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Đáp lời mời của Ban tổ chức: World Alliance of Religions Peace Summit 2014, Cơ
Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Cao Đài Center phối
hợp thành lập Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại ( Cao Dai International Delegation )
gồm có 13 thành viên như sau:
1- Hiền Tài Phạm văn Khảm : Trưởng Phái Đoàn ( Westminster, California )
2- Hiền Tài Trịnh Quốc Thế : Phó Đoàn ( Houston, Texas )
3-Hiền Tài Nguyễn Thừa Long : Phụ Tá Trưởng Đoàn ( Louisana )
4-Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ: Trưởng Tổ Chức & Quản Trị Đoàn / Chief Organizer and Manager ( San Jose, California )
5- Hiền Tài Bác sĩ Bùi Đắc Hùm: Tham vấn & Phát ngôn nhân (Redlands, California )
6-Hiền Tỷ Nữ Bác Sĩ Bùi Cẩm Hồng: Tham vấn & Thông dịch ( Redlands, California )
7-HTDP Túy Nguyễn: Phụ Tá Tổ Chức & Quản Trị Đoàn / Assistant Chief Organizer and Manager ( Houston, Texas )
8-Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương: Đại Diện Thánh Thất Cao Đài Houston ( Houston, Texas )
9-TS Thi Quang Vinh: Đại Diện Thánh Thất Cao Đài Portland ( Oregon)
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10- - Hiền Tài Dược sĩ Nguyễn Tấn Phát: Đại Diện Thánh Thất Cao Đài
Kitchener ( Canada )
11- HTDP Nguyễn thị Mỹ Lệ: Đại Diện Thánh Thất Cao Đài Kitchener ( Canada )
12- HTDP Nguyễn Chí Hiền: Trưởng Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Pháp
(France )
13- CTS Nguyễn văn Phé: Đại Diện Thánh Thất Cao Đài Paris ( France )
* NGÀY THỨ NHỨT ( 17/9/2014 ) :
Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại, các thành viên mặc dầu ở nhiều nơi khác nhau, và
có nơi như Texas phải đình hoãn chuyến bay tại Nhật Bản một đêm….nhưng tất
cả cũng đến kịp giờ khai mạc lúc 13:30 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2014. Ban Tổ
chức cho biết lễ khai mạc có đến 200.000 người tham dự, trên 10 ngàn lãnh đạo
các Tôn giáo và các Quốc gia, 12 ngàn thanh niên nam nữ từ nhiều nơi trên thế
giới đến làm thiện nguyện viên phục vụ Đại Hội, 150 đài truyền hình, đặc biệt đài
VNA/ TV và Nhật Báo Người Việt cũng có mặt.

Trong bài diễn văn khại mạc, Ông Man Hee Lee Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội
Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới tại Seoul 2014 kêu gọi:
Thực hiện cho bằng được Hội Đồng Liên Tôn Thế giới để chấm dứt chiến tranh và
tái lập Hòa Bình Thế Giới…kêu gọi Liên Hiệp Quốc, những cựu lãnh đạo các quốc
gia, những nhà lãnh đạo Tòa Án …của mỗi nước hãy ngồi lại với nhau để thành
lập một bộ Luật Pháp Hòa Bình Quốc Tế. Các nhà đương kim lãnh đạo Quốc gia
thật lòng yêu mến đồng bào của họ, muốn hòa bình cho quốc gia của họ thì họ
phải ký tên vào bản Hiệp Ước Hòa Bình với Bộ Luật nầy.
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Nói đến tôn giáo, Ông Man Hee Lee đưa ra nhận xét : Ngày nay có hàng trăm tôn
giáo trên thế giới, mỗi tôn giáo tự hành đạo căn cứ trên sự thật và thấu hiểu Đấng
Cha Lành riêng của họ Mỗi tôn giáo có Thánh ngôn riêng. Họ truyền giảng cho thế
hệ kế thừa bằng những hành pháp khác với khải huyền của Thượng Đế. Họ tạo ra
nhiều mâu thuẩn, xung đột và phỉ bán….Những sự thất chơn truyền đó cần phải
xét lại một cách tuyệt đối.!
Khi nghe tới điều nầy, là tín đồ Cao Đài, chúng tôi liên tưởng ngay lời dạy của Đức
Chí Tôn: “ Rất cần có một giáo lý mới mẻ, đủ khả năng kềm chế nhơn loại trong
sự thương yêu chúng sanh…”.
Với một giáo lý mới mẻ nầy, Đức Chí Tôn giải thích rõ như sau:
“ Vốn từ trước THẦY đã lập ra ngũ chi Đại Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo,
Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh
giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán ( không thấy được Trời ), Khôn vô đắc duyệt
( không biết hết Đất ) thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức thì lại bị phần nhiều Đạo
ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên, phục nhứt.
Lại nữa, trước Thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa
Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười
ngàn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ. Thầy nhứt định
đến chính mình Thầy độ rỗi các con……”
Đây là vấn đề mà Đức Chí Tôn đã tiên liệu để khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ.
Ngoài ra, Ông Man Hee Lee cũng nói đến Thượng Đế sẽ trở thành MỘT với tất cả
các tôn giáo cùng ngồi chung MỘT với nhau. Điều nầy người tín đồ Cao Đài hoàn
toàn chấp nhận vì giáo lý Cao Đài còn xác định rõ ràng hơn: Các tôn giáo có cùng
một gốc từ Thượng Đế và Thượng Đế là Cha chung của toàn nhơn loại.
Cuối cùng, Ông Man Hee Lee kết luận:
Kính thưa tất cả những gia đình cộng đồng thế giới kính yêu và quý anh, những
người khách quí của Đại Hội Thượng Đỉnh nầy, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta
là phải thực hiện cho bằng được việc chấm dứt chiến tranh trên quả đất nầy. Công
tác cuối cùng của chúng ta phải đạt kết quả sau cùng là hòa bình thế giới. Đó là
di sản mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai.
Buổi lễ khai mạc được chấm dứt bằng những màn đốt pháo bông, các tiết mục
biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, vũ hội về Hòa Bình.
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* NGÀY THỨ NHÌ: 18/9/2014 ) :
Chủ đề: Hội nhập tôn giáo dưới cùng một Đấng Tạo Hóa ( Religion united as one
under the will of the Creator ) - Chấm dứt chiến tranh và Hòa Bình Thế giới.
Thuyết trình viên là những lãnh tụ của HWLP (The Heavenly culture, World Peace,
restoration of Light) và các Lãnh Đạo Quốc gia, bao gồm các đề tài:
Những sự bất hòa trong tôn giáo và Sự kiến tạo Hòa Bình. Giáo Dục và Kiến Tạo
Hòa Bình. Luật Quốc Tế và Nhân Quyền, Kiến Tạo Hòa Bình ở Trung Đông và Bắc
Phi, Vai trò của chính trị và Ngoại giao trong việc kiến tạo Hòa Bình, Vai trò của
Phụ Nữ trong việc xây dựng Hòa Bình…..

Sau giờ cơm trưa ( bữa ăn trưa quá trễ đến 16:30 giờ ! ) các nhóm Hội Luận được
phân chia trước. Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại thuộc nhóm 1-4 ở phòng Cedar
Hall gồm có:
1. Most Rev. Dr. Abraham Virathakulangara ( Archbishop of Nagpur Archdiocese, India ).
2. Most Rev. Dr Patricio Viveros Robles ( Archbishop of Anglican Episcopal
Church in Chile )
3. Sheikh Hojjat Ramezanzadeh ( Imam and Educationalist )
4. Ali Abi Issa ( Chairman Muslim League in the Polish Republic ).
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5. Esref Gokcimen ( Head of Sufi- Center Germany ),
6. Rev Kham Pham ( Cao Dai International Leader ),
7. H,E Sheikh Naim Ternava ( Grand Mufti of Kosovo ) ,
8. Dr Omer Salem ( Director of Ibn Rushd Institude for Dialogue at New Haven )
9. Guruji Sri Vast ( Founder of Sri Vast International Foundation ) cùng phái
đoàn tháp tùng

Trên diễn đàn Hiền Tài Phạm văn Khảm trình bày giáo lý Cao Đài sẽ đưa
các tôn giáo gần lại với nhau trong tinh thần tương kính, tương thân, tương
ái để rồi cùng nhìn ra rằng các tôn giáo đều phát sinh cùng một gốc từ
Thượng Đế. Vậy Thượng Đế là Đấng Cha Chung của nhơn loại và tất cả
nhơn loại đều là anh em ruột thịt. Ngoài ra Hiền Tài Phạm văn Khảm cũng
nêu lên những thành quả trong 22 năm mà Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
tại Hoa Kỳ.
Đặc biệt trên lãnh vực đối thoại tôn gìáo, qua kinh nghiệm, suốt thời gian
22 năm phục vụ, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp
được nhiều thành quả đáng kể.
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Những hình ành quí vị Đại Diện các Tôn giáo cùng nhau thực thi các công cuộc
hành thiện, cứu trợ, cầu nguyện, tham dự các ngày lễ lớn của các tôn giáo bạn
trong tinh thần tương kính, tương thân, tương ái.....là nhịp cầu để các tín hữu các
tôn giáo có dịp giao lưu, có dịp gần gũi nhau hơn. Ranh giới giữa các tôn giáo từ
đó sẽ dần dần xóa bỏ.
Đó chính là một trong những phương thức đối thoại thuần bằng hành động, chưa
cần đến ngôn ngữ.
Sau một ngày dài hội luận, lễ ký khế ước Hòa Bình, là chung quyết mục tiêu cao
cả, là kỳ vọng loài người thôi giết hại lẫn nhau và nhơn loại sẽ cùng chung hưởng
thái bình, tưởng chừng như ai ai cũng đặt bút ký một cách nhẹ nhàng, nhưng vào
phút chót nghe đâu có vài tu sĩ Phật Giáo Việt Nam âm thầm từ chối.
Trước khi ra về, Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại trao quà kỷ niệm cho Ban Tổ Chức
và lưu lại ở Bảo Tàng Viện Seoul . Đó là hình Bức Tượng Tam Thánh của Đạo Cao
Đài cao 8 feet, ngang 4 feet ký Hòa Ước với Đức Thượng Đế.
Bản Hòa Ước chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như sau:
THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ
( Dieu et Humanité )
THƯƠNG YÊU - CÔNG CHÁNH
( Amour et Justice )
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“Thương Yêu và Công Chánh”, là điều kiện cần và đủ để có nền hoà bình vĩnh
cữu cho nhơn loại.
* NGÀY THỨ BA (19/9/2014): Tất cả mọi người tham gia Peace Summit Walk để
cùng nhau gởi thông điệp Hòa Bình cho Thế giới.

Dưới ánh nắng ấm sáng hôm nay, rừng người tụ tập trên khoản đất trống, chuẩn
bị một cuộc đi bộ cho Hòa Bình Thế giới…Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại tuy đến
từ hai khách sạn khác nhau, nhưng rất dễ tìm gặp nhau nhờ lá cờ Việt Nam Cộng
Hòa và cờ Đạo Cao Đài bay phất phới cao hẳn hơn đám đông và cũng nhờ đó mà
cô Mỹ Linh phóng viên đài truyền hình VNA đã tìm đến với niềm vui gặp nhau ở xứ
người dưới lá cờ màu vàng ba sọc đỏ thắm tươi !
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Cô Mỹ Linh nhìn Hiền Tài Phạm văn Khảm và đặt ngay câu phỏng vấn:
-Thưa Hiền Tài, qua 3 ngày tham dự Đại Hội, Hiền Tài có những cảm nhận như
thế nào ?
- Trước hết tôi rất vui mừng gặp cô Mỹ Linh giữa rừng người không thể đếm hết
được. Đó là nhờ lá cờ vàng 3 sọc đỏ.
- Đúng vậy, và nỗi vui mừng kế tiếp của tôi là tất cả những bài thuyết trình của quí
vị lãnh đạo các tôn giáo cũng như các nhà lãnh đạo các quốc gia, kể cả bài diễn
văn khai mạc của Ông Man Hee Lee và Bà Nam Hee Kim đã vạch ra con đường
tìm kiếm một nền Hòa Bình vĩnh cữu cho nhơn loại. Đó cũng chính là con đường
mà người tín đồ Cao Đài đã theo đuổi gần 90 năm nay… Vậy thì phái đoàn Cao
Đài Cao Đài Hải Ngoại, hôm nay tại Seoul đã gặp thêm khoản 200 ngàn người
bạn đồng hành trên con đường tìm đến Hòa Bình cho Thế giới ….Như vậy còn gì
vui bằng !!!.
Đến giờ xuất phát đi bộ cho Hòa Bình Thế Giới, một ngạc nhiên lại đến với Phái
Đoàn Cao Đài Hải Ngoại là được mời đi đầu ngay sau ban nhạc và ban kèn. Riêng
tôi, tôi không lấy làm ngạc nhiên mấy vì nhìn đi, nhìn lại…Quả thật Phái Đoàn Cao
Đài Hải Ngoại hết sức tươm tất: có biểu ngữ đẹp nền vàng với 3 sọc đỏ tươi mang
những hàng chữ:
PHÁI ĐOÀN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
CAO DAI INTERNATIONAL DELEGATION
PEACE SUMMIT 2014- SEOUL
với những người cầm cờ : Cờ Đạo Cao Đài, cờ Quốc Gia V.N, cờ Hoa Kỳ, cờ
Canada, cờ Pháp, cờ Úc, đứng với tư thế sẵn sàng và mọi người còn lại cũng giữ
hàng ngũ ngay ngắn…
Trong khi đó đơn vị bạn của chúng tôi đứng tay không…không có gì cả !!! thì ai
biết là ai ?

X
			

x

x

Qua một đoạn đường dài 1 km, Ban Tổ Chức hướng dẫn các đoàn diễn hành tấp
vào công viên nghỉ chân, chụp hình lưu niệm, làm quen với những người chưa
quen và trong thời gian nầy các thành viên Thiện Nguyện lại tích cực chuyển mời
nước uống đến tận tay của từng người.
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Nhân cơ hội nầy, phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại xin để lời ngưỡng mộ tinh thần
phục vụ hết sức trong sáng: Vừa chu toàn nhiệm vụ, vừa biểu lộ thái độ Đạo Đức
tuyệt vời của tất cả 12 ngàn thanh niên nam nữ đến từ khắp nơi dâng hiến công
quả cho nền Hòa Bình Thế giới.

Cầu xin Thượng Đế phò hộ phong trào Vận Động Hòa Bình tại Seoul hôm nay và
khắp nơi trên thế giới trong tương lai sớm thành tựu để nhơn loại trên quả Địa cầu
nầy sống đời Thánh Đức theo Thánh ý của Đức Chí Tôn.
Hiền Tài Phạm văn Khảm
( Tường trình một chuyến đi )
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Hong Kong sẽ đi về đâu?
Trần Quỳnh Vi - Theo FB Vi K. Tran

             
Trong
những ngày qua, mình cập nhật thông tin khá nhiều về tình hình Hong Kong.
Nhưng những ai theo dõi trang FB của mình thì có lẽ sẽ thấy mình bắt đầu dịch những bài viết
về quyền đầu phiếu phổ thông ở Hong Kong từ khoảng một tháng trước.
Đó là vì mình được may mắn tiếp xúc và làm việc với một số nhà đấu tranh dân chủ và nhân
quyền của các cộng đồng bạn, như Trung Quốc, Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Từ những người bạn
này, mình được một số nhà hoạt động trong phong trào Occupy Central with Love and Peace
(Occupy Central) nhờ dịch và phổ biến các thông tin về phong trào Occupy Central từ khoảng
2 tháng trước. Có nghĩa là, họ tận dụng tất cả các network liên lạc để giúp đẩy việc truyền thông
lên đỉnh điểm. Do đó, khi có những câu hỏi dành cho mình là mình nghĩ Hong Kong sẽ ra sao
trong những ngày tới thì mình xin có ý kiến như thế này:

I. Cuộc biểu tình lần này không phải là hành vi manh động nhất thời
Trước hết, như nói ở trên, phong trào đã được chuẩn bị rất kỹ càng từ gần 2 năm qua. Ván cờ
này chỉ mới bắt đầu thôi. Chỉ trong hơn 1000 tiếng đồng hồ mà họ có thể làm toàn thế giới rúng
động nhưng bởi một tinh thần ôn hòa thì chúng ta đủ khâm phục họ rồi. Những ngày kế tiếp chắc
chắn sẽ có nhiều điều hay cho chúng ta xem và học hỏi. Theo như mình được biết, chỉ lực lượng
chủ chốt của Occupy Central là đã khoảng 2,500.00 nhà hoạt động từ hàng trăm tổ chức dân sự ở
Hong Kong và họ đã bắt đầu việc tổ chức chiến dịch bất tuân dân sự lần này từ gần 18 tháng qua.

II. Hong Kong không phải hoàn toàn thuộc về Trung Quốc
Hong Kong là một khu vực có đặc quyền. Có nghĩa là, Hong Kong có luật pháp riêng - dựa trên
the Basic Law, một văn thư Pháp luật có giá trị của một bản Hiến Pháp. Basic Law của Hong
Kong cho phép người dân có tất cả các quyền con người, cũng như cam kết thực thi và bảo vệ
các quyền đó. Hong Kong đuợc LHQ công nhận tình trạng đặc khu kinh tế của mình. Hong Kong
vẫn là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới vì ở Hong Kong tổ chức bài trừ
tham ô hối lộ ICAC hoạt động rất hiệu quả và nó đã giúp củng cố niềm tin cho những nhà đầu tư.
Hong Kong chính là hạt minh châu trên tay Trung Quốc, họ sẽ không dám dùng quân đội nhân
dân Trung Quốc để đập vỡ hạt ngọc quý đó. Trên twitter có một lời phát biểu của một người dân
biểu tình khá sắc bén «Tại sao các bạn cho rằng người Hong Kong chúng tôi phải ‹nhìn sắc mặt
của Trung Quốc? Trung Quốc mới phải lo nhìn sắc mặt của Hong Kong.» Cho dù Trung Quốc đã cố
thúc đẩy kinh tế phát triển ở nội địa, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, không có 1 thành phố nào
của Trung Quốc có thể sánh bằng Hong Kong và những nhà đầu tư thế giới dư sức hiểu điều này.
Viên ngọc đẹp và quý mà còn lại mang theo tiền vào túi mỗi ngày như thế, Trung Quốc sao lại
đập bỏ được?

III. Nói thêm về tình hình đàn áp
Cảnh sát Hong Kong không trực thuộc chỉ thị của Bắc Kinh và họ đã và đang trả giá cho hành động
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dùng hơi cay và tear gas hôm 28 tháng 9 vừa rồi. Luật pháp Hong Kong vẫn độc lập với Đảng Cộng
sản Trung quốc vì Hong Kong áp dụng cơ cấu tam quyền phân lập và tư pháp Hong Kong rất độc
lập. Khi cảnh sát cầm cố trái phép các thủ lĩnh sinh viên quá thời hạn quy định mà không trả tự
do hay cho họ được tại ngoại hầu tra thì sau đó, tất cả đều được phóng thích bởi lệnh của tòa
án Cấp cao. Ở Hong Kong, không có một đảng phái chính trị hay cá nhân nào có thể dùng «một
tay che trời» tại thời điểm này! Hiện nay, các nhân viên cảnh sát rất thụ động và họ hầu như chỉ
giám sát trật tự ở các điểm biểu tình. Người dân cũng không có thái độ hằn học gì với cảnh sát.
Họ hiểu là họ đang thực thi quyền công dân và cảnh sát thì chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả Trưởng
Đặc khu Hong Kong CY Leung cũng chỉ kêu gọi người dân về nhà với hứa hẹn sẽ đối thoại với dân
chúng. Thế nhưng, sự nghiệp chính trị của CY Leung xem như đã và đang đi vào ngõ cụt. Ông ta
đã đánh mất độ tin cậy của người dân.
IV. Tính chính danh của Phong trào và sự ủng hộ trong và ngoài Hong Kong
Cuộc sống của người dân tuy có xáo trộn nhỏ, nhưng theo một người bạn vừa quen trong firechat thì những xáo trộn này cũng không phải là việc to tát gì lắm. Những bất tiện về sinh hoạt,
giao thông, v.v. không làm họ phiền lòng vì họ biết là họ đang làm gì. Ngay cả sinh viên Hong Kong
cũng đâ tuyên bố sẽ bãi khóa vô thời hạn, cho đến khi nào nguyện vọng người dân được đáp ứng.
Phong trào biểu tình vẫn thường xuyên xin lỗi công chúng vì những xáo trộn trong cuộc sống trên
các phương tiện truyền thông. Một mô hình xã hội văn minh và nhân bản như thê thì nó không
khó để cả thế giới hướng về Hong Kong và mong muốn bảo vệ những giá trị tốt đẹp của thành
phố này.
Người dân Hong Kong rất rõ ràng về những đòi hỏi của họ: 1) CY Leung từ chức, 2) Bãi bỏ nghị
quyết 31 tháng 8 của Ủy ban thường trực Quốc hội Trung Quốc, 3) Hội đồng Lập pháp Hong Kong
bắt đầu lại việc hội ý về quyền đầu phiếu phổ thông theo ý nguyện người dân 4) Người dân phải
có quyền đầu phiếu phổ thông vào năm 2017. Đầu phiếu phổ thông là quyền lợi được đảm bảo
bởi Basic Law (Hiến pháp Hong Kong) và cũng là điều khoản của hiệp ước quốc tế mà Trung Quốc
ký kết khi Hong Kong trao trả. Từ khi thương thảo giữa Anh Quốc và Trung Quốc bắt đầu từ thập
niên 1980 về Hong Kong, những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong, như Benny Tai, Chen
Kin-man và Mục sư Chu của Occupy Central đã bắt đầu nghiên cứu và đấu tranh cho quyền lợi
của người dân. Có nghĩa là, những người tổ chức và tham gia lần này là những người có kinh
nghiệm, có vốn kiến thức sâu rộng, một đầu óc tỉnh táo và một cái nhìn rất thực tế về kết quả.
Có nhiều người lại lo CS Trung Quốc không giữ lời. Đúng, điều đó có thể xảy ra và đã xảy ra,
nhưng chính người Hong Kong đã lên tiếng và tỏ thái độ về việc này rồi! Khi Trung Quốc tự phá
vỡ những hứa hẹn về dân chủ cho Hong Kong thì người Hong Kong bắt buộc Trung Quốc phải
thực hiện qua hành động xuống đường. Đó, bạn tôi ơi, là căn bản nhất của khái niệm mà chúng
ta gọi là “Bất tuân Dân sự”! Hong Kong đã và đang đi vào kỷ nguyên mới của Bất tuân dân sự,
đó chính là lý do, là động lực, cũng như là mục tiêu của người dân Hong Kong!
Admin gửi hôm Thứ Năm, 02/10/2014
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		 Lãnh Đạo Không Có Tuổi				
						

Đinh Taán

Câu nói thật lòng ghi trong ảnh này có thể trở thành danh ngôn của nhân loại, nhưng
cũng có thể trở thành một cú sốc đậm cho khá nhiều người (ở các quốc gia còn bị cai
trị bởi các chế độ độc tài) vẫn thường chờ đợi một minh chủ “có tầm”.
Joshua Wong đã khiến cho thiên hạ phải nghĩ lại về tiêu chí của “cái tầm” đó.
Thật ra, không hẳn Joshua Wong là người trẻ đầu tiên (và cũng không hẳn phải chờ đợi
kết quả thành/bại sau cùng của cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong ngã ngũ, mới)
khiến người ta thấy ra tư cách lãnh đạo của những thanh niên. Những người trẻ Praha,
Chile, Serbia, Nam Phi, Tunisie, Ai Cập… (và cả Việt Nam) đã từng đứng lên, và minh
chứng điều cần nghĩ lại đó.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo cũng không thế chấp học hàm học vị hay
chức vụ từng kinh qua.
Ngày sinh của Joshua Wong là gần cuối năm 1996, chỉ vài tháng trước khi Hong Kong
được chính quyền vương quốc Anh trao trả về cho Trung Cộng.
Tức là hiện nay Joshua Wong chưa kịp mừng sinh nhật thứ 18. Thế mà, đó là con người
đang đứng đầu sóng ngọn gió của sự kiện Hong Kong 2014 làm rung chuyển một phần
Hoa Lục.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh dám nhận trách nhiệm.
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Chính câu nói dẫn trên, không chờ và không đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu, đã xác
định vị thế lãnh đạo của người phát biểu. Mọi động lực kê vai gánh vác trách nhiệm này
đều vô cùng trong sáng, từ nhận thức rốt ráo phải thay đổi xã hội cho tốt hơn, phải tự lực
và tận lực xả thân vì mục tiêu chung đó, không tính toán lợi danh, và không lo vun vén
cái riêng (hay không có cái riêng để suốt ngày chăm lo vun vén cho gia tộc).
Một trong những cái sốc lớn nhất ở đây, có lẽ phải kể đến giới đảng viên CSVN, khi họ
nhớ tới những lời tuyên bố chỉ đạo như chặt đinh chém đá nhưng cực kỳ hèn mạt của
dàn lãnh đạo Hà Nội, đại loại theo kiểu “đời ta không làm được thì đời con cháu chúng
ta sẽ đòi tiếp”…
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh vực dậy ý thức chính trị của
đại khối quần chúng, và chọn đúng mục tiêu đồng thuận.
Joshua Wong từng khiến nhiều người (phải nói là rất nhiều người) vô cùng kinh ngạc, khi
chọn mục tiêu đấu tranh nhắm vào một trong những điều cực kỳ cấm kỵ ngang hàng với
tử huyệt của đảng cộng sản Trung Hoa là công thức giáo dục chính trị chết tiệt Mác-LêMao, ngay từ lúc còn là học sinh lớp 10. Hai năm sau đó, mục tiêu đấu tranh được nâng
cấp lên một tầm cao mới, chuyển đổi từ đích nhắm xã hội sang chính trị (có thể được
coi là một tử huyệt khác của đảng cộng sản Trung Hoa) là truyền thống thổ tả đảng cử
dân bầu.
Đây là điều bức xúc hàng đầu của người dân Hong Kong, vốn đã từng được hưởng sinh
hoạt dân chủ già một thế kỷ dưới thời chính quyền vương quốc Anh điều hành và biến
đổi lãnh thổ này thành một tụ điểm quốc tế về tài chánh/thương mại; và vốn đã có sẵn
ý chí dẹp bỏ chính sách “nhất quốc lưỡng chế” của Bắc Kinh (để tự gọi chính mình là
Hongkonger chứ không phải Chinese). Xem ra không thua gì nỗi bức xúc về thuế muối
của người dân Ấn Độ, hay nỗi bức xúc về kỳ thị màu da ở Hoa Kỳ và Nam Phi, trước đây.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh huy động quần chúng.
Không phải kiểu huy động quần chúng đảng bằng tiền để tổ chức biểu tình chống biểu
tình; hoặc trả tiền để huy động côn đồ hành hung người biểu tình; hay trả thêm tiền để
huy động du đãng giương cờ gây bạo loạn rồi sau đó run sợ quan thầy mà đổ vấy cho
nhân dân.
Bản lãnh huy động quần chúng là ngay ở lứa tuổi Teen cũng đã đứng đầu một phong trào
cải tổ giáo dục (có tên là Scholarism) quy tụ được 120.000 người hưởng ứng biểu tình,
kể cả hơn chục lần học sinh viên tuyệt thực để đạt kỳ được yêu sách, và họ đã thành
công.
Bản lãnh huy động quần chúng là (cũng ngay ở lứa tuổi Teen) đã gửi đến quần chúng
một thông điệp vô cùng logic, rằng nhà nước cần 4 cảnh sát để khiêng 1 người biểu tình,
vậy, hãy tưởng tượng khi đám đông biểu tình lên đến số vạn thì nhà nước cần bao nhiêu
cảnh sát áp giải? Hoặc, bằng một khẩu hiệu triệt để hơn và đầy tính “địch vận”, là “Họ
không thể giết hết chúng ta!”.
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Bản lãnh huy động quần chúng là khai dụng yếu tố giới trẻ Hong Kong đã thấy ra họ có
một quyền lực chính trị rất lớn trong chiến thắng về giáo dục, nay, khuếch trương quyền
lực đó ra một lãnh vực khác để giành lại quyền bầu cử đúng theo ý nhân dân Hong Kong.
Bản lãnh huy động quần chúng còn là cách tận dụng những phương tiện truyền tin hiện
đại nhất (Firechat) để vận động và điều động số đông từ vài ngàn người, trong đôi ngày,
tăng lên 80.000 người, bao gồm các bạn đồng lứa, thầy cô, phụ huynh, công nhân, tiểu
thương, tài xế taxi…, và vận động được cả đức Hồng y tham gia. Quan trọng nhất là vận
động được phóng viên của nhiều hãng thông tấn ngoại quốc làm phóng sự trực tiếp.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh hoạch định sách lược đấu
tranh:
•

Mục tiêu đấu tranh – Đòi quyền tự đưa người Hong Kong ra ứng cử chức vụ Đặc
khu trưởng, nhất định không để cho đảng cộng sản Trung Hoa cử người rồi nhân
dân Hong Kong bỏ phiếu hợp thức hóa;

•

Phương thức đấu tranh – Bất tuân dân sự: Chiếm cứ và tọa kháng bất bạo động.
Biểu tượng là những chiếc dù, nhanh chóng trở thành tên riêng là cuộc Cách
Mạng Dù;

•

Địa điểm đấu tranh – Trung tâm Hong Kong;

•

Thời điểm đấu tranh – Ngay trước ngày quốc khánh của cộng sản Trung Hoa, và
không lâu trước ngày Bắc Kinh điều người ra “ứng cử”;

•

Chiến thuật đấu tranh – Kiên trì giữ vững hàng ngũ trong nhiều ngày (có hậu cần
vững chắc). Làm thân với cảnh sát (người biểu tình che dù cho cảnh sát lúc trời
mưa). Kỷ luật: không một ai gây hấn với cảnh sát, tất cả ngồi ngay hàng thẳng lối,
phát hiện ngay những kẻ trà trộn. Khi bị xịt vòi rồng thì tất cả nằm sấp xuống tại
chỗ để triệt giảm sức nước lên người (vẫn ngay hàng thẳng lối, không bỏ chạy)
để khỏi vỡ trận v.v…

•

Khai thác ngay từng thành quả đấu tranh – Mọi tin tức hình ảnh đấu tranh đều
được chuyển đi gần như tức khắc. Bức ảnh một thanh niên lừng lững cầm dù
bước tới trong vùng khói cay mù mịt đã làm động lòng người. Bức ảnh đầy tính
nhân văn về một viên cảnh sát hối hận vì vừa bắn chất cay vào mắt một thanh
niên biểu tình đã vội quăng súng, mở chai nước lọc, với qua hàng rào ngựa sắt
để rót nước rửa mắt cho nạn nhân… đã chỉ trong vài phút trở thành một “ảnh đẹp
trong ngày” và trong lương tâm của hàng ngũ những người bị kẹt ở thế phải bảo
vệ chế độ.

Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh gây tiếng vang quốc tế.
Truyền thông quốc tế tập trung vào điểm nóng Hong Kong, cập nhật liên tục. Phong
trào Toàn cầu Đoàn kết cùng Hong Kong (Global Solidarity Hong Kong) đã nhân rộng ra
nhiều nước. Thanh niên tại nhiều thành phố lớn trên thế giới xuống đường ủng hộ học
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sinh/sinh viên Hong Kong. Tổng thống Đài Loan tuyên bố ủng hộ việc dẹp bỏ chính sách
một đất nước hai chế độ của Bắc Kinh. Nữ phát ngôn viên của Bắc Kinh là Hoa Xuân
Oánh đã phải lập cập lên tiếng: “Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của nước
ngoài vào vấn đề nội bộ của TQ”.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh kiên cường.
Lãnh đạo không làm mắm/kho mặn ăn dần cả nửa thế kỷ cái quá khứ từng ở tù Hỏa Lò/
Sơn La/Côn Đảo/Phú Quốc. Lãnh đạo lại càng không lấy nhà tù/trại tạm giam/đồn công
an/trại phục hồi nhân phẩm… hù dọa cho nhân dân khiếp sợ mà câm miệng và rúm ró
trong xó yên thân.
Lãnh đạo là không hề ngại cái nhà tù trước mặt, đôi khi còn thách thức nhà nước xem
có đủ nhà tù để nhốt người biểu tình?! Lãnh đạo, như Joshua Wong, ngang nhiên bước
vào (hoặc cho dù bị khiêng vào) nhà giam để rồi ung dung bước ra, mà không bị truy tố
một tội hình nào, như một mốc chiến thắng. Rồi sau đó tạo ngay một chiến thắng khác,
tại chỗ, là ung dung trở lại với đám đông ngoài đường phố ở Trung tâm Hong Kong, động
viên khí thế anh chị em giữ vững trận thế cho qua mốc điểm quốc khánh của đảng.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh trao quyền cho nhân dân
hoặc giành lại quyền cho nhân dân, với quyết tâm ngang hàng sinh tử:
“Người dân không nên sợ chính phủ. Chính phủ mới phải e ngại (làm trái ý) nhân dân”.
“Bạn phải xem mọi cuộc chiến như trận chiến cuối cùng, chỉ có vậy thì bạn mới có quyết
tâm để chiến đấu”.
“Tôi không nghĩ cuộc chiến của chúng tôi sẽ kéo dài quá lâu”.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Rất nhiều người (cả trong lẫn ngoài Hong Kong)
cùng tin tưởng điều đó, như đã cùng tin tưởng vào chiến thắng sau cùng của
Joshua Wong.
Cũng rất nhiều người nhắc nhau rằng: Gọi Joshua Wong bằng từ “cậu bé” hay “anh ta”
(với một giọng rụt rè kẻ cả) là một cách hiệu quả nhất để hạ thấp (thậm chí là hạ nhục)
chính mình hay báo/đài của mình.
Cho dù Joshua Wong từng viết quyển “Tôi Không Phải Là Một Anh Hùng”, tác giả vẫn
được hàng triệu người hết lòng khâm phục như một nhân vật được ghi nhận là trẻ nhất
đang lãnh đạo một phong trào đấu tranh ôn hòa nhưng dũng mãnh/quyết liệt và có nhiều
xác suất thành công nhất khu vực Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2014.
Hãy đồng hành với những người bạn của Joshua Wong, và hãy bằng mọi cách có thể
được để giúp họ sớm thành công.
Thiết thực hơn, hãy tự cất bỏ thói quen tự têm trầu cánh phượng cho bản thân mình
mà tận tâm tận lực phát hiện và phát triển những Joshua Wong Việt Nam, cả trong lẫn
ngoài những nhà tù nhỏ ở đây.
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Khi mãnh thú mắc xương...
Cánh Cò/ Blog RFA

Câu chuyện không xảy ra trong sở thú hay rừng rậm Phi châu mà tại một thủ đô tài chánh
của châu Á: Hong Kong.
Mãnh thú không phải là cọp, beo hay sư tử mà là một lãnh tụ đang làm hàng tỷ người
run sợ: Tập Cận Bình.
Khác với đại lục, mảnh đất Hong Kong với 7 triệu dân, nhưng ít nhất tính tới lúc này hàng
chục ngàn người không biết run sợ trước sức mạnh của con người được xem là quyết
đoán nhất hành tinh. Mạnh mẽ và cực đoan trong sứ mạng giữ vững vai trò kẻ thống trị
và nhất là không ngại ngùng thanh trừng đối thủ nếu ông ta cảm thấy cản trở bước tiến
của mình.
Ruồi hay hổ gì cũng phải nể sợ ông ta vì không biết được lúc nào trong một hôm đẹp trời
nào đó, công an gõ cửa dẫn đi vì một lý do rất được lòng dân chúng: tham nhũng.
Nhưng một chú bé 17 tuổi không hề biết sợ con mãnh thú ấy. Cậu không sợ mà còn dẫn
dắt bạn bè cùng trang lứa không sợ hãi, và sau cùng hàng chục ngàn đồng hương của
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cậu đứng lên nói tiếng «không» với chính sách đảng cử dân bầu đối với dân chúng Hong
Kong. Chàng thanh niên nhỏ thó ấy chính là Joshua Wong, hai lần khiến Hong Kong nỗi
cơn thịnh nộ.
Lần thứ nhất, lúc ấy vừa 15 tuổi, chàng trai nhỏ bé này vận động một đám đông khổng lồ
chống lại chính sách giáo dục nhồi sọ của Bắc Kinh muốn áp đặt lên nền giáo dục Hong
Kong vốn nhắm tới trí thức và sự thịnh vượng để thay vào đó là khẩu hiệu ca tụng đảng,
ca tụng đại lục.
Với hàng trăm ngàn người biểu tình bất bạo động chống lại nghị quyết đem nước mẹ
Trung Quốc vào các ngôi trường tiểu học Hong Kong khiến chính quyền đặc khu hành
chánh phải nhượng bộ và Bắc Kinh ê mặt vì không thể áp đặt lên xứ này những viên
gạch đầu tiên xây ngôi nhà tù ý thức hệ.
Sau khi thành công, Joshua Wong bình thản tiếp tục học hành, thi cử như mọi thanh niên
khác nhưng đôi mắt của anh mở to theo dõi từng động thái của chính quyền. Tai anh lắng
nghe tiếng thầm thì lo lắng của người chung quanh về viễn cảnh người Hong Kong sẽ
phải mất hẳn quyền phổ thông đầu phiếu, cái quyền căn bản của một thể chế dân chủ
mà người dân Hong Kong đã sống cùng ngót cả trăm năm.
Nghe, thấy, để rồi phản ứng với những chính sách mà Bắc Kinh áp đặt lên cho người dân
Hong Kong và sau cùng trở thành dòng chảy của tuổi trẻ Hong Kong cuốn phăng mọi sợ
hãi về đảng cộng sản Trung Quốc mà Tập Cận Bình là tân hoàng đế.
Từ lúc lên ngôi cho tới hôm nay, có lẽ người làm cho ông Tập khó ngủ nhất là Joshua
Wong bởi những yếu tố mà một lãnh tụ cùng với bao nhiêu chuyên gia chính trị hiến kế
cũng thua một cậu thanh niên 17 tuổi.
Sức mạnh nào từ Joshua Wong có khả năng rúng động Đảng cộng sản Trung Quốc như
vậy?
Trước và trên hết: anh còn quá trẻ. Trẻ đến nỗi tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh không thể
nào vu khoát cho anh bất cứ sự chụp mũ nào như thường thấy. Anh trong veo và thông
minh. Anh can đảm và dịu dàng. Anh không có bất cứ một kêu gọi bạo động nào và luôn
chủ trương tuyệt đối bất bạo động, tuyệt đối tránh cho chính quyền khó xử và vì vậy
kêu gọi bạn bè né tránh tất cả những hành động dù vô tình nhất có thể gây bất mãn cho
người thi hành công vụ. Anh lấy được trái tim của cảnh sát cũng như lực lượng chống
biểu tình, đẩy họ trở về nơi xuất phát mà không bị một chỉ huy nào phê phán hay kỷ luật.
Những trái đạn hơi cay bắn ra như làm bổn phận một cách miễn cưỡng và hình ảnh cảnh
sát vội vã lấy nước rửa mắt cho một người biểu tình trúng hơi cay đã làm Joshua Wong
sáng rực thêm giữa biển người tràn ngập đường phố.
Joshua Wong: nỗi ám ảnh của con mãnh thú Tập Cận Bình.
Quân đội Trung Quốc tràn xuống Hong Kong ư? Không còn gì dễ bằng. Tuy nhiên tràn
xuống rồi...sao nữa? bắt anh ta? Hong Kong đã làm rồi và chính một chánh án đã ra
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lệnh thả anh ra vì không đủ cơ sở ghép tội. Chánh án Hong Kong được đào tạo dưới
cán cân công lý chứ không phải dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc quang
vinh. Quân đội nhân dân Trung Quốc muốn thì cứ bắt, cứ đàn áp nhưng khó một điều:
cảnh sát và chính quyền đặc khu không thể nhắm mắt bịt tai cộng tác để nướng người
dân của mình.
Hong Kong cũng không đủ nhà tù để nhốt bằng ấy con người.
Bên cạnh đó không có nhà giam nào thoát khỏi đôi mắt dư luận thế giới khi liều lĩnh nhốt
chàng thanh niên 17 tuổi chỉ có một tội duy nhất là đòi hỏi Hong Kong được quyền bầu
cử người lãnh đạo trong tinh thần dân chủ.
Nếu Tập Cận Bình không thể giải tán cuộc biểu tình ngày một lớn của sinh viên học sinh
và người dân Hong Kong, Trung Quốc sẽ lâm vào thế domino đe dọa sự chuyên chính
của đảng cộng sản và từ đó một nguy cơ đổ vỡ lớn lao hơn cho toàn hệ thống.
Nếu đủ đảm lược và tàn nhẫn để làm một Thiên An Môn thứ hai, họ Tập sẽ bị thế giới
nguyền rủa. Anh quốc, Hoa Kỳ cùng hàng trăm nước khác sẽ vào cuộc vì thế giới không
thể chấp nhận một Thiên An Môn nữa khi mà chàng trai “tank man” vẫn còn ám ảnh
lương tâm nhân loại.
Hai hình ảnh trước mắt không những làm cho mãnh thú Tập Cận Bình gầm rống trên
ngai vàng mà còn khiến toàn hệ thống đảng Cộng sản Trung Quốc lo âu, mất ngủ. Một
chàng trai sức khỏe không đủ khuân một trăm ký lô lại có khả năng đè một phần tư thế
giới dưới thân thể bé nhỏ của mình há chẳng phải thần kỳ hay sao?
Rồi đây dù Bắc Kinh đưa ra giải pháp tạm thời nhượng bộ để rồi sau đó lập lại bàn cờ
mới có tính toán kỹ hơn thì người dân Hong Kong vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng
không ai hiểu người Trung Quốc hơn họ. Cùng ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo và văn hóa
nhưng chỉ khác một từ dân chủ đã khiến 7 triệu con người không biết sợ là gì.
Chỉ có người Trung hoa mới có khả năng chống nhà cầm quyền đại hán. Đài Loan trước
đây rồi Hong Kong sau này sẽ tiếp tục theo con đường ấy. Bài học Joshua Wong sẽ giúp
nhiều nước nhận ra chân lý: kẻ mạnh nào cũng có gót chân Achilles, nếu biết tấn công
sẽ làm nó ngã quỵ.
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Bắc Kinh thận trọng không để Hồng Kông tan vỡ
Troïng Thaønh

N

Người biểu tình phong tỏa con đường chính đến khu Trung Hoàn, Hồng Kông ngày 01/102014.
REUTERS/Carlos Barria
Phong trào dân chủ tại Hồng Kông tiếp tục là chủ đề được báo chí Pháp đặc biệt quan tâm.
Les Echos có bài phân tích ngắn, nhưng đáng chú ý mang hàng tít « Trung Quốc luôn cẩn trọng
không để Hồng Kông bị tan vỡ », với nhận định « Việc lấy lại (Hồng Kông) được (Bắc Kinh) tiến
hành một cách êm ái nhưng công việc này chưa bao giờ gián đoạn ».
Bài viết điểm lại một vài mốc chính cho thấy thái độ căn bản của chính quyền Bắc Kinh đối với
khu vực từng được mệnh danh là « con gà đẻ trứng vàng ». Năm năm sau khi trở về Trung Quốc,
đối với du khách, thành phố cựu thuộc địa dường như không có gì thay đổi về hình thức, vẫn
đại lộ Nữ hoàng xuyên qua trung tâm, vẫn khu phố thương mại cũ, chiều giao thông vẫn theo
hệ thống mà người Anh để lại, các đơn vị quân đội từ Hoa lục vẫn ở nguyên trong các doanh
trại giống như khi họ đến vào năm 1997. « Hồng Kông sẽ tiếp tục là một hòn ngọc tỏa sáng cho
đất mẹ trong thời gian dài », tuyên bố của ông Giang Trạch Dân, Chủ tịch Trung Quốc vào thời
điểm đó, tiếp tục là phương châm của những người kế tục.
Thế nhưng, rất nhiều doanh nhân Hồng Kông hiểu rằng, tương lai của họ phụ thuộc vào Trung
Quốc, kể từ khi mảnh đất này một lần nữa trở lại quyền cai quản của Bắc Kinh, « lệ thuộc về
kinh tế, cựu thuộc địa cũng buộc phải lệ thuộc như vậy về tinh thần ». Tuy nhiên, hiện tại, Hồng
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Kông đang đứng trước « một bước ngoặt » mới, đặc biệt sau cuộc cải cách Nghị viện của đặc
khu năm 2010, buộc chính quyền trung ương phải trực triếp đối thoại với đảng Dân chủ Hồng
Kông. Les Echos nhấn mạnh, « với việc đòi hỏi bầu cử lãnh đạo theo thể thức phổ thông đầu
phiếu, cựu thuộc địa (của Anh Quốc) dường như đang vững bước trên con đường dân chủ ».

Sự xa cách giữa Hồng Kông với Hoa lục
Vẫn về phong trào Hồng Kông hôm nay, Les Echos có bài phỏng vấn ông Jean-Pierre Cabestan, Trưởng khoa Khoa chính trị học và các nghiên cứu quốc tế của đại học Baptist Hongkong
mang tựa đề « Phong trào hôm nay sẽ rất quan trọng ! ». Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Cabestan
là tác giả cuốn « Hệ thống chính trị Trung Quốc, một thế cân bằng độc tài mới » ra mắt năm
nay 2014. Về thái độ của chính quyền Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông, giáo sư
Jean-Pierre Cabestan cho biết « về cơ bản, giới lãnh đạo Trung Quốc không muốn đặt lại vấn đề
về nguyên tắc ‘‘một quốc gia, hai chế độ’’. Ngược lại, chính quyền Trung Quốc muốn đưa thuộc
địa cũ của Anh Quốc vào quỹ đạo, chủ yếu là giảm bớt khoảng cách giữa hai hệ thống và ngăn
chặn những gì mà họ cho là “một sự lạc hướng của Hồng Kông”. Trong con mắt của nhiều lãnh
đạo Trung Quốc, mảnh đất Hồng Kông ngày càng trở nên một cơ sở « tập trung các lực lượng
chống cộng sản dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Anh Quốc » và nơi nuôi dưỡng những người
đối lập với chế độ, như trong giai đoạn cuối cùng của triều đại Mãn Thanh.
Chính quyền Trung Quốc chắc chắn đã cử người đến quan sát tại chỗ và sẵn sàng có các hành
động đe dọa, trấn áp, nhắm vào các nhà tranh đấu. Chuyên gia về chính trị trong thế giới Trung
Hoa trong khi nhấn mạnh đến các ảnh hưởng qua lại giữa phong trào hiện nay ở Hồng Kông
với phong trào sinh viên Hoa hướng dương ở Đài Loan hồi đầu năm nay, « trong suốt mùa hè
này, hai phong trào này đã gặp nhau và có nhiều trao đổi », ông cũng lưu ý, phong trào dân chủ
Hồng Kông có rất ít khả năng ảnh hưởng sang Hoa lục. Một mặt cư dân Trung Quốc nói chung
được thông tin kém về những gì diễn ra ở Hồng Kông, giữa hai phía không có nhiều liên đới và
đặc biệt là nhiều người Hoa lục có thái độ dè bỉu dân Hồng Kông, thường bị họ coi là « những
đứa trẻ được cưng chiều ».

Phong trào dân chủ Hồng Kông được dẫn dắt bởi một sức mạnh mới
Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10 hôm nay được coi là thời điểm mang tính biểu tượng của
cuộc đối đầu hiện nay tại Hồng Kông. « Đêm trước cuộc chiến vì dân chủ tại Hồng Kông » là
hàng tựa của phóng sự trên Le Figaro. « Bất chấp mưa nhiệt đới và lời kêu gọi của lãnh đạo
chính quyền », hàng chục nghìn thanh thiếu niên Hồng Kông đã quyết định qua đêm trên
đường phố để « buộc chính quyền phải tôn trọng ». « Những gương mặt non tơ sẵn sàng cho
cuộc chiến, cố giấu nỗi sợ hãi dưới những nụ cười dè dặt ». Bất chấp thái độ nhũn nhặn của
phía cảnh sát và việc lực lượng chống bạo động rút đi trước những lời kêu gọi kiềm chế từ cộng
đồng quốc tế, những người biểu tình luôn giữ thái độ cảnh giác, bởi « bóng ma về một Thiên
An Môn mới có mặt trong đầu bất cứ ai ».
Phóng viên Le Figaro ghi nhận tinh thần kỷ luật và thái độ bình tĩnh toát ra từ cuộc biểu tình
bất bạo động khổng lồ của sinh viên, với một đội ngũ giữ trật tự vừa rất lịch sự, nhưng cũng
rất cảnh giác, đề phòng mọi mưu đồ của chính quyền phá hoại phong trào, cụ thể là các nhóm
mafia địa phương được thuê để xâm nhập và phá hoại cuộc biểu tình, có thể châm ngòi nổ cho
đụng độ với cảnh sát, tạo cớ để chính quyền dùng vũ lực.
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Phóng sự trên Le Monde « Những cuộc biểu tình muôn màu của Hồng Kông thách thức Bắc
Kinh và chính quyền địa phương » đưa ra một cái nhìn khác cho thấy tính chất mới mẻ trong
cách thức tổ chức của phong trào « dường như được dẫn dắt bởi một sức mạnh xã hội mới »,
như nhận định của giáo sư Chen Yun Chung (Trần Duẫn Trung), Đại học Lingnan (Lĩnh Nam),
Hồng Kông. Chuyên gia về các phong trào xã hội nói trên thú nhận trong 20 năm nghiên cứu,
ông chưa bao giờ thấy có một phong trào tương tự từng diễn ra ở Hồng Kông. Phong trào này
dường như « hoàn toàn độc lập », không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của một số tổ chức truyền
thống có uy tín.
Vẫn theo ghi nhận của giáo sư Trần Duẫn Trung, việc sử dụng các mạng xã hội cho phép mọi
người tham gia vào các hoạt động của phong trào « một cách thông minh hơn », những người
tham gia đặc biệt chú ý đến việc chống lại các thông tin bị bóp méo, cảnh sát mặc thường phục
trà trộn, các nỗ lực phá hoại và chia rẽ phong trào. Về công nghệ tin học mới được sử dụng
trong phong trào dân chủ Hồng Kông, báo Les Echos nhắn đến ứng dụng FireChat, do start-up
Open Garden phát triển, giúp cho những người tham gia có thể dùng để liên lạc với nhau trong
khoảng cách gần, mà không cần thông qua mạng internet, do đó không bị kiểm duyệt ngăn
chặn. Riêng trong hai ngày cuối tuần, ứng dụng nói trên đã được tải xuống hơn 100.000 lượt.
Một số nhóm thanh niên chủ chốt như Hiệp hội sinh viên HKFS hay phong trào Scholarism…
tiếp tục có các đóng góp như những chỗ dựa và người hướng đạo tinh thần, nhưng họ để công
việc xây dựng các điểm phòng ngự trên đường phố cho những người tham gia tại chỗ quản lý.
Le Monde nhận xét, khác xa với« thái độ thực dụng », « ít thích mạo hiểm » thường có ở người
Hồng Kông trước kia, thế hệ sinh viên hiện nay đã trở nên dũng cảm hơn, họ dám đòi lãnh đạo
chính quyền đặc khu từ chức và Bắc Kinh rút lại yêu cầu thay đổi quy chế bầu cử.

Hồng Kông có đủ phương tiện để đi đến cùng phong trào bất tuân dân sự ?
Bài « Hồng Kông liệu có các phương tiện cho nỗ lực bất phục tùng dân sự ? » trên Le Monde, lên
mạng sáng nay, so sánh tương quan giữa Hồng Kông và Hoa lục hiện nay và 17 năm trước. Về
mặt tỉ trọng của nền kinh tế, nếu như năm 1997, Hồng Kông chiếm 18% GDP của Trung Quốc,
thì trong hiện tại tỉ lệ này chỉ là 3%. Tuy tỉ trọng giảm xuống rất nhiều, nhưng xét về mức độ
cạnh tranh Hồng Kông (thứ 7 trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu) vẫn vượt xa Hoa lục
(thứ 28) và đặc biệt là 30% trao đổi ngoại thương của Trung Quốc với bên ngoài vẫn phải hoặc
trực tiếp, hoặc gián tiếp đi qua ngả Hồng Kông.

Liệu Bắc Kinh có dám đối thoại hậu trường với phong trào dân chủ ?
Bài « Những giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Hồng Kông ? » trên La Croix đưa ra một khả
năng được coi là sáng sủa nhất để dẫn đến một lối thoát cho cuộc khủng hoảng là chính quyền
Hồng Kông, Bắc Kinh và các lãnh đạo chính trị của phong trào dân chủ thương thuyết trong
hậu trường về « thực chất và thành phần của ủy ban bầu cử có sứ mạng chọn ra hai hoặc ba
ứng viên » cho chức vụ lãnh đạo Hồng Kông. La Croix nhận xét : « với những người được coi là ít
‘‘thân Bắc Kinh’’ và đại diện nhiều hơn cho xã hội Hồng Kông, đây có thể sẽ là một phương thức
hòa bình và khôn ngoan để thoát khỏi cuộc động đất dân chủ này. Nhưng liệu Bắc Kinh có sẵn
sàng cho một nhân nhượng như vậy, vốn chỉ là rất nhỏ trong con mắt của người Phương Tây,
nhưng lại rất nguy hiểm theo cách nhìn của họ ? ».
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Trời đã vào Thu
1. Con đường Thủy sam, Hàn Quốc
Nếu bạn là fan trung thành của những bộ phim lãng mạn của xứ sở
Kim chi thì hẳn bạn đã nhìn thấy con đường này trên màn ảnh. Đây
chính là con đường Thủy sam nổi tiếng – một trong những con đường
đẹp nhất Hàn Quốc.

Con đường này dài khoảng 8,5km, chạy dọc theo Quốc lộ 24 và là một
trong những tuyến đường chạy xe phổ biến nhất ở xứ Hàn.
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Con đường Thủy sam khi còn xanh mướt…
Những cây Thủy sam ở đây đã hơn 40 tuổi và cao hơn 20m. Những tán cây đan vào nhau,
che chắn ánh nắng Mặt trời. Vào mùa hè, tán cây Thủy sam như cao vút hơn với màu
xanh mướt.
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… rực rỡ khi vào thu…

Nhưng mùa thu mới là lúc con đường đẹp nhất, khi những cây Thủy sam bắt đầu thay
màu lá. Chúng tạo thành một con đường tuyệt đẹp và kỳ lạ khiến người đi có cảm giác
như đang đi trên con đường trong một câu chuyện cổ tích vậy.

2. Đường cây bạch quả, Nhật Bản
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Không ồn ào như đường bạch quả (ginkgo) nổi tiếng ở Icho Namiki (Aoyama), con
đường cây bạch quả ở công viên Showa Kinen (Tachikawa) mang nét tĩnh lặng hơn. Có
lẽ vì thế mà khung cảnh ở đây càng trở nên thơ mộng và quyến rũ.
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Hai đường cây bạch quả nổi tiếng này nằm ngay lối vào của công viên, được ngăn cách
giữa một con kênh nhân tạo. Vào mùa thu, hơn 100 cây bạch quả thi nhau chuyển mình
thay màu lá vàng rực rỡ. Con đường ngập tràn trong sắc lá thu vàng tạo thành một bức
tranh vô cùng nên thơ.

3. Đại lộ Diaoyutai, Trung Quốc
Mùa thu đến, đại lộ Diaoyutai Ginkgo, Bắc Kinh (Trung Quốc) lại bước vào mùa du lịch
đẹp nhất trong năm với sắc vàng kỳ diệu, lung linh, óng ả của những hàng cây bạch quả
ngàn năm tuổi.
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Con đường này nằm gần Diaoyutai State Guesthouse và được mệnh danh là con đường
tình yêu của thành phố Bắc Kinh. Nơi đây thu hút rất nhiều cặp tình nhân bởi vẻ đẹp thơ
mộng, lãng mạn của nó.

Còn đối với giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là nhiếp ảnh và hội họa, Diaoyutai lại được coi là
thiên đường nghệ thuật, nơi thỏa sức sáng tạo, đem đến nguồn cảm hứng sáng tác vô tận
cho tâm hồn yêu nghệ thuật.

4. Đại lộ Blue Ridge, Mỹ
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Blue Ridge Parkway là một con đường nổi tiếng về cảnh đẹp tự nhiên và được
cho là một trong những con đường đẹp nhất nước Mỹ. Tuyến đường trải dài
thơ mộng này bắt đầu ở công viên quốc gia Shenandoah, thuộc tiểu bang Virginia kéo dài xuống tận công viên quốc qua Great Smoky Moutains của tiểu
bang North Carolina.

Với chiều dài gần 755km, Blue Ridge Parkway được mệnh danh là “con
đường xanh” bởi những tán cây xanh mượt bao phủ khắp con đường. Nhưng
thực sự Blue Ridge Parkway đẹp nhất lại chính là vào mùa lá đổi màu.
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Trong mùa thu, hơn 100 loài cây khác nhau trải dài theo con đường núi cùng
“rủ” nhau “rực cháy” với đủ các màu vàng, đỏ, nâu… tạo nên một bức tranh
sắc thu khổng lồ ngây ngất lòng người.
						Baûn Tin Theá Ñaïo soá 22					39

5. “Con đường văn học”, Mỹ

Literary Walk (tạm dịch: Con đường văn học) là một con đường xinh đẹp nằm trong
khuôn viên Central Park, New York (Mỹ). Cứ mỗi mùa thu sang, Literary Walk lại khoác
lên mình một tấm áo vàng tươi tắn.
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Con đường êm ái trải đầy lá vàng này là địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn vừa thả bộ vừa
ngắm cảnh. Hoặc bạn cũng có thể thư giãn ngồi trên ghế và thưởng thức một cuốn sách
hay.
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Literary Walk không chỉ nổi tiếng là con đường mùa thu lãng mạn nhất nhì
Central Park mà còn nổi tiếng là khu vực đặt nhiều pho tượng các tác gia và
nhà thơ nổi tiếng thế giới như William Shakespeare, Sir Walter Scott, Robert
Burns…

6. Đại lộ Niagara, Canada
Canada là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích mùa thu. Sắc màu ấn
tượng của rừng thu với những con đường êm ái trải đầy lá phong đỏ có thể
được tìm thấy ở tất cả những khu rừng của Canada vào tháng 9 và tháng 10.
Thủ tướng Anh Winston Churchill trong một lần tới thăm đại lộ Niagara thuộc
bang Ontario, Canada đã thốt lên rằng: “Nơi đây là con đường đẹp nhất thế
giới trong một chiều Chủ nhật mùa thu”.
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Chạy men theo con sông Niagara, phân cách nước Mỹ và Canada, quả thực
đại lộ Niagara chính là con đường đẹp nhất Canada trong sắc thu thơ mộng
với rừng cây lá đỏ tuyệt đẹp. Dọc theo đại lộ, bạn cũng có thể ghé vào thị trấn
nhỏ Queenston để thưởng thức thứ rượu Niagara thơm nức như mùi nhựa
thông.

7. Đường phố ở Vancouver, Canada

Miền Đông Canada thường được nói đến nhiều nhất nếu bạn muốn khám phá
các màu sắc mùa thu ở đất nước có biểu tượng lá phong này. Nhưng thậm chí
nếu bạn đang ở một vùng khác, bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời
này. Vancouver là một ví dụ điển hình. Nằm ở miền Tây của Canada, nhưng
mùa thu ở đây cũng vô cùng thơ mộng.
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Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, những con phố ở Vancouver lại ngập tràn trong những
tán lá phong mùa thu tuyệt đẹp. Điều đặc biệt là những con phố ở đây không mang một
màu sắc giống nhau mà đa dạng với các sắc vàng, đỏ, nâu…
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8. Đường kênh đào Midi, Pháp

Kênh đào Midi (Canal du Midi) đem lại cho du khách cảm giác của một miền Tây Nam
nước Pháp thật yên bình, trong sáng và đầy thơ mộng. Khác với cảnh tượng hoành tráng
của con sông lớn nhất nước Pháp – Garonne – nằm liền kề, dòng kênh Midi thật nhỏ xinh
và gợi lên chút gì đó rất riêng tư, tĩnh lặng.
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Đây chính là nơi để bạn thoát khỏi cái ồn ào của thành phố, để đắm chìm trong dòng
nước xanh trong. Bạn có thể tảo bộ trên con đường trải đầy lá phong đỏ dọc con kênh,
hay lang thang trên những cây cầu nhỏ xinh rồi ngồi thư giãn tại chiếc ghế đá ven
đường…
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Kênh đào Midi hiện lên thật xinh đẹp và bình dị trong sắc thu huyền ảo. Kênh
đào Midi đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.
nguồn: kenhsinhvien.net

Màu sắc mùa thu vòng quanh thế giới
Mùa hè oi ả đã đi qua để nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng với những
sắc màu rực rỡ. Cùng chiêm ngưỡng những địa điểm tuyệt vời để cảm nhận sự
quyến rũ của cảnh sắc mùa thu.
Nara, Nhật Bản: Mùa thu ở Nhật Bản được coi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất
vì lúc này toàn bộ đất nước mặt trời mọc dường như được bao phủ bởi sắc
màu, đặc biệt là cố đô Nara. Dọc theo những con đường dẫn đến các ngôi đền,
cung điện, rừng cây … là những hàng cây nhuộm trong sắc đỏ, vàng đặc trưng
của mùa thu có thể mê hoặc bất kỳ ai tới đây.
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Agawa Canyon, Canada:
Đến Agawa Canyon vào mùa thu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng
bức tranh thiên nhiên sắc màu đẹp nhất hành tinh. Du khách sẽ được
đi xe từ Saul Ste Marie qua biên giới Canada – Mỹ và trên chặng
đường dài gần 190km, cảnh đẹp của Canada hiện lên đầy lãng mạn.
Thời gian tốt nhất để tới đây là khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng
10.
Rừng Dean, Anh:
Tọa lạc ở Gloucestershire, rừng Dean được coi là một trong những
rừng cây sồi lớn nhất và cổ đại nhất nước Anh, từng được sử dụng
như một vùng săn bắn của hoàng gia. Đến đây, du khách sẽ được tản
bộ hoặc đi xe đạp dưới những tán rừng để chiêm ngưỡng cảnh sắc
mùa thu lãng mạn dưới bàn tay nhào nặn nghệ thuật của thiên nhiên.
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Công viên Núi Trắng – New Hamshire, Mỹ:
New England là nơi đẹp nhất nước Mỹ vào mùa thu, ở đó có công viên Núi
Trắng với những phong cảnh đẹp nổi tiếng không chỉ riêng ở New England
mà còn toàn thế giới. Vào đầu tháng mười, đi qua những rặng núi xanh ngắt,
bạn sẽ vô cùng thích thú với cảnh sắc rực rỡ của những rừng phong ngập
chìm trong sắc đỏ, khám phá sự phong phú của đời sống hoang dã trong
vùng.

Thung lũng Loire, Pháp:
Mùa thu là thời điểm tốt nhất để ghé thăm thung lũng Loire và khám phá
vùng sản xuất rượu vang danh tiếng với những cánh đồng nho ánh lên sắc
vàng, cam và đỏ. Bạn sẽ vừa được thưởng thức một ly rượu vang, vừa được
chiêm ngưỡng vô số lâu đài cổ kính ẩn mình trong bức tranh mùa thu ở thung
lũng Loire huyền ảo.
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Núi Hoàng Sơn, Trung Quốc:
Thuộc tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, ngọn núi Hoàng Sơn, hay còn gọi
là Núi Vàng, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là vào mùa thu. Sắc đỏ
bạt ngàn cùng với cảnh đẹp ẩn hiện trong mây trời khiến hàng nghìn du khách
đều kéo tới đây để được chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Bình minh là thời điểm
núi Hoàng Sơn đẹp nhất trong cảnh thu.
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Dãy Dandenong, Australia:
Mùa thu ở Australia thường diễn ra vào tháng 3, bởi vậy, tới Dandenong bạn
sẽ kết hợp được những hoạt động trên bãi biển, lướt sóng trong mùa hè sống
động, vừa được ngắm sắc màu rực rỡ của mùa thu. Là một công viên quốc gia
có vẻ đẹp kỳ diệu, Dandenong càng trở nên rực rỡ khi những chiếc lá đổi màu
khiến du khách luôn được đắm mình trong những vườn hoa tràn ngập sắc đỏ,
vàng, xanh nơi đây.

Bishop Creek Canyon – California, Mỹ:
Hình ảnh những khu rừng thay đổi màu sắc xanh thông thường sang màu
vàng cam hay đỏ khi thay lá ở California khiến Bishop Creek Canyon trở
thành một trong những điểm đến mùa thu lý tưởng nhất. Nép mình trong dãy
núi Sierra Nevada, Bishop Creek Canyon luôn khiến du khách phải sững sờ
bởi vẻ đẹp tuyệt vời, rực rỡ trong nắng thu.
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Pitlochry, Scotland:
Rừng thông ở Scotland có thể không thay đổi màu sắc nhưng những chiếc lá
rụng lại tạo thành một màu sắc đặc biệt tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp phản
chiếu trên mặt nước hồ Faskally. Vào tháng mười mỗi năm, du khách tới Pitlochry còn được tham gia vào một lễ hội âm thanh và ánh sáng mùa thu, tham
quan công viên tuần lộc hoặc viếng thăm những lâu đài long lanh trong vùng.
St

HEÁT

						Baûn Tin Theá Ñaïo soá 22					55

