mỗi khi nghĩ về cái đa số im lặng.

Nếu hỏi từ bao giờ, cái điểm khởi đầu về chuyện anh hàng 
xóm ấy, cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ nhất từ hồi có ông 
bô-xít Huệ Chi xuất hiện, mới theo dõi được thường xuyên 
các chuyện của nước ta với anh hàng xóm.

Năm bảy chín đánh Pol Pot rồi đánh Tàu ở biên giới, Hà 
Nội vẫn bình an nhưng mình đã thường xuyên “bám” theo 
cái vụ nạn kiều để mở mang đầu óc. Mang tiếng là lính nhưng 
chỉ biết về Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1974, cũng là nhờ mấy 
anh lính cộng hòa, chống Tàu. Đến việc Mỹ bỏ đồng minh, 
rồi mất đảo. Thua. Lúc đó còn chiến tranh, đang dốc sức vào 
trận cuối, chẳng biết nên mừng hay vui. Chỉ thấy có điều gì 
đó gai gai gờn gợn. Chẳng gì cũng là biển đảo của người Việt 
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Nam, của Tổ quốc Việt Nam. Lờ mờ mới chỉ biết được thế, 
nghĩ được thế. Hy vọng mong manh để giải thích cho sự non 
kém của mình: Chắc là một hành động chi viện của người 
đồng chí anh em (!).

Than ôi, ấu trĩ một thời là thế! 

Đời người có nhiều lúc ngờ ngệch, ngây ngô đáng thương 
nhưng cũng đáng thông cảm, bỏ qua. Đó là tuổi ấu thơ và 
cũng có cả một thời tuổi thanh niên sôi nổi nữa. Nhưng khi 
đã bước qua cái ngưỡng ban đầu bỡ ngỡ đó, ta phải có trách 
nhiệm với mọi suy nghĩ và hành động của mình, không thể 
đổ cho khách quan được nữa. Không thể nhìn đời bằng con 
mắt ngây thơ trong sáng vô tư được nữa. Cuộc đời bây giờ là 
cạm bẫy và nhiều thứ gọi là nhiễu nhương. Lúc này cuộc sống 
đòi hỏi ta phải đứng trên đôi chân của chính mình, không thể 
cứ dựa vào trên đôi vai của người khổng lồ mãi được.

Dẫu vẫn biết con người vốn “tính bản thiện”nên thật khó 
trách cứ. Con người phải chăm lo cuộc sống cho mình và gia 
đình ngày một tốt và cái mối liên quan dây nhợ này sẽ mỗi 
ngày một dài. Khó trách, nếu ai đó vì cái mối dây nhợ đó mà 
không quan tâm đến việc nước lắm. Đó là những con người 
bình thường của xã hội.

Nhưng rồi tự hỏi, có trách được không, những bạn trẻ chỉ 
biết chăm lo cho cá nhân mình, những trí thức chỉ biết đứng 
ngoài cuộc và “phán”. Và thêm nữa, vốn rất tự hào về mảnh 
đất Thăng Long, vốn rất tự hào nó là nơi quy tụ những nhân 
tài đất Việt, vốn rất tự hào về những người được mệnh danh 
là sĩ phu Bắc Hà, mà sao lại vẫn thấy lẻ bóng lắm, cô đơn, 
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thiếu nhiều tiếng nói lắm..

Bình thường sẽ biến thành tầm thường nếu đi xa thêm một 
đoạn nữa.

Sáng ngày 5-6, đi loanh quanh xem “thời tiết chính trị” ở 
khu vực Đại sứ quán Tàu. Sau một vòng lượn qua các phố, 
thấy vững khí hơn, cho xe lên hè phố, trước quán cà phê “Cột 
Cờ”.

Nhìn những gương mặt trẻ măng, thương chúng nó và 
cũng tự hào về chúng nó quá. Bảo vệ được đất nước này 
chính phải nhờ vào chúng. Chợt thấy chúng nó vượt qua 
mình nhiều lẽ, độ thông minh tự tin và lòng dũng cảm. Thêm 
tin tưởng vào lớp trẻ hơn.

Nhưng vẫn thấy một điều gì chưa thỏa mãn. Còn muốn 
hơn nữa kia. Đó là nhìn số lượng đoàn người giăng biểu ngữ, 
vẫy cờ bày tỏ thái độ và hát quốc ca, thấy cái sự tự hào của 
mình hơi quá. Những người mang sắc phục để đề phòng 
cuộc xuống đường sao lại nhiều thế. Trưa về mở máy, thấy 
“ngượng” với người Sài Gòn. Ở trong đó, người ta rủ nhau 
xuống đường có bài bản, có cả ông già chuyên nghiên cứu lịch 
sử đã 92 tuổi cũng tham gia “tụ tập”. Ở Hà Nội không thấy 
mấy ai [...]. Hóa ra, nỗi sợ hãi mà Ngô Bảo Châu nói vẫn rất 
thật và hiện hữu quanh ta. Miệng chát đắng.

Yêu nước trên đất đai Tổ quốc mình mà vẫn phải có lòng 
dũng cảm và vượt rào chắn, kỳ khôi không? Lại cái điều đắng 
ngắt và khô bỏng trong miệng! Hoá ra đa số còn im lặng trông 
chờ nhiều quá.

Lần thứ hai, ngày 12-6, thấy trí thức Hà thành trỗi dậy 
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cũng đáng nể hơn. Có một điều buồn tiếp, lực lượng giữ trật 
tự nhiều quá, nhiều hơn cả số người đi. Cũng buồn cho ở 
trong kia, lần này không thấy trí thức dẫn đầu, lại còn có sự 
bắt bớ nữa.

Phải công nhận, Hà Nội có Giáo sư Huệ Chi làm cho người 
đi “tụ tập” như mình sướng, làm hả dạ người Hà Nội. Nghe 
giáo sư nói với mấy anh cảnh sát khi đứng gần sứ quán Trung 
Quốc mà người nổi gai vì cảm động và tự hào: “Nhân dân 
ta biểu dương lực lượng để bọn xâm lược biết quyết tâm sắt 
đã của cả nước ta. Nếu ngăn cản đoàn biểu tình thì các cháu 
đứng về phía nào? Các cháu có thấy chống nhân dân biểu 
tình phản đối xâm lược là nhục hay không?”. Có lẽ, số người 
nghe giáo sư nói là lực lượng chuyên trách đông hơn thanh 
niên sinh viên.

Cũng như ngày 5-6 tuần trước, các trí thức Sài thành đối 
thoại với một số vị lãnh đạo trong trụ sở Đoàn Thanh niên 
Thành phố, người Sài Gòn chắc cũng tự hào lắm. Nhưng thể 
hiện lòng yêu nước đâu chỉ có một lần? (Ý một tiêu đề trên 
blog Nguyễn Xuân Diện).

Sáng nay đọc bài “Giáo sư Lê Văn Lan đòi tiêu hủy bộ 
phim Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long” và phần 
chua thêm của Tiến sĩ Diện, lại thấy quyết tâm của dân mình 
cần sự đồng lòng của đa số quá. Tin rằng, nếu VTV chiếu bộ 
phim đó, không chỉ có Giáo sư Lan và Tiến sĩ Diện biểu tình 
trước cổng VTV, chắc chắn số người đồng hành sẽ nhiều hơn. 
Đa số im lặng kia sau nhiều suy ngẫm về những việc vừa xảy 
ra, sẽ biết đường phải đi của mình, sẽ biết mình phải hành 
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động như thế nào cho hợp đạo lý.

Đừng im lặng thêm nữa!
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Khác biệt giữa biểu tình và làm tình

Nguyễn Lân Thắng

1. Giống nhau:

– Cũng có thể hiện tình cảm

– Cũng đều là những hành vi nhạy cảm

– Cũng là những vấn đề mà nhà báo, nhà văn tốn nhiều 
giấy mực

– Cũng là hành vi có thể bị bắt, bị ra tòa, bị ở tù

– Cũng là hành vi có thể đem vinh quang, quyền lợi, tiền 
bạc cho người tham gia

– Đều có thể sử dụng đến miệng!

– Đều có thể sử dụng đến tay chân và nhiều bộ phận khác 
không tiện nói ra

– Đều bị hao tổn sức lực.

– Đều có thể tiến hành… tập thể.

– Đều có thể bị rình rập

– Cả biểu tình và làm tình đều rất… nhiệt tình!

2. Khác nhau:

– Làm tình phải có và thường chỉ cần hai người, còn biểu 
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tình thì thường tụ tập đông người

– Làm tình thường kín đáo, còn biểu tình phải cho nhiều 
người biết, cả thế giới biết càng tốt

– Làm tình ở chốn riêng tư, biểu tình thì ở nơi công cộng

– Làm tình ai cũng thích, biểu tình nhiều người sợ

– Làm tình khó có thể lật đổ chế độ; biểu tình đã từng xóa 
sạch cả vương triều

(bổ sung: – Làm tình chỉ có thể lật được một người, biểu 
tình có thể lật cả một chế độ! – theo gợi ý của anh Huynh Bao)

– Làm tình thường do ham muốn, biểu tình có thể bị xúi 
giục

– Làm tình có thể mang thai, biểu tình có thể bị sảy thai 
(nếu bị đạp, chen lấn xô đẩy)…

– Biểu tình (thường) mặc nguyên quần áo; làm tình thì 
ngược lại.

– Làm tình đôi khi phải trả tiền, biểu tình “được nhận tiền 
có phải không?” (công an hay hỏi thế)

– Biểu tình thường diễn ra ban ngày, làm tình thì cả ngày 
lẫn đêm

– Có thể vừa tè vừa biểu tình, nhưng làm tình thì không 
thể

– Xét dưới góc độ báo chí học, biểu tình là tuần báo, còn 
làm tình là nhật báo, thậm chí có thể ngày ra tới 2 hoặc 3 số!

– Biểu tình thì có khi bị đạp vào mặt/ còn làm tình thì được 
đạp vào nhiều chỗ khác
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– Làm tình: báo chính thống khoái khai thác, biểu tình: báo 
“lề trái” thích đưa tin
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Lòng yêu nước được điều chỉnh bằng 
“dùi cui” và “cơ chế xin-cho”?

Phạm Viết Đào

(Ghi chép về cuộc biểu dương thái độ của người Hà Nội 
sáng nay 5-6-2011 trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc)

Sáng nay ngày 5-6-2011, khoảng 7h30 lượn một vòng 
quang vườn hoa Cửa Nam, tạt qua trước cửa Đại sứ quán 
Trung Quốc tại 49 Hoàng Diệu; mình thấy người vẫn còn thưa 
thớt, chưa thấy có không khí biểu tình. Chỉ 15 phút sau, khi 
vòng xe lại, kịp đẩy xe lên vỉa hè phía đường Trần Phú, mình 
đã thấy khoảng 2000 người dân Hà Nội túa ra từ các quán cóc, 
quán café xung quang kéo nhau đến đoạn công viên trước 
cửa Đại sứ quán Trung Quốc.

Những người kéo đến phần lớn đều là thanh niên trai 
tráng, có cả nhiều người luống tuổi; nhiều người mặc áo đỏ có 
ngôi sao vàng năm cánh, mang theo cờ và băng rôn và những 
biểu ngữ đủ loại chất liệu, trên ghi những dòng chữ biểu thị 
thái độ giận dữ trước hành vi gây hấn của Trung Quốc thời 
gian vừa qua trên Biển Đông…

Những người đến đây để bày tỏ thái độ đều có hành vi lịch 
sự, nhã nhặn từ ăn mặc đến cử chỉ lời nói. Chắc mọi người 



Lòng yêu nước được điều chỉnh bằng “dùi cui” và “cơ chế xin-cho”?    267

đều hiểu là nên tránh có những hành động quá khích, dễ tạo 
cớ cho cảnh sát giải tán xua đuổi, không cho tập trung đông 
trước của Đại sứ quán Trung Quốc.

Theo những người am hiểu về phong thủy Hà Nội thì khu 
đất tại 49 Hoàng Diệu là nơi xây dựng Thiên Đàn, Đài Thiên 
văn hay còn là Đàn kêu trời xưa. Mỗi khi đất nước gặp thiên 
tai, địch họa thì vua sẽ đến chỗ 49 Hoàng Diệu mà kêu trời, để 
trời ra tay cứu thế. Có lẽ do biết rõ vị thế của lô đất 49 Hoàng 
Diệu nên khi hai nước lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc 
đòi bằng được lô đất này để lập Đại sứ quán, chắc là để chặn 
con đường kêu trời của Việt Nam. Việt Nam muốn kêu trời 
phải qua Đại sứ quán Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc nghiễm 
nhiên trở thành ông canh giữ cửa kêu trời của Việt Nam.

Không khí bắt đầu nóng lên, mặc dù đám đông vẫn giữ 
được trật tự; bắt đầu bằng việc công an yêu cầu những ai để 
xe trước khu vực này phải đưa đi nơi khác, chắc sợ chứa đồ 
khủng bố. Thấy mọi người đến đông, cảnh sát được bổ sung 
lực lượng cùng với những trật tự viên đeo băng đỏ; nhiều 
người đoán họ là công an xăng xái chụp ảnh và len lỏi vào số 
đông để giải thích, yêu cầu mọi người nên giải tán, sơ tán lòng 
yêu nước đi ra chỗ khác.

Đã bắt đầu đôi co đấu lý giữa những người tham gia bày 
tỏ thái độ với công an, với những người được giao giữ trật tự. 
Nội dung xoay quanh việc tại sao tôi lại không được đứng 
đây, đây là công viên cơ mà… Mặc, những người giữ trật tự 
đã giăng một cái dây xanh đọt chuối, do lực lượng 113 xen 
vào lùa xua đám đông lùi dần về phía tượng ông Lenin. Đám 
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đông chỉ hô hào, hát, kêu gọi cảnh sát cho phép người Hà Nội 
được đứng trong bóng râm để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối 
hành động ngang xương của Trung Quốc nhưng vô hiệu. Họ 
bị lùa như đàn vịt và cũng không ai có hành động gì để phản 
kháng, đôi co vì sợ những ông giữ trật tự mặt đằng đằng sát 
khí kia, họ chỉ đấu, độp lại một vài câu.

Mình quan sát thấy có cả người nước ngoài đến để xem. Có 
lẽ họ là nhà báo, một người Nhật và một người phương Tây.

Cuối cùng thì lực lượng cầm dùi cui lấn tới, đẩy xô đám 
đông ra tận đường Điện Biên Phủ, đoạn quảng trường trước 
tượng ông Lenin. Trời bắt đầu nắng gắt, và người biểu tình 
đành quay lui theo lệnh của dùi cui và sợi dây lùa vịt. Đám 
đông liền quay ra đi diễu hành hướng về phía Bờ Hồ. Vừa đi 
vừa hát vang những bài ca yêu nước. Mình lớn tuổi chỉ ngồi ở 
quán giải khát ở 28 Điện Biên Phủ quan sát từ xa.

Từ bên kia đường Nguyễn Tri Phương, đám đông lại tụ lại 
trước Bảo tàng Quân đội, ước khoảng 500 người; họ lại bị xua, 
đoạn đường Điện Biên Phủ qua đây cũng bị chặn hai đầu; 
mình quan sát thấy có lộn xộn, xô đẩy, nghe mọi người kháo 
nhau có hai người bị bắt đẩy lên xe.

Mình chỉ ngồi được một chốc với mấy ông bạn quen; có 
ông có tới ba thế hệ tham gia: bố, con và cả cháu nữa. Rồi 
quán giải khát cũng được yêu cầu phải đóng cửa, sắp bàn ghế 
vào nhà. Mình chứng kiến một ông lớn tuổi, đầu đội mũ bảo 
hiểm, tay cầm cờ, từ phía Trần Phú tiến tới liện bị chặn lại; thế 
là mọi người bị dồn lại vài chục người trước quán giải khát. 
Lại tiếp tục lời đôi co yêu cầu phải ra về và lời đối chất tại sao 
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chúng tôi phải về, tại sao chúng tôi không được bày tỏ thái độ 
trước hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Những công an vẫn mặc kệ, có lẽ vì nhìn thấy nhiều người 
lớn tuổi xúm lại nên lực lượng công an không dám mạnh tay. 
Một chị tỏ ra bức xúc phân trần trước lời nói của một vị giữ 
trật tự nói với chị: Muốn yêu nước thì ra mặt trận mà đánh 
nhau, không được lôi thôi ở đây… Cáu sườn, ông bạn có ba 
thế hệ ra xem biểu tình ngồi cạnh mình xông ra: Này cái thằng 
kia, sau mày ăn nói vô lễ, ngu thế. Thấy thái độ của ông, đám 
công an tuổi trạc con cái không dám hung hăng. Mọi người 
cứ cò cưa đứng vậy. Một lúc sau một công an trẻ tuổi tới nhã 
nhặn: Các bác định đứng đây đến bao lâu?

– Ơ kìa đây là đất nước của tôi, thành phố của chúng tôi, 
vỉa hè của chúng tôi, chúng tôi đứng để tỏ thái độ phản đối 
Trung Quốc chứ có làm gì mất trật tự đâu?

Không quay sang dọa được đám đông, những người giữ 
trật tự quay sang bắt nạt chủ quán, yêu cầu đóng cửa quán. 
Vì trời nắng, mọi người chỉ đứng một chốc rồi cũng tản ra. 
Một người trẻ tuổi đến rỉ tai mình: Cái cô đứng phía sau nghe 
ngóng các bên cãi nhau là người Trung Quốc đấy; cháu mấy 
lần vào Đại sứ Trung Quốc xin visa nên quen mặt. Mình liền 
tiến lại hỏi: Chị là người Trung Quốc à? Định hỏi vài câu 
nhưng cô ta chối và tìm cách lỉnh ra chỗ khác.

Thấy đám đông đã vãn, mình quay xe về nhà để viết bài thì 
nhận được điện thoại của ông bạn lúc nãy: Ông quay lại ngay, 
đám đông lại quay lại khu vực vườn hoa Cửa Nam. Mình lại 
copy vội dữ liệu trong máy ảnh ra; sáng nay chụp và quay hết 



270    Thế hệ f

cả thẻ nhớ.

Lên đến nơi thì thấy đám đông cũng đã bị lùa đi; chỉ thấy 
công an, cánh sát và số trật tự viên là vẫn còn đứng chật cứng 
các góc đường.

Tình cảm xưa nay vẫn là thứ khó điều chỉnh, cân đong đo 
đếm, định lượng được. Quan sát thái độ những người đến để 
bày tỏ thái độ, tình cảm của mình trước hành động nước lớn 
của Trung Quốc, mình nhận thấy, ở Việt Nam để điều chỉnh 
loại tình cảm thiêng liêng và cao thượng, tình cảm yêu nước, 
các cơ quan chức năng đã huy động một lực lượng chức năng 
hùng hậu với dùi cui và các công cụ nghề nghiệp để giám sát, 
canh chừng và xua đuổi.

Đối với những người dân lương thiện, họ yêu nước quả là 
điều đáng quý; thế nhưng nếu họ muốn bày tỏ lòng yêu nước 
thì chỉ có thể ở trong nhà, tại các diễn đàn được sắp đặt sẵn 
theo một kịch bản nào đó; còn nếu họ muốn bày tỏ thật lòng 
mình tình cảm này thì hình như không có chỗ; tình cảm yêu 
nước hình như đang bị cái “cơ chế xin-cho” nghiệt ngã siết 
chặt đến lè cả lưỡi.

Muốn yêu nước anh phải xin tôi, phải được tôi cho phép?! 
Nếu không anh đem cái thứ đó đi đâu thì đi, chớ có làm phiền 
tôi.

Với cái đà này các cơ quan chức năng rất dễ đi đến chỗ đối 
đầu với số đông dân chúng đang bị bức xúc vì nhiều nguyên 
nhận có thật của của sống. Tại sao lại làm mọi cách để ngăn 
chặn số đông đến đây để bày tỏ thái độ? Nếu họ muốn giữ 
trật tự, sao không đứng ra tổ chức một số cuộc tại Nhà Hát 
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Lớn, phát giấy mời cho ai muốn yêu nước, muốn phản đối 
Trung Quốc thì đến đó mà hát, mà ca. Nếu không, họ để cho 
số đông vào một góc, hạn trong một hai giờ bày tỏ thái độ 
xong rồi ra về.

Nhiều người đặt dấu hỏi: Phải chăng ông nào đó bị Trung 
Quốc giật dây? Hay sợ Trung Quốc ngửa bài ra thì gay nên 
phải tìm cách không cho dân bày tỏ thái độ của mình???
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Trần Quốc Toản bị bắt

Nguyễn Hưng Quốc

Nghe tin quân Nguyên vượt qua biên giới tấn công Việt 
Nam, chiếm hết đảo này sang đảo khác, lòng Hoài Văn Hầu 
Trần Quốc Toản nóng như lửa đốt. Khi biết tin vua triệu tập 
cuộc hội nghị ở Bình Than, chưa kịp ăn uống gì cả, Trần Quốc 
Toản chụp lấy trái cam trên bàn rồi nhảy lên ngựa phóng như 
bay đến dự.

Đến nơi, trời vừa nhá nhem tối, Toản thấy cung Bình Than 
đèn đuốc sáng rực. Trước cổng là các quán bia ôm xập xình 
tiếng nhạc. Mặc kệ lời chào mời của các cô gái chân dài quyến 
rũ đứng dọc bên đường, Trần Quốc Toản xăm xăm bước tới 
cổng. Tên lính gác cổng chặn lại: “Ê, đi đâu đó?”. Toản đáp: 
“Tôi muốn dự cuộc hội nghị Diên Hồng”. Tên lính gác: “Giấy 
mời đâu?”. Toản lúng túng: “Không có”. Tên lính nghiêm 
giọng: “Vậy không được vào”. Bí thế, Toản thò tay trong túi 
rút ra tờ giấy trăm đô mới tinh duy nhất mà một thằng bạn 
Việt kiều mới tặng dúi vào tay tên lính; hắn nhìn tờ giấy bạc, 
cười hì hì, rồi nép qua bên cho Toản vào.

Nhưng đến phòng hội nghị, tên lính gác cửa lại chặn 
không cho Toản vào vì ông không có giấy mời. Năn nỉ cách 
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mấy cũng không được. Toản lục hết túi quần đến túi áo, chỉ 
gom được vỏn vẹn có mấy trăm ngàn đồng Việt Nam. Ông 
đưa hết cho tên lính. Hắn nhìn một cách khinh bỉ, đá vào đít 
Toản mấy phát, bảo: “Xéo đi!”. Toản tức mình, bóp nát trái 
cam, rồi chửi thề một tiếng, phủi đít bỏ về. Ông chỉ kịp nghe, 
từ sau lưng, bên kia cánh cửa khép kín của hội trường, vang 
lên những tiếng thét: “Quyết cống Hoàng Sa và Trường Sa! 
Quyết cống! Quyết cống!”.

Đến nhà, Toản triệu tập tất cả anh em bạn bè lại, đề nghị 
thành lập đoàn chí nguyện quân thề đánh giặc đến cùng. Ai 
cũng tán đồng. Tiếng hô “Sát Thát” vang trời dậy đất. Ông sai 
gia nhân may một lá cờ thật lớn, trên đó thêu mấy chữ màu 
vàng: “Phá cường địch báo hoàng ân”. Xong đâu đó, ông dẫn 
đoàn quân chí nguyện tiến thẳng đến Bình Than với hy vọng 
được nhà vua cho phép tham gia đánh giặc. Nhưng chưa ra 
khỏi cổng làng, một đám người lạ ở đâu ùa đến đông nghẹt. 
Đứa thì giật lá cờ “Phá cường địch…” vất xuống đất, đứa thì 
dùng dùi cui đánh tới tấp vào đám thanh niên ngơ ngác; một 
đứa khác nhào đến kẹp cổ Toản, kéo quặt tay lại phía sau. 
Toản thở ằng ặc, thều thào: “Mấy ông làm gì vậy?”. Một tên 
“người lạ” gằn giọng: “Mày không dẹp cái trò này đi, tao bắt 
mày vì tội trốn thuế bây giờ!”. Nói xong, nó đẩy một cái thật 
mạnh, Toản ngã chúi xuống đất. Đám bạn bè xúm đến dìu 
Toản về nhà.

Không nản chí, ở nhà, Toản mở một trang website lấy tên 
là “Yêu Nước”. Bài đầu tiên Toản post lên là bài “Hịch tướng 
sĩ” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Bài hịch có những 
câu thống thiết: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, 
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ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả 
thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù, cho dẫu trăm thân này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng 
cam lòng”.

Nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, mở lại trang web của 
mình, Toản thấy dòng chữ “Vì lý do kỹ thuật, trang nhà Yêu 
Nước ngưng hoạt động vô thời hạn”. Toản biết là trang web 
của mình bị tin tặc tấn công. Ông gọi điện thoại nhờ bạn bè 
giúp đỡ. Nhưng nói chưa xong câu chuyện, cánh cửa nhà 
Toản bị đạp tung, một đám người lạ ào ào xông vào. Một đứa 
nghiêm mặt bảo Toản: “Có lệnh bắt mày!”. Toản ngạc nhiên: 
“Bắt vì tội gì?”. Tên kia đáp: “Tội làm website phản động!”. 
Toản cãi: “Đó là một trang mạng yêu nước. Tôi chỉ đăng bài 
của những người yêu nước”. Tên công an lại nói: “Mày viết 
‘Nay, các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước 
nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân 
giặc mà không biết tức’. Có phải mày ám chỉ Trung ương Đảng 
không?”. Toản gào lên: “Đó là văn của bác Tuấn!”. Tên công an 
quát: “Tuấn nào? Nguyễn Hưng Quốc hả?”.

Trần Quốc Toản chưa kịp lên tiếng, một tên người lạ đã 
nhào đến bịt miệng ông lại và đẩy lên xe.

Từ đó đến nay, không ai biết Trần Quốc Toản ở đâu cả.
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Đơn độc

Huy Đức

Người dân ở Hà Nội và Sài Gòn đã lại xuống đường. Mặc 
dù mục tiêu của những cuộc tuần hành sáng 12-6-2011 vẫn là 
Trung Quốc, chính quyền đã cứng rắn hơn. Có lẽ, họ đã quên 
mất, mỗi khi đất nước có hiểm họa xâm lăng thì mục tiêu của 
dân chúng là những kẻ đang rập rình ngoài bờ cõi. Người dân 
vẫn còn nhớ, đất đai của tiền nhân thường hay bị mất mỗi khi 
“ở trong tường vách, da thịt tàn nhau”.

Hơn 300 năm trước, các chúa Nguyễn đã đưa người đến 
Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1816, Gia Long chính thức thiết 
lập chủ quyền Việt Nam đối với cả hai quần đảo. Đại Nam 
Nhất Thống Toàn Đồ, bản vẽ năm 1838 của nhà Nguyễn, đã 
thể hiện hai quần đảo này với tên gọi là Hoàng Sa và Vạn Lý 
Trường Sa. Năm 1920, chính quyền Pháp, với tư cách là Nhà 
nước bảo hộ ở Đông Dương, đã ra tuyên bố khẳng định chủ 
quyền và từ đó người Pháp hiện diện ở đây liên tục. Tháng 11-
1946, khi người Pháp bắt đầu chiến tranh trở lại với Việt Minh, 
chỉ có thể đưa quân kiểm soát cụm phía tây Hoàng Sa, Tưởng 
Giới Thạch đã cho đổ bộ lên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và 
tháng 12-1946, đổ bộ lên Itu Aba, thuộc Trường Sa. Sau khi bị 
Mao đuổi khỏi lục địa Trung Hoa, năm 1950, quân Tưởng rút 
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khỏi hai hòn đảo mà họ giữ gần bốn năm trước đó.

Năm 1954, theo Hiệp định Geneve, Hoàng Sa ở phía nam 
vĩ tuyến 17 sẽ thuộc về chính quyền miền Nam Việt Nam. 
Nhưng, tháng 4-1956, khi lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng 
hòa ra tiếp quản, hai đảo lớn nhất đã bị “Quân Giải phóng 
Trung Quốc” chiếm mất. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
trên thực tế, cai quản liên tục bốn đảo chính: Pattle (Hoàng 
Sa); Robert (Cam Tuyền); Duncan (Quang Hòa Đông) và 
Drummond (Duy Mộng). Riêng đảo Pattle, Việt Nam còn có 
một đài khí tượng thuộc hệ thống quốc tế. Từ năm 1956, Việt 
Nam Cộng hòa, về mặt pháp lý, vẫn khẳng định chủ quyền 
trên phần bị Bắc Kinh chiếm đóng.

Tháng 4-1972, khi miền Bắc dồn lực trong một chiến dịch 
thảm khốc ở Quảng Trị. Người Mỹ cần Bắc Kinh làm ngơ để 
họ dội bom ra vĩ tuyến 20. Ngày 4-4-1972, Kissinger đã phái 
Winston Lord tới New York gặp Hoàng Hoa, đại sứ Trung 
Quốc tại Liên Hiệp Quốc, để “trao một bức điện bằng lời”, 
nhắn Trung Quốc: “Hải quân Mỹ sẽ được lệnh ở lại tại khoảng 
cách 12 dặm”. Người Trung Quốc hiểu, nếu họ đánh Hoàng 
Sa, người Mỹ sẽ án binh bất động. Từ ngày 16-1-1974, Trung 
Quốc bắt đầu cho tàu ép sát Hoàng Sa. Theo Phó đề đốc Hồ 
Văn Kỳ Thoại: “Các chiến hạm thuộc Đệ Thất Hạm Đội của 
Hoa Kỳ ở rất gần các vị trí chiến hạm Việt Nam”.

Nhưng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã phải đơn độc 
chống lại Trung Quốc xâm lăng. Theo tướng Thoại: “Hạm đội 
7 của Mỹ đã không làm gì kể cứu vớt các đồng minh lâm nạn”. 
Kể từ ngày 19-1-1974, phần còn lại của Hoàng Sa Việt Nam bắt 
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đầu bị Bắc Kinh chiếm đóng.

Tướng Giáp nhận được tin mất Hoàng Sa khi ông đang 
điều trị bệnh sỏi mật ở Liên Xô. Năm 1975, sau “chiến thắng 
Buôn Ma Thuột”, Tướng Giáp kiến nghị Bộ Chính trị “tiến 
hành giải phóng các đảo và quần đảo” mà miền Nam đang 
chiếm giữ. Ngày 2-4-1975, Tướng Giáp trực tiếp chỉ thị cho 
Tướng Lê Trọng Tấn lúc bấy giờ đang ở Đà Nẵng: “Tổ chức 
tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa”. 
Trước đó, ngày 30-3, Quân ủy cũng điện cho Võ Chí Công 
và Chu Huy Mân yêu cầu thực hiện. Chiều 4-4-1975, Quân 
ủy điện tiếp cho Quân khu V: “Kịp thời đánh chiếm các hòn 
đảo vùng Nam Hải, đặc biệt là các đảo Nam Sa. Việc này phải 
chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có trách nhiệm biết”. 
Ngày 9-4-1975, Cục Quân báo có tin quân đội Sài Gòn rút khỏi 
các đảo, Quân ủy gửi điện “tối khẩn” cho Võ Chí Công, Chu 
Huy Mân và Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng Hữu Thái: “Các 
anh cho kiểm tra và hành động kịp thời… Nếu để chậm, có 
thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện này một số nước 
ngoài đang có ý đồ xâm chiếm”. Từ ngày 14-4-1975 đến ngày 
28-4-1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp quản tất cả 
những hòn đảo do quân đội Sài Gòn chiếm giữ.

Cho dù, theo lệnh ngày 13-4-1975 của Tướng Giáp, quân 
đội miền Bắc đã không đụng vào các hòn đảo do Trung Quốc 
khi ấy đang chiếm giữ. Nhưng, ngày 5-5-1975, khi Đài Tiếng 
nói Việt Nam công bố, “Hải quân Việt Nam đã giải phóng 
quần đảo Trường Sa”, một phóng viên Tân Hoa Xã tên là Lăng 
Đức Quyền (Ling Dequan) đang thường trú tại Hà Nội đã 
thấy “đắng chát ở trong miệng”. Ling Dequan, sau đó, nói 
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với Nayan Chanda: “Tin Việt Nam chiếm các hòn đảo đến 
như một cú sốc vì trước đó họ đã công nhận chủ quyền của 
Trung Quốc trên những hòn đảo ấy”. Mân Lực, tác giả cuốn 
sách “Mười năm chiến tranh Trung-Việt”, cũng gọi hành 
động tiếp quản Trường Sa của Hải Quân Việt Nam là “ngang 
nhiên chiếm đóng bốn đảo trong quần đảo Nam Sa của Trung 
Quốc”. Vì theo Mân Lực: “Từ năm 1958, Thủ tướng Việt Nam 
Phạm Văn Đồng đã thông báo cho Thủ tướng Chu Ân Lai, 
rõ ràng xác nhận hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc lãnh 
thổ Trung Quốc. Nhưng hiện nay họ tiền hậu bất nhất ngang 
nhiên tuyên truyền đây là lãnh thổ của họ, sửa đổi bản đồ vẽ 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ Việt Nam”.

Ngày 4-9-1958, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tuyên 
bố: “Hải phận 12 hải lý kể từ đất liền là của Hoa Lục”. Ngày 
14-9-1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai công 
hàm mà đời sau có thể đọc được toàn văn trên báo Nhân Dân 
số ra ngày 22-9-1958: “Thưa đồng chí Tổng lý/ Chúng tôi xin 
trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên 
bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định 
ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt 
để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi 
quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. 
Chúng tôi xin gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng”.

Cho dù, theo Mân Lực, Tuyên bố của Chu Ân Lai “có đính 
kèm bản đồ về đường ranh giới lãnh hải rất rõ ràng (trong đó 
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bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa)”. Cho dù, 
theo ông Trần Việt Phương, người có 25 năm làm thư ký riêng 
cho Phạm Văn Đồng: “Lúc bấy giờ quan hệ Việt-Trung đang 
rất tốt. Về phía Việt Nam, đang có quan niệm ngây thơ về chủ 
nghĩa quốc tế vô sản; quan niệm ngây thơ từ người cao nhất 
của ta chứ không phải ở cấp độ vừa. Về phía Trung Quốc hiểu 
ra sự ngây thơ đó và đã có ý đồ không tốt. Tuy nhiên, dân 
tộc Việt Nam có trong máu hàng nghìn năm kinh nghiệm với 
Trung Quốc để, cho dù có sự ‘ngây thơ quốc tế vô sản’ cũng 
không đến mức có thể dẫn tới sự nhầm lẫn hoàn toàn”. “Công 
hàm 1958” là tuyên bố của một đồng minh, được đưa ra khi 
Mỹ đưa Hạm đội 7 hoạt động trên eo biển Đài Loan và đe 
dọa chủ quyền của “đồng minh” Trung Quốc. Cho dù, “Công 
hàm 1958” tuyên bố những gì thì nó cũng hoàn toàn không có 
giá trị công nhận Hoàng Sa là của Bắc Kinh. Từ năm 1954 đến 
trước ngày 30-4-1975, theo Hiệp định Geneve được ký bởi các 
bên trong đó có Hà Nội và Bắc Kinh, thì Hoàng Sa và Trường 
Sa – ở thời điểm 1958 – không phải là phần thuộc về miền Bắc 
mà đang là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng hòa, một 
quốc gia vẫn có mặt ở các diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Sở dĩ những nhà văn, nhà báo như Lăng Đức Quyền, Mân 
Lực, bị sốc khi nghe tin Việt Nam lấy lại Trường Sa, theo nhà 
nghiên cứu Dương Danh Dy, với chính sách bưng bít thông 
tin, người dân Trung Quốc không hề biết Hoàng Sa, Trường Sa 
là lãnh thổ mà Việt Nam đã có chủ quyền liên tục hàng trăm 
năm, là phần lãnh thổ mà Chính quyền của họ mới “dùng vũ 
lực để cưỡng đoạt” trong thế kỷ 20 như những tên xâm lược.

Báo chí chính thống của Việt Nam, từ năm 1958, chưa bao 
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giờ nhắc lại “Công hàm” của Phạm Văn Đồng, chưa giải thích 
“nội hàm” của tuyên bố ấy. Chính quyền, đã tới lúc nên tuyên 
bố về giới hạn pháp lý của Công hàm này, nên thừa nhận 
bản hiệp định (Geneve) mà mình đã đặt bút ký vào theo đó, 
Hoàng Sa và Trường Sa từ trước 30-4-1975 là phần lãnh thổ 
thuộc về chính quyền Sài Gòn, nên dẫu Hà Nội có đưa ra 
tuyên bố gì thì cũng phải bị coi là “vô giá trị”. Đây không còn 
là chuyện “ăn-thua” với người anh em miền Nam mà là “mất-
còn” với ngoại xâm. Đây cũng là lúc mà người dân tạm gác 
các bức xúc thường nhật để tập trung vào mối đe dọa đến từ 
phương Bắc.

Kinh nghiệm từ “Trận tử chiến Hoàng Sa” năm 1974, mọi 
hành động trên Biển Đông là để giữ đảo chứ không phải để 
chứng minh lòng dũng cảm. Nhưng, trước cùng một sự kiện, 
hải quân và thường dân đôi khi vẫn có những sứ mệnh khác 
nhau. Người dân không có trách nhiệm phải cân nhắc mối 
tương quan sức mạnh giữa hai quốc gia. Người dân có khát 
vọng chứng minh: Một dân tộc nhỏ hơn không có nghĩa là 
cam lòng sợ hãi.

Những thanh niên, trí thức, thường dân hôm nay, 12-6-
2011, biết chính quyền đang phải chịu những sức ép nào và 
những sức ép ấy giờ đây lại dồn lên vai họ. Nhưng, hàng ngàn 
người dân vẫn phải xuống đường. Họ không chỉ đòi lại đoạn 
cáp thứ hai bị chính quyền hải tặc Trung Quốc cắt trong vòng 
chỉ hơn một tuần. Họ muốn nói với người phương Bắc, cho 
dù lịch sử có trải thêm mấy nghìn năm, cho dù bị lừa phỉnh 
bởi “tình láng giềng, đồng chí”, người Việt Nam vẫn hiểu 
Trung Quốc là ai và bảo vệ chủ quyền là ý chí không có gì lay 



Đơn độc    281

chuyển được.

Không phủ nhận những lý do dẫn đến nỗi sợ mơ hồ trong 
những ngày này. Nhưng, cũng trong những ngày này, chính 
quyền có cơ hội không hề mơ hồ để đứng bên cạnh nhân 
dân, đoàn kết mọi người Việt Nam, không chỉ để cho mục tiêu 
chống ngoại xâm mà còn có thể cho mục tiêu “ổn định”. Chảy 
nước mắt khi cảm thấy dân mình đơn độc.
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Khi công an Việt đạp vào mặt 
người yêu nước Nam

Vũ Thị Phương Anh

Anh ta đã đạp vào mặt chúng ta

Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước

Không chỉ một lần

Mà đạp đến lần thứ bốn

Mỗi cái đạp là một lời thông điệp

Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc

Yêu nước ư? Không đáng giá một xu!

Cái đạp thứ hai dành cho bầu nhiệt huyết

Máu nóng ư? Hãy biết sợ nghe con!

Cái đạp thứ ba dành cho người sinh viên

Trí thức ư? Bọn này thua cục cứt!

Cái đạp thứ tư cho dân tộc Việt Nam

Chủ quyền ư? Chúng mày là thuộc quốc!

Tôi ngồi trước màn hình máy tính

Xem đoạn video không dưới chục lần

Uất nghẹn, lặng câm

Mà miệng tôi mặn đắng

Mà lòng tôi quặn thắt
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Quê hương ơi sao đến nỗi này đây

Dân tộc ơi máu rỏ trái tim này

Tổ quốc tôi lâm nguy

Mà tôi không nhúc nhích?

Khi công an Việt mặc thường phục đạp vào mặt người thanh 

niên yêu nước

Anh ta đang làm theo lệnh của ai?

Sài Gòn hôm sáng nay

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng

Phố xá vẫn thênh thang

Còn ở ngoài kia, Biển Đông

(Ồ không, biển Hoa Nam chứ nhỉ?)

Những người ngư dân đi không về nữa

Những chiếc tàu cá không dám ra biển nữa

Cá Biển Đông chúng ta sẽ không ăn nữa

Có gì đâu

Đáng gì đâu, lòng ái quốc

Còn nữa đâu, bầu nhiệt huyết

Câm lặng hết rồi, người trí thức

Có còn không, chủ quyền đất nước

Khi công an Việt đạp vào mặt người yêu nước Nam!

(Viết xong sáng 21-7 khi đọc tin Quốc hội họp về Biển Đông và 
xem lại đoạn video công an Việt Nam trấn áp biểu tình tại Hà Nội 
ngày 17-7-2011. Một đoạn video sẽ mãi mãi đi vào sử liệu về lòng 
yêu nước bị sỉ nhục của người Việt Nam).
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Câu chuyện kinh hoàng của 
người đi biểu tình bị bắt

Phan Nguyên

Tôi là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức 
ảnh nóng nhất ngày 12-6-2011) như một con vật giữa thế kỷ 
21 này. Vào buổi sáng 12-6 tôi cùng đoàn biểu hình tuần hành 
qua nhà thờ Đức Bà. Bên phía công viên đối diện hình như 
xảy ra vụ “bắt bớ”. Đoàn biểu tình chia làm hai hướng, một về 
dinh Độc Lập, một vể đường Lê Duẩn. Chúng tôi bị kẹt giữa 
đường, ngay bùng binh nhà thờ Đúc Bà.

Ngay lập tức, một người bạn đi bên cạnh tôi bị an ninh 
xông vào bắt, tôi và một người đi cùng chạy theo, xem người 
đó bị đưa về đâu. Tôi vừa tách ra thì bị an ninh vây bắt, tôi 
luồn thoát nhưng bất lực (như bức ảnh các bạn đang thấy). 
Kinh!

Tôi bị đưa vào Ủy ban Nhân dân Quận 1 trên đường Lê 
Duẩn. Tại đây tôi bị đẩy vào một góc và bị ăn hai cú lên gối 
(chỉ bị đau tay thôi, rất may, hihi). Lại một lần thất kinh!

Rất may, một anh an ninh (chắc cũng sếp lớn) ra can thiệp 
và tôi không bị đánh nữa. Tiếp theo là màn làm việc xác minh 
lý lịch. Tôi hợp tác 100%, hỏi gì trả lời nấy, chẳng có gì che giấu 
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(anh làm việc với tôi rất lịch sự). Khoảng 12h trưa, tôi bị đau 
bao tử và rất đói, nên tôi đề nghị được ăn trưa và cung cấp hai 
viên Maalox. Đứng như anh em nói đùa, trưa 12-6 tôi ăn cơm 
Nhà nước – “một búng gạo” – và Maalox thì chưa thấy.

“Làm việc”, nói cho mỹ miều, chứ cũng chỉ xác minh tôi là 
cái thằng nào thôi. (Mà chung quy, tôi chả là thằng nào, chỉ 
là một thằng bày tỏ lòng yêu nước. Thế mới đau). Hỏi han 
thăm dò đến khoảng 14h là kết thúc và nội dung thì cũng 
xoay quanh: sơ yếu lý lịch, đi biểu tình vời ai, tại sao lại đi… 
những câu hỏi đã gặp năm 2007.

Nghỉ giải lao 15 phút, thì đến màn đấu tranh tư tưởng, nào 
là giải thích đúng sai về đi biểu tình, đi biểu tình với cỡ pháp 
lý nào, đã có Đảng và Nhà nước lo rồi…, tâm lý chiến nữa, 
ghê lắm!

Tôi dân Quảng Nam, cũng ham hố lắm, tranh luận tơi bời: 
biểu tình được Hiến pháp Việt Nam công nhận, nhưng chưa 
có luật điều chỉnh. Vậy cho nên, công dân có thể làm những 
gì pháp luật không cấm. Chắc cũng vì lý do đó, tôi được rất 
nhiều anh an ninh ra “trò chuyện”.

Khoảng 16h thì một anh an ninh (theo phong cách, tôi 
nghĩ là sếp) có cầm theo chứng minh thư của tôi đến gặp tôi, 
(tôi tưởng mình được thả, chỉ là tưởng bở thôi), và yêu cầu tôi 
viết cam kết không đi biểu tình nữa thì sẽ được về.

Tôi kiên quyết không viết cái cam kết vô lý đó. Khoảng 
16h30, xe công an Phường 7 (nơi tôi tạm trú) đưa tôi về trụ sỏ 
công an phường tiếp tục làm việc. Lại làm việc. Thực nực cười, 
cũng chỉ những câu hỏi lúc sáng thôi, không có gì mới, lại còn 
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không chi tiết bằng nữa.

Làm việc tại công an phường khoảng 18h là xong và ngồi 
đợi. Ngồi không, nhưng tại trụ sở công an cảm giác sẽ như thế 
nào? Đến 18h30, mình yêu cầu được ra về, còn nếu tạm giữ 
thì cung cấp cho mình lệnh tạm giữ. Anh trực ban tại phường 
rất ôn hòa, giải thích mình sẽ không bị tạm giữ qua đêm. Ơn 
trời. 15 phút sau, bên an ninh xuống xác nhận, và mình được 
trả lại chứng minh nhân dân, điện thoại di động. Dĩ nhiên là 
được ra về.
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Họ quên mất lời Cụ Hồ 45 năm trước rồi sao?

Nguyễn Quang A

Nhiều người đi biểu tình hôm nay, ngày 17-7-2011, tại Hà 
Nội đã trương tấm biển: “Ngày 17-7, Bác Hồ đã dạy KHÔNG 
CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”. Đúng ngày này, cách 
đây 45 năm, Cụ Hồ đã nói như vậy.

Hôm nay, thấy các thanh  niên trẻ, đẹp trai, mặc sắc phục 
công an nhân dân, chặn người biểu tình, tôi hỏi họ đã học tập 
Hồ Chí Minh suốt mấy năm qua, không nhớ câu quan trọng 
đó của cụ hay sao mà lại đi ngăn chặn người dân biểu tình vì 
“độc lập tự do”? Chúng lặng im không đáp lại. Những người 
có trách nhiệm suốt cả mấy năm hô hào học tập Cụ cũng quên 
rồi sao mà đưa cảnh sát ngăn chặn và đàn áp người biểu tình 
đúng vào ngày kỷ niệm năm thứ 45 này?

Tôi thấy những cảnh sát trẻ xô đẩy GS. Phạm Duy Hiển, 
không trực tiếp thấy ai bị hành hung ở xung quanh.

Nhưng gần 50 người đã bị hốt lên xe buýt chở ra Mỹ Đình 
và họ bị bỏ ở đó.

Tại TP.HCM, trong lần biểu tình trước, qua ảnh của những 
người tham gia, cả thế giới thấy một kẻ mặc thường phục đã 
hành hung bắt người vô cùng thô bạo.
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Đấy là sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những kẻ bắt 
và hành hung người đó là ai? Chúng đã hành xử như những 
tên cướp, mà cảnh sát mặc đồng phục luôn cho mình là đại 
diện của pháp luật ở gần đó sao không can thiệp? Có người 
sẽ hỏi sao tôi lại quá ngây thơ đến vậy? Tất nhiên tôi cũng biết 
chắc chắn chúng là ai.

Thế nhưng, về mặt pháp lý, chỉ có những cảnh sát mặc 
đồng phục mới là những người thi hành công vụ. Ngay cả 
các cảnh sát này nếu bắt người không đúng quy định của luật 
pháp thì họ cũng phạm luật. Cảnh sát mặc thường phục, nếu 
không trương ra thẻ để chứng minh rằng mình đang phải “cải 
trang” để làm công vụ, thì chỉ là những người dân thường. 
Những kẻ mặc thường phục hành hung, bắt người là chúng 
đã phạm pháp rành rành. Sáng nay, cảnh sát mặc đồng phục 
hẳn hoi đã hành hung và bắt một thanh niên cũng theo kiểu 
như vậy giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng cần “cải trang” 
gì cả.

Chiều nay, tôi nhận được điện thoại của anh Phạm Mười. 
Anh nói anh là phóng viên của một báo nước ngoài, mà tôi 
cho là một tờ báo rất nổi tiếng, cùng bốn người của gia đình 
anh và hai người khác đã bị công an bắt vào đồn gần vườn 
hoa Cổ Tân, sát Nhà Hát Lớn, khoảng 10 giờ sáng nay và anh 
đã bị hành hung và nhục mạ. Nếu đúng vậy, thì phải trừng 
trị những kẻ đã vi phạm thô bạo quyền tự do, đã phạm pháp.

Cần truy tố những kẻ phạm tội đó, bất kể chúng là ai. 
Không ai hủy hoại lòng tin của người dân vào pháp luật, làm 
nhơ bẩn hình ảnh của chính quyền Việt Nam bằng những 
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kẻ đó. Những người sử dụng những kẻ ấy có hiểu sự thật sơ 
đẳng đó hay không?

Không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập đang bị đe dọa, 
tự do thì bị vi phạm nghiêm trọng bởi chính những người 
luôn to mồm nhân danh Nhà nước. Ngư dân ta bị các lực 
lượng Trung Quốc bắt bớ và hành hung. Người dân ta đi biểu 
tình vì biển đảo của Tổ quốc bị công an bắt bớ và hành hung. 
Sao trớ trêu vậy? Những người luôn lớn tiếng hô học tập Hồ 
Chí Minh, họ đã học được những gì?
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Cảm nhận khi đi biểu tình

Phạm Quỳnh Hương

Từ hôm tôi đi biểu tình đã qua chục ngày rồi. Lại đã có 
thêm một ngày chủ nhật biểu tình nữa (hôm đó tôi không 
tham gia) nhưng những cảm xúc từ việc tham gia ngày hôm 
đó vẫn cứ tràn đầy và lẫn lộn. Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi 
về những cảm xúc lẫn lộn đó của tôi. Và tôi muốn viết nó ra 
cho những cảm xúc đó được rõ ràng hơn.

Bực vì bị đối xử thô bạo

Đây là cảm nhận đầu tiên ập đến. Có lẽ đó là cảm nhận 
không chỉ của tôi mà của đa số người đi biểu tình và ủng hộ 
biểu tình. Thấy bực vì mình đi biểu tình biểu thị lòng yêu 
nước thì lại bị ngăn cấm, bắt giữ. Ô hay, thế ra mình sai chắc! 
Ô hay, thế ra lại có người bảo rằng mình sai! Ô hay, vậy mà 
mình lại cứ tưởng là mình không sai! Bực! Rõ bực.

Không những ấm ức vì bị coi là sai, mà còn bực vì bị đối 
xử thô bạo. Nếu khách quan mà nói thì cũng khó có thể tránh 
được sự thô bạo khi mà một bên thì cứ ngăn cản còn một bên 
thì cứ không chịu và cố tình làm việc mình cho là đúng đắn, 
và có quyền. Và chuyện xô xát và thô bạo là khó tránh khỏi. 
Tuy nhiên, ai ở vào hoàn cảnh và địa vị người bị xử thô bạo mà 
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chẳng bực. Thậm chí với nhiều trường hợp bị đối xử quá mức 
thô bạo, thì thật quá sức chịu đựng. Tôi bị hai người giữ hai 
bên khuỷu tay lôi đi, rồi bị một người xấn xổ mắng vào mặt, 
mà những người thanh niên này đều khỏe mạnh, sáng sủa, và 
đều đáng tuổi con tôi. Thử hỏi sao lại không bực chứ?

Lúc đó tôi đã nghĩ: Người xưa có câu “đi với bụt mặc áo cà 
sa, đi với ma mặc áo giấy”. Thế nhưng, thực tế thì đã mặc áo cà 
sa rồi thì không mặc áo giấy được nữa. Và ai quen mặc áo giấy 
rồi thì không thể mặc áo cà sa được nữa. Những người quen 
tiếp xúc với những thành phần được gọi là tội phạm. Những 
người quen với trấn áp rồi thật khó mà có những hành vi hòa 
nhã được nữa. Suốt chặng đường từ Cửa Nam về Mỹ Đình, tôi 
cứ ngồi nhìn những thanh niên này và cảm thấy thương cho 
họ, tiếc cho họ. Họ là những thanh niên trẻ, khỏe, mặt mũi 
sáng sủa. Nhưng ở họ bắt đầu có những hành vi nặng về trấn 
áp. Đành rằng trấn áp là một phần công việc của họ, nhưng 
họ còn quá trẻ để cái phần trấn áp có thể trấn áp phần nhã 
nhặn trong con người họ. Tôi đã nghĩ: Bác Hồ đã dạy, “ đối với 
dân phải…; đối với kẻ thù phải…”. Tuy nhiên, thật khó để có 
thể thực hiện đúng lời Bác khi mà mình có quyền. Ngày xưa 
khác. Ngày xưa không có quyền gì cả. Không có quyền với kẻ 
thù thì đương nhiên rồi, nhưng cũng không có quyền với dân 
vì lúc đó đã giành được chính quyền đâu, hoặc chính quyền 
còn non trẻ nên cái quyền cũng không vững chắc và mạnh 
mẽ. Nhưng ngày nay, địa vị hoàn toàn khác, có quyền với cả 
kẻ thù, và dân. Vậy là…

Tôi lại nghĩ đến Chí Phèo. Anh ta vốn là một thanh niên 
khỏe mạnh, và sáng sủa. Nhưng rồi, cuộc đời đã nhào nặn 
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anh ta thành một sản phẩm đặc thù của xã hội. Hay nói theo 
ngôn ngữ dân thường là xã hội xô đẩy, còn nói theo ngôn ngữ 
khoa học một tí thì là anh ta bị tha hóa. Anh ta không còn giữ 
được cái bản chất thanh niên trẻ khỏe sáng sủa của anh ta 
nữa. Giá mà bây giờ lại có một ông Nam Cao nào đó viết nhỉ?

Trên HBO đang chiếu một bộ phim Mỹ hình như có tiêu 
đề “A Few Good Men” trong đó Tom Cruise và Demi Moore 
đóng. Trong phim kể về một vụ án của tòa án binh mà Tom và 
Demi là hai luật sư bảo vệ cho một anh lính bị chết. Kết thúc 
phim là cảnh hai anh cán bộ (kiểu như trong tiểu đội của anh 
lính bị chết) đã được tòa xử không bị tội giết anh lính của tiểu 
đội (mà đó là do thừa hành lệnh của một ông tướng). Nhưng 
hai anh này vẫn bị khép tội hành hung người. Một anh đã kêu 
lên một cách tức tối, và oan ức: “Nhưng đó chỉ là chúng ta thi 
hành lệnh cấp trên thôi mà”. Và anh lính kia trả lời: “Chúng 
ta có tội. Đó là tội không bảo vệ người không có khả năng tự 
bảo vệ”. Lúc chia tay, anh luật sư (Tom) đã nói với anh lính đó 
rằng: “Anh vẫn có danh dự mà không cần có quân hàm trên 
vai”.

Có bao nhiêu người trong chúng ta còn nghĩ đến danh dự? 
Còn coi trọng danh dự? Có bao nhiêu người còn nghĩ đến bảo 
vệ người không có khả năng tự vệ?

Bị xúc phạm vì bị mất quyền yêu nước

Bị xúc phạm vì mình tưởng là mình có quyền lên tiếng nói, 
tiếng nói chính nghĩa. Chính nghĩa vì mình thấy tivi, đài cũng 
nói về lòng yêu nước, về Trường Sa, Hoàng Sa. Mình muốn 
góp tiếng nói cùng những con người chính nghĩa. Mình cũng 
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muốn góp tiếng nói cùng với các chiến sỹ và ngư dân ngoài 
Biển Đông. Vậy mà lại bị ngăn cấm, bị bắt giữ. Cứ y như là 
mình không có quyền gì vậy!!! Cứ y như là mình mất quyền 
công dân vậy!!!

Nhưng có một kinh nghiệm mà tôi lại thấy hay, đó là: lên 
xe buýt. Nếu chỉ ngồi nhà, xem trên mạng thì chả cảm thấy gì 
sất. Nếu đi ra tận nơi, hòa vào dòng người thì cảm thấy một 
chút gì đấy của không khí biểu tình. Nhưng nếu bị bắt đưa 
lên xe buýt… cảm nhận sẽ khác hẳn. Sẽ hay hơn nhiều. Cái 
cảm giác mà lúc đứng dưới đường mình không thể có được. 
Đó là quyền công dân. Lúc đứng trong xe buýt nhìn ra. Nhìn 
những chiến sỹ công an đang trấn áp. Nhìn những người bị 
bắt giữ đang phản đối và đòi thả một cách vô vọng. Nhìn 
những người dưới đường đang tiếp tục cuộc biểu tình. Một 
cảm giác khó có thể diễn tả được. Tưởng như không thể gọi là 
mất quyền công dân, nhưng nó là mất quyền đấy.

Những ai đã đi biểu tình, hãy một lần lên xe buýt. Cảm 
nhận về mất quyền công dân trong chốc lát thật là… khó diễn 
tả.

Bị xúc phạm quá thể!

Buồn, buồn quá.

Buồn vì việc mình làm không sai (mình thể hiện lòng yêu 
nước mà) thế mà lại phải làm như là giấu giếm, như là thanh 
minh. Thật là tệ quá mức. Thời buổi gì mà phải xấu hổ vì 
muốn biểu lộ lòng yêu nước.

Buồn vì thể hiện lòng yêu nước lại thành ra mất quyền 
công dân.
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Buồn vì có lòng yêu nước hóa ra lại bị chính những anh 
công an nhân dân trấn áp.

Ngao ngán về những người thờ ơ.

Buổi tối, đi sang nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy tay tôi bị vằn máu 
đỏ lên, dấu vết hai thanh niên chộp khuỷu tay bốc lên xe buýt, 
cô em gái hỏi, tôi nói: “Đi biểu tình”. Cô em kêu lên: “Biểu 
tình! Biểu tình gì? Có được tiền không?”. Tôi ngã ngồi xuống 
ghế. Mẹ tôi thì im lặng. Còn chồng nó thì mắng luôn: “Hỏi 
gì mà ngu ngốc thế! Đúng là chẳng biết gì về thời sự cả. Suốt 
ngày chỉ mua sắm với phim Hàn Quốc nên mới dốt thế đấy”.

Đến tận hôm nay nhà tôi chưa ai biết là tôi đi biểu tình. 
Nếu biết, không biết ý kiến mọi người thế nào. Cũng là một 
dịp để biết quan điểm, thái độ của mọi người đây!

Sáng nay đến cơ quan nói với chị bạn thân, chị ấy bảo sao 
mày không nói ngay. Chuyện như thế thì phải khoe ngay chứ. 
Thế mà không nói ngay để tao khoe với chồng tao, ông ấy tha 
hồ khoái.

Ôi, đây cũng là một dịp để đo lòng người.

Hôm qua 26-7 đi hội thảo gặp một tiến sĩ khoa học, một 
người được coi là thân của tôi. Dường như tình cờ tôi hỏi một 
câu: “Có đi biểu tình không?”. Trả lời: “Không, chả đi đâu. Về 
nhà chỉ quanh quẩn ở nhà cũng đã mệt rồi. Rỗi thì xem tivi”. 
Thấy bạn không hỏi gì, tôi tự nói: “Tuần trước tôi đi biểu tình”. 
Vẻ hết sức ngạc nhiên và bức xúc, xen lẫn coi thường: “Điên 
à? Dở hơi à?”. Tôi chẳng nói gì được nữa. Ôi, tiến sĩ!!!

Một bạn thân khác, hôm nay, 27-7 mới biết được tin tôi đi 



Cảm nhận khi đi biểu tình    295

biểu tình đã trách: “Sao chuyện hay như thế mà không kể gì 
cả?”. Rồi bạn háo hức giục: “Kể đi, đi biểu tình thế nào?”. Bạn 
hỏi đi biểu tình ở đâu, biểu tình về cái gì? Bị bắt về Mỹ Đình 
à? Có những ai đi biểu tình? Rất nhiều câu hỏi khiến tôi đi 
từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bạn vẫn được coi 
là chuyên gia trong mọi loại tin tức. Bạn nắm vững mọi hoạt 
động, sinh hoạt của tất cả những nhân vật nổi tiếng trong 
nước và thế giới. Từ những nhân vật trong làng giải trí cho 
đến các chính khách. Từ các sự kiện văn hóa thể thao đến các 
loại thiên tai, rồi các vụ tham nhũng... thôi thì đủ các loại tin 
trên báo. Tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì mình là người lạc hậu 
so với bạn. Thế nhưng tin về biểu tình thì bạn không biết tí gì 
sất. Thế mà bạn đã từng là người bạn thân, rất thân với những 
nhân vật mà cả nước biết đến trong những cuộc đấu tranh 
trên báo chí “lề trái, lề phải”. Vậy mà... Ôi, tôi không biết tôi có 
lạc hậu không đây. Không biết tôi là người thế nào nữa.

Lo lắng vì những chiến sỹ công an không lắng nghe

Trong lúc tham gia biểu tình, rất nhiều cuộc tranh luận xảy 
ra giữa những người biểu tình và các chiến sỹ công an. Những 
tranh luận về lòng yêu nước, vầ lãnh thổ, về chủ quyền, về 
Biển Đông, về lịch sử 4000 năm… Nhiều, rất nhiều như vậy. 
Nhưng xem ra người nào nói cứ nói ý kiến của mình, còn 
phía bên kia cũng kiên trì ý kiến của mình. Nếu những người 
biểu tình tự cho mình là thể hiện lòng yêu nước, thì các chiến 
sỹ công an ở phía đối lại, không thể nói là không yêu nước. 
Nhưng sao thấy khó hiểu quá. Hai bên không hiểu nhau. Đã 
không hiểu nhau thì lại còn không lắng nghe nhau.
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Lúc ở Mỹ Đình, trong khi khai tường trình, tôi đã nói về 
chuyện đi biểu tình. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng anh công 
an tiếp tôi không hề để ý gì đến những điều tôi nói. Anh ta 
không phải là không hiểu tôi nói gì, cũng không phải là phản 
đối ý kiến của tôi. Anh ta cũng không máy móc ghi lại những 
gì tôi nói. Chỉ đơn giản là anh không hề để ý đến tôi nói cái 
gì. Tôi đã nghĩ rằng mình có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng 
ai nghe. Những người khác nói ra rả đấy thôi, nhưng rồi đâu 
vẫn vào đấy. Vẫn lý luận cũ, vẫn hành vi cũ nhưng những 
tuần trước. Chẳng có gì thay đổi được cả. Mà mình có nói 
anh ta cũng có nghe gì đâu. Mình nói chán, anh ta lại hỏi lại. 
Nhiệm vụ của anh ta là ghi lại những thông tin cá nhân, và hai 
câu trả lời cho hai câu hỏi đã ấn định từ trước: Vì sao đi biểu 
tình? Nghĩ gì về biểu tình? Nhưng dù mình có nói gì thì anh 
cũng chẳng ai đếm xỉa đến ý kiến của mình cả. Họ có quan 
điểm của họ. Thế thôi. Nói gì cũng vô ích. Chán.

Điều này có nghĩa là quan điểm của hai bên là quá xa nhau. 
Không thể nói chuyện được với nhau. Không thể chia sẻ được 
với nhau. Tôi rất sợ là quan điểm hai bên sẽ đối lập nhau. Tôi 
không dám nghĩ đến điều đó. Tôi sợ sự đối lập này.

Ấm lòng vì chia sẻ giữa những người đi biểu tình

Hôm tham gia cuộc biểu tình, tôi là gương mặt lạ nên đã 
bị những người biểu tình nghi ngờ. Đầu tiên là một anh áo 
đỏ sao vàng hỏi luôn: “Chị là công an chìm à?”. Khi tôi xưng 
danh thì anh nói luôn: “À, dân xã hội tôi thấy chị là người thứ 
hai. Bên Toán họ đi đông lắm. Bên chị chẳng thấy ai”. Tôi im 
lặng và cảm thấy ngậm ngùi.
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Lúc ở trên xe buýt, mọi người cứ đếm đi đếm lại xem trên xe 
có bao nhiêu người biểu tình. Tôi nghĩ trong bụng mà không 
nói ra rằng có mấy người mà đếm mãi không ra. Lát sau mọi 
người mới nói là đừng tính cả công an chìm. Tôi mới vỡ ra, à 
ra vậy. Khi có người đếm lại, đếm cả một thanh niên trẻ, tôi 
đã lên tiếng: “Không tính anh này, vì chính anh này đã bắt tôi 
lên xe buýt”. Rồi lại một người khác đếm và bảo không tính 
chị này. Thế là cô bé ngồi cạnh, mặc áo đỏ đã kêu lên: “Không, 
chị ấy là người biểu tình đấy. Nhìn tay chị ấy đây này”. Ở 
khuỷu tay tôi lúc đó có vết vằn máu đỏ do bị công an bấu vào 
khi bắt lên xe buýt. Mọi người cùng phấn nộ và đòi chụp ảnh 
để phản đối. Tôi đã phải giấu tay đi. Tôi không sợ gì, chỉ ngại 
là cái tay của mình cũng không đau lắm, mà làm to chuyện 
lên thì không có lợi trong khi tình hình trên xe lúc đó ai cũng 
bị bức xúc. Tình hình cứ như lò thuốc súng rồi. Đến lúc đó 
tôi mới ngớ ra là mọi người nghĩ tôi là công an chìm. Lúc tôi 
hỏi một chị trông mặt quen quen, có lẽ nhìn thấy nhiều trên 
mạng. Chị ấy giới thiệu với giọng nghe không phải là bức xúc 
mà còn là gay gắt. Có lẽ chị ấy tưởng tôi là công an chìm nên 
mới có giọng “đối đầu” như vậy.

Nhưng khi đã biết cùng là người biểu tình rồi thì mọi 
người lại rất dễ dàng chia sẻ. Tôi thấy thật ấm lòng. Việc đi 
biểu tình tự mình biết là đúng, là trong sáng, nhưng bị công 
an, chính quyền phản đối đã khiến mình cảm thấy rất ái ngại 
rồi. Cứ như là mình làm điều gì không trong sáng. Rồi bạn 
bè, người thân xung quanh lại có những thái độ chê cười, mỉa 
mai nên lại càng cảm thấy buồn. Nhưng giữa những người đi 
biểu tình thì lại dễ dàng hiểu nhau, chia sẻ với nhau. Đôi khi 
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nhận được sự chia sẻ của những người không quen biết, cảm 
thấy ấm lòng.

Lúc ngồi trong đồn công an ở Mỹ Đình, đang trả lời tường 
trình, bỗng có một cuộc điện thoại của một chị bạn thân. Chị 
hỏi tôi đang ở đâu. Chị hỏi thăm tôi tình hình ở đấy thế nào. 
Chị động viên tôi, chia sẻ với tôi. Thật là ấm lòng. Lúc ở Mỹ 
Đình, tôi thấy rất bối rối. Tôi không sợ. Tôi không làm gì sai. 
Không làm gì quá đáng. Nhưng thật sự bối rối, vì bị đặt vào 
thế đối lại với công an. Cuộc điện thoại đúng lúc của chị bạn. 
Sự chia sẻ của những người đi biểu tình. Thật là ấm lòng.

Ngạc nhiên vì sự đa dạng của những người đi biểu tình

Trước khi đi tôi cũng không nghĩ là mọi người có động cơ 
giống nhau khi đi biểu tình. Vì bản thân tôi đã nghĩ chính 
mình cũng có động cơ khác mọi người rồi. Tôi đi vì cũng 
muốn hòa chung vào dòng người để cảm nhận được lòng yêu 
nước. Ngoài ra, còn một chút máu nghề nghiệp là muốn biết 
được mọi người có những suy nghĩ, động cơ gì. Thế nhưng, 
khi trực tiếp tham gia, chính tôi phải cảm thấy ngạc nhiên vì 
sự đa dạng. Tôi có thể cảm thấy một vài lý do dễ nhận thấy, 
nhưng thực ra thì còn nhiều lý do khác nữa mà tôi biết chắc là 
mình chưa biết hết được.

Có người đi vì muốn phản đối sự hống hách, hỗn xược của 
quân Tàu. Có người vì nghĩ đến những chiến sỹ và ngư dân 
ngoài đảo. Bằng việc biểu tình này để nói rằng những chiến 
sỹ và ngư dân không đơn độc ngoài Biển Đông. Có người đi vì 
mọi người đi vì lẽ phải, không lẽ mình không đi. Có người đi 
vì bức xúc, vì muốn thể hiện lòng yêu nước mà lại bị công an 
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ngăn cấm. Có lẽ còn có người đi vì thấy vui. Quả thật, dù có 
những nguy cơ bị bắt giữ, nhưng đi cũng vui vẻ thật. Và chắc 
còn có nhiều lý do đi nữa mà tôi chưa biết hết. Vì có những 
người thể hiện sự bức xúc, thậm chí là quá khích, nhưng cũng 
có người chỉ trầm lặng, lặng lẽ tham gia. Nhiều người không 
ồn ào, nhưng kiên định.

Thú vị vì có thể test thái độ của những người không đi 
biểu tình

Nếu đi quan sát sự đa dạng của người biểu tình là rất thú vị 
thì test phản ứng, thái độ của những người không đi biểu tình 
cũng thú vị không kém. Những bạn nào quan tâm đến những 
vấn đề xã hội, sự kiện xã hội hãy tham gia và test mà xem. Hay 
lắm. Ta vẫn có câu: Trong hoạn nạn mới biết lòng nhau. Thực 
ra, tôi cũng chẳng có hoạn nạn gì, hay là chưa có gì đáng gọi 
là hoạn nạn cả. Nhưng cũng đã có thể đo được lòng của nhiều 
người xung quanh rồi. (Nếu mà có hoạn nạn thật thì… sẽ biết 
thật. Hi hi…).
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Viết sau ngày 5-6

Đỗ Trung Quân

Đợi mọi cảm xúc lắng xuống, bây giờ mới có thể ghi lại vài 
cảm nghĩ của buổi sáng 5-6-2011. Cuộc tuần hành lừng lẫy của 
thanh niên Sài Gòn – Hà Nội.

Tôi đi cùng những người lớn tuổi – cụ giáo sư sử học lão 
thành Nguyễn Đình Đầu và nhân vật không xa lạ với phong 
trào đấu tranh đô thị trước 1975 Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu 
Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập… Để bày tỏ thái độ trước nguy 
cơ ngoại xâm thì dù tuần hành hay chỉ đứng tham gia trong 
đám đông, dù già hay trẻ, dù hét to những khẩu hiệu hay 
chỉ giơ cao nắm tay, nó cũng cùng đều chung mục đích vì Tổ 
quốc. Nó không như một nhận định hỗn xược với lời lẽ chợ 
búa, thiếu văn hóa của một blogger còn trẻ (chắc chắn tuổi 
tác còn chưa  ngang bằng với con cái của giáo sư) gọi họ là 
những lão già đi “sô hàng”. Cụ Nguyễn Đình Đầu, nhà sử 
học, trí thức 92 tuổi, và những nhân vật đứng đắn hẳn không 
chấp thứ ngôn ngữ chợ búa ấy, vì thế,tôi không nhất thiết dẫn 
đường link ở đây.

Tháng 6-2008.

Khi còn lưu trú tại Hoa Kỳ nơi nhà của một người bạn vong 
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niên – dịch giả Hoàng Ngọc Biên – tôi xem cuộc rước đuốc 
Olympic Bắc Kinh băng qua Sài Gòn – Việt Nam qua truyền 
hình VTV 4, khi mà hình ảnh Hoàng Sa – Trường Sa vẫn in rõ 
thuộc về Trung Quốc trong những áp phích Olympic của Bắc 
Kinh!!! Cảm giác thật não nề.

Về lại Sài Gòn. Cuộc biểu tình không lâu sau đó nổ ra. 
Trước đó ngành văn hóa thông tin đã phải gỡ những banner 
có nội dung chống Tống, Nguyên, Minh, Thanh khỏi nội 
dung tuyên truyền trên đường phố “dân ta thuộc sử ta” treo 
gần Lãnh sự quán Trung Quốc ngã tư Phạm Ngọc Thạch, vì 
một lệnh từ đâu ai cũng có thể đoán được. Những banner 
chống Pháp – Mỹ được cho phép giữ lại. Lịch sử là lịch sử. 
Sự ngạo mạn của các “thái thú” ngày càng lộ liễu và sự nhu 
nhược nhân danh “tình hữu nghị – hòa bình – ổn định” cũng 
lộ liễu theo.

Cuộc biểu tình bùng nổ. Những “thái thú” mới ngạo nghễ 
mở cửa sổ khoanh tay theo dõi cuộc biểu tình bị ngăn chặn 
từ lực lượng quân sự và công an Việt Nam. Nhiều người trẻ 
tham gia bị bắt bớ với nhiều lý do khác nhau. Đấy là chuyện 
của ba năm trước.

Hôm nay.

Những ai đã rời cây súng chẳng bao giờ muốn cầm lên nữa 
trừ một điều duy nhất: Tổ quốc bị lấn át, uy hiếp. Hải đảo, 
sinh mệnh đồng bào trên biển ngày càng bị đe dọa thì thái 
độ công dân là không cần ai kêu gọi hay tổ chức. “Ổn định 
chính trị” như cách nói của nhà cầm quyền phải được hiểu là 
an dân. Khi lòng dân không an thì cái ổn định vô nghĩa. Chọn 
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xuống đường cùng những người tuổi trẻ hôm nay hẳn những 
người từng vào sinh ra tử như những nhân vật được kể tên 
ở trên, không những chỉ gặp lại tuổi trẻ chính mình mà còn 
là thái độ chia sẻ tình cảm đồng bào. Khác với lần trước, cánh 
cửa sổ Lãnh sự quán Trung Quốc khép chặt trong niềm vui 
ấy. Thật kinh ngạc khi có những người nắm trọng trách người 
thầy ở cương vị cao trong ngành lại xuất hiện yêu cầu sinh 
viên những học trò mình giải tán. Giải tán có nghĩa là đừng 
yêu nước theo cách của mình, phải chờ “ yêu nước” theo cách 
của họ, khi được… cho phép (!!!). Một nền giáo dục như thế, 
những người trẻ hôm nay còn trông mong được giảng dạy 
điều gì về đất nước?

Nền giáo dục ấy chính nó sản sinh ra những con người 
tuổi đời còn trẻ nhưng đủ trâng tráo gọi cuộc tuần hành biểu 
dương tinh thần Việt Nam trước đe dọa ngoại xâm, trước sự 
có mặt của những nhân sĩ, trí thức và cả những người từng 
là cán bộ của chế độ nhưng đầy đủ lòng tự trong dân tộc, là 
cuộc “sô hàng”.

Sự vô liêm sỉ ấy không có gì khó hiểu.

“Hàng chục năm nay chúng ta mơ ước xây dựng thành 
công con người mới xã hội chủ nghĩa. Khủng khiếp thay! 
Chúng ta đã… thành công!”.

Một câu nhận định hài hước chua chát được truyền khẩu.

Và những kẻ hỗn xược ấy chính là sản phẩm của sự “thành 
công khủng khiếp!”.
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Khi lịch sử đã chạm tên từng người

Trịnh Hữu Long

Lúc này đã là hơn một tháng kể từ cuộc biểu tình ngày 
5-6-2011. Đất nước này đã trải qua một tháng nóng bỏng chưa 
từng thấy trong cuộc đời của những thanh niên ngày nay, với 
5 cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp ở trong nước và cũng chừng 
ấy cuộc của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Một tháng 
qua đã đem lại cho những người như tôi và rất nhiều người 
khác những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt. Tôi đã định viết 
“Nhiều chuyện 3” khi đọc bản dịch bài phỏng vấn Giáo sư 
Nguyễn Thế Sự trên báo Trung Quốc, nhưng do chưa thẩm 
định được tính chính xác của bản dịch mà tôi đã trì hoãn lại 
và sau đó vô tình chứng kiến những sự tréo ngoe cay đắng mà 
lịch sử dành cho ông.

Số là, không hiểu vì lý do gì, tờ Phượng Hoàng của Hồng 
Kong đã đăng một bài họ phỏng vấn ông Sự, với những lời 
lẽ làm đau lòng bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào. Theo 
lời bài báo, ông Sự đã nói rằng “Thanh niên biểu tình chống 
Trung Quốc là do bị kích động bởi thế lực phản động hải 
ngoại”. Điều này khiến cho những người biểu tình chết đứng 
như Từ Hải với khuôn mặt tím tái vì nhục nhã. Ruột gan họ 
như bị ngàn lưỡi dao xé nhỏ khi đọc những lời lẽ vuốt ve quân 
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xâm lược của một giáo sư người Việt Nam. Cơn thịnh nộ bốc 
lên, nhưng hầu hết mọi người vẫn tỉnh táo và chờ xác minh 
tính chính xác của bản dịch. Tréo ngoe thay, điều kỳ thú lại 
không đến từ tính chính xác của công việc dịch thuật, mà từ 
tính chính xác của thông tin.

Hai ngày sau khi bản dịch kia được đăng, ông Sự thanh 
minh rằng ông bị tay nhà báo Trung Quốc kia lừa, đơm đặt, 
dựng chuyện chứ ông không nói như thế. Thực hư câu chuyện 
thế nào, chắc còn phải chờ những diễn biến tiếp theo. Nhưng 
câu chuyện này và những câu chuyện có liên quan khiến tôi 
phải suy nghĩ về những cái chạm tay của lịch sử đến họ tên 
của từng người.

Một giáo sư, nguyên Trưởng khoa tiếng Trung của một 
đại học danh tiếng bậc nhất như Đại học Hà Nội, lúc về hưu 
tưởng chừng như đã trọn vẹn một đời công danh, tiếng thơm 
xa gần, con cháu đời đời hưởng phúc. Thế rồi bỗng một ngày 
nọ, không biết vì lỡ lời hay cố ý buông những lời lẽ bán nước, 
hoặc cũng có thể bị gã phóng viên họ Tàu tên Khựa kia phỉnh 
lừa, mà đã vĩnh viễn đóng đinh tên tuổi của mình vào một 
trong những trang nhơ nhuốc nhất của lịch sử, bất kể ông có 
thanh minh gì đi chăng nữa.

Rồi không chỉ có ông Sự.

Những hình ảnh lực lượng an ninh đàn áp thô bạo đối với 
đoàn biểu tình, đặc biệt là ở Sài Gòn; video clip ông Phó hiệu 
trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 
cầm loa cố gắng giải tán đoàn biểu tình; tờ công văn cấm sinh 
viên đi biểu tình của ông Hiệu trưởng trường Đại học Công 



Khi lịch sử đã chạm tên từng người    305

nghiệp TP.HCM, và rất nhiều gương mặt khác nữa, đã vĩnh 
viễn được lưu trữ trong cái ổ cứng to lớn, vĩ đại của nhân loại. 
Nếu lực lượng an ninh đã tổ chức ghi hình đoàn biểu tình 
để phục vụ cho công tác nghiệp vụ, thì những nhiếp ảnh gia 
nhân dân cũng đã ghi lại đầy đủ hình ảnh của họ, chờ lịch sử 
phán xét.

Bài học của ông Nguyễn Thế Sự hãy vẫn còn nóng hổi để 
những ai đang có ý định làm trái với lợi ích của dân tộc phải 
cảnh tỉnh, trước hết là vì vết nhơ ngàn năm của chính bản 
thân họ.

Nên nhớ rằng, 726 năm đã trôi qua, cả dân tộc này vẫn réo 
tên Trần Ích Tắc lên mà chửi rủa.

Và họ sẽ còn chửi rủa trong hàng trăm năm nữa.



306    Thế hệ f

Hôm nay có phim Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Tư

Điểm phim: Hôm nay, có rất nhiều đài truyền hình có 
phim Trung Quốc, bạn hãy mở kênh A xem cuộc chiến sống 
còn giữa hai cao thủ võ lâm của phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn 
để giành một bí kíp giang hồ. Ở kênh K, nàng công chúa xinh 
đẹp nước Sở đang lên kế hoạch trả thù cho người yêu. Kênh B 
dành cho người yêu phim quan tâm đến đời sống chính trị xã 
hội khi theo dõi cuộc chiến chống tham nhũng của Bí thư Trần 
đang vào giai đoạn gay cấn, hôm qua bạn đã thấy vợ bí thư 
nhận món tiền hối lộ lớn như thế nào. Kênh C và kênh H giới 
thiệu cuộc đời của những kỳ nhân Trung Quốc, họ là những 
quân sư giỏi cho những ông vua… dở giành lấy ngai vàng 
hoặc thôn tính nước khác. Và nếu bạn là người lãng mạn, hãy 
bật kênh D, U, S, Z, X… để xem những bộ phim tình cảm lãnh 
mạn của những đôi lứa yêu nhau nhưng luôn gặp trắc trở, lỡ 
làng, cái kết bất ngờ của những mối tình đang chờ bạn khám 
phá. Tất nhiên, với hàng loạt diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh sang 
trọng, hoành tráng, những bộ phim Trung Quốc trên tất cả 
các đài truyền hình trong nước Việt sẽ lôi cuốn các bạn từ đầu 
đến cuối, giới thiệu đất nước, con người Trung Quốc một cách 
chân thực và gần gủi nhất, bạn sẽ cảm thấy đầy ắp thông tin 
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về đất nước láng giềng.

Và cũng tất nhiên, trên tất cả các đài truyền hình tỉnh lẻ 
và khu vực và Trung ương bạn sẽ không tìm thấy thông tin 
Trường Sa và Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp trắng, một cuộc 
xâm lược không cần ngụy biện và che giấu, rất phách lối, ừ, 
tao lớn, tao mạnh, tao thích lấy thì lấy, làm gì tao?

Vì những nguồn quảng cáo vô tận, vì phim Trung Quốc 
bán rẻ như cho, vì đài tỉnh bên tăng thời lượng mà mình 
không tăng cũng kỳ...?

Nên hôm nay, bạn hãy bật tất cả các kênh để xem phim 
Trung Quốc. Ngay khi chưa mất đất thì cuộc xâm lược đã diễn 
ra rồi, và chúng ta ngồi trước màn hình tivi sung sướng chấp 
nhận điều đó.

Có một đứa đã lỡ hơi khùng rồi, nên khùng luôn cũng 
không sao, muốn cướp đài truyền hình tỉnh vài giờ, đúng 
chương trình phim truyện, buộc nhân viên kỷ thuật chạy 
dòng chữ trắng: “Tổ quốc bị cướp một phần rồi, bà con ơi!”. 
Hay lịch sự hơn, thay bằng: “Vì bạn Trung Quốc chơi xấu, nên 
bữa nay tạm ngưng phim Trung Quốc” trên cái nền đen vô 
tận của bóng đêm. Ít nhất, sẽ có một phần mười người xem 
sẽ tắt tivi trong một nỗi bàng hoàng của một người nhận ra 
mình dù hèn nhưng vẫn còn yêu nước. Chín phần mười còn 
lại, cũng biết bàng hoàng vì lỗi Trung Quốc tráo trở mà họ bỏ 
lỡ một tập phim Trung Quốc hay.
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Đi biểu tình chống Trung Quốc được tiền!

Người Buôn Gió

Hôm nay đọc bài của chị Phương Bích kể lại chuyện trong 
đồn công an Mễ Trì. Công an hỏi chị đi biểu tình thế được bao 
nhiều tiền. Nguyên văn đoạn chị Bích kể như sau:

“Khai báo thành khẩn” xong, tôi ngồi chờ. Một anh đến 
ngồi bên cạnh giả vờ hỏi thân tình:

– Đi thế này được bao nhiêu tiền?

Tôi nguýt anh ta:

– Anh hỏi thế chứng tỏ nghiệp vụ các anh quá kém, tôi 
nhận tiền mà lại đi khai với các anh à? Việc đó các anh phải tự 
điều tra ra chứ.

Anh ta cười:

– Có đấy!

– Có mà anh lại còn phải hỏi tôi – Ý là nếu có thì anh cứ 
việc bắt tôi đi.

* * *

Chuyện người ta thắc mắc đi biểu tình được bao nhiêu tiền 
không phải là chuyện hiếm. Hôm qua ngồi với anh Lê Dũng ở 
quán bia, ai ngờ ông Lê Dũng cũng bị đứa quen nó hỏi:
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– Nghe nói đi biểu tình chống Trung Quốc được 50 nghìn 
à?

Lê Dũng tức, anh hỏi lại:

– Thế nhìn tôi thế nào mà bảo tôi đi biểu tình để được 50 
nghìn? Còn các thầy tôi nữa, các giáo sư, nhân sĩ khác cũng đi 
biểu tình để lấy 50 nghìn à?

Sao mà người ta lại đặt câu hỏi vậy? Xuất phát từ đâu nhỉ?

Có lẽ người dân Việt Nam bình thường bây lâu nay sống 
quá thực dụng và cầu toàn, trước những sự việc biểu tình 
chống Trung Quốc của người khác. Họ nghĩ đi biểu tình thế 
chắc là được tiền.

Thế nhưng giờ bảo họ đi biểu tình đi, trả họ 100 nghìn xem 
họ đi không?

Họ sẽ lắc đầu, thậm chí nếu cái đứa hỏi anh Lê Dũng, nếu 
anh Dũng bảo trả nó 1 triệu chắc nó cũng không dám đi, có 
tăng lên 5 triệu bảo mày đi đi, cầm cái biểu ngữ phản đối 
Trung Quốc, tao chụp kiểu ảnh đưa lên mạng cho bà con xem 
tinh thần, càng không dám.

Họ nói người đi biểu tình được tiền, chẳng qua họ không 
dám tin rằng, ở cái thời này có những con người dám vô tư, 
lăn xả, chấp nhận nguy hiểm để làm những việc có ích cho 
dân tộc, cho đất nước. Họ phải kiếm cái cớ mong manh nào 
đó để nghĩ rằng người ta đi biểu tình vì vụ lợi.

Một tư duy khiến cả một dân tộc sẽ bị thất bại, tiếc rằng 
chưa nhà phân tích tâm lý nào đi sâu để chứng minh cái bạc 
bẽo của lòng người Việt Nam, cái khiếp nhược ăn sâu vào tiềm 
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thức, khiếp nhược đến nỗi không dám tin rằng trên đời còn có 
những người dấn thân quên mình, quên gia đình để làm gì đó 
có ích cho đất nước, dân tộc nói chung.

Nhưng cũng có ý nghĩ khác.

Một lần ông cựu chiến binh phố tôi, chả là hôm ấy tự nhiên 
thấy ông đeo băng đỏ, khoác áo quân đội cùng mấy ông già 
nữa đi ngăn một đám đông bà con nhân dân. Ông ấy về kể 
hồ hởi với vợ:

– Đi tí có 2 tiếng mà được 100 nghìn, bọn nó đi biểu tình 
thế mỗi đứa chúng nó được 70 nghìn đấy.

A ha, thì ra là vậy. Nếu ông ta được 100 nghìn để ra trấn 
áp đám đông kia, chắc ông ấy nghĩ  mỗi người trong đám đó 
được khoảng 70 nghìn là phải. Vậy thì giờ tung tin là đi biểu 
tình được 500 nghìn đi nhỉ, thế nào ông cựu chiến binh, các 
dân phòng phải thắc mắc, kỳ kèo, ý đòi chính quyền trả 1 
triệu chứ chả lẽ không.

Chuyện cựu chiến binh, dân phòng đi giải tỏa, đi canh giữ 
trật tự những ngày lễ hội, được bồi dưỡng là chuyện đương 
nhiên. Quen đến nỗi có cậu dân phòng tâm sự:

– Giờ chả thấy bọn dân oan tụ tập anh nhỉ, chúng nó tụ, 
mình đi tăng cường lại lĩnh thêm ít.

Vậy là có thể – có thể thôi – có hai loại người nghĩ rằng 
người khác đi biểu tình là được tiền: Loại thứ nhất là bọn dân 
hèn, mất niềm tin vào sự vô tư , trong sáng còn có trên đời 
này. Loại thứ hai, là muốn tìm xem người ta đi biểu tình được 
bao nhiêu, để mình khi tăng cường trấn áp còn biết giá mà 
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đòi thù lao.

Thế nên khi bạn đi biểu tình chống bọn cướp Trung Quốc, 
đừng bao giờ phải bực với những kẻ nào hỏi bạn chuyện đó. 
Hãy trả lời chúng rằng:

– Hãy đi thì sẽ biết.

Sáng nay đi xem giải tỏa khu đất vàng Hai Bà Trưng-Hàng 
Bài, thấy dân phòng, cựu chiến binh có cả, mặt mũi hớn hở 
lắm.
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Ai xúi giục biểu tình?

Người Buôn Gió

Sau khi bị đưa về đồn công an, từng người đi biểu tình bị 
tách ra để thẩm vấn. Câu hỏi chung của công an là:

– Ai xúi giục đi biểu tình ?

Mọi người đều trả lời chung là xuất phát từ tinh thần yêu 
nước, tự nguyện đi không ai xúi giục.

Câu này hầu như công an biết được trước, nên họ có nhiều 
cách đối phó. Người thì họ mai mỉa là chắc đi được ai cho 
gì mới đi hăng thế. Người khác họ thủ thỉ, Nhà nước lo hết 
rồi, không phải bận tâm biểu tình làm gì, mất trật tự, an ninh 
khiến kẻ xấu lợi dụng.

Cuối cùng đến một cụ già, công an hỏi:

– Ai xúi giục đi biểu tình?

Cụ già ngơ ngác:

– Các ông xui tôi, giờ lại hỏi thế là sao?

Công an:

– Sao lại nói chúng tôi xui, chúng tôi là người Nhà nước 
cơ mà?
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Cụ già:

– Thì Nhà nước xui.

Lúc này thì công an ngơ ngác, sau đó đập bàn:

– Ông già, không được nói linh tinh!

Cụ già hỏi:

– Thế tôi hỏi anh, chúng tôi ra đó trước hay các anh?

Công an:

– Chúng tôi ra trước, nhưng để bảo đảm an ninh trật tự.

Cụ già:

– Tôi chỉ hỏi ai ra trước, các anh ra từ sáng sớm, căng dây, 
cho người bảo vệ. Tôi thấy thế cho là Nhà nước tổ chức biểu 
tình, tôi mới tham gia. Chứ ở chỗ khác không có công an, 
không có cơ động, không căng dây, tôi biết làm sao được là 
chỗ đó có biểu tình mà đến. Lần nào các anh cũng đến trước 
chuẩn bị sẵn, sao lại bảo là ai xui. Tôi ở quê, quê tôi mỗi lần có 
hội Nhà nước tổ chức, y rằng là có dân quân xã căng dây, cấm 
đường, rồi cảnh sát cũng dẹp đường. Tôi lên Hà Nội, thấy y 
chang mọi thứ từ trước, mới nghĩ rằng Nhà nước tổ chức mới 
tham gia. Lần sau các anh đừng có ở đấy, thì tôi không đến đó 
làm gì, còn có các anh thì chúng tôi mới đến.

Công an và cụ già đôi co, cụ già vẫn nhất quyết cho rằng 
Nhà nước tổ chức biểu tình. Công an bắt cụ không được biểu 
tình, cụ già bảo nếu các anh không ra đó trước, tôi cũng sẽ 
không ra. Còn các anh đã ra thì là tôi cũng ra.

Nói tóm lại cụ già cho rằng, nếu công an không ra đó, cụ 
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cũng không ra làm gì.

Công an hỏi cung nói sẽ đề nghị ý kiến của cụ lên cấp trên, 
để lần sau chính quyền sẽ không phái công an, dân phòng, an 
ninh ra chăng dây ở nơi vườn hoa là chỗ vui chơi công cộng, 
kẻo nhân dân hiểu lầm là Nhà nước tổ chức hội hè, hay mít 
tinh gì, mọi người lại đến dự.
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Đừng vô cảm và sợ hãi như thế!

Nguyễn Quang Thạch

Ngày 19-6, sau khi kết thúc biểu tình, hai bố con tôi đến 
đón xe buýt số 22 trên đường Trần Phú để về Rạp Chiếu phim 
Quốc gia cho con trai tôi xem phim Kungfu Panda phần 2, 
phần thưởng vì cu cậu đã đi biểu tình cùng bố. Trong lúc 
đợi xe, có những người trong đoàn biểu tình vừa giải tán đi 
qua, có một thanh niên trạc tuổi 20 mặc áo phông hiệu Pierre 
Cardin cũng đang đợi xe nói với bạn đi cùng: “Ôi, biểu tình 
biểu tót rách việc”, “Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc 
nó tìm đến nhà nó diệt cho”. Người bạn đi cùng phản ứng lại: 
“Sao bạn lại nói thế?”. Người kia lại tiếp: “Ôi, nhà tớ người thì 
chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt 
đẹp hơn đâu?”. Người bạn lắc đầu và cả hai chạy lên xe buýt.

Rất tiếc tôi đã không hỏi được tên của hai em và địa chỉ cụ 
thể đưa vào bài viết nhưng anh vẫn mong rằng các em sẽ đọc 
được bài viết này ở đâu đó trên mạng Internet.

Tôi xin bắt đầu câu nói thứ nhất của em: “Ôi, biểu tình biểu 
tót rách việc”.

Em ơi, sao em vô cảm đến thế? Em phải tìm hiểu tại sao 
người dân Việt Nam vốn không ưa biểu tình mà lại tập trung 
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trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối bọn chúng chứ? 
Em biết không: Ngày 8 tháng 1 năm 2005 bọn cảnh sát biển 
Trung Quốc bao vây và nổ súng tấn công hai tàu đánh cá của 
ngư dân Thanh Hóa đang đánh cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, 
làm chết 9 người, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Bắn 
giết xong, chúng còn mang cả tàu lẫn xác chết ngư dân về Hải 
Khẩu của chúng. Nhiều năm nay, chúng nó cướp bóc và quấy 
nhiễu tàu cá của chúng ta ngay trên lãnh hải của mình. Gần 
đây, chúng nó cắt cáp tàu Bình Minh và phá cáp tàu Viking 
ngay trong thềm lục địa của chúng ta.

Tội ác mà bọn Trung Quốc gây ra cho đất nước chúng ta 
từ năm 1979 đến nay không hề chấm dứt, chúng nó đã giết 
64 chiến sĩ hải quân của chúng ta ở Trường Sa vào năm 1988.

Thử hỏi rằng nếu một trong những người nhà của em là 
nạn nhân của bọn Trung Quốc tàn ác kia thì em có đau xót 
không? Em ơi, hãy đọc và ngẫm nghĩ câu nói này hàng ngày: 
“Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, 
mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình” (Karl Marx), để 
không thốt lên những câu nói vô cảm như em đã phạm phải, 
em nhé.

Câu đầu tiên thì anh giận em nhưng câu này thì anh thông 
cảm với em một phần và cũng ngỡ ngàng vì suy nghĩ của em:

“Cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà 
nó diệt cho”.

Anh thông cảm với nỗi sợ của em, vì phàm là con người thì 
ai cũng tham sống sợ chết. Ai cũng muốn mình được an toàn 
và sung sướng, do đó em sợ bọn Trung Quốc nó hại người 
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biểu tình chính là em sợ nó hại em. Sự sợ hãi dường như đã 
ăn sâu vào tâm thức của em nên giữa thanh thiên bạch nhật 
trong thành phố hòa bình mà em vẫn lộ ra sự sợ hãi đó. Có 
lẽ, hàng hiệu em mặc, các thiết bị điện tử em đang dùng và 
thân thể nhễ mỡ của em đã làm em ích kỷ và luôn sợ hãi? Tuy 
nhiên, anh vẫn thông cảm lẫn thương cảm em hơn là giận em.

Nỗi lo của em cũng có phần đúng vì anh biết rằng trên 
các tuyến xe buýt của chúng ta, bọn Trung Quốc nói tiếng 
Việt như người Hà Nội không ít. Hơn nữa, Trung Quốc đã 
tồn tại những chính thể giết người như cắt cỏ. Gần đây thôi, 
vị tiên trong mắt tầng lớp công nông Trung Quốc, tên đồ tể 
Mao Trạch Đông, đã làm cho hàng chục triệu người dân chết 
thê thảm trong đói kém của Đại nhảy vọt và tuyệt diệt hàng 
chục triệu trí thức lẫn công chức trong Cách mạng Văn hóa. 
Một chính thể đã để dân phải làm thịt con mà ăn thì hậu duệ 
kế thừa chính thể đó không thể không tàn ác.

Cũng có thể rằng, những người biểu tình Trung Quốc có 
thể bị chính bọn chúng làm hại bằng cách: (i) ném heroin, 
sách báo đồi trụy hoặc các tài liệu chống Nhà nước vào nhà để 
người Việt chúng ta hại nhau; (ii) Chúng có thể gây lộn đánh 
nhau với người biểu tình để người Việt vào nhà đá vì tội gây 
rối công cộng; (iii) Chúng cũng có thể bắt cóc người biểu tình 
rồi chích cho một liều kích dục cực mạnh vào người và cho ở 
cùng với một cô gái vẫy nào đó, để hình ảnh của người yêu 
nước trở thành kẻ tội đồ, xấu xa trên mặt báo và trong xã hội, 
v.v. và v.v.

Em ạ, có lẽ nhiều người biểu tình đã lường trước những 
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rủi ro mà họ có thể gặp, nhưng họ đã vượt qua sự sợ hãi để 
thể hiện bổn phận công dân tối thiểu của mình khi đất nước 
đứng trước họa xâm lăng của Đại Hán tàn độc. Dân tộc mình 
còn có phúc đấy em ạ.

Đến câu nói thứ ba, anh lại thấy em không hiểu gì về giá 
trị của hòa bình và vô ơn trước sự hy sinh của hàng triệu đã 
ngã xuống để có nước Việt hôm nay: “Ôi, nhà tớ người thì 
chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt 
đẹp hơn đâu?”. Em ơi, người nhà của em chống Mỹ, chống 
Tàu là chuyện đương nhiên vì cả dân tộc này đều làm điều 
đó và ít nhất em và 86 triệu người khác đang được hưởng 
hòa bình. Hàng chục triệu người được đến trường học hành. 
Chúng ta không đói khổ như những năm chiến tranh và bao 
cấp. Nước ta chưa giàu có bằng Nhật, bằng Hàn Quốc, bằng 
Tây Âu, bằng Mỹ, chưa tuân thủ luật giao thông như nước bạn 
Lào, nhưng nước ta vẫn hơn Bắc Hàn đang đói khát, Miến 
Điện và một số nước châu Phi. Em hãy xem đó làm niềm tự 
hào nho nhỏ chứ.

Những người trong nhà em tham gia chiến đấu để mang 
lại mọi lợi ích cho bố mẹ em và cho em đấy. Hãy biết ơn họ và 
đừng phỉ nhổ vào những họ đã làm bằng sự vô cảm và sợ hãi 
như thế. Có lẽ bố mẹ em là gian thương hoặc quan chức tham 
nhũng nên tạo ra em – một người thanh niên mà vô nhân 
cách đến vậy.

Em nên tự biết rằng những thứ em đang sở hữu trên người 
đã đủ cho 10 người dân Thanh Hóa đang thiếu đói có gạo ăn 
một năm đấy. Em đừng đòi hỏi quá nhiều khi chưa làm được 
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gì cho xã hội này tốt đẹp lên.

Cuối cùng, anh muốn nói với em rằng “đừng tiếp tục vô 
cảm và sợ hãi!”. Bởi vì, khi đã vượt qua nỗi sợ hãi thì bọn Tàu 
có làm hại em bằng móc mắt, bằng chặt chân tay, bằng heroin 
hay thuốc kích dục, thì em vẫn xem nó là sự hy sinh cần thiết 
cho đất nước được vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông chúng ta đã 
khai phá và gìn giữ.

Khi em xem sự hy sinh cho Tổ quốc là bổn phận đương 
nhiên của đời người thì tự nhiên trong lòng em trào dâng sự 
cảm phục và yêu mến những người đi biểu tình; em sẽ biết 
xót xa trước những điều xấu xa tệ hại, bất công đang diễn ra 
xung quanh đời sống của mình; và em sẽ biết khóc và căm 
giận khi nghe tin những ngư dân mình bị cướp giết ngay trên 
lãnh hải của chúng ta.

Kỳ vọng vào sự thay đổi ở nơi em vì bên cạnh em có một 
người bạn khác em!
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“Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi!”

Đoan Trang

Ngày đầu thu. Nắng vàng vọt. Lòng trống rỗng.

Hai năm trước, vào những ngày này, cũng vậy. Nắng chói 
chang, mây trời xanh ngăn ngắt, mà tôi chỉ thấy mệt mỏi và 
trống rỗng tận cùng. Lúc ấy, tôi mới thực hiểu tâm trạng của 
người viết câu thơ: “Tôi bước đi không thấy phố, không thấy 
nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều ấy rõ như thế: Thành phố 
quê hương tôi, bây giờ không còn là của tôi nữa.

Thành phố quê hương tôi, nơi mà tôi thuộc từng mảnh 
tường cũ gạch tróc vữa bong, từng góc phố lộn xộn hàng 
quán, từng khung cửa sổ thời Pháp, từng mảng bóng cây xà 
cừ xanh sẫm mỗi mùa đông để rồi sang xuân bừng sáng trở 
lại… Thành phố mà tôi và những bạn bè “Tây An Nam” của 
tôi gắn bó và nâng niu đến mức không muốn tàn hại dù chỉ 
một chiếc lá, một viên gạch lát đường, vì chúng tôi luôn cảm 
nhận Hà Nội và Việt Nam giống như một cơ thể đã quá mong 
manh lại còn đang bị băm nát thêm.

Tình cảm ấy có lẽ khó được gọi là niềm ái quốc, mà chúng 
tôi chỉ dám coi đó là sự gắn bó thôi. Chúng tôi đã quen thuộc 
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với vẻ đẹp, sự đáng yêu, trong trẻo, và cả những cái chật chội, 
nhếch nhác của quê hương. Càng nhìn, càng chứng kiến, 
càng trải nghiệm, chỉ càng thấy thương hơn…

* * *

Thành phố ấy, bây giờ không còn là của tôi nữa. Nó giống 
như là cõi riêng của những kẻ vô học tay đeo băng đỏ, miệng 
chỉ chực phồng lên thổi còi “quen quét”; của những nhân viên 
an ninh, công an, đồng phục và thường phục, ngút ngàn tự 
tin; của những nhân vật mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mặt trơ 
trán bóng, bụng tích dần lớp mỡ dày …

Trong cái cõi ấy, họ có toàn quyền làm điều gì họ thích. 
Họ có thể bỏ vài chục tấm biển “cấm tụ tập đông người” vào 
trong thùng xe, lượn phố, rồi thích thì thả biển xuống vườn 
hoa, công viên, hồ nước, chân tượng đài Lý Thái Tổ. Họ có thể 
thộp ngực, xốc nách, xách tay những thanh niên không tấc sắt 
lên xe buýt, “hốt về bóp”, mà miệng vẫn leo lẻo: “Đây là chúng 
tôi mời, không phải bắt”. Trời đất ạ, trong chúng ta, có ai mời 
người khác đi đâu bằng cách ấy bao giờ chưa?

Với chiếc mũ bảo hiểm to rộng mang tên “an ninh quốc 
gia”, họ có thể nghe điện thoại, bẫy email, bẫy chat… của bất 
kỳ cá nhân, tổ chức nào họ quan tâm. Những việc ấy, ở nước 
khác, để được làm còn cần phải có tòa án, viện kiểm sát v.v. 
cho phép, nhưng ở cõi riêng của họ, nhiều khi chỉ cần cái thẻ 
ngành là đủ.

Còn nhiều, họ có thể làm rất nhiều việc, nếu họ thích. Thời 
điểm này, dường như chỉ có mỗi việc chống lạm phát, nâng 
cao mức sống người dân, là họ không thèm làm hoặc không 
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làm được thôi.

Thành phố ấy, bây giờ không còn là của chúng tôi nữa.

* * *

Cái cảm giác xa lạ này đã nhiều lần đến với tôi. Lần đầu 
tiên, là ngày tôi còn bé lắm, mới 5 tuổi. Tôi thường được bố mẹ 
cho lên nhà ông bà chơi – một căn nhà áp mái ở phố cổ, nhỏ 
xíu, nóng như điên như dại, có khung cửa sổ tròn màu xanh 
cổ kính, rất đẹp, và rất không ăn nhập với bức tường lở loét, 
gian buồng chật đến không thể chật hơn. Đó là một khung 
cửa sổ thời Pháp thuộc.

Lúc ấy tôi không biết rằng lẽ ra, khung cửa sổ ấy là của một 
ngôi nhà kiểu Pháp rất bề thế. Hòa bình lập lại, ngôi nhà bị xé 
nhỏ, ông bà tôi được ở phòng xếp mái. Toàn bộ khuôn viên 
còn lại dành cho các cán bộ mới về tiếp quản.

Tôi nhớ tôi đã hăng hái đi lấy nước hộ ông bà. Xuống máy 
nước, hứng đầy xô, rồi lũn cũn xách lên gác, tới khoảnh sân 
chung chừng ba mét vuông trước cửa một căn buồng đóng 
kín, tôi đặt phịch cái xô xuống. Nước sóng sánh tràn ra ngoài. 
Cửa xịch mở và một ông lao ra. Nhìn vũng nước trên sàn, bộ 
mặt ông ta nhăn nhúm lại, kèm tiếng rít lên: “Á, con này, con 
này…”.

Đứa bé 5 tuổi kinh hãi đứng chết sững, mặt tái dại (có lẽ 
thế). May mắn thay, ông nó xuất hiện kịp thời, xin lỗi hàng 
xóm và xách xô nước, dắt nó lên nhà. Sau đó nó được người 
lớn bảo cho biết, ông láng giềng vốn là một cán bộ công an 
tên M., nghiêm lắm, tại nó làm sánh nước ra sân chung trước 
cửa nhà ông ấy nên ông ấy mắng cho là đúng rồi. Nhưng từ 
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ngày ấy, đứa bé cứ sợ sợ, nó tự hỏi làm sao người hiền từ như 
ông bà nó lại ở gần cái ông công an ác như con ma thế. Trẻ con 
mà, chúng thường nghĩ ai xung quanh cũng phải hiền và yêu 
chiều chúng nó như ông bà, bố mẹ chúng nó; người tốt dứt 
khoát là phải ở với người tốt.

Đứa bé đâu có biết, ngôi nhà ấy không còn là của ông bà nó 
nữa từ ngày giải phóng thủ đô.

* * *

Bây giờ tôi đã lớn, và ông bà tôi đều đã mất từ lâu. Ngôi 
nhà xưa nay càng xa lạ hơn. Thỉnh thoảng nghĩ đến ông (như 
lúc này đây), tôi vẫn nhớ hình ảnh tôi ngồi trong lòng ông – 
cụ giáo dạy sử, dạy toán trường Hàng Kèn – và nghe ông thủ 
thỉ: “Ông đố cháu ông này, triều Hậu Lê có bao nhiêu vua?”. 
Và tôi reo lên: “Cháu biết rồi, “Đời vua Thái Tổ Thái Tông; 
con bế, con bồng, con dắt, con mang”, mở đầu phải là Thái Tổ 
nhé…”. “Đúng rồi, cháu ông giỏi. Thế triều Nguyễn có bao 
nhiêu vua?”. “Ưm… Gia Long này, Minh Mạng này, Thiệu Trị 
này…”.

Ông ơi, sinh thời, có bao giờ ông nghĩ, lớn lên cháu sẽ thành 
một trong những phần tử “bất mãn”, “chống phá”, từng bị 
quy kết là “xâm hại an ninh quốc gia” không, ông của cháu? 
Có bao giờ ông tưởng tượng được, bạn của nó, một thanh 
niên rất yêu và rất giỏi môn lịch sử, bây giờ đang bị giam đâu 
đó “trong kia” vì tội tham gia biểu tình… chống Trung Quốc 
gây hấn không, ông của cháu?

Anh tôi làm thơ:

… Bao giờ cho đến ngày xưa,
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Cháu thành thằng bé ngồi vừa lòng ông?

Nhưng tôi không biết làm thơ. Tôi chỉ ao ước, giá ông bà tôi 
còn sống… tôi sẽ hỏi ông bà thật nhiều về lịch sử, về quá khứ 
của Việt Nam thế kỷ 20: thời Pháp thuộc, những ngày tháng 
căng thẳng tiền khởi nghĩa, cách mạng mùa thu 1945, tạm 
chiếm, cuộc đấu tranh thầm lặng của người dân trong lòng 
thành phố, bộ đội về thủ đô, ký hiệp định hai miền chia cắt, 
dòng người tản cư, tiếng mẹ gào gọi con, những đêm Khâm 
Thiên lửa đỏ trời, chiến thắng rộn rã, rồi bo bo, cơm độn, gạo 
tấm, những mảnh tem phiếu…

Rồi tôi sẽ hỏi ông: Người ta có nên yêu nước, nên gắn bó 
với đất nước không ông?

Hà Nội, buổi chiều trống rỗng 21-8-2011



YÊU NƯỚC
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Tản mạn cho đảo xa

Trung Bảo

Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với 
dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo 
một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất 
trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra. Có 
những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm 
trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.

Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, lần đầu tiên 
kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam đã 
xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc công 
khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. 
Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không 
được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những 
tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia 
không được ngợi ca công khai… nhưng người ta sẽ phải nhớ 
rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức 
trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.

Một năm sau, tờ giấy khổ A4 với dòng chữ vi tính: “Hoàng 
Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam” cùng vài chữ viết tay 
nguệch ngoạc: “9-12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả màu. Tờ 
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giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường 
Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. TP. HCM), đối diện lãnh sự 
quán Trung quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. 
Tôi đem nó về dán lên tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. 
Cái ngày 9-12-2007 có lẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. 
Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế. Quên sao 
được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã 
tạo nên những ngày lịch sử.

Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng Sa lại càng quá xa 
xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành phố 
nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước 
biển trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn 
ra phía khơi và dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật 
của những hải đội lĩnh ấn vua ban đang vượt sóng ra trấn 
thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại sẵn sàng đứng cùng 
những người bạn chưa từng quen để lại được hô to “Hoàng 
Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất 
nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần 
lãnh thổ đang còn xa tay mẹ Tổ quốc.

Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích dộng” người ta đi biểu tình 
vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, 
khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một 
cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm 
phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần 
phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không 
chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển 
qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực 
lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà 
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nước lại càng cần kíp hơn bao giờ.

Lịch sử do chính chúng ta làm nên. Do chính những người 
đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen trì trệ để kẻ 
khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương 
cao lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt 
Nam”. Lịch sử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả 
như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị 
xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình tôi đã được đứng về phía 
mặt sáng của lịch sử.
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Ta chỉ yêu nước khi chịu hy sinh cho đất nước

Phạm Duy Hiển

Ta phải xuống đường vì không còn cách nào khác để biểu 
thị thái độ của mình trong cái thế chông chênh hiện nay của 
đất nước. Xuống đường để phản đối những hành động gây 
hấn trên Biển Đông, cũng là để tri ân những người đã và đang 
bám biển, bám đảo vì từng tấc đất thiêng do cha ông để lại.

Người ta bảo đó là tình yêu nước. Không sai về mặt chữ 
nghĩa. Song yêu nước đến mức nào lại là vấn đề. Ở đây cần 
phải có một thước đo giống như trong vật lý học. Theo tôi, 
cũng như bất cứ tình yêu nào, tình yêu nước chỉ hiện hữu khi 
ta chịu hy sinh bản thân mình cho đất nước. Nếu không chịu 
hy sinh, nhất là khi sơn hà nguy biến, thì dù ta có gào thét trên 
các loại diễn đàn sang trọng bao nhiêu đi nữa, cái gọi là tình 
yêu ấy chỉ mông lung, mơ hồ, thậm chí có khi ta chỉ yêu bản 
thân mình.

Theo thước đo này, khi xuống đường biểu tình, dù có bị 
đánh đập quát tháo như hôm 17-7 vừa qua, tình yêu nước của 
chúng ta vẫn chưa bằng cái móng tay so với các chiến sỹ và 
ngư dân đã và đang hy sinh để bảo vệ biển đảo ở ngoài trùng 
khơi kia. Xuống đường chỉ là chuyện tầm thường như vậy, 
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sao người ta lại cứ thêu dệt như những hành động quả cảm? 
Khó hiểu quá!

Sáng chủ nhật 24-4 vừa qua, trước tượng đài đức vua Lý 
Thái Tổ, mỗi người chúng tôi được phát một tờ giấy A3 trên 
đó có tên một chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa hoặc 
Trường Sa. Tôi đọc tên Anh – Trương Hồng Đào, hy sinh ngày 
19-1-1974 tại Hoàng Sa – rồi trân trọng trương tờ giấy ra trước 
ngực đi theo đoàn biểu tình.

Anh là ai, đồng đội của Anh hôm ấy có những ai, mà sao 
đến tận bây giờ một người Việt Nam có học như tôi mới biết? 
Tôi đi theo đoàn biểu tình vòng quanh Hồ Gươm, miệng hô 
vang Hoàng Sa – Trường Sa theo đám trẻ mà không ngớt bần 
thần tưởng tượng ra Anh cùng đồng đội đã ngã xuống thế 
nào trong cái giờ phút định mệnh ấy của Tổ quốc. Là một 
người làm khoa học vốn quen đo lường phân tích, tôi thấy 
mình mới chỉ làm được một ép xi lôn (ő) vô cùng bé (một khái 
niệm toán học) so với Anh và đồng đội.

Đất nước ta không thiếu đất để làm sân golf, không thiếu 
rừng để cho người nước ngoài cai quản, xin hãy dành ra một 
ép xi lôn (ő) để dựng lên khu tượng đài các chiến sỹ Hoàng 
Sa đã anh dũng hy sinh ngày 19-01-1974. Xin hãy chịu hy sinh 
một ép xi lôn (ő) đi để chúng tôi còn noi theo mà yêu nước 
hơn. Bao nhiêu năm rồi chúng ta đã mắc lỗi với các chiến sỹ 
ấy, mà cũng chính là mắc lỗi với đất nước này.

Mấy ngày hè nóng bỏng vừa qua, một số người đã xuống 
đường. Con số ít lắm, vài trăm không hơn. Lại cũng chỉ là một 
ép xi lôn (ő) so với dân số Hà Nội và TP.HCM. Nhưng những 
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hình ảnh từ đây đã để lại bao nhiêu cảm xúc dâng trào cho 
hàng triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã 
khóc. Ngay đến bản thân tôi, nước mắt tưởng đã ráo hoảnh từ 
lâu rồi, mà sao vẫn cứ tuôn trào.

Thế thì tại sao trên 700 tờ báo cách mạng không có lấy một 
dòng nào? Tại sao không có lấy một vị tổng biên tập nào dám 
hy sinh một ép si lôn (ε) đi để vừa được yêu nước như các vị 
thường rao giảng trên các trang báo của mình, lai vừa khơi 
dòng chảy thông tin tưới tắm cho đất nước? Hóa ra giờ đây 
chỉ cần một tý ép xi lôn (ε) đó đủ để làm cho bạn hóa thân 
thành anh hùng dân tộc.

Khó hiểu quá! Tôi xin thề rằng trong cuộc đời làm khoa 
học của mình tôi chưa bao giờ được trải nghiệm một nghịch 
lý quá bí hiểm như thế này.

Khoa học sinh ra để giải quyết các nghịch lý trong thế giới 
tự nhiên và xã hội. Vậy xin mách dùm lời giải để còn đẩy khoa 
học tiến lên phía trước.



Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh    333

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng 
gửi ông Đinh Thế Huynh

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày 12 tháng 6 năm 2011,

Kính gửi: Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

Thưa ông,

Tôi là Lê Hiếu Đằng, nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội Sinh 
viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Tổng Thư ký 
Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân 
chủ và Hòa bình Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, là Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 20 năm 
(1989-2009), là đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa IV 
và khóa V. Sở dĩ tôi giới thiệu hơi dài dòng với ông như vậy để 
ông thấy rằng là lá thư này gởi ông không phải là của một kẻ 
xấu, càng không phải là của một kẻ phản động như bộ máy 
tuyên truyền thường hay hô hoán, mà là của một người có 
đầy đủ tư cách để viết lá thư này cho ông.

Thưa ông,

Đã một tuần qua sau cuộc biểu tình tuần hành của nhân 
dân Hà Nội, nhân dân Sài Gòn – TP.HCM lên án hành động 
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hiếu chiến, ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc tại 
vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam bất chấp luật 
pháp quốc tế, bôi bẩn và xé toang mười sáu chữ vàng mà lãnh 
đạo hai nước thường xuyên nhắc đến. Tôi đợi một tuần qua 
để cơn giận dữ, lòng phẫn nộ và khinh miệt của tôi lắng xuống 
để ngồi bình tĩnh viết thư này cho ông để kịch liệt lên án và 
phê phán cách thức và nội dung đưa tin sai sự thật hoặc nói 
cách khác tránh né sự thật một cách trắng trợn của Thông Tấn 
Xã Việt Nam về các cuộc biểu tình tuần hành của nhân dân TP. 
Hà Nội và nhân dân Sài Gòn – TP.HCM, mà xét đến cùng là 
trách nhiệm của ông với tư cách người lãnh đạo cao nhất của 
bộ máy thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước hiện 
nay. Hơn nữa, ông còn là chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chắc 
hẳn ông hiểu rõ thiên chức (tôi không dùng chữ chức năng) 
của nhà báo là phải thông tin trung thực, chính xác và khách 
quan về các sự kiện đã xảy ra, thực hiện quyền được thông 
tin chính đáng, một quyền cơ bản của người dân. Tôi không 
hiểu các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam suy nghĩ như thế nào 
về việc làm này của ông chủ tịch của họ? Thông Tấn Xã Việt 
Nam thông tin rằng chỉ có những cuộc “tụ tập” của “một số 
ít người” trong sáng ngày 5-6 ở Hà Nội và Sài Gòn – TP.HCM, 
vậy thì tôi xin mời ông, các vị lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung 
ương, Bộ Thông tin – Truyền thông, Thông Tấn Xã Việt Nam, 
hãy xem các hình ảnh chụp được, các đoạn video clip trên 
các trang mạng (chắc hẳn các ông đều có phương tiện và khả 
năng sử dụng được) và nhất là vào hỏi nhân dân đang cư ngụ 
ở chung quanh tòa lãnh sự Trung Quốc, trước nhà thờ Đức 
Bà, Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ) và các đường Đồng 
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Khởi, Lê Lợi, chợ Bến Thành, v.v. xem đó chỉ là cuộc tụ tập của 
một số ít người hay biểu tình tuần hành của đông đảo quần 
chúng? Hoặc có thể hỏi lực lượng công an, cảnh sát chìm nổi 
phải mướt mồ hôi mà vẫn không cản được làn sóng người 
như nước vỡ bờ sáng hôm ấy.

Cái tai hại nhất là việc thông tin sai sự thật trắng trợn của 
Thông Tấn Xã Việt Nam, biến các cuộc biểu tình tuần hành 
thật sự trở thành chỉ là những cuộc tụ tập đông người, đã làm 
cho nhân dân trong nước, nhất là ở hai thành phố Hà Nội và 
Sài Gòn – TP.HCM, cũng như dư luận nước ngoài càng tin 
rằng những thông tin chính thức từ Thông Tấn Xã Việt Nam, 
cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước, đều là nói láo, 
đổi trắng thay đen. Nói như cách khá tế nhị tuy đầy tính phê 
phán của GS. Ngô Bảo Châu về việc xử án TS. Cù Huy Hà Vũ: 
“Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm 
hơn mấy ông bà này”. Trong vụ việc thông tin sai sự thật này, 
“mấy ông bà này” là ai, ông cũng hiểu rồi. Nếu không phải là 
ông trực tiếp chỉ đạo việc này thì với vai trò lãnh đạo cao nhất 
của công tác thông tin – truyền thông của Đảng-Nhà nước, dù 
sao ông cũng phải chịu trách nhiệm.

Tôi cho rằng việc làm này là phá hoại uy tín, thanh danh 
của Đảng và Nhà nước nghiêm trọng, nên tôi đề nghị cần có 
sự kiểm điểm nghiêm túc để về sau không còn những sự việc 
đáng tiếc, đáng xấu hổ này xảy ra nữa. Ông thấy không, dù 
các ông cố làm giảm nhẹ quy mô, mức độ các cuộc tuần hành 
biểu tình để làm yên lòng Trung Quốc nhưng họ có thèm để 
tâm đến đâu. Việc tàu thăm dò dầu khí Viking II bị tấn công 
càng chứng minh thái độ hung hãn, bất chấp dư luận của 
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Trung Quốc trong việc xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Tôi hy vọng ông có đủ lương tâm và trí tuệ để chỉ đạo 
Thông Tấn Xã Việt Nam không lặp lại sai lầm cũ khi đưa tin 
về cuộc biểu tình sáng hôm nay, 12-6-2011, của nhân dân Hà 
Nội và Sài Gòn – TP. HCM, phản đối Trung Quốc cưỡng chiếm 
Hoàng Sa và một phần Trường Sa, lên án việc Trung Quốc 
xâm nhập lãnh hải Việt Nam, đe doạ ngư dân Việt, phá hoại 
cáp thăm dò địa chấn của các tàu Bình Minh 2 và Viking 2.

Dù sao tôi cũng ghi nhận mặt tích cực của bản tin TTX là 
đã xác nhận đây là một hành động biểu thị lòng yêu nước, 
trong hòa bình và trật tự của nhân dân TP Hà Nội và Sài Gòn 
– TP.HCM.

Do quá bức xúc nên lời lẽ trong thư này có thể làm ông và 
một số vị lãnh đạo khác không hài lòng, mong ông và các vị 
thứ lỗi và thông cảm cho.

Trân trọng,

Lê Hiếu Đằng
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Gửi các chú em giám sát

Nguyễn Quang Thạch

Hôm qua, 26-6, gần như là thường lệ, sau khi xong biểu 
tình là bố con tôi về quán cà phê Thủy Tạ uống nước và gặp 
gỡ vài người bạn. Khi ra khỏi quán thấy cô Hương vừa quen 
chủ nhật trước kia (12-6) đang giữ mũ của con trai ngồi bên 
kia đường với hai em, một nam và một nữ. Nghe cô Hương 
bảo “hai em này từ nãy đến giờ cứ hỏi thông tin về Thạch”, tôi 
bảo: “Nếu các em muốn tìm hiểu anh thì cứ lên Chi bộ 18, Cục 
Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao để điều tra nhé”. Lúc đấy đã 
hơn 11h, cô Hương và bố con tôi đi ăn trưa.

Ăn xong, hai bố con tạm biệt cô Hương và đi xe ôm sang số 
5 Đinh Lễ mua cuốn sách để tặng cho con trai. Mua xong cuốn 
“Cô bé bán diêm” lại thấy ba chú em đi hai xe máy chờ gần đó, 
không biết em nữ đi đâu.

Biết chắc chắn là ba chú em đi giám sát, theo dõi bố con tôi 
nhưng tôi thử thêm lần nữa xem sao. Tôi vào quán Senerad ở 
16D Ngô Quyền và đi lên tầng hai, tôi ngồi gần cửa số thì thấy 
cả ba chú ngồi ở vỉa hè đối diện. Thế là chắc rồi, uống xong cốc 
nước trà, hai bố con ra bắt xe buýt về.

Gửi các chú em mấy dòng như sau:
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– Các chú em đi giám sát, theo dõi mà lộ thế thì không 
nên. Anh đã nói rõ với các chú em lai lịch như thế mà các chú 
không báo cáo sếp để lên Cục Ngoại giao Đoàn mà điều tra.

– Anh không có nghiệp vụ giám sát nhưng 18 tuổi anh đã 
được bằng khen của công an Hà Tĩnh về bảo vệ an ninh ở địa 
phương đấy. Hy vọng khả năng giám sát của các chú em ngày 
càng cao hơn để xã hội tốt đẹp hơn. Tội phạm bớt nhan nhản 
hơn.

– Anh rất mong các chú em hết lòng vì nhân dân vì Tổ 
quốc để được ghi nhận phần nào.

– Anh đã gặp nhiều đồng chí của ngành an ninh vào các 
bản làng cắm chốt và nằm rừng 2-3 tháng trời để bắt phạm, 
bị sốt rét da xanh mét. Anh cũng gặp và làm việc với các cán 
bộ an ninh ở Lạng Sơn, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam… 
ở đâu cũng giúp đỡ bọn anh tận tình trong công tác phòng 
chống buôn bán người. Nếu các chú muốn trở thành những 
giám sát giỏi thì nên học những người dũng cảm và nhiệt tình 
này.

– Có một điều anh muốn chia sẻ với các chú em qua trải 
nghiệm đời sống của một người ở tuổi 36, mong rằng các em 
cảm nhận được gì đó: (i) Nếu các chú lên cắm chốt ở Hà Giang 
như các chiến sĩ biên phòng và phải đi tuần cả ngày lẫn đêm 
ở cái lạnh 0-2 độ C cũng như những an ninh cắm ở các xã 
vùng biên đầy hiểm nguy thì chắc các chú sẽ không dành cho 
những người biểu tình ôn hòa kiểu giám sát, theo dõi như thế; 
và/hoặc các chú là bộ đội đóng ở Trường Sa, cả năm trời mới 
được vào đất liền thì các chú sẽ ôm chầm lấy đoàn biểu tình 
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trong nước mắt. Còn nữa, nếu các chú nghe thằng cu Khuê 6 
tuổi của nhà anh hô “đả đảo Trung Quốc” trong mơ suốt cả 
tuần và biết cháu đang bị bệnh hen nhưng vẫn đòi bố đưa 
đi biểu tình thì các chú sẽ yêu cháu lắm. Cháu còn bảo “con 
muốn làm Thánh Gióng đi đánh Trung Quốc” nữa đấy các 
chú ạ.

– Anh nghĩ rằng, những giám sát viên như các chú phải là 
những người yêu nước chân thành, yêu nhân dân hết mực 
nên anh tặng các chú những câu thơ mà anh luôn đọc khi 
thấy những người nghèo khổ, khi thấy những bất công hiển 
hiện, khi nghe dân bị Trung Quốc cướp giết…

Em ơi em, đất nước là máu xương của mình.

Phải biết gắn bó và san sẻ.

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở.

Làm nên đất nước muôn đời…

– Một điều anh thực sự mong mỏi là các chú sẽ góp sách 
báo cho anh và làm tình nguyện viên đưa sách về các trường 
học và dòng họ nông thôn trong thời gian tới. Nếu các chú 
giúp những người dân nông thôn có sách báo đọc thì các chú 
đỡ phải đi giám sát những người biểu tình như bọn anh nữa 
mà chỉ dành thời gian giám sát người Trung Quốc đang có 
mặt khắp nhiều nơi trên đất nước chúng ta.

Hy vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau hô vang khẩu hiệu “đả 
đảo Trung Quốc gây hấn” trong những lần tới hoặc cùng ra 
chiến trường khi đất nước cần.



340    Thế hệ f

Ngoại diên và nội hàm – cách sử dụng 
một cái đúng để phủ định một cái đúng

Tie Suc

Hôm nay quay lại logic học một chút để cùng tập thể dục 
cho não.

1. Ngoại diên và nội hàm của khái niệm yêu nước

Ngoại diên và nội hàm là danh từ chỉ định về cách chúng 
ta nhìn nhận một khái niệm, lột nó từ trong ra ngoài. Giờ ta 
hãy ứng dụng ngoại diên và nội hàm và khái niệm sau (một 
khái niệm mang từ khóa rất hot trong hai tháng trở lại đây): 
yêu nước.

– Ngoại diên là: Toàn thể những sự vật, sự việc, hiện tượng 
cụ thể hay trừu tượng riêng  biệt nhưng có chung một bản 
chất trong một khái niệm => Ngoại diên của khái niệm yêu 
nước bao gồm:

+ yêu tổ quốc

+ yêu quốc gia + yêu lãnh thổ biên cương hải đảo

+ yêu nhà nước

+ yêu đảng cầm quyền

+ yêu thành phố + quê hương nơi bạn sinh ra, lớn lên và 
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làm việc

+ yêu bản sắc văn hóa + yêu ngôn ngữ + yêu giống nòi

+ yêu các hoạt động xây dựng bồi đắp đất nước

+ yêu các hành động bảo vệ Tổ quốc

+ yêu các hoạt động thể hiện tinh thần quốc gia dân tộc

...

Như vậy ta có thể thấy ngoại diên của yêu nước rất rộng

– Nội hàm là: Toàn thể những tính chất bao gồm trong một 
khái niệm => Nội hàm của khái niệm yêu nước là:

+ Một trạng thái chung của cộng đồng vì lợi ích quốc gia 
và xây dựng đất nước và được cụ thể hóa bằng các hoạt động 
thực tiễn

– Một khái niệm ngoại diên càng rộng thì nội hàm càng 
hẹp và từ đó chúng ta sẽ đi vào bản chất được sự việc.

2. Ngoại diên và nội hàm của biểu tình thể hiện lòng yêu 
nước

Đây là trường hợp cụ thể của việc chúng ta ứng dụng 
ngoại diên và nội hàm. Một từ hoặc một câu càng súc tích thì 
ngoại diên (phạm vi bao quát) của nó càng lớn. Cụ thể như từ 
“yêu nước”, bản thân phạm vi bao quát của nó chứa rất nhiều 
trạng thái ý thức và hoạt động khác nhau. Khi chúng ta sử 
dụng tính từ làm định ngữ hoặc động từ làm bổ ngữ cho khái 
niệm yêu nước, thì lại giảm đi ngoại diên và tăng nội hàm cho 
khái niệm. Ví dụ như các câu sau có nội hàm lớn hơn với công 
thức sau:
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Nội hàm (NH) của khái niệm “yêu nước bằng việc đóng 
thuế đầy đủ” = NH1 (yêu nước) + NH2 (đóng thuế)

– Yêu nước bằng việc tòng quân nhập ngủ bảo vệ biên 
cương tổ quốc

– Yêu nước bằng hoạt động văn hóa lành mạnh

– Yêu nước bằng việc giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng xã hội 
công bằng văn minh

– Yêu nước bằng việc học tập chăm chỉ, kiếm tiền nhiều

– Yêu nước bằng việc biểu tình phản đối quân xâm lược

– Yêu nước bằng việc gọi dân chủ nhận thức, chống tham 
nhũng

Như vậy, mỗi khi ta bổ sung thêm một khái niệm mới vào 
trong câu thì nội hàm nó càng có thêm nhiều tính chất-hành 
động khác nhau, từ đó riêng biệt hóa nó với các hoạt động 
tương tự. Nhưng nên nhớ, bao giờ nó cũng chung một bản lề 
(yêu nước)

3. Thủ pháp: Dùng cái đúng lớn phủ nhận cái đúng bé

Trong thời gian vừa qua, có nhiều người tuyên bố quan 
điểm rất đúng về các trạng thái yêu nước, gộp chung chúng 
lại và bỏ việc “Yêu nước bằng việc biểu tình phản đối quân 
xâm lược” ra một nhóm khác. Tự thân họ đang làm một thủ 
pháp suy luận sau:

Yêu nước = đóng thuế, giữ trật tự an toàn giao thông

Biểu tình gây mất trật tự an toàn xã hội => Không yêu 
nước
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Yêu nước vì có ngoại diên lớn nên nó dung chứa rất nhiều 
các tính chất và hoạt động khác nhau. Khi chúng ta không 
hiểu hết ngoại diên của nó, đối mặt với sự kiện mới (biểu tình 
yêu nước) thì hoang mang và nghĩ rằng nó sai. Đó là kết quả 
của sự thiếu hiểu biết. Sử dụng hình thức tách bỏ các thuộc 
tính yêu nước, xếp nó thành nhóm riêng và dùng chính khái 
niệm yêu nước để phủ định các thuộc tính nhỏ nằm trong 
đó là phương pháp xảo biện. Thoạt nhìn thấy rất đúng (vì nó 
luôn nằm trong một khái niệm rất rộng), nhưng tình táo, nhìn 
kỹ thì đó là cách giáo dục chụp mũ tinh vi, bịt mắt những 
người thiếu hiểu biết. Rất đáng sợ và đáng khinh.

Bất cứ ai đã đi qua cổng trường đại học, ra trường hoặc tự 
học đều không thể bỏ qua môn Logic học là vì thế. Ứng dụng 
nó vào cuộc sống để tự tăng bản lĩnh nhận thức chính là giá 
trị của môn học này.

Chúc các bạn vui vẻ.

Và nếu sau khi bạn đi biểu tình về, bạn bè, đồng nghiệp bố 
mẹ khuyên nhủ: Học cho giỏi, chăm chỉ làm việc cũng là yêu 
nước, bạn đã biết cách trả lời như thế nào rồi chứ?
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Nhiều chuyện 1: Tản mạn về lòng yêu nước

Trịnh Hữu Long

Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ khi tôi từ đoàn biểu tình trở 
về nhà, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về sự kiện đặc biệt này, 
cùng những gì trước và sau nó. Tôi rất muốn viết một cái gì đó 
cho xả hết những suy nghĩ u uẩn trong đầu, nhưng mấy ngày 
qua tôi cảm thấy mình chưa đủ thấu đáo để có thể viết được 
một cái gì cho ra hồn. Ngay cả khi đang gõ những dòng này, 
tôi cũng không chắc là nó sẽ ra hồn, nên tôi đặt cho cái loạt bài 
mà tôi sẽ viết một cái tựa chung là “nhiều chuyện”. Tôi vốn là 
kẻ nhiều chuyện mà.

___________

Nếu như Trung Quốc thực sự muốn làm một phép thử 
đối với Việt Nam thì sự thật là họ đã thành công. Hành động 
khiêu khích của họ ngày 26-5 vừa qua là một cuộc sát hạch về 
lòng yêu nước của người Việt Nam. Đó là khi vấn đề được đẩy 
đến tận cùng và mỗi người chúng ta đều tự đặt ra câu hỏi về 
lòng yêu nước cho bản thân mình.

“Đại ngôn về lòng yêu nước”

Tôi chắc là từ khi tôi phát tán cái tin kêu gọi biểu tình và 
sau đó là liên tục những phát biểu khác của tôi trên Facebook 
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và một diễn đàn sinh viên, nhiều người đã đánh giá tôi là một 
kẻ đại ngôn về lòng yêu nước. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra 
điều đó vì tôi đã nói về lòng yêu nước một cách tự nhiên như 
hơi thở mà chẳng cần nghĩ ngợi một giây nào về việc chau 
chuốt câu từ. Thế sau rồi tôi cũng nghĩ ra: À, ở cái đất nước mà 
bản thân cụm từ “lòng yêu nước” thường chỉ được nhắc đến 
trong sách giáo khoa, những tài liệu cổ động hay bài phát biểu 
của các quan chức cỡ lớn, thì bất cứ ai nói đến nó cũng đều sẽ 
là đại ngôn cả mà thôi. Nghĩ ra nguyên nhân rồi thì tôi cũng 
chẳng bận lòng về nó làm gì nữa.

Đứng trước vận mệnh của đất nước, mỗi người đã lựa 
chọn cho mình một cách xử sự. Có người coi im lặng là sự bảo 
đảm bằng vàng cho sự an toàn của mình. Có người lớn tiếng 
phản đối trên các diễn đàn mạng. Có người kêu gọi tẩy chay 
hàng Trung Quốc. Có người thay avatar. Có người kêu gọi và 
đi biểu tình. Có người viết những bài phân tích, như một cậu 
em tôi viết bài về những quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Hay như cô bạn thân của tôi, chẳng phát biểu lời nào đao 
to búa lớn như tôi, nhưng lại tâm sự với tôi những trăn trở về 
việc làm thế nào để người Trung Quốc hiểu chúng ta hơn, hai 
dân tộc xích lại gần nhau hơn và cô có hẳn một ý tưởng thực 
hiện video clip để thỏa mãn trăn trở ấy.

Hay có những người lựa chọn những cách xử sự khác mà 
tôi không biết.

Tất cả những lựa chọn ấy đều có những lý do của nó và 
dường như ai cũng có lý. Tôi hiểu rất rõ gánh nặng sợ hãi mà 
dân tộc chúng ta đang mang trên vai. Mưu cầu hạnh phúc cho 
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riêng mình lại vốn là bản năng cốt lõi của con người. Và trên 
hết, mỗi người yêu nước đều có cách riêng để thể hiện lòng 
yêu nước của mình. Tôi không dám và hoàn toàn không đủ 
tư cách để phán xét về những lựa chọn ấy. Ai biết đâu được 
đằng sau cái sự im lặng của nhiều người, họ đang âm thầm hy 
sinh và làm những điều vĩ đại cho đất nước này thì sao? Mà 
cũng chẳng cần thiết phải đặt ra câu hỏi đó, bởi tôi tin chắc ở 
đâu đó có những con người đang âm thầm hy sinh như vậy.

Cô bạn tôi nói một câu rất đúng: Đâu phải cứ hét toáng lên 
thì mới là yêu nước đâu. Điều tối thiểu chúng ta phải làm là 
tôn trọng những người xung quanh ta.

Những điều làm tôi đau lòng

Khi tất cả những điều trên đều dễ hiểu và dễ chấp nhận, 
thì lại có những điều làm tôi thực sự đau lòng.

Có những người phát biểu rằng những kẻ đi biểu tình 
chẳng qua là những kẻ to mồm, chỉ biết kêu ca chứ chẳng 
làm được cái gì thiết thực để giải quyết chuyện này. Họ cho 
rằng yêu nước thì phải như họ, đó là tin tưởng tuyệt đối vào 
sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là ngồi xem bà Nguyễn 
Phương Nga đáp trả sắc sảo các luận điệu của bà Khương Du, 
là quyên tiền giúp đỡ các chiến sĩ, là đi hiến máu, là phát triển 
kinh tế để làm đất nước giàu mạnh... Rồi họ phê phán chúng 
tôi là đi theo lời kêu gọi của bọn phản động, có ăn học mà xử 
sự như thế à, lập trường chính trị như thế à?

Lúc đó tôi trộm nghĩ, chẳng nhẽ cứ đi biểu tình là không 
tin tưởng Đảng và Nhà nước hay sao? Cứ đi biểu tình là không 
quyên góp được tiền, không hiến được máu, không làm cho 
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đất nước giàu mạnh được hay sao? Và họ lấy đâu ra cơ sở để 
cho rằng lựa chọn của họ là “yêu nước hơn” sự lựa chọn của 
chúng tôi?

Có người mỉa mai hỏi tôi rằng: Sau tất cả những cuộc tuần 
hành này, các bạn làm được cái gì cho đời? Lúc đó tôi nghĩ, 
cuộc tuần hành và những gì chúng tôi làm được cho đời sau 
đó thì có liên quan gì đến nhau không? Tôi hỏi họ đã làm 
được gì cho đời chưa, thì một người bảo thà họ ngồi xem tivi 
còn hơn, còn một người bảo là họ đã đi hiến máu vào ngày 
5-6 rồi. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi đọc những 
câu trả lời này.

Tôi biết chắc có nhiều người nhếch mép cười khẩy vào 
đoàn biểu tình và ở đâu đó họ công khai mỉa mai chúng tôi, 
ngay từ khi cuộc biểu tình chưa diễn ra.

Còn có một điều nữa khiến tôi ghê tởm, nhưng có lẽ không 
tiện nói ở đây.

Chưa bàn đến chuyện đi biểu tình là đúng hay sai, tôi chỉ 
đau lòng vì cách những người đó tiếp cận vấn đề.

Một là, trong khi chúng tôi đi biểu tình, chẳng có ai mảy 
may so sánh việc chúng tôi làm với việc họ làm, thì họ lại công 
khai mỉa mai chúng tôi. Chúng tôi đã tôn trọng cách ứng xử 
mà họ đã lựa chọn, tôn trọng cách họ thể hiện lòng yêu nước, 
tại sao họ không dành điều tương tự cho chúng tôi?

Hai là, trong khi cả dân tộc cần đoàn kết để chống lại thế 
lực ngoại bang đang âm mưu giày xéo đất nước, thì họ lại làm 
cái việc ngược lại là chia rẽ sự đoàn kết ấy bằng việc đề cao cái 
Tôi của họ và hạ thấp việc làm của người khác, ngôn ngữ bình 
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dân người ta gọi là “dìm hàng”.

Chúng tôi chấp nhận rước lấy những hiểm nguy cho bản 
thân mình, bỏ một buổi sáng đi bộ đến kiệt sức để xuống 
đường nói lên tiếng nói yêu nước, chẳng nhẽ để nhận về 
những lời mỉa mai như vậy hay sao?

Chúng tôi có phán xét lòng yêu nước của ai đâu, sao các 
bạn lại phán xét chúng tôi?
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Nhiều chuyện 2: Tại sao tôi đi biểu tình?

Trịnh Hữu Long

Tôi không nghĩ mình sẽ viết Nhiều chuyện 2 trong tâm 
trạng sôi gan tím ruột như thế này. Người Trung Quốc một lần 
nữa khiêu khích chúng ta và vào lúc này đây tôi nghĩ những 
gì mà tôi đã định viết không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi 
sẽ vẫn viết, tôi muốn viết để bình tâm hơn và suy nghĩ thấu 
đáo hơn. Tôi không muốn việc làm của mình bị chi phối bởi 
những cảm xúc bốc hỏa lúc này.

Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đã dành sự quan tâm 
đến bài viết của tôi hai điều:

– Tôi viết những bài này không phải để đối đầu với những 
người đã mỉa mai đoàn biểu tình, mà là để tìm kiếm một tiếng 
nói chung, sự đoàn kết chung giữa những người là người Việt 
Nam với nhau. Bởi điều đau lòng nhất trong chuyện vừa rồi 
là chúng ta đã để cho kẻ thù thấy rằng: dân tộc chúng ta thực 
sự không đoàn kết. Chắc hắn những người ở Trung Nam Hải 
có lý do để vuốt râu cười khà và tiếp tục uy hiếp chúng ta như 
ngày hôm nay họ đã làm.

– Những gì tôi viết đơn thuần là chia sẻ cá nhân, những 
gì thực sự đã diễn ra bên trong tôi với mong muốn được giải 
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phóng cảm xúc cá nhân và tìm kiếm sự đồng cảm, không một 
phảng phất nào ám chỉ bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, cũng không 
phải để thể hiện điều gì và càng không phải để quảng cáo cho 
lòng yêu nước của tôi.

Từ một tin nhắn Yahoo...

Tôi nhận được lời kêu gọi biểu tình qua một tin nhắn spam 
trên Yahoo, ngày 31-5-2011. Đó là tin nhắn từ một người bạn 
mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chị ta quan tâm đến chính trị 
chứ đừng nói là một cuộc biểu tình của chính người Việt Nam.

Trên các diễn đàn mạng cũng sục sôi những phản ứng giận 
dữ của người Việt Nam. Chưa bao giờ tôi thấy chủ đề “lòng 
yêu nước” lại trở nên nóng bỏng và gần gũi đến thế. Trong khi 
đó, phản ứng của Chính phủ đã có nhiều thay đổi đáng kể, 
mạnh mẽ hơn, trực diện hơn. Tất cả những điều đó làm thức 
dậy trong tôi bao nhiêu điều, ngổn ngang.

... đến hành trình vượt qua nỗi sợ hãi

Điều đầu tiên hiện lên trong tôi khi đọc được tin kêu gọi 
biểu tình là: tôi thực sự muốn tham gia. Tại sao lại không chứ? 
Tổ quốc đang lâm nguy, giặc ngoại xâm đang gặm nhấm từng 
thước vuông trên biển. Tôi đã được dạy dỗ để chống lại tất cả 
những điều ấy.

Rất nhanh sau đó, điều thứ hai ập đến, như một con ngáo 
ộp khổng lồ, có tên là SỢ HÃI.

Tôi sợ cái gì nhỉ?

Tôi sợ bị bắt, như nhiều người đã bị bắt.

Tôi sợ cuộc sống yên bình của tôi sẽ bị xé nát bởi sự can 
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thiệp của cơ quan an ninh.

Tôi sợ những cái nhìn dè bỉu của nhiều người sẽ ném cho 
tôi hai chữ “phản động”. Rồi họ sẽ làm gì? Họ sẽ xa lánh tôi. 
Ở đất nước này người ta tối kỵ hai cái chữ đấy, vì nó thực sự 
gây rắc rối cho họ.

Cuộc giằng xé trong tôi bắt đầu diễn ra. Nhưng cũng rất 
nhanh, tôi nhận ra những điều còn khiến tôi sợ hãi hơn.

Tôi nhận ra và cảm thấy nhục nhã vì trong con người tôi 
có hai chữ “HÈN NHÁT”. Sự thật là rõ ràng và tôi không thể 
dùng từ khác để gọi tên. Tôi hèn nhát vì đã câm lặng bao 
nhiêu năm trước hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù. Tôi hèn 
nhát vì không làm được cái gì khá hơn là chửi đổng. Tôi hèn 
nhát vì đã phản bội lại những lý tưởng mà tôi đam mê, những 
lý tưởng mà tôi có thể chém gió hàng giờ để khoe mẽ với 
người khác rằng tôi hay ho lắm. Tôi hèn nhát vì chính cái lúc 
tôi muốn nói lên tiếng nói yêu nước thì tôi lại tự giật mình lại 
để đắn đo suy nghĩ. Tôi hèn nhát đến mức vô liêm sỉ vì tôi 
đang mặc cả với chính Tổ quốc của mình.

Tôi nhớ lại lời một thầy giáo của tôi đã nói trên Facebook: 
Có những người rất đạo mạo, rất tốt, rất hay ho nhưng chẳng 
làm được cái gì cho đời. Chao ôi, nó đúng với tôi một cách 
kinh khủng.

Tôi nhận ra rằng sau này có con, tôi sẽ không có mặt mũi 
nào để dạy cho nó thế nào là quê hương, đất nước, thế nào là 
tình yêu quê hương, thế nào là lòng yêu nước. Tôi sẽ lấy tư 
cách gì để dạy cho nó những bài học đạo đức đây? Tôi sẽ trả 
lời nó thế nào khi nó chất vấn: Tại sao chúng ta lại mất Hoàng 
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Sa và Trường Sa hả bố?

Lẽ nào tôi lại bảo: Vì bố hèn nhát, hay né tránh hơn thì là: 
Vì đất nước mình yếu.

Hay là tôi sẽ bất chấp sự liêm sỉ để rao giảng cho nó những 
bài học đạo đức cao cả nhất và tự biến mình thành một kẻ đạo 
đức giả?

Tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục hèn nhát, tôi sẽ tự tay phủ 
nhận tư cách người Việt Nam của mình và không còn xứng 
đáng với đất nước này nữa. Mọi lời lẽ đao to búa lớn, sự phê 
phán mà tôi nhắm vào Nhà nước và những tiêu cực xã hội từ 
xưa đến nay đều trở nên lố bịch và vĩnh viễn không bao giờ 
tôi còn có tư cách để đòi hỏi điều gì từ Nhà nước nữa. Tôi sẽ 
tự tay giam cầm sự tự do của chính mình.

Và rồi trong những cuộc vui chơi, hội hè, tôi sẽ lấy tư cách 
gì để hát những bài ca yêu nước như tôi vẫn thường làm đây?

Tôi nhận ra rằng sự mất còn của đất nước chẳng phải là 
việc riêng của bà Nguyễn Phương Nga, chẳng phải là việc 
riêng của ông Nguyễn Chí Vịnh, nó chính xác còn là việc của 
tôi. Nếu độc lập chủ quyền cho đất nước tôi rẻ mạt đến mức 
chỉ cần ngồi im cũng có người mang đến thì nó không phải là 
thứ độc lập chủ quyền mà tôi mong muốn, và có đến 99% khả 
năng nó là hàng Tàu.

Tôi nhận ra một điều rằng cách xử sự của tôi ngày hôm nay 
sẽ định hình chính bản thân tôi trong tương lai. Hậu thế sẽ 
phán xét tôi thế nào đây? Lịch sử nào có ở đâu xa, việc chúng 
ta làm hôm nay, ngày mai nó đã thành lịch sử. Mỗi việc làm 
của chúng ta đều sẽ được lịch sử ghi lại và phán xét.
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Tôi sợ tất cả những điều đó hơn là cái con ngáo ộp đang đe 
dọa tôi. Trong vô vàn những giải pháp để thoát khỏi sự hèn 
nhát, tôi lựa chọn giải pháp đi biểu tình. Hành trình vượt 
qua nỗi sợ hãi đó chóng vánh và đơn giản hơn nhiều so với 
tôi tưởng, bởi quá đơn giản để nhận ra thiệt hơn giữa hai cách 
xử sự. Tôi không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, hiện tại tôi chỉ 
nhận thức được đến như thế.

Sau khi đọc xong bài viết chắp vá và rời rạc này, tôi rất 
mong bạn vẫn nhớ những điều tôi đã lưu ý ở phần đầu bài 
viết. Xin cảm ơn !
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Về chuyện “đã có Đảng và Nhà nước lo”

Trịnh Hữu Long

Đã bảy chủ nhật trôi qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã 
có một chủ đề nóng để mải miết bàn luận. Một đất nước, hay 
nói cho chính xác là nhiều thế hệ người Việt Nam ngày nay, 
đang tập làm quen với biểu tình và những khái niệm cơ bản 
liên quan đến nó, như cha ông họ cũng đã từng làm quen 
trước năm 1945. Những giá trị được thừa nhận rộng rãi ở các 
quốc gia phát triển đang được chúng ta mổ xẻ để tìm ra câu 
trả lời riêng của mình, âu cũng là lẽ tự nhiên và sự thận trọng 
cần thiết. Từ đó, nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau, 
thậm chí đối lập nhau ra đời. Tôi cũng có một vài quan điểm 
rời rạc của mình và muốn chia sẻ quan điểm đó như góp một 
tiếng nói nho nhỏ vào cuộc tranh luận sôi nổi này và cũng để 
hoàn thiện quan điểm của mình hơn. Tuyệt nhiên tôi không 
dám đánh giá thấp những ai có quan điểm khác tôi và càng 
không dám áp đặt nó cho bất kỳ người nào. Hy vọng chúng ta 
sẽ nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở và sẵn sàng chấp nhận 
những phản biện gay gắt có thể đến.

Câu nói “Đã có Đảng và Nhà nước lo” có lẽ là câu nói quen 
thuộc nhất với những người biểu tình, như là lý do để các cơ 
quan công vụ giải tán họ. Họ được nghe câu này ở khắp nơi, 
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từ đủ những người ở những vị trí khác nhau: từ chú công an 
ngồi trên xe chĩa loa ra ngoài cho đến các bác trật tự phường 
đã có tuổi, từ anh công an khu vực đến tận nhà, tận cơ quan 
nhắc nhở hay những người bạn vốn dĩ bình thường chỉ nói 
chuyện phiếm với nhau.

Có rất nhiều người tin chắc rằng đó là lý do đúng đắn và 
những người biểu tình cần phải về nhà. Nhưng tôi thì lại nghĩ 
thế này:

1. Xét về mặt logic, chuyện Nhà nước lo về chủ quyền quốc 
gia và chuyện công dân đi biểu tình là hai chuyện khác nhau, 
không mâu thuẫn với nhau và không triệt tiêu lẫn nhau. Vì 
vậy chuyện Nhà nước lo không có nghĩa là công dân không 
được lo, càng không có nghĩa là công dân không được biểu 
tình. Và chuyện công dân đi biểu tình không có nghĩa là họ 
không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 
Nhà nước như nhiều người ngụy biện.

2. Xét về mặt pháp lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia là nghĩa 
vụ Nhà nước phải làm và biểu tình là quyền chính trị của công 
dân được Hiến pháp quy định. Nhà nước được nhân dân bầu 
lên và đóng thuế duy trì để thay mặt họ quản lý xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc. Nhân dân không đi xin Nhà nước lo cho họ mà 
cái chuyện “lo” đấy là chuyện đương nhiên Nhà nước PHẢI 
LÀM. Và tất cả những quy định pháp luật nào trái với quyền 
biểu tình được quy định tại Điều 69 Hiến pháp đều không có 
giá trị pháp lý.

3. Xét về mặt lịch sử, chưa từng có thắng lợi nào của Đảng 
và Nhà nước mà không phải trả giá bằng máu và nước mắt 
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của nhân dân. Hàng trăm ngàn người đã hy sinh, hàng triệu 
người đã xuống đường biểu tình dưới sự lãnh đạo của Đảng 
trong 15 năm giành độc lập dân tộc (1930-1945). Tôi không 
biết trong những cuộc biểu tình của nhân dân suốt 15 năm đó, 
có khi nào Đảng nói rằng “Đã có Đảng lo” hay không? Hay là 
Đảng mới là người tích cực tuyên truyền và phát động nhân 
dân xuống đường?

9 năm kháng chiến chống Pháp sau đó đã có 300 nghìn 
người lính đã hy sinh, 500 nghìn người khác bị thương để làm 
nên kết cục cuối cùng là chiến thắng Điện Biên Phủ, có khi 
nào Đảng và Nhà nước nói “để chúng tôi lo” không?

Và nếu chỉ có Đảng và Nhà nước lo, thì 1,1 triệu người lính 
đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là những ai? 
Ai là người đã kêu gọi họ ra trận và để lại tuổi thanh xuân của 
mình ở đấy?

Xét cho cùng, vị trí lãnh đạo của Đảng hiện nay đã được 
xây dựng và củng cố bởi sự hy sinh của hàng chục triệu người 
và hàng ngàn cuộc biểu tình. Do đó, nhân dân không đáng 
phải nghe cái câu “Đã có Đảng và Nhà nước lo” như một sự 
ban phát và càng không đáng bị tước mất cái quyền biểu tình 
mà nhờ đó Đảng có được như ngày hôm nay.

4. Xét về mặt quản lý xã hội, có rất nhiều thứ đáng để Đảng 
và Nhà nước phải lo nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. 
Ai đang lo khi nhân dân các vùng sâu vùng xa phải tham gia 
“giao thông đường dây” để qua sông bao nhiêu năm qua? Ai 
đang lo khi giữa thế kỷ 21 mà 240 nghìn nông dân Thanh 
Hóa phải đứng trước nguy cơ chết đói? Ai đang lo khi hàng 
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chục triệu người hàng ngày ra đường và đối mặt với nạn 
tắc đường? Ai đang lo khi chỉ cần một cơn mưa nhỏ là phố 
phường cũng hóa những con sông?

Chắc nhân dân sẽ sung sướng lắm, khi mỗi lần bị cắt điện, 
có đại diện của Đảng và Nhà nước phát biểu “đã có Đảng 
và Nhà nước lo”. Còn các bà nội trợ chắc cũng không thấy 
phiền lòng khi có Đảng và Nhà nước lo làm sao cho mỗi lần 
họ đi chợ mua rau không giống như huấn luyện viên đi mua 
cầu thủ. Tôi cũng chưa từng thấy ai nói rằng “Đã có Đảng và 
Nhà nước lo” khi các thế lực tội phạm hoành hành cuộc sống 
của nhân dân, càng không thấy ai nói điều đó khi hàng trăm 
công nhân Trung Quốc mang ống nước đến đập phá nhà cửa 
và đánh trọng thương công dân Việt Nam ngay trên đất Việt 
Nam.

5. Xét riêng trong vấn đề biểu tình, có rất nhiều thứ đáng 
để Đảng và Nhà nước phải lo. Đó là soạn thảo và ban hành 
Luật biểu tình, đó là đảm bảo cho công dân được thực thi 
quyền biểu tình đã được Hiến pháp thừa nhận, đó là đảm 
bảo an ninh cho đoàn biểu tình, đó là đưa tin về các cuộc biểu 
tình một cách đầy đủ và trung thực trên báo chí, vân vân và 
vân vân... Nếu có thế lực nào đó có âm mưu lợi dụng lòng yêu 
nước của đoàn biểu tình để gây phương hại đến lợi ích xã hội, 
thì việc của Đảng và Nhà nước phải lo là phát hiện và ngăn 
chặn bọn họ.

Nhưng cho đến cuộc biểu tình ngày 17-7 vừa qua, tôi mới 
chỉ thấy Đảng và Nhà nước “lo” được một việc, đó là ngăn 
chặn công dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.
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Đừng trách nhân dân đã không cố hiểu Đảng và Nhà nước 
đã lo như thế nào, bởi Bộ Ngoại giao đã từ chối lời thỉnh cầu 
của 18 vị nhân sĩ trí thức hàng đầu về việc công khai nội dung 
chuyến công du Trung Quốc của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. 
Như vậy thì nhân dân biết Đảng và Nhà nước đã lo như thế 
nào?

Tôi thực sự muốn nói rằng: Đất nước này là của gần 90 
triệu người Việt Nam, hàng chục triệu người đã đổ xương, 
đổ máu, đổ mồ hôi để có được dải đất hình chữ S này, vì vậy 
đừng nói rằng, chỉ có Đảng và Nhà nước mới có quyền được 
lo.
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Viết thêm về câu chuyện “Đã 
có Đảng và Nhà nước lo”

Bùi Công Tự

Trong hai tháng qua, để giải thích, khuyên nhủ những 
người yêu nước đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm 
chủ quyền, gây hấn lấn chiếm biển đảo, bắn giết, đánh đập, 
cướp bóc ngư dân Việt Nam, nhiều cán bộ thường nói câu: 
“Đã có Đảng và Nhà nước lo”.

Đây là một câu nói rất thiếu trách nhiệm. Những người 
nhân danh Đảng và Nhà nước nói câu ấy lại càng thiếu trách 
nhiệm. Nói như thế, hóa ra Đảng và Nhà nước không cần có 
nhân dân nữa, trong cả những việc hệ trọng của quốc gia à?

Tôi xin kể hai mẩu chuyện về việc năm xưa Đảng đã cần 
đến nhân dân như thế nào.

Mẩu chuyện thứ nhất. Bố vợ tôi, cụ Lương Thuần Hòa 
(đã mất), là người dân tộc Tày ở xóm Quyên, xã Phú Xuyên, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong bảng kê khai thành 
tích hoạt động cách mạng, cụ đã viết là cuối năm 1944 gia đình 
ủng hộ cách mạng một nồi gạo. Một nồi gạo là 10 đấu gạo, mỗi 
đấu là 1,5kg, nếu đong bằng ống bơ sữa bò (như sữa Ông Thọ) 
thì 5 bơ bò bằng 1 đấu. Một nồi gạo là 50 bơ gạo ấy, là 15kg.
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Bây giờ thì 15kg gạo chả đáng kể gì. Nhưng vào năm 1944-
1945, cả vùng Bắc Bộ với số dân khoảng 10 triệu người mà có 
đến 2 triệu người chết đói, thì mới thấy cái giá của 15kg gạo là 
bao nhiêu? Để có 15kg gạo đóng góp nuôi cán bộ ở ATK (an 
toàn khu), ông bố vợ tôi kể, cả nhà đã phải ăn củ mài, củ đao, 
rau rừng.

Mẩu chuyện thứ hai. Chị gái ruột của tôi là bà Bùi Thị Roàn 
ở thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình. Khoảng năm 1950, trong một trận giặc Pháp đi “càn 
quét”, một cán bộ bị giặc Pháp đuổi đã chạy vào nhà chị gái 
tôi. Chị tôi đã giấu người cán bộ đó trong hầm bí mật đào 
dưới gầm giường. Lính Pháp đuổi theo không tìm thấy người 
cán bộ, chúng đã đánh đập chị gái tôi dã man đến nỗi sau 
này sinh bệnh mà mất sớm. Nhưng chị gái tôi đã chịu đựng, 
không khai báo, bảo vệ được người cán bộ đó.

Khi Đảng bị đói, bị nguy hiểm thì Đảng cần đến sự giúp đỡ 
của nhân dân. “Đã có Đảng và Nhà nước lo”? Thế ra bây giờ 
Đảng giàu có, quân hùng tướng mạnh nên Đảng không cần 
nhân dân đóng góp vào việc nước nữa?

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về đóng góp của nhân 
dân cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhưng tôi kể 
lại chuyện của ông bố vợ tôi và bà chị gái ruột tôi với  đầy đủ 
tên tuổi, địa chỉ như trên là để đảm bảo đó là sự thật.
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Những người bạn có được từ cuộc 
chiến chống Tàu xâm lược

Lê Dũng

Kể từ tháng 6 năm nay, tôi có thêm nhiều người bạn mới – 
những người bạn có cùng chung chí hướng, chung lý tưởng 
sống.

Cuộc đời thật thú vị, khi con người ta bỗng dưng thấy mọi 
thứ đã cũ, thời gian biểu cho việc sinh hoạt, làm việc cứ quanh 
đi quẩn lại như cái máy, đầu tháng thịt gà cuối tháng lạc rang 
– nhàm quá.

Nói vậy chứ không phải tôi có ý cám ơn bọn Khựa đểu giả 
kia đã xâm lược, đã chèn ép khiến tôi và đồng bào phải xuống 
đường, nắm tay nhau cùng bước đi dưới nắng hè để hô vang 
khẩu hiệu từ trái tim yêu Tổ quốc.

Bình thường thì hàng ngày đã có gặp nhau vì thủ đô rất 
nhỏ, Việt Nam cũng nhỏ bé, đáng yêu như một cô gái mặc 
chiếc áo dài duyên dáng. Tôi không tán thành anh nào đó ví 
Tổ quốc ta như hình dấu hỏi vì đó là lối ví thiếu lạc quan. Gặp 
nhau nhưng không có mối liên hệ gì về công việc, bạn bè hay 
chỉ là chỉ phục vụ nhau cái dịch vụ từ nghề nghiệp của mình.

Vì thế, những người bạn có được từ cuộc chiến chống xâm 
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lược của ngoại bang bao giờ cũng đáng quý. Như những người 
lính từng gặp nhau khi lúc mới còn xa lạ, chỉ buổi đầu đã hết e 
dè, họ bắt được sóng của nhau, họ gắn kết. Giữa chiến trường 
súng đạn chẳng từ ai, người ngã xuống, kẻ phế binh nay mai 
nhưng họ vẫn cùng nhau đàn hát. Họ hy vọng vào một ngày 
mai trời xanh trở lại, hòa bình rồi, nếu may mắn còn sống họ 
sẽ cùng nhau vui sống với tuổi già. Cuộc chiến mà, ai sẽ nói 
trước được điều gì.

Sau bức thư tôi gửi cho nhân sỹ Hà Tây hôm rồi đăng trên 
trang nhà, thực sự sướng vui khi khắp nơi người người gửi 
thư, người người gọi điện. Họ ríu rít chia sẻ tình đồng hương, 
xúc động nhận ra nhau vì cùng có cùng quê hương, bản quán. 
Có người đã già, về hưu rồi, có người vẫn đang công tác ở mọi 
lĩnh vực, có người đã xa xứ cả nửa cuộc đời, đang sống tận ở 
nửa địa cầu bên kia mình. Không những chỉ là đồng hương 
mà còn vô số người bạn từ miền Trung, miền Nam của đất 
nước cũng gọi điện, gửi thư chia sẻ và kết bạn. Họ lo lắng cho 
mình, quan tâm đến từng ngày mình có trôi chảy trong công 
việc hay không, gia đình thế nào, con cái ngoan và học giỏi 
không... Thật vô cùng hạnh phúc! Vậy thì ai có thể bỏ tiền ra 
để mua nổi những thứ quý giá như vậy thì cho tôi biết?

Không có gì sung sướng hơn khi mỗi sáng chỉ mong dậy 
sớm để mở cái máy tính ra xem và nhận thư, hồi âm, chia sẻ 
tâm tư của mình cùng bạn bè bốn phương. Nào cụ già, nào 
thanh niên, nào trung niên, cả người Việt xa xứ... Niềm vui 
khó tả. Với tôi, cuộc sống như đã được cài đặt lại.

Ở đây tôi muốn nói rằng: Những người bạn tôi có được 
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từ cuộc chiến chống Khựa xâm lược – đó là những người bạn 
quý giá nhất của đời tôi. Không có gì có thể quý hơn khi tất 
cả các bạn đã cùng tôi sống những giờ phút vinh quang vì đất 
nước. Mình nhỏ thì làm việc nhỏ, chỉ xuống đường biểu tình 
chống xâm lược thì có gì to tát đâu. Thế nhưng, để làm được 
việc đó, đòi hỏi chúng ta phải có những tình cảm đặc biệt với 
Tổ quốc, với đồng bào và ý thức được mình đang là ai, làm gì, 
có ý nghĩa hay không?

Tất cả các bạn – những người bạn đã cùng tôi xuống đường 
nhiều lần và sẽ còn nhiều lần nữa – hãy nắm chặt tay nhau, 
không chỉ trong những lần xuống đường mà hãy cùng nhau 
gắn bó, sẻ chia trong đời thường. Mỗi người có một số phận, 
một hoàn cảnh, tuy nhiên chúng ta là bạn, là những công dân 
đích thực đang sống trên mảnh đất quê hương còn nhiều gian 
khó này. Những khó khăn trước mắt hay thậm chí nguy hiểm 
có thể luôn chực chờ tôi và các bạn, thế nhưng có cho tôi lựa 
chọn lại từ đầu thì vẫn như vậy.

Tôi hy vọng các bạn cũng từng suy nghĩ như mình. Tôi yêu 
các bạn lắm vì tôi là người Việt Nam.
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Đi biểu tình, tôi lớn lên nhiều lắm

Vinh Anh

Ngày chủ nhật 17-7, lần thứ tư tôi tham gia nhưng lại chỉ 
là lần thứ hai tôi đồng hành với các bạn trẻ và những người 
yêu nước tham gia biểu tình một cách ôn hòa phản đối những 
hành vi gây hấn ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.

Sau khi bị bắt vào đồn Mỹ Đình (Mễ Trì), một bạn trẻ hỏi 
tôi: “Bác bị bắt lần thứ mấy?”. Tôi trả lời: “Lần đầu tiên”, 
và ngay lập tức và cũng rất tự nhiên thấy mình thiếu kinh 
nghiệm sống hơn anh bạn trẻ.

Từ rào chắn đường sắt ở phố Điện Biên Phủ, tôi bị lùa lên 
xe buýt trước khi ông bạn Lê Hùng, nguyên là cán bộ biên tập 
của Nhà Xuất bản Thanh Niên, và Chí Đức bị quẳng lên xe và 
bị đạp hai cú vào mồm, một cú vào ngực, một cú trượt qua cổ 
(trước đó, Lê Hùng cũng bị đẩy ngã trên bậc xe buýt). Thực 
sự thì, tôi, dù đã chuẩn bị tư tưởng cho vợ từ lúc ở nhà là hôm 
nay mình có thể sẽ bị bắt, vẫn cứ bàng hoàng khi bị lùa, bị ủn 
lên xe, kể cả khi đã ngồi vào một chiếc ghế trống vẫn cứ như 
mê. Tôi tê liệt, đóng băng nhìn những hành vi của công an 
trước đồng bào của mình không kịp một phản ứng.

Khi xe chạy là lúc thần kinh đã ổn định lại, những người 
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bị bắt trên xe nhìn nhau để nhận mặt, hỏi thăm về nhau. Tôi 
nhận ra Chí Đức từ chủ nhật 3-7 với vóc dáng khá “hộ pháp”. 
Chí Đức mồm sưng vêu, vẫn còn những vết đỏ xây xát và 
chiếc sơ mi lấm lem cả khoảng lưng vì mồ hôi và đất cát trên 
mặt đường và sàn xe.

Trên xe gặp nhiều người. Chuyến xe đó về Mỹ Đình chở 
những 21 người đi biểu tình cơ mà. Số còn lại co cụm phía đầu 
xe và không nói bất kỳ một câu nào trên cả quãng đường chục 
cây số. Nhưng quan sát, tôi chú ý một cậu thanh niên trẻ, đẹp 
trai, mặc áo nâu đen, ngồi phía bên kia hàng ghế. Cậu này 
cũng không nói năng gì. Hình như tôi nghe thấy tiếng của 
blogger Gốc Sậy: “Có lẽ cậu ta lo lắng”.

Nhưng không phải. Cuối chặng đường, một số người đi 
biểu tình nghi vấn có gián điệp Tầu trên xe, bởi hắn ta suốt 
chặng đường không nói năng gì. Chính blogger Gốc Sậy trước 
khi xuống xe đứng lại trước mặt cậu thanh niên hỏi hắn có 
biết tiếng Việt không, cậu ta lạnh lùng vẫn không trả lời. Phải 
mấy giây sau, blogger Gốc Sậy, đứng lại, không xuống. Lúc đó 
cậu ta mới nói: “Thôi ông xuống đi”. Vậy ra cậu ta là cá chìm 
ẩn dưới bộ mặt đẹp trai, lạnh tanh và vô cảm.

Ngay hôm sau, trên các trang mạng, tôi đã nhận ra cậu ta 
trong bức ảnh cùng với người sếp của công an viên tên Minh, 
người đã đạp Chí Đức bốn phát. Cậu ta đứng hơi lui phía sau, 
mặc áo đen, đeo kính. Trên bức ảnh đó chỉ có một người trẻ 
nhất đeo kính.

Sau khi xuống đồn Mỹ Đình, tôi không nhìn thấy cậu ta 
nữa. Tiếc quá. Cậu ta đã chọn nhầm đường, nếu như cậu ta 
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không sớm rút ra bài học từ người đội phó tên là Minh của 
mình.

Trong sân thuộc khuôn viên đồn công an, chỉ có không 
khí vui vẻ của những người bị bắt chứ không hề có sự lo sợ. 
Nửa già trong số 46 người mà ba xe buýt chở xuống hôm đó 
là thanh niên trẻ măng, đầy nhiệt huyết. Tất cả đều hiểu mục 
đích đi biểu tình của mình là một biểu hiện của lòng yêu nước. 
Chẳng có dân tộc nào trên thế giới lại đi kết tội, bắt giam lòng 
yêu nước.

Tôi đã làm quen với Nguyễn Văn Phương hôm đó và cũng  
tỏ rõ lòng khâm phục của tôi bởi sự dũng cảm của Phương 
ngày chủ nhật 13-7, lần đầu tiên tôi tham gia đến tận cùng. 
Tôi đã thấy Phương suốt từ quán cà phê Cột Cờ đến Nhà Hát 
Lớn, nơi Phương đọc bản “Tuyên cáo”, cho tới lúc mọi người 
chia tay ở tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Nhưng điều tôi học được, điều tôi lớn lên là gì? Đó chính 
là hiểu thêm sâu sắc về lòng yêu nước, đó là thêm tin và yêu 
lớp trẻ và đặc biệt, tôi đã bước qua nỗi sợ hãi vô hình ám ảnh. 
Chân lý ở mình, lẽ phải ở mình, mà mình cứ phải sợ ư?!

Tôi cũng nhận ra nhiều bộ mặt thật của cuộc đời. Người ta 
có thể nói lòng yêu nước có nhiều cách biểu hiện. Tôi không 
phản đối. Tùy từng điều kiện mỗi người, có những cách biểu 
lộ khác nhau. Nhưng xin đừng ngụy biện. Những lúc cuộc 
đời cần phải có thái độ dứt khoát, tất cả mọi sự giả dối đều 
rất dẽ bị lộ tẩy. Trong suốt cuộc đời, không nhiều cơ hội để có 
được những ngày tháng thể hiện được tư cách con người của 
mình. Phương nói với tôi: “Cháu bị sức ép từ nhiều phía, từ 
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phía chính quyền, từ phía cơ quan, từ cả người chủ nhà trọ”. 
Có lẽ trong những người đi biểu tình vì sự tồn vong của Tổ 
quốc, ít ai có tâm trạng “đau” như Phương. Tôi dùng từ “đau” 
và tôi nghĩ đó là từ mà tôi dùng chính xác cả với Phương và 
cả với những người tham gia. Tôi chỉ có một điều nhỏ nhoi 
an ủi Phương: “Nhà bác sẵn sàng mở cửa đón cháu”. Và tôi 
hài lòng, tôi cũng vượt qua được cửa ải mà nhiều người đã 
vượt qua. Tôi nghĩ dù chỉ một lời nói vậy thôi, nhưng có thể 
Phương cũng bớt đi được phần nào cái sự nặng nề, trái ngang 
cuộc đời mà một người trẻ như Phương phải gánh.

Những ngày sau, đọc các bài viết của các bạn cùng trên xe 
buýt mà sung sướng, mà ấm lòng. Đây là bài viết của Nguyễn 
Tường Thụy, đây là bài của blogger Gốc Sậy, rồi các bài của Lê 
Dũng, bài của Chí Tuyến, bài của Phương Bích, bài nào cũng 
hay. Tất cả những gì diễn ra trong ngày 17 đều được các bạn 
ghi lại đầy đủ. Lại nhớ lúc Lê Hùng bị xô ngã trên bậc lên 
xuống nơi cửa xe, Hùng có hỏi mọi người: “Có ai chụp được 
cảnh đó không?”. Không ai trả lời. Nhưng hình ảnh mà người 
phóng viên nào đó “chộp” được cảnh ác ôn Minh đạp Chí 
Đức bốn nhát thì là bằng chứng quá đủ để ta hiểu nỗi đời rồi 
còn gì.

Và xin được nói lại một câu mà ngày xưa đi học, được các 
thày dạy: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống. Hỡi nhân dân hãy 
đứng thẳng lên!



368    Thế hệ f

Biểu tình và xã hội dân sự

Mai Thái Lĩnh

Những cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra tại hai thành phố 
lớn nhất nước trong những tuần đầu tháng 6 vừa qua là dấu 
hiệu cho thấy biểu tình đang từng bước trở lại với đời sống 
chính trị của nước ta. Thế nhưng, chỉ cần lướt qua một loạt 
các ý kiến khác nhau trên báo chí – nhất là ý kiến của các quan 
chức – người ta thấy có những ngộ nhận khá trầm trọng về ý 
nghĩa của hai chữ biểu tình.

Thật ra biểu tình là gì? Là quyền của người dân hay là hoạt 
động của chính quyền? Biểu tình có thật sự là nguy hiểm đối 
với trật tự công cộng và an ninh quốc gia hay không?

Xét một cách thật khách quan và khoa học, “mít-tinh” hay 
“biểu tình” là những khái niệm mang tính lịch sử, nhân loại, 
không thể hiểu một cách chủ quan, tùy tiện. Thiết nghĩ việc 
tìm hiểu thấu đáo nội dung của khái niệm “biểu tình” có thể 
góp phần soi sáng quan điểm của cả ba phía (Nhà nước Trung 
Quốc, Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam) đối với 
phong trào biểu tình đã và đang tiếp tục diễn ra. Bài viết này 
là một nỗ lực nhỏ nhoi nhằm vào mục đích thiết thực ấy.

“Biểu tình” là gì?
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Hán-Việt Từ điển Đào Duy Anh (1931) giải thích biểu tình 
như sau: “Dân chúng tụ họp nhau để biểu thị ẩn tình và ý 
nguyện (meeting)”. Cách giải thích này giúp ta hiểu một cách 
chính xác ý nghĩa của khái niệm biểu tình, thế nhưng tác giả 
đã có sự nhầm lẫn khi dùng chữ meeting để so sánh, bởi vì từ 
này không tương đương với từ biểu tình.

Từ điển Larousse giải thích meeting (một từ gốc Anh) là 
“cuộc hội họp công cộng do một đảng, một công đoàn, v.v. tổ 
chức để thông báo hay thảo luận về một chủ đề chính trị hay 
xã hội” (Le Petit Larousse illustré 2011). Như vậy, chữ meeting 
dùng để chỉ một cuộc họp chứ không hẳn có nghĩa là biểu 
tình.

Trong tiếng Pháp, “biểu tình” là manifestation. Động từ 
manisfester có nghĩa là bày tỏ, biểu lộ, bộc lộ. Trong tiếng 
Anh, “biểu tình” là demonstration, động từ demonstrate vừa 
có nghĩa là “trình bày hay chứng minh điều gì đó một cách 
rõ ràng” vừa có nghĩa là “phản đối hay ủng hộ một điều gì 
đó ở chỗ công cộng cùng với nhiều người khác” (Longman 
Dictionary of Contemporary English).

Nói một cách dễ hiểu, biểu tình là “bày tỏ tình cảm”. Nhưng 
khác với việc bày tỏ tình cảm giữa hai người (yêu nhau hay 
ghét nhau), biểu tình là cách biểu lộ tình cảm của một số đông 
người ở chốn công cộng nhằm để ủng hộ hay phản đối một 
điều gì đó. Người dân Việt biểu tình trong những ngày tháng 
6 vừa qua là nhằm để bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động 
vi phạm chủ quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Trung 
Quốc. Khác với sự phản kháng của một cá nhân đơn độc, và 
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cũng khác với sự kiện nhiều cá nhân lên tiếng một cách riêng 
lẻ, biểu tình là tiếng nói chung của nhiều người. Vì là sự biểu 
lộ tình cảm của một số đông người, biểu tình cũng đồng thời 
là cơ hội để biểu thị nguyện vọng và ý chí chung của những 
người đó. Trong những hoàn cảnh nhất định, biểu tình nói lên 
tình cảm và nguyện vọng chung của nhân dân. Những cuộc 
biểu tình diễn ra trong những ngày chủ nhật 5-6, 12-6 và 19-6 
vừa qua, cho dù số lượng nhiều hay ít, cũng thể hiện tình cảm 
và nguyện vọng chung của cả dân tộc Việt Nam.

Nguồn gốc của quyền biểu tình

Xét về nguồn gốc lịch sử, biểu tình xuất hiện cùng với trào 
lưu dân chủ hóa ở các nước phương Tây, trước hết là ở Tây 
Âu và Bắc Mỹ. Quyền biểu tình thật ra không phải là một 
quyền riêng biệt mà được bao hàm trong quyền tự do hội họp 
(freedom of assembly, liberté de réunion) và là hình thức cao 
nhất của tự do hội họp. Nói là hình thức cao nhất vì khác với 
các cuộc hội họp thông thường, biểu tình là hội họp ngoài 
trời, ở nơi công cộng và thường kèm theo khẩu hiệu, biểu 
ngữ, gắn với tuần hành.

Tự do hội họp xuất hiện ngay từ buổi đầu của Cách mạng 
Pháp. Tuy nhiên, Bản Tuyên ngôn về Quyền Con người và 
Quyền Công dân (Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen) ngày 26-8-1789 lại không có điều khoản nào đề cập 
đến tự do hội họp.

Bằng đạo luật ngày 21-8-1790, Quốc hội lập hiến (Assemblée 
constituante) thừa nhận rằng mọi công dân “có quyền hội họp 
một cách ôn hòa’. Một năm sau đó, quyền tự do hội họp đã 
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được đưa vào Hiến pháp ngày 3-9-1791 của nước Pháp. Trong 
số các quyền tự nhiên và dân sự (droits naturels et civils) mà 
bản Hiến pháp 1791 của nước Pháp cam kết bảo đảm, ta thấy 
có ghi: “Tự do cho các công dân được tụ tập một cách ôn hòa 
và không vũ khí, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các luật lệ của 
cảnh sát”.

Mặc dù được Hiến pháp công nhận, quyền tự do hội họp 
ở Pháp đã phải trải qua nhiều giai đoạn gặp khó khăn trong 
khi thực hiện, thậm chí có lúc còn bị cấm đoán. Mãi đến khi 
nền Đệ tam Cộng hòa (Troisième République) được thiết lập, 
quyền tự do hội họp mới được bảo đảm vững chắc bằng một 
đạo luật. Luật về tự do hội họp (Loi sur la liberté de réunion) 
được ban hành vào ngày 30-6-1881. Điều 1 của Luật này quy 
định: “Các cuộc hội họp công cộng hoàn toàn tự do. Chúng có 
thể diễn ra không cần có sự cho phép trước đó...”. Mặc dù cho 
phép người dân được tự do hội họp không cần phải xin giấy 
phép, Luật này đòi hỏi phải có sự khai báo (déclaration) trước 
khi hội họp. Mãi đến năm 1907, việc khai báo mới bị hủy bỏ.

Tại Hoa Kỳ, quyền tự do hội họp (freedom of assembly) 
chưa xuất hiện trong Bản Tuyên ngôn Độc lập (U.S. Declaration 
of Independence) năm 1776 cũng như trong bản văn chính 
của Hiến pháp Hoa Kỳ (được thông qua năm 1787 và được 
phê chuẩn trên quy mô toàn quốc vào năm 1788). Nhưng đến 
năm 1791, quyền tự do hội họp đã được các nhà lập pháp đưa 
vào 10 tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ – thường 
được gọi chung là Đạo luật về Quyền (Bill of Rights).

Tu chính án số 1 (1st Amendment) có nội dung như sau: 
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“Quốc hội sẽ không làm ra bất cứ đạo luật nào nhằm chính 
thống hóa một tôn giáo hay ngăn cấm việc tự do thực hành 
của một tôn giáo, (cũng không làm ra bất cứ đạo luật nào) để 
hạn chế quyền tự do ngôn luận, hay tự do báo chí, hay quyền 
của người dân được hội họp một cách ôn hòa và được kiến 
nghị lên chính quyền để sửa chữa những điều gây bất bình”.

Cũng dựa trên tinh thần đó, vào năm 1948, điều 20 của Bản 
Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền (Universal Declaration 
of Human Rights) của Liên Hiệp Quốc ghi rõ: “(1) Mọi người 
có quyền tự do hội họp và lập hội một cách hòa bình (2) Không 
ai có thể bị bắt buộc phải gia nhập vào một hiệp hội nào”.

Ngày nay, ở bất cứ quốc gia dân chủ nào, quyền tự do hội 
họp cũng là một trong những quyền căn bản của người công 
dân được bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, 
khác với các cuộc hội họp bình thường, biểu tình là hội họp 
ngoài trời, ở nơi công cộng cho nên luật pháp thường quy 
định những giới hạn để tránh gây trở ngại đến trật tự công 
cộng, an ninh chung của xã hội.

Có thể lấy ví dụ từ nước Đức. Điều 8 của Luật cơ bản (Basic 
Law, Grundgesetz, tức Hiến pháp của nước Đức) quy định 
công dân có quyền hội họp một cách ôn hòa và không có vũ 
khí, không cần báo trước hay xin phép trước. “Đối với các 
cuộc hội họp ngoài trời (open-air meetings), quyền này có thể 
bị hạn chế hoặc phải dựa theo một đạo luật”. Luật hội họp 
(Assembly Law) của nước Đức quy định: Bất cứ người nào có 
kế hoạch tổ chức một cuộc họp ngoài trời đều phải đăng ký 
trước và phải khai báo về bản chất của sự kiện (event), phải 
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ghi rõ tên của người chịu trách nhiệm lãnh đạo cuộc biểu tình 
hay mít-tinh. Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép sự kiện 
được diễn ra theo dự kiến hay ngược lại, ra lệnh cấm nếu xét 
thấy sự kiện này có thể gây nguy hiểm tức thời cho an ninh 
hay trật tự công cộng. Trong trường hợp bị cấm hội họp ngoài 
trời, những người dự định tổ chức biểu tình có thể kiện lên 
Tòa án Hành chính cấp bang và sau đó, có thể kháng cáo lên 
Tòa án cấp trên (Tòa án Hành chính Tối cao cấp bang hay Tòa 
án Hiến pháp Liên bang).

Biểu tình là ôn hòa hay bạo động?

Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam về các cuộc biểu tình 
ngày 5-6-2011 đã đánh giá rằng tin tức trên “một số phương 
tiện truyền thông ở ngoài nước” về “các cuộc biểu tình phản 
đối Trung Quốc” là “thông tin sai sự thật”. Thay vì gọi đó là 
các “cuộc biểu tình” hay “tuần hành”, bản tin nói trên cho 
rằng chỉ có “một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua 
Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh để thể hiện tinh thần 
yêu nước...”.

Vào ngày 16-6, ông Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ – Phó Trưởng 
ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam – đã 
giải thích như sau:

“Sự việc mà độc giả nêu kỳ thực là do một số người dân 
Thủ đô Hà Nội và TP.HCM bất bình trước sự việc tàu hải giám 
Trung Quốc cắt cáp tàu Binh Minh 02. Sự việc này gây ra bức 
xúc, theo tôi sự phản đối và tình cảm này rất dễ hiểu. Vì người 
dân của mình, nhất là người trẻ đã họp nhóm lại tập trung 
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trước cổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội 
nhưng có tổ chức, rất trật tự và ôn hòa. Thậm chí nhiều người 
có khẩu hiệu phản đối hành động của Trung Quốc bằng giấy 
A4 nhưng với thái độ bình tĩnh.

Tôi cho rằng cách đưa tin như thế là được. Còn việc ai 
đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, 
chúng ta không tranh cãi. Theo tôi thì đó là hành động người 
Việt Nam biểu thị lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và phản 
đối nước ngoài đối với quyền chủ quyền của mình. Bản chất 
sự việc là như thế. Còn Thông Tấn Xã Việt Nam và một số 
báo đưa tin tụ tập đông người… đây là việc không nên tranh 
cãi, bởi vì các cơ quan chức năng cho biết không có một hành 
động quá khích nào”.

Như vậy là theo ông Tiến sĩ này, những hành động như 
“họp nhóm lại tập trung trước cổng lãnh sự quán Trung 
Quốc” nhưng “có tổ chức, rất trật tự và ôn hòa”, “phản đối... 
với thái độ bình tĩnh”, “không có hành động quá khích nào” 
thì không thể gọi là “biểu tình”. Ông còn lý sự: “Còn việc ai 
đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, 
chúng ta không tranh cãi”.

Vậy thì biểu tình là ôn hòa hay quá khích, bất bạo động 
hay bạo động, trật tự hay mất trật tự?

Luật pháp của nước Pháp phân biệt biểu tình (manifestation) 
với tụ tập gây náo loạn (attroupement) – một thuật ngữ pháp 
lý đặc biệt. Theo định nghĩa tại điều 431-3 của Luật hình sự 
(Code pénal), “tụ tập gây náo loạn” là “tất cả các cuộc tập hợp 
của nhiều người trên đường đi công cộng hay trong một địa 
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điểm công cộng có thể gây xáo trộn cho trật tự công cộng”. 
Một cuộc tụ tập gây náo loạn có thể bị lực lượng giữ gìn trật 
tự giải tán sau hai lần ra lệnh giải tán mà không có hiệu quả.

Cần lưu ý là trong bản dịch tiếng Anh, attroupement được 
dịch là “unlawful assembly” (tụ tập bất hợp pháp). Như vậy, 
“tụ tập gây náo loạn” là hành động phi pháp, trong khi biểu 
tình (manifestation) là hoạt động hợp pháp. Theo quy định 
của sắc lệnh-luật (décret-loi) ngày 23-10-1935, mặc dù không 
cần phải xin giấy phép nhưng những người tổ chức biểu tình 
phải khai báo trước (déclaration préalable) theo đúng thủ tục.

Trong tiếng Anh, người ta cũng phân biệt rất rõ biểu tình 
(demonstration) với tụ tập bạo động (riot). Từ điển Longman 
định nghĩa tụ tập bạo động (riot) như sau: “một tình huống 
mà một số đông người cư xử theo cách dùng bạo lực và không 
bị kiềm chế, đặc biệt là khi đám đông phản kháng về một 
điều gì đó”. Động từ tụ tập bạo động (to riot) càng nói rõ hơn 
về điều này: “Nếu một đám đông người tụ tập bạo động, họ 
hành xử theo cách dùng bạo lực và không bị kiềm chế, ví dụ 
như chống lại cảnh sát và gây hư hại cho xe cộ hay các tòa 
nhà”.

Trong cụm từ “quyền của người dân được tụ tập một cách 
ôn hòa” (the right of the people peaceably to assemble) của 
Tu chính án số 1, các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã sử dụng một 
từ bổ nghĩa “peaceably” (một cách ôn hòa) để nhấn mạnh 
rằng hiến pháp chỉ bảo đảm quyền tự do hội họp khi quyền 
này được thực hiện một cách ôn hòa. Nói cách khác, nếu một 
nhóm người tập hợp để khởi sự một cuộc tụ tập để phá rối 
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trật tự hoặc gây bạo động để lật đổ chính quyền, họ không thể 
dựa vào một quyền được bảo đảm bởi Hiến pháp.

Ngày nay, nhằm để ngăn ngừa các cuộc tụ tập phá rối, tụ 
tập bạo động, bạo loạn do những thành phần cực đoan của 
cánh tả hoặc cánh hữu gây ra, các quốc gia dân chủ đã thành 
lập lực lượng cảnh sát chống bạo động (riot police). Cùng với 
việc hình thành lực lượng này là các loại vũ khí không sát 
thương (non-lethal weapons) hay ít sát thương (less-lethal 
weapons): lựu đạn cay, đạn cao su, vòi rồng, v.v. Mục đích 
là giải tán đám đông nhưng tránh gây thương vong. Chỉ có 
chính quyền tại các quốc gia phi dân chủ hay dân chủ giả 
hiệu mới sử dụng biện pháp chống bạo động một cách tùy 
tiện: như dùng súng bắn đạn thật, thậm chí cả xe tăng, để bắn 
vào những người dân biểu tình ôn hòa (vụ đàn áp tại quảng 
trường Thiên An Môn – Bắc Kinh, 3 và 4-6-1989). Ở nước ta, 
có nơi còn dùng “cảnh sát cơ động” để giải tán những người 
dân oan tụ tập khiếu kiện trước các trụ sở tiếp dân, thậm chí 
giải tỏa nhà và chiếm đất của dân để cấp cho các vị quan chức.

Như vậy, dưới các chế độ dân chủ được mệnh danh là 
“tư sản”, biểu tình không phải là tụ tập gây bạo loạn nhằm 
gây mất trật tự công cộng hay lật đổ chế độ. Biểu tình là một 
quyền được hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Chính phủ ở các 
nước này không thể viện cớ ngăn ngừa bạo loạn, lật đổ để bác 
bỏ quyền tự do hội họp, biểu tình, tuần hành của người dân. 
Ngược lại, trong các quốc gia phi dân chủ, chính quyền luôn 
viện cớ ngăn ngừa bạo loạn, lật đổ để ngăn cấm mọi hình thức 
tụ tập, kể cả biểu tình hay hội họp ôn hòa.
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Việc những người có thẩm quyền như ông Tiến sĩ Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo nói trên quan niệm một cách sai lệch 
về biểu tình cho thấy không có sự phân biệt giữa biểu tình ôn 
hòa và tụ tập bạo động và cũng không hề tôn trọng quyền 
biểu tình và tự do hội họp của người dân. Chế độ toàn trị 
biến biểu tình thành hai chữ cấm kỵ, đặt khái niệm biểu tình 
vào phạm trù “vấn đề nhạy cảm”, cho dù những người sáng 
lập nên chế độ toàn trị hiện nay cũng chính là những người 
xưa kia đã từng đi đầu trong việc đấu tranh đòi hỏi thực hiện 
quyền “biểu tình”.

Điều mỉa mai là trong khi báo chí nước ngoài (kể cả các 
kênh truyền hình như BBC của Anh, NHK của Nhật Bản,...) 
cũng như báo chí “lề trái” đã trình bày biết bao tin tức và hình 
ảnh phong phú, sinh động về các cuộc biểu tình chống Trung 
Quốc ở hai đầu đất nước thì hơn 700 tờ báo trong nước vẫn 
không dám nhắc đến hai chữ “biểu tình”. Điều đó nói lên thực 
chất của cái-gọi-là “quyền tự do báo chí” trong một chế độ tự 
xưng là “dân chủ gấp triệu lần so với nền dân chủ tư sản”!

Biểu tình là quyền của công dân hay là quyền của Nhà 
nước?

Vào ngày 5-6-2011, giữa lúc các cuộc biểu tình nổ ra tại quốc 
nội thì Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đang tham dự diễn 
đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La tại Singapore. Trả 
lời phỏng vấn đài BBC, ông cho biết đã nhận được thông tin 
về các cuộc biểu tình qua điện thoại. Ông thừa nhận: ““Cuộc 
tuần hành theo tôi được biết đã diễn ra bình tĩnh, trật tự, 
không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ 
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mang tính kích động.” Mặc dù vậy, ông vẫn cho rằng: “Đây là 
hành động tự phát của người dân” và tâm sự với đài BBC rằng 
theo “quan điểm của riêng ông”, các hoạt động biểu tình như 
trên là “không nên, dù đây là bắt nguồn từ lòng yêu nước”.

Sự lo ngại của Tướng Vịnh không phải là vô cớ. Muốn biết 
rõ tại sao các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại lo ngại 
về các cuộc “biểu tình”, có lẽ chúng ta phải tìm hiểu những 
phản ứng từ phía Trung Quốc.

Người bộc lộ ý kiến rõ ràng nhất về vấn đề này có lẽ là 
ông Tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh thuộc Viện Luật pháp Quốc tế 
thuộc Đại học Khoa học Xã hội Trung Quốc. Trả lời đài BBC, 
ông này nhận định: “Tôi cho là nếu không có việc Chính phủ 
bật đèn xanh, thì biểu tình không thể xảy ra được ở Việt Nam. 
Hãy nhớ sau các cuộc biểu tình cuối năm 2007 Chính phủ Việt 
Nam đã cố gắng ngăn chặn biểu tình như thế nào.” Chẳng 
những tỏ ra bực bội về các cuộc biểu tình, ông ta còn lên giọng 
khuyến cáo: “Quan điểm của tôi là các tranh chấp lãnh thổ 
trên Biển Đông phải được dàn xếp một cách hòa bình giữa 
hai nhà nước, thông qua thương lượng. Những cuộc biểu tình 
như vừa qua sẽ không giúp ích gì cho tiến trình này”.

Như vậy, ở cả hai phía – Việt Nam lẫn Trung Quốc – quan 
niệm chính thống vẫn cho rằng biểu tình không phải là quyền 
của người dân. Chính vì vậy, khi biểu tình xảy ra, một bên 
(Trung Quốc) cho rằng biểu tình là do Nhà nước (Việt Nam) 
xúi giục, bật đèn xanh, còn bên kia (Nhà nước Việt Nam) tìm 
cách thoái thác trách nhiệm, sợ đối phương chê trách hay 
trừng phạt mình về việc “bật đèn xanh” cho các cuộc biểu 
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tình.

Như phần trên đã trình bày, trong các quốc gia dân chủ, 
biểu tình là quyền của công dân, Nhà nước có trách nhiệm 
ban hành luật pháp để người dân thực thi quyền đó. Nhà 
nước không chịu trách nhiệm về nội dung của các cuộc biểu 
tình. Nhưng chế độ chính trị ở Việt Nam và ở Trung Quốc đều 
là chế độ toàn trị (totalitarianism, totalitarisme), toàn bộ xã hội 
dân sự đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, khống chế. Biểu tình 
của người dân bị triệt tiêu, toàn bộ các cuộc hội họp, mít-tinh, 
biểu tình,... đều do các đoàn thể của Đảng đứng ra tổ chức 
và được Nhà nước giám sát chặt chẽ nhằm phục vụ cho ý đồ, 
mong muốn của người cầm quyền. Chính vì thế khi xảy ra 
biểu tình, phía Trung Quốc mới có cớ để trách móc, quy trách 
nhiệm cho Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nếu chế độ chính trị ở Việt Nam là một chế độ dân chủ thì 
quyền biểu tình và tự do hội họp được bảo đảm. Trong trường 
hợp đó, không thể xảy ra trường hợp chính phủ của Trung 
Quốc có quyền trách cứ chính phủ Việt Nam rằng “Tại sao để 
cho người dân biểu tình làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị 
của nhân dân hai nước?”. Nhất là khi tình hữu nghị ấy chỉ là 
một “huyền thoại”, một “chiêu bài” để che giấu mối quan hệ 
“thực dân mới – thuộc địa kiểu mới” trong thực tế.

Xem ra việc tước đoạt quyền biểu tình và tự do hội họp của 
người dân lại gián tiếp có lợi cho chính sách bành trướng của 
nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Tại sao người dân phải đi biểu tình theo kiểu “xé rào”?

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC nói trên, tướng 
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Nguyễn Chí Vịnh còn nhắn nhủ: “Người dân phải tin rằng 
Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ 
quyền lãnh thổ, vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung 
Quốc.” Đây cũng chính là suy nghĩ chung của phần lớn các 
cấp lãnh đạo ở nước ta hiện nay.

Thế nhưng người dân làm sao có thể tin vào Đảng và Nhà 
nước khi mà từ bộ máy cầm quyền cho đến quân đội đều 
thể hiện một lập trường nước đôi, một thái độ không rõ ràng 
trước những hành động xâm phạm chủ quyền từ phía Trung 
Quốc?

Hãy thử nêu ra vài dẫn chứng:

– Biết bao lần ngư dân Việt Nam bị bắt, bị cướp bóc, không 
thấy có tàu hải quân nào đứng ra bảo vệ. Khi tàu Bình Minh 2 
và tàu Viking II bị cắt cáp, cũng không hề thấy bóng dáng con 
tàu nào của hải quân. Vào đêm 8-6-2011, tại Nha Trang, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mạnh mẽ “ý chí quyết 
tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn quân” trong việc bảo vệ 
chủ quyền “trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc”. Thế 
nhưng chỉ 10 ngày sau đó, vào ngày 18-6, ngay giữa lúc tình 
hình Biển Đông cực kỳ căng thẳng, mặc cho các nhà ngoại 
giao lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, 
Hải quân Việt Nam lại thể hiện thái độ “kiên quyết bảo vệ chủ 
quyền của đất nước” bằng cách cử hai chiếc tàu lên đường để 
“tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ” và “giao lưu 
hữu nghị với Hải quân Trung Quốc”. Bất cứ ai cũng phải đặt 
dấu hỏi: Việt Nam có một hay hai Nhà nước và quân đội tuân 
theo lệnh của Nhà nước nào?
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Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện khi đăng lại tin này trên blog 
của ông, đã bình luận như sau: “Tôi thực sự hoang mang khi 
đọc tin này của Báo Quân Đội Nhân Dân, cơ quan của Quân 
ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tàu Trung Quốc 
xâm phạm lãnh hải Việt Nam – vào rất sâu – trong 4 tiếng 
đồng hồ, cắt cáp và uy hiếp ta, không thấy tàu Hải quân Việt 
Nam có hành động kiên quyết để đáp trả. Ngày 26-5 cắt cáp, 
đến chưa đầy tuần sau lại tiếp tục gây hấn, vào sâu trong lãnh 
hải Việt Nam để quấy phá một cách ngang ngược kiểu côn đồ, 
xã hội đen. Chủ quyền quốc gia bị xâm phạm là một việc hết 
sức nghiêm trọng. Vậy mà nay hai con tàu của ta – thật lạ – lại 
thực hiện chuyến thăm, giao lưu hữu nghị với Hải quân Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi vô cùng hoang 
mang khi đọc được tin này! Phải chăng là...”.

– Còn thái độ của các “đoàn thể nhân dân” do Đảng lãnh 
đạo?

Ngày 9-6-2011, chỉ bốn ngày sau khi các cuộc biểu tình đầu 
tiên nổ ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phản 
đối các hành động xâm phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc, 
một phái đoàn của cái-gọi-là “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam” do Phó Chủ tịch Trần Hoàng Thám dẫn dầu đã có mặt 
tại Bắc Kinh để “thăm hữu nghị Trung Quốc”. Không biết do 
vô tình hay hữu ý, phía Trung Quốc đã sắp xếp cho phái đoàn 
này sang thăm Tây Tạng. Theo lời tường thuật của đài CRI 
(Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc), vào ngày 12-6, tại thủ 
phủ của Tây Tạng: “Phó Chủ tịch Trần Hoàng Thám nói, trong 
thời gian ở thăm, Đoàn đại biểu đã chứng kiến các sự nghiệp 
của Khu Tự trị Tây Tạng phát triển bừng bừng, diện mạo 
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thành phố và nông thôn hoàn toàn thay đổi, nhân dân an cư 
lạc nghiệp, đã tìm hiểu được một Tây Tạng chân thực, sau khi 
về nước sẽ giới thiệu Tây Tạng chân thực cho nhân dân Việt 
Nam, để nhân dân Việt Nam hiểu thêm về Tây Tạng”.

– Cuối cùng, làm sao để người dân có thể tin vào Đảng và 
Nhà nước khi mà về phía Trung Quốc, các hành động xâm 
lược ngày càng công khai, trắng trợn (khẳng định chủ quyền 
bằng “đường lưỡi bò”, liên tục cướp bóc ngư dân Việt Nam, 
xâm phạm lãnh hải, chuẩn bị đưa dàn khoan khổng lồ trị giá 
gần 1 tỷ đô-la ra Biển Đông, chuẩn bị hạ thủy hàng không 
mẫu hạm đầu tiên để hù dọa vùng Đông Nam Á) thì về phía 
Việt Nam, các nhà lãnh đạo trước sau như một vẫn trân trọng 
giữ gìn “16 chữ vàng”, không cần phân biệt đó là “vàng thật” 
hay “vàng giả”?

Cũng chính vì thiếu lòng tin vào cách giải quyết của Đảng 
và Nhà nước nên bất chấp mọi sự cấm đoán, mọi biện pháp 
răn đe, người dân Việt bằng cách này hay cách khác vẫn tìm 
cách “xé rào” để thực hiện quyền biểu tình của mình. Từ cuối 
năm 2007 đến nay, đã có biết bao người dân yêu nước bị bắt 
giam, bị tù đày hay bị sách nhiễu bằng đủ mọi cách, nhưng 
những cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Điều đó cho thấy lòng yêu 
nước trong nhân dân ta vẫn chưa bị hủy diệt.

Vì thế chúng ta vẫn có thể tin vào một chân lý: Không ai có 
thể mua chuộc hay khuất phục được cả một dân tộc!

Mà một dân tộc thì bao giờ cũng lớn hơn, vĩ đại hơn rất 
nhiều so với một lãnh tụ, một “tập thể lãnh đạo” hay một 
“đảng lãnh đạo”!
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Những người yêu nước không có nghỉ lễ

Đào Hiếu

Tôi đang được xem rất nhiều hình ảnh mạnh mẽ của người 
biểu tình, được đọc những ghi chép đầy xúc động của người 
tham gia. Tôi không đi được vì những câu chuyện thường 
ngày, câu chuyện của gia đình. Nhưng có lẽ nhờ thế tôi không 
có cảm giác phấn khích, thậm chí lo lắng câu chuyện trong mơ 
này sẽ chỉ xảy ra một lần.

Nếu coi ngày 5-6 vừa rồi là một cuộc chơi thì chính phủ của 
chúng ta là một nhà đầu tư mạo hiểm và chúng ta là những 
người kêu gọi đầu tư. Vậy nhưng nhiều năm qua đã không 
có sự đồng thuận này. Nhà đầu tư của chúng ta tỏ ra khó chơi 
hơn chúng ta tưởng.

Đối phó với kẻ thù thì dễ vì chỉ cần nhớ đó là kẻ thù, chơi 
với bạn thì dễ vì chỉ cần nhớ đó là bạn. Tại Việt Nam, chơi với 
chính phủ lại khó vì không biết lúc nào là bạn lúc nào là thù. 
Khi biểu tình, thâm tâm mỗi người vẫn coi chính quyền là 
bạn, sẽ làm một cái gì đó giống như là đang lắng nghe và thấu 
hiểu tâm tư người biểu tình. Nhưng thực tế chính phủ này lại 
tỏ ra giống một kẻ gây đau thương nhiều hơn là một người 
bạn, mỗi người vẫn lén lút nhìn người bên cạnh xem có giống 
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một tay công an chìm không. Vì vậy, chính phủ rất khó chơi.

Nhưng dù chính phủ ma mãnh và đáng ghét, người kêu 
gọi đầu tư (biểu tình) vẫn cần tới nhà đầu tư (chính phủ) 
vì danh chính và tiềm lực. Làm thế nào tạo để biểu tình trở 
thành một biểu hiện được ủng hộ chứ không phải bị giám sát 
tiêu cực?

Có người sẽ trả lời ngay là lòng yêu nước, chống ngoại xâm 
vào ngày 5-6. Nhưng chúng ta còn cần nhiều hơn thế ở chính 
phủ này. Chúng ta mong muốn tự do, bình đẳng, các giá trị 
phúc lợi xã hội và một xã hội ai cũng được thể hiện cá tính của 
mình... Lòng yêu nước, chống ngoại xâm đã có tác dụng trong 
ngày 5-6. Đó là một tiền lệ tốt đẹp nhưng rất có thể sẽ bị phí 
hoài nếu ta cho rằng cùng cách thức đó sẽ áp dụng được cho 
việc đổi mới thể chế hay yêu cầu dân chủ. Lúc đó bao nhiêu 
nỗ lực và thiện chí sẽ trở thành phí hoài.

___________

Biểu tình liên tục

Làm thế nào một đứa trẻ có thể xin được một chiếc xe đạp 
trong dịp sinh nhật của nó? Nó không biết bố mẹ nó thích 
chiếc xe hay không nhưng nó vẫn có chiếc xe đạp yêu thích. 
Chắc hẳn đầu tiên nó phải xin nhiều lần. Sự lặp lại liên tục 
rất quan trọng để thuyết phục ai đó và đứa trẻ đã làm rất tốt. 
Chúng ta biểu tình với tất cả lòng chính trực và tự tin nhưng 
ai biết sau bảy ngày có gì thay đổi hay không. Một lý do khiến 
mỗi người tự làm suy yếu mình là thực hiện đơn lẻ, thiếu liên 
kết. Một cuộc biểu tình đơn lẻ cũng vậy, sẽ dễ bị chìm đi trong 
khinh thường và bỏ mặc. Nhưng nếu có nhiều cuộc biểu tình 
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với cùng một tính chất và cùng một nội dung, sự chính trực 
của chúng ta sẽ chỉ tăng lên mà thôi. Cần bao lâu để có một 
cuộc biểu tình thứ hai – một tháng, hai tháng hay ba tháng? 
Tôi không biết nhưng hy vọng sẽ sớm xảy ra.

Tìm điểm chung với chính phủ

Làm thế nào để nhà đầu tư cảm thấy gắn kết với người 
kêu gọi đầu tư? Khi đi biểu tình, chúng ta đang không chỉ 
chống lại Trung Quốc, chúng ta đang có hai kẻ phải để ý, đó 
là chính phủ và Trung Quốc. Nhưng tôi cảm giác mọi người 
quên rằng vấn đề của chúng ta chính là chính phủ chứ không 
phải Trung Quốc. Ít nhất là vì khi biểu tình lần thứ hai, kẻ đầu 
tiên chúng ta gặp lại là chính phủ. Thực lòng, nếu là một cán 
bộ Nhà nước tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có những khẩu hiệu 
như “Tôi sẽ đi lính”, “Một nửa mảnh đất nhà tôi đủ nuôi chiến 
sĩ Trường Sa 1 tháng”… kiểu như vậy. Không hề có sự khác 
biệt giữa lợi ích của người biểu tình và chính phủ trong những 
slogan đó mà chỉ làm cho mọi người lại gần nhau mà thôi. 
Không có đổ lỗi hay kết án nhưng vẫn truyền tải đầy đủ lòng 
yêu nước. Chính phủ sẽ cảm thấy cái đám đông kia không tới 
trước cửa nhà để chửi họ.

Tại sao tôi lại chú ý tới slogan? Vì những slogan tôi đọc 
được trên mạng thực sự đụng chạm nhiều tới lợi ích của 
nhiều bên, hay rất tù mù, tối nghĩa kiểu tuyên huấn XHCN. 
Các slogan đó có thể làm cho người ta thấy sướng, nhưng 
không có nhiều lợi ích lắm.

“China’s expansionism in the South China Sea is a threat 
to South East Asia”
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(“Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”)

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm 
gì cho Tổ quốc thân yêu”

Bạn sẽ không muốn đứng cùng hội này nếu bị hét vào tai 
những câu như thế. Nếu muốn thuyết phục ai đó, bạn không 
cần nhắc tới một kẻ thứ ba như Philippines hay nói những 
câu giống như sách.

Thu hút sự chú ý của những người chưa chú ý

Làm thế nào một đứa trẻ có thể xin ba mẹ cho phép đi 
chơi với nhà hàng xóm cuối tuần thành công, dù nó đã xin 
nhiều lần mà không được? Chắc hẳn là vì nó đã được đỡ lời 
của đứa trẻ hàng xóm, có trẻ hàng xóm xin cùng sẽ dễ dàng 
hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy dũng cảm hơn nếu lần thứ hai lôi 
kéo được 10.000 người tham gia biểu tình thay vì 5.000 như 
lần một. Tôi nghĩ rằng ngoài thời điểm và sự lôi kéo ra còn 
cần những slogan đi vào lòng người nữa. Rất khó để lôi kéo 
một người lạ đọc báo bằng những slogan kiểu như “Việt Nam 
cần hiện đại hóa quân đội”, nhưng sẽ dễ hơn nếu bạn có một 
slogan như là: “Tôi có mẹ già nhưng Trung Quốc muốn 900 
triệu VND để chuộc tàu”. Đó là sự đồng cảm và rất có thể 
chính cảnh sát sẽ nhẹ tay hơn vì cảnh sát nào cũng có mẹ già 
và lương cảnh sát thì không cao. Biết đâu một kẻ hiếu kỳ như 
nhiếp ảnh gia vì những câu chuyện cảm động đó sẽ trở thành 
người biểu tình cho lần tiếp theo, rồi những cụ già tập thể 
dục, ô-tô, xích lô tham gia giao thông... Khi họ đồng cảm, họ 
sẽ trở thành một người giống như chúng ta.

Gây ấn tượng
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Làm thế nào để đứa trẻ xin đi chơi ba ngày với nhà hàng 
xóm thành công? Một lý do có thể là đã nửa năm rồi nó chưa 
được đi chơi. Bố mẹ nó nhớ điều đó và sự ấn tượng ngẫu 
nhiên đó đã giúp nó xin đi chơi dễ dàng hơn. Với một đám 
đông, chúng ta cũng sẽ có một ấn tượng “giống như” là ngẫu 
nhiên. Biểu tình Lybia có bánh mì vì bánh mì là biểu tượng 
cho sự sống, cho việc làm và cũng khiến cho thế giới còn lại 
thấy người dân Lybia thiếu ăn như nào. Ngày 5-6 chúng ta 
có biểu tượng cướp biển trên nền cờ Tàu và sẽ được nhắc tới 
mãi. Tôi thích cái đó và giá như biểu tượng này xuất hiện với 
tần suất dày đặc hơn trong các cuộc biểu tình lần sau (in lên 
áo), cầm biển giơ cao hay bất cứ thứ gì. Nó sẽ là một hình 
ảnh đồng nhất và truyền tải hiện thực. Tưởng tượng 10.000 
người mặc 10.000 chiêc áo cướp biển, sức thu hút lớn tới mức 
có thể các bạn Philippines cũng sẽ đặt mua nó từ Việt Nam. 
Chính phủ của chúng ta cũng sẽ ấn tượng mạnh mẽ hơn về 
sức mạnh nhân dân. Với một biểu tượng, chúng ta không cần 
cứ phải biểu tình mới trưng nó ra. Nó có thể xuất hiện bất cứ 
lúc nào tại bất cứ đâu.

Là một người không tham gia, tôi lo sợ rằng hào khí đó sẽ 
trở thành một câu chuyện đơn lẻ. Như vậy thì 90 triệu dân còn 
lại như chúng ta sẽ nhanh quên ngày đó. Hy vọng theo một 
phương thức nào đó, người biểu tình và chính phủ sẽ xích lại 
gần nhau hơn, nâng cao sức mạnh cả nước. Nếu như có thể 
biểu tình liên tục, có tính thu hút những người chưa biểu tình, 
thu hút chính phủ và gây ấn tượng mạnh bằng những hình 
ảnh nhiều cảm xúc, phong trào sẽ không chết.
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Thấy ghét thì phải hét lên!

Dino Trung

Năm 2003, lần đầu tiên trong đời tôi đi biểu tình. Có 
khoảng 1000 người tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, 
với rất nhiều biểu ngữ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tấn 
công Iraq. Vừa xong tiết học chán ngắt ở giảng đường, tôi vội 
về nhà để vẽ biểu ngữ trên cái bìa giấy cứng, nội dung có hai 
câu: “Hãy để những người lính trở về nhà!” và “Không giết 
hại thường dân vô tội”. Dĩ nhiên chiến tranh vẫn xảy ra, mặc 
dù tôi cũng không thích chế độ độc tài của Saddam, nhưng 
đã có hàng nghìn người lính và người dân vô tội đã chết trong 
cuộc chiến tranh này. Một người bạn của tôi bảo: “500 người 
Iraq chết cũng không bằng sứt một mẩu nhỏ ở đầu ngón tay!”. 
Hiểu ở một góc độ nào đó, anh ta có vẻ đúng. Tôi chả biết 
nước Iraq thế nào, tôi chả biết người Iraq ra sao, nhưng tôi 
thấy ghét chiến tranh, tôi không thích khi thấy trên truyền 
thông có nhiều hình ảnh phụ nữ và trẻ em chết nhiều như 
thế.

Tôi đi, vì tôi yêu hòa bình. Có được không?!

Bốn năm sau, tôi xuống đường đi biểu tình lần thứ hai 
trong đời. Đó là những ngày mùa đông năm 2007. Trung Quốc 
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tuyên bố thành lập Tam Sa và thè ra cái lưỡi bò muốn liếm hết 
Biển Đông. Mặn phết đấy. Sự việc này đã dấy lên bức xúc của 
người Việt Nam, và một phong trào chống tàu khựa nổi lên 
trên mạng Internet và đặc biệt đã thông qua trang mạng xã 
hội khi ấy là blog Yahoo 360 để biến thành lời kêu gọi tuần 
hành biểu tình để phản đối. Số người tham gia cũng phải tới 
con số nghìn người, với một màu đỏ rực của sắc áo và cờ sao 
vàng. Năm ấy có rất nhiều biểu ngữ, có rất nhiều hình ảnh 
đẹp mà bây giờ có thể xem lại trên mạng. Có lẽ đã bao nhiêu 
năm rồi Việt Nam mới có một cuộc biểu tình như thế. Không 
những ở trong nước là Hà Nội và Sài Gòn mà biểu tình đã 
đồng loạt nổ ra tại nhiều nước khác như Mỹ, Pháp, Anh, Ba 
Lan... Lần ấy an ninh Việt Nam ra tay khắc nghiệt, từ những 
dùi cui ngay tại cuộc biểu tình cho đến một loạt các trấn áp 
sau đó. Rất nhiều người đã bị bắt và còn bị gây khó khăn đến 
tận bây giờ.

Này, yêu nước có phải là một cái tội không?!

Lại đúng sau bốn năm, với sự kiện ngày 5-6-2011 vừa qua 
tôi xuống đường để đi biểu tình lần thứ ba trong đời. Nhưng 
lần này cảm giác và suy nghĩ của tôi có nhiều khác biệt. Lời 
kêu gọi trên mạng có trước đấy một tuần nhưng xem ra tôi 
hơi dửng dưng. Tôi nhớ lại thời kỳ của năm 2003, với một 
sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi nhớ lại thời kỳ của năm 2007 
với biểu hiện trong sáng rồi bị dập vùi. Còn bây giờ, tôi cũng 
như nhiều người khác, ngồi nhìn lời kêu gọi trên màn hình 
máy tính, trong lòng không gợn sóng. Người ta gọi như vậy 
là trưởng thành ư?! Sự hiểu biết ít hay nhiều của con người 
không phụ thuộc vào thời gian mà họ sống, còn cảm nhận – 
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có người cả đời cũng không thể hình thành.

Tôi ủng hộ những người xuống đường, và tôi không có ý 
kiến với những người im lặng. Nhưng tôi thích và muốn lên 
tiếng với những người phản đối.

– Xúi giục, lôi kéo, kích động ư? Hãy nói những điều đó với 
bọn trẻ con nếu bạn muốn lừa chúng. Tôi coi cả những người 
đã sống lâu mà thiếu hiểu biết cũng là trẻ con.

– Đây là việc riêng của Nhà nước ư? Nhà nước là một dạng 
chính thể, được sinh ra để làm công tác quản lý. Còn “Tổ 
quốc” thuộc về Nhân Dân.

Nhổ toẹt sự thật ra, thì tại sao chính quyền lại cấm đoán 
biểu tình đến vậy? Làm cho các đồng chí Tàu khựa mất lòng là 
một điều nhỏ thôi. Điều sâu kín mà người ta sợ nhất, đó chính 
là “thói quen” sẽ hình thành trong dân chúng. Ở các nước văn 
minh, người ta có thể xuống đường để phản đối một chính 
sách nào đó của chính phủ mà họ thấy không hợp lý hợp 
tình. Đó là một cư xử rất có tính xây dựng chứ không phải 
phá hoại. Bởi khi có sự tương tác giữa các bên có liên quan về 
quyền lợi và nghĩa vụ thì kết quả bao giờ cũng tốt hơn. Đó là 
một câu chuyện khá dài về dân chủ.

Nhưng năm nay tôi cho rằng chính quyền cũng không 
muốn cấm hẳn, hoặc là không thể làm rắn hơn. Bởi sự phản 
ứng của chính quyền Việt Nam lần này khác hẳn với năm 
2007. Báo chí đã được đưa tin về các xung đột, thậm chí còn 
cho giật tít với khẩu khí rất mạnh. Xem ra, đó cũng là một 
bước tiến đáng khen rồi. Dĩ nhiên, thế trận ngoại giao quá 
nhiều lắt léo, trên bàn hội nghị Shangri-la ở Singapore thì 
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tướng Thanh, tướng Vịnh cương nhu cũng được dễ hơn khi ở 
hậu phương một số báo chí hàng đầu Việt Nam đã được phép 
“chiến đấu”, và hai cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn 
được diễn ra dù luôn trong tình trạng được kiểm soát mức độ. 
Hãy cứ tạm coi mình như một con cờ để họ sử dụng đi, trong 
trường hợp mà quyền lợi của bạn đang nằm trong đấy thì sao 
phải nghĩ! Nếu chính quyền muốn cấm đưa tin, dẹp biểu tình 
có được không? Ơ hay, chuyện đó với những người cộng sản 
dễ như trở bàn tay!

Biểu tình có thể nguy hiểm. Không phủ nhận điều này. 
Nhưng biểu tình cần diễn ra. Nó có ích lợi cả trước mắt và lâu 
dài. Hai cuộc biểu tình vừa qua đã diễn ra quá ôn hòa, thật 
may mắn vì điều này. Đừng có nghĩ rằng ai cũng có điều kiện 
ngồi trước máy tính truy cập mạng và đọc các nguồn thông 
tin nhiều chiều để có thể biết đến sự thật. Nhiều người Việt 
Nam hoàn toàn còn chưa biết Hoàng Sa đã mất vào tay Tàu 
khựa từ năm 1974, các mốc biên giới trên bộ đã chịu thiệt thòi 
và lãnh hải hiện nay đang bị xâm phạm thế nào.

Biểu tình có đòi lại được đảo không? Trước mắt thì là 
không. Vậy biểu tình làm cái đếu giề? Đến đây thì tôi không 
muốn trả lời nữa.

Đêm trước ngày biểu tình, tôi ngồi với vài người bạn và 
anh bạn Tie Suc có hài hước rằng “nhiều người vốn cũng có tí 
hay ho trên mạng có nói rằng, yêu nước bây giờ là đi xe ra phố 
không được bấm còi!”. Đúng đấy, việc đáng làm như thế thì 
yêu nước rồi còn gì. Và còn nhiều việc khác phải làm nữa, như 
học giỏi này, kiếm tiền này để xây dựng nước nhà vững mạnh, 
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quân đội hoành tráng (!!!). Nhưng đó là những việc bạn nên 
làm cả đời, còn biểu tình, nó là việc của một thời điểm. Nữ 
nhà thơ Dạ Thảo Phương đưa con trai của mình cùng đi biểu 
tình, trong bài viết của chị, tôi thích một ý nhất, đó là dạy cho 
con biết phản ứng về một hành động xấu. Bạn đồng nghiệp 
Codet Hanoi của tôi thì nói rằng “cũng chẳng hay ho gì cái 
chuyện diễu hành trên phố, nhưng đi thì cứ đi thôi!”. Vâng, 
đi thì cứ đi thôi, ở nhà thì cứ ở nhà thôi. Đâu có ai ép buộc, lôi 
kéo, xúi giục!

Kích động thì có đấy! Những ngư dân Việt Nam bị tàu lạ 
khựa bựa chèn ép, cấm đoán, thậm chí đã cướp tài sản rồi 
hành hạ trong suốt thời gian dài vừa qua. Họ có lý do để nổi 
giận! Họ có lý do để phản kháng. Còn chúng ta phải đợi Tàu 
khựa sọc lưỡi lê vào nồi cơm của mình mới lên tiếng hay sao?!

Vâng, tất cả bọn tôi đã ăn cơm nhà rồi đi vác tù và hàng 
tổng!

Vâng, chúng tôi thừa thời gian, thừa cơm, hão huyền, lắm 
chuyện, rách việc...!

Ờ, thì thế đếu nào chả được!

Thế khi Tàu khựa tấn công thì những người biểu tình, 
những người “nói to nói nhỏ” yêu nước có cầm súng ra trận 
không? Xin đừng hỏi mãi nhưng câu ngây thơ như thế nữa 
được không? Ơ hay, tôi đang hỏi anh mà?! Dạ vâng, thế iem 
xin giả nhời: Ở một đất nước có quân đội thì nghĩa vụ của họ 
là bảo vệ Tổ quốc cả trong thời bình và khi có chiến tranh. Họ 
được nhân dân bỏ tiền ra nuôi để làm việc ấy. Trong thời bình 
thì chỉ cần quân đội đủ thị uy, nhưng khi chiến tranh xảy ra 
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thì tổng động viên tất cả phải ra chiến trường. Quyết định vậy 
đi nhé! Súng kề vào đầu thì không muốn cũng phải đi! Trừ khi 
có tiền có quyền vượt biên về miền cực lạc!

Chiến tranh đau thương lắm, có biết không hả?!! Đừng bao 
giờ hỏi những câu hiển nhiên như thế nữa.

Chính quyền từng đánh đồng “yêu nước” là “phản động” 
qua những lần biểu tình lần trước. Nhưng một số bạn trên 
mạng cũng đừng có ngây thơ lải nhải “biểu tình” là “muốn 
chiến tranh”. Chiến tranh không dễ xảy ra đến thế. Nó không 
phải muốn mà được, không phải tránh mà dễ thoát.

Mỗi người có cách biểu hiện của riêng mình. Chưa nói đến 
yêu nước hay không. Chỉ nhân có cuộc biểu tình ôn hòa phản 
đối Trung Quốc này tôi muốn nói dài dòng như rứa chỉ bởi đã 
đọc những lời lẽ khiến tôi muốn nhếch mép.

Bốn năm sau cuộc biểu tình năm 2007, người ta vẫn còn 
nhắc đến nó. Nhiều năm sau cuộc biểu tình năm 2011 người 
ta sẽ còn nhắc đến. Xuống đường sát cánh với nhau hay can 
ngăn phản đối đều đã đi vào lịch sử theo những cách khác 
nhau. Tôi chưa thấy một ai sau khi đi biểu tình về nói lời hối 
tiếc. Đã ba lần tôi xuống đường và chưa một giây phút nào tôi 
phải ân hận vì điều đó.

Người Việt Nam yêu bóng đá lắm, ngồi trong sân vận động 
quốc gia giữa 40.000 người là một biển màu cờ sắc áo hò hét cổ 
vũ cho đội tuyển thân yêu. Rồi khi chiến thắng là đổ ra tràn 
ngập phố phường! Những cảm giác đó sướng lắm.

Bạn không cần phải hô khẩu hiệu, không cần phải mặc áo 
cờ đỏ sao vàng. Cứ mặc đồ bình thường thôi nếu bạn muốn 
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thế, cứ im lặng đi giữa mấy trăm người thôi nếu bạn muốn 
thế, nhưng bạn sẽ vẫn có cảm giác khác lắm. Xung quanh bạn 
có những người già, người trẻ, con trai con gái... họ hát Quốc 
ca, họ lên tiếng phản đối những hành động xấu, họ đấu tranh 
cho hiện tại và tương lai của chính họ, gia đình họ và đồng 
bào của họ.

Thấy ghét thì phải hét lên, cảm giác đó cũng sướng lắm!
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Hạt giống dân chủ đã lớn lên và kết trái

Quách Tuấn Phương

Năm 2008, khi đang là sinh viên còn học ở Thành phố, tôi 
chứng kiến một số anh chị đã cầm tấm băng rôn ngay Nhà 
Hát Thành phố. Tấm băng rôn họ cầm đã để lại trong tôi 
nhiều suy nghĩ. Những vòng tròn trên cờ Olympic thay thế 
bằng những chiếc còng số 8. Hành động của nhóm anh chị 
này đã khiến cho tôi, một người Triều Châu 5 đời ở Việt Nam, 
có những cảm xúc mạnh. Tôi tìm hiểu và biết họ là những 
người thuộc Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do.

Sau đó thì chuyện chào đón đoàn rước đưốc từ Trung 
Quốc chạy qua Việt Nam. Nhìn những người đi chào đón và 
một số ca sĩ tham gia việc này thì các hia của tôi bảo: “Sài Gòn 
đã mất tên bây giờ thì dân chúng mất hết đầu óc suy nghĩ và 
sắp đến là sẽ mất nước”. Mấy chế của tôi thì rầy hia tôi là nên 
kín miệng. Sau đó thì việc thi cử cuốn lấy tôi. Ra trường về lại 
quê nhà làm trong một bệnh viện. Tôi thấy hia của tôi nói có 
lý. (hia = anh, chế = chị – Dân Làm Báo chú thích).

Tôi trở lại trường học Đại học Y Dược chuyên khoa 1 nhằm 
lúc các bạn sinh viên thanh niên đi biểu tình chống Nhà nước 
Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ Việt Nam. Tôi không thể yên 
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lặng được nữa cũng chẳng có các hia, các chế của tôi để nói 
chuyện hay cấm cản gì được. Tôi muốn nói lên cảm nhận của 
cá nhân tôi.

Năm 2008 từ một số các anh chị phản đối chuyện Nhà 
nước Trung Quốc vi phạm lãnh thổ Việt Nam và vi phạm 
nhân quyền mà sau đó bị Đảng và Nhà nước trấn áp. Đến 
giữa năm 2011 thì có hàng ngàn người đi biểu tình chống Nhà 
nước Trung Quốc. Công khó ngày xưa của các anh chị trong 
Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do bây giờ đã có kết quả. Họ gióng 
lên hồi chuông và người dân Thành phố đã thức tỉnh. Sáng 
chủ nhật hôm ấy, khi hia của tôi đưa máy chụp hình ra chụp 
nhóm người này trước Nhà Hát Thành phố thì bị mấy anh 
công an đến xua đuổi và đòi thu máy nhưng sự kiện ngày 5-6-
2011 cũng ở trước Nhà Hát Thành phố chả có ai đòi thu máy. 
Công an cũng biết sợ nguời dân phản ứng.

Người ta có thể đàn áp một nhóm nhỏ ít người chứ không 
thể đàn áp một đám đông hàng ngàn người. Nhưng nếu 
không có sự can đảm của cac anh chị ngày xưa ấy thì ai sẽ 
gieo những hạt mầm về dân chủ về quyền làm người cho 
thành phố này, cho đất nước này. Số phận của những người 
phản đối Nhà nước Trung Quốc thì thật đau lòng: Người bị 
tù, người đang chịu khủng bố, người đi lưu vong. Nhưng việc 
họ làm đã thức tỉnh hàng triệu con tim. Như vậy thì công khó 
của các anh chị Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã đem lại một kết 
quả hơn mong đợi của họ và của cả dân tộc.

Có một chị nào đó ở Hải Phòng, ngồi tại nhà căng khẩu 
hiệu: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” mà bị bắt đi 
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tù. Thế nhưng ngày 5-6-2011 thì cái khẩu hiệu ấy tràn ngập 
trên đường phố Sài Gòn – Hà Nội. Tràn ngập trên các phương 
tiện truyền thông. Chị ấy đi tù vì khẩu hiệu này nhưng hành 
động đó đã đưa cái khẩu hiệu đến với cả đất nuớc. Không ai 
dám nói cái khẩu hiệu đó là sản phẩm phản động hay văn 
hóa ngoài luồng. Tôi cũng đã làm một khẩu hiệu như vậy treo 
trong phòng của tôi trong Ký túc xá Ngô Gia Tự.

Tôi kể cho các bạn nghe chuyện này: Tết vừa rồi, các hia 
các chế của tôi tìm về quê hương tổ tiên bên Trung Quốc. 
Đường đi vô cùng khó khăn, các hia, các chế tôi kể lại bà con 
của chúng tôi bên Hoa Nam nghèo khổ lắm. Rất nhiều người 
chưa biết biển là gì. Họ hàng nhà tôi than thở là chúng tôi tản 
lạc nhưng còn có tiền về quê thăm họ chứ họ không có tiền để 
đi đâu. Hia tôi thấy tội nghiệp bỏ tiền ra dẫn mấy ông bà cụ 
già đi ra coi biển cách nhà của họ 300km thôi. Khi thấy biển thì 
cú của tôi nói là giờ chết cũng được. Nghe thảm thương chưa 
các bạn. Cuộc sống của họ vô cùng điêu linh.

Các bạn ơi, thức tỉnh đi các bạn ạ. Người dân Trung Quốc 
cũng bị chính Nhà nước Trung Quốc bỏ rơi thì xá gì các bạn 
vốn bị người Trung Quốc coi khinh và cho là kẻ hay phản 
bội họ. Dòng họ của tôi đã 5 đời đi lưu vong rồi. Tôi ăn cơm 
Việt Nam, uống nước Việt Nam, dòng máu trong người của 
tôi là dòng máu Việt Nam như các bạn. Tôi không thèm học 
tiếng Quan Thoại. Tôi chỉ muốn nói tiếng Việt. Khi quân đội 
Trung Quốc tràn sang xâm lấn Việt Nam thì tôi sẵn sàng bỏ áo 
blouse để cầm súng bảo vệ đất nước này. Đất nước hiền hòa 
tốt bụng che chở 5 đời dòng họ nhà tôi. Các bạn ơi, chúng ta 
cần phải phân biệt dân nghèo ở Trung Quốc và tập đoàn tội 
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ác đang cầm quyền ở Bắc Kinh nhé! Cái tập đoàn tội ác đó gây 
nên nhiều thảm hoạ cho nhân dân Trung Quốc, như chúng ta 
đã phân biệt giữa nhân dân Việt Nam và tập đoàn cai trị cộng 
sản Việt Nam.

Khi tôi gõ những dòng chữ tâm sự này thì hình ảnh các 
anh chị Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do ở Nhà Hát Thành phố năm 
2008 đang hiện về trong ký ức của tôi. Cám ơn các anh chị đã 
thắp sáng lên trong tôi niềm tin vào lòng yêu công lý và yêu 
quê hương Việt Nam.
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Quyền lực và quyền lực từ thế giới mạng (I)

Trần Minh Khôi

Hai mươi năm sau, hoặc lâu hơn nữa, nếu có ai hỏi bạn 
đang ở đâu, làm gì buổi sáng ngày 5 tháng 6 năm 2011, có lẽ 
nhiều người trong chúng ta vẫn có thể trả lời…

Cùng với ngày sinh nhật của mình, của người thân, ngày 
giỗ ông bà, ngày tốt nghiệp, ngày 5-6-2011 sẽ mãi mãi ở lại 
trong ký ức, và ký ức tập thể, của chúng ta, như một dấu ấn 
lịch sử. Ngày đó, một thế hệ mới đã xuống đường để bày tỏ 
tình yêu của họ với quê hương, để khẳng định quyền lực và 
trách nhiệm của họ đối với đất nước.

Và họ đã làm điều đó bằng tất cả sự trưởng thành của nhân 
cách và ý thức chính trị. Chúng ta tự hào về họ. Chúng ta có 
lý do để vui mừng và hy vọng. Những người cầm quyền, và 
những thế hệ đi trước, chắc hẳn phải ngạc nhiên về sự trưởng 
thành của họ. Họ không có tổ chức, họ chưa bao giờ thật sự có 
quyền và cơ hội được tham gia sinh hoạt chính trị, chưa bao 
giờ được thực tập xuống đường biểu tình. Thế mà khi phải 
làm những điều đó  thì họ đã làm một cách chuyên nghiệp. 
Họ đã xuống đường như những người đã từng xuống đường. 
Thế hệ của những Huỳnh Tấn Mẫm, của Lê Hiếu Đằng – cũng 
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có mặt sáng hôm nay để ủng hộ họ – chắc chắn cũng phải ngả 
mũ trước họ.

Cuộc xuống đường của họ đã xóa tan tất cả những nghi 
ngờ, nếu còn có ai nghi ngờ, về quyền lực đến từ thế giới mạng. 
Một cách đơn giản, không có thế giới mạng thì đã không có 
cuộc xuống đường ngoạn mục này. Thế giới mạng đã đem lại 
cho thế hệ này những gì họ không thể có được trong đời sống 
thực; một không gian đủ bao dung để kết nối, đũ dày để học 
hỏi, và học hỏi cách xuống đường biểu tình, đủ sâu để chiêm 
nghiệm, để nuôi dưỡng tình yêu và ý chí, đủ rộng để trưởng 
thành, và đủ thực để nối họ lại với đời sống thực, nơi mà sự 
kiện chính trị xã hội càng lúc càng trở trên thiết thân đối với 
họ. Thế giới mạng là một phần không tách rời của thế giới 
mà họ đang sống. Quyền lực có từ thế giới mạng là một phần 
không tách rời của quyền lực họ đang thực thi.

Trong những xã hội toàn trị, xuống đường biểu tình tự 
phát là điều khó có thể xảy ra và chưa bao giờ xảy ra. Từ kinh 
nghiệm biểu tình chống Liên Xô ở Hungary và Ba Lan thời 
cộng sản, hoặc biểu tình chống Nhật ở các thành phố lớn 
Trung Quốc trong thập niên vừa qua, những cuộc biểu tình 
nhằm thể hiện lòng yêu nước và ý chí quốc gia đều có sự bảo 
trợ của chính quyền. Chính quyền cần những cuộc biểu tình 
như thế để giải quyết cùng lúc hai vấn đề: giảm sức ép chính 
trị từ phía người dân ở các thành phố lớn (vì những lý do kinh 
tế xã hội khác) và chính yếu là để tạo thế dựa chính trị cho 
những cố gắng ngoại giao hoặc chống lại sức ép từ bên ngoài. 
Nhưng các chính quyền toàn trị cũng sẽ sẳn sàng thẳng tay 
đàn áp những cuộc biểu tình này nếu chúng vượt ra khỏi khả 
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năng kiểm soát của họ. Và họ đã từng hành xử như thế.

Chúng ta không ngây thơ để nghĩ rằng cuộc xuống đường 
hôm nay là một phong trào tự phát. Hành xử của chính 
quyền, như một bản sao của những kinh nghiệm trước đó, từ 
việc cô lập những gương mặt có khả năng đưa cuộc biểu tình 
ra ngoài tầm kiểm soát của họ, đến sự có mặt của lực lượng 
cảnh sát giúp giữ gìn trật tự, những tiếng nói “hòa giải” xuất 
hiện đúng lúc để hạ nhiệt, đến các bản tin của báo chí sau đó 
nhằm giải uy cuộc biểu tình – chính quyền muốn tạo tiếng 
vang ở nước ngoài nhưng không muốn người dân trong nước 
biết quá nhiều – với đông đảo người dân ở các thành phố nhỏ 
và nông thôn, những nơi không có phương tiện tiếp cận với 
thế giới mạng, và ngay cả trong phát biểu ghi nhận sự kiện 
biểu tình cùng ngày của tướng Nguyễn Chí Vịnh ở Diễn đàn 
An ninh Khu vực Singapore, cho thấy đây là một cuộc xuống 
đường biểu tình có kiểm soát và tính toán trước. Trên phương 
diện chính trị và quan hệ quốc tế, chính quyền đã làm, và làm 
thành công, một điều rất đáng khen ngợi. Họ không thể viết 
và thực hiện một kịch bản hoàn hảo hơn như thế. Nhưng yếu 
tố quyết định của thành công trong cuộc xuống đường biểu 
tình hôm nay vẫn là ở sự trưởng thành về chính trị của một 
thế hệ Việt Nam mới. Thế hệ này đã nắm lấy một cơ hội hiếm 
hoi để biểu thị lòng yêu nước và khẳng định quyền lực chính 
trị của họ. Và họ đã làm điều này một cách rất đáng ngưỡng 
mộ.

Quyền lực này đến và ở lại. Từ này không ai có thể coi 
thường họ nữa. Vấn đề còn lại là chính quyền sẽ phải làm gì 
trước một lực lượng chính trị đã định hình và trưởng thành 
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như thế. Điều chắc chắn là chính quyền sẽ không thể lờ họ đi 
được nữa. Họ đã xuống đường một lần, họ sẽ xuống đường 
lần nữa khi cần thiết.

Với điều đó, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của 
quốc gia.
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Quyền lực và quyền lực từ thế giới mạng (II)

Trần Minh Khôi

Trước khi tiếng súng nổ trên Biển Đông, một cuộc chiến 
khác đã và đang xảy ra trên không gian truyền thông mạng. 
Hình ảnh cuộc biểu tình 5-6 xuất hiện trên các trang web của 
New York Times, Reuters, BBC, Bloomberg,… như là những 
ghi nhận quốc tế về ý chí phản kháng của Việt Nam chống 
lại thái độ gây hấn của Trung Quốc. Ngược lại, phía Trung 
Quốc, trên các trang mạng của họ cũng đang có một cố gắng 
vận động biểu tình nhằm đánh trả cuộc biểu tình vừa qua của 
chúng ta. Hình ảnh các cuộc biểu tình này cũng sẽ tràn ngập 
không gian mạng. Đây là một cuộc chiến của ý chí. Một thái 
độ không khuất phục trong trận chiến này sẽ làm kẻ thù của 
chúng ta đắn đo hơn trong những toan tính của họ. Để tránh 
chiến tranh chúng ta phải chứng tỏ ý chí sẵn sàng bước vào 
cuộc chiến này.

Lãnh đạo Trung Quốc không muốn chiến tranh ngay lúc 
này, khi mà nền kinh tế của họ còn phụ thuộc quá lớn vào 
xuất khẩu. Một áp lực nào đó từ các thị trường Âu Mỹ làm 
ngưng trệ nền kinh tế xuất khẩu này có thể gây ra những bất 
ổn mà lãnh đạo Trung Quốc không thể quán xuyến nổi. Trong 
ngắn hạn, Trung Quốc sẽ tiếp tục gây hấn, tiếp tục sách nhiễu, 
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tiếp tục khiêu khích, thậm chí có khả năng họ sẽ dàn dựng 
một cuộc đụng độ quân sự có kiểm soát trong phạm vị nhỏ 
để uy hiếp và để chứng tỏ sức mạnh quân sự của họ, nhưng 
họ không dám thực hiện một cuộc chiến tranh trên biển ở 
một phạm vi lớn. Về phương diện quân sự, phải mất ít nhất 
một thập niên, hay lâu hơn nữa, thì hải quân Trung Quốc, và 
tầu sân bay của họ, mới có khả năng phối hợp tác chiến hữu 
hiệu trên một không gian rộng lớn của Biển Đông. Mặt khác, 
cái viễn cảnh những chiếc tàu hàng của Hanjin, và của tất cả 
những hãng tàu hàng Trung Quốc khác, hoặc phải đi vòng ra 
Thái Bình Dương hoặc phải đổi cờ mỗi khi đi qua Biển Đông 
để tránh những cuộc tấn công của du kích biển Việt Nam hẳn 
là cơn ác mộng đối với những người lãnh đạo Trung Quốc. 
Một đám hải tặc du thực Somalia đã có thể làm cho các thế 
lực hải quân hùng hậu của thế giới ăn ngủ không yên. Lực 
lượng hải quân Việt Nam, dù chưa đủ mạnh để đối đầu với 
Trung Quốc trong một cuộc chiến quy ước trên biển, có thừa 
khả năng để dậy sóng Biển Đông. Lãnh đạo Trung Quốc hiểu 
điều đó. Họ phải mất rất nhiều, thậm chí quyền cai trị của họ 
sẽ bị đe dọa, nếu một cuộc chiến tranh Biển Đông toàn diện 
xảy ra trong lúc này.

Trong thập niên tới, Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh để có 
thể đơn phương áp đặt quyền lực quân sự của nó trên Biển 
Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục trò chơi ngoại giao để mua thời 
gian cho đến khi nền kinh tế nội địa của họ đủ mạnh. Chúng 
ta sẽ rất ngây thơ nếu nghĩ rằng ngoại giao sẽ là con đường 
khả thi để giải quyết vấn đề Biển Đông. Ngoại giao là trò chơi 
của kẻ mạnh. Yếu thì chỉ có van xin chứ không có ngoại giao. 
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Cho đến khi chúng ta đủ mạnh, ngoại giao chỉ giúp chúng ta 
mua thời gian để chuẩn bị chiến tranh chứ không thể là giải 
pháp. Để có thể dàn xếp vấn đề Biển Đông bằng ngoại giao, 
chúng ta, hoặc đơn phương hoặc là một bộ phận của Đông 
Nam Á, phải được nhìn nhận là một thế lực mạnh. Cố gắng đó 
bắt đầu với ý chí sẳn sàng chiến tranh khi bị đe dọa.

Trong thế giới chúng ta đang sống, ý chí đó có thể được 
thể hiện trên không gian mạng. Nếu chúng ta bị lấn ép trên 
thế giới mạng, chúng ta sẽ bị lấn ép. Nếu chúng ta bị coi là 
đã khuất phục trên thế giới mạng, chúng ta sẽ bị coi là khuất 
phục. Nếu chúng ta không thể hiện ý chí trên thế giới mạng, 
chúng ta sẽ thua về ý chí. Nếu chúng ta không xây dựng được 
quyền lực của chúng ta trên thế giới mạng, chúng ta sẽ không 
có quyền lực. Thế giới mạng là một phần của thế giới chúng 
ta đang sống. Sự hiện hữu của chúng ta trên thế giới mạng là 
một phần của sự hiện hữu của chúng ta.

Chúng ta phải thắng cuộc chiến này trên không gian 
truyền thông mạng. Để thắng, chúng ta sẽ phải tiếp tục xuống 
đường.
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Có bao nhiêu cách yêu nước?

Tiendat Le

Lời thoại trong phim trên HTV1 đang phát: “Cậu sẽ không 
phải là một ông bố tốt nếu cậu gục ra đó”. Tôi tự hỏi, có bao 
nhiêu cách để một ông bố yêu con mình? Suốt ngày cho nó ăn 
kẹo hay chiều bất kỳ thứ gì nó muốn? Theo nó từ xa để mỗi 
khi nó vấp ngã thì xem cách nó tự đứng dậy thế nào? Lẳng 
lặng kiếm thật nhiều tiền để cho tương lai nó đỡ khổ? Đem 
hết tiền cho từ thiện để con mình tự lập bản thân như vài tỉ 
phú? Luôn mồm bảo yêu nó hay tệ hơn là yêu nó đến nỗi 
ghen với tất cả những người khác dám yêu nó… Tất nhiên 
là ông bố nào cũng thấy cách của mình đúng, tôi dám khẳng 
định thế dù tôi chưa làm bố.

Và tôi hơi buồn khi thấy có người này người kia đang lên 
án cách thể hiện lòng yêu nước của người khác.

Nhưng tôi còn buồn hơn khi thấy trên mặt báo, mặt mạng, 
vô vàn lời yêu thương với đất nước, căm phẫn với bọn sài lang 
nhưng khi đi ngoài đường tôi vẫn thấy hàng trăm người chen 
chúc nhau, lao vào nhau để được len lên trước. Làm sao tin 
được những người đầu trần, vượt đèn đỏ lượn ầm ầm ngoài 
đường, coi thường mạng sống của bản thân và của người 
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khác, thậm chí chửi bới những người đi đúng luật giao thông, 
lại có thể “yêu nước nồng nàn”? Đấy là chuyện nhỏ và bạn có 
thể nói nó chẳng liên quan đến nhau. Nhưng một người coi 
thường đất nước mình đến mức độ thản nhiên nhổ nước bọt 
lên con phố mình đang sống, lại có thể yêu nước và sẵn sàng 
ôm súng ra trận? Tôi không nghĩ thế.

Nếu bạn yêu nước thực sự, hãy làm việc nghiêm túc để 
kiếm nhiều tiền hơn mà mua đạn, tên lửa, tàu ngầm hay tốt 
hơn hết là mua luôn cả kẻ thù của chúng ta. Nếu bạn xót xa 
thực sự về vận mệnh đất nước thì xin đừng phí phạm mạng 
sống của mình và của người khác bằng những cuộc đua xe 
thâu đêm. Nếu lộn ruột với những chiếc tàu đi “sai luật quốc 
tế” vào sát sàn sạt bờ biển nước mình thì hãy bình thản chờ 
đến đèn xanh hẵng đi chứ đừng rồ ga vượt đèn đỏ để lao 
vào những người đi đúng luật. Nếu thực sự cảm thấy bị xúc 
phạm khi kẻ mạnh lấn lướt thì hãy dừng ngay việc chen lấn 
khi mua xăng hay vừa quệt xe đã lao vào nhau mà đấm đá 
đâm chém… Còn nhiều lắm những điều nhỏ nhỏ như thế.

Tôi luôn mơ ước là những chàng thanh niên trên xe buýt 
sẽ nhanh nhẩu đứng lên nhường chỗ cho phụ nữ, người già 
chứ không ngoảnh mặt giả vờ ngắm phố hay chụp tai nghe 
vào mỗi khi thấy đứng bên cạnh mình là một người già yếu 
hay yểu điệu thục nữ. Các sinh viên ở những trường đại học 
vẫn thản nhiên chạy bộ qua đường dù đã có lối đi riêng đấy 
thôi. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn không vội đến mức phải 
chèn vào đầu người khác mà đi trên đường như hiện tại hàng 
ngày đang diễn ra. Tôi luôn mong những loạt đạn hoa cải bắn 
vào người nhau kia sẽ chĩa vào những bia bắn đúng nghĩa 
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hơn, không phải vì chút tự ái trị giá 10 triệu đồng. Hoặc giả 
như Nguyễn Đức Nghĩa sẽ giương lưỡi lê xung trận nơi chiến 
tuyến chứ không phải bình thản xẻ thịt người phụ nữ vừa làm 
tình với mình xong.

Đấy là một vài trong số rất nhiều những chuyện nhỏ, 
chuyện lớn thì nhiều vô cùng và nằm ngoài tầm kiến thức 
của bản thân tôi. Chẳng hạn là làm những con đường tử tế, 
không ăn bớt cho riêng mình, để dành tiền lo thêm thịt cho 
những người đang cầm súng ngoài hải đảo. Những con phố 
không còn ổ gà để chúng ta đến cơ quan nhanh hơn, tiết kiệm 
cả đống xăng đặng dùng cho xe tăng, tàu thủy. Đừng mua quá 
nhiều ô tô công để rồi phải đỗ tràn ra đường phố vốn đã quá 
chật hẹp, dành chỗ tiền ấy để xây nhà cho người nghèo, tất 
nhiên là phải xây cho tử tế. Hay nhỡn tiền hơn là đừng tham 
vọng “Titanic” để rồi phải trả giá bằng những dự án có lợi cho 
người, hại cho ta.

Chỉ riêng việc tiết kiệm điện để không phải thiếu đến mức 
đi mua của nước ngoài dẫn đến bị phụ thuộc cũng đã là một 
việc quá tốt, chúng ta đã làm được chưa?
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Lòng yêu nước

Lã Hoa

There is no greatness where there is not simplicity, goodness, 

and truth.

(War and Peace – Leo Tolstoy)

Ông thày kiêm Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, 
một nhà ngoại giao kỳ cựu có bề ngoài khắc khổ, từng nói 
với đám học trò đang háo hức được ra nước ngoài mở rộng 
tầm mắt rằng: “Rồi các em sẽ thấy, không hẳn được sống ở 
quê người là sung sướng, con người ta có thể chết vì nhớ quê 
hương!”. Đang vắt óc nghĩ xem những diễn biến của Hội nghị 
Geneva có vai trò gì trong cuộc chiến tranh Việt Nam 21 năm 
sau đó, đám sinh viên chúng mình cười khúc khích với nhau: 
“Xời, thày được đi nước ngoài như đi chợ, sướng thế còn gì, đi 
rồi lại về có gì mà phải căng thẳng?!”. Sau này được tung tẩy 
đây đó, sống xa nước ít lâu, dần dần mới thấy rồi thì chuyện gì 
cũng quen được, và hình như chẳng có ai lại chết vì nhớ quê 
hương cả. Song càng ngày cũng càng thấm thía hơn câu nói 
có phần ngoa dụ ấy của thày.

Có một thứ tình cảm rất nhất quán, gần như là bản năng, 
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luôn thường trực trong lòng mình mỗi khi xa Việt Nam. Nó 
bột phát ra bằng những cách rất khác nhau, trong những hoàn 
cảnh khác nhau. Có lúc nó thôi thúc mình phải làm một điều 
gì đó, có lúc làm mình phấn chấn, lại có khi làm mình giận dữ 
hay đau đớn. Giống như bất cứ ai khác, mình thừa hiểu tình 
cảm ấy được gọi một cách khá mỹ miều là lòng yêu nước.

Mặc thời thế đã đổi thay và nhiều người có thể cho đó là 
sự ấu trĩ và sáo rỗng của một thời, mình vẫn thấy những dòng 
của Ilia Erenbua hay và có giá trị thật sự: “Lòng yêu nước ban 
đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở 
trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua 
mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu 
mạnh”.

Lòng yêu nước đơn thuần là tình cảm, nó không phải là 
lý trí và không mạnh hơn lý trí. Nó thường không thể được 
đem ra cân đong đo đếm thành những giá trị hữu hình. Song 
không vì thế mà nó kém phần quan trọng, dù không hẳn và 
không phải là nhân tố quyết định duy nhất, đối với đời sống 
của một người hay vận mệnh của một dân tộc.

Vốn dĩ là mối giao tình gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn 
lên, lòng yêu nước không phải là một đặc quyền của những 
con người mẫu mực hay những công dân ưu tú. Không thể 
phát biểu một cách hời hợt rằng hãy lo không đánh nhau 
ngoài đường, đừng vượt đèn đỏ, hay chăm chỉ làm việc ở 
những nơi nóng nực chứ không chỉ ngồi ở phòng máy lạnh 
trước khi được quyền bày tỏ lòng yêu nước. Cũng không thể 
khuyên người ta lo mà sống cho đàng hoàng và giữ gìn thể 
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diện dân tộc, hay trực tiếp cầm súng hy sinh vì Tổ quốc mới là 
yêu nước một cách thiết thực. Lại càng không thể bắt người ta 
phải có chuyên môn quan hệ quốc tế hay ít nhất có khả năng 
phân tích thời cuộc, đánh giá được khả năng liệu Trung Quốc 
có leo thang tới mức gây chiến toàn cục hay không rồi mới 
được nói về lòng yêu nước.

Những nhân vật trong thiên tiểu thuyết sử thi Chiến 
tranh Và Hòa bình, từ Pierre Bezukhov cục mịch, tới Andrei 
Bolkonsky lạnh lẽo, hay Nikolai Rostov nhẹ dạ,  hay Fyodor 
Dolokhov mánh lới; từ Maria Bolkonskaya cứng cỏi, tới 
Natasha Rostova vô tư, hay Sofia Rostova nhu nhược; từ lão 
bá tước Rostov hãm tài tới lão công tước Bolkonsky nanh 
nọc… đều đã góp phần mình trong một cuộc chiến tranh yêu 
nước. Những con người không hoàn hảo ấy đã kết thành một 
dân tộc yêu nước hoàn hảo.

Cũng không thể đánh đồng sự phẫn nộ trước những hành 
động xâm lược, sẵn sàng tự vệ bằng vũ khí với thái độ hiếu 
chiến hay quá khích. Những quyết định chính trị gắn liền với 
lợi ích quốc gia, đặc biệt là những chuyện tày trời như chiến 
tranh hay hòa bình, thường ở tầm vĩ mô. Nếu các chính phủ 
sáng suốt và gặp thời thì dân nước đó được may mắn. Còn 
lòng yêu nước của dân, dù được thể hiện dưới bất kỳ hình 
thức nào, không cách gì là nguyên nhân của những kết cục 
bi thảm.

Mạnh thì xuống đường biểu tình, nhẹ thì tẩy chay hàng 
Trung Quốc, hay nặng lời chỉ trích trên mạng, nhiều khi giận 
cá chính phủ mà chém cả thớt nhân dân Trung Quốc. Những 
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việc làm ấy có thể rất cảm tính hoặc thậm chí không có ngay 
kết quả thiết thực, và đôi khi có phần quá đà hay thiếu công 
tâm sáng suốt, nhưng phải được hiểu là kết quả của sự giận 
dữ chính đáng. Không thể nào coi việc phản đối Trung Quốc 
xâm lược và tẩy chay hàng Trung Quốc là phủ nhận một trong 
những nền văn minh cổ xưa và vĩ đại nhất hay xúc phạm 
nhân dân Trung Quốc. Chỉ đơn thuần là bị chèn ép thì phải tỏ 
thái độ phản kháng. Nếu thái độ đó được điềm tĩnh như của 
người Nhật thì tốt, còn nếu không được vậy thì có sao đâu.

Chắc chắn nhiều người Việt cũng như mình, ghét cay ghét 
đắng chiến tranh và thừa hiểu rằng Việt Nam sẽ lâm vào thế 
“ngàn cân…” nếu chiến tranh bùng nổ, nhưng ít nhất làm dân 
thì phải tỏ thái độ chứ. Và cũng như mình đây đang gõ note 
này bằng chiếc Lenovo ThinkPad rất yêu quý, vừa nhỏ gọn 
vừa nồi đồng cối đá, sản xuất tại Trung Quốc, nhiều người 
biết rằng cùng lắm là không mua thêm đồ làm ở Trung Quốc 
thôi chứ không thể vứt đi quá nhiều thứ đang dùng. Nhưng 
ít nhất nếu ai cũng làm vậy thì chính phủ Trung Quốc cũng 
phải thấy là dân mình không ngồi yên. Ở tầm cá nhân hay 
quốc gia, tỏ thái độ trước những hành động láo xược không 
có nghĩa là sẽ tuyệt giao vĩnh viễn. Nói không đi Trung Quốc 
lúc này không có nghĩa là cả đời sẽ không đi.

Bố mình viết cho mình năm 12 tuổi: “Con có biết vì sao mẹ 
đặt tên con là Tuyết Hoa? Con có biết những con đường trải 
đầy hoa tuyết suốt bao mùa đông Bắc Kinh mà bố và mẹ đã 
từng đi qua? Bố luôn mong rằng con sẽ sống sao cho những kỷ 
niệm đẹp đẽ ấy luôn luôn được lưu giữ và nuôi cấy trong tâm 
tư của mẹ”. Là con của hai cựu sinh viên Đại học Nhân dân 
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Bắc Kinh và Bắc Kinh Thiết đạo Học viện, mình cũng giống 
rất nhiều đứa con của các cựu du học sinh Trung Quốc khác, 
được đặt tên Hoa, những Mai Hoa, Phương Hoa, Quỳnh Hoa, 
Thanh Hoa… để nhớ về đất nước của một thời thanh niên sôi 
nổi của các bậc cha mẹ đáng kính.

Con trai mình, mặc dù không được mình định hướng, đã 
học và nói viết thành thạo tiếng Quan Thoại và thuộc làu các 
bản nhạc Hoa lạ hoắc với mình.

Nhưng cả bố mẹ mình, cả mình, và con trai mình là người 
Việt, và như bao người Việt khác, đã và đang tỏ thái độ với 
Trung Quốc. Mình không thể nào đồng ý với những bài viết 
thiển cận và áp đặt như một số bài mình vừa tình cờ lướt web 
thấy được.

Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và không bao 
giờ có lỗi.

(Viết trong đêm xa nhà nửa vòng trái đất).
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80 triệu x 2 bao cao su = ?

Nếu Đảng và Nhà nước ta cứ sử dụng biện pháp giải tán 
những cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước bằng cách rất cơ 
học là bắt bớ thế này, sợ rằng đến một ngày để kết tội được 
hết số người vi phạm sẽ phải sử dụng một lượng bao cao su 
khổng lồ! (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

***

Mình viết sẵn đơn xin ly hôn, rồi gọi vợ ra:

– Nếu em còn xem phim Tàu nữa thì, nhìn đây! – Mình đập 
toẹt lá đơn xuống bàn.

Đảng và Nhà nước nên học tập đức cương quyết của mình 
khi ứng xử với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. (Đinh Vũ 
Hoàng Nguyên)

***

Ngày 21-8-2011, dưới chân tượng đài Lý Công Uẩn là một 
sân khấu ca nhạc của Đoàn Thanh niên, với sự tham gia của 
hàng chục đoàn viên.

Cũng ngày 21-8-2011, cách tượng đài Lý Công Uẩn không 
xa, hàng chục người biểu tình bị cưỡng bắt vì phản đối Trung 
Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.
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Nếu cần tìm một điểm gì đó để khen chính thể này, thì chỉ 
có thể là họ có óc hài hước! (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

***

“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém 
cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang 
san...”.

Nếu Bà Triệu sống ở thời nay, với câu nói này, bà sẽ bị bắt. 
Và sau một hồi bàn bạc, có thể Viện Kiểm sát sẽ quy cho bà tội 
đánh bắt cá trái phép. (Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

***

Bần tăng xin ăn chay, niệm Phật, cầu Chúa và Thánh 
Allahphù hộ cho người Trung Quốc tâm thường an lạc, luôn 
cảm thấyhạnh phúc, sung sướng, có dư dầu để bán, khinh bỉ 
Việt Nam dơ bẩn nên không sờ đến nữa (cả cái sợi cáp cũng 
không sờ), tương tự như con cháu Allah khinh loài heo dơ bẩn 
nên không ăn thịt heo vậy. (Nguyễn Lương Hải Khôi)

***

Khựa đến xứ này hơn ngàn năm, khi bị đuổi đi, chỉ để 
lại những nấm mồ ông bà nó và... bùa trấn yểm. Pháp khi bị 
đuổi đi, ít ra còn để lại Sapa và Đà Lạt cho ta dắt nàng đi chơi.
(Nguyễn Lương Hải Khôi)

***

Nó oánh cho đau thế mà cứ lí nha lí nhí… (Thu Hà Đỗ)

***

Mình nghĩ, để tăng cường hiểu biết về quốc phòng và tác 
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chiến trên biển, Thành ủy Hà Nội nên tổ chức dạy các bạn 
sinhviên trẻ lai dắt Cụ Rùa tại Hồ Gươm, săn lùng bọn rùa đỏ, 
vừa ngăn chặn được tụ tập, vừa có ích cho đất nước. (Tie Suc)

***

5-6-1911, Nguyễn Tất Thành xuống tàu đi tìm đường cứu 
nước. May cho anh thanh niên 21 tuổi, ngày ấy tiếng Việt ta 
chưa có từ “hoang tưởng”; nếu không chắc anh đã nghe đủ 
người xì xào: “Thằng con ông phó bảng chắc hoang tưởng, 
đang yên đang lành lại đi “cứu nước”. Lúc này là lúc phải hết 
sức tỉnh táo, không hành động như nó được”. (Đoan Trang)

***

Nhiều bạn đi biểu tình nói rằng trong hàng ngũ người biểu 
tình không có thành phần phản động, cơ hội. Nhưng bằng 
chứng này sẽ cho các bạn thấy, chúng chưa dám hành động là 
vì chúng đã bị vạch mặt, lật tẩy từ trước và chúng cảm thấy lần 
này không phải cơ hội tốt để thực hiện âm mưu. Nếu không 
có ai lên tiếng cảnh báo về một cuộc bạo loạn, liệu chúng có 
chịu ngồi yên không? Lần này chúng có thể chưa hành động 
gì ai dám chắc lần sau chúng sẽ không hành động. Hơn nữa 
lực lượng an ninh trước ngày 5-6 đã bắt rất nhiều các thành 
phần phản động. Đơn cử như blogger Mẹ Nấm, Người Buôn 
Gió, v.v... (Hội những người ghét bọn phản động)

***

Bình tĩnh phản biện là cách tốt nhất để thay đổi suy nghĩ 
lệch lạc về dân chủ tự do của đa phần người dân hiện nay. 
Trên mạng tôi thấy rất nhiều người “độc tài dân chủ” và “tự 
do dân chửi” – đó chính là những kẻ phá hoại nhận thức của 
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nhân dân. (Aduka Adk)

***

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Việt Nam, đã nói với phóng viên BBC rằng: “Người 
dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm 
để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ, vừa duy trì hòa khí và quan 
hệ với Trung Quốc”.

Nhà nước có quyền nghi ngờ Nhân dân nhưng Nhân dân 
nhất thiết phải tin Nhà nước! (Hung Le Khanh)

***

Cuba thân mến. Chúng tôi đang bận đối phó với một số ít 
người có cái thú đi ngang qua Đại sứ quán và Lãnh sự quán 
Trung Quốc. Tạm thời, trong lúc chúng tôi bận, các bạn vui 
lòng canh giữ hòa bình thế giới một mình nhé. (Đoan Trang)

***

Đề nghị tổ chức biểu tình kêu gọi Nhà nước trả tự do cho 
từ “biểu tình”! (Mít Tờ Đỗ)

***

Những đám đông biểu tình tại Việt Nam trong mấy tuần 
vừa qua luôn tỉnh táo và thông minh, không giống như đám 
đông bị vô thức lôi kéo, u mê, dã man, thiếu suy nghĩ theo 
phác họa của Le Bon. Có lẽ bởi nỗi sợ hãi quá lớn ngự trị trong 
họ, luôn có những mối nguy hiểm có thực luôn cặp kè rình 
rập bên chân mà họ biết rõ, buộc họ phải tỉnh táo. Với lại, cái 
gì ở Việt Nam mà chẳng khác! (Duy Ngọc)

***
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Điều mà họ muốn là làm sao để dân sợ. Khi dân đã hết sợ 
thì họ muốn dân không thể kết hợp, thiếu tổ chức. Nhìn thì 
thấy dân lúc này đúng là rời rạc như xi măng khô thật đấy, 
nhưng tính chất kết dính thì không hề bị thay đổi. Chỉ cần 
thêm tí nước! (Hoa Xuan Vuong)

***

Tôi, một người dân sống ở thành phố biển Đà Nẵng. Ở đây 
không có được những cuộc biểu tình để chống Trung Quốc 
nhưng tôi vẫn dõi mắt theo hai đầu đất nước, dõi mắt qua 
tận bên kia bờ đại dương cùng với các bạn. Tôi yêu các bạn vô 
cùng, hỡi những người Việt Nam! (Tonnu Phuongbich)

***

Tất cả mọi người đều yêu cái nơi họ được sinh ra và lớn 
lên, cảm thấy có sự gắn bó trong tư tưởng lẫn tâm hồn, nó 
phát xuất tự nhiên, nature of instinct. Chỉ khác nhau ở cách 
thể hiện. Mấy tên bán nước, rước giặc vào nhà cũng có cái tình 
cảm đó, nhưng do tham lam và tham vọng cầu vinh thì mất 
hết tình người. (Hoa Pham)
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