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Cứ mỗi lần năm hết, 
Tết đến, nghe lại bản 
nhạc: “Đón Xuân 

Này -Tôi Nhớ Xuân Xưa” 
lòng tôi bồn chồn nhắc nhớ 
lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. 
Bản nhạc này, tuy không diễn 
tả được trọn vẹn tâm tình hoài 
niệm về quá khứ, nhưng cũng 
nhắc cho tôi nhớ lại thời thơ 
ấu, lứa tuổi thanh xuân, khi 
biết yêu đương. 
Cha ông ta thường nói: 
I.Thanh thiếu niên luôn 
hướng tới tương lai. 
II. Trung niên lo hiện tại 
III. Cao niên nghĩ về quá khứ.
Đúng thế! Tôi năm nay đang 
từ từ tiến tới cái tuổi “Thất 
Thập Cổ Lai Hi”, có lẽ cũng 
được xếp vào hàng Cao Niên, 
thuộc loại thứ (III) bờ bên 
kia dốc núi rồi, nên thường 
xuyên nhớ lại những chuyện 
qúa khứ thời xa xưa, nhất là 
những đêm mất ngủ.
Ngay từ khi có trí khôn, tôi đã 
được ăn nhiều cái Tết ở quê 
hương, từ nơi sinh trưởng 
“chôn nhău cắt rốn”, rồi di cư 
vào miền Nam VN, cho tới 
khi sang đến Úc Đại Lợi và 
ngay cả được ăn Tết bên Mỹ 
nữa.
Tôi sinh ở miền bắc Việt Nam 
trong một làng quê, nông 
thôn tỉnh Thái Bình, giòng họ 
của tôi không đến nỗi nghèo 
khó cho lắm. Thời kỳ đó, gia 
đình tôi thuộc vào hạng trung 
lưu, có thể nói là khấm khá 
hơn nhiều gia đình khác trong 
làng. Vì thế năm nào Tết đến, 
giòng họ của gia đình tôi cũng 
đều chuẩn bị ăn Tết một cách 
chu đáo và linh đình, chuẩn 
bị Tết trước cả tháng, từ ngày 
23 tháng Chạp tiễn ông Táo 
về trời.
Đến gần Tết, thì họ hàng con 
cháu qui tụ về nhà Nội tôi, để 
gói bánh chưng và chuẩn bị 

đón Tết, nên rất vui.
Khoảng một tuần trước 
những ngày Tất Niên, dân 
làng, cũng như lối xóm rủ 
nhau đi giết heo đem về ăn 
Tết, hay còn gọi là đi “Đụng 
Lợn”. 
Người ta rủ nhau đến những 
nhà nào có nuôi heo đủ lớn, 
chuẩn bị bán, lấy tiền tiêu 
Tết, họ thương lượng giá cả, 
trao đổi mua bán, rồi bắt heo 
đem về nhà, để cùng nhau 
giết thịt ăn Tết. 
Từ ngữ “Đụng Lợn” này 
xuất phát từ những người dân 
vùng quê miền bắc, có nghĩa 
là 2 hay 3 nhà rủ nhau giết 
chung một con heo, chia thịt 
để ăn. Còn từ “Đánh Chén” là 
đi ăn cỗ hay ăn tiệc.
Riêng giòng họ nhà tôi, cứ 
vào dịp Lễ, Tết thì phải giết 
nguyên cả con, hay hai con 
heo mới đủ, vì con cháu, họ 
hàng đến chúc Tết các cụ rất 
đông. 

Ngoài miền Bắc, vào dịp Tết, 
nhà nào khá giả cũng phải có 
vài mâm cỗ cho 3 ngày Tết 
để khi họ hàng con cháu đến 
chúc tuổi, gia nhân sẽ bưng 
mâm cỗ, bình rượu ra nhâm 
nhi mừng Xuân.
Muốn có một cái Tết thịnh 
soạn, bà con cần phải mua 
sắm và chuẩn bị nhiều thứ 
như:
-Gặt Lúa: Khoảng giữa tháng 
Một Tây, gia đình tôi có mấy 
cô chú nông phu giúp việc, 
ông bà Nội tôi sai các cô chú 
ấy ra ruộng gặt lúa nếp đầu 
mùa, đem về xay giã thành 
gạo để gói bánh chưng. 
Nội tôi nói: Gói bánh chưng 
cần có nếp nàng hương, hoa 
vàng, hạt gạo to đều, gói bánh 
mới thơm ngon. Gạo nếp là 
loại lúa gặt đầu mùa đem về 
xay giã, xàng xẩy. Gạo nếp 
đầu mùa dẻo và rất thơm
-Tre Lạt:  Lạt buộc, dùng để 
gói bánh chưng. Công việc 

này do cánh đàn ông thực 
hiện, Tre hay giang có thể 
chặt những cây còn xanh, 
chẻ thành những sợ lạt buộc 
rất mỏng và dẻo. Giai đọan 
này có thể làm trước vài tuần, 
ngâm lạt dưới nước cho dẻo 
dai. Lạt bằng cây giang thì 
dẻo, khi cột bánh, xiết, xoắn 
không bị gãy.
- Lá Dong:  Cây dong được 
trồng trước cả một năm, trồng 
Dong gần những nơi ẩm thấp 
như bờ ao, bờ mương có xình, 
nước. Cây Dong dùng để lấy 
lá gói bánh. Phải chọn loại lá 
Dong không non, không già, 
vừa tầm. Lá phải to và mềm. 
Lá Dong có đặc tính làm đổi 
màu xanh gạo nếp gói bên 
trong, sau khi luộc. 
Ngoài miền bắc lá Dong dùng 
được nhiều việc, gói các thứ 
bánh và gói giò. 
Bà Nội tôi, chỉ cho Mẹ tôi 
cách chọn lá Dong, lá phải 
to và mềm, sau khi lau sạch 

lá dong, lấy dao bén lóc bớt 
đường sống lá cho thật mỏng, 
để khi gói bánh, sống lá sẽ 
mềm không bị cản trở khi gói. 
Lá Dong của nhà tôi được 
trồng ở mé bờ ao, nên rất 
tốt, lá xanh mướt và to. Đến 
ngày gói bánh chưng thì Bố 
tôi và chú họ của tôi, ra bờ 
ao, lấy dao phay cắt lá, xếp 
thành từng tệp đem về cho bà 
Nội, Mẹ và chị của tôi rửa, 
lau chùi cho sạch sẽ các bụi 
phấn, lóc cuống lá cho mỏng, 
để lá Dong mềm, dễ gói. Khi 
cắt sống lá, không cắt quá 
sâu, sẽ bén vào đến phiến lá, 
làm rách lá.
(Lấy phần sống lá đã cắt, giữ 
lại, để lót xuống đáy nồi luộc, 
trước khi xếp bánh chưng vô 
nồi, nhờ có cuống lá, bánh sẽ 
không bị khê).
Ở Úc Châu, trên tiểu bang 
Queensland cũng có lá Dong, 
nhưng lá rất nhỏ, tôi đã nhìn 
thấy chúng. 
Tôi có một ông bạn ở Bris-
bane, nhà ổng có một vườn 
nhỏ trồng được cây Dong. 
Ổng nói lá Dong ở Úc chỉ to 
bằng cái hĩm của thím tư Nãi, 
xóm Bình Khang. Cái ông 
này hay ví von linh tinh, cái 
ấy của thím Tư mà to bằng 
cái lá Dong thì quá cỡ thợ 
mộc rồi. 
Theo tôi nghĩ các cụ ngày xưa 
đã khám phá ra lá Dong dùng 
để gói bánh, thật là tuyệt hảo, 
vì lá Dong tiết ra màu xanh 
thiên nhiên ngấm vào gạo nếp 
trong bánh chưng, sau khi 
luộc, làm cho bánh thêm tươi 
đẹp. Màu xanh của lá Dong 
là màu tự nhiên, chứ không 
phải thứ màu pha trộn, như 
màu xanh bột hoá học trộn 
lẫn với gạo nếp, để làm bánh 
chưng xanh kiểu dân Mít bên 
Tây phương, khi gói bánh, 
nấu xôi.
-Giết Heo: Heo phải nuôi 
cả năm, hoặc rủ nhau đi đến 
những nhà nào có nuôi heo 
đã lớn, muốn bán lấy tiền tiêu 
Tết, thương lượng mua và 
giết thịt. 
Dân làng thường giết heo vào 
lúc 3 – 4 giờ sáng, khi con nít 
tụi tôi ngủ dậy, thì đã có sẵn 
bữa ăn sáng với dồi heo, lòng 
nóng, tiết canh, thịt luộc, thịt 
kho...vv..
Ăn sáng xong, người lớn lấy 
các tảng thịt đã xẻ sẵn trên 
các nia, thái ra từng miếng 
nhỏ, chế biến các món ăn cho 
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ngày Tết. 
Thịt Ba rọi thì thái thành 
từng miếng mỏng, dài cỡ 5 
phân, ướp muối tiêu + gia vị 
cho thơm, để gói bánh chưng
Thịt heo chế biến được nhiều 
món ăn cho ngày Tết 
Ngày xưa không có tủ lạnh, 
thỉnh thoảng ông Nội tôi giết 
1 con heo, cụ xẻ thịt xong, 
một mớ ăn liền, còn một mới 
để dành, cụ để nguyên từng 
tảng  thịt, ướp muối rồi bỏ 
vô hũ, đậy nắp lại, gắn kín, 
đem ngâm xuống ao, cả mấy 
tháng, không hư, vì dưới 
ao nước lạnh. Mùa Đông 
và Xuân ngoài miền bắc rất 
lạnh, mùa đông nước lạnh 
đến nỗi tôm, cá lờ đờ nổi lên 
chết, mà không bị ươn. Thấy 
cá chết, cứ việc vớt lên đem 
về kho, nấu, không sao cả.
-Gói Giò: Thịt heo làm nhiều 
loại giò, như: Giò lụa, giò 
vân, giò thủ, giò cuốn, giò 
xào
Giò lụa là loại thịt nạc, giã 
cho thật nhuyễn, trộn với 
ít bột, cho vào lá chuối gói 
tròn, cột thật chặt cho vào 
nồi luộc.
Giò vân giống như giò lụa 
nhưng có thêm chút thịt, 
hành thái nhỏ cho thành đốm 
đốm.
Giò cuốn: Lấy một miếng 
thịt thăn khoảng hơn 1kg 
xát muối, tiêu hành cuộn 
tròn cho thật chặt lại, rồi gói 
bằng lá chuối, sau đó đem 
luộc khoảng 4 – 5 tiếng, vớt 
ra để nguội, cắt từng khoanh 
mỏng, bóc vỏ lá chuối vất đi, 
để giò trên đĩa, xắt ra thành 
từng miếng nhỏ vừa đủ ăn.
Giò xào là loại thịt thủ hoặc 
thịt thăn, thái nhỏ ướp tiêu 
tỏi, xào chung với hành củ 
thái + mộc nhĩ (nấm mèo). 
Khi đã xào chín xong, dùng 
lá chuối hay lá Dong gói tròn 
lại. Giò có chiều dài khoảng 
chừng 3 hay 4 tấc. Người gói 
lấy 4 thẹp tre cứng, bản to, 
kẹp chung quanh cây giò, ép 
giò cho thật chặt, cột lại bằng 
lạt tre. 
Ngày xưa các cụ gói giò thật 
là cao thủ. Sau khi bó giò 
xong, quăng giò xuống ao, 
mà nước không ngấm vô 
được, Ngâm giò dưới nước 
để giữ lạnh.
Giò chấm với nước mắm nhĩ, 
rắc tí tiêu xay trên dĩa nước 
mắm. Giò ăn với xôi rất ngon.
-Gói Bánh Chưng: Câu đối 
ngày xưa: “Thịt mỡ, dưa 
hành, câu đối đỏ - Cây nêu, 
trang pháo, bánh chưng 
xanh” đã từng đồng hành qua 
biết bao thế hệ người Việt 
Nam ta, khắp mọi nơi. 

Cứ mỗi độ Xuân về lại nhắc 
tới hai câu đối này. Vì thế khi 
Xuân sang Tết đến, gia đình 
nào nghèo rớt mồng tơi, cũng 
phải có vài tấm bánh Chưng 
để cúng tổ tiên ông bà, chứng 
tỏ có không khí Tết. 
Ông bà Nội tội chỉ cho Bố 
Mẹ tôi cách gói bánh chưng 
không cần khuôn. Tôi còn 
nhớ ông bà nội tôi, dạy cho 
bố mẹ tôi cách gói bánh, bó 
giò và làm dưa chua, đến bây 
giờ tôi vẫn còn nhớ. 
Đúng là “dạy con, mà cháu 
khôn”. Tôi xin mạn phép kể 
ra đây công trình gói bánh 
Chưng phải qua nhiều gia 
đoạn, để các bạn trẻ có thể 
hiểu được, công sức khi làm 
ra tấm bánh chưng, phải vất 
vả như thế nào?
Ông bà Nội tôi nói: Để gói 
được những chiếc bánh 
chưng thơm ngon, xanh, dẻo 
mà không cần dùng khuôn, ta 
cần phải biết cách gói. 
Bánh chưng là món ăn đặc thù 
không thể thiếu được trong 
những ngày Tết của người 
Việt Nam. Tuy nhiên, để gói 
được bánh chưng ngon, chắc, 
lâu bị hư hỏng, đòi hỏi phải 
chọn nguyên liệu, cách gói 
cũng như cách luộc làm sao 
cho thời gian thích hợp bảo 
đảm sau khi luộc, bánh sẽ 
dẻo, giữ được lâu, mà vẫn 
thơm ngon.   Muốn được như 
vậy chúng ta phải chọn, các 
nguyên liệu:
- Đậu xanh mới, bở, vàng, 
luộc chín và nghiền nhỏ.
- Thịt ba rọi có nạc, mỡ, đều 
và dày. Chọn bì mỏng, đừng 
chọn nhiều nạc quá, bánh sẽ 
khô, khó ăn
- Gia vị: Muối, hạt tiêu
A. Chuẩn bị nhân đậu xanh, 
thịt, lá, gạo nếp
1: Đậu xanh ngâm nở trong 
vòng 2 tiếng. Đãi sạch và 
nhặt bỏ những hạt xấu rồi 
trộn lẫn với 1 muỗng  muối, 
sau đó cho vào nồi hấp cho 
chín. Đậu chín bở, dùng máy 
xay cho thật nhuyễn, đem 
trộn đều đậu với một chút 
tiêu (ít hay nhiều tùy khẩu 
vị). Sau đó, vo tròn đậu thành 
từng nắm bằng nhau.
2: Gạo ngâm khoảng 2 tiếng 
cho mềm (chỉ cần ngâm 2 
tiếng là đủ làm mềm gạo, 
không ngâm lâu sẽ làm gạo 
bị chua và bở). Sau khi ngâm, 
đãi lại gạo vài lần cho sạch 
và nhặt bỏ những hạt xấu. Kế 
tiếp cho1 muỗng muối vào 
gạo trộn đều.
3: Lá Dong tươi, rửa sạch 
4: Thái thịt miếng to bản, dày 
khoảng 2cm, dài khoảng 5cm 
- 6cm ướp với muối, hạt tiêu, 

có người còn ướp với bột 
cánh hồi cho thơm
B. Gói bánh
1: Khi gói bánh, sẽ xếp 4 lá 
Dong vuông góc, 
-Hai lá dưới úp mặt phải 
xuống (để như vậy thì khi gói 
bánh lại, phần mặt phải sẽ 
nằm bên ngoài làm cho bánh 
đẹp hơn).
-Hai lá trên ngửa mặt phải 
lên (để khi bóc bánh, bánh sẽ 
không bị dính).
2: Đổ khoảng 1 chén gạo vào 
giữa lá dong. 
3: Lấy một nửa nắm đậu 
xanh nhấn nhẹ để phần đậu 
xanh trũng xuống, rồi đặt 
một miếng thịt vào giữa phần 
đậu xanh kế tiếp, úp nửa phần 
đậu xanh còn lại (cũng được 
ấn nhẹ cho trũng xuống) lên 
miếng thịt, đặt nhân lên trên 
phần gạo, sao cho phần đậu 
xanh bao kín gần hết miếng 
thịt.
4: Đổ thêm một lớp gạo lên 
phía trên phần nhân và dùng 
tay san bằng, cho gạo phủ kín 
hết nhân.
Bố tôi gói bánh không cần 
khuôn, nhưng gói rất vuông 
và đẹp, cộng thêm cách cột 
lạt bánh chưng, giấu đầu lạt, 
nhìn rất thẩm mỹ 
Cách gói bánh, đặt lạt dưới 
lá dong, xếp lá dong dọc và 
ngang theo hình chữ thập, rồi 
bẻ lá cho vuông góc, gói lại. 
Lạt buộc phải chia cách đều, 
đó là nghệ thuật khi gói bánh 
chưng.
Cũng tương tự như cách gói 
bánh chưng. Người dân miền 
Nam gói bánh Tét, hình thức 
gói cũng như nhau. Nhưng 
bánh Tét có hình thù tròn và 
dài, giống cây giò. Bánh Tét 
ngoài nhân mặn, nhân ngọt 
ra, còn có nhân chuối nữa. 
Bánh Chưng, bánh Tét ngọt, 
nhân có thịt, đậu, gừng xay, 
trộn lẫn với đường đã được 
thắng lên cho nóng chảy 
thành lỏng xền xệt.
-Luộc Bánh: Bố tôi và chú tôi 
lo nhiệm vụ xếp bánh chưng 
vô nồi luộc. Tôi nghe Bố tôi 
chỉ cho chú tôi cách xếp bánh 
vào nồi luộc. 
Trước tiên xếp bánh theo một 
vòng chung quanh cái nồi, 
để bánh theo chiều đứng, 
giữa nồi thì xếp bánh đứng 
thành một khối, có khoảng 
trống nhỏ 4 góc. Đổ nước 
vào nồi, cho chìm ngập các 
bánh. Nước ngập trên các 
bánh khoảng chừng hơn 1 
gang. Đậy nắp nồi lại, nấu 
sôi khoảng 8 tiếng.  Khi nước 
sôi, luồng nước đối lưu sẽ 
cuộn từ dưới đáy nồi lên phía 
trên miệng nồi, bánh sẽ chín 

đều, không có chiếc bánh nào 
bị sượng gạo hay chưa chín. 
Luộc bánh phải dùng củi. 
Miển quê tôi toàn là đồng 
ruộng, nhiều rơm rạ, không 
có cây, nên không có củi, 
phải dùng gốc tre và cành tre 
khô, cành cây nhãn, cây vải 
làm củi. Vậy mà mỗi năm 
cũng có đủ củi để luộc bánh 
chưng. 
Khi còn ở ngoài bắc, Bố tôi 
và chú tôi lấy đất nặn 6 cục 
đầu rau thật to, để làm 2 cái 
bếp đặt hai nồi bánh chưng 
lên luộc. 
Sau này di cư vào Nam có 
nhiều dụng cụ hơn, không 
phải nặn đầu rau nữa. Bố 
tôi thuê bác phó rèn làm cho 
mấy chiếc kiềng bếp to có 
3 - 4 chân. Thuê mấy bác gò 
thùng làm cho mất cái nồi lớn 
đựng khoảng 50 lít nước, để 
thường xuyên nấu rượu. 
Khi luộc bánh Bố tôi đặt 
kiềng trên mấy cục gạch cho 
bếp kiềng khỏi lún xuống 
đất. Dùng nồi nấu rượu để 
luộc bánh chưng. Mỗi lần 
luộc được khoảng 20 đến 25 
tấm bánh chưng. 
Mỗi năm gia đình tôi chỉ gói 
vài chục cái bánh chưng là đủ 
ăn Tết và để dành ra Giêng.   
-Làm Dưa chua: Trước Tết 
Mẹ tôi đi chợ mua cải cay, 
mua mấy chùm hành tím 
khô, củ nhỏ, đem về bóc vỏ, 
muối dưa chua để ăn với 
bánh chưng trong 3 ngày Tết.
a) Cải cay: Là loại cải sen lá 
to vẫn thường làm dưa chua, 
mua về rửa sạch, cắt nhỏ, 
muối trong hũ vài ngày sẽ 
chua.
b) Hành tím: Củ hành tím, 
loại nhỏ bằng ngón tay cái, 
họ thường nhổ lên, rửa sạch 
rồi cột lại thành từng chùm 
treo lên cho khô, đem ra chợ 
bán.  
c) Củ kiệu: Muối củ kiệu 
thì rắc rối hơn, phải bóc vỏ 
già, ngâm nước tro, rửa sạch 
trước khi muối. Người miền 
Nam có tôm khô, dưa củ 
kiệu. 
Ba loại: Dưa cải, dưa củ hành 
tím, dưa củ kiệu, ăn với bánh 
chưng chiên trong ngày Tết 
rất ngon.
-Mâm Cỗ Tết: Mâm cỗ Tết 
thịnh soạn có nhiều món chế 
biến từ thịt heo, các món 
nhậu trên mâm có:
1 đĩa giò lụa hay giò vân
1 đĩa giò thủ hay giò xào
1 đĩa giò cuốn 
1 đĩa dưa chua + dưa hành 
tím
1 đĩa thịt heo luộc, lòng, dồi, 
tim gan phèo phổi 
1 tô miến nấu với thịt hầm, 

mộc nhĩ (bún tầu, nấm mèo). 
Món soup này được nấu từ 
nước lèo luộc thịt với một 
cục thịt heo ba chỉ vuông vắn 
cỡ 5 phân, thịt nấu thật nhừ.
Tết còn có thêm món thịt 
heo nấu đông, chan tí nước 
mắm, ăn với cơm gạo tám 
thơm, rất ngon thời bấy giờ. 
Thịt nấu đông, được lấy từ 
thịt đùi heo, thái mỏng thành 
từng miếng nhỏ, hầm thật 
nhừ. Thời tiết lạnh, sẽ làm 
món thịt hầm, đông lại giống 
thạch (jelly)
 -Mứt: Mứt làm từ hạt sen, 
mứt thèo lèo, mứt bí, mứt 
khoai, mứt gừng, mứt đậu 
phộng mè đen và nhiều thứ 
mứt khác.
-Hạt Dưa đỏ, là hạt dưa hấu 
rang chín, nhuộm đỏ, có thể 
dùng cả năm, không bị hư.
-Pháo: Trước sân chú họ 
của tôi chặt một cành tre dài 
khoảng 3 mét, cắm trước sân 
nhà, trên ngọn tre chú để lại 
một chùm lá, rồi chú treo dây 
pháo dài khoảng hơn 2 thước 
lên cây nêu, cứ cách khoảng 
giữa các tràng pháo, chú tôi 
cột theo một cái pháo đại. 
Sáng mồng Một Tết, chú tôi 
dậy sớm, châm lửa đốt pháo. 
Pháo nổ inh ỏi điếc lỗ tai. 
Khi dây pháo cháy, nổ đến 
cái pháo cuối cùng, thì bọn 
trẻ chúng tôi dành nhau, nhào 
vô đống xác pháo, tìm kiếm 
những cái pháo lép, chưa nổ. 
Chúng tôi chế lại ngòi, cắm 
vào cái pháo lép, rồi đốt, 
quăng ra xa cho nó nổ. 
Khi xuống định cư ở dinh 
diền Cái Sắn Long Xuyên, 
người dân kênh F và kênh G 
có nghề làm pháo. Pháo của 
họ nổ rất dòn, ít bị lép. 
Chúng tôi nghe người lớn 
đồn thổi cho nhau nghe...Chó 
rất sợ tiếng nổ của pháo...
Nghe vậy, thằng em họ của 
tôi nó dụ chó lại gần, cột 2 - 3 
viên pháo vào đuôi chó, đốt 
cho nổ. Con chó sợ trốn mất 
mấy ngày, đói quá, qua Tết 
mới dám về nhà.
Tôi có người bà con làm pháo 
ở kênh F1, kể chuyện làm 
pháo rất nguy hiểm, khi chầy 
cối giã thuốc pháo dễ bị phựt 
lửa, có thể bị phỏng, chết 
cháy như chơi. Vì thế khi tán, 
giã thuốc pháo, họ phải giã 
vào lúc tối trời, không nóng. 
Người ta đem chầy cối ra bờ 
ao để giã thuốc pháo, nếu bị 
phựt lửa, họ nhẩy thùm xuống 
ao, lặn dưới nước, tránh bị 
phỏng. Nghe kể thuốc pháo 
được làm bằng diêm sinh 
(lưu huỳnh), về sau họ mua 
thuốc nổ của lính pháo binh. 
Loại thuốc bồi, tống đạn cực 



mạnh cho đạn bay xa hơn. 
Những viên thuốc bồi của 
pháo binh có hình dáng giống 
như viên đá lửa bật quẹt hồi 
xưa, nhưng to hơn. Thuốc 
phải giã thật nhuyễn, trộn lẫn 
diêm sinh rồi mới cuộn trong 
giấy pháo đỏ. 
Kỹ thuật kết ngòi từng viên 
pháo lại với nhau thành 1 
tràng pháo cũng rất tinh vi. 
Cách kết ngòi của các viên 
pháo, phải liên kết với nhau, 
khi đốt, pháo sẽ cháy liên tục, 
lan từ ngòi này sang ngòi của 
viên pháo kế tiếp. Như vậy 
pháo sẽ nổ giòn, tan xác mà 
không đứt đoạn. Một dây 
pháo có thể dài cỡ 2-3 mét, 
thậm chí 4-5 mét như mấy 
chú Ba Chơ Lớn thường 
đặt mua. Một dây pháo có 
khoảng 20 bánh (tràng) pháo 
kết lại. 
Nhà sản xuất, thường kết nối 
vài chục bánh (tràng) pháo 
lại với nhau, thành một dây 
pháo. Cuộn tròn bỏ trong 
một cái hộp, trưng bán. Mỗi 
bánh pháo cách nhau bằng 1 
cái pháo đại. Khi đốt pháo, 
chúng ta sẽ nghe thấy tiếng 
pháo nổ “Đẹt Đẹt” liên tục, 
cho đến lúc nghe tiếng nổ 
thật lớn “Đùng” một cái, tức 
là pháo đã cháy hết một bánh 
(tràng), rồi lại tiếp tục nổ 
“Đẹt Đẹt” sang tràng kết tiếp,  
lại...Đùng...cho đến khi pháo 
cháy, nổ tới ngọn cây Nêu thì 
hết, ngưng. 
Tiếng pháo vừa ngưng, thì 
bọn trẻ chúng tôi nhào ra chen 
nhau, lượm những viên pháo 
lép, chưa nổ, chế lại ngòi nổ, 
đốt tiếp cho nổ...
Trước Tết Mậu Thân 1968, 
dân miền Nam còn được đốt 
pháo đón Tết. Thời đó dân 
Xóm Mới Gò Vấp sản xuất ra 
loại pháo nổ cực mạnh. Đó là 
viên pháo M28 ngòi ngang, 
nổ rất lớn, điếc lỗ tai. 
Lúc còn đi học, nhóm nam 
sinh chúng tôi đi tìm kiếm, 
mua M28 đem đến trường 
đốt, thảy vô đám nữ sinh đang 
ngồi nói chuyện, làm cho bọn 
nữ sinh sợ té đái. Thầy Giám 
hiệu bắt được tụi tôi, phạt qùi 
dưới chân cột cờ có đá dăm, 
chảy máu đầu gối, đau thốn 
tới tim.  
-Câu Đối: Già đình nào có 
vẻ trí thức, sang trọng thì 
ra cổng chợ hay vỉa hè phố, 
thuê mấy cụ đồ nho, vẽ cho 
mấy câu đối, đem về treo cột 
nhà hoặc dán trước bàn thờ, 
chứng tỏ Xuân sang, như:
-Năm mới hạnh phúc bình an 
đến - Ngày Xuân vinh hoa 
phú qúi về
-Bách lão, bá niên trường 

trường thọ - An Khang phú 
qúi thái thái bình.
-Tổ tiên công đức thiên niên 
thịnh -Tử hiếu tôn hiền vạn 
đại vinh.
Trước Tết, phong tục Việt 
Nam, có ngày 23 tháng Chạp, 
cúng tiễn ông Táo về trời, 
trình lên Thượng Đế các sự 
việc đã xẩy ra trong năm cũ 
ở trần gian. 
Đêm 30 Tết trừ tịch, mọi 
người thức khuya, canh nồi 
bánh chưng và đón Giao 
Thừa, mừng Năm Mới
Sáng Mồng Một Tết đầu 
năm, mở cửa đón Xuân vào, 
đốt pháo đuổi tà ma. Mời 
người đến xông nhà, xông đất 
lấy hên. 

Chúc Tết các bậc 
trưởng thượng

Ngày Mộng Một Tết gọi là 
ngày đi chúc tết Cha Bác. 
Chị em chúng tôi dậy sớm 
chạy đến chúc Tết Bố Mẹ. 
Sau đó cả gia đình ăn cỗ đầu 
năm. Chúng tôi là những kẻ 
bề dưới, là con cháu, được bố 
mẹ sắp lỡi, sai chúng tôi đem 
lỡi đi Tết ông bà, các bác. 
Cụ dạy con cháu:
-Mồng Một Tết Cha
-Mồng Hai Tết Chú
-Mồng Ba Tết Thầy
Thời đó, những đứa trẻ như 
chúng tôi, được bố mẹ may 
cho những bộ quần áo mới 
toanh, mặc Tết, tôi theo các 
chị, các anh bưng lỡi đi chúc 
Tết các bậc trưởng thượng. 
Bố mẹ dạy chúng tôi, nói 
những câu chúc Tết rất hay, 
được các bậc trưởng thượng 
xoa đầu, khen ngoan, cho tiền 
“Mừng tuổi”, miền Nam gọi 
là “Lì Xì”. 
Ông bà Nội tôi, thường để 
dành những đồng tiền giấy 
còn mới tinh để “Mừng Tuổi” 
cho các cháu. 
Người ta quan niệm rằng, 
nhận tiền Lì Xì còn mới tinh 
thì sẽ được nhiều cái hên 
trong năm. 
Chúng tôi rất vui khi nhận 

được những đồng tiền Lì Xì 
trong tay, chốc chốc lại bỏ ra 
đếm, xem mỗi đứa được bao 
nhiêu. 
Sau 3 ngày Tết, Mẹ tôi dụ khị 
chúng tôi, giao tiền cho Mẹ 
giữ, vì Mẹ sợ chúng tôi đánh 
rơi mất. 
Mẹ tôi thường giữ tiền Lì Xì 
của chúng tôi, khi nào có dịp 
đi chợ, Mẹ mua quần áo, giầy 
dép và đồ chơi cho chị em 
chúng tôi.
Lì Xì là tiếng Tàu, còn người 
miền Bắc chúng tôi nói là tiền 
“Mừng Tuổi” mới đích thực 
là tiếng Việt.
Nhớ lại thuở xưa, không khí 
ba ngày Tết thật đầm ấm, mọi 
người trong gia đình đều bận 
rộn. Các bà, các chị lo quán 
xuyến việc nhà, bận rộn nấu 
mướng cỗ bàn cho những 

ngày giáp Tết. Quét dọn nhà 
cửa cho khang trang sạch sẽ, 
thanh toán các món nợ nần, 
để khỏi bị đòi nợ ngày đầu 
năm. Lo sắm sửa những thứ 
cần dùng trong những ngày 
Tết. 
Trước Tết chuẩn bị gói bánh 
thì phụ nữ phải làm các công 
việc như: xay lúa giã gạo, 
chuẩn bị số lượng lá dong 
đủ gói bánh, ngâm gạo, luộc, 
đãi, xay đậu xanh, ướp thịt.
Các ông thì chuẩn bị gặt lúa, 
chẻ tre làm lạt, củi, nồi, bếp, 
giết heo, gói bánh, bó giò, 
nấu rượu.
Con nít chúng tôi háo hức 
ngồi xem ông bà, bố mẹ gói 
bánh chưng, phụ người lớn 
chuyển lá dong, chuyển lạt 
buộc, chuyển bánh ra lò luộc. 
Nhìn cái cảnh già trẻ lớn bé 
ngồi canh nồi bánh chưng, 
nói chuyện rôm rả suốt đêm, 
mà cảm thấy vui vui, mặc dù 
ngoài trời sương lạnh, giá 
buốt nơi miền Bắc. Tuy giá 
lạnh, nhưng không làm chúng 
tôi nản lòng.
Bố tôi làm cho chị em chúng 
tôi một cái ổ rơm, giống như 
cái ổ ấp trứng gà, đường kính 
rộng chừng hơn một mét, bên 

trong ổ rơm trải một manh 
chiếu vỉ, cho chúng tôi ngồi 
ôm nhau.  Cái ổ rơm để trên 
sân gạch gần bếp nấu bánh 
chưng, cho chúng tôi ngồi 
hong ấm từ bếp than hồng. 
Chúng tôi ngồi trong ổ rơm 
ngắm nhìn lò củi, lửa hồng 
cháy lẹt đẹt dưới nồi bánh 
chưng, vừa ấm, vừa vui tai. 
Ngoài miền Bắc, mùa Đông 
và mùa Xuân rất lạnh, được 
ngồi sưởi ấm bên bếp củi, 
than hồng thật là hạnh phúc. 
Ngày xưa, ở vùng quê miền 
bắc không có chăn, mền, như 
bây giờ, nên nhà nào cũng có 
một hay vài cái ổ rơm trong 
nhà. Tối tối cả nhà quây quần 
nằm chung trong một ổ rơm 
ôm nhau ngủ, giữ hơi cho ấm. 
Khi di cư vào Nam, khí hậu 
ấm áp quanh năm, không còn 
nhìn thấy cái cảnh nằm ổ rơm 
nữa. Ổ rơm đôi lúc bị bọ rệp 
chui rúc tấn công người.
Lúc còn ở Cái Sắn, Long 
Xuyên. Gia đình tôi hàng 
năm vẫn gói bánh chưng, như 
khi còn ở miền bắc. Nhưng 
công tác luộc bánh chưng, thì 
coi bộ dễ dàng hơn. Bố tôi 
luộc bánh trong nhà bếp, chứ 
không luộc bánh ngoài sân 
nữa, vì có bếp kiềng bằng sắt 
rất to trong nhà bếp và dùng 
nồi nấu rượu làm nồi luộc 
bánh chưng. 

Đi Chúc Tết
Ngày Tết, bố mẹ tôi dạy cho 
chị em chúng tôi, những lời 
chúc Tết đến các bậc trưởng 
thượng rất văn hoa và có ý 
nghĩa hiếu thảo, như:
“Năm mới chị em chúng cháu 
đem lỡi đến chúc tuổi ..Ông 
Bà....Bác... 
Cầu xin ơn trên ban cho.........
năm mới dồi dào sức khỏe, 
thêm tuổi, thêm nhân đức, 
trường thọ, sống lâu với con 
cháu”. 
Sau này, mấy phụ huynh xem 
nhiều phim tập, phim Tàu, 
dạy con cháu thêm những câu 
chúc Tết theo văn hóa Tàu: 
“Phúc như Đông Hải, Thọ tựa 
Nam Sơn” - Chúc sức khỏe - 
Bảo trọng..vv..
Bố Mẹ tôi dặn khi vô Tết ai, 
thì nhớ mang một cặp bánh 
chưng, đặt trên đĩa cho trịnh 
trọng rồi bưng vô Tết. 
Theo thông lệ của người bắc. 
Ông bà, các Bác sau khi nhận 
lỡi, sẽ cho tiền “Mừng Tuổi” 
rồi cám ơn, chúc lại con cháu 
“mau lớn, học hành giỏi 
giang, ngoan ngoãn”. Sau đó 
Ông bà hay các Bác sẽ nhận 
một tấm bánh lấy thảo, rồi 
tặng lại các cháu một tấm 
bánh, để đi Tết người khác. 

(Tiếng lóng gọi là “Lại Quả”)
Hồi đó, tôi có một bà bác họ, 
bà rất là trùm sò. Năm nào 
chị em chúng tôi cũng đến 
Tết hai bác.  Bác gái là bác 
dâu thôi. 
Đi đến Tết bác, thì bà luôn 
vui vẻ nhận lỡi cả 2 tấm bánh 
chưng của chúng tôi. Nhận lỡ 
xong, bác trùm Sò phán một 
câu mất cảm tình: “Hôm nay 
con cháu đến Tết bác đông 
quá, bác hết tiền Lì Xì rồi, 
bác nhận lỡi cho nhé, còn 
tiền Lì Xì thì cho bác khất ra 
Giêng, bác sẽ gửi cho”. 
Bao nhiêu năm chúng tôi đến 
Tết hai bác, bác gái đều khất 
như vậy, mà chẳng có năm 
nào bác gửi tiền Lì Xì cho tụi 
tôi” (No back pay). 
Tết bác xong, chúng tôi méo 
mặt, chào bác ra đi mà lòng 
buồn tê tái.  
Năm tôi lên 10 tuổi, đã có 
trí khôn, bố mẹ tôi cũng sắp 
sẵn cho chúng tôi một cái lỡi 
2 tấm bánh chưng đi Tết bác 
trùm sò...Chị em chúng tôi 
nháy mắt nhau, tủm tỉm cười, 
quyết tâm chơi bác một phen 
ra mặt. Chúng tôi vẫn nhận 2 
tấm bánh ra đi, nhưng chúng 
tôi tảng lơ, không ghé đến Tết 
bác Trùm.... 
(Bypass cho qua nhà bác 
luôn.)
Sau Tết bác trùm ghé thăm 
bố mẹ tôi. Chị em chúng tôi 
thấy bóng bác tới, liền trốn đi 
chơi xa. 
Được biết, bác kể cho bố mẹ 
tôi nghe, năm nay không thấy 
chị em chúng tôi đến Tết bác. 
Chú tôi kể lại. Bố mẹ tôi nói 
với bác: Chúng em có sắm 
lỡi cho các cháu đến Tết bác 
mà, để chúng em hỏi các cháu 
xem, nếu chúng nó hỗn hào, 
không Tết bác, chúng em sẽ 
sửa phạt chúng ngay. 
Sau khi bác trùm sò dời nhà 
tôi, chị em chúng tôi về nhà, 
bố mẹ tôi tra hỏi. Tết vừa rồi 
chúng mày có đến Tết bác 
Trùm không? Chị em chúng 
tôi cứng họng, im re, không 
đứa nào trả lời, thế là bố tôi, 
bắt chúng tôi qùi và đét vào 
mông mỗi đứa mấy roi. 
Chúng tôi bị oan, tức quá nên 
thét lên: Chúng con Tết bác 
hoài, mà chẳng có năm nào 
bác Lì Xì cho chúng con, lại 
còn lỗ mất 2 cái bánh nữa. 
Mẹ tôi quay đi mỉm cười, 
rồi xin bố tôi tha cho chị em 
chúng tôi, và dục mấy đứa đi 
ra ngoài rửa mặt, cấm không 
được khóc nữa! 
Chúng tôi vừa xụt xịt khóc, 
vừa đi ra ngoài, xuống ao 
rửa mặt. Tôi vừa ra khỏi cửa 
thì nghe tiếng Mẹ tôi nói với 



bố...Bác ấy trùm sò quá, nên 
chúng nó hư là phải. Người 
lớn mà cứ nói dối con nít, thì 
nghe làm sao được. Thà nói 
không cho tiền Lì Xì chúng nó 
đi...Chứ năm nào cũng khất ra 
Giêng gửi cho, rồi lờ đi luôn... 
Bác ấy kẹo quá, mất mặt với 
con cháu.....Nghe lén được Mẹ 
tôi nói, thế là chúng tôi được 
giải oan.
Có một năm, ngày Tết chúng 
tôi sang nhà Thím họ và ăn Tết. 
Thím dâng nhang tế tổ, miệng 
thím lẩm bẩm cầu nguyện: 
“Lạy ông bà cho con khỏi chạy 
bạy”. Tôi không hiểu thím nói 
“chạy bạy” là cái gì, về sau Bố 
tôi cắt nghĩa là thím cầu xin 
tổ tiên phù hộ cho năm mới 
không còn vất vả nữa...
Ối chà!Tiếng miền bắc sao mà 
phong phú thế.
Khi chúng tôi khôn lớn, thì 
các bậc cha ông đã dạy dỗ 
và chuyền đạt cho chúng tôi 
những phong cách ngày Tết 
thật thú vị. Nhất là cách gói 
bánh chưng, gói làm sao cho 
bánh đẹp, dẻo và ngon. 
Ngày chị tôi đi lấy chống. Bố 
Mẹ tôi phải chuẩn bị rất nhiều 
lỡi cho anh chị tôi đi Tết đầu, 
nhận họ. 
Họ hàng bàng tộc nhà tôi rất 
đông, nên anh chị tôi phải đi 
Tết cả tuần mới hết hai họ, Nội 
Ngoại bên vợ, bên chồng. Anh 
chị phải đội, gồng gánh lỡi đi 
Tết Ông bà, chú bác cậu mợ, 
lỡi nhiều vô kể. 
Khi di cư vào Nam, tôi thấy 
các cặp vợ chồng mới cưới đi 
TẾT nhận họ, thì họ nhờ một 
người em chèo xuồng chở lỡi 
đi theo, đỡ vất vả, khỏi phải 
gánh gồng, tiền “Mừng Tuổi” 
anh chị sẽ chia lại cho đứa em 
chèo xuồng, để vui vẻ chung.
Đi Tết nhận họ rất mệt, nhưng 
ngược lại Ông Bà, Chú Bác, 
Cô Cậu sẽ cho tiền Mừng Tuổi 
hậu hĩ hơn. Ông bà chú bác 
sẽ chúc lại câu: Chúc cho Vợ 
chồng cháu được hạnh phúc, 
đầu năm sinh con trai, cuối 
năm sinh con gái (các cụ chúc 
vậy, làm như chị em đẻ giống 
như gà). 
Lúc trao tiền Lì Xì thì Ông Bà 
nói: “Mừng cho hai cháu một 
tí để làm vốn, gây dựng gia 
đình”. Câu nói rất tình cảm. 
Tôi lập gia đình bên Úc nên 
không còn cái cảnh đi Tết nhận 
họ như bên VN nữa, chỉ đến 
nhà Cha Bác chúc Tết bình 
thường thôi.
Hồi còn là thiếu nhi, tôi và 
mấy đứa bạn hay phá phách có 
hạng, người ta nói: “Nhất qủi 
nhì ma, thứ ba học trò”
Lúc chúng tôi còn trong đoàn 
Nghĩa Binh (tức là thiếu nhi 

thánh thể như bây giờ). 
Chúng tôi đi nhà thờ, lễ, hay 
ngủ gục, nghịch phá và đùa 
giỡn trong nhà thờ, nên hay 
bị các Soeurs và ông bà Quản 
đánh rất đau. Chúng tôi bàn 
nhau phục thù những ông bà 
Quản và bà Soeurs nào dữ hay 
đánh chúng tôi.
Gần đến ngày Tết chúng tôi 
vào nhà xứ chôm mấy bao 
thuốc lá Basto của cha xứ. Cha 
xứ của chúng tôi thuộc loại 
nghiền thuốc lá nặng, chuyên 
hút thuốc Basto xanh. 
Sau khi chôm được hai bao 
thuốc lá của cha xứ, chúng tôi 
đem về bóc, lấy những thuốc 
origin ra, cẩn thận không làm 
rách bao. Sau đó chúng tôi lựa, 
chặt những que sậy đúng kích 
cỡ của điếu thuốc lá, rồi đút 
que sậy vào bao thuốc. Sắp xếp 
cho ngay ngắn, như gói thuốc 
lá còn nguyên xi, dán lại như 
cũ. 
Còn hộp mứt thì chúng tôi lấy 
từ lỡi Tết, mở ra ăn hết mứt, 
sau đó bỏ cứt dê và sỏi nhỏ vào 
hộp mứt, dán lại y chang như 
mới. 
Theo như đúng thủ tục “Ngày 
Mồng Ba Tết Thầy”. Tiểu đội 
nghĩa binh chúng tôi đến Tết 
ông bà Quản bằng các lỡi do 
chúng tôi tự chế. Ông bà Quản 
nhận lỡi, khen chúng tôi ngoan 
ngoãn và lễ nghĩa, Lì Xì bánh 
kẹo cho chúng tôi chia nhau 
ăn. 
Ông bà Quản không hề biết lỡi 
của chúng tôi thuộc hàng giả 
(loại mứt Trung Quốc). 
Sau Tết mới phát giác ra, ông 
Quản đi méc cha xứ và bố mẹ 
chúng tôi. Cha xứ gọi chúng tôi 
vô nhà xứ, bắt chúng tôi nằm 
sấp xuống nền nhà, giữa phòng 
khách nhà xứ như các thầy sắp 
được truyền chức linh mục.
Cha đọc bản án xong, rồi tuyên 
bố án phạt. Hình phạt là: Cha 
chỉ đánh vào mông, mỗi thằng 
5 roi thôi, với điều kiện, roi nào 
cha đánh xuống mông, mà kêu 
đau và xoa xoa, thì cha bỏ qua, 
không đếm. Cha xứ cầm roi 
tre, giơ thẳng tay quất xuống 
mông, đau thấy mẹ, nên thằng 
nào cũng xoa xoa và la khóc. 
Khóc và xoa là cha bỏ qua 
không đếm roi đó, nên cha 
đánh hoài, vẫn chưa đủ 5 roi. 
Vị chi sau khi nhận án phát, 
mỗi thằng phải lãnh cái búa 
gần 5 chục roi, lột da mông. 
Thời buổi đó là thời dạy dỗ 
bằng roi vọt, nên ai cũng phải 
chấp nhận. Nếu như bây giờ thì 
Cha xứ, các Soeurs và ông bà 
Quản đi tù lâu rồi. 
Thế mà khi về nhà, Bố Mẹ tôi 
còn bồi thêm câu: “Già đòn 
non nhẽ, đánh khỏe phải kinh” 

có ức không? 
Ngày nào, năm xưa chúng tôi 
nghịch như vậy, mà năm nay 
đã gần đến tuổi “Thất thập cổ 
lai hy” rồi. 
Nhớ quá những ngày xa xưa 
ấy.

Hiện tại
Thôi chuyện cũ kể đến đây tạm 
đủ, bây giờ viết đến hiện tại: Từ 
ngày tôi đến Nam Úc định cư, 
hàng năm Nam Úc đều có gói 
bánh chưng bán ra thị trường 
cho đồng hương mua về cúng 
tổ tiên, ông bà và ăn Tết.
Hải ngoại không có Lá Dong, 
nên bánh chưng được gói bằng 
lá tre nhập cảng từ Thái Lan. 
Trước khi gói bánh, lá tre được 
luộc kỹ, vớt ra ngâm nước 
lạnh, rửa ráy, lau chùi sạch sẽ, 
chặt theo kích cỡ, hợp với kích 
thước của cái khuôn gói bánh. 
Kỹ thuật xếp lá tre vào khuôn, 
cũng phải tỉ mỉ, sao cho đẹp, 
khi gói, lá không bị bung ra, 
lúc ép bánh, gạo bên trong 
bánh không bị lòi ra ngoài. 
Bánh gói bằng là tre không dễ 
dàng như gói bằng Lá Dong 
bên VN. Lá tre được xếp ngay 
ngắn vào khuôn, rồi đưa cho 
người đổ gạo, nhân đậu thịt, rồi 
chuyền đến người khác, có tay 
khoẻ, gói lại và cột dây. 
Trước khi đem vô nồi luộc, bà 
con còn bọc thêm một lớp giấy 
bạc, bao kín chiếc bánh, rồi mới 
đem xếp vô nồi. Luộc 6 tiếng 
đồng hồ trên lò bếp Gas nước 
sôi, xùng xục. Có người cho 
rằng, giấy bạc có chất nhuôm, 
bọc bánh chưng mà luộc 6 đến 
8 tiếng đồng hồ trong nước sôi, 
nhiệt độ nóng trên 100 đến 120 
độ C, có thể giấy nhôm sẽ thải 
ra chất nhuôm, ngấm vào bánh 
chưng, ăn vô có hại cho sức 
khoẻ.  
Mình không phải là chuyên 
viên phòng thí nghiệm, nên 
không sure cái vụ này. Hổng 
biết có ai gửi bánh chưng đưa 
đi thí nghiệm chưa nhỉ? 
Riêng cá nhân tôi, thì cho tới 
luôn, Vì cả năm mới có bánh 
chưng ăn một lần. Nếu có chút 
nhuôm ngấm vào người, thì 
nặng thêm chút xíu nữa, chắc 
hổng có sao đâu???
Xin kể tiếp: Bánh chưng sau 
khi luộc chín, được vớt ra, 
ngâm qua nước lạnh, rồi vớt 
lên, đem đi ép qua một đêm. 
Sáng sớm hôm sau, bóc giấy 
bạc vất đi, lau chùi nhớt gạo 
chung quanh bánh cho sạch, 
làm thẩm mỹ, thay dây mới, 
cột bánh lại, đem ra shop bán. 
Bánh chưng hải ngoại, tuy 
không được đẹp như bên Việt 
Nam, nhưng người Việt đồng 
hương chúng ta cũng có được 

những niềm vui của ngày 
Tết truyền thống mà cha ông 
chúng ta để lại nơi xứ người.
Qua nhiều thế hệ, cho đến bây 
giờ, tấm bánh Chưng vẫn là 
niềm hân hoan của ngày Tết 
xum họp, đoàn tụ gia đình 
họ hàng, theo phong tục Việt 
Nam. 
Những chiếc bánh đẹp, đầy 
đặn, vuông vức, sắc cạnh là 
niềm hãnh diện, của những 
người gói bánh. 
Những tấm bánh chưng đẹp, 
được chọn, lựa dành riêng, bày 
trên bàn thờ cúng tổ tiên ông 
bà. 
Ngày xưa các cụ còn gói những 
tấm bánh chưng nhỏ dành 
riêng cho bọn trẻ chúng tôi. 
Bánh nhỏ nhìn rất dễ thương, 
như là món quà đầu năm cho 
con cháu.
Tết đến, xuân về, hình ảnh 
những tấm bánh chưng vẫn 
nhắc nhở mỗi người chúng 
ta về giá trị dân tộc và truyền 
thống quê hương.
Từ ngày sang Úc, gia đình 
chúng tôi không còn gói bánh 
chưng nữa, nhưng hàng năm 
các thành viên trong gia đình 
chúng tôi đều tình nguyện 
tham gia vào đội ngũ gói bánh 
chưng CĐ để vui xuân. 
Mỗi năm gia đình tôi mua 
khoảng một chục tấm bánh 
chưng đem đi Tết và để dành 
ăn suốt năm. 
Trong tủ lạnh, nơi ngăn đá của 
nhà tôi lúc nào cũng có bánh 
chưng. Bánh chưng mua về, 

đem cắt ra thành từng miếng 
nhỏ, rồi để vô ngăn đá (freezer) 
trong tủ lạnh. 
Khi nào muốn ăn, thì lấy ra 
từng miếng, cho vào Micro-
wave Oven reheat cho tan đá, 
đem lên chảo chiên vàng. Nhìn 
thấy bánh chưng màu vàng, 
cứng và dòn là OK. 
Bánh chưng chiên, ăn với dưa 
món chua, hoặc củ hành muối, 
hay củ cải trắng phơi khô muối 
với nước mắm, ngon tuyệt cú 
mèo đó qúi vị ơi!!.Yum! Yum!!
Mẹo vặt, bóc bánh chưng để 
ăn. Khi bóc bánh, người ta 
gỡ lạt, mở lá ra, lấy sợ lạt cột 
bánh, quấn ngang cái bánh, 
rối xiết chặt, cắt bánh ra thành 
từng miếng nhỏ. 
Cắt bằng giây lạt, không bị 
dính.
Bánh chưng không nên cắt 
bằng dao, vì gạo nếp của bánh 
rất mềm và dính như keo, sẽ 
bám chặt lấy dao rất khó rửa. 
Ngày nay bà con dùng dao 
nhựa (dao đi pinic) nhúng vào 
nước nóng rồi cắt bánh chưng, 
hoặc lấy miếng plastic mỏng 
bọc lưỡi dao để cắt, dao sẽ 
không dính. Cắt bánh xong, 
dục dao vào thùng rác, khỏi 
phải rửa.
Nhân dịp Năm mới xin kính 
chúc qúi đồng hương. Một 
năm: 
May mắn và Hạnh phúc
Bách niên, giai lão

Cheer
Jo. Vĩnh SA



Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa tức Trung 
Cộng trở thành nước 

cộng sản lớn và mạnh nhứt 
thế giới sau khi Liên Xô sụp 
đổ năm 1991. Chiến tranh 
lạnh giữa hai khối tư bản và 
cộng sản (CS) chấm dứt. Tiếp 
đó, một cuộc đối đầu mới phát 
sinh do những tranh chấp giữa 
Hoa Kỳ và Trung Cộng.

1.- HOA KỲ VÀ VẤN 
ĐỀ ĐÀI LOAN
Phức tạp nhứt trong bang 
giao giữa Hoa Kỳ và Trung 
Cộng là vấn đề Đài Loan 
(Taiwan). Nguyên trong cuộc 
nội chiến quốc-cộng sau thế 
chiến 2, Trung Hoa Dân Quốc 
(THDQ) thất bại, chạy ra Đài 
Loan năm 1949. Đảng Cộng 
Sản chiếm lục địa Trung Hoa, 
lập ra Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa tức Trung Cộng.
Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ 
THDQ, nhưng vào đầu thập 
niên 70, đã thay đổi sách lược. 
Năm 1972 tổng thống Hoa Kỳ 
là Richard Nixon thăm Trung 
Cộng, ký kết thông cáo chung 
Thượng Hải với thủ tướng 
Trung Cộng là Châu Ân Lai, 
công nhận chỉ có một nước 
Trung Hoa và Đài Loan là một 
tỉnh của Trung Cộng
Hoa Kỳ chính thức công nhận 
Trung Cộng ngày 1-1-1979. 
Dầu vậy, sau đó Hoa Kỳ ban 
hành “Đạo luật Quan hệ Đài 
Loan” (Taiwan Relations Act) 
ngày 10–4-1979, xác định tuy 
không có ngoại giao, nhưng 
Hoa Kỳ vẫn giữ mối quan hệ 
chính thức với Đài Loan, đãi 
ngộ bình đẳng như các quốc 
gia khác, vẫn tiếp tục bảo vệ 
Đài Loan, và vẫn cung cấp võ 
khí có tính cách phòng ngự 
cho nhân dân Đài Loan.
Từ đó, Hoa Kỳ không ngừng 
giúp đỡ, bảo vệ Đài Loan. 
Mới nhứt, ngày 20-12-2019, 
tổng thống Donald Trump ban 
hành đạo luật “National De-
fense Authorization Act for 
Fiscal Year 2020” (Luật ủy 
quyền quốc phòng năm 2020) 
đã được Thượng viện Hoa Kỳ 
thông qua ngày 17-12-2019 , 
theo đó “Mỹ sẽ nỗ lực hỗ trợ 
sức mạnh quân sự của Đài 
Loan… kêu gọi ủng hộ những 
người biểu tình ủng hộ dân 
chủ ở Hong Kong, cũng như 
yêu cầu một báo cáo về việc 
đối đãi người Hồi giáo Uighur 
thiểu số ở Tân Cương…”

Trung Cộng phản ứng ngay. 
Người phát ngôn Ủy ban Đối 
ngoại Quốc hội Trung Cộng 
tố cáo trên Tân Hoa Xã rằng 
“nội dung về Đài Loan của dự 
luật làm suy yếu hòa bình và 
ổn định ở hai bờ eo biển Đài 
Loan…Mưu đồ của Mỹ can 
thiệp vào việc nội bộ của các 
quốc gia khác dưới vỏ bọc 
‘dân chủ’ và ‘nhân quyền’ sẽ 
không bao giờ thành công. 
Vấn đề liên quan đến Tân 
Cương không phải là vấn đề 
nhân quyền, dân tộc và tôn 
giáo, mà là vấn đề chống 
khủng bố và khử cực đoan 
hóa.” (VOA 21-12-2019.)
Đáng chú ý là từ sau biến cố 
năm 1949, nhiều người Trung 
Hoa không chấp nhận chủ 
nghĩa CS, di tản qua Đài Loan, 
và qua các nước khác, nhiều 
nhứt là các nước Âu Châu và 
Bắc Mỹ. Người Trung Hoa 
còn đi làm ăn, sinh sống khắp 
thế giới, nên mới có thành ngữ 
“nơi nào có khói thì nơi đó có 
người Hoa”.
Tâm tư của tất cả những người 
tha hương trên thế giới đều 
luôn luôn hướng về tổ quốc 
thân yêu. Đông tây kim cổ, ai 
tha hương cũng nhớ cố hương. 
Đối với hậu duệ người Hoa di 
tản ra hải ngoại sau khi lục địa 
Trung Hoa rơi vào tay CS từ 
năm 1949, Trung Hoa Dân 
Quốc ở Đài Loan trở thanh 
biểu tượng cho tổ quốc của 
những người Hoa yêu tự do 
dân chủ. Nếu Đài Loan cũng 
lọt vào tay CS, thì người Hoa 
trên toàn thế giới, kể cả hậu 
duệ những người Hoa ra đi 
năm 1949, sẽ quy hướng về tổ 
quốc Trung Hoa mà thủ đô là 
Bắc Kinh do CS cai trị. Điều 

nầy sẽ rất nguy hiểm cho Hoa 
Kỳ và các nước trên toàn cầu.
Đó là lý do sâu xa khiến 
Trung Cộng muốn chiếm lại 
Đài Loan, không phải chỉ vì 
Đài Loan càng ngày càng phát 
triển và trở thành một trung 
tâm kinh tế, thương mãi, kỹ 
nghệ mạnh mẽ trên thế giới, 
mà còn thống nhất lãnh thổ, 
và hy vọng thống nhứt cả tinh 
thần và tâm linh của người 
Trung Hoa. Ngược lại, đó 
cũng là lý do sâu xa Hoa Kỳ 
cần bảo vệ Trung Hoa Dân 
Quốc ở Đài Loan, nhằm duy 
trì mái ấm tổ quốc, hồn thiêng 
sông núi của người Hoa yêu 
chuộng dân chủ tự do khắp thế 
giới, chống lại Trung Cộng.
Một điểm quan trọng cần chú 
ý là lớp người Quốc Dân Đảng 
gốc Hán từ đại lục qua Đài 
Loan năm 1949, thì ngày nay, 
tức 70 năm sau, hoặc già nua, 
hoặc không còn nữa. Lớp hậu 
duệ của những người Quốc 
Dân Đảng (gốc Hán) nầy, vì 
khát vọng tự do dân chủ và 
vì quyền lợi địa phương, sẵn 
sàng kết hợp với người Min 
Yueh (Mân Việt), khối dân 
đông đảo chủ yếu ở Đài Loan, 
tranh đấu cho quyền lợi địa 
phương.
Người Mân Việt ở Đài Loan là 
hậu duệ nhóm Mân Việt ở Phúc 
Kiến (Fujian), phía đông nam 
lục địa Trung Hoa, trong khối 
Bách Việt còn lưu truyền, đã 
qua Đài Loan nhiều nhứt vào 
thế kỷ 17, thời Trịnh Thành 
Công (1624-1662) chống nhà 
Thanh. Từ đó, người Mân Việt 
càng ngày càng đông và dân 
trí càng cao. Năm 1988, chủ 
tịch Quốc Dân Đảng là Lý 
Đăng Huy, gốc người Mân 

Việt, trở thành tổng thống Đài 
Loan. Ông bí mật hỗ trợ phong 
trào Đài Loan độc lâp. Phong 
trào nầy phát triển mạnh thời 
tổng thống kế tiếp năm 2000 
là Trần Thủy Biển, một người 
gốc Mân Việt khác thuộc đảng 
Dân Chủ Cấp Tiến. Bà Thái 
Anh Văn, tổng thống Đài 
Loan đương nhiệm, cũng là 
một người gốc Mân Việt.
Theo cuộc trưng cầu ý kiến của 
Election Study Center (ESC), 
thuộc National Chengchi Uni-
versity (Quốc Lập Chính Trị 
Đại Học) ở Taipei, từ 01-01 
đến 30-6-2019, trong số 7,380 
người trên 20 tuổi được hỏi 
ý kiến, thì 56,9% tự nhận là 
“người Đài Loan”, 3,6 % tự 
nhận là “người Trung Hoa”, 
còn lại 36,5 % tự nhận vừa 
Đài vừa Hoa, và 3% không có 
ý kiến. Cũng theo tài liệu nầy, 
người tự nhận Đài Loan năm 
2019 lần đầu gia tăng so với 
4 năm qua, và tăng 5% so với 
năm 2018. Vị giám đốc ESC 
còn lưu ý là việc gia tăng nầy 
trùng vào thời gian bắt đầu 
xảy ra cuộc biểu tình tại Hồng 
Kông ngày 12-6-2019. (Focus 
Taiwan News Channel, Taipei, 
July 11,“Taiwanese identity 
rises for the first time in four 
years: poll”.) Tỷ lệ cách biệt 
giữa số tự nhận “người Đài 
Loan” và số tự nhận “người 
Trung Hoa” ở Đài Loan, cho 
thấy đa số dân chúng ở đây 
càng ngày càng muốn độc lập 
và tách khỏi Trung Cộng.

2.- TRUNG CỘNG 
CHỦ TRƯƠNG ĐỘC 
CHIẾM BIỂN ĐÔNG
Liên Xô, các nước Hồi giáo, 
sa mạc, núi non, và Ấn Độ 

nằm về phía bắc, phía tây và 
tây nam của Trung Cộng. Ở 
phía nam, Trung Cộng tấn 
công Việt Nam năm 1979 
bằng đường bộ, nhưng thất 
bại. Sau trận nầy, Trung Công 
bắt đầu hiện đại hóa Hải quân 
năm 1982, nhằm tìm cách tiến 
ra biển Thái Bình ở phía đông, 
mới có thể xuống Đông Nam 
Á.
Khi Hải quân khá vững mạnh, 
Trung Cộng gởi công hàm 
lên Liên Hiệp Quốc ngày 7- 
5-2009, chính thức xác định 
chủ quyền đối với các quần 
đảo trên đường gạch nối 11 
điểm theo bản đồ do Trung 
Hoa Dân Quốc đưa ra năm 
1948, nhưng Trung Cộng rút 
đường nầy còn 9 điểm, tạo 
thành một khu vực có hình 
chữ U, giống hình lưỡi bò, 
rộng khoảng 80% diện tích 
Biển Đông.
Biển Đông nằm sát ngay phía 
nam Trung Cộng. Trung Cộng 
rất muốn làm chủ vùng Biển 
Đông, hợp tác giao thương 
với các nước trong vùng, khai 
thác dầu khí, mở đường thông 
thương vào Vịnh Thái Lan và 
kiểm soát con đường từ Thái 
Bình Dương qua eo biển Ma-
lacca, vào Ấn Độ Dương.
Đầu năm 2013, Trung Cộng 
bị Philippines kiện lên Tòa án 
Trọng tài thường trực (Per-
manent Court of Arbitration), 
trụ sở ở La Haye (Hòa Lan) 
về vấn đề lấn chiếm bãi Scar-
borough của Philippines. Tòa 
án nầy phán quyết năm 2016 
rằng Trung Cộng không có cơ 
sở lịch sử và pháp lý về đường 
lưỡi bò, và Trung Cộng không 
có quyền độc quyền làm chủ 
biển và tài nguyên trong vùng 
lưỡi bò.
Tuy nhiên Trung Cộng chẳng 
quan tâm tí nào đến phán 
quyết nầy, tự xem Biển Đông 
là “ao nhà” của Trung Cộng, 
và tự cho rằng đường lưỡi bò 
là của Trung Công, bất chấp 
luật biển của LHQ năm 1982 
(UNCLOS = United Nations 
Convention on the Law of the 
Sea).
Trong cuộc bành trướng ở 
Biển Đông, Trung Cộng theo 
3 cách: 1) Chiếm và bồi đắp 
các đảo để làm căn cứ. 2) 
Dùng sức mạnh Hải quân và 
lợi thế kinh tế, o ép các nước 
trong vùng, nói chuyện tay 
đôi với từng nước, vì như thế 
sẽ dễ áp lực chính trị, kinh tế, 

Đối đầu Hoa Kỳ- Trung cộng
Trần Gia Phụng              Thời sự



quân sự. 3) Tránh nói chuyện 
đa phương với các nước cùng 
một lúc, tránh sự can thiệp từ 
bên ngoài Đông Nam Á, nhứt 
là tránh sự can thiệp của Hoa 
Kỳ.
Đối với Việt Nam, chế độ đã 
từng được Trung Cộng viện 
trợ trong hai cuộc chiến từ 
1946 đến 1975, Trung Cộng 
vừa dùng tư cách đảng CS 
đàn anh và tư thế nước lớn, 
vừa dùng kinh tế để xâm 
nhập, mua chuộc, thao túng, 
vừa dùng sức mạnh Hải quân 
để đe dọa và áp lực mạnh 
mẽ CSVN. Để đối phó, ngày 
25-11-2019, bộ Quốc phòng 
CSVN công bố sách trắng 
“bốn không”, nghĩa là ngoài 
ba không cũ, nay thêm một 
không mới là “không sử dụng 
võ lực hoặc đe doạ sử dụng 
võ lực trong quan hệ quốc tế”. 
Việt Nam bị Trung Cộng đe 
dọa đánh chiếm biển đảo, tức 
đất nước lâm nguy trong quan 
hệ quốc tế, mà không dùng 
võ lực, không dùng quân đội 
để tự bảo vệ và chống ngoại 
xâm, thì “quân đội nhân dân” 
để làm gì?

3.- HOA KỲ CHỐNG 
ĐỘC CHIẾM BIỂN 
ĐÔNG
Trước tham vọng của Trung 
Cộng, Hoa Kỳ quyết định 
trở lui Á Châu năm 2010, và 
theo đường lối ôn hòa, chủ 
trương giải quyết vấn đề bằng 
chính trị. Sau đây là kết luận 
của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
trong “Indo-Pacific Strategy 
Report” (Báo cáo chiến lược 
Ấn Độ-Thái Bình Dương” (56 
trang), ngày 1-6-2019, tiểu 
mục “Risk Reduction: Engag-
ing China” (Để giảm bất trắc: 
Kết giao với Trung Quốc) 
(trang. 10.):
“Một trong những mục tiêu 
sâu rộng nhất của Chiến lược 
Quốc phòng Quốc Gia [Hoa 
Kỳ] là đặt quan hệ quân sự 
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc 
trên con đường minh bạch lâu 
dài và không đối địch. Theo 
đuổi mối quan hệ xây dựng, 
hiệu quả giữa hai nước chúng 
ta là một phần quan trọng 
trong chiến lược của Hoa Kỳ 
tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Khi phạm vi hiện đại hóa 
quân đội của Trung Quốc và 
mục tiêu hoạt động của quân 
đội Trung Quốc phát triển, 
nhu cầu đối thoại chiến lược 
và thái độ an toàn và chuyên 
nghiệp cốt yếu là phù hợp 
với luật lệ quốc tế. Khi Trung 
Quốc và QĐNDGP Trung 
Quốc hoạt động một cách phù 
hợp với các chuẩn mực quốc 

tế căn bản, nguy cơ sai sót và 
hiểu lầm sẽ giảm thiểu. Nhận 
thức được điều này, mối cam 
kết quân sự song phương của 
chúng ta [Hoa Kỳ] với Trung 
Quốc, kể cả các chuyến thăm 
viếng cấp cao, các chiến lược 
đối thoại và trao đổi chức 
năng, tập trung vào việc xây 
dựng và tăng cường các thủ 
tục cần thiết để giảm thiểu rủi 
ro và ngăn ngừa cũng như giải 
quyêt khủng hoảng.
Thông qua các cam kết của 
chúng ta giữa quân đội với 
quân đội, Bộ Quốc phòng 
[Hoa Kỳ] sẽ tiếp tục khuyến 
khích Trung Quốc hành xử 
duy trì hòa bình và ổn định 
trong khu vực và điều đó hỗ 
trợ – hơn là phá hoại – trật 
tự quốc tế dựa trên luật lệ. 
Chúng ta [Hoa Kỳ] sẽ không 
chấp nhận các chính sách 
hoặc hành động đe dọa làm 
suy yếu trật tự này – điều đã 
mang lại lợi ích cho tất cả các 
quốc gia trong khu vực, kể cả 
Trung Quốc. Hoa Kỳ sẵn sàng 
hỗ trợ Tung Quốc chọn lựa 
sự phát huy lâu dài nền hòa 
bình và thịnh vượng cho tất cả 
các nước trong vùng Ấn Độ – 
Thái Bình Dương, và chúng ta 
rộng mở sự hợp tác ở những 
nơi nào chúng ta có quyền lợi. 
(Timothy Trần chuyển ngữ.)
Sau bộ Quốc phòng, bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ đưa ra bản báo 
cáo ngày 4-11-2019 dài 32 
trang, nhan đề là “A Free and 
Open Indo-Pacific : Advanc-
ing A Shared Vision.”, trong 
đó, ở trang 05, Hoa Kỳ xác 
định vị trí, thế đứng của Hoa 
Kỳ: “The United States is and 
always be an Indo-Pacific na-
tion.” (Hoa Kỳ là và luôn luôn 
là một quốc gia vùng Ấn Độ-
Thái Bình Dương.)
Đối với Trung Cộng, thái độ 
của Hoa Kỳ rất rõ ràng, được 
ghi lại ở trang 23, xin tạm dịch 
như sau: “Để bảo vệ ngành 
hàng hải, chúng tôi hợp tác 
với các thành viên vùng Ấn 
Độ-Thái Bình Dương nhằm 
duy trì tự do lưu thông và 
những hoạt động hàng hải hợp 
lệ khác, mà tất cả các quốc gia 
có thể tiếp cận và thụ hưởng 
tất cả những luật lệ chung 
về hàng hải. Trên Nam Hải, 
chúng tôi thúc đẩy tất cả các 
bên, kể cả Trung Quốc, giải 
quyết tranh chấp một các ôn 
hòa, không áp lực, và phù hợp 
với luật pháp quốc tế.
Những đòi hỏi về hàng hải 
của Trung Quốc ở Nam Hải 
theo đường chín gạch ngang 
ngược, không có thực, không 
hợp lệ, và phi lý. Những đòi 
hỏi nầy không hợp pháp, thiếu 

căn cứ lịch sử hay địa lý, đưa 
đến những thiệt hại thực tế cho 
các quốc gia khác. Nhiều lần 
lập lại những hành động khiêu 
khích để áp đặt đường chín 
gạch, Bắc Kinh đang ngăn 
cản các thành viên ASEAN 
không được khai thác 2,5 tỷ 
[Mỹ kim] năng lượng dự trữ, 
đồng thời gây bất ổn và nguy 
cơ tranh chấp…”
Như thế, hoàn toàn trái ngược 
với Trung Cộng, Hoa Kỳ phủ 
nhận đường lưỡi bò, không 
chấp nhận việc Trung Cộng 
chiếm Biển Đông vì các lẽ: 1) 
Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Cộng 
phải tôn trọng chủ quyền các 
nước trên Biển Đông, quyền 
tự do lưu thông và luật hàng 
hải quốc tế. 2) Hoa Kỳ không 
muốn khối lượng dự trữ dầu 
khí dưới Biển Đông lọt vào 
tay Trung Cộng. 3) Trung 
Cộng chiếm Biển Đông là 
một thách thức đối với Đệ thất 
Hạm đội Hoa Kỳ đang có mặt 
ở Thái Bình Dương. 4) Biển 
Đông nằm trên trục giao thông 
quốc tế đông–tây và bắc-nam 
trên Thái Bình Dương.
Vì vậy, Hoa Kỳ chận đứng 
ngay tham vọng của Trung 
Công tại Biển Đông. Cuộc 
đối đầu giữa hai bên trở thành 
một hình thức chiến tranh 
lạnh mới, ảnh hưởng nhiều 
đến toàn cầu. Chiến tranh lạnh 
kiểu mới nầy đưa đến chiến 
tranh thương mại giữa hai 
nước từ năm 2018.

4.- CHIẾN TRANH 
THƯƠNG MẠI
Cuộc chiến tranh thương mại 
giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng 
bắt nguồn từ các lý do có thể 
sơ lược sau đây: Thứ nhứt, 
sau khi Trung Cộng cải cách 
và mở cửa, trong việc giao 
thương giữa hai nước, Hoa Kỳ 
bị thâm hụt thương mại so với 
Trung Cộng, và thâm hụt tăng 
cao liên tục trong nhiều năm 
từ khi Trung Cộng gia nhập 
Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) năm 2001 cho đến 
nay.
Thứ hai, trong cuộc giao 
thương, Trung Cộng bị tố cáo 
tìm cách sao chép xâm phạm 
bản quyền sở hữu trí tuệ công 
nghệ, trộm cắp bí mật thương 
mại của Hoa Kỳ và các nước 
trên thế giới.
Thứ ba, Hoa Kỳ cho rằng 
Trung Cộng không công bằng 
trong thương mại, vì các công 
ty Trung Cộng tiếp cận rộng 
rãi thị trường nước ngoài kể cả 
thị trường Hoa Kỳ, trong khi 
Trung Cộng lại giới hạn các 
công ty nước ngoài tiếp cận 
với thị trường nội địa Trung 

Cộng. Trung Cộng còn bắt 
buộc các công ty nước ngoài 
muốn liên doanh với Trung 
Cộng, thì phải chuyển giao 
công nghệ và cả những bí mật 
thương mại cho các công ty 
Trung Cộng
Thứ tư, Hoa Kỳ cáo buộc 
Trung Cộng thao túng tiền tệ, 
để cho Ngân hàng Nhân dân 
Trung Hoa (People Bank of 
China = PBOC) quyết định 
giảm giá đồng nhân dân tệ 
của Trung Cộng so với Mỹ 
kim, nhằm làm cho hàng hóa 
Trung Cộng rẻ xuống đề dễ 
lưu thông trao đổi, dễ tiêu thụ.
Thứ năm, Hoa Kỳ quan ngại 
tham vọng của Trung Cộng sẽ 
vượt qua Hoa Kỳ, để trở thành 
nước công nghệ tiên tiến nhứt 
trên thế giới, và lo ngại sẽ có 
ngày “Chết vào tay Trung 
Quốc”. (Peter Navarro – Greg 
Autry, Death by China, New 
Jersey: Pearso Prentice Hall, 
2011.)
Để đối phó, Hoa Kỳ quyết 
định tăng thuế hàng hóa nhập 
cảng từ Trung Cộng. Ngày 
22-3-2018, tổng thống Hoa 
Kỳ là Donald Trump ra lệnh 
áp dụng mức thuế 50 tỷ Mỹ 
kim trên hàng hóa của Trung 
Cộng. Trung Cộng liền trả 
đũa. Thế là cuộc CTTM bùng 
phát. Mỗi lần Hoa Kỳ tăng 
thuế hàng Trung Cộng, hoặc 
áp dụng một biện pháp giới 
hạn đối với hàng nhập cảng 
của Trung Cộng, thì Trung 
Cộng cũng tìm cách đáp trả 
tương xứng. Hoa Kỳ đưa ra 
những biện pháp hạn chế đầu 
tư của Trung Cộng vào những 
ngành quan trọng của Hoa Kỳ, 
theo đó những công ty có vốn 
sở hữu Trung Cộng từ 25% trở 
lên không được mua lại những 
công ty công nghệ quan trọng 
của Hoa Kỳ như hàng không 
vũ trụ, robot, xe hơi…
Cuộc CTTM rất căng thẳng 
qua nhiều hình thức khác 
nhau, bằng những chiêu thức 
khác nhau, ảnh hưởng đến cả 
hai bên tranh chấp, khiến nhân 
dân hai nước đều thiệt hại. 
Hiện nay hai nước “vừa đánh 
vừa đàm”, nghĩa là vẫn tìm 
cách áp đảo lẫn nhau, đồng 
thời đại diện hai nước vẫn 
hội họp với nhau, tìm kiếm 
những giải pháp khả thi cho 
cả hai nước để chấm dứt cuộc 
CTTM. (Cuộc CTTM hiện 
đang được các chuyên viên 
kinh tế, thương mại trình bày 
rất đầy đủ chi tiết trên mạng 
lưới thông tin toàn cầu.)

5.- THỰC LỰC HAI 
BÊN
Trung Cộng là một nước độc 

tài CS, tuy đã cải tổ từ kinh tế 
chỉ huy qua kinh tế thị trường, 
nhưng nền kinh tế vẫn do 
đảng CS kiểm soát, tư bản tập 
trung vào tay nhà nước. Mục 
tiêu của Trung Cộng là “can 
thượng Mỹ Quốc, siêu quá 
Mỹ Quốc” (Đuổi kịp nước 
Mỹ – Vượt qua nước Mỹ) 
(Jonathan D. T. Ward, China’s 
Vision of Victory, Nxb. The 
Atlas Publishing and Media 
Company LLC, 2019, tr. 89.)
Do độc đảng độc tài nên 
đảng CS toàn quyền quyết 
định chính sách nội trị, quốc 
phòng, ngoại giao. Dầu vậy, 
hiện nay Trung Cộng cũng 
không ổn định, vì nhiều lẽ: 1) 
Sư phát triển kinh tế không 
đồng đều, nhứt là giữa miền 
đông và miền tây, khiến nhiều 
người bất mãn. 2) Thành phần 
đòi hỏi dân chủ càng ngày 
càng đông từ sau vụ Thiên 
An Môn năm 1989. 3) Nội 
bộ đảng CS chia rẽ về chính 
sách, tranh chấp về quyền lực 
và quyền lợi. 4) Các sắc dân 
bị CS chiếm đóng và đàn áp, 
ngược đãi như Tân Cương, 
Tây Tạng tiếp tục chống đối 
nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Về ngoại giao, chỉ một số 
nước vay nợ Trung Cộng, 
hoặc những nước hiện được 
Trung Công ưu đãi, hối lộ, 
mua chuộc, mới ủng hộ chủ 
trương bành trướng của Trung 
Cộng. Ngoài việc Trung Cộng 
đe dọa các nước vùng Biển 
Đông và việc đối đầu với Hoa 
Kỳ, Trung Cộng còn dùng 
“quyền lực mềm” xâm nhập 
vào các lãnh vực xã hội, kinh 
tế các nước, bành trướng khắp 
toàn cầu, từ Âu Châu, qua Phi 
Châu, Úc Châu, Nam Mỹ. 
Trung Cộng thiết lập các căn 
cứ Hải quân ở Sri Lanka, Dji-
bouti, và nuôi tham vọng xây 
dựng trật tự thế giới mới theo 
Trung Cộng, khiến những 
nước dân chủ, tiến bộ và phát 
triển chống lại chủ trương gây 
hấn của Trung Cộng, và quan 
ngại Trung Cộng có thể xâm 
nhập vào nước họ.
Về phía Hoa Kỳ, Hoa Kỳ 
là một nước tự do dân chủ, 
chống chủ nghĩa CS. Ngày 24-
9-2019, tại Đại hội đồng Liên 
Hiệp Quốc, tổng thống Hoa 
Kỳ Donald Trump lên án gay 
gắt chủ nghĩa CS: “Chủ nghĩa 
Xã hội và Chủ nghĩa Cộng 
sản không phải vì công lý, 
bình đẳng, không phải nâng 
đỡ người nghèo, và dĩ nhiên 
không phải vì những điều tốt 
đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa 
Xã hội và Chủ nghĩa Cộng 
sản chỉ vì một điều duy nhất: 
quyền lực của giai cấp thống 



trị.” (VOA 26-9-2019)
Hoa Kỳ theo kinh tế thị trường 
tự do, tư bản nằm trong tay tư 
nhân. Chính phủ phải tùy thuộc 
vào những quyết định của 
quốc hội. Trong cuộc CTTM 
với Trung Cộng, quốc hội Hoa 
Kỳ đồng thuận với chính phủ, 
không công nhận đường lưỡi 
bò của Trung Cộng, và quốc 
hội Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ 
mạnh mẽ chính phủ trong việc 
ngăn chận sự bành trướng 
của Trung Cộng. Thuận lợi 
hơn nữa là chủ trương chống 
Trung Cộng bành trướng được 
dân chúng Hoa Kỳ hưởng ứng 
mạnh mẽ. Dân chúng Hoa Kỳ 
vốn tôn trọng tự do dân chủ ở 
Hoa Kỳ và trên thế giới, nên 
chống độc tài đảng trị bành 
trướng. Sách báo Hoa Kỳ lên 
tiếng báo động rộng rãi rất 
sớm nguy cơ Trung Cộng. 
Sự đồng thuận giữa hành 
pháp, lập pháp và dân chúng 
Hoa Kỳ về chủ trương chống 
Trung Cộng là một hiện tượng 
rất hiếm thấy trong một nước 
tự do dân chủ đa nguyên, đa 
sắc tộc như Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Trung Cộng đều 
thủ đắc võ khí nguyên tử. Nếu 
chiến tranh bùng nổ, thì chắc 
chắn cả hai đều thiệt hại năng. 

Tuy Hoa Kỳ có phần vượt trội 
hơn về võ khí nguyên tử, về 
Hải quân với 11 hàng không 
mẫu hạm so với 2 của Trung 
Cộng, lẫn Không quân với số 
lượng phi cơ gấp 3 lần Trung 
Cộng, nhưng Hoa Kỳ thận 
trọng tự kiềm chế, không 
muốn gây xáo trộn hòa bình 
thế giới và luôn luôn dựa trên 
luật lệ của Liên Hiệp Quốc để 
tranh đấu một cách ôn hòa, và 
chỉ dùng võ lực khi thật cần 
thiết.
Ở Hoa Kỳ, mỗi lần đất nước 
gặp hiểm nguy, thì xuất hiện 
một tổ chức quần chúng tự 
nguyện phi chính phủ mệnh 
danh là “The Committee on 
the Present Danger” (CPD) 
để giúp đất nước. Khi Hoa Kỳ 
ổn định bình thường trở lại, tổ 
chức nầy tự động giải thể và 
biến mất. Lần nầy là lần thứ 
tư, tổ chức nầy xuất hiện vào 
ngày 25-3-2019, và vì hiểm 
họa Trung Cộng nên lần nầy 
tổ chức đổi tên là “The Com-
mittee on the Present Danger: 
China”. (https://en.wikipedia.
org/wiki/Committee_on_the_
Present _Danger).
Hãy nghe tổ chức “The Com-
mittee on the Present Danger: 
China” tự giới thiệu: “The 

Committee on the Present 
Danger: China” is a wholly-
independent and non-partisan 
effort to educate and inform 
American citizens and poli-
cymakers about the existen-
tial threats presented from the 
Peoples Republic of China un-
der the misrule of the Chinese 
Communist Party.” (https://
presentdangerchina.org/
about-us/, mục “About us”.) 
(Tạm dịch: “Ủy ban về hiểm 
họa hiện tại: Trung Quốc” là 
một nỗ lực hoàn toàn độc lập 
không đảng phái nhằm giáo 
dục và thông tin cho công 
dân Hoa Kỳ và giới lập pháp 
về những hiểm họa của Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Hoa 
dưới sự cai trị sai quấy của 
đảng Cộng Sản Trung Hoa.”)

KẾT LUẬN
Sơ lược như trên, rõ ràng các 
cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và 
Trung Cộng khó dung hòa vì 
mỗi bên có chủ trương riêng, 
đường lối riêng, chính sách 
riêng, hoàn toàn đối nghịch 
nhau về Đài Loan, về Biển 
Đông, cũng như về CTTM. 
Đó là chưa kể những vấn đề 
khác trên thế giới.
Hiện nay, đại diện Hoa Kỳ và 

Trung Cộng đang hội họp để 
tìm cách hạ hỏa cuộc CTTM. 
Dầu hai bên có thể thỏa thuận 
thương mại, nhưng chắc chắn 
hai bên sẽ còn đối đầu lâu dài 
về nhiều vấn đề trong tương 
lai. Một bên muốn nhanh 
chóng bành tướng để tự khẳng 
định mình là trung tâm quyền 
lực mới hàng đầu thế giới. 
Một bên đang đứng hàng đầu 
thế giới, luôn luôn dựa trên 
nền tảng công pháp, tôn trọng 
quyền bình đẳng gữa các nước 
trong bang giao quốc tế. Thật 
khó có mẫu số chung giữa hai 
bên và cũng khó có kết quả 
cuối cùng của cuộc đối đầu 
nầy, vì trong khi Trung Cộng 
canh tân để tiến bộ, thì Hoa 
Kỳ cũng canh tân để tiến bộ, 
mà Hoa Kỳ có thể còn tiến bộ 
thần kỳ hơn Trung Cộng nữa. 
Kết quả giải Nobel hằng năm 
chứng minh rõ điều nầy.
Một điều có thể xảy đến là 
nếu Trung Cộng tiếp tục cải 
cách, phát triển, đồng thời 
bành trướng theo kiểu Đức 
Nhật trước thế chiến thứ hai, 
sẵn sàng gây hấn và dùng võ 
lực áp đảo, đe dọa các nước 
nhỏ mà Trung Cộng dòm ngó, 
thì có thể sẽ có lúc xuất hiện 
một liên minh quân sự mới 

chống lại Trung Cộng, kiểu 
“bát quốc liên minh” chống 
nhà Thanh vào đầu thế kỷ 20 
trước đây.
Lúc đó, Trung Cộng tuy giàu 
mạnh nhưng phải đối phó 
cùng một lúc với “thù trong 
giặc ngoài”. Giặc ngoài là liên 
minh các nước. Thù trong là 
những thành phần đòi hỏi dân 
chủ chống đảng CS Trung 
Hoa, những người bất mãn 
trong nội bộ đảng CS Trung 
Hoa, và nhứt là các sắc dân 
bị Trung Cộng chiếm đóng 
và đàn áp như Mãn Châu, Nội 
Mông, Tân Cương, Tây Tạng, 
Vân Nam, đang sẵn sàng chờ 
đợi. Nội công ngoại kích sẽ 
đưa Trung Cộng về đâu?
Kinh nghiệm Đức, Nhật trước 
thế chiến vẫn còn đó, sẽ rất dễ 
tái diễn, nhứt là tại một vùng 
thường xuyên bị áp lực nạn 
nhân mãn như Trung Hoa, Ấn 
Độ, Indonesia, Nhật Bản và 
cả Việt Nam nữa. Tổng cộng 
dân số 5 nước nầy khoảng gần 
50% dân số thế giới. Có người 
đã từng nói chiến tranh cũng 
là một giải pháp cho nạn nhân 
mãn. Thực vậy chăng?
(Dallas, 25-12-2019)
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