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Năm 1500 dân số là 460 triệu người 
1800 1 tỷ người 
1925 2 tỷ người 
1960 3 tỷ người 
1975 4 tỷ người 
2000 6,5 tỷ người 
 
Kể từ đầu năm 1970 dân số gia tăng mỗi năm 
là 1,8%, tưởng là thấp vì chúng ta quen với lãi 
xuất ngân hàng 6 , 7 phần trăm.. Nhưng sự gia 
tăng này làm cho dân tăng gấp đôi trong 38 
năm sau. Thật vậy nếu tỷ lệ gia tăng này cứ thế 
mà tiếp tục mãi thì đến cuối thế kỷ này ( năm 
2100 ) dân số toàn thế giới sẽ là 40 tỷ người. 
Đất đâu mà chứa cho hết? Vì diện tích đất có 
trên toàn cầu ít nên với số dân nói trên thì cứ 1 
cây số vuông đất, kể cả sa mạc sẽ chứa 280 
người, mật độ bằng ở Nhật Bổn hiện nay. Lẽ dĩ 
nhiên là sự tăng trưởng nhiều như vậy không 
thể kham nổi nên cần phải có biện pháp khống 
chế sự gia tăng dân số. Sự khống chế này có 
thể tự nhiên mà có: vì số lượng nước uống có 
giới hạn, nhiên liệu và thực phẩm cũng vậy; 
hay là do những biện pháp táo bạo do con 
người đề ra. 
 
Sự gia tăng dân số là do số trẻ em sơ sanh hàng 
năm nhiều hơn số người chết. 
 
Vệ sinh được cải tiến cộng với sự tiến bộ về y 
học làm chúng ta đẩy lui được tử thần. Nhiều 
khi chúng ta tưởng là cái chết khó xảy ra vì 
chúng ta quen thấy mạng người được cứu sống 
quá dễ dàng. Nhưng trước đây vài thế kỷ cái 
chết cứ ám ảnh mọi gia đình.  
Vài con số dưới đây cho thấy sự thay đổi trong 
thời gian ngắn vừa qua. 
Hồi giữa thế kỷ thứ 18, ở Pháp cứ 10 đứa trẻ 
sinh ra còn sống, thì chỉ có 6 em sống đến 5 

tuổi, 5 em sống đến 20 tuổi. Vậy là chết hết 
50% trước khi đến tuổi trưởng thành. Hiện nay 
dưới 2% chết trước 5 tuổi, 3% chết dưới 20 
tuổi. Vậy số trẻ em sanh ra chỉ cần bằng 50% 
khi xưa là đủ để có sự gia tăng dân số tương 
đương. 
 

 
 
Con người mấy lúc gần đây bị đe dọa diệt 
chủng vì Bom nguyên tử loại A (atomique) 
loại B (biologique) loại C (chimique ). Nhưng 
loại nguyên tử đáng sợ nhất là loại P 
(population ). 
 
Thật vậy thế giới sẽ UÝNH nhau như ngoé vì 
giành thực phẩm, giành xăng dầu, giành đất 
đai, giành đủ thứ vì người đông quá không đủ 
cung ứng nhu cầu cho dân chúng, phải UÝNH 
nhau chớ biết làm sao hơn? 
 
Việc hạn chế sanh đẻ là việc nhỏ của mọi 
người, nhưng lại là việc rất lớn vì là việc của 
sáu, bảy tỷ người cộng chung lại mới làm nổi. 
Làm thế nào để kêu gọi được sự đòng lòng của 
bao nhiêu đó người? Biết rằng 8 người mà hợp 
lại với nhau là cãi nhau như ngoé rồi. Vậy là 
con người sẽ chết vì Bom P rồi, chắc chắn rồi 
!!! Tôi nghĩ như thế không biết có đúng 
không? 
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