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Winston Churchill (71), Franklin Roosevelt (63) và Josef Stalin (67) 

 tai Hội nghị Yalta. Người trẻ nhất ra đi sớm nhất… 
 

Đầu tháng tám vừa qua, chúng ta có dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đệ nhất 

Thế chiến được coi là bùng nổ khi quân Đức tràn qua biên giới tấn công 

vào một thị trấn của nước Bỉ. Đầu tháng chín vừa qua, chúng ta lại có 

dịp kỷ niệm 85 năm ngày Đệ nhị Thế chiến bắt đầu, 1-9-1039, khi Đức 

Quốc Xã (cũng lại nước Đức) mở ra cuộc xâm lăng vào nước Ba Lan để 

“bảo vệ kiều bào Đức”.  

 Khác với Đệ nhất Thế chiến không có bao nhiêu dấu hiệu trước đó, 

Đệ nhị Thế chiến đã có đầy rẫy những “triệu chứng” khi Đức quyết định 

sát nhập nước Áo vào Đức Quốc Xã vào tháng ba năm 1938 với lý do đó 

là một sự “thống nhất đương nhiên có giá trị lịch sử”.  

Sau đó, Đức chiếm cứ vùng Sudetenland của Tiệp Khắc vào tháng 

mười cùng năm đó với lý do “kiều bào Đức ở vùng này đang bị bức 

hại”. Trước đó, những nước Tây Âu hàng đầu như Pháp, Anh… đã đồng 

ý ngoảnh mặt làm ngơ sau khi Đức hứa tại Hội nghị Munich chỉ lấy lại 

đất Sudetenland “vốn là của nước Đức” và đa số người dân ở đó nói 

tiếng Đức và sẽ không đụng đến đất đai của nước nào nữa. 

Đến tháng tám năm 1939, Đức ký với Liên Xô của nhà độc tài 

Josef Stalin một hiệp ước bất tương xâm để rảnh một mối lo. Trong hiệp 



ước này, theo các sử gia, có một thỏa thuận ngầm hai nước sẽ chia nhau 

xâm lấn những nước nằm giữa hai đại cường này. 

Từ hiệp ước này, Đức khai mào Đệ nhị Thế chiến bằng cách tràn 

quân vào Ba Lan – chủ yếu nhằm tiêu diệt dân tộc người Do Thái ở 

nước này. 

Chẳng phải chờ đợi đến thời nay truyền thông đại chúng phát triển 

quá hiện đại, thông tin nhanh chóng, đầy đủ, phân tích kịp thời giúp 

chúng ta hiểu rõ được tình hình ở mọi nơi ngay tức thì, mà ngay từ thế 

kỷ trước, người ta cũng không xa lạ gì chuyện Hitler xây dựng Đức 

Quốc Xã trong mưu đồ thôn tính châu Âu từ đầu những năm 30 nếu 

không nói là ngay từ giữa những năm 20. Thế nhưng biết trước mà vẫn 

không tránh được. Có lẽ vì vừa mới thoát ra khỏi Đệ nhất Thế chiến, cho 

nên nhân loại còn quá hãi hùng và tìm cách tránh né, làm ngơ cho bằng 

được những bằng chứng nay được xem là hiển nhiên. Làm như mối đe 

dọa đó không có hay có thể “thỏa hiệp” được. Phải chăng không nhìn 

thẳng vào sự thật mà người ta không thối lui được khỏi bờ vực Đệ nhị 

Thế chiến? 

 Bài học đó, người ta đang cố tìm hiểu vào dịp kỷ niệm song trùng 

này. Năm nào chúng ta cũng có thể được nhắc nhớ ngắn gọn đến hai 

cuộc thế chiến khi tháng tám đến và tháng chín đến. Nhưng sở dĩ năm 

nay chúng ta kỷ niệm một cách nghiêm chỉnh hơn bởi vì thế giới hiện 

nay đang quá nhiễu nhương, đến mức chưa từng thấy – tính từ cuối Đệ 

nhị Thế chiến đến nay. Những gì người ta đang nghe, đang thấy ở 

Ukraine, ở Iraq, Syria… đã gây nên một nỗi lo sợ nặng nề như một ám 

ảnh đêm ngày là thêm một thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ - có người gọi là 

Đệ nhị Hàn chiến, tức cuộc chiến tranh lạnh thứ hai. 

Ngày nay, nếu nhìn lại hai cuộc thế chiến và cuộc chiến tranh lạnh 

vốn được xem là chấm dứt vào năm 1990 sau cả 45 năm âm ỉ lúc nóng 

lúc lạnh, người ta chiêm nghiệm rằng thế giới cứ ở mãi trong tình trạng 

trên bờ vực là vì chưa bao giờ người ta thực sự có giải pháp để xây dựng 

một trật tự an bài, ồn định, thỏa đáng cho tất cả chấp nhận! Bao giờ, thời 

nào, cũng có những lò lửa rãi rác.  

Đệ nhất Thế chiến là một cảnh báo nghiêm trọng đầu tiên về hiểm 

họa thế chiến trong một thời thách đố nhất của toàn cầu nói chung và 

mỗi một nưóc nói riêng. Chủ nghĩa đế quốc (imperialism) đưa các nước 



lớn ở châu âu vào thế giành giật nhau đất đai, thuộc địa, ảnh hưởng. 

Cuộc cách mạng kỹ nghệ (industrial revolution) làm cho sự xung đột, 

tranh giành giữa các đế quốc càng căng thẳng hơn, vì người ta giành giật 

thị trường. Để cho chủ nghĩa đế quốc và sự bành trướng kỹ nghệ có lửa, 

người ta châm ngòi chủ nghĩa dân tộc (nationalism). Và dường như tình 

hình chưa đủ phức tạp, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm cho 

vũ khí trong chiến tranh ngày càng hiện đại, nào là tàu ngầm, nào là máy 

bay oanh tạc, nào là xe tăng, và sự phát triển của hỏa xa trong điều 

quân… tất cả dẫn đến chủ nghĩa quân phiệt (militarism), chính là nguồn 

cổ vũ mạnh mẽ nhất cho chủ nghỉa đế quốc, chù nghĩa dân tộc và sự 

bành trướng thị trường.  

Sau Đệ nhất Thế chiến, người ta đã chậm trễ trong việc xét lại, 

trong đi tìm giải pháp và giải đáp để xây dựng một trật tự thế giới hợp lý 

hơn, bền vững hơn. Thậm chí Hội nghị tại Điện Versailles của Pháp vào 

tháng sáu năm 2019 giữa các phe tham chiến chẳng những không giải 

quyết được vấn đề gì thực sự, mà còn tạo thêm vấn đề không có lời giải, 

dẫn đến Đệ nhị Thế chiến đúng 20 năm sau. Hội Quốc Liên (League of 

Nations) được thành lập từ Versailles còn “làm cảnh” hơn cả Liên Hiệp 

quốc ngày nay.  

Những nhà nghiên cứu chiến lược phải thấy – nhưng đã không 

thấy - những dấu hiệu bất ổn trong cuộc Cách mạng tháng mười (1917) 

ở Nga và cuộc Đại khủng hoảng (Great Depression) ở Mỹ năm 1929. 

Cách mạng tháng mười phải là một cảnh báo nghiêm trọng nhất của sự 

hình thành một chế độ độc tài chưa từng có và kinh khiếp nhất của loài 

người. Nó không chỉ là đại họa của riêng nước Nga. Nó có thể lây lan đe 

dọa cả lục địa châu Âu - về lâu về dài. 

Trong khi đó, Đại khùng hoảng đã vạch rõ những giới hạn trong ảo 

tưởng của Adam Smith chủ nghĩa tư bản tự nó có giải pháp cho những 

vấn đề nó gây ra. Khắp mọi nơi ở những nước kém mở mang và bị trị là 

những cuộc nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân (colonialism). Ở Đức nổi 

lên phong trào Quốc Xã như một phản ứng uất hận của người dân đối 

với chế độ cầm quyền cùng trật tự thế giới đương thời. Ở Ý là phong 

trào Phát-xít nổi lên ngay từ năm 1919, cho phép Benito Mussolini thao 

túng quyền lực cả 20 năm. Ở Nhật Bản là chủ nghĩa quân phiệt tham 

vọng và phiêu lưu, muốn đi vào con đường của các nước đế quốc 



phương tây đang xâu xé nước Trung Hoa mênh mông, bát ngát. Người ta 

có nguyên cả một thập niên 20 để ngăn ngừa hiểm họa, nhưng như giáo 

sư William R. Keylor viết trong “The Twentieth-Century World – An 

International History”, đó là thập niên người châu Âu ngủ thiếp trong ảo 

tưởng và sự tự lừa dối về khả năng hồi phục chính trị và kinh tế. Bước 

qua thập niên 30, khi người ta vỡ mộng thì đã quá muộn, nhất là vì 

khuynh hướng thối lui thay vì đi tới. Cho nên Đệ nhị Thế chiến đã xảy ra 

như một tất yếu lịch sử.  

Đức một mặt tin ở sức mạnh quân sự vô song của mình; tin ở sức 

tập hợp quần chúng  của chủ nghĩa quốc xã, một màu sắc mới kết hợp 

giữa chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa xã hội; một 

mặt tin ở sự liên kết thành phe trục Đức-Ý-Nhật. Chủ tịch Hitler thời đó 

cũng có quan điểm giống như Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện nay: 

mở mang bờ cõi bằng cách chiếm lấy những đất đai mà ông ta cho rằng 

“vốn là” của Đức! Đệ nhị Thế chiến được xem là chính thức bắt đầu 

ngày 1-9-1939 khi Đức xâm lăng nước Ba Lan, nhưng thật ra, các dấu 

hiệu đã có từ năm 1935, khi Ý tấn công Ethiopia, sau đó là cuộc nội 

chiến Tây Ban Nha (1936), Nhật Bản xâm lăng Trung Hoa (1937) và 

Nga và Mông Cổ (1938)…  

Mỹ cũng rơi vào tấn kịch cũ: là một đại cường hàng đầu của thế 

giới, nhưng chậm trễ và miễn cưỡng vì không xác định được vai trò của 

mình. Chỉ sau khi Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng (Pearl 

Harbor) vào ngày 7-12-1941, Mỹ mới dứt khoát vào trận, tham gia trên 

cả hai mặt Thái Bình Dương chống Nhật và Đại Tây Dương chống Đức. 

Chính sự tham dự của Mỹ đã giải tỏa  áp lực của Đức trên mặt trận phía 

đông nhằm vào Nga. Từ đó trục Phát-xít tan rã rất nhanh.  

Cuộc chiến này khủng khiếp gấp mấy lần Đệ nhất Thế chiến. 

Trong vòng bảy năm, hơn 60 triệu người chết, nhiều thành phố lớn sụp 

đổ, hoang tàn hiển hiện nơi nơi. Nhưng cũng như Đệ nhất Thế chiến, Đệ 

nhị Thế chiến chẳng giải quyết được vấn đề gì cho trật tự thế giới mới. 

Hội nghị Yalta tại Liên Xô giữa ba nhà lãnh đạo Liên Xô (Josef Stalin) 

Mỹ (Franklin Roosevelt) và Anh (Winston Churchill) vào tháng hai năm 

1945 đã có những nhượng bộ tưởng là giai đoạn, chiến thuật cho Liên 

Xô, nhưng trở thành lâu dài, chiến lược, tai hại cho phía Đồng Minh và 

thế giới tự do sau này. Sự không dứt khoát, thái độ thỏa hiệp cho xong 



chuyện của những nhà lãnh đạo Mỹ và Anh đã làm cho các nước Đông 

Âu dần dần rơi vào tay Cộng Sản quốc tế chỉ trong vài năm sau Đệ nhị 

Thế chiến, mở đường cho cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu kéo dài cả 45 

năm.  

Ngày nay, khi nhìn lại, người ta rõ hơn Tổng thống Roosevelt tham 

dự hội nghị này trong tinh thần suy yếu vì bệnh tật mãn tính đã sáu năm 

(vị tổng thống đặc biệt đắc cử đến bốn nhiệm kỳ từ 1933 đến 1945 và ở 

trong Tòa Bạch Ốc hơn 12 năm mất vào ngày 12-4-1945, hai tháng sau 

Hội nghị Yalta, ông thọ 63 tuổi!), cho nên theo nhận xét của Thủ tướng 

Churchill, ông Roosevelt không sắc sảo, sáng suốt lắm, và bị rơi vào 

những lời hứa “hòa hợp hòa giải” của trùm Stalin. Ông Churchill ngay 

từ thời đó đã có nhận xét “Stalin thật chẳng tin được”, nhưng ông 

Roosevelt chỉ muốn cho xong chuyện! 

Mỹ tuy có nhiều nhà nghiên cứu chiến lược, những nhà “tương lai 

học” như Herman Kahn chẳng hạn, nhưng đã vụng về không thấy cơ hội 

ngàn năm một thuở mở ra trước mắt đòi hỏi phải hành động sau khi Đệ 

nhị Thế chiến kết thúc. Có điều lạ lùng là lúc đó là vào năm 1945, 26 

năm Cách mạng tháng mười ở Nga, và 21 năm sau khi Stalin là chủ 

nhân Điện Cẩm Linh (Lenin chết vào năm 1924) thi hành một chế độ 

đán áp đẫm máu bên trong và bành trướng đế chế Liên xô mở rộng vùng 

ngoại vi đầy tham vọng, thế nhưng Mỹ vẫn chưa nhận thức đầy đù mối 

đe dọa đối với trật tự thề giới – nhất là ờ châu âu. Với lợi thế là nưóc 

duy nhất có vũ khí nguyên tử và là cường quốc kinh tế duy nhất trên thế 

giới thời đó,  Mỹ vẩn không làm sao kềm chế được tham vọng của Liên 

xô lợi dụng Đê nhị Thê chiến kết thúc đề cướp đât giành dân. Mỹ vẫn để 

cho Liên xô thao túng trật tự ở châu âu, mở rộng khu vực các nước cộng 

sản vệ tinh, chư hầu nhanh chóng.  

Khi nhìn lại những năm đó, sau khi Tồng thớng Rosevelt qua đời, 

Tống thống harry Truman đi vào Nhà trắng năm 1945 trong gian nan, 

đảng Cộng Hòa quay lưng, không hợp tác và phá hoaị cũng hăng như 

thời Obama hiện nay. Tranh chấp giữa hai đảng về những chuyện nội bộ 

làm cho lãnh đạo nước Mỹ không nhìn thấy rõ cuộc cờ thế giới. Tuy 

Liên Hiệp quốc được thành lập, và Mỹ có kế hoạch Marshall giúp châu 

âu tái thiết, nhưng cach làm ăn “cao thượng” đó chĩ làm cho Stalin thêm 

hăng máu. Một lỗi lầm khác là Mỹ cũng quá phấn khởi bởi chuyện kiểm 



soát được nước Nhật mà quên một hiểm hoạ lớn hơn bội phần: đó là đe 

doạ của Cộng Sản Trung Quốc chiếm hết cả nước lớn và đông dân hàng 

đầu của thế giới này.  Cứ để cho chế độ Tưởng Giới Thach tự tiêu diệt 

dần. 

Trong tác phầm “World Order” (“Trật tự Thế giới”, cuốn sách thứ 

17 của ông Henry Kissinger trong vòng 60 năm qua, mới xuất bản trong 

tháng tám năm nay, ông cố vấn an ninh quốc gia và cựu ngoại trưởng 

Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon cho rằng Mỹ có công lớn với loài 

người vì đã kiến trúc một cơ chế toàn cầu bảo vệ trật tự thế giới trong 

thời chiến tranh lạnh.  Công lao to lớn này, ông than phiền, ít được 

người đời biết đến hay nhớ đến! Ông còn hàm ý thời nay, vì thiếu những 

người quân sư như ông, các Tổng thống Mỹ đã không xây dựng được 

trật tự tòan cầu như hồi trước nữa! Lẽ ra, ông Kissinger, năm nay 93, 

phải thấy Mỹ, từ cuối những năm 49 và đầu những năm 50 thế kỷ trước, 

đã có trách nhiệm vô tâm trước việc xây dựng một trật tự thế giới tiên bộ 

hơn, vì sự vô tâm đó mà đường đã mở ra cho sự lớn mạnh của Cộng sàn  

Quốc tế. Và một phần nào đó, Mỹ phải có trách nhiệm để chiến tranh 

lạnh dần dần nổi lên như một fever và lan rộng nhanh chóng đến mức 

không còn cách kiểm soát được thực sự… 

Người Việt chúng ta hiểu hơn ai hết Chiến tranh lạnh đã làm cho 

chúng ta trở nên nước mất nhà tan, sinh vô gia cư, tử vô địa táng như thế 

nào! 

 


