
CHUYỆN PHIẾM 2012 
Nguyễn Sĩ Tuất 

 
1. CHUYỆN XUI CỦA MỘT CHÍNH TRỊ 
GIA PHÁP  

Từ năm ngoái, ông Dominique Strauss-
Kahn (DSK) ñã bị rắc rối rồi. Tuy nhiên, một 
phần lớn nhờ bà vợ Ann Sinclair nổi tiếng từ 
thời chưa cưới, rất giầu, có tiền mướn 2 luật sư 
rất giỏi nên DSK ñã ñược miễn tố về hình sự 
trong vụ bị tố cáo là cưỡng dâm Nafissatou 
Diallo (Nafi), một nữ nhân viên của khách sạn 
Sofitel ở New York, tháng 5 năm 2011. ðang 
làm TGð cơ quan Fonds Monétaire 
International (FMI), một tổ chức quốc tế có 
thẩm quyền rất lớn quyết ñịnh ñến nền kinh tế 
Âu Châu và thế giới thì DSK bị cảnh sát 
Manhattan bắt giữ. Sau ñó, nhờ khám phá ra 
Nafi ñã từng khai gian trong việc xin nhập Mỹ 
và có liên hệ với những người phạm pháp, biện 
lý cuộc cho rằng nguyên cáo không ñáng tin 
cậy, nên không tiến hành việc truy tố trước tòa 
hình. DSK ñược thả ra và về Pháp, trong sự 
mong ñợi của nhiều người trong phe của ông 
ta, họ tiếp tục ủng hộ DSK ñể ñược ñảng Xã 
Hội Pháp ñưa ra tranh cử Tổng Thống, tranh 
với Tổng Thống ñương nhiệm Sarkozy. Về tới 
Pháp DSK lại phải ñối diện với một nữ ký giả 
người Pháp Tristane Banon thưa kiện về tội 
toan cưỡng dâm cô ta cách nay 8 năm. May cho 
DSK, vụ này cũng ñược Tòa miễn tố tháng 10 
năm ngoái, vì không ñủ chứng cớ và ñã quá 
thời hiệu. 

Qua năm 2012, "chuyện dài DSK" tưởng ñã 
chấm dứt, nhưng thực tế vẫn còn tiếp tục! 
Banon không kháng án, riêng Nafissatou vẫn 
còn ñang kiện về dân sự vì tin rằng sẽ thắng. 
Hai thủ tục tố tụng tại Pháp và Mỹ khác nhau: 
bên Pháp, nếu không bị tòa hình tuyên án, thì 
nguyên ñơn không có căn bản ñể kiện về dân 
sự ñể ñòi bồi thường, còn bên Mỹ, ñiển hình là 
vụ kiện O.J. Simpson giết vợ và tình ñịch, mặc 

dầu ñã ñược tòa hình tha bổng, tòa dân sự vẫn 
kết tội O.J. phải bồi thường cho nguyên ñơn! 
Chưa hết! Cuối tháng 2 năm 2012, DSK lại 
"ñược" thẩm vấn tại phòng dự thẩm thành phố 
Lille, Pháp, vì dính líu vào tội trục lợi/ưu ñãi 
việc mãi dâm và lạm dụng bất hợp pháp tài sản 
của xã hội (proxénétisme et recel d'abus de 
biens sociaux) xẩy ra trong những năm 2010 và 
2011. Tại Pháp, mua dâm không phải là một 
tội, (khác với Mỹ) nên luật sư của DSK bào 
chữa rằng làm sao DSK biết ñược các nàng qua 
ñêm tại hotel Carlton là gái làm tiền? (DSK 
"pouvait parfaitement ignorer - qu'il s'agissait 
de prostituées - parce que dans ces soirées, on 
n'est pas forcément habillé. Et je vous défie de 
distinguer une prostituée nue d'une femme du 
monde nue", a déclaré Me Henri Leclerc sur 
Europe 1). Miệng lưỡi của luật sư có khác! 
(thật khó mà phản bác luận cứ này – theo ngu 
ý). 

Như vậy, giấc mộng DSK trở thành Tổng 
Thống Pháp kể như không thành, ít nhất trong 
nhiệm kỳ sắp tới. 

Thực ra không ít những nguời có quyền lực 
ñã dính ñến những chuyện bê bối tương tự. Có 
thể kể Cựu TT Clinton trong vụ Monica, cựu 
Thủ Tướng Ý Berlusconi trong vụ cô gái vị 
thành niên Phi Châu Karima El Mahroug, hay 
một số nhân viên cao cấp trong các ngành hành 
pháp, lập pháp Hoa Kỳ ñược liệt kê trong số 
báo Time tháng 5/2011, với bài viết của Nancy 
Gibbs “ðàn ông cư xử xấu xa” (Men behaving 
badly): Mark Sanford, John Ensign, David 
Vitter, Kwame Kilpatrick, Larry Craig, Barney 
Frank, Eliot Spitzer, John Edwards, Arnold 
Schwarzenegger, ... 
2. CHIẾM ðÓNG WALL STREET. 

Wall street là nơi có trụ sở của Sở Giao 
Dịch Chứng khoán New York (New York 
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Stock Exchange NYSE) với một số các Ngân 
Hàng và Công ty ñầu tư chứng khoán lớn của 
HK. Là tượng trưng cho nền tài chánh Mỹ. Lúc 
ñầu, phong trào "chiếm ñóng Wall street" chỉ 
chiếm ñóng một công viên gần văn phòng 
NYSE. Sau, lan rộng trong nhiều tiểu bang 
khác, và lan qua Châu Âu và Châu Á. Tự nhận 
là nói lên tiếng nói của 99% (?) dân Mỹ ñể yêu 
cầu số 1% giầu-có bớt ñặc quyền ñặc lợi. Một 
người trong phong trào tại Hong Kong ñưa ra 
thí dụ cụ thể là Apple ñược lời và có một tài 
sản kếch sù, còn một số dân Hong Kong nai 
lưng làm việc theo hợp ñồng với Apple chỉ 
ñược hưởng một phần rất nhỏ trong tiền bán 
sản phẩm, với giá nhân công rẻ mạt! Chẳng biết 
phong trào này sẽ ñi ñến ñâu, nhưng coi mòi 
nếu tình hình này lan rộng, thì chẳng ai muốn 
ñầu tư, và một cuộc khủng hoảng lớn sẽ xuất 
hiện. 

Mấy ngày rày, mở báo ra ñọc hoặc xem TV 
ñều thấy nói về Occupy Wall Street hay 
Occupy Oakland, Occupy San Francisco, v..v...  

Ai thấy mình ñược trong thành phần của 
99% thì rất là hoan hỉ. Nhưng nếu thành phần 
1% lại cần thiết cho nền kinh tế phồn thịnh của 
những quốc gia theo thị trường tự do, thì ảnh 
hưởng sẽ ra sao? Và trên thế giới ngày nay có 
nơi nào lại không có sự cách biệt giữa hai thành 
phần xã hội, giầu và nghèo? ðiều tra của 
Pareto, ñược biết ñến như là "Pareto Principle", 
chẳng ñã cho rằng 80% ñất ñai tại Ý thuộc 
quyền sở hữu của 20% dân số toàn quốc? 

Năm 1992, một cuộc thăm dò của United 
Nations Development Program cũng cho thấy 
thành phần giầu có chỉ chiếm 20% tổng dân số 
toàn cầu nhưng lại có lợi tức chiếm 82.7% của 
thế giới. 

Distribution of world GDP, 1989 (United 
Nations Development Program, 1992 Human 
Development Report, New York: Oxford 
University Press)  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle) 

Quintile of population  Income 
 Richest 20%    82.70%  
 Second 20%    11.75%  
 Third 20%    2.30% 
 Fourth 20%    1.85% 
 Poorest 20%    1.40%  

Gần như là một ñịnh luật của xã hội, ngay 
cả trong những nước tự nhận là theo xã hội chủ 
nghĩa, với chủ trương "chiêu bài" phân phối 
ñồng ñều lợi tức, nguyên tắc này cũng ñúng 
trên thực tế, nghĩa là trong bất cứ ñịnh chế nào 
thì số người hưởng ñặc lợi ñặc quyền cũng chỉ 
là thiểu số trong khi người ít quyển lợi vẫn 
chiếm ña số.  

Có người nghi ngờ phong trào Occupy Wall 
Street (OWS) ñược dấy lên có mục ñích kiếm 
phiếu trong kỳ bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào 
năm 2012 hơn là tranh ñấu thực sự cho ña số 
những người bị thiệt thòi, ít quyền lợi. Họ cho 
rằng phong trào OWS chưa chắc ñã ñược mọi 
người hoan nghênh, và có nhiều rủi ro xẹp lần. 
Họ tiên ñoán là khi hết bầu cử vào tháng 12 
năm nay, OWS sẽ tự nhiên tan biến! Xin chờ 
xem họ nói có ñúng không. Họ là ai vậy? Kẻ ña 
nghi cho rằng "họ" là những người bảo thủ, chủ 
trương thu hẹp guồng máy chính quyền, bớt 
thuế, giảm công chi, giảm thiếu hụt ngân sách 
1.3 ngàn tỷ USD và nhất là giảm nợ quốc gia 
ñã lên tới 15.5 ngàn tỷ, lúc 4:15 chiều ngày 
13/3/2012 (xin xem dưới ñây screenshot US 
National Debt Clock ngày 13/3/2012 lúc 4:15 
chiều, theo http://www.usdebtclock.org)  
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3. STEVE JOBS (1955-2011) VÀ CÔNG TY 
APPLE. 

ðầu năm 2012, Công ty Apple tung ra thị  
trường sản phẩm mới iPad3, là một máy tính 
bảng, tiếp nối iPad2, ñang ñược nhiều người xử 
dụng. Ngay ngày ñầu tiên bán hàng 16/3/2012, 
sản phẩm ñã ñược bán rất chạy tại các cửa hàng 
tại Mỹ và Âu Châu, nhờ cách tiếp thị và tính 

năng của máy thích hợp với nhu cầu của giới 
tiêu thụ.  

Tới nay tích sản của Apple ñược ñánh giá 
gần 400 tỷ USD. Vậy mà chỉ cách nay có hơn 
chục năm Apple suýt nữa bị phá sản. Và trước 
ñó, máy tính Apple I ñược thiết kế và chế tạo 
trong nhà xe của cha mẹ nuôi Steve Jobs. ðó là 
nhờ công lao của Steve Jobs (SJ), ngưòi ñã 
cùng Wozniak sáng lập công ty và cũng là 
người bị chính Hội ðồng Quản Trị của Apple 
sa thải khỏi chức vụ Tổng Giám ðốc, rồi lại trở 
lại cương vị cũ sau khi Apple bị suy sụp và 

phải mời Steve trở lại ñể 
chấn chỉnh công ty. 

Báo Time số ra ngày 
17/10/2011 ñã viết 3 bài 
"American Icon", "The 
Inventor of the Future", 
"In a private light" từ 
trang 32 ñến trang 55 nói 
về thân thế và sự nghiệp 
của thiên tài này. Báo 
People ngày 24/10/2011 

cũng dành 9 trang nói về tiểu sử của SJ và 
những thành quả cũng như thất bại của ông. 
Sanh năm 1955 và mất năm 2011, SJ ñã giúp 
một phần lớn vào việc "cách mạng hóa", áp 
dụng kỹ-thuật-số một cách khéo léo, ñể  ñại 
chúng sử dụng dễ dàng. Nhớ lại hồi thập niên 
60s, những người ñược tiếp cận với máy ñiện 
toán trông có vẻ như các khoa học gia. Tại Ý, 
tới giữa thập niên 70s, nhân viên trong Trung 
Tâm ðiện Toán tại Rome vẫn mặc áo blouse 
trắng trông cứ như là những nhà bác học trong 
phòng thí nghiệm! Ngay cả ñầu thập niên 80s, 
muốn xử dụng ñiện toán cũng phải biết chút ít 
về thảo chương. Lúc ñó ñâu có Windows với 
con chuột, người xử dụng phải ñánh máy các 
mệnh lệnh trong DOS nếu dùng PC của IBM 
hay các hãng "nhái" (clone). Cùng với IBM 
phần cứng, Microsoft phần mềm, và Apple, 
cuộc "cách mạng kỹ thuật số" ñã thành công, 
với cả triệu máy trên thế giới dùng trong mọi 
ñịa hạt. Trong số LTAHCC số 89 tr.74, tác giả 
bài này có thuật lại câu nói diễu của một số nhà 
xã hội học cho rằng xã hội hiện nay chia ra 
thành hai giai cấp, một giai cấp kỹ thuật số 
(kts), và giai cấp kia là không kts. Giai cấp kts 
ñi ñâu cũng lỉnh kỉnh dùng máy tính desktop 
hay laptop, hay là máy tính bảng tablet, smart 
phone, còn giai cấp kia vẫn dùng các dụng cụ 
xưa từ mấy chục năm nay như máy tính quay 
tay, bàn máy ñánh chữ thường hay chạy ñiện. 

Trong chuyến ñi Âu Châu vừa qua, tôi 
chứng kiến một gia ñình ñi chung có mang theo 
ñầy ñủ máy. Gia ñình có 3 người thì mang theo 
3 iphones 4s, 2 iPads, 1 laptop, 1 iPod, và 2 
smart phones cũ ñể ñổi SIM ñặng nói chuyện 
bằng ñiện thoại tại Âu Châu cho rẻ (iPhone của 
Apple không cho thay SIM). Khác hẳn vơi 
"giai cấp không-kỹ-thuật-số" chẳng cần mang 
theo thứ gì cho mệt! 

Tại sao cần mang nhiều thứ thế ? Vì hiện 
nay hầu hết các khách sạn tại Paris, London, 
Barcelona, Los Angeles, Boston, và các thành 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
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phố lớn khác, ñều có wi-fi miễn phí, những 
người có smart phones ñều xử dụng ñược email 
ñể liên lạc trên toàn thế giới thoải mái! Xử 
dụng texting ñể chuyển thông tin ngắn chỉ phải 
trả giá rẻ. Nếu dùng iPhone 4s có thể dùng GPS 
ñể tìm ñường tới nơi mình muốn ñến. Ngoài ra 
còn có Siri, khỏi cần phải ñánh máy mà nói vào 
iPhone thì trong nhiều trường hợp mệnh lệnh 
của mình ñược máy tuân hành! Nếu liên lạc 
theo "kiểu xưa" như gọi ñiện thoại từ khách sạn 
hay ra ngoài ñường gọi ñiện thoại công cộng 
thì tốn tiền hơn nhiều (chưa kể rằng máy ñiện 
thoại công cộng ngày càng biến mất vì ít người 
dùng). Tính năng của Siri ñược quảng cáo rầm 
rộ coi như là một sáng chế mới mẻ áp dụng 
trong ñiện thoại cầm tay ñã làm một số người 
"nóng mắt" ñã ñưa ñơn kiện Apple theo thể 
thức class action với lý do Siri không ñáp ứng 
ñược nhu cầu theo quảng cáo. Tuy nhiên, một 
số những chuyên gia về luật thương mại lại cho 
rằng ñó là kiện "củ khoai" vì hỏi nhiều câu ra 
ngoài các chương trình ñặt sẵn trong máy thì 
máy làm sao trả lời? Xe Mercedes (và một số 
xe luxurious khác) nếu ñược lắp Tele-Aid hoặc 
tương ñương ñều có người "sống" trả lời còn 
iPhone chỉ có máy (dầu là máy thông minh) thì 
làm sao trả lời ñược mọi câu hỏi "lẩm cẩm" của 
ngưòi sử dụng.  

ðể có mọt ý niệm về phí tổn mỗi tháng khi 
dùng iPhone hay smart phone, xin ñơn cử bảng 
giá như sau của một số nhà  cung cấp dịch vụ 
(AT&T hay Comcast):   
Voice 450 minutes/mo.        USD 40 
(nếu unlimited sẽ là $70) 
Texting messages (có thể không chọn)   $20 
Wireless data 200Mb   $15 
(nếu dataPro 4Gb sẽ tốn    $45) 

Tổng cộng tối thiểu muốn sử dụng ñược 
iPhone 4s với giá mua $200 (thay vì $700), 
phải trả hàng tháng tối thiểu $55 (chưa thuế) 
(nói chuyện 450 phút – email khoảng 1,000 
thư/tháng dưới 200Mb), hoặc tối ña là 

$135/tháng (dùng tha hồ không giới hạn gọi 
ñiện thoại hay gửi ñọan văn ngắn, hay email tới 
mức 4Gb/tháng).  

Thực ra, Apple không sáng chế ra tất cả 
những sản phẩm mà phần lớn chỉ áp dụng 
những tiến bộ kỹ thuật như ñã tạo ra "con 
chuột" của máy tính (Xerox là hãng sáng chế). 
Hoặc là tìm ra ñịa ñiểm ta ñã bỏ quên máy ở 
ñâu: GPS của xe Mercedes ñã có từ chục năm 
nay khi ñặt sẵn trong xe bộ phận phát ñộng tín 
hiệu ñể hãng có thể truy tầm ra xe bị trộm cướp 
lấy rồi ñang ở ñâu. Nhưng Steve Jobs ñã biết 
cài nó trong chiếc iPhone 4s nhỏ xíu ñể người 
tiêu thụ ñược sử dụng.     
4. NGÀY TẬN THẾ SẮP TỚI (HAY ðÃ 
QUA). 

Lâu lâu chúng ta lại ñược nghe một lời tiên 
tri là ngày tận thế sắp tới. Thực ra, tiên tri chỉ 
ñúng khi nào việc ñã qua, và nay “nghiệm lại” 
thấy (rất) ñúng! Cứ suy từ sấm Trạng Trình ñã 
thấy: toàn là những sấm giảng việc ñã qua thì 
thấy rất linh! 

Năm ngoái cũng vậy: có tiên tri cho rằng 
ngày 21 tháng 5 năm 2011 là ngày tận thế. Việt 
Nam ta ñã có câu nói là "ñừng ñổ thóc giống ra 
mà ăn", nhưng có một số người bên Âu Mỹ 
không theo lời này lại bán cả tài sản ñể ăn chơi 
cho thỏa thích trong khi chờ ñợi ñược lên thiên 
ñường (hay xuống ñịa ngục gặp nhiều bạn cũ 
hơn). Nông dân mà ăn cả thóc giống thì mùa 
sau có gì ñể cấy và gặt, và lúa ñâu mà ăn? Còn 
ngưòi ta lấy tiền ñể dành ra mà xài thì khi về 
hưu sẽ chết ñói hoặc phải ăn nhờ vào tiền trợ 
cấp của chính phủ, mà chính phủ nào cũng 
ñang thiếu hụt ngân quỹ trầm trọng. 
Trang mạng http://www.ranker.com/list/the-12-
greatest-end-of-the-world-prophecy-fails/ivana-
wynn?page=1&format=BLOG&sortby=&sortd
ir=&limit= 
ñã liệt kê 12 lời tiên tri ñã không trở thành sự 
thật từ nhiều năm nay. Sau ñây là một vài 
trường hợp: 
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a. Hai ngày ñáng ghi trong năm 2011. Nhà 
truyền giáo Harold Camping giảng cho tín ñồ là 
những ai ñã ñược chọn lựa sẽ “lên Thiên ðàng” 
vào ngày 21/5, còn những người bị “rớt ở lại” 
sẽ chịu nhiều tháng khổ sở do thiên tai tàn phá, 
khởi ñầu bằng một trận ñộng ñất mạnh nhất 
trong lịch sử nhân loại, tiếp theo là nhiều sự 
kiện khủng khiếp, cho tới khi nhân loại bị tiêu 
diệt vào ngày 21/10. Một trang tin tại New 
York nói rằng vài ngàn người ñã bán nhà và xin 
thôi việc do tin tiên ñoán của Camping. Rồi 
ngày 21/5/2011 ñã ñến và ñã qua! Chẳng thấy 
gì lạ xẩy ra, chỉ thấy The Family Radio 
website, do Camping lập từ năm 1958, nói rằng 
Chúa ñã rộng lòng tha thứ cho nhân loại miễn 
bị ñau ñớn trong 5 tháng, nhưng ngày tận thế 
chỉ ñược triển hạn tới 21/10/2011 thôi! Thế rồi 
ngày ấy cũng lại tới và qua ñi... 

Tuy vậy, những tín ñồ vẫn còn tin vào 
những lời giảng, và Family Radio, vẫn còn 
nhiều thính giả trung thành nghe. 

b. "Sấm truyền" ngày tận thế. Năm 2011 
chưa hết thì lại có tin năm 2012 trái ñất sẽ bị 
hủy diệt. Patrick Geryl là một nhân viên làm 
trong phòng thí nghiệm cuả một hãng dầu hoả 
cuả Pháp. Bốn năm trước ñây, Patrick ñã nghỉ 
việc, ñể chuẩn bị cho cuộc lánh nạn mà ông 
nghĩ sẽ xảy ra vào năm 2012. Năm ñó 51 tuổi, 
anh ta tin rằng chỉ ñể dành vừa ñủ cho cuộc 
sống mình ñến năm 2012, vì sau ñó mọi người 
cũng sẽ bị tiêu diệt bởi những gì thảm khốc 
nhất xảy ra. Geryl soạn sẵn các thứ nhu yếu 
phẩm cũng như những ñồ dùng cần thiết cho 
cuộc sống hàng ngày trong một danh sách dài 
11 trang giấy. 

Một số người cũng tin giống như Geryl vậy. 
Ô. Thị trưởng Jean-Pierre Delord, của làng 
Bugarach ở Pháp ñã lên tiếng ñe dọa sẽ cầu 
viện quân ñội lập rào chắn, ngăn chặn dòng du 
khách (les "fin-du-mondistes" ou "esoteristes") 
ñang ùn ùn ñổ về ñây với niềm tin rằng nơi này 
là ñịa ñiểm duy nhất trên Trái ñất sẽ sống sót  

Làng Bugarach 

qua ngày tận thế vào ngày 21/12/2012. Trong 
một thời gian, ngôi làng bình lặng ñã bị xáo 
ñộng trước sự xuất hiện ồ ạt của những nhóm 
người lạ tin lời "sấm truyền" rằng, núi Pic de 
Bugarach là một "bãi ñáp" của người ngoài 
hành tinh. Theo họ, người ngoài hành tinh ñang 
ẩn náu trong một hốc lớn dưới các khối ñá, làm 
giá cả tăng lên, ñặc biệt là nhà ñất... Trên mạng 
còn có lời ñồn rằng Tổng Thống François 
Mitterand ñã có lần ñáp máy bay trực thăng tới 
thăm ñỉnh núi Bugarach, ở cao ñộ 1230m.   

Thế cái gì làm nhiều người tin sấm truyền 
này vậy ? 

ðó là gần ñây ñã xẩy ra biết bao nhiêu thiên 
tai bão lụt, nào là ñộng ñất 9 chấm Richter tại 
Nhật, gây sóng thần làm nhà máy ñiện nguyên 
tử Fukushima bị hư hại với nguy cơ phóng xạ 
chết người lan ñi nhiều nơi, rồi bão tố liên 
miên... Rồi lại có những “khoa học gia” dựa 
vào lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc 
vào năm 2012, và tính toán của NASA. Maya 
có một nền văn minh cổ xưa, họ ñã tính ñược 
ñộ dài của một tháng âm lịch là 29,53025 ngày, 
chênh lệch 34 giây so với con số mà khoa học 
ngày nay tính ñược và chính xác hơn nhiều so 
với hệ lịch Gregory mà chúng ta ñã ñã dùng 
500 năm nay. Nhưng có chắc gì lịch của người 
Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc ?  

c. NASA cũng tiên tri tận thế? Không có 
ñâu! Giám ðốc E. C. Krupp của Griffith 
Observatory in Los Angeles, ñã bác bỏ mọi 
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ñiều tiên ñoán về ngày tận thế dựa trên NASA 
dự ñoán một trận bão Mặt Trời vào năm 2012. 
Bão này có thể gây ra những chấn ñộng trên 
Trái ðất lớn hơn từ 30 ñến 50 phần trăm so với 
bất cứ sự tác ñộng nào trước ñây ta ñã biết. 
Cũng vào khoảng năm 2012, hệ mặt trời (hình 
ñĩa dẹp) của chúng ta lại chuyển dịch ñến vị trí 
cắt ngang Dải Ngân Hà (Milky way galaxy), 
nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dải Ngân 
Hà (Galactic alignment). Một số các nhà tiên tri 
ñoán là sẽ có nhiều khả năng ñổi cực của Trái 
ñất, Nam Cực thành Bắc Cực và ngược lại 
thành thử từ trường của Trái ðất sẽ bị rối loạn!  

Trong giai ñoạn ñảo chiều (Bắc - Nam 
thành Nam - Bắc) thì sẽ có lúc Trái ðất có vô 
số cực-từ như vậy la bàn sẽ chỉ mọi hướng, có 
nghĩa là không có một hướng nào cho các loài 
sinh vật di chuyển dựa vào từ trường Trái ðất 
ñể di chuyển ñến nơi có thức ăn. Lúc ñó, cường 
ñộ các cơn bão, lốc xoáy tăng lên và ñặc biệt là 
các sinh vật ở Trái ðất có thể bị ảnh hưởng bởi 
các tia vũ trụ. ðây là một hiểm họa gây tuyệt 
chủng hàng loạt. Nhưng làm sao lại tính vào 
ñúng năm 2012?  

Krupp cả quyết rằng: Thiên văn học không 
thể chỉ rõ năm nào sẽ xẩy ra hiện tượng hệ 
thống Mặt Trời nằm trên cùng một mặt phẳng 
với giải Ngân Hà, nói chi ñến ngày nào (“... 
astronomy cannot pinpoint such a "galactic 
alignment" to within a year, much less a day”) 
theo trang mạng vừa kể. 

Nói tóm lại, mỗi người có một niềm tin 
khác nhau. Nhưng thực tế chỉ cần vài ngàn 
người tin vào sự tồn tại của ñỉnh núi Bugarach 
thì làng này chắc phải nhờ ñến quân ñội bảo vệ 
họ thật, vì cả làng chỉ có 200 dân thôi ! 

Có lẽ ngày 21 tháng chạp năm 2012 sẽ ñến 
và qua ñi như những trường hợp trong quá khứ 
không có gì xẩy ra cả. 

Vậy ta nên "bình chân như vại", tiếp tục ăn 
no ngủ kỹ ! 

 

 

Truyện Vui cười 

Bí quyết 
Chuẩn bị cho loạt bài về ñề tài 
sức khỏe, phóng viên cất công 
ñến một ngôi làng miền núi 
phỏng vấn một cụ ông thọ 100 
tuổi. 
- Xin cho biết bí quyết trường thọ 
của cụ? 
Cụ già trịnh trọng trả lời: 
- Tôi không uống rượu, cũng 
không hút thuốc... 
ðột nhiên phòng bên cạnh có 
tiếng gầm thét rất to rồi tiếng 
ñấm bình bịch vào tường. 
- Ai thế ạ? - Phóng viên hỏi. 
- Bố tôi ñấy! - Ông cụ ñáp - Cứ 
mỗi lần uống rượu bí tỉ mà không 
tìm thấy thuốc lá là cụ làm ầm 
lên như thế ñấy. 

 

Thiên ñường  

Sau khi kết hôn, nhà thơ người 

nước Anh là Milton xuất bản tác 

phẩm "Thiên ñường ñánh mất". 

ðến khi vợ ông mất, ông cho 

xuất bản tác phẩm "Thiên ñường 

trở lại". 
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