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Phần Hai 

 
DÂN ĐEN VIẾT QUANH 

 
 

NHÂN SỰ NGÀY NAY 
 
 

DUYÊN ANH... ĂNG TEN 
 

Tôi "bị" ở cùng phòng đã đành, còn "phải" ăn chung "mâm", ngủ chung mùng với hai ông, 
cùng là văn sĩ, mà là hai thái cực. Ông Doãn Quốc Sĩ thì cứ như cụ Khổng, không thái quá, không 
bất cập, lắm lúc tôi đến... phát sốt ruột! Còn ông Duyên Anh thì thật là kiêu bạc, cái gì cũng thái 
quá, cái gì cũng bất cập, lắm lúc tôi đến... phát phì cười! Ông hỏi tôi: 

- Ông có đọc sách của tôi không? 
- Không! 
- Ông không đọc sách của tôi thì sống làm đ... gì? 
Tôi cười ngất: 
- Ừ, đúng rồi. Đáng kiếp. Bây giờ nằm đây thì cũng là hết sống vậy. Thực ra, thời Mỹ mang đô 

la sang rải ở Việt Nam, vật giá leo thang, lương quân nhân công chức lo thức ăn cho dạ dày còn 
chưa đủ, lấy đâu ra thức ăn tinh thần. Ông Duyên Anh vào tù rồi mà vẫn tiếp tục gây sự với đủ mọi 
hạng người: tướng tá, tổng bộ trưởng, nghị sĩ, dân biểu, cha cố, sư mô, khoa bảng, tư sản,... nghĩa là 
không ngần ngại gây ác cảm với bất cứ kẻ nào mà ông cho là có tội trong việc làm mất Miền Nam. 

Ông lại cũng khoái ăn ngon mặc đẹp, thi đua với các anh tù tư sản, nên thường giấm giúi với 
đám cán bộ, thuê họ về nhà lấy tiếp tế. Những người không ưa ông liền xầm xì với nhau là ông làm 
"ăng ten"! 

Thế cũng chưa đủ, một buổi trưa, cán bộ Vũ trực gác hành lang. Vốn ăn chịu nhiều, anh ta pha 
bình trà và mở khóa giả bộ gọi ông ra "làm việc", rồi hai người ngồi ở đầu cầu thang uống nước nói 
chuyện. Trong phòng, mọi người ngủ trưa. Riêng tôi vẫn theo dõi. Hết phiên gác, cán bộ Vũ mở 
khóa, trả ông lại phòng. Ông liền bô bô: 

- Mẹ kiếp, cán bộ lái xe "gíp" cho ra ngoài ăn hủ tíu uống cà phê đá đã đời. Mọi người đưa mắt 
cho nhau, biểu đồng tình. 

Tôi lườm ông ta: 
- Vì lý do gì mà phét lác ghê vậy? 
Ông rỉ tai: 
- Dọa cho "chúng nó" ngán. 
- "Chúng nó" ngán hay rồi ông khổ với "chúng nó"? 
- Ăn thua mẹ gì! Sao ông cứ đếm xỉa đến lũ đó. 
Sau, ông Duyên Anh đi lao động tại Hàm Tân, Xuyên Mộc. Thỉnh thoảng có bạn đồng tù được 

tha về, lại thăm tôi. Người thì cho tin ông làm "ăng ten", bị bạn tù đánh lòi con ngươi; người bảo 
ông bị đánh gẫy tay; người bảo ông đã bị chôn sống. Ai cũng nói chính mắt trông thấy. Đến khi ông 
được thả, vượt biên, tới đảo, biên thư về. Tôi vừa nhận được, thì một ông bạn hớt hải đến báo: - 
Duyên Anh rủ người vượt biên cho Việt cộng bắt. Bây giờ sợ bị thanh toán, Việt cộng mang giấu 
trên An Khê. Nó đang viết thư gài mọi người đấy. Đừng có liên lạc với nó mà nguy nghe! 

Tôi đưa thư cho ông bạn. Ông đọc xong, nói: 
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- Nó làm cò mồi giăng bẫy anh đó. Lờ đi, không có lôi thôi to. Tội nghiệp cho ông Duyên Anh. 
Vậy mà sau này tôi thấy ông chứng nào vẫn tật ấy, không chừa. Có tài, có danh, có tiền, lại cứ ngứa 
mồm, làm gì mà tai họa chả kè kè một bên! 

Ông Nguyễn Mạnh Côn thì lại ngông một cách khác. Nhiều người trong phòng không ưa ông. 
Các nhà văn tự nhận là đàn em ông xúm vào tố khổ: 

- Anh là lý thuyết gia chống cộng. Anh dạy chúng tôi chống cộng. Sao bây giờ anh lại bảo anh 
đâu có chống cộng? 

Ông cười hềnh hệch: 
- Chức lý thuyết gia chống cộng là các cậu phong, chứ tớ có bao giờ tự xưng đâu. Tớ cả đời chỉ 

phục vụ có nàng tiên nâu. Ai thuê tớ nhiều tiền hơn là tớ viết. Cộng sản bây giờ thuê, tớ cũng viết 
vậy. 

Đoàn Kế Tường buông luôn câu: 
- Anh là đồ vô liêm sỉ! 
(Nhưng sau này, chính Đoàn Kế Tường lại viết cho cộng sản. Tôi thấy chuyện đời thật lắm éo 

le). 
Quí vị Duyên Anh, Đằng Giao, Đặng Hải Sơn, Dương Đức Dũng bực lắm, chê ông không giữ 

lập trường. Tôi không đồng ý với các ông nhà văn nhà báo đó, cho rằng ông Côn thừa thông minh 
để biết cộng sản chẳng tha ông. Trước sau gì ông cũng chết trong tù, với thể chất hom hem, thiếu 
thuốc, thiếu tiếp tế của ông. Nếu thiếu lương thiện, ông cứ im lìm nhận mình là lý thuyết gia, chống 
cộng đến cùng, chết trong ngục tù cộng sản để mọi người suy tôn. Nhưng ông là người trí thức 
lương thiện, không chấp nhận hào quang giả tạo, và có can đảm tự nhận chỉ là một kẻ nghiện, lấy 
thuốc phiện làm lẽ sống. 

Ông Duyên Anh cằn nhằn: 
- Cái nhà anh này chuyên nghề ngụy biện! 
Tuy nhiên, tôi vẫn nói với ông Côn: 
- Anh là chứng nhân lịch sử, biết nhiều chuyện ở hậu trường. Tuổi chúng mình thì cầm bằng 

gửi xác trong tù rồi. Anh nên kể lại mọi cái cho các anh em trẻ, để sau này họ đính chính lại lịch sử. 
Mà thực thế, thời Nhật, thời "Cách Mạng", thời Pháp trở lại, thời Ngô Đình Diệm, thời Nguyên 

Cao Kỳ, thời Nguyễn Văn Thiệu, ông Côn đều tham gia ở những cương vị độc đáo, có khi không ở 
bề nổi, nhưng chắc chắn thừa thỏa mãn chí tang bồng và nhu cầu nha phiến. 

Ông có vẻ đồng ý, và chiều chiều họp một số anh em trẻ đồng tù đàm đạo dưới hình thức kể 
chuyện giải khuây. Tôi không biết rồi ra, sau này, có ai sẽ viết lại những điều ông kể chăng? 

Sau, ông với Duyên Anh, Đằng Giao, Đặng Hải Sơn, Dương Đức Dũng cùng đi "lao cải" vào ở 
chung phòng. Rồi có người cho tôi tin ông chết trong tù do... Duyên Anh báo cáo! 

Tôi không tin. Và khi gặp Đằng Giao, Đặng Hải Sơn, Dương Đức Dũng được thả, tôi hỏi về vụ 
ông Côn. Cả ba cùng cho biết mọi tin đồn đều thất thiệt. Không làm gì có chuyện Duyên Anh hại 
ông, mà chỉ vì ông, dù tự hào là hiểu cộng sản, đã không lường nổi sự thâm độc của họ. Họ coi 
mạng người như rác, cố tình để ông chết. Ông chỉ tuyệt thực mà họ cúp luôn cả phần nước. Họ lại 
tách giam ông với tù hình sự để không còn được anh em tiếp tế! 

Mấy người đó đều hứa với tôi khi có dịp sẽ nói lên sự thật về vụ này. Chẳng có gì giống như 
mọi người tưởng. 

 
 
 

DUYÊN ANH VÀ HỆ LỤY 
 
Ông Duyên Anh có rất nhiều tội: 
- thành danh và có tiền khá sớm 
- cao ngạo, bất cần đềm xỉa đến ai 
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- dễ ngứa mắt, ngứa tai, ngứa mồm 
nên tin ông bị hành hung không làm tôi ngạc nhiên. Nhiều người không ưa ông: Một số ít bị 

ông vạch mạch chỉ tên vì những điều có thể có, có thể không. Đa số vì những lời nói đi nói lại khó 
kiểm chứng. 

Tôi chờ đợi phản ứng của mọi người. Cho đến nay, không có phản ứng nào đáng kể. Theo tôi, 
việc hành hung có thể do một trong những nguyên nhân sau:  

- giới đao búa được trả tiền để thanh toán một việc làm ăn riêng tư  
- nạn nhân, nếu có, do ông gây tai họa trả thù 
- ông làm trở ngại mưu đồ (tốt hoặc xấu) 
- cộng sản tạo hoang mang. 
Nếu là lý do đầu thì đáng buồn. Duyên Anh là nhà văn rất thông cảm giới đao búa. Ông thường 

biện minh giùm họ rằng chính xã hội thối nát sản sinh ra họ. Họ hào hùng, có tâm hồn, muốn làm 
điều tốt. Xã hội tốt, họ sẽ thành người tốt. Nếu thật sự vì chút tiền thuê mướn mà giới đao búa ra 
tay thì Duyên Anh và những tác phẩm "ca tụng du đãng" của ông là những lầm lẫn lớn. Và điều này 
chỉ giới đao búa mới đủ thẩm quyền để làm sáng tỏ với tri kỷ của họ. 

Lý do cộng sản không có gì đáng nói. Cộng sản thì cái gì cũng giám làm và thừa phương tiện, 
điều kiện để làm. Nhưng như vậy hoá ra cộng sản còn mạnh lắm sao? Ở đâu cũng có bàn tay cộng 
sản, ai cũng có thể là cộng sản, việc gì cũng do cộng sản thì chúng đâu đã bị mọi người chán ghét? 
Đúng lý ra, ngoại trừ một số rất ít những tên đầu sỏ vì quyền lợi bản thân, mọi người đều nhìn ra 
chân tướng và từ bỏ chúng chứ? Mà nếu là cộng sản, sao không ai lên tiếng báo động, vạch rõ âm 
mưu, mà lại lơ là? 

Nếu do các lý do khác, tôi thiển nghĩ, đều là đáng trách. Ông Duyên Anh có thể là "ăng ten", 
có thể nhiều lỗi lầm, nhưng ông hoạt động bằng ngòi bút. Mọi người đều có thể tự mình hoặc nhờ 
người và đều phải dùng ngòi bút để phanh phui tội trạng của ông ta. Dùng bạo lực ngoài vòng pháp 
luật là hành động đê tiện. Xử một tên đê tiện cũng cần một bản án cho chính danh và cảnh cáo kẻ 
khác (nếu cho là việc phải làm). 

Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt. Trước 1975 không hề quen biết Duyên Anh. Tôi thấy ông, qua bài 
vở, viết có lửa, có tâm hồm, có tài lôi cuốn, sách động. Sau 30-4-75, tôi nghĩ là lúc cả kẻ thất phu 
cũng phải khởi sự một cuộc hành trình, và nghĩ đến văn tài của ông trong việc quốc tế vận chống 
cộng. Khi tổ chức được chuyến vuợt biên, đi tìm, thì ông đã bị bắt cùng các văn nghệ sĩ. Tình cờ 
gặp ông trong tù, tôi thấy ông ưa nghịch ngợm, tiếp tục lên án kết tội đủ mọi giới, thẳng vào mặt 
họ: hành pháp, tư pháp, lập pháp, tướng tá, cha cố, sư sãi, tư bản, khoa bảng,... Người khách quan 
nhất cũng đến lắc đầu: Thằng cha chỉ giỏi nghề làm cho chúng ghét! Dĩ nhiên, từ đó sinh đủ thứ 
chuyện. Tôi được thả trước ông cỡ nửa năm. Trong nửa năm đó, các bạn tù được thả sau lục tục đến 
chơi và cho tin "chính mắt" thấy Duyên Anh bị bạn tù chôn sống, đập chết, đánh lòi con ngươi... 
Sau khi ông vượt biên, một bạn đến thì thầm: Duyên Anh làm cò mồi, rủ người vượt biên cho cộng 
sản bắt. Nay sợ bị thanh toán, được cộng sản mang giấu ở An Khê. Thì một bạn lại xác định có thư 
từ trại tị nạn nói ổng bị đồng bào gây thương tích nặng, phải được nhà cầm quyền địa phương mang 
vào ở cùng nhân viên cảnh sát để bảo vệ tính mạng. 

Những điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên, dù đều là "đích thân, chính mắt". Để chứng 
minh, tôi xin đan cử dăm ba thí dụ, mà chắc nhiều người cũng biết. Ngay sau 30-4-75, tôi được rất 
nhiều vị khả kính khẳng định: 

- bác sĩ, kỹ sư thì đích tai nghe đài VOA, BBC loan tin ba "người" hoả tinh đáp phi thuyền 
xuống trung tâm NASA tại Houston, Texas; hai tên sống khiêng một tên chết! 

- giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc đích tay thu băng buổi phát thanh có nhạc sĩ Phạm Duy ca 
bài "Saigon ơi" rồi xúc động đến ngưng tim, chết luôn khi trình diễn dở dang! 

- báo sĩ đích mắt đọc Paris Match viết về ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy trong chiến khu, kèm 
hình ảnh ông ngả lưng trên võng mắc vào hai thân cây!  
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- linh mục đích thân được Mẹ Maria xác nhận giải phóng Việt Nam khỏi họa cộng sản vào 
đúng ngày 20-12-80! Vân vân và vân vân.... 

Tôi đề xin mọi người xét lại. Thì chính cả ông Duyên Anh cũng xỉ vả: Hễ cứ niềm hy vọng nào 
nhen nhúm lên là ông dập cho tắt ngúm! 

Đâu đó Phật dạy đừng vội tin ngay cả những lời Phật nói. Riêng tôi, tôi thấy ông Duyên Anh 
đã trung thành với đường lối ông chủ trương ngay khi còn ở trong tù: Quốc tế vận chống cộng 
nhưng không bằng dối trá, hận thù. Mới đây, thăm ông trong lúc tỉnh, ông nói với tôi: Họ làm gì kệ 
họ, mình vẫn theo con đường nhân ái. Nhưng tôi không mong ai tin tôi, mà chỉ mong mọi người 
nên đi tìm sự thật. Để họa chăng những người chống cộng sản còn có đường mà chống cộng. Chụp 
nón cối lên mọi người, mọi việc phải chăng là tôn vinh cộng sản???  

 
 

 
ÂN OÁN GIANG HỒ 

 
Ngay sau khi và cũng ngay tại chỗ mít tinh về ngày 30-4-75, đã xảy ra một vụ bạo hành giữa 

người Việt và người Việt. 
Nguyên sự kiện đó đã là điều đáng suy nghĩ: tư thù hay trừng trị, tình cờ hay cố ý... Hơn thế, 

nạn nhân là người tương đối có tiếng tăm, tốt và xấu: Duyên Anh Vũ Mộng Long. Lại là điều đáng 
suy nghĩ hơn. 

Không ai phủ nhận ông Duyên Anh là người viết có tài. Cũng không ai phủ nhận ông là người 
gây nhiều ân oán giang hồ bằng tài viết. Ngoài ra cũng ít ai là không được nghe nói về tư cách đáng 
chê của ông trong thời gian bị Việt cộng giam giữ. Là một người như mọi người thì vụ bạo hành 
nào cũng có thể qui vào những nguyên nhân: tình, tiền, thù hằn riêng tư. Với ông thì hơi khác: 

- có thễ cũng do những nguyên nhân riêng tư trên đây 
- có thể lại do những nạn nhân, nếu có, đồng trại với ông trang trải  
- có thể cá nhân hay tập thể nào muốn ông hết viết lách về những điều không có lợi hay có hại 
- có thể là đòn gây hoang mang, chia rẽ của cộng sản. 

Dù do nguyên nhân nào thì điều đáng ngạc nhiên vẫn là báo chí, giới cầm bút chuyên nghiệp – 
những đồng nghiệp của ông – rất lạnh nhạt trong vụ này. Phải chăng họ khẳng định chỉ là một việc 
riêng tư, và sự sử dụng bạo lực không cần lên án kết tội? Hoặc họ không ưa ông và cho là đáng bị 
trừng trị mà không lên tiếng? Hoặc lúc này tố cáo thủ đoạn của cộng sản hết hợp thời? Nếu thế thì 
thật đáng buồn cho du đãng, cho Duyên Anh, và cho tất cả chúng ta:  

- Ông là người ca tụng du đãng vẫn có tâm hồn, nhiều khả năng làm đẹp cái xã hội thối nát đã 
đẩy họ vào con đường bạo lực. Mà lại bị du đãng đích thân hay được thuê mướn chiếu cố! Thì tủi 
cho tác giả, tác phẩm và giới được ca tụng quá! Liệu "dân chơi" có làm sáng tỏ vụ này? 

- Giới cầm bút chuyên nghiệp đã để cảm tính riêng tư làm lệch lạc công việc thông tin, ngôn 
luận, a tòng với bạo lực, hiện chỉ còn là những báo chợ, báo quảng cáo? 

- Cộng sản tung hoành ngay trước mũi mà không gặp một phản ứng nào? Thiển nghĩ, ngoại trừ 
cộng sản và du đãng có những thang đạo đức riêng, miễn bàn. Còn Duyên Anh chỉ là người cầm 
bút mà dùng sức mạnh thể chất, bất ngờ hành hung ông, chỉ là hành vi hèn nhát, bỉ ổi. Nếu là người 
bị ông bá cáo khi ở trại giam, vu cáo bằng bài vở mà chủ trương như thế thật đê tiện. Vì đã dùng 
chính thủ đoạn của kẻ mà mình lên án kết tội. Với những tên "ăng ten", vu khống, phản bội, cần 
vạch mặt chỉ tên, lên án minh bạch. 

Vậy mà cho đến nay, hình như ngoài ông Tạ Tỵ đích danh lên án Duyên Anh làm "ăng ten" 
(song tiếc là ông Tỵ nói cũng chỉ được nghe lại) thì chưa ai xác chứng được là Duyên Anh làm 
"ăng ten" ra sao, chưa ai thanh minh chuyện Duyên Anh vu cáo mình, chưa ai đưa bằng chứng là 
Duyên Anh làm việc cho cộng sản như thế nào. Ông Duyên Anh đã giãi bày chí hướng và hành sử 
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trong các tác phẩm sau 1975. Mong rằng những nạn nhân của ông, nếu có, sẽ phơi bày sự thực để 
răn đe kẻ làm bậy, lột mặt nạ tên tay sai cộng sản cho mọi người phán xét. 

E bị truy tố về việc vạch mặt chỉ tên? Chắc rằng phần ông Duyên Anh sẽ chẳng bao giờ đưa 
những người tố cáo ra tòa. Vả lại việc bạo hành đã chẳng chứng tỏ đâu có cần e dè pháp luật? Hay 
tất cả khả năng chỉ gồm việc lén lút, mờ ám. Mà không thể dõng dạc lên tiếng như chính "tên ăng 
ten đầu hàng cộng sản"? Quan niệm nghi can vẫn vô tội cho đến khi có bằng chứng phạm tội, phản 
đối mọi sự đối xử mờ ám bằng bạo lực côn đồ lưu manh – tiếp ngay sau buổi lên án kết tội tập đoàn 
côn đồ lưu manh Hà Nội chuyên lừa bịp và dùng bạo lực – chúng ta cần đi tìm sự thực, nghe cả đôi 
bên. Vì hình như chúa Kitô có nói: Chớ vội phán xét kẻo sẽ bị phán xét. 

Hận thù, bạo lực, mờ ám, đánh lén, vu khống là khí giới của phỉ quyền cộng sản và lũ học trò 
hạng bét ngụy quyền tay sai. Thờ ơ trước những thủ đoạn đê tiện đó là thái độ đồng lõa, không thể 
có ở người Việt Nam chân chính. Người Việt đích thực luôn luôn thành tín và yêu thương, đã bị ê 
chề vì lường gạt và thù hận, lúc này và mai sau càng thành tín và yêu thương hơn nữa.  

 
 

 
CHÍNH DANH 

 
Trong giai đoạn đấu tranh này, tôi thấy rõ một nhu cầu là phải có sự chính danh trong mọi vấn 

đề. 
Quá khứ chứng tỏ là chúng ta đã mắc phải rất nhiều lỗi lầm mà chỉ giản dị là vì bị những danh 

từ mê hoặc, có khi đến mất luôn cả mạng sống. Chúng ta lầm danh từ với thực tế. Cho nên phía bên 
này cũng như bên kia đã lợi dụng những chữ nghĩa đao to búa lớn để đánh lừa người dễ tính vào 
mê hồn trận. 

Do đó, nay tôi đề nghị chúng ta lưu tâm sửa chữa tất cả những chữ sau đây cho nhất quán: 
- "chính quyền" thành phỉ quyền cộng sản hoặc ngụy quyền tay sai, vì chúng ta làm gì có chính 

quyền, mà chỉ có những kẻ cầm quyền bằng cách cướp giật, chiếm đoạt hay bầu bán gian lận; 
- "chính phủ" thành nhà nước, vì chúng ta cũng chưa có chính phủ của dân, do dân, vì dân, mà 

chỉ có cơ chế thống trị của chế độ cộng sản hay chế độ cộng hòa;  
- "quốc gia" thành bảo hoàng (Bảo Đại), đệ nhất hoặc đệ nhị cộng hòa, vì đương nhiên các chế 

độ này không hề có tính chất quốc gia (đặc biệt chữ quốc gia chỉ để dành cho những người chống 
cộng chân chính, ngoại giả sẽ dùng danh từ quốc dân khi nói về tập hợp nhân dân cả nước hoặc 
những người không cộng sản);  

- "cộng sản" sẽ vẫn dành cho những thành phần ngoan cường như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn 
Linh, nhưng sẽ thành "cộng sản mới" như Dương Thu Hương, Bùi Tín trước khi hết còn là đảng 
viên, hay "cộng sản phản tỉnh" như Nguyễn Hộ đã bỏ đảng và chống lại đảng; 

- "kháng chiến" dành riêng cho những người tham gia hai cuộc chiến và không là cộng sản; 
- cuộc chiến 1946-1954 thành xung đột Việt Minh-Pháp; nó không hề là "toàn quốc kháng 

chiến", nếu không, thành phần đông đảo bỏ vùng Việt Minh có phải là quốc dân Việt Nam chăng; 
- cuộc chiến 1954-1975 thành xung đột cộng sản-cộng hòa; vì thực chất nó là giữa hai chế độ 

đó, không phải là "cuộc chiến quốc cộng", giữa ý thức hệ quốc gia-cộng sản, người quốc gia không 
được quyền tham dự; lại càng không phải là "cuộc nội chiến" giữa quốc dân hai miền; 

- "trí thức" thành khoa bảng, vì thành phần này, tối đại đa số dùng bằng cấp để mưu cầu cơm 
áo và địa vị, họ không sống trí thức; ngay ông khoa bảng Ngô Đình Nhu cũng chỉ xếp hạng họ là 
đám sắt vụn (ferrailles) mà thôi; Có chính danh như thế, chúng ta mới dễ xác định bạn thù, thành 
phần nòng cốt, thành phần ngoại vi; tin ai, đề phòng ai trong công cuộc đấu tranh chính trị ở giai 
đoạn rất nhiều kẻ lập lờ đánh lận con đen này. 

 
* 



92 
 

 
Mà không chỉ Việt Nam mình luộm thuộm về danh nghĩa, cả Mỹ hiện nay cũng luộm thuộm 

luôn. 
Bà Jacqueline Bouvier, trên nguyên tắc, là bà Onassis. Vậy mà lại bắt bà an giấc ngàn thu bên 

cạnh... chồng bà (her husband) là ông... Kennedy! Trong khi chắc chắn là bà thừa liêm sỉ để không 
nhận cái vinh dự kỳ cục đó. Trong tất cả các vợ tổng thống, chưa một ai bê bối như bà. Tất cả các 
người khác đều có thể là mẫu mực mẹ hiền vợ đảm cho người Hoa Kỳ hết. Bà thì không. Bà đi lấy 
chồng khác và chọn một cuộc sống phóng túng. 

Chẳng ai có quyền trách bà. Vì bà phủ nhận tư cách nguyên đệ nhất phu nhân: Khi được mời 
dự bữa tiệc gây quỹ National Garden Gala ở Washington DC, có sự hiện diện của 5 nguyên đệ nhất 
phu nhân Johnson, Ford, Carter, Reagan, Bush và đương kim đệ nhất phu nhân Hillary, bà đã 
không đến dự. Mà bà cũng chẳng ủng hộ một phần ăn gây quỹ $1000! Thật là rõ ràng, dứt khoát, 
rành mạch và tiết kiệm. Tuy có khiến bức hình lịch sử chụp các đệ nhất phu nhân có chất mà hơi 
thiếu... lượng. Đáng tiếc vậy thay! 

Thế nhưng tại sao lại vẫn cưỡng bức bà nằm cạnh ông chồng cũ và bắt bà phải mang danh 
nguyên/cựu đệ nhất phu nhân? 

Thưa, đó là cái trò chính trị. Chả là vì hình ảnh tổng thống, thần tượng của dân tộc Hoa Kỳ, 
hiện nay bị đảng đối lập làm nhem nhuốc quá. Mà cũng tại ông Clinton bê bối nữa: trốn lính, phản 
chiến, xì ke, mèo chuột tùm lum. Dân Mỹ khờ khạo, nghe thí dỗ về hạ thuế, tăng việc làm, bầu cho 
ông, bây giờ tính rán tô phết lại hình ảnh người tổng thống Mỹ. Và thế là ông Nixon được cả nước 
để tang một tháng, bà Jacqueline Bouvier được vào nằm trong Arlington Cemetary. Rõ thật chán! 
Đâu có vì giá trị thật, mà đều là giá trị giả! 

Nhân tiện xin nói luôn. Dân Việt mình ít người hiểu nổi cái giả và cái thật, cái tinh túy của tinh 
thần dân chủ và cái mị dân. 

Khi ông Kennedy làm tổng thống, một chú oắt tiểu học tranh cử trong trường, viết thư cho ông 
nói: "Tôi, đảng viên dân chủ, tranh cử vào chức vụ đại diện học sinh. Quỹ tranh cử còn thiếu 5 
cents. Yêu cầu ông tổng thống đảng viên dân chủ đóng góp". Ban phụ trách dân vận phủ tổng thống 
vội vàng gửi tiền đóng và thư tổng thống chúc chú oắt đắc cử. Đến lượt ông Johnson thay thế. Một 
chú oắt khác viết thư mè nheo: "Ông người xứ Texas. Tôi khoái cái mũ cowboy Texan. Yêu cầu 
ông gửi cho tôi một cái". Văn phòng lại vội vàng gửi mũ gửi thư. Dĩ nhiên hình ảnh, thư từ, lời hứa 
hẹn, chữ ký của những nhân vật quyền thế đáng quí, nhưng chúng chỉ đáng quí ở điểm tình cảm 
hoặc ở tính cách xác nhận là điều mình đề nghị hoặc đòi hỏi đã được ngó tới, đã được quan tâm. 
Cho nên hễ khi thấy cần, chúng ta nên tích cực đề nghị, đòi hỏi. Càng nhiều người gửi thì áp lực 
càng mạnh, những nhân vật đó càng phải quan tâm. Thế là đủ. Và thực chất cũng chỉ có vậy. 

Nhưng người mình nhiều khi lại nghĩ đó là cái gì ghê gớm lắm, thì thật là nhầm. Vào cuối năm 
1976, cả Sài Gòn náo động về tin cộng sản phải "bôn tập" trở ra Bắc, trả lại chính quyền cho ông... 
Bùi Ngọc Phương. Gì mà ghê vậy? Thưa, ông Bùi Ngọc Phương có cái thiệp chúc giáng sinh của 
ông Cabot Lodge. Ông mang ra trình làng. Thế là ông Vũ Đăng Dung, chủ tịch luật sư đoàn miền 
Trung; ông Lê Khải Trạch, đổng lý văn phòng bộ thông tin; giáo sư Nguyễn Cao Thanh, phụ tá 
thượng tọa Thích Tâm Châu; cụ kỹ sư Phạm Tá, nghị viên hội đồng thành phố Hà Nội thời Pháp, 
vân vân... tranh nhau tham gia... chính phủ. Chỉ vì ông Phương xuất trình cái thiệp chúc mừng 
giáng sinh từ đời tám hoánh nào, là đã đủ làm cả nút mấy ông... to đầu chạy đua vào tù cộng sản! 

Tôi nêu lên chuyện này để chúng ta biết giá trị thực sự của những mảnh giấy này ra sao. Chúng 
chỉ có giá trị giao tế. Nhiều khi chúng chỉ giản dị là một ấn chỉ có sẵn (ready form), với chữ ký mạo 
của nhân viên phần hành, rồi nhắm mắt gửi đi. 

Và rồi xin mạn phép để lan man sang một chuyện khác. 
Đọc trong một Bản Tin Chử Bá Anh, có đoạn nói: 
Chính phủ [1] VN vừa cho biết là, trong khuôn khổ thỏa thuận chính thức với Hoa Kỳ về việc 

thiết lập cơ quan liên lạc, đôi bên cùng đồng ý để cho các nhà ngoại giao Mỹ được tiếp xúc với 
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người Mỹ gốc Việt trong trường hợp những người này gặp rắc rối về luật pháp tại Việt Nam. Đối 
lại, Hoa Kỳ đồng ý không cho phép hay dung túng bất cứ hành động nào của người Mỹ gốc Việt 
nhằm chống lại chính phủ [1] cộng sản Việt Nam. 

Nếu tin này là đúng, thì tôi vô cùng thắc mắc, nên mong các vị cao kiến, nhất là các luật gia 
người Việt, chỉ giáo giùm: 

Tại sao chính phủ Mỹ lại giám cấm công dân Mỹ có hành động chống lại một nhà nước nào 
đó? Không lẽ người Mỹ không được chống chủ trương vô nhân đạo của phát xít Ý? Chả lẽ người 
công dân Mỹ gốc Đức không được chống nhà nước Đức Quốc Xã? Từ xưa đến nay tôi cứ tưởng có 
bao nhiêu người, bao nhiêu vụ tư nhân Mỹ xuống đường đả đảo, quyên cúng ủng hộ, chiến đấu (tự 
nguyện) chống các thể chế độc tài, tàn bạo đấy chứ. Thế thì sao người Mỹ gốc Việt lại bị cấm 
đoán? Có thể chữ nghĩa dùng không chính xác chăng? Chống và khuynh đảo, lật đổ chả hạn khác 
nhau nhiều lắm. Có vị nào giải thích khúc nhôi rồi cho biết chúng ta phải làm gì không? 

Cứ theo như giáo sư Nguyễn Văn Canh, từng giảng dạy môn quốc tế công pháp tại Đại Học 
Luật Khoa Sài Gòn, thì tin tức hàm chứa nhiều chi tiết sai lạc, có tính cách khuếch đại quá đáng và 
tóm lại điều khoản trên được mang ra để hù dọa người tị nạn mà thôi, vấn đề này không có ảnh 
hưởng gì. Còn theo ông Lữ Giang, một người của luật pháp, thì điều khoản kết ước này chỉ cấm 
yểm trợ quân sự hay tài chánh nhằm lật đổ chính quyền đã lập bang giao với Hoa Kỳ mà thôi. Có 
đúng như vậy chăng? Chúng ta cần thêm hai ba tiếng chuông nữa cho chắc dạ. Lại nữa, bản tin còn 
cho biết ông James Hall sẽ đứng đầu Văn Phòng Liên Lạc, và rất có thể thành tổng lãnh sự tại Hà 
Nội, rồi nói khá kỹ về lý lịch của ông này, trong đó có chi tiết vợ ông là bà Phan Thanh Hương. 
Ông bà Hall sinh hạ được ba người con gái. 

Giêxu Ma lạy Chúa tôi! Nếu người làm tin và bà Hall không phải là người Việt thì nói thế tạm 
đủ. Đàng này ông Chử Bá Anh là người Việt, bà Phan Thanh Hương là người Việt. Thì phải rõ lý 
lịch, vai trò của bà Phan Thanh Hương còn quan trọng gấp trăm ngàn lần ông Hall chứ. Ta cứ thử 
ví dụ không phải ông Hall mà lại là ông... Hayslip với bà Lê Lý... nữ sĩ, đồng tác giả của cuốn... 
best seller When Heaven and Earth Changed Places, đã được mang dựng thành phim... lẫy lừng và 
rất có thể sắp lãnh... các lãnh giải Oscar, Nobel, rồi mường tượng những sự gì sẽ đến với đất nước 
và dân tộc Việt Nam? 

Thì ra làm tin kể cũng dễ và không cần thông minh gì cho lắm. Chỉ cần dịch tài liệu sẵn có là 
đủ. Đành lại trông xem có vị nào bổ túc cho sự thiếu sót này, cho những người lo lắng về tình hình 
đất nước biết, để mà còn liệu bề lo toan chăng?  

 
1. Có nên chính danh ở đây, chỉ gọi là nhà nước mà thôi chăng? 

 
 
 

PHẢN ỨNG RA SAO? 
 
Tôi phải thưa ngay với quí vị là xin cho được viết lách lan man. Lan man là do câu hỏi. 
Ông Vũ Hoàng Anh Bốn Phương đặt câu hỏi: Nguyễn Hộ lại đi tù, phản ứng người Việt hải 

ngoại ra sao? và kêu gọi mọi người lên tiếng. 
Chủ trương của NgD là đối thoại, ông VHABP đặt câu hỏi là cũng muốn đối thoại, mà tôi lại 

cũng thích đối thoại. Cho nên mới xin được viết lách lan man. Phải lan man vì hình như ông 
VHABP nhắm đặt câu hỏi với người Việt đấu tranh ở hải ngoại thì phải? 

Ông phân tích có hai trường hợp: trường hợp ông Nguyễn Hộ là cò mồi và trường hợp ông 
Nguyễn Hộ thực sự chống Đảng, rồi ông mời mọc mổ xẻ vấn đề. Nhưng còn mổ xẻ gì nữa, khi có 
hai trường hợp, ai mà nhảy vào trường hợp trên thì đã được ông gán là "tiếp tục phương thức đấu 
tranh nghi ngờ, chụp mũ" rồi. Đây không biết có phải cũng là một loại mũ hay chăng? Vậy thì chỉ 
còn trường hợp dưới, là "lên tiếng", mà tôi xin hoàn toàn hưởng ứng. 
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Theo sự suy nghĩ của tôi, đã là đấu tranh thì bất kỳ việc gì đối thủ làm hay, mình lờ đi, việc gì 
nó làm bậy, là mình phải vớ lấy, làm toáng lên, để tranh thủ chính nghĩa về mình. Ai là nạn nhân, 
kẻ địch của nó thì đều là đồng minh, cần kéo về phe với mình, cần tiếp tay, giúp đỡ họ để đối thủ tứ 
bề thọ nạn. Nhất là khi đương sự có tí tiếng tăm, lại chính trong hàng ngũ đối thủ phản tỉnh, thì như 
vớ được cục vàng mười rồi. Chờ gì mà không chộp vội lấy. Thành ra câu trả lời cũng thật dễ dàng, 
giản dị. Nhưng điều tôi nghĩ quan trọng không phải là ở chỗ kêu gọi lên tiếng mà là cho biết phải 
lên tiếng như thế nào. Cũng những mửng như từ xưa đến nay: tuyên ngôn, kháng thư, thỉnh nguyện, 
yêu cầu can thiệp. Hoặc tích cực hơn, là căng biểu ngữ, xuống đường đả đảo, tố cáo tội ác chăng? 
Vậy thì chẳng có gì khó khăn, nguy hiểm cả. Giá mà những người tranh đấu đưa ra phương thức gì 
mới mẻ và hiệu nghiệm hơn thì mới đáng đồng tiền bát gạo. Chứ cứ đường xưa lối cũ mãi sao? 

Nhưng câu hỏi của ông VHABP có thể còn nhắm cả vào người Việt hải ngoại... không đấu 
tranh nữa chăng? Số người này nhiều lắm a. Tôi chả hạn, không thuộc hàng ngũ đấu tranh tích cực 
nào, mà chỉ biết theo đuôi. 

Trong trường hợp này, tôi khách quan hơn. Do đó tôi nhìn sự việc hơi khác một tí. Xét ra cũng 
nên mổ xẻ chăng? Vậy: 

Ông Nguyễn Hộ, 56 tuổi đảng, năm nay 78 tuổi, tôi nghĩ Đảng chẳng dại gì dùng ông làm cò 
mồi, biết lúc nào hạc giá vân du, uổng công. Đảng đâu có ngu đến mức đó. Vậy việc đấu tranh của 
ông là thực. Nhưng lý do đấu tranh thì sao? Bản kê khai chức tước, do chính ông viết, sau "đại 
thắng mùa xuân", là như sau: - Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (phụ trách dân 
vận) - Chủ tịch Liên hiệp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (kiêm phó chủ tịch Tổng công đoàn 
Việt Nam) 

- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (kiêm ủy viên Đoàn chủ tịch ủy 
ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam) 

- Chủ tịch Hội Việt-Xô hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (kiêm phó chủ tịch Ban chấp hành 
trung ương hội Việt-Xô hữu nghị) 

- Chủ tịch Ủy ban thiếu niên nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng ban vận động đồng 
bào thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ xây dựng công trình thủy điện Trị An, xây dựng con đường 
Nhà Bè-Duyên Hải và xây dựng Kinh Đông-Củ Chi 

- Giữa năm 1987, tôi được cho nghỉ hưu lúc tôi 71 tuổi.[1] Có phải có một sự xuống thang, 
một sự hạ tầng công tác, một sự vắt chanh bỏ vỏ, một sự bất mãn? 

Sao khi ổng ra lập hội, lại không là Câu Lạc Bộ Lão Cộng Sản mà là Câu Lạc Bộ Kháng 
Chiến? Người cộng sản và người kháng chiến khác nhau xa. Người cộng sản, nhất là như ông 
Nguyễn Hộ, gia nhập Đảng từ 1936, trước hết là cộng sản, sau mới là kháng chiến. Người kháng 
chiến, ngược lại, là kháng chiến trước, sau mới là cộng sản hay có thể không bao giờ là cộng sản. 
Có vẻ như kháng chiến đẹp hơn cộng sản. Và tôi giám cá không có người kháng chiến chân chính 
nào gia nhập Câu Lạc Bộ Kháng Chiến (cộng sản) của các ổng. 

Sao mãi đến 1990, khá lâu sau vụ Câu Lạc Bộ Kháng Chiến bị đảo chánh, ông Nguyễn Hộ mới 
tố cáo vụ thảm sát: 

Bằng cách tập hợp đồng bào đi phá hoại đường để bảo vệ vùng giải phóng thuộc Củ Chi – gọi 
là Khu 5 – Ban chỉ huy ra lịnh: Ai có đạo đứng một bên, ai không có đạo đứng một bên; ai có đạo ở 
lại, ai không có đạo đi phá đường. Do vậy, hàng trăm người có đạo – toàn là tín đồ Cao Đài gồm 
nam nữ, ông già, bà cả, thanh niên, trung niên – được điều động đến mé rừng rậm. Sau đó nhiều 
loạt súng liên thanh nổ liên tiếp với tiếng kêu la, gào thét kinh khủng. Thế là số phận bi thảm của 
đồng bào Cao Đài nói trên đã kết liễu. Thi hài của họ được vùi dập xuống các hầm đào sẵn ở rừng 
Làng và Sở cao su Me-sắc (thuộc xã Mỹ Hưng, Củ Chi). Vào năm 1950, người ta đã phát hiện ở 
rừng Bời Lời (Trảng Bàng, Tây Ninh) có 5-7 hầm toàn sọ người. Hay như ở xã Vĩnh Lộc (thuộc Gò 
Vấp, Gia Định cũ), về sau này, hàng năm đều có ngày giỗ thống nhất – giỗ những đồng bào tín đồ 
Cao Đài trong xã, ấp bị giết hàng loạt cùng một ngày bởi các cuộc tảo thanh tàn bạo nói trên của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam. 



95 
 

Vậy là trước 1950, sau 1950 và sau này dài dài, mọi sự thảm sát tập thể dân lành vô tội đều 
không làm bận tâm ông Nguyễn Hộ. Suốt những thời gian đó, ông đều là người trực tiếp chỉ huy 
những khu vực đó. Mà phải chờ đến khi ông "được cho nghỉ hưu" và bị đảo chánh. Nếu ông vẫn 
quyền cao chức trọng và được đãi ngộ hậu hĩnh thì sao? 

Tuy nhiên, thú thật, tôi vô cùng tâm phục ông Nguyễn Hộ. Từ xưa tới nay, bản thân, tôi mới 
chỉ thấy những người cộng sản, những người kháng chiến (hai loại người này, như trên nói, khác 
nhau xa) chê đảng viên làm sai, chứ Chủ nghĩa, Bác, Đảng vẫn đúng (chả hạn Bùi Tín trước đây ít 
lâu), hoặc, tệ hơn, Chủ nghĩa, Bác, Đảng sai nhưng mình vẫn đúng (Bùi Tín bây giờ). Chưa ai nhận 
mình sai, có lỗi, có tội . 

Nhưng ông Nguyễn Hộ thì khác. Ông bỏ Đảng. Ông là người đầu tiên mà tôi thấy tự nhận 
mình sai, có lỗi và nhục: 

Tôi làm cách mạng trên 56 năm, gia đình tôi có hai liệt sĩ: Nguyễn văn Bảo (anh ruột) -- đại tá 
quân đội nhân dân Việt Nam – hy sinh ngày 9-1-1966 trong trận ném bom tấn công đầu tiên của 
quân xâm lược Mỹ vào Việt Nam (vào Củ Chi); Trần thị Thiệt (vợ tôi) – cán bộ phụ nữ Sài Gòn – bị 
bắt và bị đánh chết tại Tổng nha cảnh sát [2] hồi tết Mậu thân (1968), nhưng phải thú nhận rằng 
chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt 60 năm trên con đường cách mạng 
cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất 
nước nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều 
sỉ nhục. 

"Chọn sai lý tưởng" khác với chọn lý tưởng sai. Đã gọi là lý tưởng thì tất nhiên chỉ có tốt đẹp. 
Không lẽ có lý tưởng xấu, lý tưởng sai? Đúng ra phải nói là chọn sai chủ nghĩa, hay chọn chủ nghĩa 
sai. 

Có thể chọn sai (lầm) chủ nghĩa cũng y như chọn sai nghề nghiệp. Chả hạn muốn cứu nhân độ 
thế mà đi học nghề phù thủy, muốn xây dựng đất nước giầu đẹp mà chọn chủ nghĩa phá tan biên 
cương, thì là chọn sai. Và chủ nghĩa quốc gia tôn trọng mọi thành phần, mọi giai cấp, tôn trọng 
quyền tư hữu là chủ nghĩa đúng (tốt), chủ nghĩa cộng sản chủ trương chuyên chính vô sản, dân chủ 
tập trung là chủ nghĩa sai (xấu). 

Vậy ông Nguyễn Hộ đã chọn sai chủ nghĩa hoặc chọn chủ nghĩa sai. Không ai có quyền bắt 
ông phải chọn đúng chủ nghĩa hay chọn chủ nghĩa đúng, khi ông không có đủ trình độ, tầm vóc 
hiểu biết cần thiết [3]. Nhưng khi sự lựa chọn và công việc làm của ông mang tai hại, ông nhìn ra, 
nhận lỗi, từ bỏ và chống lại cái sai, thì thừa đủ là điều đáng tôn vinh ông. 

Vậy quí vị tranh đấu cho biết phải "lên tiếng" như thế nào, tôi sẽ xin "lên tiếng" ngay lập tức về 
ông Nguyễn Hộ! 

Nhân tiện nói về những người cộng sản già phản tỉnh, tôi cũng đọc được một mẩu nhỏ trên 
nguyệt san Thông Luận số 70: Một độc giả-thân hữu của Thông Luận ở Hawaii đọc bài Phùng 
Quán viết về ông Nguyễn Hữu Đang hiện sống khổ cực ở Thái Bình. Ông "thương phục, xót xa, 
sống dật dờ, bị ám ảnh, mang mặc cảm có tội về phận đời Nguyễn Hữu Đang". Ông nói bài viết của 
Phùng Quán phải in ra triệu bản cho thế giới đọc, để kẻ nào manh tâm xâu xé Việt Nam phải cúi 
mặt. Ông cho rằng khi đất nước còn những "nhân cách ngời sáng" như Nguyễn Hữu Đang thì dân 
tộc sẽ không bị dìm trong vùng tăm tối. Ông nói hiện rất nghèo nhưng muốn nhờ Thông Luận 
chuyển về cho ông Nguyễn Hữu Đang 100, ông Phùng Quán 100, ông Nguyễn Chí Thiện 100 
USD, và rồi ra sẽ tự nguyện mỗi tháng góp 100 để gửi về nữa. Ông Nguyễn Chí Thiện, ông Phùng 
Quán tôi không biết rõ lắm. Nhưng hình như hai ông đều trưởng thành trong thời gian xung đột 
Việt Minh-Pháp. Sống ở vùng cộng sản, các ông đều không có sự lựa chọn. 

Vậy mà ông Nguyễn Chí Thiện là một hiện tượng tôi không hiểu nổi. Sinh năm 1939, khi cộng 
sản cướp chính quyền, ông mới sáu, bảy tuổi. Tuổi đó đáng lẽ ông gia nhập Nhi đồng cứu vong, 
Thiếu nhi cứu quốc, đập trống ếch, chờ lớn lên thành đảng viên. Nhưng từ đầu đến cuối ông chống 
cộng và là chuyên viên đi tù, chỉ mới được thả ít lâu nay. Ông là con em một gia đình yêu nước 
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thương nòi sáng suốt? Ông là người sinh nhi tri? Tôi vẫn băn khoăn và tìm người biết địa chỉ của 
ông mà chưa được. 

Ông Phùng Quán hình như là kháng chiến rồi mới là cộng sản, sau vướng vụ Nhân văn-Giai 
phẩm, chỉ trích những sự sai lầm của Đảng, bị chế tài. Hai ông này ngay có là cộng sản ác ôn cũng 
chẳng ai được lên án kết tội họ. Vì họ sinh ra và lớn lên trong chế độ đó, thì họ sống theo chế độ 
đó. Đàng này họ còn hiên ngang chống lại, thì chúng ta chỉ còn biết bái phục sự sáng suốt và cái 
khí tiết vô bờ của họ thôi. 

Ông Nguyễn Hữu Đang, trái lại, thuộc thế hệ ông Nguyễn Hộ, cũng là cộng sản trước khi là 
kháng chiến. Nhưng cao cấp hơn ông Nguyễn Hộ nhiều, có tên ngay trong danh sách chính phủ 
cách mạng lâm thời năm 1945 lận. Sớm hơn Nguyễn Hộ, có lẽ vì thuộc thành phần trí thức, ông 
vướng vào vụ Nhân văn-Giai phẩm và bị chế tài. Ông chấp nhận (?) kỷ luật, chấp nhận cuộc sống, 
về Thái Bình tá túc, lo dịch cuốn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Liên Xô. Nay, theo ông Phùng Quán, 
ông đang cố gắng hoàn thành cuốn hồi ký đời ông. 

Ông thừa thông minh, hiểu biết, tự do để lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lê, chọn Đảng giữa bao 
nhiêu chủ nghĩa, đảng. Đảng ông thành công, ông làm lớn. Ông thấy Đảng ông có sai lầm, ông chỉ 
trích. Đảng ngoan cố, phạt, ông chấp nhận. Ông đâu có trở về lo chuyện làm văn hóa hay xã hội 
như ông đã làm thời Pháp thuộc, mà tiếp tục lo việc Đảng. Lịch Sử Đảng Cộng Sản Liên Xô với 
ông còn thơm lắm. Đó là việc giữa Đảng và ông. Có ăn thì có chịu. Ông đâu có phàn nàn. Lúc này 
biết đâu ông vẫn còn đang lo... xây dựng Đảng? 

Không sao đâu, cụ ạ, chính sách của ta bây giờ đổi mới tư duy. Nghe đâu ở trên cũng đang 
sửa soạn cho ông ấy được hưởng lương hưu. 

Thế thì ông độc giả Hawaii việc gì phải có mặc cảm, thấy cần phải in chuyện ông Đang ra 
thành triệu bản. Vì ai đâu phải cúi mặt ngoài Đảng Cộng Sản, về cung cách đối xử giữa họ với 
nhau. Chả lẽ Tần Thủy Hoàng xử tệ với Lã Bất Vi thì toàn thể dân ba Tàu phải cúi mặt? Tôi phục 
những người tự chọn lấy một chủ nghĩa giữa những chủ nghĩa, tôi kính phục những người thấy chủ 
nghĩa mình sai giám lên tiếng chỉnh hoặc đòi sửa chữa, tôi khâm phục những người thấy chủ nghĩa 
mình sai giám dứt khoát từ bỏ, và tôi bái phục hơn hết những người thấy chủ nghĩa mình sai giám 
từ bỏ, công nhiên qui trách, kình chống để chuộc lại lỗi lầm ngay khi đang được ưu đãi. Vậy tôi 
kính phục ông Nguyễn Hữu Đang ở việc Nhân văn-Giai phẩm. Sau Nhân văn-Giai phẩm, Đảng 
Cộng Sản còn sai trái hơn nhiều, ông Đang chưa từ bỏ, chưa qui định trách nhiệm, chưa kình chống 
Đảng, thì can cớ gì lại cho rằng hễ còn những nhân cách như ông Đang thì dân tộc Việt Nam sẽ 
không còn tăm tối? Do đó, tôi không xót xa về phận đời ông Đang. Tôi xót xa về bao nhiêu phận 
đời khác vô danh, vô tội, bị hành hạ vì một phần có bàn tay ông Đang đóng góp vào. Tôi lại còn 
thấy xót xa cho những người có chút tên tuổi là xa xỉ. Vì họ chẳng cần mình xót xa, khéo dư nước 
mắt! 

Nói của đáng tội, đôi khi tôi cũng xót xa VỀ những người có chút tên tuổi. Thí dụ ông Ngô 
Đình Luyện. 

Ông Luyện tích cực vận động cho anh lên ngôi cửu ngũ. Một việc làm đáng ca tụng. Rồi ông 
biết các anh chị làm bậy, can không được, ông xa lánh. Nếu ông là người có trí lự, có tâm huyết, 
ông đã công khai phê bình chỉ trích, hay, hơn nữa, đối lập. Làm vậy, anh chị ông nhất định đã tỉnh 
ngộ, quốc dân đã qui tụ về ông, và ông đã cứu được toàn gia, cứu được đất nước, đã hiên ngang đi 
vào lịch sử. Mà có gì là nguy hiểm đối với ông đâu? Đời nào anh chị ông bắt ông bỏ tù? 

Nhưng ông ngậm miệng ăn tiền, làm đại sứ, thung dung cho đến khi các anh ông bị giết, đại 
gia đình ông tan nát. Tôi xót xa ông bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Tôi lại xót xa hơn khi, về già, 
ông trở thành "thành phần danh dự" của nhóm "phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm" hàng năm 
tưởng niệm "chí sĩ anh minh". Tinh thần nào? Vậy mới biết chỉ bà Nhu là người duy nhất trong gia 
đình đó biết lúc nào nên làm, lúc nào không nên. 

Tôi cũng xót xa CHO ông Thục, ông Diệm, ông Nhu, bà Nhu, ông Cẩn, ông Luyện, dòng họ 
Ngô Đình đấy. Nhưng còn xót xa hơn VỀ thân phận dân tộc Việt Nam biết là bao nhiêu. 
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Trở lại với việc "lên tiếng". Việc cần làm, đáng làm thì làm. Không cần nó là "thách đố, thử 
nghiệm". Mà Đảng Cộng Sản Việt Nam họ chẳng cần thách đố, thử nghiệm với bất cứ ai đâu. Họ 
muốn bắt là bắt, giết là giết, làm là làm. Năm mươi năm qua thừa đủ chứng minh. Nói chuyện về kẻ 
cướp vô học mà viện đến những phương thức kinh điển cũng là chuyện xa xỉ. Nếu họ chiều theo 
yêu cầu này nọ, của Mỹ, của Pháp, của Anh, của U.N., của Pen Club, của Amnesty International,... 
là họ có những lý do, động lực bên trong của riêng họ. Họ bắt ai cũng còn được nữa là bắt người 
của họ, giữa họ với nhau. 

Kêu gọi nhau cùng làm thì được. Nhưng tôi nghĩ ông VHABP không nên dạy khôn "giới đấu 
tranh và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại" làm gì.  

 
1. Đoạn này, cũng như các đoạn khác trong ngoặc kép, trích từ "Quan điểm và cuộc sống" của Nguyễn Hộ. 
2. Ông Hộ không thành thật. Vợ ông không hề bị đánh chết mà được trao đổi tù binh. 
3. Trình độ ông Hộ khi vô Đảng là trung học đệ nhất cấp. "Ông" ghi chú "Sơ học yếu lược" là sai. Sơ học yếu 
lược là bằng thi sau khi học lớp ba (sơ đẳng, cours élémentaire)), sau đó học 2/3 năm nữa thi bằng Tiểu học 
(CEPCI/CEPFI, Certificat d' Études Primaires Complémentaires Indochinoises/Certificat d' Études Primaires 
Franco-Indochinoises/Indigẻnes), rồi lên trung học học 4 năm thi bằng Cao đẳng tiểu học hay bằng Thành 
chung (DEPSI, Diplôme d' Études Primaires Supérieures Indochoinises) hoặc BE (Brevet élémentaire) hay 
BEPC (Brevet Élémentaire du 1er Cycle du 2nd Degré). Do đó, có lẽ tài liệu không do ông Hộ viết. Nhưng 
điều này không quan trọng. 

 
 
 

CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH VÀ CỘNG SẢN GÀ MỜ 
 
Tôi xin được phép nói về câu chuyện xưa như trái đất. Đó là câu chuyện quốc cộng, tức là 

chuyện người cộng sản cũng là người... quốc gia???!!! Quí vị chắc bảo tôi khùng rồi, phải không? 
Thưa, vậy mà không. Thì thiếu gì người cộng sản nói họ yêu nước cũng như thiếu gì người không 
cộng sản vẫn nói người cộng sản Việt cũng yêu nước, cũng tranh đấu cho độc lập, thống nhất Việt 
Nam. 

Vấn đề là do ngôn từ, không phân biệt người cộng sản chân chính và người cộng sản... gà mờ. 
Cộng sản chân chính phải quốc tế, không thể có biên cương quốc gia; phải hận thù, không thể 

tương nhượng; phải chuyên chính, không thể chia xẻ quyền bính; phải sắt máu, không thể nhân 
đạo; phải công hữu hóa, không thể có của cải, cuộc sống riêng tư. Không như thế, không thể là 
cộng sản. 

Vậy, những người gia nhập Đảng Cộng Sản mà hiểu khác đi thì là cộng sản gà mờ, không thể 
là cộng sản chân chính. Nhưng những người này lại chia thành hai nhóm. 

Nhóm thứ nhất là những người có quyền lựa chọn, nghĩa là đã trưởng thành vào trước năm 
1945. Vậy mà họ lại lựa chọn gia nhập cộng sản mà hiểu khác đi, thì là họ chẳng biết gì về cộng 
sản, nên họ là cộng sản gà mờ. 

Nhóm thứ hai là những người trưởng thành trong chế độ cộng sản. Họ chẳng làm gì có cơ hội 
để biết cái gì khác hơn, ngoài... chân lý cộng sản, thì họ cũng là một thứ cộng sản gà mờ. 

(Tôi bỏ ra ngoài tất cả những người thừa biết cộng sản là gì, không chấp nhận cộng sản, nhưng 
vẫn gia nhập, vì muốn nín thở qua cầu, vì muốn gió chiều nào che chiều ấy. Họ không có gì đáng 
trách, trái lại cần được hoàn toàn thông cảm). Nhưng bây giờ có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài, 
thì sự thể ra sao? Theo tôi thấy, người cộng sản Việt Nam chân chính vẫn cứ còn là cộng sản. 
Những "cởi mở, đổi mới" của họ không phải do thiện chí mà chỉ là sự chẳng đặng đừng của bản 
năng sinh tồn. Họ vẫn tính lùi một bước để rồi tiến hai, ba bước. Không quốc tế là điều chẳng may, 
do Liên Xô đầu hàng, thì họ tìm về với Trung Cộng. Giai cấp vô sản (xin hiểu là giai cấp thống trị 
bóc lột, tức là họ) vẫn phải độc tôn. Quyền bính, nếu cần mang bộ mặt dân chủ, thì rồi cũng chỉ 
chia chác cho đám gia nô, con ăn đầy tớ của họ. Tài sản, đời sống riêng tư, họ có thể nhượng bộ lúc 
này nhưng sẽ tước đoạt lúc khác, khi mà họ mạnh trở lại. Và cuối cùng, họ sẽ sắt máu, dùng bạo lực 
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bất cứ lúc nào cần thiết. Trừ phi khi nào họ không còn sức lực, thì là điều tất nhiên. Ta có thể ghét 
họ, nhưng vẫn phải phục sự ngoan cường của họ. 

Lại cũng có những người cộng sản chân chính thấy tiếc nuối công trình đã qua, nhưng nhận 
thức cần phải sửa đổi, điều chỉnh lại tí chút cho hợp thời hợp thế. Thì họ không thuộc lớp bảo thủ 
ngoan cố, gọi họ là "người cộng sản mới". Dân chủ mới, kinh tế mới, giáo dục mới chẳng có ý 
nghĩa gì dè bỉu, mà chỉ hàm ý ca tụng mà thôi. Những người này cũng có thể gọi là "cộng sản tiến 
bộ". Nhưng cũng chưa thấy họ tiến bộ gì hơn việc nói chủ thuyết đúng, lãnh tụ đúng, chỉ việc làm 
của cấp dưới là sai. 

Dù sao, những người cộng sản chân chính, ngoan cường, mới, hay tiến bộ, cũng chỉ làm một 
công việc rất bình thường của bất cứ kẻ nào nắm quyền bính trong tay, cộng sản hay không cộng 
sản: cố giữ và chỉ nhả khi hết còn giữ nổi hay bị giết chết. Ngoại trừ ở các thể chế dân chủ. 

Còn những người cộng sản gà mờ thì dĩ nhiên nhìn ngay ra là mình đã nhầm lẫn. Có người trở 
thành tiêu cực trong sinh hoạt đảng, có người phê bình Đảng, có người chỉ trích Đảng, có người tố 
cáo Đảng, có người trả thẻ đảng, có người chống đối Đảng. Họ quay về mình mà tự xét, thình lình 
tìm ra được, tỉnh ra mà hiểu rõ, nhìn ra sự thật, không còn lầm lẫn và làm ngược lại những điều sai 
trái trước đây. Gọi họ là "phản tỉnh, tỉnh ngộ, giác ngộ" có ý nghĩa gì hạ giá họ chăng? Phật hoan hỉ 
khi giác ngộ; Jean Paul Sartre vui vẻ khi tỉnh ngộ; Boudarel, Montand hãnh diện tự nhận ngu như 
lợn khi phản tỉnh (nguyên văn: nous étions des cons, chúng tôi là lũ mặt l...) Chưa hiểu, hiểu sai, 
bây giờ hiểu, hiểu đúng, thì là phản tỉnh, tại sao lại có mặc cảm về hai tiếng này. Chữ "cải cách" 
của cô dùng có gì đúng hơn, đẹp hơn, lịch sự hơn chữ "mới" và "phản tỉnh", thưa cô/bà Trần Thị 
Lan Anh? 

Lại nói về "dân chủ đa nguyên và hòa hợp hòa giải dân tộc". Dân chủ là chống chuyên chính, 
chống bạo lực, chống cướp đoạt tài sản. Dân tộc là chống đế quốc, chống hận thù giai cấp. Vân vân 
và vân vân. Mà người cộng sản thì chủ trương những thứ đó. Vậy các ông các bà khoe dân chủ đa 
nguyên và hòa giải hòa hợp dân tộc, tính ngồi chung với cộng sản, thì chống cái gì đây? Có khác gì 
nói thượng tôn pháp luật nhưng lại cặp kè với phường trộm cướp? Ví với các nước Anh, Mỹ, Pháp 
có các đảng cộng sản là ngụy biện. Họ có sẵn chính quyền, đảng cộng sản luôn luôn yếu xìu, không 
có tí khả năng nào làm bậy chứ chưa nói đến chuyện khuynh đảo chính phủ. Thời bình thì cho hoạt 
động, thời loạn loại ra ngoài vòng pháp luật ngay tức thì. Các ông các bà còn nhớ sử chứ, ngay mới 
thời Đệ Nhị Thế Chiến đây thôi mà. 

Còn ở Việt Nam, cộng sản nắm quyền bính, cộng sản đã chứng tỏ đủ mọi thủ đoạn dã man tàn 
bạo. Các ông các bà lèo tèo mấy ngoe, mà dọa cho phép cộng sản hoạt động, cho cộng sản tham 
chính, thì có giễu dở không đấy??? Lại cũng chuyện biết mình biết người thôi. 

Vài lời nói trên cũng là nhân tiện để thưa với cô/bà Trần Thị Lan Anh, người cứ nhất định cho 
"chính danh là... hành động, không nhất thiết ở... từ ngữ". Đôi khi bàn về chữ nghĩa, ta cần ngó tới 
tự điển một chút. 

Còn cô/bà hỏi xếp Nguyễn Hộ vào loại nào, thì xin thưa tôi đã nói rõ ràng rồi: Ông ta là người 
cộng sản phản tỉnh. Chẳng cần kể ông ta có trực tiếp làm những việc mà ông ta tố cáo hay không, 
chỉ cần ngậm miệng suốt 50 năm nay thì ông ta cũng đã là đồng lõa. Bây giờ ông ta làm việc rửa 
"cái sai, cái lỗi, cái nhục trên 56 năm" của ông. Ông thấy sai, làm lại cho đúng, không là phản tỉnh 
thì là gì? Cái này, nếu cô hay bà muốn, thì gọi nó là hành động phản tỉnh, quả là chí lý. Đó là... 
hành động chứ không phải... từ ngữ! 
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LIÊM SỈ! 
 
Tôi cầu mong NgD đăng bài dưới đây của "nhà trí thức Việt cộng" Nguyễn Khắc Viện, kèm 

theo sự suy nghĩ của tôi, trước là để độc giả biết một bài viết... sâu sắc của người cộng sản Việt 
Nam cao cấp kỳ cựu và sau là cảm nghĩ của một thường dân.  

BƯỚC VÀO CUỘC KHÁNG CHIẾN MỚI 
Làm gì đây? 
Xin dành cho các bạn trẻ hơn giải đáp câu hỏi nóng bỏng ấy một cách thiết thực. Ở tuổi 80 tôi 

chỉ tự hỏi: Nói gì đây? Nói làm sao cho người này không oán trách, kẻ kia không mỉa mai. 
Không đâu, tôi không bám lấy kiểu cuồng tín chống tư bản, tôi không kêu gọi nổi loạn, cũng 

chẳng hề mong ước trở lại cách làm ăn đã từng đưa chúng ta đến gần bờ vực thẳm, cũng chẳng hề 
chia xẻ niềm lạc quan được chỉ định của bên này, hay chủ nghĩa hư vô cay cú của bên kia. Tôi chỉ 
nói: Tư bản, hoàn toàn đồng ý! Mở đường cho tư bản trong nước phát triển, mở cửa cho tư bản 
ngoài vào, đồng ý! Tôi chỉ kêu gọi: dè chừng! 

Bản chất tư bản là man rợ. 
Cái đầu tàu tư bản sẽ kéo nước ta tiến lên, không cho phép ai ngủ gà ngủ gật, sẽ lay chuyển 

bao nhiêu ngôi thứ. Tốt thôi. 
Nhưng dè chừng! 
Bản tính man rợ tư bản sẽ bóc lột ai cúi đầu cho họ bóc lột, đàn áp, giết hại ai cản trở việc 

làm ăn của họ, sẽ mua chuộc tham quan ô lại, lừa bịp kẻ ngu dại. May cho chúng ta là tư bản bao 
giờ cũng thực tế, thực dụng. Họ không bao giờ cuồng tín, không bao giờ tử vì đạo. Bóc lột, đàn áp, 
giết hại, mua chuộc, lừa lọc chỉ khi nào làm được. Gặp địch thủ quá mạnh, họ nhượng bộ mưu đồ 
bày keo khác. Mềm nắn rắn buông. 

Phải tạo ra một sức mạnh làm đối tượng với sức hùng mạnh của tư bản. Trước kia chúng ta đã 
dựng nên một Mặt trận dân tộc, nhân dân, quốc tế rộng lớn chống đế quốc ngoại xâm. Chúng ta đã 
tiến hành mấy cuộc kháng chiến trường kì, nhiều mặt. Để chống lại tư bản man rợ, không để nó tác 
oai tác quái, nay phải dựng nên một Mặt trận cũng dân tộc, nhân dân, quốc tế còn rộng hơn, tiến 
hành một cuộc kháng chiến mới, lâu dài hơn, đa dạng hơn. Mới mong hạn chế được tham nhũng, 
bảo vệ được môi trường, giảm nhẹ bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo, giữ gìn được thuần 
phong mỹ tục, phát huy tình người, tôn trọng quyền phụ nữ, trẻ em, các nhóm thiểu số. Một cuộc 
kháng chiến nhiều mặt, với báo chí, ti vi, sách vở, phim ảnh, thành lập đủ thứ hội đoàn đình công, 
biểu tình, với lá phiếu bầu cử, phát triển khoa học nhân văn. Không bỏ sót ngõ ngách nào. Trong 
nước, ngoài nước, đứng ỏ bất cứ vị trí nào cũng có thể tham gia. 

Chỉ có khác là kháng chiến lần này, chúng ta không cần đến súng đạn. Và lần này, Marx cũng 
là thày dẫn đường với câu: Một tư tưởng được thấm nhập đại chúng biến thành một lực lượng vật 
chất. 

Chúng ta sẽ làm cho những tư tưởng dân chủ, công bằng xã hội, tinh thần quốc tế, tình nghĩa 
giữa người với người thâm nhập vào đại chúng. Kỹ thuật hiện đại trao cho chúng ta đầy đủ phương 
tiện làm việc này, biến tư tưởng man rợ thành tư bản văn minh. 

Hãy cùng nhau bước vào cuộc kháng chiến mới. 
Hà Nội, tháng 6, 93 
 

* 
 
Tạm bỏ ra ngoài những câu bất thành cú, tôi hy vọng là tờ Diễn Đàn Forum, Pháp, số 24 tháng 

11, 1993 đăng đúng bài viết của "đại trí thức Việt cộng". Tôi không biết gì nhiều về ông Nguyễn 
Khắc Viện, ngoài việc ông đậu y khoa bác sĩ bên Pháp, bị bịnh phổi coi như không chữa được, 
nhưng nhờ tập luyện vẫn sống khoẻ, sống dai. Ông có công trong việc đón rước Hồ Chí Minh hồi y 
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sang Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau, là đảng viên cộng sản Pháp, sau về Miền Bắc, được trọng 
dụng. 

Ông là giám đốc cơ quan Vietnamese Studies, được coi là một trong những "trí thức lớn số 
một" của chế độ Bắc Việt, rất có công trong việc tuyên truyền cho cộng sản Việt Nam đối với thế 
giới, bỏ xa những Trần Đức Thảo, Phạm Huy Thông, Nguyễn Mạnh Tường,... Ông lại cũng được 
ca tụng khi bố ông bị tố khổ, nhốt rọ heo bỏ cho chết đói, ông vẫn khen là đúng. Và lại còn được ca 
tụng hơn, là đã... nhân đạo giơ tay cứu vớt, lấy bà Nguyễn Thị Nhất (hình như cũng là đảng viên 
Đảng Cộng Sản Pháp) làm vợ, khi chồng bà là Trần Đức Thảo, bạn ông, phải đi chăn bò trên mạn 
ngược, vì kẹt vụ Nhân văn-Giai phẩm, với lý do để bà Nhất tiếp tục hưởng tiêu chuẩn Tôn Đản: 

Tôn Đản là chợ vua quan. 
Tây Hồ là chợ gian ngoan nịnh thần. 
Đồng Xuân là chợ thương nhân. 
Hàng Bè là chợ nhân dân anh hùng! 

Nếu chỉ có vậy, thì hôm nay tôi cũng chẳng nói đến ông làm gì. Khốn nỗi, sau 1975, ông vào 
Sài Gòn, khi về Hà Nội viết bài, ông đi Paris, cũng về Hà Nội viết bài, đại ý nói: Sài Gòn, Paris có 
thay đổi, có phồn vinh, tiến bộ, xóm nhà lá cũng tua tủa ăng ten ti vi, nhưng vẫn thiếu... tình người. 
Xin quí vị đừng xổ cho, thong thả để tôi xin thưa. 

Một là ông Viện thành thật, nghĩ sao nói vậy. Thì thưa quí vị, ông ngu quá, có mắt như mù, có 
tai như điếc. Hơi đâu mà nhắc đến ông ta. Tôi chưa hề gặp người ngoài Bắc nào vào Nam mà khi 
tâm tình thực sự với nhau lại nghĩ như ông, chứ đừng nói đến viết ra giấy trắng mực đen, còn đem 
in trình bàn dân thiên hạ. Hai là ông nghĩ một đàng nói một nẻo, thì thưa quí vị, ông vô liêm quá. 
Nhưng cũng đáng phục, vì bản chất người cộng sản như thế là đúng boong rồi. Khi "đổi mới, cởi 
trói, tái sắp xếp", không biết ông viết những gì, tôi duy chỉ biết có một bức "Thư gửi anh Nguyễn 
Hữu Thọ" và bài "Bước vào cuộc chiến mới" trên đây. 

Tôi không là người can đảm, tôi biết nỗi sợ, nỗi hèn của người sống dưới chế độ cộng sản. Tôi 
lại cũng biết không phải cập kề miệng lỗ là bất cần sự sống, trái lại càng sợ chết là đàng khác. 
Nhưng đã sợ, đã hèn thì cũng cần biết câm cái mồm lại, hoặc cứ muôn năm hoan hô như trước đi. 
Đàng này cũng làm bộ lên tiếng này nọ, nhưng lại chỉ... thư gửi anh Thọ, chỉ... kêu gọi dè chừng! 
80 tuổi, có chết cũng đáng rồi. Mà ở địa vị đó, đã ai giám làm gì. Nếu thấy sai thì dõng dạc nhận 
lỗi, kêu gọi đàn anh trở về đường ngay ngõ chính, đàng này ấm a ấm ớ, rồi còn cố vác được một 
câu của Marx "dẫn đường", làm như thâm thúy lắm. Thực ra chỉ là để vừa ra vẻ ta đây vẫn trung 
thành với Tổ Sư, với Ông Nội, với Bác, với Đảng, lại vừa được tiếng ta cũng đổi mới như ai. Cái gì 
cũng muốn chấm mút! 

Tất nhiên bản chất của một tên cộng sản kỳ cựu phải như vậy. Đâu có gì phải gửi bài này tới 
độc giả. Nhưng cái đã khiến tôi phải lên tiếng là cái lũ Việt Kiều rửng mỡ ngoài này cứ mang cái 
thứ thối hoắc đó ra hít, khen rầm lên thơm lắm, thơm lắm. Việt Cộng nó cười bằng thích. 

Tôi cũng không cho đây là mạ lị cá nhân. Vì ở địa vị ông Viện, thì là một khuôn mặt công 
cộng (public figure) điển hình, dư luận có quyền điểm mặt chỉ tên làm gương. 

Quí vị thấy sao? 
 
 
 

KHEN, CHÊ 
 
Tôi là độc giả của cả ba nguyệt san Thông Luận, Xây Dựng và Người Dân. Lý do là vì cả ba 

đều không phải báo quảng cáo. Tôi công nhận là cô/bà Thụy Giao ở Xây Dựng nhận xét rất chính 
xác. Ở điểm có vẻ Người Dân coi Thông Luận là "đối tượng". Lại "đả kích" Thông Luận khá nhiều, 
vì mỗi số Người Dân, trong những thời gian gần đây, ít nhất cũng phải có hai ba bài, khi thì bốn, 
năm, sáu bài viết đả kích Thông Luận (Xây Dựng số 85). Đây là những sự kiện dễ kiểm chứng. 
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Nhưng về điểm tờ Người Dân không làm nhiệm vụ thông tin cũng chẳng nghị luận mà đa số là 
những bài viết chỉ trích. Họ không chỉ trích cộng sản. Đối tượng của Người Dân không phải là 
cộng sản mà là Thông Luận thì thuộc phạm vi suy diễn, thiết tưởng nên thảo luận. Chả hạn tại sao 
Người Dân lại như thế, có đúng như thế không? 

Lý do sẽ rất dễ hiểu nếu ta biết rõ là nhóm Người Dân có quen biết, ghen ghét, thù hằn gì 
nhóm Thông Luận chăng. Bằng không, đằng thằng hiểu trên nguyên tắc, trên bài vở, thì giản dị là 
vì Thông Luận là nguyên do của một sự quan tâm. Ai quan tâm tới, thì Thông Luận trở thành "đối 
tượng". Nhất là nếu đúng nhóm Người Dân "không có khả năng viết bài, mà bài vở do thân hữu-
độc giả các nơi gửi tới", thì có nghĩa là có nhiều người quan tâm về nhóm Thông Luận. Có được sự 
quan tâm có thể là đáng khen, có thể là đáng trách. Được nhiều người quan tâm tới có thể là một 
điều may mắn, nhưng cũng có thể là một điều bất hạnh, tùy theo quan niệm. Tôi chẳng binh ai, 
cũng chẳng vu vạ cho ai. Nhân có người nêu vấn đề, thì nói lên ý nghĩ của tôi về lý do tại sao tôi 
đọc nguyệt san Người Dân. Tôi ví việc đất nước cũng như việc gia đình. Xây dựng đất nước, quang 
phục quê hương cũng như cất một căn nhà mới hay tu bổ một căn nhà mối mọt. Trong công trình 
tạo dựng, kiến thiết, sửa sang như vậy luôn luôn gồm nhiều phần việc. Muốn tự xây một căn nhà 
mới hay sửa chữa một căn nhà hiện hữu – tôi nhắc lại tự mình lo lấy chứ không phải giao cho thiên 
hạ làm khoán – thì trước hết phải có một ý niệm rõ rệt rằng số tiền mình có thể trù liệu sẽ là bao 
nhiêu; với số tiền đó, căn nhà mình mong ước là như thế nào; vật liệu thợ thuyền kiếm ở đâu. Trong 
ba điều trên, có những công việc có vẻ phù phiếm như bàn bạc, thêm bớt ý kiến; có những việc có 
vẻ tiêu cực như đập bỏ, khai quang; có những công việc có vẻ tích cực như xây cất, tô vẽ. Nhưng 
việc nào cũng là cần thiết, thì căn nhà mới đáp ứng đúng sở nguyện. Không thể chỉ hùng hục đâm 
đầu vào làm mà không bàn bạc; không thể không phá hoại, dọn dẹp khai quang mà chỉ lo xây cất; 
cũng không thể thợ thuyền nào, vật liệu nào cũng mua bán, cũng thuê mướn mà không cần lý đến 
khả năng, đặc tính, phẩm chất, vân vân... 

Khi đã thỏa thuận được những về vấn nạn nêu lên như thế rồi thì phải có một sơ, họa đồ của 
căn nhà mới hay những chỗ cần tu bổ của căn nhà cũ; tìm kiếm thợ thuyền; mua bán vật liệu; dọn 
dẹp, khai quang; xây cất hoặc sửa chữa. Bây giờ mang áp dụng vào việc đất nước. 

Cả ba tờ nguyệt san đều tự nhận có tham vọng đóng góp vào công việc đất nước. Nhưng Xây 
Dựng và Người Dân không có khả năng, và như cô/bà Thụy Giao nói:  

Thông Luận là tổ chức duy nhất công bố những việc làm của họ qua hai bản dự án chính trị và 
mới đây bản cương lĩnh chính trị Thử Thách và Hy Vọng. [1]  

Nay sơ, họa đồ căn nhà là cái "dự án chính trị". Thợ thuyền, vật liệu một phần là nhóm Thông 
Luận, một phần là "cộng sản tiến bộ." Thì có sự bàn thảo, đóng góp tích cực của Xây Dựng hay tiêu 
cực của Người Dân – tức Thông Luận trở thành "đối tượng" – cũng chỉ là điều hợp lý, dĩ nhiên. Nếu 
không vậy, thì mới là lạ. Tuy nhiên, khi Xây Dựng đóng góp tích cực thì hẳn là vì đồng ý với 
Thông Luận. Còn Người Dân đóng góp tiêu cực là vì không đồng ý với Thông Luận, nghĩa là cho 
rằng cái "dự án chính trị" của Thông Luận đưa ra không ổn. Cái sơ đồ của tòa nhà không phù hợp 
với túi tiền, với nhu cầu đã đành, mà họ còn cho là nguy hiểm nữa. Và thợ thuyền, vật liệu là những 
thứ rất khả nghi. Theo đó mà xây cất, thì căn nhà sẽ sập, đè chết kẻ trú ngụ. 

Khen, suy tôn có khi lại là tiêu cực phá hoại. Thí dụ việc làm của lũ văn nô dưới chế độ cộng 
sản, cộng hòa. Chê, đả kích nhiều khi lại là vô cùng tích cực. Thí dụ vụ Nhân văn-Giai phẩm. Lại 
cũng tùy đối tượng. Đối tượng thành tâm thiện ý đưa ra những điều đúng hay, thì có khen hay 
không cũng không là quan trọng đối với họ, vì họ thừa bằng lòng với sự đóng góp đó; nếu là những 
điều sai dở, thì họ sẵn sàng lắng tai nghe, cám ơn, và sửa chữa. Đây là một thái độ tích cực. Nhưng 
nếu đối tượng mà đưa ra những điều nhảm nhí, với mưu đồ đen tối, thì bổn phận trách nhiệm của 
một cơ quan ngôn luận là không ngừng vạch mặt chỉ tên để ngăn ngừa nguy hại. Đây lại càng là 
một thái độ tích cực hơn nữa. Những bài Xây Dựng gọi là "đả kích" Thông Luận cũng chính là 
những bài đả kích cộng sản. Vì vạch ra rằng cộng sản chẳng hề thay đổi, vẫn dối trá, bạc ác, chẳng 
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làm gì có thứ "cộng sản tiến bộ", và kẻ dập dìu với cộng sản như Thông Luận là mối đe dọa cho 
tương lai quốc gia dân tộc, thì hẳn phải là "đả kích" cả cộng sản lẫn Thông Luận rồi. 

Vậy vấn đề chính yếu hiện nay, theo tôi, là Thông Luận và Xây Dựng hãy mang ra thảo luận, 
nêu những điều chính đáng của mình, phản bác những điều sai lầm của Người Dân, để chứng minh 
giá trị khả thi của bản "dự án chính trị", cho công luận phê phán, chứ không phải là phàn nàn về 
việc bị "đả kích". Nào có ích gì!  

 
1. Thực ra đây là bản dự án chính trị bổ chính cho bản thứ nhất mà thôi.]]  

 
 
 

SỬA SAI! 
 
Không cứ cộng sản, mà cả người không cộng sản cũng đang có cả một chiến dịch viết lại lịch 

sử. 
Ngày 1-11-96, "Nhóm phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm" đã tổ chức linh đình ngày giỗ, kèm 

theo một chiến dịch sách báo bài vở vinh danh... Người. Một trong những vị tích cực và kiên trì 
trong chuyện này là ông Lữ Giang. 

Trong bài dài 4 kỳ trên báo Người Việt, Vai trò của tổng thống Ngô Đình Diệm trong những 
lúc quốc gia nguy biến và một số bí ẩn cần được làm sáng tỏ, ông Lữ Giang hoặc được giao nhiệm 
vụ hoặc tự phong trọng trách phá tan... phịa sử (chữ nghĩa của ông Lữ Giang). 

Đây là việc làm rất đáng khuyến khích, đính chính lại những cái sai lầm (to right the wrong). 
Với điều kiện là phải chân thành, và phải có khả năng. Tôi chẳng biết ai phịa ai không phịa, cứ tạm 
cho là ông Lữ Giang chân thành. Nhưng thiết nghĩ, ngoài sự chân thành ra, khi nói về sửa sai "phịa 
sử", ông Lữ Giang cần phải có một sự hiểu biết tối thiểu và phải bỏ ra một chút công lao. Tất nhiên 
ai cũng có quyền viết ra, nói lên những điều suy nghĩ của mình, những điều mình biết, trong khả 
năng của mình. Nhưng một khi mà sự suy nghĩ quá thiển cận, sự hiểu biết quá nông cạn và khả 
năng quá ít oi, lại không chịu mất công phu tìm tòi, thì chỉ tốn giấy, chẳng giúp ích gì được cho ai 
cả. Chưa kể sẽ làm cho những người trẻ hiểu biết sai lầm về lịch sử. Huống chi lại còn có gan gán 
cho người khác "phịa". Do đó, tôi mới có mấy dòng này. 

Ở đây, tôi chỉ đề cập đến khả năng của ông Lữ Giang. 
Ông Lữ Giang viết về những sự kiện lịch sử mà không có nổi những kiến thức sơ đẳng, lại 

không chịu tìm tòi: 
Vua Gia Long Nguyễn Phúc (Phước) Ánh có 15 hoàng tử, chết 2, còn 11 vị có con. Mỗi hoàng 

tử đều đặt tên con cháu bằng một bài thơ. Dòng hoàng tử Cảnh là con trưởng nhưng không được 
làm vua, vì theo Công giáo. Con cháu ông này được đặt tên như sau: 

Mỹ duệ tăng cường tráng 
Liên huy phát bội hương 
Lệnh nghi tàm tốn thuận 
Vị vọng biểu khôn quang". 
Cho nên cháu năm đời ông ta tên là Cường Để. Con ông Cường Để là Tráng Liệt,... Còn dòng 

làm vua, thì bài đế hệ của Minh Mệnh (Mạng) là : 
Miên hường (hồng) ưng bửu vĩnh 
Bảo quí định long trường 
Hiền năng khâm kế thuật 
Thế thoại quốc gia xương. 
Vua Thiệu Trị tên là Miên Tông, vua Tự Đức là Hồng Nhậm, vua Đồng Khánh là Ưng Kỵ 

(Xị), vua Khải Định là Bửu Đảo, vua Bảo Đại là Vĩnh Thụy. Thì thân phụ của hai ông Ưng Đệ và 
Ưng Trạo phải là Hồng Thuyên, chứ sao lại là Ưng Thuyên cho được. Dù bà Ngô Thị Hiệp, chị ông 
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Ngô Đình Diệm, dốt nát, có thể cung cấp cho ông Lữ Giang cái chi tiết sai lạc này đi nữa, thì ông 
Lữ Giang cũng không có quyền có cái dốt nát mà cho rằng Ưng là một họ, rồi con... họ Ưng thì tất 
nhiên cha cũng... họ Ưng. Nhất là khi mà ông Lữ Giang lại là người miền Trung. Họ của tất cả 
những người đó là Nguyễn Phước! 

Ông Lữ Giang cho năm 1918, ông [Diệm] tốt nghiệp trường trung học Pellerin Huế là nghĩa 
làm sao? Dưới hệ thống giáo dục Pháp không làm gì có sự tốt nghiệp của một trường trung học 
kiểu high school graduate như ở Hoa Kỳ. May ra, ông Diệm chỉ có thể thi đậu bằng Thành Chung 
(Diplôme de fin d'études complémentaires franco-indigènes) của nhà nước Đông Pháp, sau khi học 
hết các năm học của trường Pellerin hồi đó. Nhưng tiểu sử ông Diệm của Đệ Nhất Cộng Hòa lại nói 
là ông ta đỗ tú tài lận. Nghĩa là ông ta đỗ tú tài dành cho... Tây. Vì mãi năm 1928 mới có kỳ thi đầu 
tiên tú tài I bản xứ lận. Mà chương trình tú tài khi đó cũng chỉ dạy ở hai nơi: trường Pétrus Ký 
trong Nam và trường Bưởi ngoài Bắc. Không phải trường Pellerin. Đây mới là "phịa sử". Ông Lữ 
Giang cũng là kẻ có cắp sách đến trường ở Việt Nam, mà sao không am tường gì thế? 

Ông Lữ Giang viết rằng ông Bảo Đại không bằng lòng về sự từ chức của ông Diệm và thêm 
vào đó, do sự xúi biểu của Phạm Quỳnh, đã phê vào biểu của ông Diệm như sau: Cho trở về làm 
dân, cắt hết các phẩm hàm và thâu hồi tất cả các bằng sắc. 

Không bao giờ có một luật lệ nào mà một người từ nhiệm lại bị trừng phạt, dù ngay là do một 
ông vua có toàn quyền sinh sát đi nữa. Chu Văn An mang áo mũ máng ở văn miếu từ quan, mà hôn 
quân bạo chúa còn chẳng trừng trị tội khi quân. Huống hồ ông Bảo Đại vừa ở Pháp về, đầy ý niệm 
tự do dân chủ, toan tính đủ mọi chuyện cải cách, sao lại có thể độc ác đến cỡ đó. Vả lại ông ta cũng 
làm gì ra quyền bính. Chỉ cần một tí trí khôn thôi, thì ông Lữ Giang cũng đủ biết đó là do Pháp 
trừng trị ông Diệm, nghĩa là cất chức, nôm na là đuổi về vườn, vì một nguyên do nào đấy, nhân tiện 
nhắn nhe cả Bảo Đại lẫn Phạm Quỳnh. Cho hết mơ tưởng toan tính nhúc nhích chuyện gì. 

Ai biết chút ít về lịch sử cũng phải hiểu rằng chính sách, nhân sự ở Đông Dương hồi Pháp 
thuộc là do nơi ba thế lực chính: Thực Dân, Giáo Hội, Tam Điểm (Free Mason), tùy theo tình hình 
chính quốc. Khi ở Pháp phe Tam Điểm thắng thế thì thực dân ở Đông Dương về phe với Tam 
Điểm. Khi phe Công Giáo lên chân thì thực dân về phe với Giáo Hội. Việc ông Diệm bị cách tuột 
hết mọi thứ có thể là đang có một sự tranh chấp giữa Tam Điểm và Giáo Hội, mà ông ta ngu ngơ, 
dại dột đi vâng phục quá đáng cái thế lực thất thế vào thời điểm đó. Cứ tìm xem khâm sứ Léon 
Thibaudeau và toàn quyền Pierre Pasquier thuộc nhóm nào là ra ngay. Chứ Bảo Đại, Phạm Quỳnh, 
ngoài chuyện thừa hành, làm gì có quyền để trừng phạt oan ức một người... đáng quí như ông 
Diệm. Hơn nữa, nếu ông Diệm từ chức và thanh liêm, thì còn ham chi cái chức thượng thư. Sao 
trong nhà ngoài ngõ cứ một điều "anh Thượng", hai điều "chú Thượng", mà ông ta không chịu... 
cấm đoán? Ông Lữ Giang liên lạc mật thiết với bà Hiệp (chị ông Diệm), ông Luyện (em ông Diệm) 
mà sao không nhận thấy điều này? Nếu cần, cứ hỏi mấy vị từng thân cận ông Diệm như các ông Đỗ 
Mậu, Cao Xuân Vĩ,... thì ra ngay. 

Nói về thành tích của ông Diệm khi làm tri phủ Hòa Đa đã dùng đèn cầy [nến] thiêu đốt hậu 
môn tù nhân cộng sản [1] để lấy khẩu cung, ông Lữ Giang cho đó chỉ là chuyện hoang đường được 
các nhóm chống chính phủ Ngô Đình Diệm thêu dệt ra. Vì thời đó, việc theo dõi, bắt giữ và khai 
thác những người hoạt động chính trị đều do mật thám Pháp phụ trách, chớ không phải các quan 
Nam triều. Ông Diệm là tri phủ Hòa Đa ở Trung Kỳ, là nơi tương đối các quan lại Việt Nam (Nam 
Triều) còn khá nhiều quyền hành, hơn các vị ở Bắc Kỳ, mà không lo theo dõi, bắt giữ và khai thác 
những người hoạt động chính trị (chống đối nhà cầm quyền) thì ông ấy ngồi đó để làm gì? Ông Lữ 
Giang có biết là chỉ đám tuần phu quèn ấp Cổ Vịt không thôi đã đủ quyền hành đánh đập, bắt bớ, 
trói cột Nguyễn Thái Học, sư Trạch, chánh Kinh, chánh Tuyên, ký Tiểu không nhỉ (ba ông sau lừa 
lúc lộn xộn trốn được). Thời đó, ngay cả chánh phó tổng, chánh phó lý trưởng già khụ mà quan 
huyện quan phủ, nếu muốn, cứ việc nọc ra phết vào đít tỉnh bơ, nói gì đến dân đen, huống hồ lại là 
việc tra khảo kẻ vi phạm luật pháp. Và cũng nên nhớ thêm, là mãi khi ông Bảo Đại về chấp chánh 
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(1932) mới bãi bỏ việc quỳ lạy nghe. Ngoài Bắc, cùng thời với ông Diệm, và cũng nổi tiếng đắc lực 
trong việc tra khảo như ông Diệm, là các ông Vi Văn Định và Cung Đình Vận. 

Ông Định nổi tiếng... Ông Chày, vì chuyên lấy chày giã cua nện vào các khớp xương để khảo 
nghi can. Đến mức được tặng bài thơ như sau trên báo Đông Tây:  

Khen ai khéo tạc nên chày. 
Đau đớn cho ai chỉ vị chày. 
Ở chốn rừng xanh trơ xác lõi, 
Về nơi dân đỏ béo thân chày. [2] 
Trông ra tròn trặn trơn lì gỗ. 
Dùng đến hung hăng giã nặng chày. 
Đầu có nhọn đâu mà cổ thắt? 
Ngàn thu còn nhớ mãi tên chày." 

Ông Vận nổi tiếng về món "bó giò khô" và "giò luộc". "Bó giò khô" là lấy dây thừng quấn thật 
chặt cho máu hết lưu thông. Chưa chịu khai, thì dội nước cho thừng nở ra, thành "giò luộc", siết 
thêm nữa. 

Trong Nam, ông Nguyễn Văn Tâm cũng nổi tiếng... Hùm Xám Cai Lậy một thời. Vậy các 
quan lại người Nam có tra tấn hay không nhỉ, thưa ông Lữ Giang Nguyễn Cần, nguyên thẩm phán 
Việt Nam Cộng Hòa? 

Ông Lữ Giang viết:  
Ông Ngô Đình Diệm đã bí mật lui tới giữa Saigon và Hà Nội để thúc đẩy các nhà cách mạng 

Việt Nam không theo Việt Minh đưa Bảo Đại về chấp chánh. 
Khốn khổ, lúc đó Pháp thí dỗ Bảo Đại muốn chết. Cousseau đi lại Sài Gòn-Hong Kong như 

con thoi để năn nỉ. Pháp xúi giục dân Trung Nam Bắc biểu tình yêu cầu "hoàng đế hồi loan", chỉ 
mong mọi người tiếp tay, làm sao lôi Bảo Đại về cho lẹ lẹ, thì việc gì ông Diệm phải bí mật? "Phịa" 
ra thế cho ra vẻ ông Diệm... làm cách mạng, thắng gian nguy, tranh công đầu chăng? Tạm kể vài ba 
điều sơ đẳng, thanh thiên bạch nhật, ai cũng thấy hết mà ông Lữ Giang không biện biệt nổi, lại 
giám đòi luận bàn đến những thâm cung bí sử để sửa sai lịch sử thì thật ngược đời. 

Nhưng thực ra ông Lữ Giang hoặc thế lực nào đàng sau ông Lữ Giang đâu có ngớ ngẩn. Họ 
chủ trương một điều cũ rích, nhưng vẫn cứ ăn tiền: Nói mãi, nói mãi, rồi thiên hạ sẽ tin, và rồi điều 
đó sẽ thành sự thật, thành... lịch sử. Nghĩa là cái lối nói lấy được, học của cộng sản. 

Và chính vì nguy cơ đó mà tôi phải lên tiếng. 
Tôi lại xin nói thêm một điều nữa. 
Ông Lữ Giang mỗi khi nhắc đến ông Ngô Đình Diệm đều một điều ông Diệm, hai điều ông 

Diệm. Nhưng khi nhắc đến cụ Trần Trọng Kim thì toàn xách mé Trần Trọng Kim suông. Tài ba 
đức độ tuổi tác của cụ Kim (sinh năm 1883) so với ông Diệm (sinh năm 1901) một trời một vực ra 
sao, ai nấy đều biết. Nếu ông Lữ Giang coi ông Diệm như ông nội, thì ít nhất phải coi cụ Kim như 
cụ nội. Sao lại có thể hỗn láo như thế? 

Thế lực nào dùng ông Lữ Giang, tức Nguyễn Cần, tức Tú Gàn ngớ ngẩn, cẩu thả, lười lĩnh, gặp 
đâu nói đó, và hỗn hào để làm những việc viết lách nhảm nhí, thì thật là bất trí và bất lương vậy. 

 
1. Không chỉ riêng cộng sản mà thôi đâu. 
2. Ông Vi Văn Định vốn người thiểu số được bổ về làm tổng đốc Thái Bình. 

 
 
 

MẶT TRẬN DÂN CHỦ 
 
Đầu năm 1996 coi mòi khởi sắc, dân Việt Nam liệu có quyền mừng, vì đã có lời kêu gọi lập 

Mặt Trận Dân Chủ của ông Nguyễn Hộ và được vô số quí vị tên tuổi hưởng ứng? 
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Tôi xin kê khai thứ tự ưu tiên, theo ý kiến của chính tôi:  
- Nguyệt san Thông Luận, nguyệt san uy tín tại Pháp (lời chua của chính người viết, còn các 

lời chua từ đây trở xuống là của Thông Luận);  
- Thế kỷ 21, nguyệt san uy tín tại Hoa Kỳ; 
- Vũ Văn Mẫu, thạc sĩ kinh tế, cựu thống đốc ngân hàng quốc gia Việt Nam, cựu bộ trưởng đặc 

trách kế hoạch và tái thiết hậu chiến, khoa trưởng trường đại học luật khoa Sàigòn, giáo sư đại học 
Paris XII tại Pháp; 

- Tôn Thất Thiện, cựu bộ trưởng, giáo sư đại học tại Canada, nhà nghiên cứu và hoạt động 
chính trị; 

- Võ Long Triều, cựu bộ trưởng, cựu dân biểu VNCH, cựu chủ nhiệm nhật báo Đại Dân Tộc, 
hiện là chủ nhiệm nguyệt san Tiếng Gọi Dân Tộc; 

- Nguyễn Văn Ái, cựu giáo sư đại học y khoa Sàigòn, cựu tổng giám đốc các viện Pasteur Việt 
Nam, cựu chủ tịch Pax Romana. 

- Vương Văn Đông, cựu trung tá QLVNCH, cầm đầu cuộc đảo chánh chống lại tổng thống Ngô 
Đình Diệm năm 1960; 

- Nguyễn Văn Kim, cựu dân biểu, chủ tịch Mặt Trận Việt Nam Tự Do;  
- Trần Văn Sơn, tức Trần Bình Nam, kỹ sư, nhà nghiên cứu chính trị, cựu trung tá QLVNCH, 

cựu dân biểu đối lập VNCH, thành viên sáng lập và cựu chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam; 
- Lê Phát Minh, chủ tịch ban chấp hành trung ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam;  
- Lê Linh Thảo [1], bản văn công bố của Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam; 
- Đoàn Thanh Liêm, luật gia, chuyên viên định chế chính trị, tù nhân chính trị vừa được trả tự 

do tháng 2, 1996. 
Tất cả việc kêu gọi tóm gọn vào câu này: 
Chúng ta phải tranh đấu để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên bằng phương thức bất bạo 

động, lấy hòa giải và hoà hợp dân tộc làm tinh thần chỉ đạo.  
Có lẽ cái trình tự nên đi ngược lại đôi chút, bắt đầu bằng việc hòa giải hòa hợp dân tộc, vui vẻ 

với nhau, rồi mới tính chuyện nọ chuyện kia. Mà tính thì phải tính bằng phương thức bất bạo động, 
và rồi ai cũng phải có phần thì mới là dân chủ đa nguyên. 

Hòa hợp hòa giải tự nó cũng đã có một trình tự khá lý thú rồi. Trước kia, chỉ thấy quí vị chủ 
trương nói là hòa hợp hòa giải giữa kẻ bị lừa và kẻ bị thua thôi. Nhưng rồi sau kéo cả dân tộc vào. 
Mà không biết dân tộc gồm những ai? Nghe đâu là người Miền Nam với người Miền Bắc. Giêxu 
Ma, lậy Chúa tôi! Giữa người Miền Nam và người Miền Bắc hận thù ra sao đến nỗi phải hòa giải? 
Sau ngày 30-4-1975, khối thân nhân, bạn bè, bà con chòm xóm Miền Bắc vào thăm Miền Nam, 
khối người Miền Nam ra thăm Miền Bắc, khối các cô Miền Nam lấy các cậu Miền Bắc, khối các cô 
Miền Bắc lấy các cậu Miền Nam. Hận thù ghê nơi! Nay lại tiến thêm một bước dài, là hoà giải với 
"những người cộng sản lương thiện và tiến bộ". Thật là linh động, uyển chuyển, nhuần nhuyễn, cả 
một chiến thuật leo thang đáng nể. Rồi ra sẽ ngừng ở đâu? Xem ra có lẽ sẽ lâm ly qui phượng 
không thua gì việc di tản chiến thuật năm 1975. 

Phương thức thiết lập chế độ đa nguyên thì là bất bạo động vì, theo ông Nguyễn Hộ: 
Cho đến nay vẫn còn một số người chưa tỉnh ngộ, vẫn còn đi theo lối mòn cũ, chủ trương bạo 

lực võ trang để lật đổ chính quyền cộng sản. Họ đi ngược lại trào lưu của thời đại là hòa bình và 
đối thoại, họ cũng chưa ý thức được rằng quần chúng Việt Nam đã quá chán ghét chiến tranh, cho 
nên họ đã liên tiếp thất bại. 

Nói theo cụ Tản Đà: Đó là một lẽ chính. Tiếc cái ông lại thêm:  
Chúng ta không thể chấp nhận để một nhóm người mù quáng và thiển cận tù hãm dân tộc 

trong lạc hậu, tích lũy bất mãn trong lòng dân tộc và đẩy đất nước đến chỗ tan rã. Dù phải trả giá 
nào, chúng ta cũng phải đứng dậy quả quyết đánh bại họ. 
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Đây lại là một lẽ biến. Thế, nếu mà "họ" vẫn cứ cứng đầu thì ta trả giá nào? Ta làm gì có 
unlimited funds (vốn liếng vô hạn)? Còn nếu không có funds nhưng vẫn "quả quyết đánh bại" thì 
đánh đấm ra sao mà lại không dùng bạo lực, không cần võ trang? Khó hiểu quá! 

Đã chậm trí khôn, thì đành phải lần lần gỡ mối tơ vò. 
Đầu tiên là ai hòa hợp hòa giải với ai đây? 
Theo ông Nguyễn Hộ: 
Chúng ta vẫn phải kiên trì đường lối hòa giải và hòa hợp dân tộc, vì chúng ta chỉ hòa giải với 

những người cộng sản lương thiện và tiến bộ đã và đang đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, đòi 
bãi bỏ độc tài chuyên chính. 

Có thể chia ra là có đám cộng sản ngoan cố, có đám cộng sản lương thiện và tiến bộ, có đám 
cộng hòa, có đám quốc gia chăng. Ngoài các đám đó là đám tối đại đa số dân chúng, nạn nhân của 
các đám trên, chẳng thuộc phe phái nào, cũng chẳng làm gì được hơn là è cổ chịu trận? 

Hiện, theo ông Nguyễn Hộ, chính quyền cộng sản là một chính quyền có quân lực hùng hậu 
sẵn sàng nghinh đón bạo lực, một lực lượng bảo thủ, ngoan cố, gian ác trong ban lãnh đạo cộng 
sản không hề muốn hòa giải và hòa hợp dân tộc, mặc dầu họ đã hòa giải ngay với cả những kẻ thù 
mà trước đây (mà) họ coi là không đội trời chung. 

Thì, với đám này, hẳn là khỏi có chuyện trò rồi. Vậy còn lại một bên là đám "cộng sản lương 
thiện và tiến bộ", một bên là đám "chính khách cộng hòa và quốc gia". 

Đọc NgD mãi, tôi cũng hiểu sơ sơ, nên thử ôn lại tí chút. 
"Cộng sản lương thiện và tiến bộ" là gì, là ai? Cộng sản thì phải là giai cấp công nhân, phải đấu 

tranh không nhân nhượng với mọi giai cấp khác, phải tận dụng bạo lực, phải chuyên chính, phải 
truất quyền tư hữu, phải xóa bỏ biên cương quốc gia, phải quốc tế, phải có... đạo đức cách mạng: 
bất kỳ cái gì có lợi cho cộng sản cũng làm, cứu cánh biện minh phương tiện. Đó là cộng sản chân 
chính. Không thế, thì không còn là cộng sản. 

Cộng sản chân chính có phải là cộng sản lương thiện và tiến bộ không? Bằng không thì khác 
nhau cái gì? 

Lại cũng theo ông Nguyễn Hộ, thì người cộng sản lương thiện và tiến bộ đã và đang tranh đấu 
đòi dân chủ hóa đất nước, đòi bãi bỏ độc tài chuyên chính.  

Nếu vậy, thì những điều của chủ thuyết cộng sản trên đây là sai? Thì Đảng có là đỉnh cao trí 
tuệ? Bác có vĩ đại không? Mà sai suốt 50 năm nay thì có lỗi với đất nước? Có lỗi thì có cần nhận 
hay cứ lờ đi, đổ lỗi cho người khác, rồi tự xưng lương thiện và tiến bộ là đủ? 

Và đã sai sao lại không bỏ phứt cho rồi? Hay bỏ thì uổng, vì hiện còn quyền lợi địa vị, sao lại 
bỏ đi. Vả bỏ thì trông vào cái gì bây giờ? Chờ chắc ăn cái đã. Vậy thì có là lương thiện và tiến bộ 
không? Hay đây là phải tạm làm Câu Tiễn nằm gai nếm mật mai phục, để đâm sau lưng lũ ngoan 
cố những đòn chí tử? Nhưng lấy gì để "bảo đảm" là Câu Tiễn, như ông Nguyễn Gia Kiểng... đòi 
hỏi? Mấy ông "cộng hòa, quốc gia" thì, phải thú thực, chẳng biết làm gì hay chẳng có khả năng làm 
gì, nên phải dựa vào chuyện "họ" đấu đá nhau là chính. Đàng nào cũng có phe yếu phe khoẻ. Vậy, 
ngắm chừng phe nào có mòi "lương thiện và tiến bộ" thì ráp vô. 

Mà tại sao những đám này cần hòa giải hòa hợp với nhau? 
Vì đám cộng sản ngoan cố mạnh quá. Đám cộng sản "lương thiện, tiến bộ" quật không nổi, hai 

đám không cộng sản lại càng không, nên phải góp sức với nhau. Các ông cộng sản thì dựa tí hơi 
hướm "tự do dân chủ", họa chăng mới gây được chút mùi thơm. Các ông không cộng sản thì dựa 
vào cái sự có sẵn đất cắm dùi tại "chính quyền" thì mới nên cơm cháo chứ. Kể ra cũng là thực tế 
thôi. Còn dân đen thì ăn chung gì? Và nghĩ sao? 

Ông Nguyễn Hộ nói: 
Trong 21 năm qua, từ ngày áp đặt chính sách độc tài toàn trị trên cả nước, đảng cộng sản đã 

gây nhiều tội với dân tộc. [2]. 
Thế 30 mươi năm trước đó, cộng sản ở ngoài Bắc, cộng sản ở ngoài bưng Nam Bộ không gây 

nhiều tội ác? Hay vì khi đó có ông Nguyễn Hộ nên họ lương thiện và tiến bộ? Chỉ 21 năm nay họ 
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mới đâm ngoan cố mà thôi. Trước khi kết tội người, nên xét đến tội mình. Nói đến hòa hợp hòa 
giải, nói đến đấu tranh bất bạo động cho tự do dân chủ mà không thành khẩn với mình với người, 
làm sao người dân tin cho nổi? Ông lại còn có một sự thủy chung rất ư là khó hiểu: 

Tôi đã từng là đảng viên cộng sản trong hơn nửa thế kỷ, nên dù đã ly khai với đảng cộng sản, 
tôi không thể thù ghét người cộng sản. 

Thế nghĩa là người cộng sản phản quốc, đày đọa dân tộc, ông Hộ cũng không bao giờ thù ghét. 
Một người tự cho là giác ngộ, là phản tỉnh mà vẫn không thù ghét cái xấu, cái ác thì giác ngộ làm 
quái gì. Thế mà tôi cứ tưởng ông cha mình xưa nay dạy, một khi biết điều phải điều trái, thì pháp 
bất vị thân, thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Không thù ghét thì 
cứ để nó... ra vô thong thả, độc lập, tự do, hạnh phúc, chứ tranh đấu với nó làm gì, tranh đấu với cái 
gì bây giờ, mà ông lên tiếng kêu gọi? Cái mửng này mà ông Hộ thành công thì lại một người làm 
quan cả họ được nhờ thôi!!! 

Ông Bùi Tín thì khá hơn: 
Trong cái cơ chế giáo điều, quan liêu, cổ hủ, duy ý chí ấy, có phần đóng góp của tôi. Đó là tội 

lỗi, là sai lầm. Nhất là trong gần 10 năm nay, tôi đã từng lên lớp, viết bài rao giảng những quan 
điểm giáo điều, duy ý chí, có khi mang màu sắc cực đoan. Mặc dầu gần ba năm trở lại đây, tôi đã 
nhìn nhận lại những việc làm của mình, dám nói những tiếng nói mạnh bạo. 

Ở báo Quân Đội Nhân Dân và báo Nhân Dân, tôi có chân trong cấp ủy, tham gia ban biên 
tập; trên chiếc ghế ấy, tôi đã tham gia xét duyệt biết bao nhiêu trường hợp. Từ khen thưởng, kỷ 
luật, kết nạp đảng viên, cất nhắc, đề bạt,... đến chuyện xét cấp nhà, nhận xét cán bộ và nhân viên 
cấp dưới. 

Qua đó, tôi góp phần vào không ít những vụ vô lý, oan trái kiểu thành kiến, định kiến, khuyết 
điểm nhỏ xé ra to, phê phán, chụp mũ, thiếu công bằng và khách quan. Tôi đã xuôi chiều, a dua 
theo số đông, nghĩ rằng mình không sức nào chống chọi lại cái cơ chế này. 

Một số anh em bị đối xử ác độc, bắt ngồi chơi xơi nước, không cho viết bài, bị vô hiệu hóa chỉ 
vì có một số chính kiến riêng. Bản thân tôi trong thâm tâm không đồng tình với cách đối xử ấy, rất 
thông cảm với anh em đó, nhưng mũ ni che tai, không công khai bênh vực và đấu tranh cho lẽ phải. 
Đây là sự hèn nhát của kẻ sống ích kỷ, có thể nói là của kẻ tòng phạm. 

Đây ông mới chỉ nói về việc nhẹ nhất: việc làm báo và những thiệt hại của các đồng nghiệp tại 
tòa báo. Nhưng thử tưởng tượng đã bao nhiêu độc giả khờ khạo bị các bài vở của báo ông lừa dối 
đâm đầu vào chỗ chết. Lại thử nghĩ tới, trước đó, ông chỉ huy quân đội, bao nhiêu mạng đã bị chết 
oan, chết vô ích, chết để đào lỗ tự chôn mình, chôn đồng bào và chôn vùi quốc gia dân tộc. Vậy mà 
ta vẫn có thể suy diễn rằng ông Bùi Tín là người cộng sản khá, không sắt máu thì, cũng đã thấy "sai 
lầm và tội lỗi" ghê gớm ra sao, nói chi đến những người cộng sản chân chính khác!!! 

Nhưng ông cũng lại khoe công: 
Tôi tự hào về cuộc sống chiến đấu và làm việc hơn 40 năm qua. Tôi không chối bỏ quá khứ 

mình và yên lòng là đã xử sự như một người yêu nước thực lòng, góp một phần nhỏ nhoi vào sự 
nghiệp chống ngoại xâm. (Hoa Xuyên Tuyết, trg 82, 83, nhà xuất bản Nhân Quyền, 1991) 

Trước khi được kết nạp và tuyên thệ vào Đảng, ông Bùi Tín hẳn không được tuyên truyền, thử 
thách, giao công tác, học tập, nên ông mới không biết là người cộng sản không "quan niệm hẹp hòi, 
không bó mình vào biên cương quốc gia"; ông cũng không biết rằng chống ngoại xâm chỉ là 
phương tiện mà cứu cánh là thiết lập quốc tế vô sản; ông không biết người cộng sản chỉ có một tổ 
quốc là Liên Xô, vân vân...? Vậy mà sau này ông còn là giảng viên chính trị cao cấp lận. Bộ ông 
Tín là người cộng sản... ngớ ngẩn hay ông làm ra ngớ ngẩn? Nếu ông ngớ ngẩn thì thật đáng 
thương. Nếu ông làm ra ngớ ngẫn thì thật là khó tin nổi giữa những gì ông nói và những gì ông sẽ 
làm, một khi quyền hành lại... trở lại tay ông. Ngoài ra, ông lại còn đặt một câu hỏi rất ngộ: 

Cộng sản và quốc gia, ai đúng, ai sai? Ai có công và ai có tội? Ai là chân chính, ai là không 
chân chính? Câu chuyện này có thể nói hoài không hết, thảo luận hoài không sao ngã ngũ và kết 
luận được. Bởi vì chỗ đứng khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau, đối lập nhau... (sđd, trg 238) 
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... Một bên thì lập luận: Ai theo Pháp, theo Mỹ để lôi kéo vào đất nước hàng triệu tên xâm 
lược, bắn phá hàng chục triệu tấn bom trên cả hai miền Nam Bắc? Hàng triệu người chết, tàn phá 
nhà cửa, ruộng đồng rừng quí. Mỹ Lai là thế nào? Chiến dịch tố cộng, diệt cộng tàn bạo để truy 
lùng bức hại nhũng người yêu nước ra sao? Chiến dịch Phượng hoàng, Bình định, Bình định cấp 
tốc, lùng ráp những người cộng sản, những người yêu nước ra sao? Các người là Việt gian chính 
cống. Không có các người, Pháp, Mỹ cũng bị bó tay. Các người đã thua trận nhục nhã, nay còn 
định quay lại à? Nhân dân không bao giờ quên tội ác của các người đâu. Những tiếng nói ở phía 
bên kia vang lên: Cộng sản là có tội, là tội phạm chính. Ai đã từ bỏ quyền lợi dân tộc để phục vụ 
cho nước ngoài, cho Đế Quốc Ba, cho Nga Xô, cho Trung Cộng? Ai đã giết hại hàng chục ngàn 
người [3] nông dân và công dân vô tội trong cải cách ruộng đất? Ai tàn phá sức sản xuất xã hội, 
làm cho xã hội hỗn loạn sa sút, đảo điên vì cải tạo nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp cưỡng 
bức, đề xướng học thuyết đấu tranh giai cấp và luận thuyết "ai thắng ai" gay gắt? Ai mù quáng 
theo lệnh của Staline, coi mọi người không cùng chính kiến là kẻ thù nguy hiểm cần phải thủ tiêu 
để tàn sát những người quốc gia thuộc các tổ chức Quốc dân đảng, Việt Nam cách mạng đồng chí 
hội (Việt quốc, Việt cách), Duy dân, Phục quốc?... rồi tàn sát tất cả những người cộng sản, quốc tế 
chủ nghĩa như các nhóm Trostkit Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, những trí thức vô sản cùng ở nhà 
tù Côn Đảo với những người cộng sản? ... Ai đàn áp hàng trăm trí thức văn nghệ sĩ trong các vụ 
"chống đảng", "xét lại", "Nhân Văn-Giai Phẩm". Rồi ai đã xua đuổi hàng nửa triệu người Hoa, 
trong đó có cả những công nhân mỏ than, công nhân các xí nghiệp đánh cá, làm gốm, các thợ giỏi 
ở Chợ Lớn... Ai đã gây nên chuyện ra đi của hàng triệu người Việt, tổ chức các kế hoạch B để vơ 
vét cơ man nào là tiền của, vàng, đồ trang sức vào túi cá nhân, gây nên cái chết oan uổng và bi 
thảm của hàng chục ngàn người [3] do tai nạn tàu thuyền, sóng gió, hải tặc? Và ai? Nếu không 
phải những người cầm quyền cộng sản phải chịu trách nhiệm về tình hình sản xuất sa sút, đời sống 
nhân dân cực kỳ bi đát, nạn tham nhũng lan tràn, văn hóa suy đồi, nạn trộm cắp, đĩ điếm, cờ bạc 
tùm lum khắp cả nước? (sđd, trg 240, 241) 

Nếu thảo luận hoài không ngã ngũ, không kết luận được, thì ông chạy sang bên này làm gì, ông 
viết lách chê trách cộng sản làm gì. Vớ vẩn thật! Những điều ông đàn hạch trên đây, đúng ra là của 
nhân dân dành cho cả hai phía. Cả hai đều mang tội với nhân dân, khác nhau là ở mức độ. Nhưng 
ngay kiểu như ông cho là phía này hạch phía kia, thì thật ra ông cũng đã thừa biết, chỉ cần lương 
thiện chút tíu, là đã phải đặt thêm câu hỏi "tại sao" rồi. Và tất nhiên cũng sẽ trả lời như ông: 

Có người còn cho rằng chính sự lựa chọn của những người cộng sản, đưa Việt Nam vào quĩ 
đạo Liên Xô và Đệ Tam Quốc Tế đã làm cho Việt Nam trở thành mục tiêu của chiến lược kìm giữ 
phong trào cộng sản của các nước phương tây. Đó chính là nguồn gốc sâu xa của những cuộc 
chiến tranh liên miên trong hơn 40 năm qua. (sđd, trg 242).  

Thế mà riêng ông thì lại không cho là như vậy! Trong khi thực ra không phải chỉ "có người 
còn cho rằng", mà đó là sự thật lịch sử. Nhưng ngay dù chẳng do chiến lược kìm giữ của các nước 
phương tây, thì, vì Đệ Tam Quốc Tế, vì Liên Xô, vì Trung Cộng mạnh, chỉ huy Bắc Việt, Nam Việt 
cũng bắt buộc phải tìm sự hỗ trợ để mong tồn tại. Kẻ tự vệ để sống còn thì chả có gì đáng trách. 
Phải có nhân mới có quả. Không ai đi mang trách nhiệm của nguyên nhân mà đổ lên hậu quả cả. 
Muốn hòa hợp hòa giải mà cứ cái kiểu lý luận quanh co, thì sự thành khẩn ở đâu? 

Còn các ông bà "cộng hòa, quốc gia" thành tích như thế nào ai cũng biết rồi. Nay thiết tưởng 
việc chờ ông Nguyễn Hộ lên tiếng để hoan hô cũng chẳng khiến cho tiến trình quang phục đất nước 
sáng sủa là bao. Đã lâu nay, tài "kinh bang tế thế" của quí vị phải... tạm ngưng, không được mang 
ra thi thố. Nay quí vị nên dùng thì giờ để đưa ra một cái gì cụ thể thì tốt hơn. Nói cho ngay, ví thử 
Mặt Trận của quí vị biến thành hiện thực, cộng sản ngoan cố chết hết, thì rồi quí vị sẽ làm những 
gì? Bổn cũ soạn lại chăng? 

Còn dân chưa nhìn thấy gì hết, thì tính sao đây? 
Hòa giải hòa hợp? Là dân quèn có thù hận thì cũng làm gì được con giáp nào mà nói chuyện 

hòa giải. Nhưng nếu kẻ làm bậy mà nhận tội, hối lỗi thì cũng hả lòng hả dạ người sống và hả vong 
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linh người chết oan chết uổng, chết giấm chết giúi, chết bị đập đầu như cá lóc, chết mò tôm, chết 
bánh trôi bánh khúc, chết mổ bụng dồi trấu, chết chôn sống cá nhân, chết chôn sống tập thể. Tối 
thiểu phải như vậy, chứ còn vâng lịnh ngoại bang, tòng tam tụ ngũ, nói nhăng nói cuội, vu oan giá 
họa, giết chóc chém giết, dìm đất nước dân tộc vào thảm họa suốt 50 năm nay rồi câng câng kể lể 
công lao, đổ vấy đổ vá, lại hứa hẹn một thiên đường hạ giới khác thì phải thừa liêm sỉ lắm mới làm 
nổi đấy. 

Lại còn điều này nữa: Mới đây, ông Nguyễn Gia Kiểng tuyên bố trên đài VNCR rằng "trong 
giai đoạn này chỉ toàn cộng sản xấu", mà dĩ nhiên ông chỉ biết cộng sản ở giai đoạn này thôi. Vì 
giai đoạn 1945, cách mạng mùa thu chết, ông mới lên hai lên ba; giai đoạn 1954, hiệp định gieo 
neo, ông mới mươi tuổi; giai đoạn 1960, mặt trận phỏng dế, ông chưa đủ tuổi đi bầu. Vậy mà rồi 
nay bỗng nhiên ở đâu nảy ra các "cộng sản lương thiện và tiến bộ" để ông hoà giải hoà hợp... dân 
tộc vậy ta? Thật quả như Đức Chúa Lời Ba Ngôi, muốn có là có, muốn không là không. Tài thật! 

Đấu tranh cách nào thì cũng tốt tuốt, miễn là không lừa gạt, không bắt dân phải hy sinh vô ích. 
Chán ghét chiến tranh không có nghĩa là chán ghét tiêu diệt những kẻ đè đầu đè cổ mình, để xây 
dựng một tương lai cho đất nước xứ sở, cho con, cho cháu. Cứ nhất định là bất bạo động thì người 
cộng sản... ngoan cố họ sướng rên. Họ chẳng kêu gọi khản cổ chuyện ổn định, tránh xáo trộn bao 
lâu nay rồi đấy hay sao mà các ông các bà "cộng sản tiến bộ" còn... răn đe đấu tranh bất bạo động!? 

Dân chủ đa nguyên, đa đảng hay không thì tùy những thành phần chính trị. Dân chủ đa nguyên 
đa đảng là gì? Khác dân chủ trơn trọi ở khoản nào? Tôi đã đi lục tìm ở tài liệu của chính quí vị khởi 
xướng việc đa nguyên đa đảng mà không thấy nổi cái gì khác biệt. Đây, tôi xin chép nguyên văn 
đoạn nói về dân chủ đa nguyên đầy đủ nhất, để quí vị thâm cứu. Nếu... phát hiện được những gì hay 
ho, xin vui lòng công bố để cùng học hỏi, riêng tôi hết lòng tri ân.  

Dân chủ đa nguyên là một hệ thống chính trị mới với những đặc tính bắt buộc của nó. Ta có 
thể nhấn mạnh năm đặc tính: 

Một là: dân chủ đa nguyên nhìn nhận và tôn trọng chỗ đứng và tiếng nói ngang nhau cho mọi 
người thuộc mọi thành phần xã hội, mọi tín ngưỡng và mọi khuynh hướng chính trị. Dân chủ đa 
nguyên lên án mọi phân biệt đối xử, nó chống đối quyết liệt chế độ độc đảng. Một cách cụ thể, bản 
hiến pháp của một thể chế dân chủ đa nguyên không thể chứa đựng bất cứ một qui chiếu nào về 
một chính đảng, một chủ nghĩa hay một tôn giáo nào. 

Hai là: ngoài nguyên tắc phân quyền phải có trong mọi nền dân chủ xứng đáng với tên gọi của 
nó, dân chủ đa nguyên đòi hỏi tản quyền để tôn trọng sự khác biệt giữa các địa phương. MỘT 
CHÍNH QUYỀN DÙ XUẤT PHÁT TỪ BẦU CỬ TỰ DO ĐI NỮA CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ DÂN 
CHỦ ĐA NGUYÊN NẾU PHẦN LỚN QUYỀN HÀNH TẬP  TRUNG TRONG TAY CHÍNH QUYỀN 
TRUNG ƯƠNG. Trong một thể chế dân chủ đa nguyên các chính quyền địa phương, do nhân dân 
địa phương bầu ra, phải có những quyền luật định rộng rãi để tổ chức cuộc sống phù hợp với bối 
cảnh riêng của mỗi vùng. Mỗi vùng phải có diện tích và dân số ở mức thỏa đáng để có thể là những 
thực thể đủ tầm vóc để tồn tại được và phát triển được. Như thế một số nguyên nhân xung đột sẽ tự 
nhiên được giải tỏa. Các sắc tộc ít người sẽ có được tiếng nói đáng kể tại các địa phương mà họ 
tập trung đông đảo. Các chính đảng không có được đa số trong các cuộc bầu cử toàn quốc vẫn có 
thể nắm được chính quyền tại những địa phương nơi họ được tín nhiệm. Dân chủ đa nguyên làm 
nhẹ đi mối căng thẳng chính quyền-đối lập và bẻ gãy mối xung khắc được làm vua thua làm giặc. 
Tản quyền đưa tới hệ luận tất nhiên là chính quyền trung ương không cai trị trực tiếp mà chỉ đảm 
nhiệm các sứ mạng quốc phòng, ngoại giao và phối hợp giữa các địa phương. Ba là: dân chủ đa 
nguyên đặt nền tảng trên xã hội dân sự. Bên cạnh các chính đảng, các cộng đồng sắc tộc, địa 
phương và tôn giáo, các hiệp hội công dân tổ chức theo ngành nghề, quyền lợi, nhân sinh quan, sở 
nguyện, ưu tư vv... được hoạt động độc lập với chính quyền, được nhìn nhận một chỗ đứng trọng 
yếu, được có tiếng nói và ảnh hưởng trong sinh hoạt cũng như trong sự tiến hóa của xã hội. Sự tôn 
trọng xã hội dân sự có nghĩa là nhà nước tự coi mình là có sứ mạng phục vụ xã hội dân sự chứ 
không khống chế xã hội dân sự, không định đoạt sinh hoạt thường ngày thay cho xã hội dân sự. Về 
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mặt kinh tế điều này có nghĩa là nền kinh tế quốc dân phải đặt nền tảng trên các xí nghiệp tư, khu 
vực quốc doanh phải được giới hạn ở mức tối thiểu và nếu không có thì càng hay. Vai trò nền tảng 
của các hiệp hội công dân đa dạng là đảm bảo chắc chắn cho sự chuyển hóa thường trực, tự nhiên 
và liên tục của xã hội, tránh những xáo trộn đột ngột và đầy đổ vỡ tai hại của các cuộc cách mạng. 

Bốn là: dân chủ đa nguyên kính trọng các thiểu số và luôn luôn mưu tìm thỏa hiệp. Trong một 
thể chế dân chủ đa nguyên, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số không được sử dụng một cách tự 
động và máy móc mà chỉ được dùng tới sau khi đã tận dụng mọi cố gắng để tìm đồng thuận. DÂN 
CHỦ ĐA NGUYÊN CHỐNG LẠI MỌI HÌNH THỨC CHUYÊN CHÍNH, KỂ CẢ CHUYÊN CHÍNH 
CỦA ĐA SỐ. Trong dân chủ cổ điển, sự chính đáng của một chính quyền dựa trên kết quả của cuộc 
bầu cử cuối cùng, trong dân chủ đa nguyên, sự chính đáng của một chính quyền còn nằm cả trong 
sự thành khẩn tìm đồng thuận trong mọi quyết định quan trọng. 

Năm là: do bản chất tôn trọng mọi thành phần dân tộc của nó, dân chủ đa nguyên không thể 
chấp nhận để một thành phần dân tộc bóc lột và chà đạp một thành phần dân tộc khác. Vì thế dân 
chủ đa nguyên coi rất trọng công bằng xã hội và không thể đi đôi với cái thường được gọi là tư bản 
rừng rú. 

Trong một thể chế dân chủ đa nguyên, nhà nước không còn là người chỉ huy tuyệt đối. Vai trò 
của nhà nước là đảm nhiệm ba chức năng: trọng tài trong các quan hệ giữa các thành tố của xã 
hội, chế tài những vi phạm, và hòa giải những đòi hỏi mâu thuẫn của các thành phần dân tộc. NHÀ 
NƯỚC HOÀ GIẢI THAY VÌ NHÀ NƯỚC CHỈ HUY LÀ NÉT ĐẬM CỦA DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN. 
Nó phân biệt hẳn dân chủ đa nguyên với các chế độ chuyên chính, nhưng nó cũng khiến dân chủ đa 
nguyên khác với dân chủ cổ điển trong đó chính quyền vẫn còn tham vọng lãnh đạo xã hội. 

Với sự tôn trọng mọi khác biệt, với vai trò nền tảng của xã hội dân sự gồm vô số các cộng 
đồng, hiệp hội công dân và các xí nghiệp, với tổ chức chính trị tản quyền, xã hội đa nguyên là sự 
kết hợp vô cùng phức tạp của vô số liên hệ chằng chịt. Một xã hội phức tạp như vậy chỉ có thể tồn 
tại được với những luật lệ rõ ràng, minh bạch và được áp dụng triệt để. Nhà nước trong một thể 
chế dân chủ đa nguyên chỉ có thể là một nhà nước pháp trị. Nhà nước văn minh nào cũng phải là 
một nhà nước pháp trị nhưng nhà nước dân chủ đa nguyên phải là một nhà nước pháp trị tuyệt đối. 
(Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên, trg 17, 18, 19, Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên, 1992) 

Nhắc đến các quốc gia, các thể chế dân chủ chung chung, có thể mất công so sánh. Vậy tôi xin 
tạm đan cử hai thể chế dân chủ... cổ điển, với nghĩa là đã có từ lâu, trước khi có sự... phát kiến của 
các ông các bà đa nguyên: Hoa Kỳ và Thụy Sĩ, một nước dân chủ lớn nhất và một nước dân chủ 
nhỏ nhất. Thì ở hai nước này, có Điều Một không? có Điều Hai không? có Điều Ba không? có Điều 
Bốn không? có Điều Năm không? 

Tôi thấy chẳng thiếu điều nào cả. Có lẽ ĐIỂM duy nhất tôi thấy thiếu là, ở Điều Bốn: "Trong 
một thể chế dân chủ đa nguyên, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số không được sử dụng một cách 
tự động và máy móc, mà chỉ được dùng tới SAU KHI ĐÃ TẬN DỤNG MỌI CỐ GẮNG ĐỂ TÌM  
ĐỒNG THUẬN (người viết nhấn mạnh). Dân chủ đa nguyên chống lại mọi hình thức chuyên 
chính, kể cả chuyên chính của đa số. Trong dân chủ cổ điển, sự chính đáng của một chính quyền 
dựa trên kết quả cuộc cuộc bầu cử cuối cùng. Trong dân chủ đa nguyên, sự chính đáng của một 
chính quyền còn nằm cả trong SỰ THÀNH KHẨN TÌM ĐỒNG THUẬN (người viết lại nhấn 
mạnh) trong mọi quyết định quan trọng". 

Tiếc thay ĐIỂM này hoàn toàn có tính cách trừu tượng, duy ý chí. Lấy cái gì để đo lường sự cố 
gắng, sự thành khẩn? Cái cần trong thể chế dân chủ là cái mà các ông các bà xác định đó: Pháp trị. 
Hiến pháp, pháp luật là tối thượng. Chấm hết. Không thể dựa vào cái gì mơ hồ như lương tri, nhiệt 
tình, tinh thần trong việc trị nước cả. 

Phải chăng chỉ vì cộng sản chuyên đĩ điếm hóa ngôn từ, chơi chữ "dân chủ tập trung, dân chủ 
chuyên chính" để lừa bịp thiên hạ, thì liền có sự nặn ra những chữ "dân chủ đa nguyên, dân chủ đa 
đảng"? Nghĩa là đỡ chưởng chữ nghĩa đĩ điếm do cộng sản tung ra. Hoặc tệ hơn, tung hỏa mù chữ 
nghĩa. Rằng cộng sản cũng dân chủ lắm đấy, nhưng mọi thứ đều là... cổ điển. Đa nguyên mới là... 
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tiến bộ! Cứ cái đà này, khi quí vị "đa nguyên đa đảng" mà lại cũng không dân chủ, thì quí vị khác 
sẽ lại phải chế ra những cái dân chủ gì gì khác nữa, hoài hoài, bất tận chăng? 

Dân chủ là dân chủ. Nhưng dân chủ trực tiếp chỉ là một ý niệm, đến khi thực thi thì phải dưới 
hình thức dân chủ đại nghị. Cái thiểu số phải phục tùng cái đa số là một thực tế, bằng không thì chỉ 
là hỗn loạn, chẳng bao giờ làm nổi việc gì. Ngay chỉ hai vợ chồng thì, trong đa số trường hợp, cũng 
chỉ là tương nhượng, chứ mấy khi vừa lòng được cả hai. Thêm một đứa con, nếu không lấy quyền 
bố mẹ để lờ nó đi hoặc lờ không nổi vì nó đã quá lớn, thì tập thể ba người này, nếu thật tình dân 
chủ, đương nhiên là đã phải thiểu số phục tòng đa số rồi. Hoặc bố mẹ đồng lòng, con phải vâng lời. 
Hoặc bố con đồng ý, mẹ phải nghe theo. Hoặc mẹ con đồng ý, ông bố phải chiều. Đó là... chuyên 
chính của đa số. Thế thôi, chứ làm gì có chuyện chờ tất cả đều đồng ý, đồng thuận rồi mới tiến 
hành? Chờ thế, thì có mà đến... tết Congo!!! 

Trường hợp cộng sản thì khác. Có cộng sản thì không thể có tự do, dân chủ, đa đảng. Ở các 
nước tiên tiến đến đâu, như Mỹ, Anh, Pháp,... các đảng cộng sản phải hoạt động trong vòng pháp 
luật, lại chẳng có thế lực là bao, mà cũng chỉ được sinh hoạt trong thời bình. Mỗi khi đất nước có 
biến thì đảng cộng sản đã tức thời bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Vì cộng sản chủ trương vô tổ 
quốc, bạo lực, quyền bính bằng mọi giá, độc tài, không thể được hiện hữu trong một tình trạng 
thiếu ổn định. Ở Việt Nam, trái lại, Đảng Cộng Sản ở thế ông trùm, các đảng khác nếu có được 
ngồi ké, thì làm nổi trò gì. Đàng này lại nói dóc là cho Đảng Cộng Sản sinh hoạt để có dân chủ đa 
nguyên, đa đảng! 

Mà không cứ Đảng Cộng Sản, bất cứ một phe, một đảng nào tương tự ở thế mạnh tuyệt đối thì 
cũng sinh ra bịnh thái lạm quyền, độc tài. Cứ tạm nhớ lại cái trò dân chủ nửa mùa thời Đệ Nhất, Đệ 
Nhị Cộng Hòa là đủ, chẳng cần nói đến chuyện với quá cao: cưỡi ngựa chung với đức ông... cộng 
sản. Vấn đề là phải tạo cái thế nhân dân để làm đối trọng với nhà cầm quyền. Mà muốn có cái thế 
nhân dân thì phải có thiện chí, có khả năng, có thành tích tốt, có chương trình kế hoạch cho cụ thể. 
Vì lẽ giản dị là quần chúng Việt Nam ê chề quá nhiều rồi, không còn nói dóc mà ăn tiền như hồi 
1945, mèo mù cộng sản vớ cá rán đâu. Nếu dân chủ thực sự, thì bất quá người dân chỉ cầu được tự 
do sử dụng lá phiếu của mình, để bầu theo tôn giáo, đoàn thể, cá nhân tùy thích, không bị chỉ định, 
không phải sợ hãi. Thế thôi. Rồi tự nhiên người được bầu sẽ phải o bế cử tri, và thành ra dân chủ. 

Thực ra, các vị tổ sư của lý tưởng dân chủ đã nói rồi: Tận cùng của dân chủ là hỗn loạn. Ở đâu 
không biết, chứ ở Hoa Kỳ chả hạn, rõ ràng vì bảo vệ con người, bảo vệ cá nhân đến một mức nào 
đó, thì kết quả là tập thể, xã hội bị hy sinh. Và không còn sự phải sự trái nữa. Xé quốc kỳ, đốt quốc 
kỳ, chà đạp lên quốc kỳ, nhét quốc kỳ vào cầu tiêu, mang quốc kỳ may quần xà lỏn chả hạn, nhân 
danh tự do phát biểu, tự do diễn đạt (free expression) là một thí dụ nhỏ nhặt. Chả hạn, trên thực tế, 
hiện nay, ở Hoa Kỳ, luật pháp đã bảo vệ kẻ phạm pháp mà không bảo vệ nạn nhân, xã hội. Chết thì 
rán chịu. Thưa kiện, thủ phạm đóng tiền thế chân, ra tìm giết nữa. Ra tòa, khai là điên khùng, quẩn 
trí là huề. Nếu bị án tù, thì dân lương thiện phải è cổ đóng thuế để nuôi báo cô tội nhân ăn chơi cho 
mập xác, chờ ngày ân giảm ra, lại tiếp tục phá hoại xã hội. 

Cho nên vấn đề là tri chỉ, biết ngừng ở chỗ nào. Xin đừng mang những cái trừu tượng, mơ hồ, 
viển vông ra mị dân. 

Muốn dân chủ, thì sao không nghiên cứu, tái lập lại thể chế xã thôn tự trị của mình, được ngoại 
quốc ca tụng đứt lưỡi đấy. Mỗi làng có tôn giáo riêng (thành hoàng), có hiến pháp riêng (hương 
ước), có quốc hội riêng (hội đồng kỳ mục), có hành pháp riêng (hội đồng kỳ hào) hoàn toàn do sự 
thỏa thuận của toàn dân bầu bán. Trung ương không giám xâm phạm. Chỉ có quyền khoán trắng 
mấy nghĩa vụ: xâu, thuế, lính. Dân chủ chán vạn ra, gần như trực tiếp nữa, lại rất dễ hiểu đối với 
mọi người Việt Nam. Việc gì phải bày đặt ra những chữ vô nghĩa, những ý niệm chẳng bao giờ đạt 
được. 

Tóm lại, không phải cứ kêu gọi chung chung như ông Nguyễn Hộ trong thư ngỏ ngày tết mà 
dân chúng hồ hởi được như quí vị có danh tính nêu trên đây đâu. Người dân Việt Nam coi vậy, từ 
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xưa đến nay, láu lắm. Tôi thường thấy mấy ông nhiêu ông xã, mấy bà già trầu cười mím chi và nói 
rằng: "Ông bà nào cũng dóc tổ cái lỗ mồm, nghe họ thì có điều bán thóc giống đi mà ăn!" 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
Tôi minh xác không có đởm lược chống cộng, không có tài kinh bang tế thế để làm chính trị 

tiêu diệt cộng sản mang lại ấm no cho dân tộc. Tôi là kẻ di dân tị nạn kinh tế, nghĩa là đã thoát 
vòng, chẳng cần thù hận, chẳng có tham vọng. Nên tôi có thể khách quan nhìn sự việc như trên. 
Nếu tôi sai, xin được chỉ giáo, tôi mang ơn. 

 
1. Người chấp bút, người viết bản văn, người mang công bố? 2. Các ông cộng sản và... cựu cộng sản có lối nói 
hay lắm, để người ta hiểu rằng chỉ từ sau 1975 trở đi, khi cộng sản vào Miền Nam rồi mới thành hư đốn mà 
thôi. 2. Có thực chỉ là vài chục ngàn không hay là một mánh lới để giảm tội cho cộng sản? 

 
 
 

YÊU NHAU CHẲNG BÕ BẰNG MƯỜI PHỤ NHAU! 
 
Tôi có may mắn được đọc bài "Tâm Vấn hát cho Nguyễn Đan Quế" của cô/bà Thụy Giao, 

đăng trên tờ Xây Dựng số 57 ngày 15-5-94. 
Bà hát cho ông thì nhất rồi. Lại Tâm Vấn hát thì còn nhất hơn. Nhất nữa là bao lâu nay im hơi, 

tiếng hát đó lại trở về với chúng ta, trong một tình huống công tư trọn cả đôi bề. 
Nhớ khoảng cuối thập niên 40 đầu thập niên 50, nhìn cô Tâm Vấn mũm mĩm, đầy nhựa sống, 

phóng vélosolex như bay trên đường phố Hà Nội, tôi thèm nhỏ nước rãi. Nghe giọng hát: 
Trong như tiếng hạc bay qua, 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. 

của "cái còi tàu hỏa" (xe lửa) độc nhất vô nhị Việt Nam mà... rít lên cái bài Ôi Mê Lý, Mê Ly, tôi 
thấy cứ lịm người đi, chất ngất. Với tôi, chỉ Tâm Vấn hát bài Ôi Mê Ly mới thật là... tới. 

Thế rồi di cư vô Nam, tình cờ gặp "cô" ăm ắp hạnh phúc vác bầu đi bên học giả Thanh Nghị. 
Tôi tiếc tiếng hát của "cô" bao nhiêu thì lại cảm mến "cô" bấy nhiêu: "cô" bỏ tất cả, sống trong mái 
ấm gia đình, y như ca sĩ Thái Hằng của ông Phạm Duy. Tôi lại còn khâm phục hơn nữa: sau đó 
"cô" dứt khoát với ông Thanh Nghị, khi ông này bỏ ra khu. Thật xứng đáng gái Vân Đình, con cháu 
các cụ Dương Khuê, Dương Lâm; nợ nước trước tình nhà. 

Khi gặp "cô" đi thăm nuôi bác sĩ Quế vướng vụ Dân Tộc Tiến Bộ, tôi cảm phục thêm. Vì sau 
30-4-75, riêng tôi chỉ còn thấy có hai vị nữ trung hào kiệt - quả phụ (tướng) Phạm Văn Phú và bà 
Nguyễn Đan Quế (Tâm Vấn) - là giám coi Việt cộng như pha, vẫn giữ đúng tác phong người Sài 
Gòn, phấn son, lượt là, chẳng thèm dép râu nón cối theo "văn hóa mới". 

Vậy mà, hỡi ôi, hôm nay, cô/bà Thụy Giao báo động bà Tâm Vấn "không còn gì để bán", có 
nguy cơ bác sĩ Quế sẽ "chết đói trong tù ngục" vì suốt mười mấy năm bị cộng sản đọa đầy trong 
các nhà tù khủng khiếp, Nguyễn Đan Quế đã chỉ được một người duy nhất, trong thầm lặng, nuôi 
sống ông trong ngục, đó là: Bà Nguyễn Đan Quế, tức ca sĩ Tâm Vấn. 

Cho nên, giờ này, bà phải thực hiện cuốn băng "Tâm Vấn hát cho Nguyễn Đan Quế" để có 
tiền. 

Mười đồng một cuốn băng, được nghe giọng Tâm Vấn tái xuất giang hồ, lại đóng góp vào việc 
duy trì mạng sống của một chiến sĩ vì dân vì nước, tôi nghĩ tôi không thể, cũng như tất cả các bạn 
không thể nào, tự cho phép chậm trễ. Và việc làm của bà Tâm Vấn thật đáng tuyên dương: Ngoài 
việc lo cho chồng, cho một chiến sĩ, còn có công dụng nuôi sống Cao Trào Nhân Bản, bành trướng 
tổ chức này, đúng như cô/bà Thụy Giao đã nói. 

Nhưng điều cô/bà Thụy Giao trình bày làm tôi thắc mắc, khác gì nói rằng gần hai năm chục 
năm trời nay, bà Tâm Vấn không hề thích ứng với đời sống, chỉ có mỗi việc "bán hết tất cả mọi đồ 
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tế nhuyễn"; và các "chí hữu" trước 1975 của ông Nguyễn Đan Quế trong nhóm Hướng Về Đất Việt 
ở trên khắp thế giới, các "chí hữu" sau 1975 trong nhóm Dân Tộc Tiến Bộ hiện còn ở trong nước 
cũng như đã ra được hải ngoại, các "chí hữu" trong nhóm Thông Luận đang vẫy vùng một cõi 
giang hồ, rồi anh chị ruột thịt của ông Quế – bác sĩ Nguyễn Quốc Huy, ông Nguyễn Tấn Khang, bà 
chị luật sư, ông bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thân nhân của bà Tâm Vấn, cả một dòng họ Dương Vân 
Đình, cùng đang hoạt động tích cực, vận động cho ông Nguyễn Đan Quế, cho Cao Trào Nhân Bản, 
mà lại đều không nhòm ngó gì tới ông? "Chí hữu" với nhau mà thế thì làm sao lo cho quốc dân 
đồng bào? Làm cách mạng mà để thân nhân và "chí hữu" đối xử đến như thế thì là thế nào? Và thân 
nhân, "chí hữu" giống gì mà tệ quá vậy? Cái khó hiểu là đó. Kêu gọi người này, phải chăng vì 
người kia xử... không đẹp? Khó hiểu đã đành mà còn khó tin là đàng khác. Tôi nghe nói ông Quế 
tốt nghiệp y khoa, được học bổng tu nghiệp ngoại quốc. Ngoài việc học hành, ông còn tham gia 
hoạt động chính trị; về nước, ông đòi cải thiện chế độ lao tù. Khi cộng sản vô, ông làm việc với họ 
ít lâu rồi tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ. Ông bị bắt, được tha, là người Việt Nam đầu tiên và 
duy nhất tự động được coi là hội viên của tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Rồi, không như ông Đoàn Viết 
Hoạt lén lút hoạt động, ông hiên ngang viết tuyên ngôn Cao Trào Nhân Bản, đề tên, ghi địa chỉ, để 
cộng sản đến bắt vào tù. Ông được các tổ chức quốc tế, tổ chức đấu tranh người Việt can thiệp; 
được tổ chức này, tổ chức kia tuyên dương, suy cử, đề nghị lĩnh giải quốc tế này, quốc tế nọ, kể cả 
giải Hòa Bình Nobel mà Lê Đức Thọ đã chê! Ông đâu vô danh tiểu tốt. Bao nhiêu người muốn ké 
vào tên tuổi của ông chứ bộ. Việt Cộng có mặt sứa gan lim cũng chẳng giám bỏ ông chết đói, trong 
khi họ đang mong mỏi viện trợ. Họ có ngu, nhưng đâu ngu đến như thế. Cũng như dân đen chúng 
tôi có ngu nhưng đâu có ngu đến mức để các ông các bà muốn nói nhăng nói cuội sao cũng được. 
Con gái, con rể họ Dương Vân Đình bị thân nhân bỏ đói! Em ruột các ông bà luật sư bác sĩ bị bỏ 
đói! Lá bài sáng giá của các "chí hữu" bị bỏ đói! Vừa thôi chứ, xin bỏ cái thói coi thường dân ngu! 
Ngày nay dân ngu chúng tôi cũng chẳng bị chóa mắt về những giải này giải kia nữa đâu nghe. 

Lại còn nhận định của cô/bà Thụy Giao rằng trước đây Xây Dựng chống đối Nguyễn Đan Quế 
vì những hoạt động thiên tả, nhằm lật đổ chính quyền miền Nam dưới bất cứ giá nào của ông trước 
những năm 1975, khi ông còn hoạt động trong tổ chức Hướng Về Đất Việt. Thế nhưng với tình hình 
trạng đất nước hiện nay, bằng vào việc các chí hữu trong nhóm thiên tả Hướng Về Đất Việt của BS 
Quế trước đây, hiện nay không những đã chấm dứt những hoạt động có lợi cho đảng cộng sản, mà 
còn tham gia hoạt động trong Thông Luận, một tổ chức thực sự có những hoạt động cả ở hải ngoại 
lẫn trong nước, nhằm giải thể chế độ cộng sản, Xây Dựng tin tưởng là, nếu ra khỏi nhà tù, BS Quế 
cũng sẽ dứt khoát với các tư tưởng cộng sản, như các chiến hữu của ông là sao nhỉ? Chúng ta có 
thể tin cậy vào nhận định của cô/bà Thụy Giao và báo Xây Dựng và coi đó là Đường Đi, Chân Lý, 
và Lẽ Sống (la Voie, la Vérité et la Vie) chăng? 

Vận động kiểu này làm chúng tôi điên cái đầu, hoang mang về người, về việc. Rõ là yêu nhau 
chẳng bõ bằng mười phụ nhau. Nhưng nếu muốn nhắn nhủ giữa những hàng chữ (lire entre les 
lignes), thì cũng xin nhắn lại, chúng tôi đã hiểu rồi.  

 
 
 

CAN ĐẢM VÀ LƯƠNG THIỆN 
 
Mưu sĩ-quân sư Trương Tử Phòng Phạm Kim Vinh khuyên chúng ta hãy "can đảm và lương 

thiện tự nguyện đến với Liên Minh Việt Nam Tự Do để tăng sức mạnh cho thế liên hoàn thực tại 
đang khởi đầu ở hai bên bờ đại dương." (Truyền đơn "Thế liên hoàn đã mở đầu?" của Ủy Ban Liên 
Lạc Các Tổ Chức Người Việt Tự Do) Tôi không có một tài liệu nào của LMVNTD, nên không biết 
nó nguy hiểm và khúc mắc ra sao, đến nỗi cái sự đến với LM đòi hỏi phải cần có những đức tính rất 
hiếm hoi là can đảm và lương thiện. Nhưng lời kêu gọi trên khiến tôi liên tưởng đến những việc 
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chẳng có gì nguy hiểm và khúc mắc gì, mà người ta cũng vẫn không có đủ cả can đảm lẫn lương 
thiện. Những việc này nhan nhản, kể cả với một số tác giả trên NgD. Tôi chỉ xin nêu một thí dụ: 

 
Lâu lắm mới lại thấy bà Kiều Hinh lên tiếng, làm tôi nhớ lại có hồi bả thấy bất bình về nỗi ông 

Nguyễn Đan Quế bị cộng sản bắt bỏ tù, những kẻ thời cơ ngoài này lợi dụng sự không may mắn 
của ông ta, lập ra "cao trào" để ăn có, ké tí hơi thơm, trong khi đó không hề cứu giúp cho nạn nhân 
lấy một xu teng, đến nỗi bà Tâm Vấn, vợ ông Quế, nực quá, phải la làng ổng sắp chết đói trong tù, 
bà phải bán tiếng hát để cứu đói. Bà Tâm Vấn kêu cứu thực sự chẳng vì đói mà là chỉ cốt để lật mặt 
nạ; bà Kiều Hinh viết bài cũng là chỉ cốt để lật mặt nạ cái lũ khoa bảng họ hàng, chí hữu chỉ lợi 
dụng mà không chịu chi lấy một đồng xu. Thế mà ông Thường Dân không chịu hiểu như vậy, lại 
gán cho bà Kiều Hinh cái tội hẳn muốn rửa hận gì với vợ chồng ông Quế, làm bà Kiều Hinh phải 
phân bua, làm NgD phải nhờ người điều nghiên tại chỗ, San Jose, nơi phát xuất ra lời "kêu cứu" 
của bà Tâm Vấn, và xác định vấn đề bà Kiều Hinh đặt ra là đích xác. Vậy đáng lý ra ông Thường 
Dân phải có lời cáo lỗi về cái sự gán ghép hấp tấp vô bằng, thế mà hóa ra không thấy động tĩnh gì 
cả. Có lẽ chỉ vì cái sự ít ai muốn nhận cái nhầm cái lẫn của mình. 

Đây phải chăng là một sự kiện hiển nhiên? Vì rằng thì là tôi vừa tình cờ đọc được một đoạn 
báo cũ như sau: 

Trên tờ Đuốc Từ Bi, phát hành đầu 1988, có đăng một bài giới thiệu cuốn sách "Người Thanh 
Niên Việt Nam trong tâm thức Nguyễn Công Trứ" của tác giả Vũ Ký. Sau đó, toà soạn ĐTB nhận 
được một bức thư nhỏ của cụ Ngô [Văn] Thái, có vài ý kiến phê bình. 

Tòa soạn đã làm bản sao thư đó chuyển đến tác giả Vũ Ký. Phản ứng của tác giả Vũ Ký, mà 
tòa soạn vừa nhận được, trong một bức thư, tỏ ra một tinh thần phục thiện rất xây dựng. 

Vì vậy, ĐTB đăng nguyên văn các bức thư đó trong mục Diễn Đàn Chung này, như một sự ghi 
nhận cái tinh thần phục thiện và lương thiện của những người trí thức tự trọng và biết trọng ý kiến 
phê bình của người khác... 

Và rồi cụ Ngô Văn Thái viết: 
... Cám ơn anh đã cho tôi bản sao thư của ô. Vũ Ký, nếu có dịp, xin nói giùm là chính tôi cũng 

thích thú về thịnh tình nói lên trong bức thư ấy. Vì phải chăng đây là lần đầu tiên, trong hơn 40 
năm qua, [mới] có tác giả thành khẩn nhận lời phê bình như ông Vũ Ký. 

Rất tiếc tôi không còn [những] bản lưu, nhưng có thể bản văn [phê bình] đầu tiên là bản tôi 
trách nhóm Đại Việt Thăng-Hoàn-Quát [1] đã phá nội các Nguyễn Phan Long (1950). Sau đó, có 
lần tôi cảnh cáo Hoàng Xuân Hãn thiếu tim óc khi viết bậy về lai lịch Lý Công Uẩn trong cuốn Lý 
Thường Kiệt, mà sau này (1970?) thượng tọa Thích Minh Châu cho tái bản với lời giới thiệu 
Hoàng Xuân Hãn là một "thiên tài". Kế đó là bài phê bình luận án tiến sĩ của Vũ Quốc Thúc, với 
lời kết là [tuy] đã lấy mention honorable mà còn nhiều khuyết điểm... 

Có nghĩa là ngoài ông Vũ Ký, suốt hơn 40 năm, các vị được nhắc nhở đến đều im hơi lặng 
tiếng. 

Và cũng có lẽ vì thế nhóm Thông Luận của ông Nguyễn Gia Kiểng tuyên bố chuyện nhỏ 
chuyện lớn gì cũng bàn, không có chuyện gì mà lại sợ không giám bàn đến, nhưng rồi khi đưa ra 
chủ trương, kêu gọi mọi người góp ý, mà thiên hạ góp ý, các ông các bà này lại cứ im lìm lờ đi, rồi 
ngạo mạn tuyên bố trên đài phát thanh là "rất khả quan, chỉ có lấn cấn về ngôn ngữ, mà không còn 
một tổ chức chính trị nào từ chối hợp tác". 

Đùng một cái, trong "dự án chính trị" cải biên Thử Thách Và Hy Vọng, tạm sơ sơ, các ông các 
bà đó quay bản lề 1800 ít nhất là về 5 điểm ông Huỳnh Ý nêu ra, mà không hề có sự xác nhận 
chuyện nhầm lẫn, không hề minh định sự cải sửa. Việc làm này rất dễ khiến những người không 
nghiên cứu kỹ hoặc trình độ thấp sẽ không phát hiện được những điểm quan trọng cần thay đổi 
trong sự biến chuyển hợp lý về đường lối, chủ trương mà rồi vẫn tiếp tục đi theo những quan niệm 
sai lạc chưa được điều chỉnh. 
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Nhưng đó là những chuyện đã qua. Chuyện hôm nay là các ông các bà Thông Luận đã bỏ ra cả 
năm trời, với công sức của người trong nước, người ngoài nước, đưa ra bản dự án chính trị 90 
trang, và lại... mời gọi mọi người đóng góp! Ông Đại Dương của NgD hăng hái đóng góp gần 20 
trang. Những đóng góp của ông Đại Dương không thể nào liệt vào loại "không nghiêm chỉnh" 
được, như ông Nguyễn Gia Kiểng từng tuyên bố về những người đã góp ý với nhóm ông ta. Tôi 
thiết tưởng, ít nhất kỳ này, ông Nguyễn Gia Kiểng cần đả thông cho chúng tôi về những điều ông 
Đại Dương thắc mắc. Lý do là chủ trương của nhóm Thông Luận, theo tôi, không phải chỉ là những 
"khẩu hiệu trống rỗng" như ông Đại Dương kết luận. Xưa nay nó được nhiều người lưu tâm không 
phải nó hay ho gì, mà vì nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm vì dưới một hình thức đúng: một dự án chính 
trị trong tình trạng chúng ta hiện nay là một điều không thể thiếu trước khi bắt tay vào làm một 
công việc gì, nhưng nó lại mang một nội dung sai. Y hệt sơ đồ một căn nhà vô cùng lủng củng lại 
dùng những nhân công và vật liệu giả mạo, không có thật, hiện may ra chỉ có thể tìm thấy trong vũ 
trụ, ngoài thái dương hệ của chúng ta. Cho nên, nếu không là một chủ trương lầm lẫn, không tưởng, 
dựa trên "hai quan niệm chỉ đạo" không có thực và bất khả thi như ông Đại Dương phân tích, thì nó 
lại là một phương thức ngụy tạo, đánh lạc hướng, ru ngủ sự đấu tranh, để kéo dài sự ngự trị của tập 
đoàn cộng sản trên đất nước Việt Nam. 

 
1. Tức Lê Thăng, Nguyễn Tôn Hoàn, Phan Huy Quát. 

 
 
 

PHỎNG VẤN VÀ PHỎNG VẤN! 
 
Nhìn cái "phù hiệu" ngoài bìa và mấy cái hình người dân bị gậy chân mang đôi guốc ở đầu mỗi 

bài viết, tôi hình tượng cái chủ trương của tờ NgD: Đấu tranh bằng ngòi bút, như những mũi tên 
kèm con tim nhân ái đâm thẳng vào tim đen của những phường giả dối, vì người dân đã đi guốc 
trong bụng chúng rồi. Chẳng hiểu điều tôi hình tượng có đúng ý các vị chủ trương NgD hay không; 
riêng tôi, tôi viết bài này với tinh thần đó. 

Người Dân và Người Việt đăng những bài phỏng vấn của các đài truyền thanh và kêu gọi mọi 
người đóng góp ý kiến, tôi thấy là một điều hay, lại cũng vừa đúng lúc ngứa mồm! 

Vậy tôi xin nói về việc, về người, về nội dung những cuộc phỏng vấn này: Về việc thì, cùng 
một lúc, cuối tháng 7, 1995, Lê Văn của đài VOA phỏng vấn Hà Sĩ Phu, rồi đầu tháng 8, hai đài 
Anh Pháp có chương trình về những ngày tháng 8, 1945, ở Việt Nam, thật khó có thể chỉ là một sự 
tình cờ. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cộng sản VN ngày nay đã ban phát nhiều thứ tự do, kể cả tự do 
phát biểu trên các đài phát thanh quốc tế. Người ngoài Đảng, người trong Đảng, người đã về vườn, 
người bỏ Đảng, người chống Đảng đều được thả cửa tuyên bố. Thật là dân chủ tự do hơn các thời 
"ngụy" một trời một vực. Tiếp đến là "bác Hồ" sáng suốt quá chừng, đi với Mỹ tự ngày nảo ngày 
nào, đàn em ngày nay chỉ "theo chân Bác hành quân". Hình ảnh "Bác Hồ" lại "rực sáng trong 
những trái tim"! 
Ba đài này, có thể coi như của ba chính phủ Mỹ, Anh, Pháp – những đế quốc cũ và mới – không thể 
làm việc tùy hứng, mà mọi sự đều có chương trình, có kế hoạch lâu dài từ trước và cho sau này. 

Vậy thì, Mỹ bỏ cấm vận, bang giao, lại còn chưởng tối huệ quốc với Việt Cộng, chẳng những 
làm mấy anh mấy chị thời cơ chủ nghĩa Việt cuống cả lên, mà cả Anh cả Pháp cũng cuống quít. 
Nghĩa là cũng thấy cần có mặt tại Việt Nam, nên cần làm vui lòng nhà nước Việt Cộng. Thôi thì 
cũng phải có chút gì. Mà Việt cộng ngày nay thì cần đánh bóng lại "Bác Hồ" và "Bậc Thày Lenin" 
[1]. Cho nên khi Mỹ ồn ào về Việt Nam, thì, trong tháng Tám vừa qua, ý chừng để kỷ niệm "cách 
mạng tháng Tám", đài BBC (Anh) và RFI (Pháp) cũng có những buổi đặc biệt dành cho ngày cộng 
sản cướp chính quyền năm 1945, ngày mà hình ảnh người cộng sản có nhiều hào quang hơn cả. 
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Chuyện xưa như trái đất và chẳng ăn nhập gì đến người Anh người Pháp nữa, thì hai đài đó 
nhắc đến làm gì? Nhất là về ngày 2 tháng 9 thì, chỉ hơn một năm đây, báo trong nước, báo ngoài 
nước đã đăng bài của Phùng Quán phỏng vấn, cũng do chính Nguyễn Hữu Đang phát biểu, nội 
dung y chang, nay lập lại là quá thừa. Nên chắc hẳn không thể có trong chương trình tiếng Anh, 
tiếng Pháp cho thính giả bản xứ, vì họ chẳng buồn nghe, mà phải là trong chương trình tiếng Việt... 
cho dân Mít nghe! Mà nghe để làm gì những cái chuyện đó, trong khi người Việt còn bao nhiêu 
việc cần thiết phải biết, phải làm? Người dân Việt không cần, nhưng Anh Pháp cần! [Tôi sẽ sai, nếu 
những bài phỏng vấn này cũng lại có cả trong chương trình tiếng bản xứ (Anh, Pháp) nữa]. 

Bây giờ về người. Bà Lê Phan phỏng vấn cho chương trình BBC, bà Thụy Khuê phỏng vấn 
cho RFI. Nghe nói bà Lê Phan là con gái bác sĩ Phan Huy Quát [2], bà Thụy Khuê là thành viên của 
nhóm Thông Luận. Là gì thì gì, khi đi làm công cũng phải tuân theo chỉ thị của chủ. Tất nhiên phần 
nào cũng vẫn có thể đề nghị, góp ý hay dùng khả năng để mang lại điều lợi cho phe mình, điều hại 
cho phe địch được, mà cũng chẳng mất lòng chủ. Ấy là nói nếu muốn. 

Người được phỏng vấn là Hà Sĩ Phu, Nguyễn Hữu Đang, Tôn Thất Thiện, Bùi Diễm, Bùi Tín 
của cộng sản-cộng hòa là đương nhiên. Sự hiện diện của người quốc gia Như Phong mới là điều hơi 
lạ. 

Đài nói rằng Việt Minh giữ bí mật việc Hồ Chí Minh là nhân viên tình báo của Mỹ thì không 
đúng. Chính những người được BBC phỏng vấn cũng chả đều đồng ý rằng, vào tháng Tám 1945, 
Việt Minh cố hết sức làm cho mọi người hiểu rằng họ được sự "đồng minh" của Mỹ ư. Hơn nữa, 
những người nhiều tuổi hẳn đều nhớ, suốt từ đó và mấy năm đầu "kháng chiến", Việt Minh vẫn 
loan truyền huyền thoại thần sầu quỷ khốc về "hai nhân viên OSS của Mỹ huấn luyện" (Hai thế hệ 
họ Tạ, Văn học dân gian, NgD62). Đó là Hồ Chí Minh và Tạ Đình Đề, và họ lấy làm vinh hạnh 
lắm. Vậy việc làm của BBC ngày nay chỉ là đánh bóng lại cái hào quang một thời, chẳng là cái 
khám phá gì ráo trọi. 

Cũng thế, về vụ Nguyễn Thị Minh Khai, người nào theo dõi cộng sản thì cũng chẳng lạ lùng 
gì. Hồi "Nam Kỳ Khởi Nghĩa" năm 1940, ai mà không nghe xầm xì về việc Hồ Chí Minh báo cho 
Pháp bắt cặp "oan ương". Để trả hận "anh" Lê Hồng Phong chiếm chức chỉ đạo Ban Lãnh Đạo Hải 
Ngoại Đảng Cộng Sản Đông Dương, thành lập ở Macao năm 1934, chức ủy viên dự khuyết Ban 
Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản – bắt ông Hồ làm thư ký – ở Đại Hội Kỳ 7 năm 1935, lại cuỗm luôn 
cô đồng chí trẻ mà ông ta đã tốn công "nâng niu dìu dắt" từ thuở bơ vơ mang sang "tổ quốc của vô 
sản". Và trả hận "chị" Minh Khai vừa thấy anh chồng già bị thất sủng đã đá gấp, quơ ngay chú trai 
tơ đợt sóng mới đang lên. Có khám phá chăng là khám phá ra cái giấy giá thú. Nhưng với cộng sản, 
giấy má mà quan trọng cái quái gì. Điều đáng ngạc nhiên họa chăng là, thì ra là các lãnh tụ cộng 
sản lại cũng vẫn có đầu óc tư hữu, ít ra cũng ở cái mặt nhất thốn thổ thì phải? 

Về ngôn ngữ, ngành truyền thông có những cách dùng chứng tỏ lập trường của người nói, 
người viết. Với những người có tiếng tăm, chức tước, thường chỉ cần nêu tên mà không cần kèm 
những chữ ông bà, cụ kỵ. 

Bà Thụy Khuê đã áp dụng thông lệ này với Nguyễn Hữu Đang trong lời mào đầu bài phỏng 
vấn, lúc ông đã ngoài 80 tuổi, nhưng lại gọi Hồ Chí Minh là "cụ Hồ" khi nhắc đến thời ông này mới 
chỉ 55 tuổi! Thêm vào đó, bà Thụy Khuê phong cho Nguyễn Hữu Đang chức "cách mạng lão thành 
tranh đấu giành độc lập cho tổ quốc và tự do dân chủ". 

Nếu hiểu cách mạng là phá đổ thuần túy thì cũng được đi. Nhưng nếu hiểu cách mạng là phá 
đổ những cái xấu để xây dựng những cái tốt thì tuyên xưng Nguyễn Hữu Đang là nhà "cách mạng 
lão thành" có ngoa ngôn không? Rồi mang việc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc và tranh đấu 
cho tự do dân chủ để gán cho một đảng viên cộng sản chân chính như Nguyễn Hữu Đang có phải là 
xỉ vả những chiến sĩ yêu nước, yêu tự do dân chủ chăng? Bà Thụy Khuê giả ngộ, không biết đến 
những điều Hồ Chí Minh dạy: 

Vô sản Đông Dương không có tổ quốc; giai cấp vô sản không có tổ quốc; chủ nghĩa ái quốc là 
một điều nguy hiểm; chủ nghĩa quốc gia là một hiện tượng nguy hiểm đe dọa việc bành trướng chủ 
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nghĩa cộng sản ở các thuộc địa nếu ta không kiểm soát, ngăn chặn nó; Đảng có bổn phận tiêu diệt 
nó,... Bà Thụy Khuê giả ngộ, không biết đến những điều Lenin phán: Giết người là kỹ thuật cầm 
quyền bình thường; một chế độ sẵn sàng đàn áp, khủng bố vô giới hạn thì không thể bị lật đổ; cái 
gì có lợi thì là đạo đức, hợp đạo lý là những gì giúp cách mạng (cộng sản) thành công, phản đạo lý 
là những gì làm trở ngại cách mạng [cộng sản], dù cuộc cách mạng 1917 có tiêu diệt tại Nga Xô 
hàng chục triệu người chăng nữa, sự tiêu hủy đó không thấm gì với mục đích cao cả mà chúng ta 
theo đuổi,... 

Trong khi Nguyễn Hữu Đang là thứ trưởng Bộ... Tuyên Truyền của nhà nước cộng sản Việt 
Nam đầu tiên???!!! 

Đài RFI có thể buộc bà Thụy Khuê phỏng vấn, nhưng không nhất thiết bắt bà phải dùng những 
ngôn từ rổn rảng mà trái với sự thật như thế để nói về Nguyễn Hữu Đang. 

Nguyễn Hữu Đang khi gia nhập Đảng Cộng Sản không còn trẻ dại, không bị trào lưu lôi cuốn 
(thời đó có đủ mọi khuynh hướng để lựa chọn), là một đảng viên có kiến thức, có trình độ, có tầm 
vóc, ít nhất ngang hàng với Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, còn hơn cả Trường Chinh, Trần 
Huy Liệu lúc ấy. Tất nhiên Nguyễn Hữu Đang thừa hiểu cộng sản không thể là quốc gia, cộng sản 
phải là chuyên chính, thì làm sao lại giành độc lập cho tổ quốc, tranh đấu cho tự do được? Đảng có 
thể đánh lừa, nói nhảm với những đảng viên cắc ké, nhưng không thể u xoạng với Nguyễn Hữu 
Đang. Mà Nguyễn Hữu Đang cũng không khi nào chịu hiểu biết lơ mơ khi gia nhập Đảng. Thì 
chính Nguyễn Hữu Đang xác nhận lại ở cuối giờ phỏng vấn:  

Đấy là tôi nói quan điểm của cộng sản, nó phải như thế mới được, không thể khác được; đã 
tiến lên tranh đấu giai cấp, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì phải tăng cường chuyên chính, phải độc 
quyền lãnh đạo. Ấy là như thế. Còn ai mà vi phạm điều đó, thì nhất định là phải bị xử trí một cách 
rất là nghiêm khắc thôi. 

Bà Thụy Khuê lại nói đến "khí thế toàn quốc kháng chiến 45, 46". Lấy đâu ra toàn quốc kháng 
chiến 45, 46? Những năm này là "khí thế cộng sản hợp tác với Pháp diệt quốc gia" đấy. Bà Thụy 
Khê thực tình lơ mơ hay cố tình gán cho người cộng sản tấm lòng hợp tác với người quốc gia? 

Bây giờ, tôi lần lượt nói đến nội dung trả lời phỏng vấn của Nguyễn Hữu Đang:  
- Ông Đang khoe tính chiến đấu của việc tuyên ngôn độc lập. Tính này ông Bảo Đại đã làm từ 

khuya rồi, chẳng chờ đến mấy ông Việt Minh khoe mẽ.  
- Ông Đang khoe tính khẩn trương là, vì sợ Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách 

Mệnh Đồng Minh Hội về "tranh quyền cướp nước". Suy bụng ta ra bụng người, quyết tâm "một 
mất một còn thôi, chứ còn có dung hòa gì nữa, có phải là việc gia đình đâu", thì ông Nguyễn Hữu 
Đang và những người cộng sản làm gì đủ cái tâm để hiểu cái lòng người quốc gia chỉ mong đóng 
góp cho nền độc lập của xứ sở, sự phú cường của quốc dân. Chủ trương quyết tâm đánh Pháp của 
người quốc gia và chủ trương bắt tay với Pháp của người cộng sản khi đó thừa chứng tỏ cái tâm địa 
"cái gì có lợi" và "cái tính khẩn trương" của cộng sản vậy.  

- Ông Đang khoe tính nhân dân, tính độc đáo của nó. Hai tính này, trước đó, chính phủ Trần 
Trọng Kim đã làm, Đại Việt Quốc Gia Liên Minh đã làm chán cả ra. Chả hạn việc cứu đói, việc 
truy điệu các liệt sĩ Yên Bái, nhân dân làm cả đấy. Sau đó, nhà nước Ngô Đình Diệm, nhà nước 
Nguyễn Văn Thiệu làm hoài: nhân dân cơm nắm muối vừng đi dự mít tinh, độc đáo cái nỗi gì? Ông 
Đang nằm ở đáy giếng mới nói "sau này không ai làm như vậy cả". 

- Ông Đang nói dóc là ông tổ chức ngày tuyên ngôn độc lập trên cả nước. Ông chỉ lo cho cái 
Ba Đình ở Hà Nội, chứ cả nước ở chỗ nào? Cứ nói ngay Bắc Ninh, Hải Dương, kế Hà Nội, hỏi ông 
Đang có biết mô tê gì không? 

- Sớm lắm, Nguyễn Hữu Đang cũng chỉ chính thức gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương vào 
ngày 3-2-1930, ngày thành lập Đảng [3], mà Lenin chết từ năm 1923 lận, năm ông Hồ lò mò tới 
thánh địa Moskva. Ông nói ông chống Stalin, là ông chống ông Hồ, ông chống Liên Xô, ông chống 
Đệ Tam Quốc Tế? Lạ nhỉ. Hay là Lenin không sắt máu, hay ông Đang là tờ rốt kít (Đệ Tứ Quốc 
Tế), hay mãi đến 1956, Stalin mới đổ đốn? Vậy mà tôi cứ tưởng các đảng cộng sản của Đệ Tam 
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Quốc Tế, cho đến khi Stalin chết, tất cả, trên khắp thế giới, ngoại trừ Tito, đều là xít ta li niêng! 
Hay chỉ riêng một mình ông Đang thuộc quốc tế ba... rưỡi!  

- Ông Đang nhắc đến "người bạn cũng như là một người anh" Nguyễn Khánh Toàn. Ông này 
là bộ trưởng... giáo dục của cộng sản, nổi tiếng tham ăn tục uống – theo chính "Bác Hồ" và "Bác 
Hoan" (Giọt nước trong biển cả) – thuốc xái và ức hiếp kẻ cô thế, được địa chủ nuôi ăn nuôi hút 
còn bắt phải gả con gái tơ cho... Cuối cùng, ông Đang có vẻ tự đắc là "không có ký chống án chống 
iếc gì, và từ ấy đến nay cũng không có viết một cái đơn nào để thanh minh phân trần rồi xin xỏ 
khoan hồng". 

Riêng về khoản này, tờ Tia Sáng, diễn đàn của Đảng Xã Hội Dân Chủ Việt Nam tại Đức, số 
tháng 8, 1995, trong mục "Sổ tay biên tập", đoạn tựa đề "Nhân cách những nạn nhân trong vụ Nhân 
văn-Giai phẩm" viết: 

Hoàng Cầm, sau khi được chế độ phục hồi, đã đến trước mộ Phạm Hùng, người ký lệnh bỏ tù 
mình, để làm một bài thơ khóc Phạm Hùng. Phùng Quán, khi được tự do vào Nam, đã tìm mọi cách 
để được dân chúng và văn nghệ sĩ ca tụng. Có những người cứ đòi chế độ minh oan trong khi đã 
chống lại nó. Họ không vượt ra khỏi tầm cao của ngọn cỏ bị gió đè. Những người không bao giờ 
chấp nhận sự minh oan như thế mới thực sự có đủ nhân cách kẻ sĩ. 

Tôi thấy không nhất thiết như vậy. Rất có thể người không thưa thốt là vì nhận thấy Đảng 
đúng, mình sai khi chỉ trích Đảng, như trường hợp Nguyễn Hữu Đang xác nhận: Tôi cho cái đó là 
rất tự nhiên thôi. Rất có thể người đòi chế độ minh oan chỉ là một cái cách để buộc chế độ công 
khai hóa sự sai trái cho những người còn u mê trong và ngoài Đảng hết còn thần thánh hóa vai trò 
của Đảng. Vì, ở trong lòng chế độ, họ không còn thứ võ khí nào khác trong tay. Tôi thiết tưởng, 
trước một sự việc, luôn luôn có hai mặt. Vậy, điều chính là nhìn vào quá trình và tư cách của chính 
người hành sử sự việc đó. Chúng ta đều thừa biết giọng lưỡi anh cộng sản chân chính nào cũng như 
anh nào, cứ nói lấy được. Tuy vậy Nguyễn Hữu Đang cũng phải phun ra là: Nếu bấy giờ Đảng 
Cộng Sản Việt Nam mà đứng ra vận động các cuộc cách mạng tháng tám, tôi tin là không được kết 
quả như là Mặt Trận Việt Minh. 

Sao vậy? Giản dị là vì cộng sản là phản quốc, phản dân tộc. Hồi đó chẳng giấu được ai. Còn 
nếu tốt đẹp thì việc gì phải giấu? Có đảng phái quốc gia nào giấu giếm tung tích của họ đâu? Hơn 
nữa, ngay cả cái Mặt Trận Việt Minh cũng chẳng có công lao khỉ mốc gì, mà do thời thế, do lòng 
dân khát khao độc lập, như Nguyễn Hữu Đang thú nhận:  

Dù rằng có thiên binh vạn mã cũng không làm trò gì; Đảng Cộng Sản lúc bấy giờ có 5000 
người chứ có ăn thua gì đâu. 

Gian ngoan đến đâu cũng chẳng giấu được sự thật. Từ nay hãy bỏ cái màn nhận vơ công lao, 
tài ba đi thì vừa. 

Ngoài ra, tôi muốn nói thêm về vụ bà Thụy An, mà ông Nguyễn Hữu Đang đã dùng đến cả 1/3 
thời gian cuộc phỏng vấn để nói một cách rất hào hứng. Phỏng vấn viên chẳng hề đề cập đến, 
nhưng ông Đang cố tình moi ra. Rõ ràng có một dồn nén, một ẩn ức từ lâu lắm, dù ông Đang thừa 
biết, mọi người thừa biết, với người cộng sản, thì một người bị bắt luôn luôn có bổn phận phải tự 
tìm ra tội. Vì "cách mạng bao giờ cũng sáng suốt, không bắt oan ai bao giờ". Vậy khi bà Thụy An 
bị bắt, với nguy cơ bị gán cho tội gián điệp, thì phải chọn một tội gì ít ghê gớm, ít nhục nhã hơn. 
Giản dị có thế, chứ có phải bà cố bám vào Nhân văn-Giai phẩm để được vinh hạnh gì đâu? Lúc đó, 
ai còn tâm địa nào muốn bám víu vào một vinh hạnh mà chắc gì đã có. Cho nên, câu trả lời của bà 
Thụy An thật là trung thực: "Tôi bị công an nó hỏi cung, nó đe dọa, nó truy bức nặng quá, thì tôi 
đành phải nhận như thế cho nó qua chuyện, thế tôi xin lỗi anh". Thế mà ông Đang cũng phải "hứ, 
giật nẩy mình, quái, thế cái chuyện nó buồn cười như vậy đấy,..." Tâm địa người cộng sản chân 
chính nó... như vậy đấy! Tôi thú thực không biết rõ khi vụ Nhân văn-Giai phẩm chỉ trích Đảng, ông 
Đang làm chức vụ gì, lớn hơn hay nhỏ hơn chức thứ trưởng tuyên truyền ngày "cướp được chính 
quyền"; ông có ở trong tình trạng bất mãn, ông viết những gì, đóng vai trò gì trong vụ Nhân văn-
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Giai phẩm, nhưng chắc chắn ông bị Đảng kỷ luật nặng hơn mọi người vì đảng tịch ông lớn hơn cả 
[4]. 

Tôi cảm phục ông là người thủy chung, có ăn có chịu, không kêu ca phàn nàn, không phản 
Đảng. Theo bài phỏng vấn của Phùng Quán, ông tiếp tục "sứ mệnh cao cả" dịch tiếp Lịch Sử Đảng 
Cộng Sản Liên Xô. Và nhất là tôi cám ơn ông Nguyễn Hữu Đang đã dạy dỗ tôi rành mạch: 

Tóm lại là nó [4] cũng không thay đổi gì lắm. Nó cũng như là thời trước thôi; và anh em muốn 
làm được cái gì, thì cũng phải phục tùng cái sự lãnh đạo, cái sự sàng lọc đó; không phải tự cái 
hay, cái tốt của nó là nó đã có thể ra đời, có thể đi đến quần chúng được; tôi cho cái đó là rất tự 
nhiên thôi; và về sau này (thì) các đảng mà thành lập nữa, (thì) cũng phải trên cái cơ sở là phải 
phục tùng Đảng Cộng Sản thì mới được tồn tại, chứ nếu mà lại không phục tùng Đảng Cộng Sản 
thì không thể tồn tại được. 

Quí vị thời cơ chủ nghĩa thì biện minh thế nào về những lời giáo huấn của nhà "cách mạng lão 
thành" trên đây? 

Còn quí vị THỰC TÌNH muốn xây dựng quê hương, muốn hòa hợp hòa giải, muốn dân chủ đa 
nguyên với người cộng sản thì nghĩ sao? Riêng tôi, một lần nữa, tôi thành khẩn tri ân ông Nguyễn 
Hữu Đang đã thực lòng dạy dỗ tôi. 

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây câu ông Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn viên của đài VOA để 
tặng quí vị hay nói đến "xu thế thời đại, qui luật bất phản hồi":  

Ngày nay cũng chẳng còn mấy ai ngu dốt đến mức không đếm xỉa đến qui luật. Nhưng tin vào 
qui luật một cách đơn giản thế, là chưa hiểu qui luật và chưa hiểu Việt Nam. Trong qui luật lớn 
còn chứa đựng bao nhiêu qui luật nhỏ. Người cầm quyền vẫn có thể đưa xã hội theo qui luật mà 
vẫn chiếm được mọi chỗ béo bở cho mình. Xã hội từ bỏ nền kinh tế chỉ huy để thực hiện kinh tế thị 
trường là đúng qui luật. Nhưng qui luật ấy không qui định số phận của tôi, của anh. Có khi xã hội 
thực hiện đúng qui luật mà tôi thì thành tỉ phú, còn anh thì thân tàn ma dại! 

Và lời Nguyễn Chí Thiện nhắn nhủ chúng ta: 
... Hồi ở trong nước, tôi cùng nhiều bạn rất phiền muộn khi nghe qua đài những nhân vật hô 

hào hòa hợp hòa giải với cộng sản để tái thiết tổ quốc! Chúng tôi nghĩ có thể những người đó thực 
lòng, có thiện chí, nhưng ở xa không hiểu rõ bản chất cộng sản. Nếu họ về nước sống, họ sẽ thay 
đổi quan điểm. Lục Du đời Tống có câu "Thính tri bất như kiến tri, kiến tri bất như cư tri", nghĩa là 
nghe mà biết không bằng nhìn mà biết, nhìn mà biết không bằng ở mà biết... ... Cứ bảo là chúng ta 
nên hòa hợp. Trong khi họ cưỡi trên đầu tôi, mà tôi là kẻ bị nằm dưới. Họ nằm ở trên vỗ xuống, mà 
miệng cứ nói hòa hợp. Muốn hòa hợp thì hai người phải ngồi ngang nhau nói chuyện. Họ đang 
cưỡi trên cổ tôi, bịt mồm tôi, nhét tai tôi, thì làm sao nói chuyện hòa hợp được... 

... Tôi muốn việc rời nước của tôi không làm một ai lầm tưởng là đảng đã cởi mở. Đừng bao 
giờ nói tới chuyện nhân đạo, lương tâm với cộng sản! Chúng chỉ hành động theo tính toán lạnh 
lùng, tàn nhẫn. 

Năm 1991, chúng thả tôi vì bị choáng váng cực độ trước sự tan rã của Liên Xô; vì sức ép của 
thế giới; vì cần đầu tư, viện trợ. Năm 1979, khi tôi bị bắt, chúng nói thẳng vào mặt tôi là giết ngay 
[thì] quá nhân đạo! Phải cho chết dần chết mòn. 

Ra tù, chúng theo tôi từng bước, đe dọa những người tiếp xúc với tôi. Nay chúng để cho tôi đi 
vì cần Hoa Kỳ ban cho tối huệ quốc, cần đánh lừa những người thật thà là chúng đã rộng mở về 
chính trị, vì để tôi trong nước nguy hại hơn. Chúng biết chắc chắn là, ra nước ngoài, chúng sẽ bị 
tôi vạch mặt thêm. Nhưng ngày nay cái mặt của chúng đã lộ quá rồi, sợ gì một tiếng nói cách xa cả 
nửa vòng trái đất! 

Thưa, có phải những người cộng sản chân chính, những người ê chề với cộng sản bao giờ cũng 
nói những lời chân xác? Đâu có như những anh chị nửa mùa, cỏ đuôi chó cứ làm ra vẻ ta đây độ 
lượng, cởi mở, tiến bộ! 
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1. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm, tức lễ 2/9/95, Đảng Cộng Sản đã cho tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày 
sinh của Lenin một cách trọng thể hơn thường lệ. Nguyễn Đức Bình, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương 
đảng, trong bài phát biểu trước buổi lễ, đã nhấn mạnh những lễ lớn năm nay là những mốc son chói lọi của 
lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh vĩ đại (bài thuyết trình của Nguyễn Văn Trần tại 
cuộc hội thảo ngày 20-8-1995 ở Sydney, Úc).  
2. Bác sĩ Quát bị Việt Cộng giam và chết trong tù. 
3. Ông Đang gia nhập Đảng Cộng Sản khoảng 1940-43. 
4. Ông Đang viết bài "Vấn đề pháp trị" đăng trên tờ Nhân Văn.  
5. Nguyên tắc của chuyên chính vô sản, nguyên tắc của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

 
 
 

GIẬU ĐỔ BÌM LEO 
 
Đế quốc Nga Xô tiêu tùng, đế quốc Mỹ quân hồi vô phèng, làm hai cái đế quốc cũ xì Anh, 

Pháp hí hửng muốn ngóc đầu dậy. Bằng cách ve vãn các nước Á Phi để gỡ gạc kiếm chác. 
Thí dụ anh Anh Cát Lị, anh Phú Lãng Xa đang ve vãn Việt Cộng. Hãy tạm nói anh Anh Cát Lị. 
Lúc này Việt Cộng đang muốn đánh bóng lại chủ nghĩa Mác-Lê "chính thống", người cộng sản 

"chính thống". Anh Cát Lị liền xin có ngay. 
Hết cái trò ma bùn BBC o bế Bùi Tín, tướng Peter Mac Donald suy tôn "Giáp, kẻ chiến thắng 

tại Việt Nam", thì thứ năm 22-9-1994 vừa qua, trên nhật báo Người Việt, lại có bài ca tụng của bà 
Judy Stowe, trưởng ban Việt ngữ đài BBC, vừa về hưu, rồi thứ hai 26-9 có bản dịch bài "Những sự 
thực về cái chết của Hồ Chí Minh bị CSVN giấu" của bà ta tìm cách đổ tội cho Lê Duẩn, chạy tội 
cho Hồ Chí Minh cũng như suy tôn đức cần kiệm liêm chính của... Người! Bà ta viết: 

... Ông Hồ không có mặt tại quốc hội [1] cũng còn có nghĩa là phó thác việc đương đầu với 
cuộc chiến vào tay ông Lê Duẩn và những người khác trong Bộ Chính Trị. 

Lấy thí dụ cái chi tiết trong nhật ký của ông Vũ Kỳ [2] tiết lộ cho thấy ông Hồ Chí Minh đã 
sang Tàu vào thời gian có cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân và chỉ mãi tới tháng Tư năm 1968 
mới quay trở về Hà Nội để được các nhân vật Bộ Chính Trị báo cáo về những diễn tiến đã xảy ra. 

Sau đó người ta được biết ông Hồ Chí Minh không còn ra khỏi Hà Nội nữa và một năm sau 
thở hơi cuối cùng trong một căn phòng dành cho lao công trước kia [của] Phủ Toàn Quyền Pháp, 
ngày nay là Phủ Chủ Tịch. 

Đồng bào Nam Bắc có còn nhớ lời chúc Tết và bài thơ làm hiệu lịnh tấn công năm Mậu Thân 
chứ. Ai làm, ai đọc nhỉ!? 

Rồi bà ta làm như những lịch sử, tài liệu, văn bản, nhật ký của cộng sản đáng tin cậy lắm. Họ 
chưa hề viết đi viết lại, sửa tới sửa lui, nói ngang nói ngửa bao giờ! Nên cứ tin vào nhật ký của anh 
chàng Vũ Kỳ! 

Vũ Kỳ đã bằng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn,... 
chưa? Mà lời lẽ của lũ này có đáng tin không, huống gì là Vũ Kỳ? Ai cấm Vũ Kỳ phịa theo chỉ thị? 
Ai chắc tờ chúc thư nào là thật? Hồ Chí Minh yêu cầu hỏa táng? Còn khuya! Tên cộng sản nào 
cũng khoe duy vật, nhưng tên cộng sản nào cũng muốn đời đời sống mãi trong quần... chúng và 
được thờ phượng! Là phải ướp xác, là phải xây lăng! Lenin đó, Stalin đó, Mao Trạch Đông đó,... 
Thì Hồ Chí Minh cũng không là ngoại lệ đâu. Đừng có nói láo. Và cũng xin người đọc đừng tin 
nhảm, nếu tự nhận là có đôi chút thông minh. 

Bà ta lại làm bộ ngớ ngẩn nói đến căn phòng dành cho... lao công. Gớm, sống khiêm tốn thật. 
Nhưng chúng ta thì thừa biết đó là căn nhà sàn mà y ta ra lịnh thực hiện. 

Căn nhà này được X. Quang trong bài "Đi xem mả Hồ Chí Minh" (Rạng Đông số 12, bộ mới, 
tháng 9, 1994) mô tả như sau: 

Nhà sàn làm bằng gỗ quí, so với căn nhà ở đường Hồng Thập Tự Saigon trước kia (do người 
Pháp làm chủ, sau chuyển sang công ty gỗ Tân Mai) thì đáng giá gấp vạn lần." [3] 
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Nhật báo Người Việt cũng cho biết là "chắc chắn là đến ngày 19 tháng Mười tới, bà sẽ cho 
trình làng ở Luân Đôn cuốn sách Following Ho Chi Minh" [của Bùi Tín]. Tôi không biết sẽ phải 
dịch là "Chúng cháu theo Bác hành quân" hay "Theo dấu chân bồ tát Hồ Chí Minh" đây? 

Nỗi khổ của chúng ta là thế. Có một anh xen đầm quốc tế thì ấm ớ hội tề. Anh Liên Hiệp Quốc 
thì bù nhìn giữ dưa. Mấy anh đế quốc cũ mới thì tâm hồn ti tiện, chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Mấy 
anh nhược tiểu Ấn Độ, Hồi Quốc, Bắc Hàn, vv... lại lo sản xuất bom nguyên tử! Trong khi thiên hạ 
hô hoán xu thế thời đại là... hòa bình, dân chủ! Còn người Việt chúng ta mà là kẻ có quyền thì lo 
bắt nạt, kẻ có điều kiện thì lo bóc lột dân đen, dưới danh nghĩa độc lập tự do hạnh phúc và xây 
dựng quê hương! 

 
1. Nói lửng lơ vậy, không xác định buổi họp nào. Quốc hội cộng sản có họp không nhỉ? 
2. Có báo nào đăng cuộc công du này không. Sao lại đi tin vào cuốn nhật ký của Vũ Kỳ? 
3. Nhà này trông sang mặt sau tòa đại sứ Mỹ (trường trung học kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ cũ), ngay góc Hai 
Bà Trưng và Hồng Thập Tự, vốn của hãng khai thác lâm sản Brossard Maupin bán lại cùng toàn bộ cơ sở cho 
nhà nước Miền Nam, là một căn nhà làm theo kiểu quê mùa, thô kệch (rustic), toàn bằng gỗ xúc nhưng thật ra 
trị giá cao hơn hết mọi căn tư thất tại Miền Nam (và dĩ nhiên cả Miền Bắc), trước đây. 

 
 

 
BIỂU TÌNH VÀ ĐẢ ĐẢO 

 
Hôm nay là ngày lễ Song Thập 1993 của người Tàu. Ở nơi vắng người sắc tộc này, tôi không 

thấy người Tàu tổ chức gì cả. Hoặc là họ thuần túy trở thành Mỹ? Có lẽ không đúng lắm, vì mỗi tết 
nguyên đán, họ vẫn ăn tết trịnh trọng. Hoặc họ không giám lựa chọn giữa quốc cộng, vì cả hai cùng 
mạnh? Cũng không đúng nữa, vì ngày Song Thập không nhất thiết chỉ là của Quốc Dân Đảng. Hay 
chỉ giản dị vì họ không đông đảo bao nhiêu? 

Có lẽ lý do cuối cùng vững hơn cả. Tôi suy luận từ việc người Việt nơi đây. Chúng tôi không 
đông đảo lắm, nên cũng chỉ ăn tết nguyên đán, và đi nhà thờ đi chùa là hết. Phần vì lo làm ăn, phần 
sinh hoạt tập thể yếu kém, phần tin tức, báo chí chậm trễ và không có bao nhiêu, nên, nói chung, 
chúng tôi rất mù tình hình. 

Tuy nhiên, mấy hôm nay, tôi được bạn hữu cho mượn mấy tờ báo Việt ngữ lăng nhăng, đọc 
thấy tin bên miền Tây có một số người biểu tình đả đảo bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ. Tin này làm 
chúng tôi hơi thắc mắc. 

Trước đây, đả đảo cá nhân ông Thiệu, ông Kỳ, tạm có thể hiểu được. Dù sao các ông ấy cũng 
nhân danh những chức cựu nọ, cựu kia. Nếu không có những cái cựu đó, thì các ông ấy đã chả là 
cái gì cả. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ chẳng còn cá nhân nào đáng để chúng ta phải biểu tình đả đảo 
nữa. Chúng ta chỉ biểu tình đả đảo việc làm (mà chúng ta cho là sai trái) của tập thể hoặc đại diện 
của tập thể. 

Mà theo sự hiểu biết hàm thụ của chúng tôi, thì ông Phạm Đặng Long Cơ là một bác sĩ sản 
khoa. Ông là chủ tịch Hội Y Sĩ Miền Nam Cali có vẻ hợp lý. Ông là chủ tịch Phòng Thương Mãi 
Việt Nam Tại Orange County thì hơi lạ. Hơi lạ, vì ngoài trường hợp ông có kinh doanh nghiệp vụ 
gì khác thì không kể, còn chả lẽ ông và các hội viên Phòng Thương Mãi Việt Nam coi sản phụ khoa 
là một thứ kinh doanh? Nhưng cũng chẳng sao cả, ở cái xứ thừa tự do, thừa thực tế này, và nếu ông 
được hội viên của tổ chức đó bầu! 

Việc ông tiếp rước đại diện nhà nước cộng sản có thể hiểu với hai tư cách: ông đại diện cho cả 
hai tổ chức mà ông là chủ tịch hoặc ông chỉ đại diện cho chính ông, và nhiều lắm là vợ con ông. 

Như chúng tôi nghĩ trên đây, chúng ta chỉ biểu tình đả đảo nếu việc làm của ông đại diện cho 
hai tổ chức, nghĩa là hai tổ chức đồng ý, chấp thuận cho ông làm việc này. Và chúng ta chỉ biểu 
tình đả đảo hai tổ chức đó. Nghĩa là đòi hỏi hai tổ chức đó phải giải thích, phải lãnh trách nhiệm, 
phải có thái độ,... Chúng ta không hơi đâu đến nhà tư hay phòng mạch của một cá nhân để biểu 
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tình, đả đảo, tuyệt thực. Điều này chỉ phong thần không công cho cá nhân đó. Nếu cá nhân nào 
hành nghề không lương thiện, ta tổ chức tẩy chay. Y như đã làm trước đây đối với những kẻ làm 
dịch vụ du lịch Việt Nam chả hạn. Còn đả đảo Ngô Đình Diệm, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, 
Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu,... là vì họ là nguyên thủ quốc gia. Phạm 
Đặng Long Cơ là cái thá gì mà cần biểu tình, đả đảo, tuyệt thực. Bỗng nhiên vô danh tiểu tốt, ông 
trở thành được nhắc nhở! Bao nhiêu người sáng giá hơn ông Phạm Đặng Long Cơ đã tiếp xúc Việt 
Cộng với tư cách cá nhân, ở đây, ở Việt Nam, có bị hỏi thăm sức khỏe chút nào đâu? Và điều đó, 
chúng tôi thiển nghĩ, là đúng. Việc làm của một cá nhân không đủ tầm vóc chính trị để đến nỗi phải 
biểu tình, đã đảo, tuyệt thực phản đối. Ông Phạm Đặng Long Cơ đã minh xác ông không tiếp rước 
với tư cách chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam Cali và Hội này đã lấy lại chức chủ tịch. Ông lại 
nói ông hành sử với tư cách chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Nam Tại Orange County. Vậy, rút 
lại, có muốn hỏi tội, thì hỏi tội Phòng Thương Mại Việt Nam Tại Orange County, vì họ không lên 
tiếng, là mặc nhiên công nhận ủy nhiệm việc đón rước, tiếp xúc đó cho chủ tịch của họ. 

Không biết chúng tôi nghĩ như thế có phải không. Chúng tôi mong được quí vị ở thủ đô tị nạn 
soi sáng cho, thì mang ơn lắm lắm. 

 
 
 

NHAM NHỞ 
 
Ông Đỗ Ngọc Yến, chủ bút báo Người Việt, tuyên bố nhăng nhít trên báo New York Times 

ngày 12-9-94. Báo Người Việt phục thiện, tức thời loan báo thay thế nhân sự vào ngày thứ tư 28-9. 
Tuy nhiên, thế chưa đủ. Khi ông Yến nói: People talk politics but they don't believe what they 

say. The true motivations around here are all business. Even the people who are against Dr. Co are 
afraid he and his people will take over the H.M.O. here. That's not politics. It's purely business, với 
báo chí Mỹ, là để quần chúng Mỹ tin rằng việc buôn bán với Việt Cộng là chân chính, hơn nữa tập 
đoàn y sĩ Việt Nam, cộng đồng Việt Nam – nghĩa là những cái đại diện cho cả Việt Nam – chuyên 
giả dối. 

Ham lợi và làm thương mại không có gì xấu. Nhưng ông Yến và nhật báo Người Việt thừa biết 
điều ông nói tràn lan như thế không bao giờ là sự thật. Khẳng định "people talk politics but don't 
believe what they say, all business, purely business" một cách tràn lan như vậy để nhục mạ toàn thể 
người Việt, dân tộc Việt do chính miệng người Việt – chưa cần nói đến người Việt có... uy tín – với 
các dân tộc khác, thì làm gì mà họ chẳng tin! 

Nếu thấy là sai, ông Yến và nhật báo Người Việt có bổn phận cải chính trên tờ New York 
Times, ngay nơi trang và cột có đăng lời tuyên bố của ông. Vì đó mới là đối tượng cần hiểu, cần 
biết là đã có sự sai lầm. Chỉ cải chính hoặc xin lỗi giữa người Việt với nhau (nếu có) không có 
nghĩa lý gì, vì mục đích tối hậu đã đạt: Đó là chứng minh với các dân tộc khác rằng người Việt 
lươn lẹo và buôn bán với Việt Cộng là có chính nghĩa. 

Còn, nếu vẫn thấy đúng, thì chó sủa mặc chó, đoàn... lừa cứ đi, dĩ nhiên! Và vậy là trong thế hệ 
chúng ta, vào giờ phút này, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra được hai... vĩ nhân ngoan cường chưa 
hề có trong lịch sử đất nước. Một là ông mụ Phạm Đặng Long Cơ kiêm chủ tịch phòng thương lái 
Việt Nam tại Orange County. Ông Cơ có tham vọng nhìn cao hơn hạ bộ sản phụ, mơ làm tổng 
thống Việt Nam. Ông lo chuyện cứu nguy dân tộc. Một số trong cộng đồng cho là ông tiếp tay cho 
cộng sản, phản đối. Ông thách người Việt chống cộng hễ đủ 500 người chống, ông sẽ thôi việc "xây 
dựng quê hương". Khi có đủ số người, ông bảo ấy là trước khi có lời ông phát biểu cơ. Biện luận 
suôi chảy thật, chả kém gì lời các cụ dạy: Xì xoẹt như trôn trẻ. Thế nhưng cả cái phòng thương lái 
cũng vẫn lấy mấy tiếng lẹt bẹt đó làm vui. Tiền bạc quả thật không có mùi. Hai là ông chủ bút Đỗ 
Ngọc Yến. Ông Yến cầm đầu một "cơ quan ngôn luận tranh đấu". Nhưng chỉ có ông tranh đấu và 
tin rằng mình tranh đấu thôi. Còn thiên hạ là thương lái cả. 
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Không cần lý đến chuyện ông Yến có chút hiểu biết gì về H.M.O chăng, cũng không cần biết 
mối liên hệ giữa ông Yến và ông Cơ ra sao, nhưng khi dùng chữ "people", là ông Yến chỉ người 
Việt chúng ta, mà ông không dùng chữ "some" (một số) đi kèm thì là tất cả người Việt chúng ta, ít 
nhất cũng của cái vùng Orange County. Rồi ông nói động lực thực sự của chúng ta tất cả (all) chỉ là 
thương mại, thuần túy (purely) chỉ là thương mại. Ông này ghê thật, vơ đũa cả nắm, coi thiên hạ cá 
mè một lứa với chính ông ta. Thế nhưng nhật báo Người Việt cũng chỉ thay địa vị nội bộ của ông 
trên hình thức. Mà không hề có lời thưa thốt với đồng bào. Nhận vơ là dân tộc Việt sản sinh ra 
những hào kiệt như hai vị trên kể cũng không chỉnh lắm. Vì thực ra phải sống ở trên cái đất nước 
này – với anh hùng dân tộc O.J. Simpson và tổng thống trốn lính Bill Clinton – thì mới có thể ăn 
nói cư xử nham nhở như vậy được: ông Phạm Đặng Long Cơ vẫn nhất quyết đi Việt Nam, ông Đỗ 
Ngọc Yến vẫn nhất quyết không xin lỗi cộng đồng. 

Cái gì đã khiến cho họ như thế? Dễ hiểu lắm. Suy bụng ta ra bụng người, họ bảo mọi động lực 
đều là thương mại, thuần túy thương mại. Đạo đức, luân lý, tình nghĩa, văn chương, chữ nghĩa, giáo 
dục, chính trị,... thương mại tuốt. Mà không phải chỉ mình họ thôi, cứ theo dõi báo chí một chút thì 
biết. Ghê nhất là ông/bà QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM mới ra lò. Trong mục "Một vài suy nghĩ" sặc 
mùi... triết lý, ký tên là VNQH lận, có bài "Có một con ngựa đau...", ông/bà ta kết rằng: Rõ ràng 
trong tào [sic] ngựa "đang có một con ngựa đau..." Ý chừng ông/bà ta muốn nói ông Yến nói năng 
lảm nhảm (hay nhật báo Người Việt do ông Yến từ chức chủ bút nhưng hiện nay vẫn làm chủ 
nhiệm) là con ngựa đau và khuyên làng báo, là cả tàu ngựa, không ăn cỏ nữa. Ngựa không ăn cỏ thì 
ăn gì không biết. Nhưng người mà không ăn cơm, thì các cụ bảo là ăn cái gì nhỉ? Mà ăn cái đó thì 
đâu có phải là người. Vậy có ai nhịn ăn không? Xin giao họ cho thân hữu-độc giả của NgD "phê 
phán". Y như ông bà Quê Hương Việt Nam viết: 

Mới đây đài Little Saigon phải chịu nhiều "cay đắng" vì tiếp vận chương trình đài BBC. Báo 
Người Việt có lẽ là một kinh nghiệm khác. Việc làm của đài Little Saigon cũng như báo Người Việt 
[nên] giao cho thính giả và độc giả của họ phê phán. 

Phản bội cuộc đấu tranh chống cộng là thuộc quyền phê phán của tất cả những người chống 
cộng, chứ không phải chỉ có thính giả và độc giả. Đâu có thể đánh lạc hướng dễ dàng như thế được, 
đừng có mà ấm ớ. 

Những người chống cộng thừa biết gió đã đổi chiều. Đã đến lúc Mỹ dùng Việt Cộng. Nên Anh, 
Pháp, Đức, Nhật, Tàu, Đài Loan, Nam Hàn, Hong Kong, Singapore, Thái Lan,... chạy đua. Thế 
cũng chưa thê thảm. Lũ chuyên nghề tay sai cò mồi cai thầu trong Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, lũ 
nhóc nhấp nhổm đớp hít đều đánh hơi thấy lợi lộc nằm ở đâu, nên cố chịu đấm ăn xôi: Để sẵn sàng 
đăng quảng cáo hàng họ của Việt Cộng. Để sẵn sàng đại diện Việt Cộng. Để sẵn sàng hợp tác với 
Việt Cộng. Dưới danh nghĩa yêu nước thương nòi. 

Xin nhắc lại, với họ, tất cả chỉ là mối lợi. Họ cố chịu đấm để ăn xôi. Vậy, vấn đề là cần chứng 
tỏ cho họ biết đấm ra sao và có xôi để mà ăn hay không. Với họ, cũng chỉ duy nhất có một biện 
pháp đối phó: Không giao dịch với họ nữa và triệt hạ mối lợi của họ đi. Thì họ mới hết nhân danh 
tự do để nói năng hành sử nham nhở. 

Nói về nham nhở, cũng phải thêm một anh thư nữa cho đủ âm dương. Ông tân chủ bút Người 
Việt nhất định có sao đào hoa cư mệnh. Vừa mới nhận chức, bèn được chụp ảnh với bà Lài. 

Bà Madelenna Lài – một người đã được "nhiều người biết tới, nhưng chỉ trên phương diện làm 
ăn thôi, tại Vũng Tàu, một bãi biển đẹp và đông khách du lịch của miền Nam Việt Nam, cũng là 
nơi tụ tập dưỡng quân của những người lính viễn chinh Huê Kỳ" –  khoe: Một năm tôi cho các nơi 
không dưới năm ngàn đô la. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các đoàn thể ở miền Nam Cali và tôi có ý 
nghĩ rằng họ đã làm được nhiều việc tranh đấu cho quê hương Việt Nam. Duy chỉ có một việc làm 
đẹp, làm hãnh diện cho người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ thì chưa ai làm. Do đó, mỗi năm nhìn thấy 
từng đoàn xe hoa lăn bánh trên đại lộ Colorado, tôi biết chắc chắn tôi phải làm việc đó. 
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Chủ nhân giám đốc một trường huấn nghệ về móng tay và tóc phụ nữ, bà Lài sẽ đi khắp 50 tiểu 
bang vận động cho chiếc xe hoa lăn bánh vào đúng ngày mùng Một tháng Giêng 1996, trên đại lộ 
Colorado. 

Đăng tin là nhiệm vụ của nhật báo, nhưng chủ bút chụp hình chung cùng đương sự thì là để 
quảng cáo, vận động với độc giả. Chắc nhật báo Người Việt cũng đồng ý việc quyên 300,000 đồng, 
để xe hoa sẽ làm "vẻ vang dân Việt" hơn là để giúp thuyền nhân tị nạn, trẻ mồ côi, tù nhân chính 
trị,... Hoặc chỉ giản dị là vì được trả tiền? 

Như trên đã nói, phải thấm nhuần văn hóa anh hùng dân tộc O.J. Simpson và tổng thống trốn 
lính Bill Clinton thì mới có những lời ăn tiếng nói, hành sử nhố nhăng như mấy người này. Họ 
cũng chẳng đáng trách nếu họ tự nhận là người Mỹ gốc Việt, như những người Mỹ gốc khác mà 
nước gốc gác họ chẳng có hoặc ít có vấn đề, và họ đừng nhân danh lo lắng cho người Việt nước 
Việt nữa. Vì lẽ dễ hiểu, nếu còn chút tí xíu Việt tính nào trong lòng, họ sẽ không suy nghĩ, hành sử 
như thế. Văn hóa Việt không cho phép. 

Cho nên, việc bà Lài sẽ thành công trong việc vận động đủ 300,000 đồng để làm xe hoa hay 
không sẽ cho biết những người như bà Lài, ông Yến, ông Cơ hiếm hoi hay nhan nhản trên khắp 50 
tiểu bang Hoa Kỳ. 

 
* 

 
Tôi vừa đọc được trên Thời Luận, bán tuần san xuất bản tại Los Angeles CA ngày 9-1-1997, 

bài "Thời Luận lên tiếng thể theo thư yêu cầu của luật sư của ông Nguyễn Kinh Doanh" của chính 
tòa báo. Nội dung rất có ý nghĩa, nên tôi xin sao lục để quí vị nghiền ngẫm. 

Ngày 26 tháng 12, 1996, luật sư Peter D. Gordon, đại diện cho ông Nguyễn Kinh Doanh, gửi 
cho chủ nhiệm Thời Luận một lá thư dài 6 trang, liên quan đến một bài báo của ông Nguyễn Kinh 
Doanh đã đăng trên Thời Luận ngày 18 tháng 7, 1996. Nguyên trước đây, trên Thời Luận có đăng 
bài của ông Nguyễn Kinh Doanh, đặc biệt là đã đăng trọn loạt bài khảo cứu của ông về siêu quyền 
lực, mà sau này ông in thành sách. Do đó, ông Doanh đã xuất hiện trong một số sinh hoạt của Thời 
Luận, ngay cả khi tổ chức tại tư gia chủ nhiệm. Và vì tình anh em như thế nên mỗi khi ông Doanh 
gửi bài vở tới, và rồi ông thường điện thoại nhắc nhở muốn thấy bài trên báo, chúng tôi lại bỏ thì 
giờ gọt rũa, rồi cho đăng. 

Ngày 16 tháng 6, 1996, ông Nguyễn Kinh Doanh gửi tới Thời Luận bài "Thảm nạn của Ron 
Brown". Bài này ông Doanh đã bỏ nhiều công sưu tầm, dịch thuật, và nhất là hàng tuần ông đều 
gọi điện thoại tới nhắc nhở, rồi ông yêu cầu tòa soạn cứ cắt xén, sửa chữa, vì đã cả năm nay tên 
tuổi ông vắng bóng trên Thời Luận. Vốn đã coi nhau như anh em nên chúng tôi không muốn để ông 
thất vọng (tòa soạn còn giữ hai bài của ông Doanh gửi trước đó và đã không đăng rồi) nên dù thấy 
bài này đã đăng trên báo khác, tòa soạn đã bỏ thì giờ hoàn chỉnh, rồi cho đăng.  

1/ Vì bài của ông Nguyễn Kinh Doanh không những đề cập đến cái chết của bộ trưởng Ron 
Brown mà còn cái chết của William Colby, của cựu bộ trưởng quốc phòng Hòa Kỳ James Forestal 
49 năm trước, nên để cái tựa "Thảm nạn của Ron Brown" không hết ý, tòa soạn đổi thành "Những 
cái chết đầy nghi vấn".  

2/ Bài báo đã mất thời gian tính, đã đăng ở báo khác, nên tòa soạn phải thêm một đoạn mở 
đầu là những chuyện thời sự như sau: 

"Trước ngày đại hội 8 của cộng đảng khai diễn, ông Nguyễn Đình Tứ, người vừa được dự định 
đưa vào Bộ Chính Trị của cộng đảng, đã chết bất ngờ. Cộng đảng loan báo Nguyễn Đình Tứ chết 
vì bệnh tim. Trước đó ít ngày, trong lúc cộng đảng dàn xếp nhân sự lãnh đạo giữa các phe phái, thì 
Lê Mai, thứ trưởng ngoại giao, chết bất ngờ. Lê Mai cũng là ứng viên vào Bộ Chính Trị và có thể 
nhận chức đại sứ của Việt cộng đầu tiên ở Hoa Thịnh Đốn. Cộng đảng loan báo Lê Mai chết vì 
bệnh tim. Thêm một cái chết bất ngờ trong cộng đảng, đó là Đào Duy Tùng, ủy viên Bộ Chính Trị, 
nhân vật chuẩn bị thay thế Đỗ Mười ở ghế tổng bí thư. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Hà Nội xảy 
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ra ba cái chết đầy nghi vấn. Người ta nhớ đến những cái chết bí mật khác trong cộng đảng, với 
Đinh Bá Thi, cựu đại sứ cộng sản ở Liên Hiệp Quốc, và Đinh Đức Thiện, em ruột Lê Đức Thọ và 
Mai Chí Thọ..." 

Khi báo xuất bản, ông Nguyễn Kinh Doanh gọi điện thoại than phiền là ông không muốn dính 
dáng gì tới Việt cộng, do đó, đoạn văn trên, không ghi rõ là Lời Tòa Soạn, có thể gây nguy hiểm 
cho bản thân ông. 

Ngày 11 tháng 8 1996, Thời Luận đã lên tiếng giải thích và đính chính, coi như không có bài 
"Những cái chết đầy nghi vấn". Nhưng ông Nguyễn Kinh Doanh chưa hài lòng. Ông đã nhờ luật sư 
thông báo cho Thời Luận hay rằng vì đoạn văn trên mà ông bị đe dọa đến tính mạng và làm cho 
cuộc sống của ông có thể bị nguy hiểm. Do đó, luật sư yêu cầu Thời Luận phải lên tiếng rằng đoạn 
văn trên không phải của ông Doanh viết (He has received death threaths and otherwise feels that 
his life may be in danger). 

Vậy, Thời Luận xin xác nhận đoạn văn đó là do chúng tôi viết, như một lời tòa soạn, để giới 
thiệu bài viết. Đồng thời chúng tôi xin lỗi ông Nguyễn Kinh Doanh vì bài báo này mà bị Việt cộng 
đe dọa đến mạng sống và xin cáo lỗi với bạn đọc vì đã làm mất thì giờ của quí bạn. 

Với quí vị thì sao không biết, chứ với tôi thì cả Thời Luận cùng ông Nguyễn Kinh Doanh đã 
làm được một công việc vô cùng hữu ích cho người Việt hải ngoại chúng ta, nên chẳng việc gì phải 
cáo lỗi. Trái lại, chúng ta phải vô cùng mang ơn. Vì:  

Thứ nhất, biết được Việt Cộng tác yêu tác quái ở cái xứ này mà không ai giám làm gì. 
Thứ hai, Thời Luận-Nguyễn Kinh Doanh "coi nhau như anh em" thì hẳn là do cái tình ngưu 

tầm ngưu mã tầm mã, tâm đầu ý hợp. Nay tóe tòe loe ra, giúp cho chúng ta biết khó lòng mà trông 
mong gì vào những... sản phẩm của họ. Không đủ khả năng nhận định ra tư cách người "anh em" 
của mình, thì lấy đâu ra khả năng nhận định cái gì khác nữa, mà đòi viết lách, luận giải? Lại còn cái 
khoản "coi như không có bài"! Làm báo dễ thật. Đăng bài chềnh ềnh ra đó rồi "đính chính coi như 
không có bài" là xong. Coi độc giả là cái... giống gì vậy?  

Thứ ba, ông Nguyễn Kinh Doanh khẳng định sự hiện diện của cái thành phần người Việt hiện 
ở Hoa Kỳ mà không hề là tị nạn chính trị, "không muốn dính dáng gì tới Việt Cộng". Đó có thể là 
những người Việt sinh trưởng ở Hoa Kỳ, những người chạy trốn cộng sản vì sợ hãi, những người 
bỏ Việt Nam để di dân.  

Thứ tư, ông Nguyễn Kinh Doanh rất có thể là một nhà khoa bảng, vì đã có những bài "khảo 
cứu công phu". Có thể ông Doanh học ở Việt Nam, có thể ông Doanh học ở Hoa Kỳ, và ông Doanh 
cũng đại diện cho một số sản phẩm của hai nền học vấn này.  

Thứ năm, cái tên Nguyễn Kinh Doanh, nếu là tên cúng cơm, thì các cụ thân sinh ra ông rất 
mực là thực tế, sáng suốt, và thành công trong việc dạy dỗ ông; nếu là bút hiệu thì lại cũng rất trung 
thực với con người ông và cái học mà ông lãnh hội. 

Thứ sáu, ông Nguyễn Kinh Doanh không muốn dính dáng gì tới Việt Cộng. Không muốn dính 
dáng gì tới Việt Cộng có thể là không muốn làm ăn với Việt Cộng, hoặc không chống Việt Cộng. 
Mà như vậy là đương nhiên không muốn dính dáng gì đến hiện tại, tương lai Việt Nam nữa. Thế thì 
viết báo Việt ngữ làm quái gì. Hay không muốn dính dáng gì tới Việt Cộng chỉ có nghĩa là: Tôi 
không giám đụng gì tới các ông, xin các ông cho tôi làm ăn kiếm chác trong giang san của các ông 
nhé. Tôi có thành tích đây nè, khi nào có thể, thì xin cho tôi ké một tí nghe không. Và vì thế ông 
Nguyễn Kinh Doanh mới cố rặn ra tí bài vở, cố nhờ các "báo" đăng, cố làm ra quan trọng là bị Việt 
Cộng đe dọa? 

Tôi không suy tôn cộng sản, nhưng tôi chắc chắn chúng chẳng thừa thì giờ đi hăm dọa những 
tên cắc ké như Nguyễn Kinh Doanh. Nếu chỉ vì cái "lời tòa soạn " hoàn toàn có tính cách thông tin 
như trên, mà Việt Cộng phải hăm dọa Nguyễn Kinh Doanh thì hóa ra chúng đã tự lãnh cái thiên 
chức đi diệt hết lũ ruồi muỗi, dòi bọ làm bẩn thế gian này ư? Mà nếu thế thì thật công đức chúng 
thật là vô lượng!!! Cái trò tự đánh bóng thổi phồng bằng cách chi tí tiền còm cho luật sư ở xứ Mỹ 
này, ai mà chả biết!!! 
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QUỐC DÂN, QUỐC GIA, CHỐNG CỘNG, CỎ ĐUÔI CHÓ, VÀ LŨ ĂN GIAN 
 
Tạp chí NgD chủ trương không đếm xỉa đến những nhân vật, những tác giả, những cuốn sách 

nhảm nhí, tôi xin đồng ý. Nhưng dùng chúng làm điển hình để mọi người khỏi lầm với những 
người chân chính, thì lại là một chuyện khác. Đây không còn là chuyện cá nhân, đáng nói hay 
không đáng nói, mà là phải nói. Im lặng là đồng lõa. 

Ở giai đoạn này, tôi muốn nối gót ông Trần Đạo về cái việc chính danh. Dân cả nước thì gọi 
chung là quốc dân. Dĩ nhiên họ đều muốn đất nước độc lập, không muốn bị sát nhập vào bất kỳ một 
khối quốc tế nào, nhưng việc tích cực tranh đấu cho một chủ nghĩa quốc gia nào đó thì không phải 
là điều tất yếu đối với họ. Cho nên người dân không nhất thiết ai cũng đều là "người quốc gia" hay 
"người chống cộng". Vậy xin mỗi người cân nhắc về tha nhân và cũng tự hỏi lấy chính mình. Đừng 
chơi cái trò lộn sòng hay mê sảng, hễ cứ không là cộng sản, thì đã cho là người quốc gia hay chống 
cộng. 

Lấy thí dụ ngay hai vị nguyên thủ thời rất gần đây: 
Ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên tổng thống, bị đuổi học, nhà nghèo, đăng lính làm thân binh 

đánh thuê cho Pháp để mưu sinh, chẳng mưu cầu gì cho quốc gia, chẳng chống cộng vì lý tưởng 
nào hết (tuy ông cũng có gia nhập Đảng Đại Việt và lập Đảng Dân Chủ). Thời thế du ông vào chức 
vị nguyên thủ quốc gia. Chấm hết. Ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống, học sinh đệ tam 
Chu Văn An, lâu la của du côn Ngọc Toét Chả Cá Hà Nội, bị Pháp động viên đi lớp sĩ quan trừ bị 
Nam Định, rồi đi học lái máy bay ở Marakech. Thời thế và vợ ông (bà Đặng Tuyết Mai) khiến ông 
trở thành chủ tịch hành pháp trung ương, rồi phó tổng thống. Thế thôi. Họ không phải cộng sản, 
nhưng họ cũng chẳng phải là "người quốc gia", càng không phải là "người chống cộng". Họ có làm 
việc đánh nhau với cộng sản đấy, nhưng vì cơm áo hoặc vì bị cưỡng bách, rồi vì được vợ cho phép, 
được thuê làm tay sai, cai thầu, đánh mướn, "còn tiền thì còn đánh, hết tiền thì thôi". Bằng chứng là 
nay họ lại nhấp nhổm hợp tác với cộng sản, vì ngửi thấy địa vị, tiền bạc. Và thêm một thí dụ nữa: 

Ông Đỗ Mậu cũng nhà nghèo, học hành dở dang, đi lính khố xanh ở cơ bảo an Hà Tĩnh [1] cho 
Pháp để mưu sinh. Dưới thời Pháp thuộc, đó là điều tự nhiên, chẳng đáng khen cũng chẳng đáng 
chê. Có điều ông còn muốn hơn thế nữa. Ông làm... cách mạng! 

Thời Pháp thuộc có hai loại người làm cách mạng: 
- Những người như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, các ông 

Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu,... công thành danh toại, thò tay ra là vinh 
quang phú quí. Họ bỏ hết để mưu cầu hạnh phúc cho quốc gia dân tộc.  

- Những người "bất đắc chí", muốn mà chẳng được, như Hồ Chí Minh bị từ chối vào Trường 
Thuộc Địa, như Võ Nguyên Giáp thiếu chứng chỉ pháp chế để ra làm quan, như Đặng Xuân Khu bị 
đuổi không được học hành đến đầu đến đũa. Ông Mậu cũng thế, không muốn đi lính suông, muốn 
đuổi Pháp, lật Bảo Đại nên qui phục ông Ngô Đình Diệm, người chủ trương... nhờ Nhật đánh Pháp 
mang kỳ ngoại hầu Cường Để về thay thế Bảo Đại. 

Khi đó, ông Mậu không còn nhỏ dại gì, nhưng xem ra ông không được thông minh. Thân sinh 
ông Diệm chân thông ngôn mà leo lên đến hàm thượng thư. Anh ông Diệm tổng đốc, đứng đầu một 
tỉnh lớn. Ông Diệm tuần vũ, đứng đầu một tỉnh nhỏ. Ở trong quan trường chưa đến 10 năm, hơn 30 
tuổi, ông Diệm đã nhảy lên đến tột đỉnh triều đình, thượng thư Bộ Lại. Thế tất gia đình ông Diệm 
phải được vừa lòng người Pháp lắm lắm. Chẳng cần nhìn đến cái chính tích của gia đình ông Diệm 
thời đó, thì cũng lại phải ấu trĩ lắm lắm mới suy diễn nổi là ông Diệm... treo ấn từ quan mà không 
phải là bị Pháp phế thải, để mang một mối hận muốn trả. Chưa kể là đi tới đi lui nhà ông Diệm, ông 
Mậu cũng không thể không nghe tới nghe lui anh em ông Diệm một điều kêu ông ta là "chú 
Thượng" hai điều là "anh Thượng", dù đã bị cách tuột chức tước và phẩm hàm. Thì ông ta từ quan 
ở cái khổ nào? Chết cái khi Nhật đảo chính Pháp xong, họ chẳng mang ông Cường Để về, để mặc 
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ông Diệm chầu chực ở Tư Lệnh Bộ Sài Gòn, rồi buồn rầu chán nản vô cùng, hầu như không còn 
nghị lực để tiếp tục cuộc đấu tranh nữa, mang tâm trạng của người thất thế, ông lui về sống cô đơn 
không tiếp xúc với ai [1], thì ông Mậu vội vàng làm trưởng ty võ phòng kiêm tư lệnh Bảo an bốn 
tỉnh cực nam Trung Kỳ [1] của chính quyền Bảo Đại, chính quyền mà ông vốn toan tính lật đổ. Việt 
Minh đảo chính, 30 tuổi đầu rồi, mà ông Mậu cũng chẳng phân biệt nổi quốc gia cộng sản, chưa 
biết Mặt Trận Việt Minh do cộng sản chỉ đạo và điều động [1], hăng hái làm tiểu đoàn trưởng tiểu 
đoàn thứ hai Vệ quốc quân [1] của Việt Minh tại Đà Lạt. Nửa năm sau, bị cộng sản bỏ rơi, ông 
Mậu bèn trốn về vùng Pháp chiếm đóng làm trưởng phòng Phòng Ba Việt binh đoàn, rồi chỉ huy 
trưởng lực lượng Việt binh đoàn Quảng Ngãi, rồi tham mưu trưởng Việt binh đoàn Huế, đại diện 
đặc biệt Bộ tư lệnh quân khu II. [1] 

Tuy "minh chúa" chán nản, không còn nghị lực, nhưng tất cả những việc trên, đệ tử Đỗ Mậu 
vẫn làm, là chỉ cốt... mai phục để chờ. Nên khi Mỹ đưa ông Diệm về, ông Mậu lại quay đầu dốc 
một lòng thờ phượng, nhận chức tư lệnh Phân Khu Duyên Hải, ủy viên trung ương quân ủy Đảng 
Cần Lao, tùy viên quân sự tòa Đại Sứ Việt Nam ở Pháp, rồi giám đốc Nha An Ninh Quân Đội. [1] 

Đến đây, mọi chuyện cũng coi như được đi. Bao nhiêu người đã làm như ông Mậu vì cơm áo. 
Nhưng từ đây, ông Mậu khác mọi người. Ở chỗ ông tận hưởng ân sủng của triều đại Ngô Đình, cho 
đến kỳ cùng, rồi mới trở cờ. 

Ai ngu đần đến đâu, thì đến vụ đảo chính của binh chủng Dù ngày 1-11-60 cũng thừa nhìn ra 
tội lỗi của gia đình ông Diệm. Nhưng ông Mậu thì không. Ở địa vị ủy viên Trung Ương Quân Ủy 
Đảng, giám đốc Nha An Ninh Quân Đội, ông lạ gì những chuyện bất nhân thất đức của dòng họ, 
anh em Ngô Đình. Nhưng ông tiếp tục phò... minh chúa và khoe công cứu chúa. Cũng được đi: 
trung thần bất sự nhị quân! Nhưng nếu trong cuộc đảo chính ngày 1-11-1963, ông Mậu không dự, ít 
ra ông cũng còn được một tiếng ngu trung, cỡ Paulus Hiếu, Mã Tuyên,... [2] mà cũng chẳng thiệt 
hại bao nhiêu. Nhưng khi mà một đứa con nít cững dư biết là Mỹ đã bỏ rơi, ông Diệm hết quyền, 
hết tiền, ông bèn phản chủ. Để có chân ủy viên chính trị trong Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, 
ủy viên chính trị kiêm tổng trưởng thông tin trong chính phủ, rồi phó thủ tướng đặc trách văn hóa 
xã hội! [1] Ông lo cứu vớt bộ da của ông, cũng tạm hiểu được. Bị "cách mạng" cho ra rìa, rồi cộng 
sản đến, ông chạy trốn tháo thân qua Mỹ. Chẳng ai băn khoăn thắc mắc. Giá mà ông ngậm tăm cho 
qua kiếp sống thừa, thì còn thông minh đôi chút. Cùng giả, ông viết sách chống báng tôn giáo thù 
nghịch với tín ngưỡng của ông, thì là việc riêng của ông, cũng chẳng ai phiền trách. Nhưng ông lại 
viết sách khoe biết tướng, biết số; tự xưng sinh vi tướng tử vi thần; tự nhận làm cách mạng; chống 
cộng; yêu nước thương nòi; làm văn hóa; xỉ vả gia đình, anh em ông Diệm tay sai, cai thầu, gia 
đình trị, độc tài, ngu dốt, số xấu, tướng ác; xỉ vả văn hóa coca cola, thì thật thiếu liêm sỉ. 

Ai cũng có thể xỉ vả ông Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta, xỉ vả văn hóa Mỹ, ngoại trừ Đỗ 
Mậu. 

Đã thế, nay thập thò miệng lỗ, ông còn nghe lũ con nít xúi dại, ca tụng công đức cộng sản, tính 
chuyện hợp tác với chúng, để độc chiếm kỷ lục về thành tích cỏ đuôi chó, cái giống hễ hơi thấy gió 
hướng về chiều nào là vội vàng ngả ngay theo chiều đó, hí hửng tự cho biết thời biết thế hơn người. 

Những Nhật Tiến, Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu và đồng bọn – lăm le tái diễn cái trò nôn, oẹ, ói, 
mửa, tiểu tiện, đại tiện, bài tiết,... tiếp tay làm ung thối thêm xã hội Miền Nam của đám Lý Chánh 
Trung, Nguyễn Văn Trung... xưa kia, để Miền Nam sớm mất hơn vào tay cộng sản – đang toan tính 
làm ung thối thêm cộng đồng Việt Nam hiện nay tại Hoa Kỳ, để củng cố chế độ cộng sản tại quốc 
nội. Những tên kể trên chỉ đại diện cho lũ cỏ đuôi chó, không có quyền nói đến quốc gia dân tộc, 
yêu nước thương nòi, xây dựng tái thiết bất cứ một cái gì. Người nào chống cộng thì đã biết rõ là 
cộng sản có nghĩ gì đến quốc gia dân tộc hay không, "văn hóa mới" của cộng sản là gì, và "con 
người xã hội chủ nghĩa" ra làm sao. Không ai có chút thông minh lại đi nghe lũ tâm hồn quay quắt 
nhi nhô. Tôi hiện có một số người (trước kia là bạn, nhưng nay chỉ còn là) quen biết. Năm 1945, họ 
"nghe tiếng Cha Già vọng trời Đông, theo Cha Già tiến ra một mùa thu, phá hết phố phường, biệt ly 
đời gấm hoa, vui đời áo nâu" vì "bên tê là chốn sầu u, có người dân Việt gục đầu trên đất thù, bên 
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ni là chốn tự do, kính nhờ Cha Già, toàn dân được ấm no" kiểu ông Phạm Duy (Chuyện gia đạo, 
Kiều Hinh, NgD54). Rồi cũng như ông Phạm Duy, hoặc không vui đời áo nâu được lâu lâu một tí, 
hoặc đến năm 1950, Trung Cộng chiếm hoàn toàn Hoa Lục, Việt Cộng hết cần họ nữa, đuổi về 
vườn, họ lén lút về thành, hưởng bơ sữa, nhưng không hề hé răng về lý do "B quay", vẫn cứ mang 
cái hào quang "khiến chán" bắc thang cho Việt Cộng ra hù vợ hù con. Nay họ cỡ tuổi thất thập cổ 
lai hi, và vẫn chưa ngớt khoe thành tích. 

Con họ, vì thế, cỡ 10 tuổi khi sống dưới chế độ Miền Nam, lớn lên giở trò phản đối chiến tranh 
tự vệ, ngưỡng vọng hòa bình xâm lăng, nhưng khi đồng chí ruột thịt xã nghĩa tới, thì... di tản, hay ít 
lâu "nhà sạch nhà, phố sạch phố", thì... vượt biên tìm của cải vật chất. Năm nay con họ chừng ở 
tuổi ngũ thập tri thiên mệnh. 

Cháu họ, cỡ lên 10 vào năm 1975, được ông bà cha mẹ mang chạy ra ngoại quốc, được các 
quốc gia thu dung giúp đỡ cho ăn học, đâm "không có mặc cảm, không hận thù, không làm chính 
trị, có quyền dân chủ, tự do yêu nước, có quyền về xây dựng quê hương"... kiếm tiền! Năm nay 
cháu họ ở tuổi tam thập nhi lập. Nhất định cả ba đời nhà họ không bao giờ giám bỏ mọi bảo đảm để 
sống dưới chế độ cộng sản đâu. Nhưng ba đời nhà họ lúc nào cũng tranh chức thành phần tiến bộ, 
cũng giành lấy tiếng tốt, cũng hô hoán yêu thương quốc gia dân tộc, cũng có quyền chê bai người 
khác chống cộng sắt máu, ngoan cố, lạc hậu. Không biết với quí vị thì sao, chứ với tôi, ba đời nhà 
họ chỉ là quân chuyên nghề ăn gian, chơi quịt. 

Tất cả những người tương tự như những kẻ điển hình trên đây đã trực tiếp góp phần cung dâng 
đất nước cho cộng sản vào ngày 30-4-1975. Ngày nay, lại cũng họ đang trực tiếp củng cố chế độ 
cộng sản. 

Họ đang lân la cộng sản để "báo công", xin được thưởng. Cộng sản cũng sẽ thưởng. Nhưng 
đừng có hòng được cộng sản sử dụng lâu dài. Cộng sản không có ngu như cái đám ba đời quay quắt 
nhà họ đâu. 

Tin tôi đi. 
 

1. Chữ nghĩa và chức tước lấy từ Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của chính Đỗ Mậu. 
2. Hai người này một gốc Phi Luật Tân, một gốc Tàu, còn lũ gốc Việt thì không ngu trung đâu,  
chúng khôn hơn nhiều, và ngày nay chúng đang huênh hoang "phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm" đấy. 

 
 
 

NGHỀ QUÌ? 
 
Đúng lúc ông Trần Đạo đề nghị thay thế danh xưng trí thức bằng khoa bảng, thì ông Phạm 

Nam Sách viết bài "Nghề quỳ, góp ý với ông Nguyễn Gia Kiểng" trên báo Thời Luận, số ra ngày 
29-5-94, tiếp lời bài "Nói chuyện với trí thức: Mặt thật của ai?" của ông Kiểng đăng trên tờ Ngày 
Nay (Houston, Texas), số 297 ngày 15-5-94! 

Ông Sách viết: 
Ông Nguyễn Gia Kiểng đánh dấu hỏi lớn (?) đối với tầng lớp mà ông gọi là trí thức. Ông tự 

hỏi: "Tại sao hàng ngàn vạn trí thức lỗi lạc đã phục tùng họ (người lãnh đạo cộng sản Việt) một 
cách ngoan ngoãn và còn hết lời tâng bốc họ, đã làm biết bao nhiêu người khác tưởng họ là những 
thần tượng và chạy theo họ?" ... Đọc toàn bài, tôi nghĩ ông Kiểng xem những người có khoa có 
hoạn như người trí thức [1], và theo ông Kiểng: Có khoa thì phải quỳ trước mặt thày học để được 
chỉ dẫn bí quyết thi đậu, có hoạn thì phải quỳ trước các vua chúa. Ông Kiểng gọi đó là nghề quỳ! 
Đi học cũng quỳ mà làm quan cũng quỳ, tốt hơn hết nên gọi nghề của kẻ trí thức là nghề quỳ. 
Ông Sách – tạm coi như bênh người trí thức – đề nghị "câu trách móc của ông Nguyễn Gia Kiểng 
lẽ ra phải viết như thế này: Tại sao hàng ngàn, hàng vạn trí thức lỗi lạc, khi biết thực tế và bản 
chất cộng sản, vẫn phục tùng họ một cách ngoan ngoãn?" 
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Nếu tôi không lầm, vào năm ông Hồ Chí Minh cướp được quyền bính, ông Kiểng mới 3, 4; 
ông Sách mới 10, 11 tuổi. Nên cái sự oán trách cũng như sự bênh vực không có gì chính xác. 

Ông Sách viết: 
Những người có học vị cao, đời sống ung dung, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, tất cả 

đều bỏ đi để theo Đảng Cộng Sản, tranh đấu cho tổ quốc và giống nòi. 
Điều này sai. Ngoài các thành phố 100% "tiêu thổ kháng chiến" dĩ nhiên chẳng ai được phép ở 

lại, chứ đừng nói gì "người có học vị cao". Còn chỉ nói riêng Hà Nội, nếu nói tất cả đều theo cộng 
sản, thì các bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Tiến Hỷ, Trần Văn Lai, Phạm Khắc Quảng, Bảng, 
Thuần; luật sư Vũ Văn Hiền, kỹ sư Đào Trọng Kim, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, các ông Nguyễn 
Hữu Trí, Nghiêm Xuân Thiện,... – tạm đan cử mấy vị thôi – ở đâu; thì ai lập Nam Kỳ Tự Trị trong 
Nam, Ủy Ban Chấp Chính Lâm Thời ở Trung, Hội Đồng An Dân ở Bắc; và lập ra để cai trị... Tây 
chắc, thưa ông Sách? Rồi các cụ nhà ở vùng nào để đến nỗi các ông Sách, Kiểng lại lạc lõng phía 
bên này mà không ở cùng "cách mạng"? Tôi lấy hai nhân vật, trong những người mà chính ông 
Sách nêu ra, làm điển hình sự sai lầm: 

Ông Nguyễn Mạnh Tường không hề "ca ngợi, đi theo cụ Hồ" như ông Sách nói. Trong cuộc 
phỏng vấn ngày 27-11-1989 đăng trong Giai Phẩm Xuân Quê Mẹ số 105 và 106, tháng 1, 1990 do 
Hoà Khánh thực hiện, ông khẳng định: Tôi không hề tham gia Mặt Trận Việt Minh. 

Thực thế, mãi hơn nửa năm sau ngày cộng sản cướp chính quyền, sau tạm ước 6-3-46, ông mới 
giúp nhà nước soạn một bản lập trường của chính phủ (thèse gouvernemental) khi Nguyễn Hữu 
Đang đến văn phòng luật sư của ông nói Hồ Chí Minh mời ông đến có việc nhờ cậy. Và theo tôi 
biết, khi ra khu, ông tiếp tục hành nghề luật sư. Chính tôi có việc đã nhờ cậy ông. Sau đó, ông giữ 
những chức giám đốc Đại Học Luật, Sư Phạm, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Trí Thức và nằm trong ban 
chấp hành các tổ chức quần chúng như Ủy Ban Hòa Bình Thế Giới, Hội Hữu Nghị Việt Xô, Hội 
Hữu Nghị Việt Pháp, Hội Luật Gia Việt Nam,... 

Ông Nguyễn Hữu Thọ vẫn ở trong vùng cộng hòa. Chỉ vì Ngô Đình Diệm bắt giam (như đã bắt 
giam các người trí thức khác), mà lại được cộng sản lập tâm đánh tháo từ nhà tù Tuy Hòa chạy ra 
khu, nên ông mới nhận chức chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tuyên bố thành lập từ tháng 
12, 1960. Và mãi năm 1965 ông Thọ mới trở thành đảng viên cộng sản. 

Những người trí thức Việt Nam không hề một lúc nào lạ lùng gì về cộng sản. Điển hình là, ông 
Nguyễn Văn Trung, một "trí thức" thiên cộng, cỡ tuổi hai ông Sách Kiểng, chỉ mới tra cứu một 
chút, là đã thấy được ngay: 

Đọc mục luận thuyết về chính trị hay mục thời đàm của Nam Phong, nhất là những năm từ 
1917 đến 1925, không mấy số không nói về cộng sản, tình hình nước Nga sau cách mạng tháng 
Mười, nhằm tạo cho người Việt Nam chưa hề biết cộng sản là gì một ấn tượng sợ hãi hay một ý 
niệm xấu về cộng sản: Nào là cộng sản phá gia đình, tôn giáo, vua chúa, cướp ruộng, khủng bố, 
bạo động. Nào là tình hình nước Nga nguy ngập, kinh tế khủng hoảng, dân chúng đói kém, ruộng 
để hoang, nhà máy để trống, tương lai mù mịt đen tối, vân vân... (Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt 
Nam thực chất và huyền thoại, trang 241). 

Nam Phong có biết gì về cộng sản và có nói gian hay không? Mà thưa đấy là trước cả khi có 
Đảng Cộng Sản ở Việt Nam! Tuy vậy, vào năm 1945, người trí thức làm gì được và chạy đi đâu? 
Đâu có như hai ông Sách Kiểng ngày nay được nhận là tị nạn? Khi biết trước sau gì "đồng minh" 
Pháp cũng tấn công, cộng sản đành phải nổ súng ngày 19-12-1946. Họ lục soát từng nhà, lùng giết 
các người đảng phái quốc gia, và bắt mọi người dân đi tản cư. Ai nhờ được người Tàu bao che hoặc 
khôn khéo lẩn tránh lắm mới ở lại nổi. Còn thì đều vì bị bắt buộc hay vì sợ tên bay đạn lạc mà phải 
ra khỏi thành phố. Đâu phải vì muốn "theo cụ Hồ"? 

Cho nên những dân thường thì chỉ mấy tháng sau đã lục tục kéo nhau "dinh tê" (rentrer, trở về 
thành phố). Ngay cả những người vốn ở nông thôn, nếu có điều kiện, cũng bỏ về thành để tránh họa 
cộng sản. Còn người tai mắt như Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi,... thì đều bị kèm thật kỹ và điều 
động lên rừng núi. Loạng quạng về vùng xuôi là được phong chức "Việt gian" ngay. Đành chịu bó 
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tay, nín thở qua cầu, chờ dịp lủi. Còn vô phúc, bị kẹt, thì đành đầu hàng giai cấp. Tôi xin đưa một 
thí dụ nhỏ: Một nhóm bốn người bạn thân, lúc đó mới là sinh viên, chưa học xong, nhưng vì thiếu 
người và thuộc thành phần không được phép không tham gia (nếu không muốn được phong chức 
"Việt gian" và đãi ăn "bánh trôi, bánh khúc") nên đều phải nhận công tác: anh Kim, biện lý; anh 
Khải, biện lý; anh Lân, thẩm phán; anh Anh, thày thuốc. 

Chỉ mình anh Kim công tác quá xa miền trung châu, bị kẹt, đành ở lại ngoài khu và rồi ở lại 
Bắc luôn. Gia đình anh thì di cư vô Nam. Ba anh kia đều lủi được về thành. Anh Anh trở thành bác 
sĩ-giáo sư Trần Anh; sau bị ai ám sát, vì vụ gì, tôi không biết rõ [2]. Anh Lân trở thành đổng lý bộ 
thông tin một thời; sau cũng bị ám sát, khi cộng sản đã chiếm Miền Nam, cùng với bà vợ (thứ 
mấy?) là nghệ sĩ Thanh Nga, có lẽ là một vụ tống tiền, gây ồn ào một dạo. Anh Khải thì rắc rối hơn 
một chút. Anh trốn về, bị kết án tử hình vắng mặt về tội... đào ngũ, vội vàng bán hết cơ nghiệp, 
chạy một mạch sang Thụy Sĩ. Từ đó tôi không được tin tức gì về anh. Đấy, đại khái tình trạng các 
nhóm trí thức "đi theo cụ Hồ" đều tương tự như thế, chứ chả ngu ngốc tự nguyện gì đâu. 

Vậy, ông Sách bảo họ không biết gì về cộng sản thì tội nghiệp quá. Hồi đó, sách báo tây 
phương nói về những vụ tàn sát và thanh trừng của Lenin và Stalin, sự thất bại về kinh tế của cộng 
sản đâu có thiếu. André Gide, vốn thiên cộng, sau khi thăm thánh địa Moskva về, viết cuốn Từ Nga 
Về (Retour de L'URSS) trước Đệ Nhị Thế Chiến lận. Thực tế Xô Viết Nghệ Tĩnh "trí phú địa hào: 
đào tận gốc trốc tận rễ" thì ở ngay trong nước, đâu có xa lạ gì với họ. Cho nên những lý lẽ ông Sách 
nêu ra không có cơ sở gì cả. 

Nhưng mấy ai ở trong tay cộng sản mà giám hó hé. Chỉ không là người của họ mà có chút 
thành tích – cả trước ngày họ nắm quyền bính – là đã đủ để họ giết chết rồi; Phạm Quỳnh, Tạ Thu 
Thâu chẳng hạn. Là người đấu tranh cho độc lập thống nhất quốc gia là cũng chết không kịp ngáp; 
Hồ Văn Ngà, Dương Văn Giáo, Bùi Quang Chiêu, Huỳnh Phú Sổ chả hạn. Hai ông còn cần danh 
sách dài dằng dặc của những người trí thức bị cộng sản giết trong những ngày đầu họ nắm quyền 
bính hay không? Giết chóc tràn lan như vậy, cộng sản vẫn còn tiếc rẻ. Trong bài viết, cỡ đúng một 
năm sau ngày cướp được quyền bính, trên báo Sự Thật, cơ quan của Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa 
Mác (Đảng Cộng Sản), số tháng Tám 1946, Trường Chinh đã lại vội vàng nghiêm khắc cảnh cáo 
các đồng chí là hãy còn để quá nhiều "phản động"... lọt lưới! 

Ông Sách cho việc giải tán Đảng Cộng Sản vào tháng 11, 1945, ba tháng sau ngày cướp chính 
quyền, có ý nghĩa là "phong trào cách mạng do Hồ Chí Minh lãnh đạo không thể là phong trào 
cộng sản, có người cách mạng nào làm được như Hồ Chí Minh" và danh xưng Hội Nghiên Cứu 
Chủ Nghĩa Mác "này hiền lành" đánh lừa được người trí thức Việt Nam, "không một ai, nhất là bậc 
'trí thức' cha anh chúng ta, hình dung ra chế độ cộng sản" vân vân và vân vân. Tội nghiệp cha anh 
quá. Họ không đủ cái thông minh tối thiểu để suy luận rằng hà cớ Đảng Cộng Sản phải giải tán, nếu 
yêu nước thương nòi, nếu đấu tranh cho quốc gia dân tộc? Họ không đủ cái thông minh tối thiểu để 
nhận diện kẻ thù trong khi chính họ bị kẻ đó truy lùng, bắt bớ, giết chóc hàng loạt ngay từ ngày đầu 
cộng sản cướp được quyền bính cho đến ngày xung đột Việt Minh-Pháp. Chưa kể những thành tích 
chỉ điểm, phản bội của người cộng sản đối với họ tự ngày xửa ngày xưa! Họ kém thông minh như 
thế mà lại sinh ra được những con người thông minh như ông Kiểng, ông Sách ngày nay thì cũng 
lạ. Không biết những di tố thông minh ở đâu lạc vô thế nhỉ? Tôi biết ông Kiểng có đi "học tập cải 
tạo" mấy năm. Cho đến lúc được xuất ngoại, ông có giám hó hé gì không, mà chê cha anh? Tôi 
đoán ông Sách di tản ngay từ 1975. Ở ngoài này chửi cộng sản dễ lắm, ai làm chả được? Các ông 
hẳn biết những khóa "cải tạo tư tưởng" vào khoảng năm 1950 và "lao động vinh quang" dành cho 
trí thức cỡ năm 1956 chứ gì? Ngay cả ở nước Nga, nước Tàu mênh mông, có bao nhiêu trí thức 
giám hó hé, không chịu ép một bề, để mang tính mạng mình và tính mạng thân nhân ra đùa giỡn? 
Cho đến khi có "sửa sai, trăm hoa đua nở, đổi mới"! Thì sao lại đi trách trí thức Việt Nam hay gán 
cho họ là "theo cụ Hồ"? Nếu có những người tâng bốc như Nguyễn Khắc Viện, Huỳnh Tấn Phát thì 
vì họ là người cộng sản có bằng cấp hoặc người có bằng cấp đầu hàng cộng sản. Có bằng cấp 
không phải là trí thức như ông "trí thức" Nguyễn Gia Kiểng quan niệm. Còn trí thức thực sự mà có 
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chiến đấu chống Pháp trong thời gian xung đột Việt Minh-Pháp thì chỉ vì họ không muốn ở trong 
vùng Pháp chiếm đóng; vì họ nghĩ rằng chắc cộng sản cũng không đến nỗi táng tận lương tâm; và 
họ tin rằng sau khi đuổi được Pháp thì có thể nói chuyện phải trái với người cộng sản. Đó là cái 
nhược điểm trong chiều hướng suy nghĩ của họ, do tâm hồn họ quá ư trong sáng và thánh thiện, chứ 
không phải họ không biết gì về cộng sản đâu. Ngoài ra đều là do họ bị lùa đi và kềm kẹp kỹ quá, 
thoát ra không nổi. 

Ông Kiểng có bằng cấp gì đó, không biết đã có kinh nghiệm, đã có chương trình kế hoạch gì 
chưa, nhưng mới ba mươi tuổi, ông từ ngoại quốc về, nhảy tót lên ghế thứ trưởng. Người trí thức 
không nhận bừa chức vụ như kiểu Hoàng Đức Nhã [3], như Nguyễn Tiến Hưng, như ông. Ông có 
khoa, có quỳ trước thày học? Ông có hoạn, có quỳ trước vua chúa? Sao ông tưởng ai cũng quỳ, rồi 
suy đến cả cha anh để mà thống trách. Có điều cha anh có quỳ thì cũng quỳ trước những người tạm 
chấp nhận được. Chứ quỳ trước "vua" Nguyễn Văn Thiệu, quỳ trong cái cảnh nhặt lá bánh chợ 
chiều thì thê thảm và bất trí quá. 

Những khoa bảng khác, cỡ bự như Hoàng Xuân Hãn, cỡ tép riu như Nguyễn Văn Trung, Lý 
Chánh Trung, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Châu Tâm Luân,... làm dáng cấp tiến. Thực ra, họ chỉ 
là bọn tháp ngà mà tổng thống F.D Roosevelt đã chỉ mặt đặt tên rất chính xác ngay từ buổi nói 
chuyện trên đài phát thanh ngày 26-10-1939: Những kẻ hai chân được trồng chặt vào khoảng 
không. Họ không... ngoan ngoãn, mà ngoan cường chống đối trong một môi trường... an toàn, để 
đến nay không biết đã tự thấy cái ngớ ngẩn của họ chưa. Thì nên phục? 

Hiện nay cũng lại có những khoa bảng "hòa giải hòa hợp" và "xây dựng quê hương không mặc 
cảm với cộng sản" đấy. Cũng trong sáng và thánh thiện lắm chứ! Chỉ có điều cha anh trong sáng và 
thánh thiện vì không có kinh nghiệm, còn con em ngày nay đầy dẫy những tấm gương máu và nước 
mắt tầy liếp mà cũng không học hỏi được gì. Thì lại phải hỏi lại rằng liệu có tí di tố thông minh nào 
lạc vào trong họ hay không? 

Ông Sách cho biết, mãi tới cuối bài, ông Kiểng mới định nghĩa trí thức là một trình độ kiến 
thức và một khả năng suy nghĩ. Nhưng ông Sách bảo cần phải có thêm "tấm lòng quả cảm, tình 
cảm vị tha, ý chí vượt thoát, và, cuối cùng, cao vọng". Đó, thưa ông Sách và quí vị, chỉ vì người ta 
hiểu trí thức nông cạn như vậy nên người ta đã hành sử tệ hại và chụp bừa cái tâm địa hèn hạ lên 
các đấng cha anh. Tôi xin đồng ý với ông Sách, mà còn nghĩ rằng có lẽ cái phần ông thêm vào mới 
lại là quan trọng hơn. Nhưng cứ nôm na như ông Trần Đạo, thì trí thức là người có kiến thức nhưng 
phải "sống trí thức", xem ra vừa gọn lại vừa đầy đủ. Còn lũ khoa bảng không bao giờ sống trí thức, 
chúng ta chớ bao giờ nên để chúng nhập nhằng. 

 
1. Tội nghiệp thay cho người trí thức. 
2. Các bác sĩ đệ tử giáo sư Trần Anh cho biết chính học trò ông, tên Dương Văn Đầy, đã nhận lệnh cộng sản 
hạ sát ông. 
3. Anh này thông cảm được, vì là theo đúng lời ông bà dạy "giàu sang ba họ": Nguyễn, Hoàng, Ngô đùm bọc 
nhau. 

 
 
 

TUỒNG CƯƠNG 
 
Tôi đồng ý với BPTNgD rằng khi ông/bà Đỗ Quyên viết:  
Người miền Nam nhìn người miền Bắc theo khuôn mẫu định kiến tuyên truyền "con người cộng 

sản độc ác, vấy máu tanh gớm ghiếc vv..." Người miền Bắc nhìn người miền Nam cũng qua khuôn 
mẫu định kiến bị tuyên truyền khác là "bọn ngụy bán nước cho ngoại lai, bóc lột đàn áp người dân 
đen vv..." 
là đã đương nhiên hàm ý toàn [tất cả] dân miền Bắc, toàn [tất cả] dân miền Nam. Đâu cứ phải viết 
hai năm rõ mười mới được. Bằng không ông/bà Đỗ Quyên đã phải viết: MỘT SỐ người miền Nam, 
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MỘT SỐ người miền Bắc... Ngược lại, tôi cũng đồng ý với BPTNgD là người dân Việt Nam 
KHÔNG AI cho rằng TẤT CẢ người Miền Bắc hay TẤT CẢ người Miền Nam ĐỀU có cái nhìn 
như vậy. 

Thế nhưng ông Nguyễn Trần Ai khẳng định ông đã có cái nhìn đó. Ông lại dẫn chứng ông kỹ 
sư đầu đường không tiếp bà mẹ ruột, cô dược sĩ cuối đường cấm cửa ông bố ở Bắc vào. Tiếc là ông 
không cho biết ông bố bà mẹ này có phải là cán bộ đảng viên hay không. Và ngoài ông bố bà mẹ 
ra, ông kỹ sư và cô dược sĩ có tiếp ai chăng? Biết đâu họ ghét đảng viên, cán bộ mà không ghét dân 
lành? Chính tôi cũng miễn tiếp một số cán bộ đảng viên Miền Bắc, nhưng vẫn tiếp bà con. Vì rõ 
ràng ông bác sĩ đi "học tập" -- mà ông Nguyễn Trần Ai nêu làm thí dụ -- viết thư không chấp nhận 
chàng rể mới, dân ngoài Bắc vào, theo ông Nguyễn Trần Ai, cũng chỉ là viết cho chính mình và để 
minh định lập trường với... cán bộ (đảng viên?). Riêng ông Nguyễn Trần Ai cũng thế. Ông có thể 
khẳng định với tôi là ông không hề "hồ hởi" tiếp đón thân nhân bằng hữu nào từ ngoài Bắc vào, tập 
kết hay ở bưng về chăng? Gia đình nào mà chả có thân nhân, bạn bè ngoài Bắc vào, tập kết hay ở 
bưng về. Bà Nguyễn Trần Ai và các công tử tiểu thư có thể nhớ giùm ông đấy. Không ai có thể lên 
án tất cả mọi người của một dân tộc về một tội cả. Muốn gì thì gì, trong cái hàng mấy chục triệu 
người cũng phải có một số người không phạm tội ác đó. Thì sao lại giám kết tội tất cả??? Huống lại 
là thân nhân, bằng hữu mà mình biết chắc họ cũng chỉ là những nạn nhân. Có cương cũng chỉ nên 
cương vừa vừa thôi. Chứ chả lẽ nay chúng ta ở hải ngoại thù hận TẤT CẢ người trong nước, chỉ vì 
họ đã phải sống 20 năm (cùng ngang khoảng thời gian với đồng bào Bắc khi họ vào Nam năm 
1975) dưới chế độ cộng sản hay sao? 

Nói chuyện cương, tôi lại xin thưa chuyện về ông Nguyễn Gia Kiểng. Đọc bài Nghề Quỳ của 
ông Phạm Nam Sách, tôi nghĩ hai ông chỉ chê kẻ sĩ và người trí thức... bất trí, đi phục vụ vua chúa, 
cộng sản. Nhưng khi được NgD chuyển cho bài viết của ông Kiểng, thì thực lòng tôi thấy ông là 
người thích cương ghê quá. 

Theo tôi biết, đầu tiên ông cương chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc. Đáng lý chuyện hòa giải 
hòa hợp là giữa phe cộng sản và phe cộng hòa – là hai phe đánh đấm theo lịnh của quan thày – sau 
khi bị quan thày bỏ rơi, hay giữa kẻ thắng và người bại theo ngôn ngữ của ông. Thì ông lại cương 
lên là có một sự hận thù giữa quốc dân Nam Bắc (như ông Nguyễn Trần Ai trên đây) để cho cái 
việc hợp tác – mà ông hy vọng – giữa hai đám nguyên tay sai có màu chính nghĩa. Đây là một thủ 
đoạn chính trị đòi hỏi ở quốc dân một chút sáng suốt về việc lộng ngôn. Rồi ông lại cương chuyện 
dân chủ đa nguyên. Ai chẳng biết dân chủ vốn nó đã đa nguyên, nếu không nó đã không là dân chủ. 
Và ai chẳng mong chuyện dân chủ trực tiếp, đồng thuận tối đa. Nhưng thực tế là phải chấp nhận 
dân chủ gián tiếp, đại nghị, và thiểu số phục tùng đa số. Ngay chỉ riêng một thân một mình, mỗi khi 
có sự phân vân cần lựa chọn, thì mình cũng đã phải hy sinh cái thích ít cho cái thích nhiều rồi, làm 
sao mà thỏa mãn mọi mặt cùng một lúc được. Đàng này ông khoe dân chủ đa nguyên hơn hẳn dân 
chủ cổ điển. Là nó tìm đồng thuận tối đa của mọi "nguyên". Chừng nào hết nước hết cái mới đành... 
thiểu số phục tùng đa số! Như vậy, bao giờ vấn đề mới được giải quyết. Có họa là chuyện chính trị 
trong xa lông. Hoặc chỉ cốt có tí danh từ mới để đỡ đòn cho... dân chủ tập trung! Còn trong bài 
"Nhân đọc Bùi Tín, nói chuyện với trí thức: Mặt thật của ai", ông cũng vẫn lại cương, với tham 
vọng chứng minh cái sở đoản của giới sĩ phu và trí thức. 

Tôi công nhận là bài viết của ông bàn về vấn đề văn hóa và có giá trị nêu lên một vấn đề văn 
học. Viết bài này, tôi không nêu lên những điểm bất đồng ý với ông, việc mà ông Thiện Nhân 
Nguyễn Khánh Do đã viết một phần trên Thế Giới Ngày Nay số 122 trong bài "Bàn về một bài 
tham luận mạt sát giới sĩ phu và trí thức suốt dòng lịch sử Việt Nam đăng trên báo Ngay Nay ở 
Houston". Tôi cũng không băn khoăn về việc ông có phụ họa việc "nhận diện tàn dư Nho giáo 
trong thực tế xã hội ngày nay, là cái cần phải phá bỏ một cách khoa học để thanh toán ảnh hưởng 
của Nho giáo" mà giáo sư Trần Đình Hượu đặt ra trong "Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà 
nước KX-O7" hay không. 
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Mà tôi chỉ vạch ra việc ông đã lầm ở hai chưởng: chưởng đánh kẻ sĩ và chưởng khích tướng trí 
thức. 

Trước đây ông tìm ra căn cước của "trí thức". Họ vốn dòng dõi "cô tư Hồng". Bây giờ, đi xa 
hơn về quá khứ, ông tìm ra họ là hậu duệ của giới sĩ phu Nho học. Ông bảo rằng "kẻ sĩ" thời xưa 
học nghề làm tôi tớ, nô lệ nên con cái họ ngày nay là "trí thức" không giám làm lãnh tụ. Cái hảo ý 
của ông là ở đây: Khuyến khích trí thức trẻ nhận lãnh vai trò lãnh đạo thay vì theo đuôi thiên hạ. 
Tiếc rằng sự thực không nên như vậy. 

Vì trước hết, ông không phân biệt Khổng nho với Hán nho và Tống nho (chưa kể có thể còn có 
cả Việt nho). Thời Xuân Thu Chiến Quốc loạn lạc triền miên, cụ Khổng đưa ra thuyết chính danh 
định phận là để cứu thiên hạ khỏi cảnh được làm vua thua làm giặc của bao nhiêu kẻ đầy tham 
vọng. Theo cụ, kẻ sĩ tu tề trị bình nên tìm người hiền mà giúp, mang tài kinh bang tế thế ra ổn định 
thiên hạ. Giúp có thể là dạy dỗ, khuyên răn, cảnh cáo. Không phải là tôi tớ, nô lệ. Chứ cứ ỷ vào tài 
ba, tham vọng của mình, thì loạn hoài hoài, bao giờ dân mới hết khổ. Thế mà là tách rời khỏi dân 
sao? "Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh", "dưỡng chi, giáo chi", Khổng Mạnh mong muốn gì 
hơn là phục vụ người dân? Nhà Hán, nhà Tống, nhà Lê, nhà Nguyễn lợi dụng Nho học không phải 
lỗi ở Khổng Mạnh và cũng không có nghĩa tất cả nho sĩ đều là Hán nho, Tống nho hay khuyển nho. 
Một thí dụ nhỏ: Các văn thân dưới thời nhà Nguyễn khi tuyên bố "Phan Lâm bán nước, Triều đình 
khi dân" và không tuân lệnh nhà Nguyễn, tự chiêu mộ dân quân chống xâm lăng cứu nước thì nô lệ, 
tôi tớ ở đâu? 

Sau đó, thất bại, họ về ở ẩn, con cháu họ nương náu nơi đồng ruộng núi rừng, bất hợp tác. "Trí 
thức" tân học, như chính ông nói, là đám con cháu "cô tư Hồng", đâu có phải hậu duệ của họ mà 
mang tội "tổ tông truyền". Mà cả cái đám này nữa, họ cũng chẳng chịu làm nô lệ, tôi tớ cho ai. 

Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Dương Văn Giáo, Nguyễn Thái Học, Hồ Văn Ngà, 
Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Nguyễn Xuân Tiếu, Trương Tử Anh, Lý Đông 
A,... có thờ ai, có làm đàn em của ai? 

Nhưng lúc này mà khuyến khích tham vọng làm lãnh tụ thì thật là mang họa cho quốc gia dân 
tộc. Chúng ta chưa đủ phân hóa sao? Năm ba người đã có một lãnh tụ. Nhiều khi lãnh tụ chỉ chỉ 
huy bà vợ và lũ nhóc con. Cứ xem các đảng phái, đoàn thể Việt Nam hiện nay thì biết. 

Cuối cùng, ông cương về Bùi Tín. Bùi Tín là kẻ sĩ? Bùi Tín theo cộng sản khi còn là vị thành 
niên, nếu không vì ăn chưa no lo chưa tới thì chỉ là phù thịnh. Về già, Bùi Tín tuyên bố tinh hoa 
dân tộc đều nằm cả trong Đảng Cộng Sản khi chưa bị khai trừ, rồi tố cáo các "đồng chí kính mến" 
khi bị khai trừ. Đến nỗi người khác phải... kinh (không có dấu sắc) phục, thì chỉ là một thứ thò lò 
lật lọng. Cộng sản chỉ làm chủ Bùi Tín, đánh bại Nguyễn Gia Kiểng. Còn người quốc gia bị đế 
quốc Nhật, đế quốc Pháp, đế quốc Anh, đế quốc Mỹ, đế quốc Nga, đế quốc Tàu đánh bại. Chả có gì 
để mà hổ thẹn. Mặt thật của người quốc gia vẫn đẹp và từ lâu họ vẫn biết phải như thế nào và phải 
làm gì. Nhưng họ đã bị các đế quốc và tay sai giết gần hết. Hiện họ còn quá ít, cần thời gian để nuôi 
dưỡng. Tuy vậy, rồi thời gian sẽ trả lời. 

 
 
 

NƯỚC MẮT McNAMARA 
 
Cuốn sách và chuyện khóc lóc của McNamara gây nên một sự khá ồn ào, đến nỗi cả ông... Đỗ 

Mười cũng phải có ý kiến! 
Một ông tổng trưởng quốc phòng của đệ nhất siêu cường phải chờ đến gần ba chục năm mới 

nhận ra cái lầm của mình, thì quả cũng là một điều đáng nói thật. Nói theo một đàng, thì chuyện 
Mỹ dính dự vào Việt Nam là một sai lầm, vì tốn kém cả hàng trăm tỉ mỹ kim, gần sáu chục ngàn 
mạng đệ nhất công dân thế giới, mà rút lại phải bỏ cuộc, mất mặt cả bầu cua cá cọp, tái diễn tuồng 
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chàng Goliath và chú bé David. Đây là lối nói giả ngộ, có khùng mới tự dưng cơm nhà vác ngà voi. 
Mà Mỹ tôn thờ triết lý thực dụng, khó mà khùng cho được. 

Theo một đàng khác, thì vì Việt Nam là cái cửa ngõ để cộng sản Nga Hoa tràn lan khắp thế 
giới thứ ba nên – vì quyền lợi an ninh Mỹ – phải ngăn chặn. Nam Việt Nam bất lực, thì Mỹ phải 
trực tiếp nhảy vô. Ở đây chẳng phải vì bảo vệ tự do dân chủ, chẳng cần đếm xỉa đến con người, 
nguyện vọng dân bản xứ. Người Mỹ "biết hết", người Mỹ "giỏi nhất", dân bản xứ bán khai đếm xỉa 
đến làm gì, chỉ cốt một lũ tay sai bảo sao nghe vậy là được rồi. Tính phản thùng hả? Thịt! Người 
quốc gia hả? Dẹp! Khi họa cộng sản hết đe dọa nữa, thì rút, vì "lịch sử đã sang trang"! Cái này có 
vẻ thực tế "the American way" [cung cách Mẽo] quá cỡ! Theo một đàng khác nữa, thì cộng sản là 
"cái xấu cần thiết" và Việt Nam là hy sinh vật. Cuộc chiến Việt Nam tạo thời gian, điều kiện ổn 
định cho phe tư bản Mỹ và đồng minh xây dựng phồn vinh (phía Nga Hoa cũng vậy). Kể từ cuối 
tháng Tám 1945 trở đi, khí giới dư thừa của Đệ Nhị Thế Chiến có chỗ tiêu thụ, kỹ nghệ các xứ 
Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Tân Gia Ba, Hong Kong,... – và dĩ nhiên cả Hoa Kỳ – 
bành trướng, phồn thịnh. Rồi lại gài được cho hai chú đầu sỏ cộng sản đối đầu nhau ở Việt Nam, thì 
một trăm tỉ và gần sáu chục ngàn mạng quá rẻ. Ngày nay, Gorbachev chơi bẩn, bỏ cuộc, kinh tế thế 
giới bước vào giai đoạn lúng túng vì còn chờ sao cho có "cái xấu cần thiết" khác. 

Còn theo người Việt Nam, thì, cả hai miền, đều là vô phúc. Người lãnh đạo chân chính bị thực 
dân, đế quốc cùng lũ tay sai tận diệt. Còn lại nhà nước hai miền toàn là lũ bất nhân, bắt dân phải 
đánh chém nhau cho chúng lấy tiền của Mỹ, của Nga-Hoa. Chết chóc, đổ vỡ biết bao nhiêu. Nhưng 
Miền Nam may mắn hơn một chút. *ít ra cũng gần 20 triệu người còn được hưởng tí chút không 
khí trong một thời gian mười năm, hai mươi năm. Hai mươi triệu người, hai mươi năm được thở 
hút tí không khí, cái giá kể ra cũng không quá ư vô ích. Và chúng ta vẫn tri ân tiền Mỹ, người Mỹ 
đã mang đến cho chúng ta, mặc dù chỉ là một cách gián tiếp. Vậy đúng sai, phải trái, lợi hại cũng 
tùy. 

Nhưng nếu phối hợp chuyện ông McNamara với một vài chuyện, như chuyện giới truyền 
thông Mỹ nay mai hội luận tại những bốn địa điểm (Virginia, California, Sài Gòn, Hong Kong) về 
cuộc chiến Việt Nam, việc ông Bush nhấp nhổm đi Việt Nam – bằng con mắt người Việt bình dân 
– thì cũng khá giản dị, vì thấy nhiều người có lợi quá. Mà với người Mỹ thì cái gì có lợi, đó là đạo 
đức, đó là lương tâm. Ông Clinton sắp tái ứng cử nay mai sẽ chẳng còn bị truy về tội phản chiến, 
trốn quân dịch, mà trái lại trở thành con người sáng suốt, yêu nước quá trời. Những người Mỹ chủ 
trương bắt tay với nhà nước Việt Nam kiếm lời hiện nay thì lại cũng rất anh minh, trước là chuộc 
lỗi sai lầm cũ, sau là được làm bạn với những người cộng sản... yêu nước. Việc Hoa Kỳ trở lại Việt 
Nam không còn là phản bội gì ai mà lại là một công việc chính đáng vô cùng. Nhất là lúc này 
Trung Cộng đang diễu võ dương oai trong vụ Hoàng Sa, Trường Sa: Triển vọng con rồng Tàu trở 
thành "cái xấu cần thiết" để các đàn anh da trắng mắt xanh Ki Tô Giáo (Nga, Mỹ, Đông-Tây Âu) ra 
tay bảo vệ tự do dân chủ cứu nguy đám đệ tam thế giới da vàng, da đen ngoại đạo Á-Phi, cho các 
lái súng tây phương có việc, cho tây phương phồn vinh, cho đám da vàng da đen giết lẫn nhau, bớt 
miệng ăn ở cái thế giới nhân mãn này. 

Mỹ tính thế tất người Việt "yêu nước" còn tính kỹ hơn. Chả thế mà đến "mợ" Kiều Chinh cũng 
vừa về khánh thành cơ sở nhân đạo, đóng góp phần... xây dựng đất nước. 

Còn người quốc gia thì lo lắng: Làm sao để người Việt Nam khỏi trở lại thành bia thịt một lần 
nữa? Để ông McNamara khỏi tốn nước mắt cá sấu!  

 
 

 
KẺ NGOAN CỐ 

 
Vào trung tuần tháng Tám 1994, đọc loạt bài "Tiếp tục phản đối tổng thống Clinton" của bác sĩ 

Phan Quang Đán đăng trên nhật báo Người Việt, tôi thật ngậm ngùi. 
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Tôi làm gì có hân hạnh quen ông Đán, mà cũng chỉ như mọi người dân Việt khác, đây đó trong 
cuộc đời mình, dù muốn dù không, đã biết đến ông. Bắt đầu bằng vụ đói năm Ất Dậu (1945). Khi 
đó ông mới chỉ là một sinh viên y khoa, đứng lên xướng xuất phong trào Thanh Niên Khất Thực, đi 
xin của bố thí về nuôi người sống, chôn người chết. Việc làm của ông được phần lớn thanh niên 
học sinh hồi đó hoan nghênh và tích cực theo gương, tự động tổ chức các đơn vị địa phương cấp 
cứu đồng bào. 

Rồi cộng sản cướp chính quyền (1945). Cũng là người trẻ nhìn ngay ra tâm hồn đen tối của 
đám cộng sản nhiều tuổi hơn, ông xuất bản tờ Thiết Thực, tự tay mang đi bán, vạch âm mưu bán 
nước, hại dân của chúng. Ông lại tổ chức Phong Trào Ngũ Xã, lập khu tự trị ngay giữa thủ đô Hà 
Nội, dùng võ lực đấu tranh chống cộng. Nhưng rồi trời chẳng chiều người. Cộng sản mời được 
Pháp trở lại, chính thức trở thành nhà nước cầm quyền, cùng Pháp tiêu diệt các đảng phái. Từ đó, 
tản cư, tôi không nghe gì về ông. Có vẻ ông trốn ra ngoại quốc, năm 1948 về tham gia chính phủ 
lâm thời Nguyễn Văn Xuân, chức tổng trưởng thông tin, chưa được nửa năm, rồi từ chức đi Mỹ 
học. Cho mãi đến khi ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, mới lại thấy ông tái xuất giang hồ. 

Theo tôi biết, ông mở phòng mạch chữa bệnh rẻ tiền bên Gia Định và thành lập Đảng Dân 
Chủ, mong làm thế đối lập như kiểu Huê Kỳ. Phòng mạch ông rất đông thân chủ bình dân. Và ông 
lại tiếp tục kiểu tự viết truyền đơn và tự mang đi phát. Dĩ nhiên ông Diệm không thể nào quan niệm 
nổi việc có người đối lập, nên khi ông Đán ứng cử vào quốc hội, và dù đạt số phiếu tối đa, vẫn bị 
loại, không được đại diện dân ở quốc hội bù nhìn, cùng trường hợp với nhân sĩ người Nam Phan 
Khắc Sửu. 

Năm 1960, ông vướng vào vụ đảo chính hụt của binh chủng Dù một cách lãng xẹt. Ông không 
có dự mưu mà chỉ tham gia vào phút chót, không làm gì hơn là kêu gọi vu vơ mọi người trên đài 
phát thanh. Nhưng chỉ thế cũng đủ để -- khi thoát hiểm -- ông Diệm, ông Nhu hành hạ, bêu nhục và 
giam tù ông cho đến khi chính hai ông này bị người khác hạ sát. 

Tôi lại biết ông có làm quốc vụ khanh cho nhà nước Đệ Nhị Cộng Hòa, phụ trách "cuộc cách 
mạng xanh", bằng viện trợ của Huê Kỳ, để giải quyết tạm thời nạn thất nghiệp, phần lớn là những 
người làm công cho Mỹ bị mất việc khi Mỹ rút dần khỏi Việt Nam. 

Riêng tôi, tôi thấy, kể từ khi ông Diệm cầm quyền, phương thức đấu tranh của ông Đán không 
đúng chỗ. 

Ông Diệm không muốn chia xẻ quyền bính với bất cứ ai. Đáng lẽ ông Đán nên dồn hết công 
sức vào việc đấu tranh quần chúng và phát triển ngầm Đảng Dân Chủ, có lẽ vai trò của ông thời Đệ 
Nhị Cộng Hòa đã giúp cho đất nước và dân tộc nhiều hơn. 

Từ khi di tản sang Mỹ, hình như ông không hoạt động gì tích cực cho lắm. Chỉ thỉnh thoảng 
thấy có bài đăng báo. 

Dù sao, tôi vẫn nghĩ ông là một trong số rất ít những người chiến sĩ quốc gia chân chính còn 
lại, tạm có tài ba, đức độ, uy tín. 

Ông có kinh nghiệm, thành tích. Ông được coi như có tinh thần phục vụ, không tham nhũng 
thối nát, chưa bị bôi lem. Thế mà ông lại ẩn một nơi, năm thì mười họa thỏ thẻ đôi lời. 

Lúc này là lúc lem nhem, khối kẻ giả hình giả dạng, mượn tiếng thương nước thương nòi để 
kiếm chác. Việt Cộng lúc này cũng khỏe hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ thì vô hạnh, như mọi 
người đều thấy. Chúng ta thật cần sự lãnh đạo. Chúng ta cần người hiểu rõ bản chất cộng sản, có 
kinh nghiệm về cộng sản, có bản lãnh khiến cộng sản nể sợ, có tư cách để cộng sản không thể bôi 
bẩn. Nghĩa là người thực sự chống cộng vì cộng sản hại dân hại nước, chống cộng vì yêu nước 
thương nòi, chống cộng ngay từ đầu và cho đến khi cộng sản hết là cộng sản. Chứ không chống 
cộng vì cảm tính, vì thù hằn riêng tư, vì quyền bính. Lại cũng phải hiểu rõ các "đồng minh". 

Người đó, tôi nghĩ điển hình có thể là ông Đán, theo tinh thần bài viết của ông. Và như thế, 
ông là kẻ ngoan cố, lạc hậu, không thức thời đối với những vị "cao thượng, phóng khoáng, cấp 
tiến,..." Ngược lại, ông là người mà những kẻ như tôi ngưỡng mộ. 
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Tôi nghĩ ông Đán cũng chưa quá già. Ông còn có thể dùng những kinh nghiệm, thành tích và 
uy tín của ông để tập hợp những người thực tâm lo cho dân cho nước trong một tình thế thật sự cần 
đến họ. 

Vì tôi liên tưởng đến bài viết "Một cuộc đời làm chính trị" của ông Ngô Khắc Tỉnh, được trích 
đăng cũng trong cùng thời gian và cùng trên tờ Người Việt. Có ai biết cuộc đời "làm chính trị" của 
ông Ngô Khắc Tỉnh ra sao không? Tôi thì không. Thế mà mới đây ông ta khoe thành tích. Những 
thành tích mà chắc chắn chính người anh em bà con của ông ta, giáo sư Ngô Xuân Thọ, phải lấy 
làm ngượng mặt. 

Những người như ông Đán thì ở ẩn. Những người như ông Tỉnh thì khoe thành tích. Làm sao 
người dân, nhất là người trẻ, không chán ngán, hay nguy hại hơn, lại tin lời khoe khoang. Thì rồi 
việc chống cộng sẽ ra sao? 

Nhật báo Người Việt tự nhận là cơ quan tranh đấu, ngay mang đăng bản chính bài của một 
người tự khoe mình đã là không thể chấp nhận nổi, huống chi đây lại trích đăng từ một báo khác, để 
giúp kẻ tự khoe mình, thì là với chủ trương gì, nhằm mục đích gì? Thật là khó hiểu. Cho nên điều 
mong mỏi là cần có những người như ông Đán "xuống núi" để cho bớt những chuyện múa gậy 
vườn hoang.  


