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Duyên lành hay nghiệp quả
Tháng 5-1845 thuyền
trưởng Jack Điên Precival bắn phá và dổ bộ một hai tiểu đội thuỷ quan lúc chiến lên Đà Nẵng.
Một trăm hai chục năm sau, tháng 3-1965 tái diển cuộc đổ bộ thứ hai của của 2000 thuỷ quân lục
chiến Mỹ vào bãi biển Đà Nẵng. Nguyên do, mục tiêu có thể khác nhau nhưng lần này là khởi đầu
của một can dự mới của Hoa Kỳ vào Việt Nam kéo dài trong một cuộc chiến được mô tả là dài nhất,
tàn bạo nhất, cũng được coi là chiến bại đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Hoa Kỳ.
Phía Hoa Kỳ
chính thức mất 60.000 nguời, gấp ba lần số thương binh (khoảng 200.000) , phía Việt Nam cả hai
miền Nam Bắc theo nhiều thống kê tính trung bình có khoảng trên 2 triệu người Việt thiệt mạng.
(Lực lượng Bắc Việt (NVA) khoảng trên một triệu). Sương mắu, thống khổ ngút ngàn và cuối cùng
người Mỹ lại bỏ đi năm 1975 tương tự như ông thuyền tưởng Jack Điên lặng lẽ bỏ đi mà không đạt
đuợc thành quả nào.
Duyên lành hay nghiệp quả giữa Việt
Nam
và Hoa Kỳ đã chấm dứt
chưa hay còn vướng mắc.
Câu hỏi này chỉ có thể lời giải đáp nếu trở ngược lại từ hai cuộc
thế chiến, nhìn lại toàn bộ bàn cờ thế giới, khi Hoa Kỳ từ một tân quốc gia non nớt, cựu thuộc địa
của người Anh, nơi quy tụ những con người cùng khổ của Âu châu, đã vươn vai thành một đại
cường, một loại siêu đế quốc mới, đóng vai minh chủ thống trị thế giới cho đến hiện nay.
Trên một thế kỷ trôi qua (1918-2017) vai trò ưu việt và thế thượng phong của Hoa Kỳ vẫn không có
đối thủ. Manh nha một hai thách thức dành ngôi vị này như phát xít Đức, Nhật đều bị khuất phục và
hiện nay với sự trỗi đậy hung hăng của con sư tử ngủ Trung Hoa thì một mối quan hệ mới mong
manh cũng mở ra giữa Việt Nam và Hoa Kỳ .
Quan hệ này sẽ diễn tiến như thế nào và ảnh
hưởng thế nào tới thân phận của Việt Nam trong những ngày sắp tới là một câu hỏi cực kỳ phức tạp
đòi hỏi một sự khảo sát sâu xa những thành tố chính trong khu vực ba đại dương
Pacific-Indo-Southern Ocean gồm Nhật Bản Trung Hoa, Ấn Độ, Úc Châu. Quan trọng hơn cả là tìm
hiểu ngược lại vai trò, mục tiêu cốt tuỷ của của Hoa Kỳ trong khu vực Pacific Rim (bên kia bờ Thái
Bình Dương) đặc biệt là mối duyện nghiệp với Việt Nam kể từ lúc bùng nổ đệ nhị thế chiến.
****
Môt quốc gia cũng như mọi sinh vật, nỗ lực tranh thủ dành ngôi chủ tể vẫn liên tục
tiếp diễn.
Thấp thoáng từ său đệ nhị thế chiến là sự de doa của khối Cộng Sản với Nga Sô và
Trung Cộng mặc dù cả hai đối tượng này đẩy tới tận cùng thực ra chỉ là một sản phẩm của Hoa Kỳ
được vun sới dưới thời tổng thống Roosevelt với mục tiêu chính là phương tiện để thủ tiêu chế độ
thực dân.
Đối với ông tổng thống vĩ đại này thì kẻ thù của nước Mỹ, không phải là Cộng Sản
mà là bọn thực dân.
Thực dân khống chế mậu dịch quốc tế, bóc lột, khai thác nhiều dân tộc
xuốt ba thế kỷ, trải qua ba đại lục. Tình trạng này không thể tiếp tục. Roosevelt nói rất rõ :
“ Chiến thắng Phát xít trong đệ nhị thế chiến phải đi cùng với việc giải thể chế độ thực dân, các
thuộc địa phải được giải phó ng, thị
trường thế giới phải được mở cửa tự do.”(open door policy)
Quốc xã toàn thắng trong giai đoạn đầu, nước Pháp đầu hàng nhục nhã, không kháng cự,
nước Anh gần gục ngã nếu không có tiếp vận võ khí ào ạt từ Hoa Kỳ nhưng nước Mỹ vẫn nhởn nhơ
đứng ngoài vòng chiến nhờ sự bảo vệ của hai chiến lũy thiên nhiên là Thái Bình Dương và Đại Tây
Dương
Roosevelt tiếp tục chờ đợi...chờ đợi..không chịu ra tay cứu giúp cho đến lúc gập thủ
tuớng Anh Churchill để đưa những điều kiện căn bản của Hoa Kỳ trong một văn kiện khai tử chế độ
thực dân được biết đến với tên gọi “Hiến chương Đại Tây Dương - Atlantic Charter ”. ( Trong Mặt
Bão Lich Sử tập 3 Cuồng phong đã nổi)
Cả hai phe Mỹ Anh đồng thuận ký kết và long trọng công bố một bản
thông cáo chung 8 điểm , được coi như là "một hiến chương của toàn thể nhân loại”
Cần
lưu ý là bản hiến chương này không là một hiệp ước nhưng những cam kết bán chính thức giữa
Roosevelt và Churchill đã quy định, đã đưa tới mọi biến cố trên quả địa cầu này trong gần một thế
kỷ qua, tất nhiên cũng ảnh hưởng tới sinh mạng của Việt Nam xuốt hai cuộc chiến. Chiến tranh
Đông Dương lần thứ nhất giữa Pháp và Việt Nam , nội chiến Quốc Cộng trong khuôn khổ chiến
tranh lạnh.
Vì thế, sẽ không thể nắm bắt được cốt tuỷ những diễn biến trong tình hình thế giới
cho đến ngày hôm nay từ những biến cố địa phương như việc Trung Hoa cưỡng chiếm Hoàng sa cho
đến sự đối đầu có thể đưa đến chiến tranh toàn diện giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ...
Tuyên cáo

