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Phiếm kỳ này xin nói về chữ Đũa. Nói cho đủ chữ là Đôi Đũa. Đũa hoặc 

Đôi Đũa thì có gì đặc biệt để nói chứ? Ấy vậy mà cũng có chuyện đáng 

phiếm vì trong vài năm qua, dưới thời tông tông Cờ Hoa là me xừ 

Donald Trump, thiên hạ nghe hai chữ “Trả Đũa” rất nhiều trên các mặt 

báo, các hệ thống truyền thanh truyền hình An Nam ở hải ngoại và cả 

trong nước, nhắc tới rất nhiều. Nhưng trước khi phiếm về hai chữ “Trả 

Đũa”, xin nói về Đôi Đũa trước đã.  

Đôi Đũa là một cặp que được làm bằng gỗ, tre, kim loại, xương, ngà 

voi, và ngày nay, cả bằng chất nhựa…dài khoảng 15 – 25 cm, là dụng 

cụ dùng để gắp thức ăn cổ truyền của một số quốc gia Á Châu như Tàu, 

Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam…Theo những hãng tin “truyền khẩu” 

thì có loại đũa làm bằng bạc được dùng cho mấy ông vua thời “kiến 

gió” (phong kiến) để phát hiện chất độc trong thức ăn; nếu có chất 

độc, đũa sẽ có màu xỉn đen. Cũng ngày xưa chỉ có các bậc gọi là quan 

quyền hay kẻ giàu có mới xài đũa làm bằng ngà tức ngà của mấy chú 

voi. Còn đồng loạt thứ dân thì chỉ dùng đũa làm bằng tre hay gỗ, sau 

này có loại đũa làm bằng chất nhựa rất thông dụng được dùng trong 

các tiệm ăn của người An Nam, mấy tiệm ăn Ba Tàu. Đũa được xem 

như là một đòn bẩy được xử dụng bởi bàn tay năm ngón điều khiển 

cho đầu đũa khép mở đúng “khẩu độ” để gắp thức ăn đưa vào miệng. 

Không biết Đôi Đũa có từ lúc nào, ai sáng chế ra nó nhưng cứ coi như 

Đôi Đũa đã có từ thuở ông tằng ông tổ của một số dân tộc nói trên. Có 

đọc một bài báo đâu đó nói Đôi Đũa là do sáng kiến của người Tàu hồi 

xửa hồi xưa. Không tin! Cái gì xuất xứ từ Châu Á không tìm ra nguồn 

gốc là cứ cho là mấy chú mấy thím Ba Tàu sáng chế là xong, sáng chế 

này chắc được ghi vào “văn minh Ba Tàu”! 

Còn nhớ trong năm 2019 khi cuộc chiến thương Cờ Hoa – Ba Tàu càng 

lúc càng trở nên gay gắt, tông tông Cờ Hoa muốn cân bằng cán cân 

mậu dịch giữa hai “đại cường” (xin mở ngoặc: gọi nước Tàu là đại 

cường cho nó vui tai chứ thực sự là một đại - gian - quốc) nên đã điều 



chỉnh mức thuế lại cho công bằng, bằng cách nâng mức thuế các mặt 

hàng nhập cảng (không phải là nhập khẩu = tống vào mồm) từ Tàu. Sau 

nhiều lần đàm phán bị lép vế, Tàu đã hùng hồn tuyên bố: Chúng tao sẽ 

trả đũa chúng mày. Nhưng Cờ Hoa chờ mãi mà chẳng thấy Tàu trả đũa 

gì ráo. Trả đũa kiểu này gọi là “trả đũa giả” hay nói cách khác: Đũa có 

đâu mà trả! 

Nhớ lại vụ Canada bắt mụ Mạnh Vãn Chu tháng 12 – 2018 tại sân bay 

Vancouver khi vừa đặt chân xuống phi trường vì mụ này phá lệnh cấm 

vận của Mỹ và nhiều tội khác, Tàu yêu cầu Canada phải thả mụ Mạnh 

Vãn Chu ra ngay. Canada không thả nên Tàu bèn có hành động trả đũa 

bằng cách hốt nóng hai công dân Canada và gán tội cho họ là làm gián 

điệp. Màn trả đũa này của Tàu coi bộ không làm cho me xừ  Justin 

Trudeau nao núng. Mụ Tàu này ra tòa mấy lần ở Canada rồi và đang 

chờ ngày lành tháng tốt để qua Mỹ chơi. Vụ này là “trả đũa thiệt” hay 

nói cách khác: Có đũa để trả, nhưng là đũa dổm. 

Còn nữa! Khi cả thế giới đều biết Huawei là đại công ty của Tàu bị một 

số nước ở Âu Châu tuyên bố sẽ cấm Huawei hoạt động tại quốc gia của 

họ vì sợ gián điệp Tàu, trong đó có nước Anh và Đức. Đáp trả ngay, Tàu 

tuyên bố sẽ có màn trả đũa đẹp đối với hai nước này. Cho đến này vẫn 

chưa thấy Tàu trả lại đũa cho Anh cho Đức. Vụ này gọi là “lấy đũa để 

hù”. Có đũa đâu mà trả. 

Chưa hết, khi virus Tàu tràn lan khắp thế giới làm tiêu tùng biết bao 

sinh linh thì ông thủ tướng Úc là Scott Morrison yêu cầu mở cuộc điều 

tra nguồn gốc của em virus Tàu thì mấy chú Tàu lại lớn tiếng tuyên bố: 

Bọn ngộ sẽ trả đũa các nị hớ…bằng cách hổng thèm nhập cảng thịt 

bò… khiến cho bầy con cháu của tiền bối Khổng Tử bị treo miệng, thèm 

thịt bò rớt nước miếng. Vụ này nên gọi là: Trả đũa bằng cách nhịn ăn 

thịt bò…để rồi đổi sang xơi thịt cầy và thịt dơi…  

Còn tiếp: Hôm 21 tháng 7 bộ ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng cửa tòa lãnh 

sự Tàu tại thành phố Houston. Trong khi các nhân viên người Tàu đốt 

tài liệu khiến cư dân kế tòa lãnh sự phải kêu lính cứu hỏa đến thì bộ 



ngoại giao Tàu cũng tuyên bố là sẽ trả đũa. Sau đó tòa lãnh sự Mỹ tại 

Thành Đô cũng được lệnh cuốn gói về nước. Đây là vụ “có đũa để trả”. 

Màn tiếp theo: Ngày 30 tháng 6 – 2020 chính quyền Bắc kinh (hoàng) 

ban hành luật “an ninh quốc gia” đối với Hồng Kông để triệt tiêu mọi 

thứ quyền của người dân Hồng Kông thì quốc hội Cờ Hoa ban hành dự 

luật về nhân quyền cho Hồng Kông thì Tàu lên tiếng gào “ngộ sẽ trả 

đũa...ngộ sẽ trả đũa” vang dậy cả bầu trời Bắc Kinh. Có lẽ tìm chưa ra 

đũa nên chưa thấy phía bên Cờ Hoa nhận được bất kỳ chiếc đũa nào.. 

Vụ này cũng được gọi là “đũa hù”. 

Còn đũa còn trả: Hoạt động truyền thông báo chí tại Cờ Hoa có nhiều 

phóng viên nhà báo có đảng tịch là cộng sản “tung cuốc” chui vào để 

tuyên truyền cho cộng đảng cũng như viết lách quậy phá Cờ Hoa chẳng 

hạn như em phóng viên tên Jiang chui được vào tòa Bạch Ốc dự cuộc 

họp báo của tông tông với câu hỏi xách mé láo xược bị tông tông vạch 

mặt chỉ tên hôm 11 tháng 5. Sau đó phía Cờ Hoa có đưa ra biện pháp 

hạn chế thời hạn visa là 90 ngày đối với các nhà báo “tung cuốc” thì từ 

Bắc Kinh cũng đưa ra biện pháp trả đũa là buộc một số cơ quan truyền 

thông Cờ Hoa như đài VOA, New York Times, The Wall Street Journal, 

Washington Post phải khai báo về nhân viên và tài sản của họ tại “tung 

cuốc”. Đây là đòn “xơi vài miếng trả vài miếng”.  

Bộ tài chánh Cờ Hoa hôm 7 tháng 8 ban lệnh cấm vận đối với đặc khu 

trưởng Hồng Kông là chị Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng 10 viên chức của 

Hồng Kông và “Tung cuốc” thì ngay ngày hôm sau “tung cuốc” đưa ra 

lệnh cấm vận đối với 11 công dân Cờ Hoa, trong số đó có hai ông 

thượng nghị sĩ là Marco Rubio của tiểu bang Florida và Ted Cruise của 

tiểu bang Texas. Chuyện này hay! Mỗi bên đưa ra danh sách 11 người 

(bằng số cầu thủ của mỗi đội bóng tròn) bị cấm vận, xem ra thì đúng 

lẽ công bằng “nhận đũa trả đủ đũa”. Nhưng xét kỹ thì không công bằng 

chút nào. Lý do: Hầu hết mấy cậu mấy mợ Ba Tàu bị cấm vận không ít 

thì nhiều đều có bà con thân nhân đang ở Cờ Hoa và hơn thế nữa, họ 

đều có tài sản chìm nổi như bất động sản và cả khối tiền trong các ngân 



hàng Mẽo. Ngược lại mấy anh công dân Cờ Hoa chẳng có thân nhân 

lẫn tài sản gì ở đại quốc “tung cuốc”. Mấy anh này chờ cho đến tết 

Congo mới đi sang Tàu du lịch. Vụ này gọi là “ăn 11 miếng thị cầy, trả 

lại 11 miếng thịt bò”. 

Mới đây nhất, hôm 13 tháng 8 Cờ Hoa lại lên tiếng về các viện mang 

tên Khổng Tử. Viện này được thiết lập và tài trợ bởi chính quyền “tung 

cuốc” tại các trường đại học Cờ Hoa nói là để phổ biến văn hóa và dạy 

tiếng Hoa cho người Cờ Hoa (người Mẽo chắc thiếu văn hóa và chưa 

có ngôn ngữ nói và viết?). Nhưng thực chất đây là những ổ gián điệp 

và là cơ sở truyên truyền cho cộng đảng “tung cuốc”. Giờ thì chính phủ 

Cờ Hoa xếp các viện Khổng là những “phái bộ nước ngoài” nên phải 

khai báo nhân sự cũng như tài chánh. Hiện có 75 viện Khổng tại các 

trường đại học cùng 500 lớp học Khổng ở cấp tiểu học và trung học 

(?). Chuyện này y chang như chuyện đã và đang diễn ra tại nước đàn 

em của “tung cuốc” là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Chưa nghe 

phía “tung quốc” đòi trả đủa trả muỗng gì cả. Phải trả cho đúng lẽ công 

bằng chứ! Giả dụ tại đại cường “tung cuốc” cũng có vài chục viện gọi 

là viện George Washington hay viện Abraham Lincoln…thì “tung quốc” 

cũng đã vung tay trả vài chục mắm đũa cho ra lẽ công bằng. Rất tiếc 

là: tuy Cờ Hoa không có viện Washington hay Lincoln, ấy thế mà cả tỷ 

dân “tung cuốc” cứ muốn học tiếng Cờ Hoa và tự động hấp thụ văn 

hóa Cờ Hoa mà Cờ Hoa chẳng phải bỏ ra một đồng xu nào để lập viện 

cả. Về phía đại – gian - cường - quốc chưa thấy có tuyên bố trả đũa 

nào. Chắc là đang đi mua tre về vót đũa! 

Còn đũa nhưng không trả: Trên thế gian này ai ai cũng biết là “tung 

quốc” đã tự tung tự tác chiếm gần hết vùng biển đông bằng cách đắp 

đảo, xây các căn cứ quân sự, tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn và 

“một vành đai một con đường” để dồn nhiều quốc gia nghèo vào thế 

con nợ, không chơi lại với “bá quyền đại cuốc”. Nước Cờ Hoa trước 

đây cũng chả thèm ngó ngàng gì tới việc này. Chợt đến khi cuốn “Chết 

Bởi Tung Cuốc” của ông Peter Navarro được tung ra và cái ghế trong 

nhà trắng lọt vào mông me xừ Donald Trump thì biển đông mới bắt 



đầu nổi sóng “nhè nhẹ”. Đó là những khi buồn tình thì mấy chú lính 

thủy Cờ Hoa cho tàu chạy vòng vòng vào khu vực biển đông, vờn qua 

lượn lại vài vòng rồi về bến, đôi khi con chạy sát vào các đảo nhân tạo 

của “tung cuốc”, chạy vào vùng biển hình chữ S mà “tung quốc” nói là 

xâm phạm hải phận của chúng. Chuyện này liên tục xảy ra gần ba năm 

nay khiến cho các “tủ lạnh tung cuốc” nổi nóng ói ra lời đe đọa: sẽ trả 

đũa bằng cách cho hỏa tiễn đạn đạo nhấn chìm các hàng không mẫu 

hạm Cờ Hoa và hàng ngàn chú GI sẽ không có đường về! Nghe mà phát 

run luôn! Đũa đâu chẳng thấy trả mà mới đây, khi đang cầm chắc trong 

tay nắm “đũa mồm” vừa đưa lên cao vừa tuyên bố: “Chúng tao đã ra 

lệnh cho các chiến binh nhân dân không được nổ súng trước”, đồng 

thời nhét luôn nắm đũa vào túi áo của đại cán. Oai phong lẫm liệt thay 

con cháu nhà họ Lông “Mao”. 

Từ Đôi Đũa đến Trả Đũa cho thấy rằng: hai cái que bằng tre hay bằng 

gỗ thật là lợi hại hết chỗ nói. Người ta đồn rằng khi trả đũa thì “tung 

cuốc” chỉ tung được vài cọng đũa tre đũa gỗ chứ chẳng có loại đũa nào 

quý giá hơn. Và rất tiếc, dù cho “tung cuốc” có trả đũa vàng đũa bạc 

hay đũa ngà đi nữa thì dân Cờ Hoa cũng không xài ba cái thứ này. Dân 

Cờ Hoa, kể cả dân Anh dân Đức hay dân Úc Thòi Lòi vẫn chỉ xài muỗng 

nỉa dao mà thôi. Cho nên dù “tung quốc” có trả cho họ cả kho đũa thì 

cũng chả có ảnh hưởng gì đến họ cả. Hãy mang về mà phân phát cho 

bấy con dân thiên triều. Chả ai thèm nhận đâu. 

Phong Châu           

Tháng 8 - 2020 

 

 

 



 

 

 

 


