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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

Hoàng Hôn Toàn Tập gồm tất cả những truyện ký và tạp luận do Hoàng Hôn nhuận sắc, đã 
được in và phổ biến riêng rẽ. 

Chúng tôi nhận thấy những cuốn này gồm những ghi chép và nhận định xác đáng, chân thực về 
việc, về người của một giai đoạn nhiễu nhương và khó phân biệt nhất trong lịch sử nước ta. 

Do đó, chúng tôi mang in gộp lại, với mục đích bảo tồn một tài liệu cần thiết cho những người 
muốn tìm hiểu, nhất là những thế hệ sau cần những kiến thức khách quan, vô tư để rút kinh nghiệm 
cũng như tránh những lỗi lầm của người đi trước, trong việc phục vụ quốc gia dân tộc. 

Sách tập hợp một số bài viết theo lời thúc giục của nguyệt san Người Dân:  
Trong lúc này, những ý kiến khác nhau của mọi tầng lớp ở khắp nơi cần được trao đổi và thảo 

luận một cách nghiêm trang, trong tinh thần thành khẩn, tôn trọng lẫn nhau, nhằm đạt sự đồng 
thuận về một mẫu mực tốt đẹp cho xã hội Việt Nam nay mai. 

Nói cách khác, chúng ta muốn nghe từ nhau, nói với nhau về những khát vọng làm sao thúc 
đẩy lẹ hơn tiến trình sụp đổ của cộng sản, làm sao để đất nước ấm no, để tự do được tôn trọng, để 
dân chủ được thực thi? 

Khi cộng sản đổ, vấn đề lớn lao cấp bách cho Việt Nam là làm sao hồi sinh được một dân tộc 
mệt mỏi, nghèo đói, mất niềm tin. Và từ đó, tạo dựng một đất nước ấm no, tự do, dân chủ. 

Điều lầm lẫn lớn của những người dân bình thường là đã không phổ biến những ưu tư thắc 
mắc, những mong ước đòi hỏi bình thường nhưng vô cùng thiết đáo, khiến mọi việc đã được giải 
quyết một cách xa vời, không liên quan đến đa số, đúng hơn, luôn luôn thiệt hại cho đa số. 

Do đó, những bài trong cuốn sách này, phản ảnh những suy nghĩ về cộng sản, về sự có thể 
cộng tác với người cộng sản trong việc xây dựng đất nước hay không, về những công việc người 
cộng sản, người thiên cộng, người không cộng sản, người chống cộng đang làm hiện nay. Những 
suy nghĩ này xét ra bổ túc cho quí vị người Việt xưa nay ít có thì giờ quan tâm về những vấn đề 
trên cũng như cho những người Việt trẻ ít có điều kiện biết về đất nước, con người Việt Nam. Các 
bài được ráp nối cho thành một tổng thể liền lạc, nhất quán. Có thể có những chỗ trùng điệp, nhất là 
những đoạn bàn về bản chất cộng sản, nhưng người nhuận sắc cố tình không lược bớt, là cốt để 
nhấn mạnh. 

Lần tái bản này có sắp xếp lại, thêm bớt và sửa chữa. 
Tất cả các sách do Người Dân-VietBooks xuất bản thì bìa là do Nguyễn Đức phụ trách, ruột do 

Gia Hòa trình bày và Mỹ Linh, Hồng Thúy kiểm soát để chính tả bớt lầm lỗi, lời thêm trong sáng. 
Các chữ trong ngoặc vuông và chú thích cuối mỗi bài, nếu có, là do nhà xuất bản thêm vô. 

Tác giả và nhà xuất bản thành thật tri ân sự đóng góp của các thân hữu trên đây.  
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Phần Một 
 

DÂN ĐEN NGHĨ QUẨN 
 
 
 
VẤN ĐỀ CỘNG SẢN 
 
 

MỘT CHÚT QUÁ KHỨ 
 
Tôi xin chỉ nói chuyện chúng tôi, tôi và một số bạn bè cùng thế hệ. Chuyện quí vị, tôi không 

giám biết. 
Thế hệ ông cha chúng tôi muốn tìm hiểu cái gì mới mẻ thì đều phải qua các tài liệu dịch từ 

sách Tàu. Mà mấy ông Tàu thì lại cũng dốt đặc. Chữ nghĩa mới, họ đâu đã có, phần lớn là phải 
phiên âm, đọc theo giọng Bắc Kinh thì đúng boong. Nhưng mình đọc ra giọng Hán Việt, lắm lúc 
nghe đến buồn cười. Chả hạn chữ inspiration, họ đọc "in xì pia lế sần" [1] thì mình đọc thành yên sĩ 
phi lý thuần, loáng thoáng như có cái gì phi lý, chả ra cái của nợ gì, cũng chẳng hiểu nó là cái chi 
chi. Democracy họ đọc "đi mô cờ lá xì" mình đọc đức mã khắc lập tây, lại cứ tưởng là thuyết của 
ông Mã Khắc Tư (Karl Marx), humour họ đọc "íu mờ" mình đọc u mặc, nghe có vẻ mơ huyền tợn, 
club họ đọc "cơ lớ bờ" mình đọc câu lạc bộ. Chán quá. [1] 

Còn communism, chả hiểu mấy ông ba Tàu (?) nghĩ sao mà dịch là cộng sản thay vì chủ nghĩa 
công xã. Và tóm tắt nguyên tắc cộng sản là tam vô nhị các. Ba cái vô là không bị tróc phọc bởi 
những cái gông cùm gia đình, tổ quốc, tôn giáo. Mọi người hoàn toàn tự do. Nhị các là muốn ăn thì 
ăn, muốn làm thì làm. Các tận sở năng các thụ sở nhu. Muốn gì được nấy. Thế là các cụ bèn hiểu là 
của cải trên thế gian này sẽ thành của chung hết. Khoái chí tử. 

Nhưng có kẻ cắc cớ thắc mắc: 
- Cái gì chung cũng được, nhưng vợ con cũng chung luôn hả?  
- Chớ còn gì nữa! 
Quí vị không tin? Tôi xin trích câu chuyện ông Nguyễn Vỹ kể lại trong cuốn "Tuấn, chàng trai 

nước Việt" tập I, trang 359: 
Năm 1924, cộng sản đã bắt đầu tuyên truyền bí mật trong các giới gọi là "trí thức", nhất là 

giáo giới. Dĩ nhiên là quan tây và quan an nam không hề biết một tí gì về các sự kiện ấy, cũng như 
họ chẳng biết gì về hai tờ báo Le Paria và Việt Nam Hồn (của Đảng Độc Lập Việt Nam ở Pháp, 
hoàn toàn không có dính líu gì với cộng sản cả). [2] 

Trong toàn thể đám đốc học và trợ giáo ở Qui Nhơn, chỉ có mỗi một thày trợ giáo lớp Năm là 
theo lý thuyết cộng sản, và thày hiểu cộng sản với ý nghĩa tuyệt đối giản dị là tất cả của cải đều là 
của chung. 

Chính trò Tuấn cũng được thày trợ lớp Năm rủ đến nhà thày chơi và tuyên truyền. Hình như 
không những riêng ở nhà trường, mà kể cả thành phố Qui Nhơn, chỉ có mỗi một thày trợ dạy lớp 
Năm là theo cộng sản, nghĩa là theo chủ trương như thày thường tuyên bố, là: 
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- Của đời muôn sự của chung. Không có cái gì là riêng của ai cả. Thế rồi một hôm có một anh 
thợ chụp hình (tuy là thợ chụp hình duy nhất trong thành phố, nhưng tiệm anh vẫn nghèo nàn) đến 
xin vô đảng và nói:  

- Tôi cũng xin theo làm cộng sản đệ tử của thày. 
Thày mừng quá, và khi anh thợ chụp hình, đã biết trước rằng thầy có cái máy ảnh chụp hình 

mới mua, hỏi: 
- Thưa thầy trợ, thày đưa cho em cái máy đó để em dùng được hông?  
Trung thành theo thuyết cộng sản của thày, thày trợ vui vẻ đưa máy cho anh thợ chụp hình... 
... Một hôm cô trợ than phiền rằng tất cả quần áo, chén dĩa, nồi đồng, mâm thau, thày đã chia 

hết cho hàng xóm mỗi người một mớ, để họ đem về nhà làm "của chung", đến nỗi bây giờ ở nhà chỉ 
còn mỗi một nồi đất mà thôi. Thày trợ Tố (thường) giảng dạy: 

- Cộng là chung, sản là của. Cộng sản là của chung. Của mình tức là của chung hết thiên hạ. 
Vợ của tôi, ai xin, tôi cũng cho. 

Cô trợ tức mình và xấu hổ, ôm mặt khóc hu hu cả một buổi chiều. Thế rồi có một anh chàng 
đẹp trai, con thứ bảy của một ông thày thuốc Nam, đang soạn tuồng cải lương và định lập một 
gánh hát cải lương Bình Định -- buổi chiều đó lò dò đến nhà thày trợ, xin vào đảng cộng sản. 

Thày mừng rỡ đón tiếp và nhận anh làm đồng chí, bảo cô trợ pha trà đãi người đảng viên mới. 
Uống xong một tách trà nóng, đồng chí cải lương tủm tỉm cười bảo:  

- Thưa thày, thày cho em mượn cô trợ về ở chung với em có được không? Thày trợ cười hãnh 
diện: 

- Được chớ. Của đời muôn sự của chung. Của tôi, tôi phải chia cho người khác dùng. Của anh 
cũng vậy. Mình là cộng sản, phải thực hành lý thuyết đó chứ... Nhưng anh mượn vợ tôi rồi phải trả 
lại tôi nghe hông! 

Đồng chí cải lương cứ tủm tỉm cười: 
- Dạ. 
- Chừng nào trả? 
- Dạ, chỉ vài ba tháng, cô trợ giúp tôi lập gánh hát cải lương xong, rồi tôi trả lại thầy, vì thấy 

nói cô trợ có giọng ca tứ đại oán nghe mê.  
- Ừ phải, vợ tôi ca tứ đại oán thì hay kinh hồn. Anh muốn mượn vợ tôi thì tôi sẵn sàng cho 

mượn, nhưng ba tháng anh phải trả lại tôi, nghe không!  
- Dạ, thầy trợ nói đúng quá. Vậy mới đúng là cộng sản chứ, hỉ! Cô trợ nằm trong buồng nghe 

rõ câu chuyện, khóc thút thít nhưng, không biết nghĩ sao, cô vùng đứng dậy, xách nón ra bảo 
chồng: 

- Cơm chưa nấu nghe! Cái nồi đất bể rồi. Thày chịu khó ra chợ mua cái nồi khác về nấu cơm. 
Tôi đi với anh này. 

Nói xong, người đồng chí mới của thày Tố chào thày rồi cùng người vợ thày ra đi. Nhưng câu 
chuyện đến đây chưa chấm dứt. Vì sáng hôm sau thày trợ Tố đến nhà người đệ tử để bắt vợ về. Thế 
là một cuộc cãi lộn rồi đánh lộn. Vợ thày trợ Tố lại xách nón ra đi. Và lần này cô đi mất biệt, 
không ở với anh bầu cải lương mà cũng không trở về nhà chồng cộng sản! 

Kế đó, phong trào cộng sản của thày trợ Tố tự nhiên giải tán. Thày Tố cũng bị đổi đi tỉnh 
khác. 

 
* 

 
Phong trào cộng sản 1924 của thày Tố giải tán, nhưng phong trào cộng sản 1930 của Hồ Chí 

Minh thì không. 
Lúc này thì cha anh chúng tôi tiếng Tây tiếng U đã... một cây. Với chúng tôi, các cụ sao mà 

giỏi thế. Có khi còn giỏi hơn cả thế hệ trước là khác. Thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý. Các 
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cụ chia phe, thành ra quốc gia, xã hội, đệ tam, đệ tứ. Cũng lúc này, dân Việt mình chia làm hai 
thành phần rõ rệt: dân thành phố và dân thôn quê. 

Thôn quê hay thành thị, thì ngoại trừ một tối đại thiểu số nhố nhăng, còn tối đại đa số chúng 
tôi vẫn theo truyền thống: 

Cá không ăn muốn cá ươn, 
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

Đâu có mấy ai giám mặc áo quá vai, trứng khôn hơn rận, dù dân tỉnh đã học theo nếp sống tây 
phương. Còn dân quê thì vẫn sống theo nếp cũ. Nay, chúng tôi thường được nghe những vị đầu óc 
tiến bộ nói rằng có một khoảng cách già trẻ. Mới đây cũng được nghe một lời nói tương tự, là tại 
sao những người già lại cứ áp đặt những điều mình muốn lên đám trẻ. Nghe thật hữu lý. Nhưng 
riêng với chúng tôi, chúng tôi nghĩ khác. Người già có làm gì thì chắc cũng là vì ý thức trách 
nhiệm, muốn điều hay điều tốt cho người trẻ (dĩ nhiên là loại bỏ trường hợp già trẻ cạnh tranh 
nhau). Bằng không thì đã để mặc kệ. Đến nay tôi vẫn còn mang máng nhớ hồi nhỏ được nghe một 
câu tương tự như thế này: Si jeunesse savait et vieillesse pouvait (nếu người trẻ có kinh nghiệm của 
người già và người già có năng lực của người trẻ). Tôi cho là câu nói thật lẩm cẩm. Vì với chúng 
tôi, người già dạy bảo, người trẻ vâng lời, là phối hợp hai thứ, thì còn phải nếu, giả thử, ví bằng làm 
gì nữa. 

Chả hạn người già biết là chơi dao thì đứt tay, bảo ban hay cấm đoán trẻ không được chơi dao, 
thì là muốn tránh sự hiểm nguy cho trẻ, chứ cấm đoán đó ăn vàng ăn bạc gì cho người già. Dĩ 
nhiên, trẻ không được chơi dao thì đâm ra oán thán người già, nhưng vì ý thức trách nhiệm và lòng 
thương yêu mà người già áp đặt việc cấm đoán. Chứ chả lẽ để mặc cho trẻ tự tìm lấy cái kinh 
nghiệm đứt chân đứt tay? Đến lúc đó, thì trẻ lại oán thán già biết mà không dạy bảo, không cấm 
đoán! 

Cho nên chúng tôi chẳng thấy cái khoảng cách già trẻ, cái sự dạy dỗ của người già làm trở ngại 
gì cho sự trưởng thành, sự tự do của mình. Mang áp dụng vào địa hạt chính trị, theo những sự giáo 
huấn của cha anh, chúng tôi học hỏi, và rõ rệt nhận ra là mấy cụ thuộc phe quốc gia sinh hoạt lè 
phè văn nghệ; mấy cụ xã hội thì ngả nghiêng, có lẽ phe nào các cụ cũng chấp nhận tuốt. Hai phe 
này hoạt động mạnh ở ngoài Bắc. Đặc biệt nhất, là ở trong Nam, mấy cụ đệ tứ, toàn là những trí 
thức cỡ bự, nói giỏi, viết giỏi, tổ chức giỏi và hoạt động mạnh, công khai, trong vòng pháp luật, 
nhưng có tính cách tự phát. Chỉ riêng phái cộng sản đệ tam thì có sự đỡ đầu của đảng mẹ bên Pháp, 
đảng bố bên Nga, đảng bác bên Tàu, có tài trợ, có huấn luyện, có cơ cấu thông tin, yểm trợ quốc tế, 
nhưng sao giọng lưỡi cũng như các hoạt động làm chúng tôi vô cùng khó chịu. 

Vào đầu năm 1930, mấy cụ quốc gia nổi lên đánh Pháp ở Bắc, nhưng trứng chọi với đá, nên bị 
dẹp thật mau lẹ. Thế mà rồi chẳng biết sau ngay sau đó ít tháng thì mấy cụ đệ tam lại nổi lên ở 
miền Trung. Nhưng điều quái đản là các cụ này cứ nhè dân mình mà diệt. Khẩu hiệu là "trí phú địa 
hào, đào tận gốc trốc tận rễ". Với chúng tôi thời đó, xét nếu cần diệt thì là diệt thực dân, triều đình 
và quan lại, chứ trí phú địa hào thì là những thành phần mà dân tộc nào cũng cầu mong có cho 
nhiều, sao lại đi diệt họ. Rõ ràng là đám đệ tam này muốn làm suy nhược quốc gia để làm tay sai 
cho quốc tế. Mà quả xét thành phần, thì đúng là như thế. Theo Eric Hoffer, có mười loại người 
thích làm chính trị, cách mạng:  

1/ Những thanh niên nhiệt huyết và phần tử trí thức, 2/ Những người mới nghèo (new poor), 3/ 
Những người bị gạt ra ngoài lề (outcasts), 4/ Những người không thích ứng được với cuộc sống 
(misfits), 5/ Những người bất lực (impotents), 6/ Những người tham vọng, 7/ Những kẻ ích kỷ, 8/ 
Những tội phạm, 9/ Những người hay phiền muộn, 10/ Những người bị ám ảnh. 

Chúng tôi thấy phần lớn các cụ quốc gia, xã hội, đệ tứ thuộc thành phần 1, còn các cụ cộng sản 
thuộc chín thành phần còn lại. 

Thế cho nên khi năm 1945 cộng sản cướp được quyền bính, thì cha anh chúng tôi đã cảnh cáo 
ngay về nguy cơ của đất nước. Người nào may mắn có cha anh sáng suốt và biết nghe lời, thì biết 
dè dặt để nghe ngóng, nhận xét. Người nào có cha anh sáng suốt nhưng tự cho trứng khôn hơn rận, 
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thì có "khoảng cách già trẻ", và con cái chê cha mẹ lạc hậu, không thức thời, ngoan cố, không yêu 
nước,... Vậy là có một đám người thành thị hăng hái hùa theo, tham gia "cách mạng kháng chiến". 
Còn những người ở thôn quê thì, ngoại trừ một số ít trẻ tuổi hiếu động, phần lớn đều ù lỳ. Các vị 
nào ở khoảng tuổi 70 ngày nay hẳn đều còn nhớ những lục đục giữa cha mẹ và con cái hồi 1945, 
1946 trong việc tham gia hay không tham gia Việt Minh, kháng chiến hay không "khiến chán". 

Khi cuộc xung đột Việt Minh-Pháp nổ ra, có thể nói hoàn toàn do đám thanh niên thành phố 
gánh vác, cộng sản trốn lên an toàn khu trên rừng. Thôn quê tương đối vẫn yên hàn. Cho đến 1950, 
Trung Cộng chiếm được toàn Hoa Lục, Việt Minh sa thải thanh niên thành thị, bắt đầu kết nạp 
nông dân, bằng chiêu bài Quân Phân Điền Thổ. Bấy giờ đến lượt nông dân hiểu lầm và cho rằng 
sau khi làm xong nhiệm vụ đánh Pháp thì sẽ được chia chác ruộng nương nhà cửa. Đúng ra cộng 
sản cũng có chia, nhưng là đánh lừa, chỉ ít lâu sau là bắt hợp tác hóa, và mọi người trắng tay, mất 
cả đến nông canh điền khí. 

Sau 1975, trẻ già gì thì cũng biết bản chất cộng sản là như thế nào, nhưng làm gì được nữa? 
Thế nhưng ngày nay, ở ngoại quốc, chúng ta lại có một thế hệ trẻ "rất tài ba, rất sáng suốt, rất tiến 
bộ, rất phóng khoáng", đang lên tiếng chê trách cha anh ngoan cố, lạc hậu, áp đặt thù hận cộng sản 
lên họ. Họ tự thấy không có thù hận, không có mặc cảm, thừa khả năng đối phó với cộng sản. Tôi 
rất lấy làm "hồ hởi", hy vọng những người này đã biết họ phải làm gì, làm như thế nào, đã có 
chương trình kế hoạch đưa đất nước dân tộc đi tới đâu, chứ không phải chỉ là chuyện thừa hành, 
làm dưới sự chỉ huy của tư bản ngoại quốc, của nhà nước bản xứ để kiếm tiền, kiếm địa vị mà lại tự 
dối mình dối người bằng những mỹ từ yêu nước thương nòi, đóng góp cho xứ sở, xây dựng quê 
hương. Những điều này, năm mươi năm nay đã chán kẻ làm rồi. Một là hạng người ngớ ngẩn bị 
lừa. Một là bọn người lưu manh bán rẻ quốc gia dân tộc. 

Cho đến nay, tôi chưa thấy ai ngoài hai loại kể trên. 
 

1. Người Tàu không phát được âm "r", mà phát thành âm "l". Ta không phiên âm trực tiếp, lại theo Tàu, đâm 
ra nghe vừa ngây ngô vừa ngọng theo luôn. 2. Nói cho rõ hơn thi hai tờ báo đó là do Nguyễn Thế Truyền, lãnh 
tụ Đảng Độc Lập (có hồi cũng gia nhập cộng sản), chủ trương: Le Paria là của cộng sản, Việt Nam Hồn là của 
An Nam Độc Lập Đảng. Hồ Chí Minh nhận vơ, kèm luôn cả những tài liệu khác như Bản án thực dân, Tám 
điều yêu cầu, Ngục trung nhật ký,... Rồi đám đàn em xúm vào hùa theo. 

 
 
 

BÉ CÁI LẦM! 
 

Theo truyền thống "sẽ nói suốt đời, nói tới muôn đời, nói mãi", tôi xin nối gót ông Nguyễn Chí 
Thiện, nói về "cái lầm to thế kỷ". 

Không hiểu sao ta lại có thành ngữ "bé cái lầm", mà có lẽ lại là để chỉ một cái lầm thật lớn? 
Riêng tôi thấy, "cái lầm to thế kỷ" của chúng ta rút lại là chỉ do hai "cụm từ": cộng sản và vô 

sản. 
Hơn 50 năm nay, tôi đã khá tốn công sức thăm dò nhiều người Việt Nam -- bình dân, trí thức, 

già trẻ, từ lơ là đến chú tâm về chính trị -- về hai nhóm chữ này. Và kết quả thì đều hiểu như sau: 
Cộng là chung. Sản là của cải. Vậy thì dưới chế độ cộng sản sẽ không ai có của riêng nữa, mọi 

thứ đều là của chung, ai cũng có quyền sử dụng, thụ hưởng. Nhiều người lại hiểu là lấy của người 
giầu chia cho người nghèo, quân phân tài sản. Mà ai cũng tinh thần cao, máy móc thì tối tân, sản 
xuất thừa mứa ra, là "các tận sở năng, các thụ sở nhu". Cứ làm hết khả năng của mình rồi muốn 
hưởng gì thì hưởng. Đâu có thiếu mà lo. 

Vô là không. Vậy người vô sản là người không có của cải, nôm na là những người nghèo khó, 
cùng khổ, tức cái đại đa số của nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản tranh đấu cho tất cả những người đó 
khỏi sự bóc lột của những kẻ quyền thế, mang lại cơm áo ấm no tự do hạnh phúc cho họ. Người 
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cộng sản kêu gọi "vô sản thế giới, hãy liên hiệp lại" là theo ý đó. Để cả thế giới này thành một thiên 
đường, toàn chuyện hoan ca. 

Tôi xin đơn cử một thí dụ, chính ngay trên tạp chí Người Dân (Vài vấn đề cần phải làm cho 
sáng tỏ, NgDTL36, tháng Tám 1993), ô/b Vũ Hoàng Anh Bốn Phương viết: 

Họ là những người gia nhập Đảng Cộng Sản vì lý tưởng thật sự đấy. Nếu lý tưởng cộng sản 
được hiểu là xây dựng một xã hội lành mạnh, lo cơm no áo ấm cho nhân dân, giảm bớt khoảng 
cách giầu nghèo, bảo vệ những quyền tự do căn bản của nhân dân, tạo cho mọi người có cơ hội 
đồng đều mà không ai có thể bóc lột được ai. Lý tưởng trên ai chẳng mong muốn. Dựa vào mục 
tiêu của nó, người ta có thể gọi lý tưởng cộng sản, lý tưởng quốc gia, lý tưởng nhân bản, vv... đều 
được cả, chỉ khác từ ngữ sử dụng. Người không cộng sản thường hay bị dị ứng từ ngữ. Hễ cái gì có 
chữ cộng sản là không đẹp, không tốt. Tội cho từ ngữ bị hãm hiếp. 

 
Bản thân tôi chưa hề nghe ai nói khác. Ngay cả những người chống cộng có trình độ cũng giải 

thích như thế. Chỉ có cái thêm vào rằng đó là chuyện lý thuyết, còn thực chất thì cộng sản sẽ không 
thực hiện những điều đó. 

Thế nhưng tất cả vẫn đều tự nhận là chống cộng, tị nạn cộng sản, hoặc ghê hơn... làm chính trị! 
Do đó, công việc phản tuyên truyền không có sức thuyết phục bất cứ ai. Vì người nghe chỉ cần 

vặn lại một cách đơn giản rằng: Các ông bà không ưa họ, sợ mất tài sản, rồi vu cáo họ. Làm sao 
biết được chuyện tương lai, mà lại giám đoan chắc rằng họ không thực hiện những điều nói đó. Sao 
không nghĩ trái lại, là họ sẽ... làm thật? 

Thế là đủ biết thắng bại về ai! 
Trong khi đó, thực ra cộng là "gộp vào, thêm vào" (Từ Điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ, Hà 

Nội 1992). Tôi dùng định nghĩa của Việt Cộng để khỏi bị kết tội là xuyên tạc. 
Không biết người đầu tiên dịch là ai -- ông Nhật Tanaka, ông Tàu Lý Đại Chiêu, hay ông 

Mông Cổ Xukhê Bato -- nhưng thật là lương thiện, thật là tài. Người này đã dịch theo nghĩa mà 
không dịch theo chữ (xin xem dưới đây). Tức là bao nhiêu tài sản đều được gộp lại. Gộp vào tay 
nhà nước, đúng hơn, vào tay đảng. Không làm gì có cái nghĩa "chung" ở đây để mà hòng dùng 
chung, hưởng chung. Rõ ràng, minh bạch. Ai hiểu khác đi là tự mình lười biếng không chịu tìm 
hiểu, đừng trách móc người cộng sản. 

Vì rằng cộng sản là một nhóm chữ dịch từ chữ communism ra. Nhưng communism vốn phát 
xuất từ chữ la tinh communia. Communia có nghĩa là "xã", một đơn vị địa dư, hành chánh (Pháp: 
commune, Anh: commune). Kể từ Karl Marx (sinh năm 1818) -- và với Marx -- thì đúng là như 
thế. Vì bắt đầu bằng Commune of Paris (công xã Ba Lê 1792-1794), tiếp đến Communist League 
1847-1852, rồi Communist Manifesto 1848 (Das Kommunistische Manifest, cương lãnh của 
Communist League), rồi lại đến Commune of Paris 1871, tất cả đều dùng chữ commune. Có nghĩa 
là đặt nặng về nghĩa "xã". 

Chỉ chữ communis mới có nghĩa là "chung" (Pháp: commun, Anh: common). Vậy nếu đặt 
nặng theo nghĩa tính từ "chung" thì đã phải dùng chữ commonism. Vì những tài liệu của Marx và 
Engels tất nhiên phải bằng tiếng Đức, tiếng Anh. Mà "chung" trong tiếng Anh thì phải là common, 
tiếng Đức là allgemein, mà không thể lẫn lộn như trong tiếng Pháp. 

Cho nên đáng lý communism phải được dịch ra là chủ nghĩa công xã. Mà công xã là một hình 
thức tổ chức chính trị chuyên chính, kinh tế kiểm soát. Và chỉ có thế. Vậy thì, nói cho thật rộng, 
communism cũng chỉ là chủ thuyết cách mạng chủ trương lật đổ nhà nước hiện hữu để thiết lập một 
nhà nước theo hình thức công xã. 

Nhưng đến Lenin thì y chỉ nghĩ đến quyền lợi của Nga Xô, mà nhập nhằng dựa uy tín Marx, 
sau nửa năm "vớ" được chính quyền, tháng Ba 1918, y đổi tên Đảng Bolshevik của y thành Russian 
Communist Party, rồi lại cố tình dùng chữ communism trong Communist International (Comintern) 
để lừa gạt mọi người tây phương -- trong khi đệ nhất và đệ nhị quốc tế đều chỉ ghi suông là First 
International (hay International Workingmen's Association) và Second International thôi. 
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Lê, Xít đã vo tròn bóp méo chủ nghĩa Marx hết còn hình dạng nữa. Nên chính giữa đảng viên 
với nhau, thì họ xác định họ là người Bônsêvích, chủ nghĩa của họ là Mácxít-Lêninít hoặc, đúng 
nhất, họ là Staliniêng. Và cũng chính vì thế, Trotsky lên án Lenin, Stalin phản bội, mà quay ra lập 
đệ tứ quốc tế để trung thành theo con đường của Marx. 

Vậy, tất cả những người cộng sản (bôn sê vích) chỉ phục vụ quyền lợi tổ quốc Nga Xô, quyền 
lợi Đảng Bônsêvích. Đó là giáo điều, là tín lý. Không hề có gì liên quan đến quốc gia, dân tộc, 
nhân dân cùng khổ. 

Một khi nhà nước bônsêvích cầm quyền thì làm gì, chúng ta đã quá rõ, khỏi cần nói thêm. Cái 
chính là họ đã nhập nhằng dùng chữ communism để lừa gạt, và đã lừa được mọi người, nhất là 
người Việt Nam nghèo khổ. Nhưng đúng ra thì lại là tại những người Việt Nam có chút trình độ đã 
tự ý tự biên tự diễn lầm lộn về các chữ "communism, cộng sản", mà không buồn mất chút công tìm 
hiểu, để rồi tự chôn mình và chôn luôn quốc gia dân tộc. 

Còn chữ vô sản là dịch từ chữ workingmen/proletariat, được định nghĩa là "người thuộc giai 
cấp công nhân dưới chế độ tư bản (nói khái quát); người lao động không có tư liệu sản xuất, phải 
làm thuê và bị bóc lột (nói chung)" (sđd). VÔ tư liệu SẢN xuất không hề có nghĩa là không có các 
của cải khác, mà chỉ cần là công nhân xí nghiệp, đi làm thuê cho tư bản. Đó là với Marx. Còn với 
Lenin, đúng ra, điều cần hơn cả lại phải là đảng viên mới thực sự được là "giai cấp công nhân". 
Bằng không thì chỉ là công nhân suông tình. 

Ngoài "giai cấp công nhân" (tức đảng viên) ra, không chỉ tư bản, tất cả mọi thành phần khác 
trong xã hội đều là kẻ thù không đội trời chung của người bônsêvích, dù là khố rách áo ôm. Vì tất 
cả đều có đầu óc tiểu tư sản, tham luyến của cải vật chất hoặc tinh thần. Người hành khất có cái bị 
cái gậy, ai lấy mà còn giằng lại, là tiểu tư sản. Ở truồng, giơ bàn tay lọ lem xin ăn, bị mắng nhiếc 
mà lại tức giận hay tủi hổ, hắn vẫn là tiểu tư sản. Tất cả những kẻ như vậy phải bị tiêu diệt, hoặc 
phải đầu hàng. Cho đến khi nào đều biến thành nô lệ của "giai cấp công nhân". Và chỉ còn một giai 
cấp chủ nhân ông duy nhất, là "giai cấp công nhân". Hiểu khác đi cũng vẫn do lỗi lười lĩnh tìm hiểu 
của những người có phận sự tìm hiểu. 

Và nực cười cho những ai tự nhận đấu tranh mà lại không có lấy một chút cố gắng để biết 
mình biết người. Vì hai định nghĩa trên đây là chính thực của chủ thuyết cộng sản. 

Vậy chủ nghĩa cộng sản, tức chủ nghĩa Mác-Lê/chủ nghĩa Bônsêvích của Lenin-Stalin -- 
không phải chủ nghĩa công xã của Marx -- nhằm thiết lập một thể chế tập trung mọi quyền lực, mọi 
quyền lợi vào tay đảng cộng sản địa phương và trung ương, không cho bất cứ ai có bất cứ một thứ 
gì, dù là vật chất, dù là tinh thần, và tất cả phải biến thành những con người máy, những con người 
bị điều kiện hóa. Nôm na như thiên hạ vẫn thường nói thì là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc 
(ngoại trừ tổ quốc Nga Xô). Ở đâu chưa tước đoạt được hết, thì chỉ vì là điều kiện chưa cho phép 
thôi. Trước đây còn Nga Xô, thì quyền hạn tối cao là Đảng Cộng Sản Nga Xô. Nay Nga Xô tan 
tành, mà là ngoài ý muốn của các đảng cộng sản, thì quyền hạn tối cao là ở mỗi đảng địa phương. 
Bản chất không hề thay đổi bao giờ. 

Vậy mà chỉ mới đây thôi, vẫn còn có "chính trị gia" nói: 
Trên thực tế chủ nghĩa Mác Lê và chế độ cộng sản không còn tồn tại tại Việt Nam... chế độ 

hiện nay tại Việt Nam bản chất là một chế độ độc tài đảng trị còn mang tên là đảng cộng 
sản...(Nguyễn Chí Thiện: Hãy duy trì chỗ đứng lịch sử dành cho anh, Trần Bình Nam, Thông 
Luận). 

Làm như chế độ cộng sản khác với chế độ độc tài đảng trị. Nếu "không còn tồn tại tại Việt 
Nam" thì vì lẽ gì mà họ vẫn cứ giữ khư khư cái tên cộng sản như vậy? Và thế nào mới là chủ nghĩa 
Mác-Lê, mới là chế độ cộng sản, mới là người cộng sản? Rồi nói giả dụ ngược lại, nếu trên thực tế, 
những người cộng sản vẫn giữ nguyên bản chất Mác-Lê, nhưng đổi tên đảng đi, mà chắc chắn là rồi 
ra họ sẽ đổi (như hồi năm 1951 họ đã đổi tên thành Đảng Lao Động), thì chủ nghĩa Mác-Lê, chế độ 
cộng sản, người cộng sản tại Việt Nam có còn hay sẽ mất? 

Lại thêm có "chính trị gia" khác nói: 
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Họ là những con người như chúng ta, cũng quan tâm đến đất nước mà theo cộng sản... chúng 
tôi chủ trương hòa giải hòa hợp giữa những người cộng sản biết đặt đất nước trên chủ nghĩa cộng 
sản(Hoà giải hòa hợp với ai?, Trần Ngọc Sơn, Thông Luận). 

Nhưng đã bảo những người còn mang tên cộng sản thực tế chỉ còn là độc tài đảng trị thì không 
thể hòa giải hòa hợp với những "người cộng sản này" được, mà hẳn là phải với một loại người nào 
khác chứ. 

Thế cho nên: 
Với chủ trương hoà giải hòa hợp dân tộc, chúng tôi bỏ qua một bên bè phái lãnh đạo đảng 

cộng sản, chỉ hướng đến quảng đại đảng viên cộng sản bình thường hoặc quần chúng của đảng vì 
hai lẽ: thứ nhất là vì họ cũng là nạn nhân và thường là nạn nhân đầu tiên của đảng cộng sản; thứ 
hai là vì đảng cộng sản đã thoái hóa và chính nghĩa lại ngả về phía chúng ta. Chúng tôi tin tưởng 
sẽ tranh thủ được những người cộng sản chưa thoái hóa... 

Lạ thật. Là đảng viên, là quần chúng của Đảng (cảm tình viên?) mà lại là nạn nhân đầu tiên của 
Đảng. Thế thì tụi "Việt gian, phản động", trí, phú, địa, hào, và dân đen sướng thật. Mà những "đảng 
viên, quần chúng của đảng" này thật là ngu xuẩn. Là nạn nhân đầu tiên mà vẫn không chịu rút lui, 
cứ bám lấy Đảng để "được" làm nạn nhân đầu tiên, tranh phần của... lũ khốn trên đây! Nhưng vậy 
thì tranh thủ cái lũ ngu xuẩn này có lợi ở điểm nào nhỉ? Ngoài ra, chắc những người "cộng sản 
chưa thoái hóa" là khi họ chưa chiếm được Miền Nam. Có nghĩa là trước 75, ở ngoài Bắc, các 
người cộng sản khá lắm, dân Bắc Kỳ sướng lắm. Và tranh thủ được "người cộng sản chưa thoái 
hóa", chắc sẽ có "cải cách ruộng đất, đấu tố", thì sướng mê tơi! 

Nhưng cũng nên xin cho biết rõ "người cộng sản chưa thoái hóa" là người như thế nào. Vì tôi 
thì cứ nghĩ rằng người cộng sản chỉ cần biết có "Bác, Đảng và tổ quốc Liên Xô" thôi. Và như thế 
họ mới là "người cộng sản chưa thoái hóa". Còn bắt họ mang "đặt đất nước lên trên chủ nghĩa cộng 
sản" của họ là bắt họ thành người cộng sản thoái hóa đấy, và họ hẳn phải là người đã bỏ Đảng 
Cộng Sản mất rồi. Thì lấy đâu ra người "cộng sản chưa thoái hóa" nữa để mà hòa giải hòa hợp đây? 

Người cộng sản mà ông Nguyễn Hữu Đang nói "đã về chính trị thì một mất một còn thôi, chứ 
còn có dung hòa gì nữa. Có phải là việc gia đình đâu... Đấy là tôi nói quan điểm của cộng sản, nó 
phải như thế mới được, không thể khác được" (Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang, NgD62) có phải là 
"người cộng sản chưa thoái hóa" không? Tôi không giám khẳng định, chỉ có điều chắc chắn là họ 
cương quyết không... dung hòa (hòa hợp hòa giải?)! 

Ông cộng sản Nguyễn Hữu Đang đã nói thực. Cộng sản là phải không dân chủ. Cộng sản là 
phải không đa nguyên. Cộng sản là phải không đa đảng. Cộng sản là phải không tương nhượng. 
Dân chủ không thể là cộng sản. Đa nguyên không thể là cộng sản. Đa đảng không thể là cộng sản. 
Tương nhượng không thể là cộng sản. Bất cứ ai thực tâm chủ trương một trong những điều này thì 
bắt buộc, theo giáo điều tín lý, đã phải hết là cộng sản. Vậy người cộng sản nào nói dân chủ, đa 
nguyên, đa đảng, dung hòa thì một là lưu manh, hai là ngu ngốc. Người không cộng sản mà tính 
chuyện dân chủ, đa nguyên, đa đảng, dung hòa với cộng sản, thì một là ngu ngốc, hai là lưu manh. 
Giản dị có thế, "nó phải như thế mới được, không thể khác được." 

Nhưng thế này mới ghê hơn nữa: 
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện xác nhận trong buổi nói chuyện tại San Jose ngày 16-12-1995 rằng 

ông chưa thể có nguồn vui, vì: 
"Căm giận, đau buồn, uất hận, xót xa, 
Ta chưa có niềm vui nào hết cả. 
Thù nước, thù nhà, thù bản thân chưa thể trả, 
Chiếc đinh ba đâm suốt cuộc đời ta không thể rút ra." 

Và ông nói: "Đến ngày hôm nay, chiếc đinh ba đó vẫn chưa rút ra khỏi được con người tôi. 
Chỉ khi nào tan bóng cộng sản, lá cờ quốc gia mà lúc này tôi có vinh dự đứng chào sẽ bay lồng 
lộng ở thủ đô Hà Nội và Sài Gòn, lúc đó mới là lúc tôi có thể có niềm vui được". 
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NẾU ĐƯỢC VẬY THÌ CÒN GÌ BẰNG VÀ QUÁ ĐƠN GIẢN. Nhưng giải quyết hội chứng một 
trận đòn không thể bằng một trận đòn thù. Và trước ngày nhà thơ Nguyễn Chí Thiện chờ đợi đến, 
thì chiếc đinh ba thù hận đã đốt cháy con người ông từ cơ thể đến tinh thần. Thi sĩ Nguyễn Chí 
Thiện CHỈ CÓ THỂ rút chiếc đinh ba đang "đâm suốt cuộc đời ta" một cách an toàn bằng cách 
vận dụng công lực của tình thương đẩy chiếc đinh ba tai hại kia ra khỏi tâm hồn của ông để cùng 
với các lực lượng tiến bộ trên thế giới và trong cộng đồng dân tộc tiếp nối cuộc đấu tranh chống 
độc tài đảng trị bằng sự khôn ngoan và nhân ái, vì tương lai lâu dài của dân tộc Việt Nam, chứ 
không phải vì hận thù. (Trần Bình Nam trên đây) Đúng là thời đại của chúng ta hiện nay đi vào chu 
kỳ... thượng ngươn có khác, lổn nhổn những đấng cứu thế, vừa ra ngõ là đủ gặp cả tá các đấng nam 
nữ rao giảng tình thương! 

Nhưng tại sao lại "đơn giản"? Ông Nguyễn Chí Thiện không nghĩ điều đó là đơn giản, chúng 
ta chẳng ai nghĩ điều đó là đơn giản. Đạt được ước vọng đó còn là mệt cầm canh. Chỉ những chính 
trị gia... đấm dài, nhện nướng [1] mới cho rằng đạt được điều đó là đơn giản. 

Và tại sao lại chỉ có thể có cách rút đinh ba đó là an toàn. An toàn vào cái khổ nào? Một kẻ bị 
hung thủ giết cha. Hắn "vận dụng công lực của tình thương đẩy chiếc đinh ba ra". Hung thủ giết 
đến mẹ. Hắn lại đẩy chiếc đinh ba. Hung thủ hiếp vợ. Hắn cũng đẩy đinh ba. Hiếp con. Hắn đẩy 
đinh ba tiếp. Hiếp cháu. Hắn lại đẩy đinh ba nữa. Cha, coi bộ đẩy đinh ba hoài thì cũng mệt. Chắc 
phải nhờ ông Trần Bình Nam "khôn ngoan và nhân ái" -- chuyên gia đẩy đinh ba -- và "lực lượng 
tiến bộ" của ông tiếp tay đẩy giùm. 

Chỉ cái điệu nói lấy được, lấp liếm kiểu cộng sản, bất kể phải trái. Mỗi khi gặp nạn, tìm ông 
Nam ở đâu nhỉ? Ông ơi! Bấy giờ ông ở đâu? Hoa Kỳ hay Phi Châu? Hở ông Trần Bình Nam??? 

Hỏi những điều như vậy tất bị các ông bà hòa giải hòa hợp dân tộc và công ty cho là không 
nghiêm chỉnh rồi! Nhưng tôi vẫn cứ phải hỏi và mang cái lầm to thế kỷ cũ mèm ra nhắc lại. 

Trước hết là vì cho đến nay mọi người vẫn chưa chịu tìm hiểu gì hơn, ngây thơ với cái biết sai 
lạc của mình, mà vô tình quên tội ác của cộng sản, hoặc có hảo ý với cộng sản, hay làm lợi cho 
cộng sản. Nhưng nhất là còn vì hiện đang có những sự lập lờ của những kẻ ve vãn cộng sản vì tư 
lợi, nhưng vẫn với luận cứ lưu manh rằng người cộng sản đấu tranh cho người nghèo khổ và người 
cộng sản cũng yêu nước, để biện minh cho việc làm khuất tất của họ. Bằng chứng: Mới đây, có cái 
thư của ông Nguyễn Hộ gửi ra chúc tết đồng bào hải ngoại và kêu gọi lập Mặt Trận Dân Chủ. Các 
ông bà hòa giải hòa hợp (HGHH) mừng húm, vội vàng triệu tập nhau suy tôn, bầu ông Hộ làm lãnh 
tụ. Các ông bà HGHH xưa nay vẫn khoe có liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với các đồng chí "cộng 
sản tiến bộ". Đùng một cái, lại có thư ông Hộ cải chính thư đó không phải của ông ta. Sao vậy? Các 
ông bà HGHH xưa nay tào lao, chẳng có liên lạc gì ráo trọi? Lãnh tụ không thèm nhận các ông các 
bà làm thủ hạ? Hay giữa các ông các bà có sự tranh nhau làm thủ hạ cho lãnh tụ mà chưa ổn với 
nhau? Hoặc lãnh tụ dẹp chiêu này để sẽ ra chiêu khác? 

Đàng nào thì xem ra cái sự hòa giải hòa hợp ngay giữa mấy vị cũng còn muôn vàn trục trặc! 
Quí vị cũng còn thuộc loại chính trị đấm dài, nhện nướng. Thưa có phải không? 

Nhưng cứ rao giảng "hòa giải hòa hợp dân tộc, bất bạo động, đa nguyên, khôn ngoan, nhân ái" 
cũng thừa chứng tỏ tài đức lắm rồi. Chả thế mà nhà thơ Phan Ngọc Diên đã phải... thơ rằng: 

Vừa buông dao, đồ tể 
hốt nhiên thành Phật ngay! 
Chuyện xưa, ý sáng tỏ, 
đạo khoan dung tràn đầy! 
Nay, mài dao thêm sắc, 
giết người vẫn hàng ngày, 
Giấu trong lời tha thiết, 
xin mở rộng vòng tay! 
Chó lợn bị chọc tiết, 
rống lên kêu, tự nhiên. 
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Con khác chưa tới lượt, 
sợ hãi bỏ ăn liền! 
Chao ôi! Cuộc nhân sinh, 
người khôn nên có khác: 
Đứa chưa ác với mình, 
đinh ninh là nó tốt! 
Người nghe người kêu khóc, 
vẫn ngồi gọt thủy tiên: 
Chữ viết thêm vô nghĩa, 
TIÊN NHÂN LŨ GIẢ ĐIÊN!" [2] 

 
* 

 
Để chấm hết, tôi xin phép được mở một dấu ngoặc để nhắc lại một trong những nỗi băn khoăn 

của ô/b Hoàng Hôn, trong cuốn Mùa Thu Cuối Lối, về cộng sản:  
Cứ cho là duy vật sử quan, duy vật biện chứng không chê vào đâu được đi. Thế nhưng, con 

người duy vật cái đực gì tất cũng phải có một cái... nhu cầu, cái thú vui... duy vật không ai có thể 
chối cãi được, đó là cái thú làm tình (faire l'amour, make love). 

Nay một đồng chí đực cỡ Đồng Vẩu, thấy một đồng chí cái cỡ Diana, bèn có một nhu cầu các 
thụ. Ngặt cái đồng chí cái thuộc loại đệ thập nhị đẳng thái cực đạo, lại cứ nhất định hăm "Nỡm, 
đừng có giỡn mặt quỷ thần". Thì mần răng? Hoặc một đồng chí cái cỡ Thị Doãn, Thị Nở gặp một 
đồng chí đực loại Michael Douglas, cũng muốn một tí sở nhu. Nhưng đồng chí đực cứ xuôi xị, "bất 
bạo động". Thì mần ri? Đi kiện cụ Mác, cụ Lê, cụ Mao, cụ Hồ ở tòa án Diêm Vương hả? Rõ thật sử 
quan với chả biện chứng. Chỉ vớ vẩn. Thế mà thiên hạ cũng tin theo, cũng ca tụng mới là lọa. 

Muốn giúp ô/b Hoàng Hôn giải quyết nỗi băn khoăn, tôi đã đánh đồng thiếp, sai đồng tử xuống 
Âm Ty gặp Hồ Chí Minh chất vấn về điểm này. Hắn bảo: Cái đồng chí Hoàng Hôn lạc hậu quá. 
Khoa học kỹ thuật cộng sản sẽ sai các bà Cẩm Thạch, Hạnh Phước sửa sang toàn thể nhân loại cái 
thành Diana, toàn thể nhân loại đực thành Michael Douglas hết trọi, thì còn gì mà phải băn khoăn. 
Đồng tử bèn chất vấn: Thế nhưng toàn một khuôn thì nản quá, hết mất ý chí "các tận sở năng, các 
thụ sở nhu" thì sao?. Hồ Chí Minh bĩu môi, xì một cái, và bảo: Đảng sẽ chỉ thị bác sĩ Pung Navang 
chế tạo rượu, lúc nào đực cái gì cũng "nhất trí cao", ở đấy mà lo!. Đồng tử vẫn hỏi thêm: Thế đực 
cái uống rượu bác sĩ Pung Navang, tối ngày "nhất trí cao", rồi lấy ai ra mà sản xuất? Đến đây Hồ 
Chí Minh mới trầm ngâm: Ờ, cũng hơi kẹt nhỉ! Đồng tử lại thắc mắc: Mà con người ai cũng muốn 
cái khác lạ, chứ đâu có thích xài hoài một thứ đúc khuôn? Hồ Chí Minh xua tay: Thôi, để Bác nghỉ, 
đến Đại Hội sẽ mang bàn. 

Xin đóng dấu ngoặc lại. 
 
 

Tài liệu tham khảo: 
Viết cho Mẹ và Quốc Hội, Nguyễn Văn Trấn, NXB Văn Nghệ, 1995. Mùa Thu Cuối Lối, Hoàng Hôn, NXB 
Người Dân, 1994. 
Duy Văn Sử Quan, Hoàng Văn Chí, NXB Cành Nam, 1990. 
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Vụ Công Tác Chính Trị, NXB Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 
1981. 
Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử, Nguyễn Kiên Trung, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1958.  
1. Nhà báo Thương Sinh mệnh danh các chính trị gia con nít là "chính khứa nhện nướng", nghĩa là chưa qua 
tuổi đái dầm, bed wetting stage, còn bú vú mẹ, mặc quần thủng đít và phải ăn nhện nướng cho hết bệnh đái 
dầm.  
2. Người viết nhấn mạnh. 
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THƯ NGỎ 

 
Kính gửi ông Nguyễn Gia Kiểng, 
 
Tôi là một người dân, độc giả của tạp chí Người Dân (NgD/NgDTL). Tôi chỉ đọc có tờ NgD, 

vì "báo chí" ở đây (Hoa Kỳ) kỳ lắm, toàn quảng cáo, bài vở chỉ là điều phụ, không được quan tâm. 
Còn một vài tờ ra hồn báo chí thì lại nhiều mục rất linh tinh, để đọc giải trí, rất mất thì giờ. Tha 
phương cầu thực, ngoài việc kiếm miếng ăn, thì lo đến số phận thân nhân, đồng bào kém may mắn 
trong nước, tôi chỉ còn thì giờ chú ý đến vấn đề Việt Nam. Vậy tôi đọc NgD vì đó là tạp chí duy 
nhất không có quảng cáo lại chuyên bài vở về Việt Nam. Đọc NgD, tôi thấy rất nhiều bài thảo luận 
về chủ trương "hòa hợp hòa giải dân tộc" (HGHH) của nhóm mà ông là thủ lãnh. Nhưng điều đáng 
ngạc nhiên là không hề thấy nhóm HGHH có hồi âm. Đây là một điều thiếu lành mạnh. Do đó, tôi 
nhờ tạp chí NgD đăng giùm bức thư này để đạo đạt đích xác tới ông, chỉ một thắc mắc duy nhất, 
mong sẽ được ông giải đáp rành rẽ, giải tỏa nỗi băn khoăn của một số anh chị em chúng tôi thường 
ngồi thảo luận mà vẫn không đi đến một kết luận nào cho thỏa đáng. 

Chúng tôi nghĩ rằng nếu nỗi băn khoăn duy nhất này mà giải tỏa được, thì tất cả những điều 
nhóm ông chủ trương chúng tôi đều công nhận là có thể thành hiện thực một cách vô cùng dễ dàng. 

Nỗi băn khoăn đó là về cộng sản. Và cũng chỉ cần hạn chế vào cộng sản Việt Nam.  
a/ Quí ông bà chủ trương hòa giải hòa hợp với người "cộng sản chưa thoái hóa". Hẳn đó là 

những người cộng sản như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, 
Nguyễn Hữu Đang, Trần Văn Giầu, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Trấn, La Văn Liếm, Hoàng Minh 
Chính, Bùi Tín [1],... Vì họ đều là những người tốt. Và chế độ do họ lãnh đạo có độc lập, có dân 
chủ, có tự do, có hạnh phúc.  

b/ Quí ông bà cho rằng những người lãnh đạo nhà nước hiện nay không còn là cộng sản nữa, 
mà chỉ là những kẻ bạo tàn, chuyên chế, tham nhũng. Hoặc quí ông bà cho rằng họ vẫn còn là cộng 
sản nhưng "đã thoái hóa". Quí ông bà chỉ chống những người này thôi. Ngoài ra, vốn người cộng 
sản vẫn tốt, yêu dân chủ tự do, cần hòa giải hòa hợp với họ. 

c/ Quí ông bà cho rằng dù cộng sản không tốt nhưng nay đã có những người "cộng sản tiến 
bộ", đã thực tâm yêu dân chủ tự do, thực tâm chấp nhận tư hữu, thực tâm tôn trọng tự do kinh 
doanh, vân vân... nên cần hòa hợp hòa giải.  

Nếu theo những luận cứ trên của quí ông bà, thì: 
a/ Phải chăng mọi công cuộc chống cộng của mọi người từ 1925 (có thể cả từ 1917) [2] đến 

1975 đều là sai lầm? Cha anh chúng tôi, những người bị cộng sản đập nát đầu, mổ bụng nhồi trấu, 
chặt ra làm nhiều khúc nhét bao bố, cột đá buông sông, chôn sống,... đều đáng kiếp. Và họ đều là 
những phần tử tối phản động, đại Việt gian vì đã chống lại những người cộng sản... ái quốc, giành 
độc lập thống nhất, tranh đấu cho quần chúng lao khổ? Thế mà sao thiên hạ lại cứ chạy trốn cộng 
sản? Và cộng sản ngăn chặn họ đào thoát thiên đường cộng sản làm chi?  

b/ Phải chăng cộng sản chỉ bắt đầu tệ mạt từ sau 1975? Nếu vậy thì tại sao, vì lý do nào? Mà 
phải chăng vì "thoái hóa", cộng sản mới trở thành bạo tàn tham nhũng, chứ bản chất cộng sản tốt 
đẹp? Thế thì đáng lẽ trước đây ngoài Bắc (1945-1975), sau này trong Nam (1975-1995) phải ấm no 
hạnh phúc tự do dân chủ, nay sao lại khen là họ mỗi ngày một khá hơn, nay đã có phản kháng, có 
giao lưu, có đối thoại, có kinh doanh? Phải chăng điều nghịch thường chính lại là vì "người cộng 
sản thoái hóa" mà dân tình mới đỡ khổ hơn là thời gian từ 1945 đến nay? 

c/ Phải chăng người "cộng sản tiến bộ" khác với... người cộng sản? Khác ở những điểm nào? 
Phải chăng là đã có một "chủ nghĩa cộng sản tiến bộ" hoàn toàn trái ngược với... chủ nghĩa cộng 
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sản: không còn quốc tế, không còn đấu tranh giai cấp, không còn bạo lực, không còn chuyên chính, 
không còn tịch thâu tài sản, không còn bóc lột phần hồn phần xác con người? Quí ông bà thấy cái 
chủ nghĩa cộng sản mới này ở đâu, xin vui lòng chỉ giùm để chúng tôi tìm học. Mà có cái lạ là 
"chưa thoái hóa", "đã thoái hóa" hay "tiến bộ" gì gì đi nữa, thì họ cũng vẫn cứ nhất định phải là 
cộng sản. Thế là thế nào? Có thế nào cái gì cũng hoàn toàn trái ngược với cộng sản mà vẫn cứ là... 
cộng sản chăng? Và đi thụt lùi từ quốc tế về quốc gia, từ đấu tranh giai cấp về lao tư lưỡng lợi, từ 
đảng trị về dân chủ, từ công hữu về tư hữu, vân vân... thì phải là thoái bộ chứ sao có thể gọi là "tiến 
bộ" được? 

Thưa, đó là tất cả những điều chúng tôi hiểu về chủ trương của quí ông bà cũng như thắc mắc 
của chúng tôi, chỉ chạy quanh cái bản chất của cộng sản. Chúng tôi rất mong rằng ông sẽ đại diện 
các ông bà HGHH trả lời giùm những thắc mắc về lập trường của quí ông bà cũng như soi sáng cho 
sự kém hiểu biết về cộng sản của chúng tôi. Nếu như sự giải thích mà xác đáng, thì chúng tôi cam 
đoan xin hoan hô các ông bà hết mình. 

Tôi xin thay mặt các anh chị em vô cùng tri ân ông trước. 
 

1. Nên nhớ kỹ, trên nguyên tắc, Bùi Tín bị trục xuất khỏi Đảng, chứ ông ta vẫn muốn giữ đảng tịch. Khác với 
Nguyễn Hộ, cũng trên nguyên tắc, ly khai Đảng nhưng không chống... cộng sản anh em đồng chí! 
 
2. Chả hạn Phạm Quỳnh. 

 
 
 

XIN XÁC ĐỊNH CHỮ NGHĨA 
 

Đã từ lâu, tôi cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào hiểu nổi một số nhóm chữ nói về cộng 
sản, thường được một số người dùng trong các bài viết. Nên tháng Mười Một 1996, đọc tờ NgD, có 
lá thư của ông Phan Lư nhờ ông Nguyễn Gia Kiểng (lãnh tụ nhóm Thông Luận chủ trương hòa giải 
hòa hợp dân tộc) giải đáp, tôi đã có lòng mừng. Là sẽ tức thời được giải thích những chữ như 
CỘNG SẢN CHƯA THOÁI BỘ, CỘNG SẢN ĐÃ THOÁI BỘ, CỘNG SẢN TIẾN BỘ chẳng hạn. 
Vì yên trí là, hơn cả 10 năm trời tuyên truyền quảng bá chủ trương hợp tác với NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẢN ĐÓ, thì hẳn câu trả lời phải có sẵn, dễ như lấy vật trong túi áo, ông Kiểng sẽ lôi ngay 
ra giải tỏa thắc mắc cho quốc dân đồng bào. Nhưng rồi đành thất vọng, vì trong NgD số tháng 
Chạp 96, tháng Giêng, tháng Hai 97 cũng không thấy vân mòng gì cả. Hoặc là câu hỏi khó, cần 
thời giờ nghiền ngẫm. Hoặc ông Kiểng vẫn theo cái lối từ xưa tới nay là cứ nói cho cố và hễ ai thảo 
luận, nêu thắc mắc thì lờ tuốt rồi gán đại cho rằng "không nghiêm chỉnh" là xong. Dù sao, việc ông 
Kiểng, xin để thời gian trả lời. 

Còn Thông Luận số 98, tháng Mười Một, trong bài "Hòa giải hoà hợp: thử thách và hy vọng", 
ông Trần Ngọc Sơn viết: 

Lần đầu tiên, trong lịch sử cận đại của đất nước, những người chống cộng nhưng chủ trương 
một xã hội bao dung đã nắm tay được với những NGƯỜI CỘNG SẢN PHỦ NHẬN ĐỘC TÀI ĐỘC 
ĐẢNG [1] trên con đường đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới, lấy dân chủ 
đa nguyên và hòa giải hoà hợp làm phương châm. Tháng Mười Hai, đọc báo Thế Kỷ 21 số 92, 
trong bài "Nghĩ về đảng", ông Hoài Nam -- 18 năm đảng tịch, sau 32 năm ra đảng -- nhìn ra "toàn 
bộ tính chất phi lý (absurde) về mặt lý luận và tính chất bế tắc về mặt thực hành" của cộng sản, nên 
"tràn ngập nỗi xót xa, ân hận cho lỗi lầm thời non trẻ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, 18 
năm đẹp nhất của đời mình, cho một ảo tưởng vô cùng có hại mà chưa biết bao giờ dân ta mới thoát 
được". Rồi ông kết luận: Trong cuộc vận động vĩ đại này (vận động dân chủ lớn lao), vai trò của 
mọi tầng lớp đều quan trọng, nhưng thiết tưởng nên nói đến vài trò đặc biệt của những ĐẢNG 
VIÊN TRUNG THỰC, CÓ LƯƠNG TÂM [1], khi họ cùng đứng chung với quảng đại quần chúng 
dưới ngọn cờ dân chủ. 
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Chắc chắn là họ sẽ được hoan nghênh nếu họ có thể cứu Đảng-của-họ ra khỏi con đường nguy 
hại mà Đảng-của-họ đang bị sa vào, bằng những biến chuyển dân chủ ngay trong Đảng-của-họ, và 
hướng Đảng-của-họ hoặc một bộ phận Đảng-của-họ cùng đi tới mục tiêu chung: nước Việt Nam 
dân chủ, tự do thật sự. Việc tham gia của những NGƯỜI CỘNG SẢN TRUNG THỰC, CÓ LÒNG 
THƯƠNG DÂN, THƯƠNG NƯỚC [1] sẽ giúp ích nhiều cho một cuộc chuyển biến hòa bình, bất 
bạo động. 

Chắc những người thiết tha với sự nghiệp dân chủ hiểu rõ điều đó để tránh những định kiến 
tai hại và cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung của dân tộc.  

Đồng thời, cũng trong Thế Kỷ 21, trong bài "Nhân cuộc phỏng vấn Trần Ngọc Tuấn trên đài 
VNCR", tác giả Đỗ Thì Kênh G viết: 

Đinh Quang Anh Thái, biên tập viên đài VNCR (2) đã phỏng vấn Trần Ngọc Tuấn trong nhóm 
chủ trương báo Thiện Chí ở Đức. Người đặt câu hỏi là cựu viên chức (?) Việt Nam Cộng Hòa, cựu 
tù nhân chính trị trong chế độ cộng sản và người trả lời là một cựu đại úy trong quân đội cộng sản 
Bắc Việt, con trai của một tướng lãnh trong quân đội cộng sản. Cả hai đã đồng ý với nhau qua các 
điểm như sau: Thứ nhất, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chính lòng yêu nước của người Việt 
chứ không phải chủ nghĩa Mác Lê đã đánh bại quân xâm lăng để giành độc lập. Thứ hai, quân đội 
và nhân dân hai miền, khi giết nhau trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều tưởng rằng mình 
đang chiến đấu vì lòng yêu nước chứ chẳng ai chiến đấu vì một chủ nghĩa hay một thế lực quốc tế 
nào cả. Thứ ba, nhân dân và quân đội miền Bắc chỉ là nạn nhân của Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ 
không bao giờ là đối tượng thù ghét của người miền Nam Việt Nam. Thứ tư, chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản hiện nay chỉ là cái bung xung cho "Đảng Còn Gọi Là Cộng Sản" bám vào để 
nắm quyền, thực chất của đảng này chỉ là một nhóm Mafia Đỏ, Đảng Tư Bản Máu, Độc Tài Rừng 
Rú. 

Thứ năm, vết thương tổ quốc Việt Nam đang mưng mủ, thân thể dân tộc đang bị "Đảng Còn 
Gọi Là Cộng Sản" cắt thịt hàng ngày, nhu cầu cứu dân tộc, cứu tổ quốc là cấp bách, người Việt 
Nam không thể ngồi chờ thời gian qua giải quyết giùm. Thứ sáu, những người Việt Nam yêu nước 
ở cả trong ngoài nước đều ý thức phải chấm dứt sự thống trị của "Đảng [Còn] Gọi Là Cộng Sản" 
càng sớm càng tốt. Thứ bảy, "tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có", 
hào kiệt hiện nay là những kẻ sĩ, những lương tâm dân tộc cùng có một mẫu số chung là giải trừ 
Đảng Cộng Sản để dân tộc được sống tự do dân chủ. Thứ tám, với mẫu số chung đó, người Việt 
cần vượt qua mọi thành kiến, các nghi ngờ, trong ngoài hỗ trợ nhau. Lực lượng tấn công chính là 
người Việt trong nước, đặc biệt là các ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN TỈNH THỨC [1], kể cả các đảng 
viên cao cấp. Người Việt ở nước ngoài là lực lượng hỗ trợ cũng là một yếu tố quyết định. Trong và 
ngoài cần phải hiệp đồng với nhau mới thành công. 

Thứ chín, trong cuộc chiến đấu này, kẻ thù của dân tộc Việt Nam chỉ là một nhóm nhỏ Mafia 
còn mượn mặt nạ Mác Lê, còn vẽ râu tư tưởng Hồ Chí Minh để cốt bảo vệ quyền hành. Dân tộc 
Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, chẳng cần phải hòa giải, vì chưa bao giờ coi nhau là 
kẻ thù. 

Trước hết, tôi xin tác giả Đỗ Thì Kênh G kiểm chứng lại giùm cho:  
- Có thực cả hai đã đồng ý với nhau? Hay chỉ là những điều do ông Trần Ngọc Tuấn đơn 

phương nói. Vì ông Đinh Quang Anh Thái là thành viên có thế giá của nhóm Thông Luận (tại Hoa 
Kỳ), còn nguyệt san Thế Kỷ 21 là "hưởng ứng viên" -- mà Thông Luận là nhóm khẳng định rằng 
hẳn nhiên có hận thù dân tộc (Bắc Nam, lương giáo,...) cần phải hòa giải hòa hợp -- thì làm sao lại 
có thể "đồng ý" với những điều "nhân dân miền Bắc không bao giờ là đối tượng thù ghét của người 
miền Nam" (thứ ba), "dân tộc Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước chẳng cần hòa giải vì chưa bao 
giờ coi nhau như kẻ thù" (thứ chín)? 

- Giữa "Đảng Cộng Sản" và "Đảng Còn Gọi Là Cộng Sản" có gì khác nhau chăng? "Đảng 
Cộng Sản" thì tốt, "Đảng Còn Gọi Là Cộng Sản" thì xấu?  
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- Có cần phân biệt chủ nghĩa xã hội (socialism) và xã hội chủ nghĩa của cộng sản chăng? Tôi 
thấy các đảng theo chủ nghĩa xã hội đều rất tốt, ôn hòa, tôn trọng luật pháp, phục vụ quốc gia, phục 
vụ quần chúng lao khổ, khác xa với các đảng cộng sản xã hội chủ nghĩa (Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chả hạn). Chính vì chủ nghĩa xã hội "lạc hậu" như thế nên mới có vụ tách ra khỏi 
đệ nhị chủ nghĩa xã hội hồi 1919-20, thành lập, gia nhập đệ tam quốc tế cộng sản để phụng thờ Nga 
Xô. Liệu ở đây có sự dùng chữ thiếu chính xác chăng? 

Tôi cũng xin được mạn phép tự xác định cùng quí độc giả rằng tôi là kẻ không hề thù hận cộng 
sản một chút nào, dù họ đã chiếm đoạt ruộng đất nhà cửa của ông bà cha mẹ họ hàng tôi phải nói 
rằng rất nhiều, đấu tố thân bằng quyến thuộc của tôi cũng lắm, nhiều anh em họ hàng tôi chết chóc 
vì cuộc chiến do họ gây ra, ở cả hai phía, và cả cuộc đời tôi tan vỡ mất mát lưu lạc vất vả vì phải 
trốn tránh họ. Lý do là vì tôi coi họ là đối thủ, mạnh được yếu thua. Trong cuộc tranh sống phải có 
kẻ thắng người bại. Thua thì khâm phục họ, rồi tìm cách thắng họ sau. Thù hận mà ăn giải gì. 

Tôi lại được ông bà cha mẹ dạy dỗ kỹ càng là dĩ hòa vi quí, chín bỏ làm mười, kỷ sở bất dục 
vật thi ư nhân. Lớn lên đi học trường các sư huynh được dạy yêu người như yêu mình. Tôi lại nhát, 
thịt cá thì ăn, nhưng mổ con cá, cắt tiết con gà đều gớm tay không giám. Mưu sinh bằng nghề đi 
dạy, tôi phải nêu gương, đâu có giám nghĩ gì đến chuyện hận thù, sắt máu. Lại cũng học đòi ưa tự 
do dân chủ. Tôi muốn mọi người dân chủ với tôi, trọng tự do của tôi, thì tôi cũng rán dân chủ với 
cộng sản, trọng tự do của người cộng sản. Nhưng khi phải sống dưới chế độ cộng sản, họ dạy tôi, 
bắt tôi hận thù, bạo lực, chuyên chính, tôi không vâng lời thì họ bắt đi tù. Đành chịu, vì tôi cho rằng 
thân phận dân quèn của một nước nhược tiểu lạc hậu thì nhà nước bắt sao phải vậy, biết làm gì hơn. 
Tuy nhiên tội lỗi của họ đối dân tộc và đất nước thì không phải việc riêng tư của tôi. Mà là bổn 
phận của con dân đối với những kẻ phản dân hại nước. Thế cho nên người cộng sản lúc nào cũng là 
đối tượng tôi cần quan tâm, tìm hiểu. Tôi cũng lại không ngoan cố đến mức cứ cho rằng chỉ có 
hoặc màu trắng hoặc màu đen, hoặc xanh hoặc đỏ, mà không hề có màu xam xám, màu lờ lợ đủ 
mọi sắc thái (nuances). Nhưng màu nào thì cũng phải là nhìn ra được, có hình tướng rõ ràng, không 
thể mờ mờ ảo ảo. 

Tôi cũng hoàn toàn ý thức là con người ta vốn có thiện tính, thiên tính, phật tính, có chúa ngự 
trong lòng nên tối đại đa số đảng viên cộng sản khi gia nhập là do lầm lẫn, tưởng đó là điều tốt. 
Nhưng khi biết mình lầm, thì hẳn phải biết hối lỗi, sửa sai, từ bỏ điều ác để trở về với cái thiện. 
Bằng không thì không thể coi là đã trở lại đường ngay lẽ phải. Đó là điều quá ư giản dị, chắc ai 
cũng phải hiểu như thế. 

Vậy nên tôi thí dụ một Đảng Ăn Cướp hay một Đảng Mafia xưa nay chuyên chuyện cướp của 
giết người. Bỗng gặp khó khăn, rồi có một số đảng viên rỉ tai chúng ta: "Chúng tôi là đảng viên ăn 
cướp, đảng viên mafia nhưng là đảng viên... tiến bộ." Thì liệu chúng ta có cần đặt câu hỏi rằng đã 
gọi là tiến bộ sao lại cứ còn là ăn cướp, còn là mafia? Sao không bỏ việc ăn cướp, việc mafia đi, để 
trở thành người lương thiện. Mà cứ chấp nhận ngay là họ quả nhiên đã trở lại thành lương thiện rồi 
chăng? 

Nghĩa là có thể có thứ cộng sản, ăn cướp, mafia vừa là cộng sản, vừa là ăn cướp, vừa là mafia 
vừa là không cộng sản, không ăn cướp, không mafia? Vừa là A vừa là B, ái nam ái nữ, nửa người 
nửa thú, một thứ androgyne, centaur thần thoại? Hay chỉ có thể có cộng sản, ăn cướp, mafia PHẢN 
TỈNH, hối lỗi, bỏ đảng để trở về với chính nghĩa. Như các ông Nguyễn Hộ (?), Tiêu Dao Bảo Cự, 
Hoài Nam. Hay lại có thứ cộng sản, ăn cướp, mafia lấy của nhà giầu chia cho nhà nghèo như trong 
tiểu thuyết? 

Chúng ta sống trong thực tế, không sống trong tiểu thuyết. Vậy trong khi chờ đợi ông Nguyễn 
Gia Kiểng, tôi thành khẩn cầu xin các ông Hoài Nam, Trần Ngọc Tuấn, Trần Ngọc Sơn giảng giải 
và xác định giùm các nhóm chữ NGƯỜI CỘNG SẢN CHƯA THOÁI BỘ, MỚI, TIẾN BỘ, 
TRUNG THỰC, LY KHAI, CÓ LƯƠNG TÂM, THƯƠNG NƯỚC, TỈNH THỨC, PHỦ NHẬN 
ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG mà quí ông sử dụng có nghĩa đó là những người "tràn ngập nỗi xót xa, ân 
hận cho lỗi lầm thời non trẻ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho một ảo tưởng vô cùng có hại 
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mà chưa biết bao giờ dân ta mới thoát được", nên BỎ ĐẢNG, RA ĐẢNG, KHÔNG CÒN LÀ 
CỘNG SẢN NỮA hay vẫn còn là cộng sản nhưng chối bỏ Mác, Lê, Xít, Mao, Hồ? Vậy thì họ là 
thứ cộng sản gì, cộng sản ra sao, ở đâu ra, theo thuyết cộng sản nào, của ai, có tự bao giờ? Ví bằng 
chưa có một CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MỚI như tôi mong đợi sẽ được quí ông giới thiệu, mà vẫn 
chỉ là cái chủ nghĩa cộng sản trơn trụi như tôi hằng biết, thì xưa nay tôi chưa hề thấy họ nói điều gì 
ngoài những chữ nêu trên, còn hơn thế nhiều nữa là khác. Nhưng rốt cuộc ra sao, thì chúng ta đã rõ. 
Tôi xin chỉ nêu vài thí dụ nhỏ thôi: 

Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc, cứ tạm cho là vào thời điểm đó ông ta đã có khả năng 
viết lách mà không nhận vơ tên, nhận vơ tác phẩm của người khác) viết cuốn "Bản án chế độ thực 
dân Pháp" (Le procès de la colonisation francaise) năm 1925, hẳn kết tội người Pháp tàn bạo, bất 
nhân, bóc lột sưu cao thuế nặng. Các ông Trường Chinh-Đặng Xuân Khu và Võ Nguyên Giáp (bút 
hiệu Vân Đình và Qua Ninh) viết cuốn "Vấn đề dân cày" năm 1938, hẳn vạch những hà lạm của 
phong kiến, thực dân và nêu lên chính sách đầy mới mẻ công bằng về ruộng đất. Dĩ nhiên là để lên 
án đối thủ và hứa hẹn đủ thứ với dân, hầu cướp lấy quyền hành. Khi có quyền hành trong tay, thì 
mấy ông đó bạc ác, bất nhân gấp trăm gấp ngàn phong kiến, thực dân ra sao -- mà lại ngay với 
chính đồng bào ruột thịt của họ -- chúng ta không lạ, với chính thể Dân Chủ Cộng Hòa "độc lập tự 
do hạnh phúc" của ông Hồ, với các chiến dịch "tố khổ, cải cách, sửa sai" của các ông Đặng, ông 
Võ. Vậy mà ngày nay, lại vẫn có những người ca lại những bản nhạc cũ xì như thế. Có thể là một 
phương thức ru ngủ dân chúng của nhà cầm quyền. Có thể là phương thức cò mồi cho kẻ nào dại 
thì thò đầu ra hợp xướng để thộp cổ. Có thể là bị thất sủng đâm liều, nói sảng để được mua chuộc, 
đấm mõm. Có thể là đấu đá nội bộ, hòng cướp quyền để kiếm chác. Nhưng không thể nào là thật 
tâm. Vì nếu thật tâm, thì là đã phải bỏ Đảng rồi. Tôi lại tạm lấy một vài thí dụ: Vụ Hoàng Minh 
Chính vốn chỉ là đấu đá giữa hai phe theo Nga hay theo Tàu. Vụ Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn 
ấm ức vì bị lũ "Bắc Kỳ" [3] cho ra rìa. Mà nay thì lại đều làm ra vẻ nhân quyền dân chủ cho hợp 
thời trang nhạc tuyển. 

Tôi thông cảm với họ. Đang ăn trên ngồi trốc, hoặc đang được chấm mút ít nhiều, được e dè, 
hoặc tệ nhất cũng là đang có "thành tích cách mạng", để vênh vang với đám cùng dân Miền Bắc, 
với đám "ngụy quân, ngụy quyền, ngụy dân chiến bại" Miền Nam, thì làm sao mà bỏ được? Hơn 
nữa có... cái của nợ nào làm gì nổi bây giờ mà phải bỏ. Đã có cái của nợ nào vạch ra được cái gì 
khác hấp dẫn đâu? Biết sau đây là cái chi chi? Nói cho cùng mà một ngày nào đó... Đảng đi bương, 
thì cũng đã chết... thằng tây đen nào. Người không cộng sản nào ai đâu có tâm hồn ma quỉ để tàn 
bạo như cộng sản? Họ thừa rõ Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, dù bê bối đến mấy, thì cũng đã đãi ngộ 
người cộng sản hồi chánh ra sao. Đó là chưa nói đến "xu thế thời đại" ngày nay. Ai muốn sắt máu, 
thù hận, chém giết làm gì. Làm gì có chính sách "học tập cải tạo" mà lo. Vậy thì chả có gì để mất, 
chỉ còn lợi mà thôi. Dại gì mà bỏ Đảng, uổng lắm. Nothing to lose, everything to gain. Thế đó. Kẻ 
nào ngu thì cứ việc tin mấy ông cộng sản: Cộng sản chưa thoái bộ (chân chính?), cộng sản mới, 
cộng sản tiến bộ, cộng sản ly khai, cộng sản có lương tâm, cộng sản thương nước, cộng sản tỉnh 
thức, cộng sản phủ nhận độc tài, cộng sản phủ nhận độc đảng, cộng sản dân chủ, cộng sản tự do,... 
Tôi lại cũng thừa biết luôn luôn cần thêm bạn bớt thù, cần đồng minh giai đoạn. Nên tôi hiện vô 
cùng náo nức chờ mong lời chỉ dẫn của quí ông để có thể noi theo lời kêu gọi. Bằng không, những 
nhóm chữ trên sẽ có tính cách lập lờ, kêu gọi mọi người thần phục người cộng sản. Từ trước đến 
nay, có người cộng sản nào không nói đến chuyện tiến bộ, trung thực, lương tâm, thương dân 
thương nước, tỉnh thức, tự do dân chủ đâu. Những người cộng sản mà quí ông nói có mang lại điều 
gì khác hơn để gạt đi câu danh ngôn của ông Thiệu: Đừng nghe điều cộng sản nói, hãy nhìn điều 
cộng sản làm? 

Bạn và đồng minh dù không là chí cốt đi nữa cũng không thể là những phường lưu manh nửa 
nạc nửa mỡ, không có lấy một tí thực tâm, không có một lời nhận lỗi, chỉ lên án kết tội người khác, 
nói một đàng làm một nẻo, gió chiều nào che chiều đó. Chúng ta cần vạch mạch chúng. Bên cộng 
sản cũng như bên ngụy. Cái bọn nhổ ra rồi lại liếm. Như Bùi Tín. Khi còn thẻ Đảng, thì ca tụng 
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đảng viên cộng sản là tinh hoa của dân tộc. Khi bị khai trừ, thì kêu đảng viên cộng sản là ngu đần 
dốt nát. Như Đỗ Mậu. Khi lật Ngô Đình Diệm, thì kết tội Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bắt tay 
cộng sản. Bây giờ thì ca tụng công đức cộng sản, kêu gọi mọi người tiếp tay cộng sản "xây dựng 
quê hương". 

Hãy nhìn vào quá khứ của chúng. Hãy nhìn vào nhân cách của chúng. Hãy nhìn vào những 
việc chúng làm. Đừng nghe những điều chúng nói. Những tên mặt dơi tai chuột. Để trong dịp bầu 
bán sẽ tới, quốc dân -- nhất là quần chúng quốc nội thiếu dữ kiện, thiếu thông tin, khao khát đổi 
thay -- phân biệt được những lũ cỏ đuôi chó, để chúng khỏi làm nhơ bẩn chính trường Việt Nam. 

Tôi nghĩ rằng quí ông bà cũng như tôi, chúng ta không còn mơ ngủ nữa.  
 

1. Người viết nhấn mạnh. 
2. Vietnam California Radio. 
3. Thực ra đa số lãnh tụ cộng sản có quyền hành là người Trung Kỳ. Ngay việc sử dụng chữ Bắc Kỳ này đã đủ 
chứng tỏ tâm địa quay quắt của lũ này. 

 
 
 

ỚN XƯƠNG SỐNG, NỔI DA GÀ 
 

Tôi thuộc loại ồn ào. Nói năng mà thủ thỉ, ôn tồn nó không... đã, mất sướng! Bài "Miệng nhà 
quan" của ông Lão Thực nhắc tôi nhớ lại cái cảm giác xương sống ớn rét, người nổi da gà, tứ chi 
bủn rủn, thân thể lạnh toát bại xụi, khi đọc câu dưới đây của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong bài 
"Làm gì và làm sao". Vì cái lẽ là đến cuối thế kỷ thứ 20 này mà vẫn còn có thể có người hiểu cộng 
sản theo kiểu đó. Kiểu như thế này: 

 
Vì xác suất thành công của mỗi giải pháp đều rất nhỏ (tiến hành song song nhiều giải pháp 

khác nhau có thể làm tăng xác suất thành công chung, vì hỏng đường này thì còn đường khác chứ 
không bị trắng tay). 

Cũng lý luận dựa trên lý thuyết xác suất như trên, thì chúng ta thấy ngay tại sao chủ nghĩa 
cộng sản lại thất bại và đem đến tai họa cho loài người. Người cộng sản đã vạch ra con đường tiến 
hóa cho cả một giai đoạn lịch sử dài của loài người (từ thế kỷ 19 cho đến ngày tận thế). Xác suất 
để lịch sử diễn tiến theo đúng lộ trình họ vạch ra nhỏ li ti. Nhưng thay vì quyền biến, thay đổi lý 
thuyết cho phù hợp với tình hình mới hay vất bỏ lý thuyết khi đã lỗi thời, họ đã gò ép xã hội vào 
cho rập khuôn với lý thuyết. Bộ mặt của loài người bị bóp méo, đưa đến tai họa khủng khiếp cho 
hàng tỉ con người như chúng ta đã thấy. 

Và mới đây, trong bài "Thư gửi người bạn trẻ New Jersey", ông Đại Dương khẳng định: 
Nhưng có một điều chắc chắn là Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều tìm cách tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay, người cộng sản đang dồn nỗ lực phát triển kinh tế để tạo cơ sở vật chất xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Lạy Chúa tôi! Mô Phật! 
Theo tôi hiểu, chủ nghĩa "cộng sản" phát sinh phần lớn là do tệ đoan của chế độ tư bản phôi 

thai. Chủ trương của nó là DẸP BỎ CHẾ ĐỘ NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI ĐỂ XÂY DỰNG 
THIÊN ĐÀNG HẠ GIỚI. Có thể chủ trương này được quốc tế 1, quốc tế 2, quốc tế 2-1/2 theo. 
Nhưng với Quốc Tế 3 (cộng sản Mác-Lê) thì đó chỉ là lý thuyết, là chiêu bài. Nói theo kiểu ông 
Nguyễn Văn Thiệu thì đó là "cái cộng sản nói, đừng có nghe, mà hãy nhìn những cái cộng sản làm" 
(chú này coi vậy mà cũng có tí thông minh chứ bộ). Còn ông bạn Hải Nàm... gà chết của tôi thì ghê 
hơn. "Người" phán rằng: Nghe thấy cộng sản là phải liệu bài chạy ngay, chờ nhìn thấy cộng sản thì 
là tiêu tán đường. Ôi, thật là thông minh rất mực! 

Vì cái mà người cộng sản... chân chính "làm" là chộp cơ hội để chiếm đoạt quyền lực rồi duy 
trì bằng bất cứ giá nào để thi hành một chính sách độc quyền bóc lột tàn khốc, để thực hiện cái hỏa 
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ngục chưa bao giờ có ở trần gian này, cho hả những ẩn ức của họ (Một vấn đề then chốt: lầm hay 
lỗi, Đỗ Mạnh Tri, NgDTL45). Cứ tạm đơn cử Nga năm 1917, Tàu năm 1950, Việt Nam năm 1954, 
khi họ có toàn quyền thi thố. Vậy, nói đến "con đường tiến hóa, lộ trình họ vạch ra", nói đến "xây 
dựng xã hội chủ nghĩa", ý chừng hai vị muốn khôi hài... đỏ? Cho đến hiện nay, khi mà tại ngay 
thánh địa, chế độ đã sụp đổ, chỉ còn ngắc ngoải bốn địa điểm bất thành hình dạng là Trung Hoa, 
Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba, thì chính họ đều thú thực là chưa hề biết cái chủ nghĩa xã hội hình thù 
mặt mũi nó tròn méo ra làm sao. 

Chưa hề biết nó ra sao mà nhất định xây dựng thì xây dựng cái gì ta? Đó chỉ là cách họ nói 
chầy nói cối với đám quần chúng bất lực trong nước để ngồi ỳ ra mà bóc lột thêm. 

Ấy thế mà tiến sĩ Thắng lại cho là họ thực sự muốn xây dựng thiên đường hạ giới. Mà chỉ vì 
vạch ra con đường dài quá, vì không quyền biến mà đâm ra... thất bại! Chê cộng sản là không 
quyền biến!? Oan cho họ quá. Nếu người cộng sản chỉ áp dụng tí ti, một phần nghìn, một phần vạn 
cái vụ "người không bóc lột người" thôi, thì chẳng làm gì có cái sự "bộ mặt của loài người bị bóp 
méo, đưa đến tai họa khủng khiếp cho hàng tỉ con người như chúng ta đã thấy". Chả hạn như ở "tứ 
quốc chí" trước Đệ Nhị Thế Chiến (Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch) và "tam quốc chí" 
bây giờ (Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch) đó. Nhưng thôi, tiến sĩ Thắng là người khoa bảng. Ông nói 
chuyện sách vở, xin để ông thoải mái với sách vở. Nhưng ông Đại Dương mà lại cũng "chắc chắn" 
là những người cộng sản thực tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa thì tội nghiệp cho chúng tôi quá. Nói 
thế chẳng khác gì ông tin tưởng những conquistadors [kẻ đi chinh phục] trước đây thực tâm muốn 
cứu vớt các linh hồn ngoại đạo, lũ thực dân thực tâm muốn mang ánh sáng văn minh đến khai hóa 
đám người thuộc địa, Nga Tàu thực tâm giúp đỡ người anh em chống Mỹ cứu nước, Hoa Kỳ thực 
tâm muốn dân ta được tự do dân chủ, vân vân... Và cũng chẳng khác gì bảo chúng tôi rằng, người 
cộng sản họ có bồ đề tâm đấy, họ quyết thực hiện thiên đàng hạ giới đấy mà, nhưng họ hơi lầm một 
tí, và chúng tôi cứ việc yên tâm để cho họ có cơ hội sửa sai, thử thời vận... dài dài!? Thưa quí vị, 
quí vị có thích khôi hài đỏ không? Tôi thì không.  

 
 
 

MẶT TRỜI KHÔNG MỌC TỪ PHƯƠNG TÂY? 
 
Phải chăng cũng chính tại Mạc Tư Khoa, Hồ Chí Minh đã gặp được "những người bạn tốt" 

sẵn sàng giúp ông ta đánh đuổi thực dân, sau khi ông ta chỉ gặp những cánh cửa đóng kín trước 
những tháp ngà của các nhà trí thức phương Tây, đồng minh của các chế độ thuộc địa trên khắp 
thế giới thời ấy? Và, phải chăng đó là "cái gót chân Achilles" của trí thức Tây phương vẫn còn đeo 
đẳng họ cho tới ngày nay? 

Trên đây là lời mào đầu (chapeau) chữ lớn, viết nghiêng, chạy gần hết trang báo, nhiều hàng 
cho bài "Mặt trời không mọc từ phương Tây" của tác giả Sơn Tùng đăng trên tạp chí Ngày Nay, 
Wichita, Kansas, số 112, tháng Bảy, 1993. Có nghĩa đây là một ý kiến độc đáo mà quí vị chủ 
trương tờ tạp chí muốn người đọc lưu ý. Điều này làm tôi vội đọc toàn bài. Và có thể tóm tắt như 
sau: 

Ông Sơn Tùng mới đi Nga, gặp rất nhiều nhà trí thức, nhà báo,... Ông nhận ra những thành 
phần này bên Mỹ bênh cộng sản, không tranh đấu cho tự do, bỏ rơi Việt Nam, nhưng bên Nga thì 
ngược lại. Rồi ông kết luận: 

Sau khi gặp những người bạn tốt tại Nga hết lòng giúp đỡ dân tộc Việt Nam đòi lại tự do, tôi 
bỗng có một ý nghĩ tò mò không cưỡng lại được là muốn tìm hiểu tâm trạng của Hồ Chí Minh khi 
ông ta đặt chân tới nước Nga để "tìm đường cứu nước". Phải chăng cũng chính tại Mạc Tư Khoa, 
Hồ Chí Minh đã gặp được "những người bạn tốt" sẵn sàng giúp ông ta đánh đuổi thực dân, sau khi 
ông ta chỉ gặp những cánh cửa đóng kín trước những tháp ngà của các nhà trí thức phương Tây, 
đồng minh của các chế độ thuộc địa trên khắp thế giới thời ấy? Và, phải chăng đó là "cái gót chân 
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Achilles" của trí thức Tây phương vẫn còn đeo đẳng họ cho tới ngày nay? Và, vì vậy mà họ muốn 
"chuộc lỗi" với Hồ Chí Minh, thay vì với dân tộc Việt Nam? 

Hay, mặt trời không mọc từ phương Tây? 
Thì ra cái chapeau trên là trích từ kết luận của ông Sơn Tùng. Có nghĩa là quí vị chủ trương tạp 

chí vừa cho đó là một ý kiến độc đáo vừa tán thành ý kiến này nên dành cho nó một tầm quan trọng 
để lưu ý người đọc. 

Xin thưa ngay, tôi chỉ là người đọc báo "thường thường bậc trung", không phải là người cầm 
bút, lại chỉ bỏ chạy, không phải là người có đảm lược chống cộng, để tránh trước mọi hiểu lầm. 

Tôi thú thực chưa hề thấy Việt Nam mình định nghĩa rành mạch thế nào là người trí thức. 
Nhưng hình như, theo ông Sơn Tùng, thì họ gồm giáo sư đại học, khoa bảng, nhà văn, nhà báo,... 
Theo thiển ý, chưa hẳn thế. Những người này có thể chỉ là những "lao động trí óc", như cộng sản 
nói, để mưu sinh. Họ có thể chỉ là những chuyên viên trong từng lãnh vực. Tất nhiên họ có thể là 
chân trí thức (rất ít) hay chỉ là ngụy trí thức (rất nhiều). Cái thời mà sự hiểu biết phải đi kèm với tư 
cách, đạo đức xa xôi lắm rồi. Dù sao tất cả những điều ông Sơn Tùng kể ra làm thí dụ về sự thiên 
cộng của trí thức Tây phương cùng "lương tri và phẩm cách" (chữ của ông Sơn Tùng) của trí thức 
Nga vẫn có thể hoàn toàn trung thực. 

Nhưng cái băn khoăn của ông Sơn Tùng thì hơi khó hiểu. 
Vì, "cái gọi là trí thức Tây phương" (thời đại chúng ta) gồm:  
- Phần lớn là ngụy trí thức... tiêu bạc giả, nói và làm những điều mà họ chẳng biết gì. 
- Loại xu thời, a dua, làm dáng. Khi mốt thời thượng là thiên cộng, thì họ thiên cộng (cứ gì ở 

xa, ngay trong nước ta, thiếu gì... cái gọi là lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản). 
- Họ có thừa tự do nên không thấy là nó quí giá, không thông cảm được sự đau đớn của những 

kẻ thiếu tự do. 
Ngược lại, trí thức Nga mà ông Sơn Tùng gặp, thì "chính họ là những nạn nhân của chủ nghĩa 

phi nhân ấy" và "vì người Nga có trách nhiệm trong việc đem chủ nghĩa cộng sản tai hại tới Việt 
Nam" (lời ông Sơn Tùng) nên dĩ nhiên có mặc cảm, dễ thông cảm và ủng hộ chúng ta hơn, thì cũng 
không có gì là lạ. Điều lạ là câu hỏi mà Ngày Nay và ông Sơn Tùng nêu lên về Hồ Chí Minh. 1/ 
Trong toàn bài, từ đầu đến cuối, ông Sơn Tùng trách "trí thức" Tây phương bênh Liên Bang Xô 
Viết, xã hội Nga, chủ nghĩa cộng sản, phong trào "cách mạng" trên thế giới, chế độ cộng sản; là 
đồng minh của cộng sản Bắc Việt; đứng về phía những kẻ thù của tự do; hà hơi tiếp sức cho một 
thiểu số người thống trị Việt Nam mà làm ngơ trước những đàn áp nhân quyền, không giúp nhân 
dân Việt Nam, người chống cộng, vân vân... Tuyệt nhiên ông không nhắc nhở gì đến Hồ Chí Minh. 
Vậy, nếu có, là họ "chuộc lỗi" với cộng sản thế giới, với Bắc Việt và bất công với Nam Việt và 
người chống cộng chứ. Nhưng không! Bỗng dưng ông đi đến kết luận mà tôi mạn phép trích đăng ở 
trên, tự đặt mình vào tâm trạng Hồ Chí Minh khi tới nước Nga để "tìm đường cứu nước" và suy 
diễn là họ "chuộc lỗi" với... Hồ Chí Minh! 

Vậy Hồ Chí Minh LÀ... Việt Nam, Hồ Chí Minh LÀ... cộng sản? Nên người trí thức Tây 
phương có lỗi với Hồ Chí Minh mà thành ra bênh Bắc Việt, bênh cộng sản. Để "chuộc lỗi" với... 
Hồ Chí Minh! 

Bỗng tai tôi nghe rổn rảng: Việt Nam! Hồ Chí Minh! Việt Nam! Hồ Chí Minh! Trong "ngày 
vui đại thắng"! 

Nhưng vậy, có lẽ cần thêm "lời hai": Đệ Tam! Hồ Chí Minh! Đệ Tam! Hồ Chí Minh! Mới đủ 
cả hai "gót chân Achilles". 

2/ Cái "gót chân Achilles" mà ông Sơn Tùng nhắc đến, theo sự hiểu biết khiêm nhượng của tôi, 
là ám chỉ cái điểm yếu, cái nhược điểm, cái điểm dễ bị tổn thương, bị tấn công. Hay phải hiểu rộng 
ra là cái điểm có thể bị công kích, phê bình, chỉ trích, trách cứ? Hay cần hiểu rộng thêm nữa là... cái 
mặc cảm tội lỗi? 

Những nhà trí thức Tây phương "đóng kín cửa" Hồ Chí Minh ngày nay mà còn sống chắc cũng 
ngót nghét 100 tuổi. Ông Sơn Tùng có gặp chắc phần lớn họ cũng lú lẫn rồi, nên khó biết họ có cái 
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"mặc cảm" đó không. Những người ông gặp chỉ là hàng con cháu họ. Vậy ông Sơn Tùng cho là 
giới trí thức Tây phương ngày nay có cái "mặc cảm về cái tội tổ tông truyền" của cha anh? Một 
mặc cảm tập thể của toàn thể trí thức Tây phương? 

Thật là một ý kiến vô cùng độc đáo! Ta có thể coi như một hội chứng: Ho Chi Minh syndrome, 
quan trọng hơn Vietnam syndrome nhiều. Vì là vấn đề quốc tế. Và đối tượng là những con người 
thượng thặng. 

Vấn đề Hồ Chí Minh quốc tế, quốc gia hay là "tổng hợp đề nhịp nhàng, hài hòa, nhuần 
nhuyễn" quốc gia với quốc tế thiết tưởng đã được bàn cãi nát nước nát cái. Nhưng tò mò thuần túy, 
tò mò khoa học, tò mò lịch sử, thì nếu có thêm nữa cũng tốt thôi. Tạp chí Ngày Nay và ông Sơn 
Tùng có điều kiện, thì rất nên bổ túc để soi sáng vấn đề. 

Tôi chỉ xin phép đóng góp với ông Sơn Tùng và Ngày Nay rằng người trí thức Tây phương -- 
ít nhất ở thời điểm Hồ Chí Minh -- không đóng kín cửa. Chỉ đơn cử bốn con rồng ở 6 villa des 
Gobelins -- Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh đều có rất 
nhiều bạn trí thức Tây phương: Blum (Léon), Bracke, Couturier (Vaillant), Cachin (Marcel), 
Saugnier (Mac), Colette, Faure (Paul), Frossard, Pivert (Marceau), Zyromsky, Berton (André), 
Lussy (Charles), Longuet (Jean),... (Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chủ Tịch). 

Khi ông Hồ Chí Minh đặt chân lên đất Nga, ông Đã tìm xong "con đường cứu nước" từ lâu rồi. 
Và "những người bạn tốt" sẵn sàng giúp ông ta đánh đuổi thực dân là: Côlarốp, Đimitrốp, 
Smiếcnốp, Dômban, Buécghi, Vadây, Ritlơ, Gơrô, Duơrô, Gơri, Gauvan, Eccoli, Gơrampi, 
Unbrich, Gốtvan, Cataiama, Bôrôdin,... (Hồng Hà, Bác Hồ trên đất nước Lê Nin). Nhưng mà là... 
để làm chư hầu Liên Xô. Mà ngay trong số này cũng rất nhiều người là "trí thức" Tây phương. 

Tôi hy vọng Ngày Nay và ông Sơn Tùng thừa biết những điều này, nhưng vì óc tò mò thuần 
túy, khoa học, và lịch sử mà vẫn đặt ra câu hỏi trên, và chắc sẽ tìm ra câu trả lời ngọn ngành hơn 
những tài liệu hiện hữu. 

Tôi cũng chắc có nhiều độc giả giống tôi, đang đợi thành quả của cuộc tìm kiếm đó, nhất là lúc 
này Đảng Cộng Sản Việt Nam đang muốn chứng minh ông Hồ Chí Minh là con người quốc gia 
hơn là con người quốc tế. Nếu chứng minh được, biết đâu Ngày Nay và ông Sơn Tùng chả giúp họ 
đỡ mất mặt, gỡ thể diện, để họ trở về với chính nghĩa quốc gia, y như vụ decent withdrawal (rút 
lui... tao nhã) của Mỹ. Thì công đức xiết bao. 

Chả đáng mong ư? Chả đáng mừng ư? 
 
 

 
CHÍ MINH LÀ KHÔNG SÁNG SUỐT? 

 
Ông Đôn Hùng, ô/b Lê Huê nêu thắc mắc về bài "Mặt trời không mọc từ phương Tây?" Ông 

Đôn Hùng trách: Vấn đề chính cần bàn là Hồ Chí Minh không đủ sáng suốt, nhảy vào cái hố Mác 
Lê. 

Tôi xin mạn phép thưa rằng chữ "sáng suốt", theo tôi, dùng ở đây không được chỉnh. Một khi 
ông Hồ, ở cái tuổi tri thiên mệnh, đường đường chính chính tự xưng "chí minh" mà bảo là ông ta 
không sáng suốt, thì e cũng trở lại cái kiểu hàm hồ: ông ta là quốc gia hay quốc tế rồi! Cứ cố tình 
không hiểu ông ta như vậy, cũng như không hiểu những người cộng sản, mà đòi đánh thắng cộng 
sản thì thật nản. 

Khi ông ta chọn một mục đích, quyết đạt tới đó một cách có tính toán, suy nghĩ, có kỹ thuật, 
khoa học, đi từ đầu đến cuối, suốt 50 năm, đạt đúng thành quả mà ông ta vạch ra, thì phải là hết sức 
sáng suốt chứ. 

Nói giả thử như tôi là "bố già", là đầu đảng du đãng, là tướng cướp ngân hàng, do tôi đã chọn 
nghiệp, hoạch định công việc, thì nhất định tôi phải sáng suốt, có tài chỉ huy, tôi mới thành công. 
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Việc làm của tôi có thể sai, xấu, có thể bất nhân, trái luân thường đạo lý. Sai, xấu theo một tiêu 
chuẩn, từ một góc cạnh nào đó của một người nào đó (không phải tiêu chuẩn, góc cạnh của tôi). 
Nói như vậy, thì hoàn toàn đúng. Nhưng bảo tôi không sáng suốt, thì có nhiều phần sai. 

Sáng suốt ngụ ý biết rõ (clear-sighted) công việc mình làm, tinh vi (perspicacious) trong việc 
thực hiện, không nhất định đòi hỏi phải có sự xấu tốt. Thường thường ra, thì sáng suốt lại không tốt 
đẹp là khác. Vì điều tốt đẹp thường không cần đến sự khuất tất, kỳ khu tính toán. 

Vậy ông Hồ Chí Minh (cũng như những người cộng sản) có thể sai lầm, có thể có tội với quốc 
gia Việt Nam, nhưng lại rất đúng, rất có công với quốc tế cộng sản. Và ông vẫn sáng suốt suốt 50 
năm, mới hoàn thành sự nghiệp Kominternchik của ông đến như thế chứ. 

Ô/b Lê Huê thì nói câu kết của ông Sơn Tùng chỉ có nghĩa là trí thức phương Tây, thời ấy, có 
một điểm yếu -- mà ông gọi một cách bóng bảy, điển tích là cái gót chân Achilles -- đó là không 
ủng hộ ông Hồ Chí Minh. Và ông ta bảo "cái gót chân Achilles" của trí thức Tây phương vẫn còn 
đeo đẳng cho tới ngày nay. Thì nghĩa là họ vẫn còn nguyên cái điểm yếu ấy chứ, vẫn còn tiếp tục 
đóng cửa ông Hồ Chí Minh, tức cộng sản. Sao tôi lại suy diễn lung tung là mặc cảm này mặc cảm 
nọ. Người dùng điển đã bí hiểm, người suy diễn lại bí hiểm hơn. Bộ hai người muốn mang điển 
tích ra dọa người đọc chắc. 

Về vấn đề này, tôi xin nhận là đã đi xa giới hạn quá nhiều. "Cái gót chân Achilles", nếu đúng 
theo điển tích, chỉ có nghĩa đơn giản và chính xác là "cái tử huyệt", để đối phương đụng trúng là 
chỉ có từ bị thương đến chết. Vậy, các nhà trí thức phương Tây -- nếu có -- "đóng kín tháp ngà, 
đồng minh của các chế độ thuộc địa trên khắp thế giới thời ấy" (thập niên 1910-20), thì đó cũng chỉ 
là cái xấu, sự thiển cận, lòng bạc ác, bất nhân,... Nghĩa là cũng chỉ sai, xấu theo một tiêu chuẩn, 
một góc cạnh nào đó, như nêu trên, chứ thành tử huyệt thế nào được. Có chê bai, đả kích, lên án kết 
tội được họ cũng còn khó, vì -- cũng như trên đã nói -- nhiều khi những cái sai, xấu lại mạnh hơn 
cả cái tốt là đàng khác. Chứ làm sao mà có thể đánh gục họ ở điểm đó mà gọi nó là gót chân 
Achilles? 

Hơn nữa, khi hỏi có "phải chăng đó là 'cái gót chân Achilles' của trí thức phương Tây vẫn còn 
đeo đẳng họ cho tới ngày nay", thì tất nhiên phải có nghĩa là cái sai, cái xấu ấy vẫn còn ở họ. Họ 
vẫn cứ còn tiếp tục đóng cửa cộng sản và là đồng minh của các chế độ thuộc địa. Thì dĩ nhiên điều 
này sai. Vì chính ông Sơn Tùng trách là họ thiên cộng mà!!! 

Nhưng chỉ tại cái chuyện "chuộc lỗi" và cái nhóm chữ "và, vì vậy mà họ muốn 'chuộc lỗi' với 
Hồ Chí Minh, thay vì với dân tộc Việt Nam" khiến tôi phải suy diễn rộng ra cái chuyện mặc cảm 
tội lỗi, cái tội tổ tông truyền, tức là cái chuyện lớp con cháu (1990) ân hận, bị ám ảnh bởi lỗi lầm 
của cha anh (1910-20), nên mới có chuyện phải chuộc chứ. 

Nhưng mà làm gì có ám ảnh đó, vì thực ra tôi thấy trí thức Tây phương thế hệ 1910-20 đúng là 
người trí thức. Họ có đóng cửa tháp ngà với ai, họ có là đồng minh của các chế độ thuộc địa đâu. 
Ngược lại, họ chào đón mọi xu hướng, bênh vực mọi người. Bằng chứng, là Phan Chu Trinh đã 
được họ can thiệp, Nguyễn Thái Học đã được họ ca tụng, Nguyễn Ố Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã 
được họ tìm đọc. Vào thập niên 1910-20, Nguyễn Tất Thành tới Pháp năm 1911, chưa có bằng tiểu 
học, xin nhập học Trường Thuộc Địa không được, phải đi làm bồi tàu, cào tuyết, đốt lò, rửa bát cho 
mãi đến 1917, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không thể đủ phương tiện để là trí thức. Từ 1917 
đến 1921, khi gia nhập Đảng Cộng Sản Pháp, //ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp; ông 
Nguyễn lúc đó rất ít hiểu về chính trị; ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm; ông 
Nguyễn nhức đầu vì khó hiểu; mọi người cười, nhưng không phải mỉa mai, mà là cười cảm tình với 
một đồng chí non, chưa hiểu vấn đề// (Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, tác 
giả Trần Dân Tiên tức Hồ Chí Minh) cũng chưa thể là trí thức. Ông Nguyễn là cái thá gì mà nói 
chuyện đóng cửa, mở cửa? Thật ấm ớ hội tề. Bạ đâu viết đó. 

Thế mà "ông Nguyễn", nhờ Nguyễn Thế Truyền giới thiệu -- dù tự thú gia nhập chỉ là vì được 
tiếp đón thân mật và được gọi là đồng chí thân ái -- vẫn được trí thức đón tiếp, cho gia nhập, đủ 
chứng tỏ họ đâu có đóng cửa ông. Hơn nữa, họ cũng không hề là đồng minh của ai, ngoài lẽ phải và 
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lòng nhân đạo. Ngay cả bốn trí thức thực sự -- bảng nhãn Phan Chu Trinh, luật sư Phan Văn 
Trường, cử nhân hóa học Nguyễn Thế Truyền, cử nhân luật Nguyễn An Ninh, và một "trí thức" sửa 
ảnh, vẽ đồ gốm giả Nguyễn Tất Thành thì, ngoài cụ Phan Chu Trinh quốc gia cực đoan, bốn trí 
thức kia đều đã thuộc loại lãnh tụ khuynh tả. Vậy nghĩa là đa số trí thức Tây phương hồi đó tả 
khuynh (lưu ý tả khuynh không liên quan gì đến cộng sản theo Nga Xô), sao lại có thể cho họ là 
"đồng minh của các chế độ thuộc địa"? 

Nên nhớ rằng Karl Marx xướng xuất cách mạng vô sản quốc tế chứ không riêng từng nước 
một. Vì thế có xu hướng xã hội cải thiện đời sống bằng phương thức hợp pháp. Chính Jean 
Longuet, cháu ngoại Marx, cũng chỉ ở Đảng Xã Hội. Riêng Lenin sáng tạo chủ trương bạo động 
cướp chính quyền ở mỗi nước để làm chư hầu Nga Xô, và năm 1920, tại Hội Nghị Tours, mới có 
nhóm theo Nga. Và chỉ loại phản bội tổ quốc Maurice Thorez, Nguyễn Tất Thành mới đi theo đám 
này [1]. Như thế, không ủng hộ cộng sản Lenin lúc đó và đóng cửa Nguyễn Tất Thành sau này, nếu 
có, chỉ chứng tỏ trí thức của những thập niên 1910-20 quá ư sáng suốt, đã nhìn ra ngay cái đúng cái 
sai. Vì họ đúng là chân trí thức. Điều này dễ hiểu, vì cái học lúc đó là cái học bác thức. Còn ngày 
nay, "cái gọi là trí thức" thực ra chỉ là chuyên viên của từng ngành. Nguyên việc học đã hàm ngụ 
tinh thần vụ lợi, kèm thêm sự hiểu biết vô cùng cục bộ, khiến họ hùa theo thời thượng. Thiên hạ 
binh cộng sản, thì họ binh cộng sản, thiên hạ chê tư bản, thì họ chê tư bản. Chưa kể "cái gọi là trí 
thức Tây phương" hận Mỹ đã chiếm mất cái hào quang một thuở của Tây phương, nên "đánh" tư 
bản, "đánh" Mỹ càng thỏa mãn tâm hồn ti tiện của họ. Còn lũ "trí thức" Việt Nam, thì chỉ giản dị là 
học mót thày để làm dáng, đếm xỉa làm gì. 

Ví von với mặt trời và đặt vấn đề Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước ở bên Nga, chúng ta 
thừa biết ông Sơn Tùng muốn gì. Ở xứ này, ai muốn viết gì thì viết. Nhưng đặt vấn đề xong, rồi 
không hề tra cứu (hay không cần tra cứu), nhắm mắt viết bậy viết bạ, nhằm một ý đồ, thì là điều 
không thể bỏ qua. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập đòi hỏi giới cầm bút suy nghĩ, nói năng, viết lách 
cho chính xác. Chính những việc u xoạng như trên khiến bao nhiêu lâu nay chúng ta bị bao nhiêu 
kẻ nhập nhằng, mang những quyền lợi bè phái, gia đình, cá nhân ra nhập vào quốc gia dân tộc để 
xúi trẻ... 

Tôi thực ra có muốn nói đâu. Nhưng vì có những lũ cứ toan tính bới mấy cái xác chết thối um 
"tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần Ngô Đình Diệm, bác Hồ ái quốc, cụ Diệm yêu nước", nên là cái 
sự chẳng đặng đừng. 

Dư khởi hiếu biện tai! Dư bất đắc dĩ dã (Mạnh tử, Đằng Văn Công). Chua thêm câu này, để ra 
cái điều biết điển tích. Nhưng hy vọng biết đúng, chứ không sai!!!  
 

1. Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh, trong bài "Bác sĩ Hồ Tá Khanh", Thế Kỷ 21 số 95, viết: "Lúc ấy trào lưu mác 
xít lan tràn khắp giới trí thức Âu Châu, thuyết mác xít là nha phiến của trí thức thời kỳ 1925-1940, như 
Raymod Aaron viết. Tại Paris, nhóm Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Văn Phương, Trần Văn Thạch dẫn 
đầu, thiên về Đệ Tứ. Tại Toulouse nhóm Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Dựt, Phan Tú Nghĩa; và Dương Bạch 
Mai, Nguyễn Văn Tạo tại Paris thiên về Đệ Tam. Nhóm Marseille Hồ Tá Khanh, Hồ Hữu Tường, Ngô Ngọc 
Đối có thiện cảm với Thâu Phương và nhận định Đệ Tam Quốc Tế chỉ là công cụ của Nga..." 
Vậy trí thức tây phương đóng cửa ở chỗ nào? Sao người ta lại có thể viết bừa bãi, khinh thường độc giả đến 
như thế, dù với ý đồ gì đi nữa.]]  

 
 
 

"BÁC HỒ HỖN QUÁ! 
 

Lý lịch "Bác Hồ" thì bí ẩn lắm. Thực chưa biết đích xác "Bác" gốc tích ra sao. Ngay cả cái sự 
mà mọi người đến nay vẫn yên trí theo lời khai của "Bác" là con cụ Bảng Huy trong đơn xin học 
Trường Thuộc Địa để làm tay sai cho Pháp cũng chẳng thể chắc là thật. 
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Vào thế hệ "Bác", việc nhận là con ông cháu cha, con cái người danh giá cùng quê quán là 
chuyện không hiếm. Cha ông chúng ta thường rất hãnh diện về thân nhân công thành danh toại đã 
đành, nhưng cũng còn hãnh diện cả về người cùng làng, cùng huyện, cùng tỉnh thành đạt nữa. Cụ 
Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, trong cuốn Chơi Chữ, có kể một vài trường hợp điển hình. Chả hạn trên 
một vài tấm danh thiệp ghi: 

Trần Văn Có 
tức Huyện Có 
Láng giềng quận công Hoàng Cao Khải 

hoặc 
Nguyễn Văn Nam 
Thái tử thiếu bảo đông các đại học sĩ 
lĩnh Nam Định tổng đốc Trần tướng công 
chi hương nhân. 
Những vị này lương thiện, chỉ nhận là láng giềng hoặc người cùng làng với người danh giá 

thôi. Còn "Bác" vốn là người chuyên cầm nhầm đủ mọi thứ của tất cả mọi người. Chính vì thế nên 
mới có chuyện xầm xì là "Bác" đã thủ tiêu người được coi là anh "Bác", tức ông Nguyễn Sinh 
Khiêm, tức Nguyễn Tất Đạt, vì ông là người tố giác "Bác" không phải là Nguyễn Sinh Cung, tức 
Nguyễn Tất Thành, em ông. Điều này cũng rất có thể, vì một nhà nho mà sinh ra một tên lưu manh 
hỗn láo đệ nhất nhân loại là một điều hơi khó hiểu. 

Khi Hồ về Hà Nội làm chủ tịch nhà nước, mới chỉ 55 tuổi, mà giám nhận ngay chức "Cụ Hồ, 
Cha Già Dân Tộc". Lúc đầu, mọi người tạm cho là đảng viên tâng bốc để tạo uy tín cho lãnh tụ, thì 
cũng được. Nhưng khi hắn đi viếng đền Kiếp Bạc, vịnh một bài thơ, thì sự hỗn láo của hắn thật là 
rõ ràng. Bài đó như sau:  

Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng, 
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung. 
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc, 
Tôi xua giặc Pháp ngọn cờ hồng. 
Bác đưa một nước qua nô lệ, 
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng. 
Bác có linh thiêng cười một tiếng, 
Mừng tôi cách mạng đã thành công. 

 
Giới văn chương liền phang tới tấp. Tôi xin ghi lại một vài bài họa vận:  
 

Thảo khấu như mi giám bảo hùng, 
Đại vương đâu bạn với tên Cung. 
Ngài phò tổ quốc khoa gươm bạc, 
Mi nhuộm giang sơn ngập máu hồng. 
Ngài cứu muôn dân qua khói lửa, 
Mi đem trăm họ giết đầy đồng. 
Đền thiêng, phản quốc đừng lai vãng, 
Hại nước tàn dân giám kể công. 
* 
Chính Mi lẻo mép tự xưng hùng! 
Ai bạn với ngươi, hở thằng Côông? 
Ta đuổi quân Nguyên tung sóng bạc, 
Ngươi theo Nga cộng núp quần hồng! 
Ta cứu dân đen, trừ nô lệ, 
Ngươi phò quỉ đỏ, phá cộng đồng! 



27 
 

Phản dân hại nước còn lên tiếng, 
Bớ phường cầy cáo, chớ khoe công! 
* 
Rước voi dày mả, đại gian hùng! 
Bồi bếp nói chi chuyện đao cung. 
Điện Biên, binh, cán phơi xương bạc, 
Ba Đình, đảng, "bác" phất cờ hồng. 
Tự do? Một nước triền miên lệ! 
Hạnh phúc? Muôn dân uất hận lòng! 
Cọp chết để da, người để tiếng, 
Nghìn thu lưu xú, nhớ nghe Côông! 
* 
Tự cao tự đại, chính gian hùng, 
So sánh huênh hoang giữa thánh cung. 
Cách mạng nhân dân, xương chất trắng, 
Đấu tranh giai cấp, máu loang hồng. 
Tự do: chuyên chế phi nhân đạo, 
Độc lập: chia phe phản cộng đồng. 
Đói khổ triền miên, dân uất hận, 
Nghìn thu để tiếng, tội hay công? 
* 
Bồi tàu, phụ bếp cũng xưng hùng! 
Lại giám ba hoa núi với sông. 
Tao trốn vuốt nanh loài quỉ đỏ, 
Mày hơ lê thứ đống than hồng. 
Tao mua đất khách chừng dăm lượng, 
Mày bán quê cha được mấy đồng? 
Hòm kiếng mày nằm chưa đủ lạnh, 
Coi chừng, gặp lửa súng thần công!... 

Ai vẫn cố mang tình tự ái quốc ái quần gán ghép cho Hồ trong việc đánh Pháp giành độc lập là 
đã bôi đen cái thành tích "xua giặc Pháp ngọn cờ hồng" để "dẫn năm châu đến đại đồng" của Hồ. 
Chúng ta có thể không ưa Hồ, nhưng chúng ta có bổn phận phải trả cho Hồ danh vị người 
Kominternchik vĩ đại nhất. Vì thực ra, ngay Lenin và Stalin cũng chỉ làm việc cho riêng Nga. Chỉ 
một mình Hồ là hoàn toàn suốt một đời xả thân cho Quốc Tế 3 và cũng thành công tối đa. Không 
một cá nhân nào sánh nổi. 
 
 
 
 
CÂU CHUYỆN HÓA GIẢI HẬN THÙ 
 
 

THỜI THƯỢNG 
 

Theo thời chỉ có lợi. Trước đây, có cái "thời trang nhạc tuyển" thiên cộng, phản chiến khấm 
khá lắm. 

Có thể thiên cộng, phản chiến theo chỉ thị, ví dụ của Phòng Nhì, để Pháp hù Mỹ lấy viện trợ. 
Có thể thiên cộng, phản chiến kiếm tiền, ví dụ do CIA thuê. Hoặc có thể giản dị chỉ để làm dáng, ra 
cái điều ta đây giầu lòng nhân đạo, thương yêu người chân lấm tay bùn, lao động vất vả. Mà lại an 
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toàn xa lộ. Chống cộng dễ ăn kẹo đồng, chứ chống tư bản thì thơ thới hân hoan thôi. Tha hồ lên án 
kết tội tư bản tàn bạo dã man, đòi hỏi cải tạo chế độ này chế độ nọ. Còn cộng sản làm gì có bóc lột, 
nhà tù, thủ tiêu; cuộc sống dưới chế độ cộng sản đầy tình người, đẹp như mơ mà! 

Đùng một cái, chính các chú cộng sản Nga Hoa tự nhận dở ẹc, tố cáo nhau tùm lum. Thì ta cứ 
lờ đi, coi như không có gì đáng quan tâm vậy. Cũng có một vài người thú nhận sự lầm lẫn và đang 
sửa sai. Nhưng dĩ nhiên đó là những người có lòng, có lương tâm. Đâu phải loại tay sai, loại kiếm 
chác, loại làm dáng. *ít lâu nay lại có dịch hòa giải hòa hợp, thương lượng với cộng sản. Tôi chẳng 
có khả năng để biết thực ra các nước chư hầu Nga Xô đã làm được cuộc cách mạng dân tộc chưa, 
có được thực sự tự do bầu bán người đại diện hay không. Vẫn có vẻ một khúc hòa tấu do nhạc 
trưởng Nga Xô điều khiển không chừng. Có người Đông Âu qua chơi nhân dịp du lịch tháo khoán 
cho biết cũng chỉ là rượu cũ bình mới mà thôi. 

Dù sao, làm nên trò trống gì là tùy lực lượng đối lập. Vậy tôi chỉ xin nói về cái dịch hòa giải 
hòa hợp, thương lượng của người Việt. 

Đả đả đàm đàm. Đàm đàm đả đả. Đánh chán thì đàm. Đàm chán lại đánh nữa. Đó là cái lẽ 
đương nhiên của trời đất rồi. Đánh hoài đâu có được. Mà đàm hoài cũng không xong. 

Đánh, thì trước đây, cộng sản vẫn chủ động. Đàm, hiện nay cộng sản có chủ động không? 
Chắc cũng có. Miễn là chủ nghĩa vẫn là đỉnh cao trí tuệ, Đảng vẫn chuyên chính, dân chủ vẫn tập 
trung. Hổng "đa nguyên, đa đảng" cóc khô gì hết. Đúng ra là cứ để... chúng tao đây "hy sinh" dài 
dài mới được. Có vị nào cải chính giùm chăng? 

Chết cái, có vẻ "phe ta" cũng muốn làm màn chủ động. Cứ là nhắng cả lên. Ra cái điều cao 
thượng, mở vòng tay lớn đón "người anh em ruột thịt". Phiền cái, muốn đàm, thì ít nhất phải có hai 
phe. Phe cộng sản thì quá rõ rồi: cả một nhà nước được Liên Hiệp Quốc (có hiến chương nhân 
quyền!) nhìn nhận, có một triệu quân, có đảng chuyên chính hai triệu đảng viên, có lập trường như 
đinh đóng cột. Còn "phe ta"??? 

Vậy ai đàm với ai? Đàm cái gì? Đàm như thế nào? Mới chỉ thấy có các ông bà Thông Luận là 
cụ thể một chút. Nhưng lại xác định chỉ đàm giữa dân bị bịp và dân bị thua, mà không có đàm với 
dân đi bịp. Nghĩa là vẫn phải lôi cổ lũ bịp xuống. Phiền nhỉ! Thế mà vẫn còn bị gán cho "bảy chữ 
vành ngoài" [1]. Tội nghiệp quá! Ngoại giả, có lẽ ông Long Ân đúng: 

Mấy anh ngoại giao Việt cộng được chỉ thị đi ngoại giao túi bụi theo cái kiểu đi đêm dưới gậm 
bàn rất chi là mờ ám. Hậu quả của cái căm pau [sic] ngoại giao này là ở nơi hải ngoại đột ngột 
thấy các đấng Tô Tần miệng lưỡi thè lè, chạy ngược chạy xuôi lổn nhổn như... chó con. Trong các 
đấng ngoại giao đó, có thứ ngoại giao có nhãn hiệu cầu chứng tại tòa Hà Nội. Có thứ ngoại giao 
lập lờ đánh lận con đen, có thứ ngoại giao mạo hóa, dùng cái trí thông minh vặt, cái lưỡi uyển 
chuyển để kiếm chác chút cháo độ thân. Một hậu quả khác là ở nơi hải ngoại chợt thấy nổi lên vài 
chục tổ chức, đoàn thể, đảng phái, phong trào mới với đủ thứ lập trường hoa hoè hoa sói, bảng 
hiệu rực rỡ, đèn đuốc sáng choang, sẵn sàng tranh thầu mỗi khi có cuộc đấu thầu công khai hay 
không công khai nào đó. 

Nhiều anh có máu nhà thầu, nhưng lại không có tài vặt hãng thầu, dù chỉ là hãng thầu bá láp, 
nên từ xưa chỉ biết chạy quanh, sà vào chỗ này, táp vào chỗ nọ. Nay nghe nói thời cơ sắp tới chợt 
thấy bị bỏ ngoài cuộc, nên ngoác miệng chửi đổng om xòm. [2] 

Một đối tượng để các anh ấy "chửi" là những kẻ không tán thành việc hòa hợp hòa giải, việc 
thương lượng với đám ngoan cố, việc tiếp tay cho lũ sát nhân. Bằng cách tố khổ họ và kể công 
cộng sản lãnh đạo kháng chiến, chống ngoại xâm, giành độc lập, thực hiện thống nhất, san bằng bất 
công,... Để cho việc hòa giải hòa hợp, thương lượng cỡi voi với đức ông của các ảnh đủ vẻ có tình 
có lý "của, do, vì" tấm lòng đầy ắp tình tự quốc gia dân tộc, anh em ruột thịt. Mùi ghê! Có điều 
cộng sản có thèm đoài hoài mà hòa giải hòa hợp, thương lượng với các ảnh chăng, hay là các ảnh 
đang ở trên mây và nói năng lảm nhảm, hành sử khật khùng? Lại chắc cũng có: giữa cộng sản và 
"chó con", giữa cộng sản và "nhà thầu". Còn các anh "chửi đổng" thì cũng sẽ được cộng tác, có mất 
chì mất chài gì. Một đồng một cốt, chung lưng mở một ngôi hàng là đúng quá trời rồi. Và điều cụ 
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thể thấy ngay trước mắt là việc làm của những người đó đã là một trong những yếu tố để biện minh 
cho việc cộng tác kiếm lời, bỏ cấm vận, bang giao, giao thương, viện trợ,... 
 

1. Việt Nam Hải Ngoại số 228, Bình cũ rượu chờ, Lê Việt.  
2. sđd, Quan Điểm. 

 
 

 
HẬN THÙ ĐẰNG ĐẰNG, NÊN HÒA HAY CHIẾN? 

 
Không biết vì lẽ gì tôi lại có trong tay tờ Vietnam Revue, xuất bản mãi tại xứ Hòa Lan xa vời, 

số mới nhất, số 8 năm thứ 11. Và rồi cái tựa "Hòa giải hòa hợp" khiến tôi tò mò. 
Tác giả có bút hiệu là Nguyễn Trung Kiên, nhưng theo "lời tòa soạn" thì ông là bác sĩ (chắc là 

y khoa) Nguyễn Quốc Nam, đồng thời là đại diện Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Âu Châu. Thì 
hẳn là phải nặng ký. 

Đây, lý luận của tác giả, về lý do tại sao Việt Nam cần có sự "hòa hợp và hòa giải dân tộc" 
[gạch đít (viết nghiêng) đàng hoàng]: 

Hoàn cảnh xã hội, kinh tế và cả lịch sử, chánh trị của 3 miền từ suốt 4000 năm lập quốc đến 
nay đã nâng vấn đề kỳ thị địa phương đến mức trầm trọng. 

Từ ngày lập quốc, hẳn là do các tích ông... Lạc Long Quân và bà Âu Cơ kỳ thị địa phương đến 
mức kẻ lên núi người xuống biển, 12 sứ quân cát cứ, nhà Lê-nhà Mạc, chúa Trịnh-chúa Nguyễn, 
Gia Long-Tây Sơn, Minh Mạng/Thiệu Trị/Tự Đức-Gia Tô, Hồ Chí Minh-Ngô Đình Diệm? 

Khiếp thật, lý lẽ chắc như cua gạch. Hoàn cảnh xã hội, kinh tế và cả lịch sử, chánh trị của 50 
tiểu bang Hoa Kỳ từ suốt 200 năm lập quốc đến nay đã nâng vấn đề kỳ thị đến mức trầm trọng như 
thế nào, chúng ta thấy mà ghê. Dù, trên thực tế, đúng ra, Hoa Kỳ là xứ ít kỳ thị nhất trên toàn thể 
cái thế giới ta bà này. Vậy, Việt Nam lập quốc 20 lần lâu hơn, thì chắc ít nhất cũng trầm trọng gấp 
20 lần. 

Thế mà dân Việt vẫn giám sống chung lộn với nhau, giao du với nhau, kết hôn với nhau, có lọa 
không cơ chứ? Xem ra hình như lại còn êm thấm hơn ở các quốc gia khác mới là kỳ. Vậy mà lại 
không kỳ. Vì thật ra quốc gia dân tộc nào, ở thời nào chả đầy rẫy mọi thứ kỳ thị còn ghê gớm gấp 
mấy Việt Nam. Có thể chỉ tại một lý do duy nhất: Họ không sẵn tinh thần cầu an, dĩ hòa vi quí, 
chín bỏ làm mười như dân Việt mình. 

Kỳ họa chăng là chính tác giả. Vì chỉ độ ít hàng sau đó lại đã khẳng định:  
Nói cho cùng thì cái thái độ ngạo mạn cùng bạo lực của bên này hay cái trịch thượng với dân 

của bên kia cũng chỉ là cái quan niệm của một thiểu số. 
 Thiểu số, mà lại là cái thiểu số quyền hành, có phải là... dân tộc không nhỉ? Và "chỉ là cái 

quan niệm của thiểu số" mà lại... trầm trọng. Vậy có kỳ không? Tôi chẳng là kẻ học cao, chẳng làm 
chính trị, chỉ nghiệm ở bản thân và nhòm ngó chung quanh thì thấy "dân tộc" (có nghĩa là quần 
chúng không?) Việt Nam ít thù hận lắm. Đúng hơn ít giám thù hận, nhất là thù hận mấy ông bà làm 
chính trị nắm được quyền hành. Ông cộng sản, ông cộng hòa (ít hơn) cưỡng bách, bóc lột, bắt bớ, 
giam cầm, giết tróc thì đành coi như số phận mình khốn nạn, trốn tránh được là may, không thì trân 
mình chịu trận, chứ tay không làm gì nổi với súng đạn, mà nói hận thù. 

Đúng hơn nên nói như một tài liệu phân tích chính trị, "Cơ Sở Tư Tưởng", hồi đã lâu trước 
đây, là có những thành phần "chính trị" cần hòa giải với nhau, thì nghe còn xuôi tai. Hoặc rộng 
thêm ra là có những nạn nhân của cộng sản, cộng hòa bạo gan bạo phổi thù hận hai nhóm này, vì 
những tội ác của chúng. Thì nay kêu gọi họ hãy xóa bỏ hận thù khi nào bọn chúng thành khẩn hối 
lỗi, xin trở về với chánh nghĩa quốc gia, cũng là điều nghe được. Còn đem quàng những thành phần 
này thành "dân tộc" thì là không rành mạch hoặc không lương thiện. Các ông bà người Việt làm 
chính trị xin nhớ cho điều này: Người Việt tạm chia ra làm hai loại. Những người không quan tâm 
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đến chính trị, họ chỉ muốn yên thân. Các ông bà nói năng loanh quanh với họ vô ích. Còn những 
người quan tâm đến chính trị, thì do "hoàn cảnh xã hội, kinh tế và cả lịch sử, chánh trị của 3 miền 
từ suốt 4000 lập quốc đến nay" đã khiến họ trưởng thành hơn bất kỳ dân tộc nào trên thế giới... về 
chính trị. Mà mắt họ khó lắm! 

Còn riêng tôi, tôi cho rằng đời là một cuộc đấu tranh liên tục, khoẻ được yếu thua, khôn sống 
mống chết. Ngay cả ở một xứ tự do dân chủ bậc nhất, pháp trị như Hoa Kỳ, thì dù mụ công lý có bị 
"bịt mắt bắt dê" cũng còn tai, còn mũi, còn mồm, còn tay chân để mà rờ mó, nghe ngửi thấy tiền 
bạc, địa vị, đủ thứ,... Để mà binh kẻ có thần có thế. 

Vậy vấn đề là mình yếu mà kẻ khoẻ lại nhân đức, thì mình có phận nhờ. Nó mà bạc ác bất 
nhân thì rán chịu hay phải tự làm sao cho trở thành khoẻ, thành có thần có thế, cho nó nể. Đơn giản 
chỉ có vậy. Bằng không thì xoay ra lãnh vai trò nưng bi đội đĩa. Vô liêm sỉ hơn nữa thì gọi đó là 
chuyện... hợp tác, chứ hòa hợp hòa giải cái khỉ khô gì! 

Ít lâu nay, tôi lại còn thấy cái trò hô hào đoàn kết giả hình tái diễn nữa. Lúc nào dĩ nhiên cũng 
cần đoàn kết. Lúc này càng cần đoàn kết hơn bất kỳ lúc nào. Nhưng muốn thực sự đoàn kết thì cứ 
việc chứng tỏ bằng việc làm. Cứ làm với thiện chí đi, thì rồi người ta sẽ ráp lại đoàn kết. Còn hô 
hào cho lắm chỉ chứng tỏ chính kẻ hô hào tự thâm tâm đã chia rẽ. Nhất là cho rằng có sự chia rẽ 
giữa Bắc Nam thì lại càng giả tạo, nếu không nói là có ý đồ. 

Trên thực tế, trong giai đoạn lịch sử gần chúng ta, đất nước Việt Nam tương đối dài, nên chia 
làm ba xứ, nhưng vẫn qui phục trung ương. Người Nam nào cho rằng người Bắc áp bức là hoàn 
toàn sai. 

Xưa kia, cả Bắc cả Nam đều tự coi là thuộc về chính phủ trung ương tại Huế. Ngay miền Bắc, 
cố đô và trung tâm văn học, các quan cai trị chóp bu đều từ Huế phái ra: Nguyễn Tri Phương, 
Hoàng Diệu, Hoàng Kế Viêm, Hoàng Cao Khải, Cao Xuân Dục,... đều là người Trung. Sau đó 
những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn,... cũng đều là người Trung. 

Mà ngay cả trong các lãnh vực khác cũng vẫn do người Trung đứng đầu: Xuân Diệu, Thanh 
Tịnh, Chế Lan Viên, Nguyễn Vỹ, Hoàng Xuân Hãn,... đều gốc miền Trung. Ở trong Nam, ông Ngô 
Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu là người Trung. Nếu ông Diệm có kỳ thị người Nam thì là do 
ông vốn là quan lại phong kiến nên dùng đám quan lại phong kiến, trong khi người Nam không 
xuất thân trong đám đó, chứ không hề là chuyện Bắc Nam. 

Vả lại Trung Kỳ vừa là phần kinh đô cũ dễ được triều đình chiếu cố vừa là phần đất nghèo nàn 
tạo điều kiện cho con người có nhiều đức tính, nhiều tài năng vượt trội hơn người Nam người Bắc, 
để rồi giữ những địa vị then chốt, thì cũng là điều dễ hiểu. Và chỉ có thế mà thôi, chứ mang lái ra 
chuyện Bắc chèn ép Nam, để đi đến việc chứng minh có sự chia rẽ, rồi kêu gọi xóa bỏ hận thù, thì 
hoặc là ngu muội, bằng không là có một ý đồ đen tối. 

Nên nhớ, trước kia bác sĩ Nguyễn Văn Thinh và những người Nam lập Nam Kỳ Tự Trị không 
phải sợ rằng Bắc Kỳ cai trị Nam Kỳ, mà vì thấy miền Bắc đã bị cộng sản nắm mất rồi, thì phải tách 
miền Nam ra, để thoát tay cộng sản, rồi tính đến chuyện diệt cộng và thống nhất xứ sở sau mà thôi. 
Nhưng ông thất bại vì đức độ của ông không cho phép ông nghĩ tới sự ti tiện của người Pháp, nên 
mới ra nông nỗi. Việc làm của ông khác hẳn việc của lũ Nguyễn Phong Tân, Nguyễn Phong Cảnh, 
Lê Văn Trương (không phải nhà văn) "uýnh Bắc Kỳ phở tái" kéo dài chưa quá được một buổi sáng. 

Rồi từ đó trở đi, những người đứng đầu -- cả cộng sản lẫn không cộng sản -- đều là người 
Trung. Ngoài ra, không kể ba năm xáo trộn 1963-64-65, Nam Kỳ có đến bốn ông thủ tướng 
(Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm), lại có cả một ông làm 
thủ hiến Bắc Kỳ (Nguyễn Văn Tâm), và hai ông phó tổng thống (Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Văn 
Hương). Trong khi Bắc Kỳ chỉ có duy nhất một ông chủ tịch hành pháp trung ương (Nguyễn Cao 
Kỳ), mà lại bởi vì không vị Trung hay Nam nào thèm làm, rồi còn phải về xin phép vợ (bà Tuyết 
Mai) mới giám nhận. Thì gán cho Bắc Kỳ chơi trội ở chỗ nào nhỉ? 

Thành ra nhà nước cộng sản, cộng hòa gì cũng có cả Trung Nam Bắc Kỳ, và phần lớn là người 
khu Tư, khu Năm, mà chẳng phải người Bắc. 
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Hiện nay, tôi thấy rằng lũ Nguyễn Phong Tân đang đội mồ sống dậy, phân biệt Trung Nam 
Bắc. Chúng dùng những nhóm chữ hàm hồ. Thay vì nói nhà nước cộng sản Bắc Việt, nhà nước 
cộng hòa Nam Việt, nhóm cộng sản Bắc Kỳ, nhóm tập kết Nam Kỳ, chúng lại cố ý gọi là tụi Bắc 
Kỳ, lũ Bắc Kỳ, dân Bắc Kỳ,... Thực chất là, từ xưa đến nay, dù gán ghép cho Pháp chủ trương "chia 
để trị", nhưng chưa hẳn là thế. Việc chia ra ba kỳ là do hoàn cảnh lịch sử và địa dư. Pháp chiếm 
Nam Kỳ trước làm thuộc địa, tiếp đến Bắc Kỳ làm xứ bảo hộ, mà dành lại chút Trung Kỳ cho nhà 
vua cho đỡ mang tiếng với thế giới. Thế rồi, sau này, vào năm 1939, chính các người làm chính trị 
lại chống đối luôn "âm mưu" của Bảo Đại và Phạm Quỳnh vận động trở lại Hiệp Ước 1884, tức 
chống... thống nhất Bắc Kỳ với Trung Kỳ. Vì sợ nhập với Trung Kỳ còn khó thở hơn! 

Nên, công bằng mà nói, việc chia nước ra làm ba kỳ cũng chẳng ảnh hưởng là bao nhiêu. 
Người Việt ít khi đi lại, ngay cả đi ra khỏi làng xóm. Còn nếu muốn, thì thời đó chỉ cần nạp tiền lấy 
cái thẻ căn cước (titre d'identité) là tha hồ đi khắp năm xứ Đông Dương. Mà chẳng xứ nào kỳ thị xứ 
nào. Người Nam, người Trung, người Miên, người Lào ra Bắc đều được niềm nở tiếp đón. Người 
Trung, người Bắc vào Nam tha phương cầu thực cũng chẳng gặp sự gì khó khăn. Người Việt sang 
Miên sang Lào đều được nể vì. 

Với tôi, giá mà nay chúng ta tái lập lại được thành một liên bang gồm năm xứ Bắc Kỳ, Trung 
Kỳ, Nam Kỳ, Kampuchia và Ai Lao như xưa kia là điều lý tưởng. Bằng không, tôi cũng chẳng thấy 
có gì đáng ngại khi Việt Nam có một hình thức liên bang gồm ba xứ Trung Nam Bắc, hay cả đến 
bốn xứ Bắc, Bắc Trung Việt, Nam Trung Việt (lấy đèo Hải Vân làm mốc), và Nam. Vì địa dư, vì 
kinh tế, vì đặc tính địa phương. Miễn là có một chính thể dân chủ, tương nhượng và hỗ trợ nhau 
trong bổn phận và quyền lợi, và công dân liên bang có đủ tự do luật định của một quốc gia tiên tiến. 
Hoa Kỳ hiện nay, trên nguyên tắc, là 50 quốc gia, có quốc hội, có luật pháp, có chánh phủ riêng 
biệt, mà người dân liên bang có cảm thấy chia rẽ ghê gớm gì đâu. 

Tôi chắc chắn khi dân Nam Bộ kháng chiến tập kết ra Bắc đã bị nhà nước cộng sản Bắc Việt 
bạc đãi. Mà nhà nước đó -- tất người tập kết đều thấy rõ -- đa số là người khu Tư, khu Năm, đâu 
phải Bắc Kỳ? Tôi cũng chắc chắn người cộng sản phía Nam bị người cộng sản phía Bắc chèn ép. 
Tuy tôi không rõ họ có bị dân chúng Bắc Kỳ bạc đãi hay chăng, nhưng tôi không tin như vậy. 

Thế thì sao lại có thể gọi chung gọi lộn là tụi Bắc kỳ, lũ Bắc Kỳ, bọn Bắc Kỳ, dân Bắc Kỳ và 
đổ cho họ tội chèn ép dân Nam? Giữa những người Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa hảo, Cộng 
sản, Quốc dân đảng, Đại việt, Duy dân đều có chất keo gắn bó rõ rệt. Gọi gồm họ lại là "tụi" Phật 
giáo, "tụi" Công giáo, "tụi" Cộng sản Bắc Kỳ, "tụi" Quốc dân đảng còn có thể được. Nhưng giữa 
những người dân Bắc Kỳ, dân Trung Kỳ, dân Nam Kỳ, chất keo rất lỏng lẻo, không thể vì một 
nhóm nhỏ mà gán tràn lan cho cả một địa phương, như kiểu ông... bác sĩ-chính trị gia trên đây. 

Nói đến tàn ác, lật lọng thì tứ hung gốc miền Nam: nhất Giàu, nhì Trấn, tam Mai, tứ Tạo (Trần 
Văn Giàu người Tầm Vu, Nguyễn Văn Trấn người Chợ Đệm, Dương Bạch Mai người Phước Lễ, 
Nguyễn Văn Tạo người Gò Đen) đối với chính người Nam ra sao, người miền Nam thời đó đều 
biết. Hoặc những ác quỉ Phạm Hùng, La Văn Liếm,... đều là người miền Nam. Vậy xin đừng mang 
gán điều này điều nọ cho một địa phương. 

Còn một điểm này nữa. Thời kỳ 1945 đến 1954, thì cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc dân 
vùng quê đều phải "khiến chán", coi như huề. Từ 1954 đến 1975, hơn 20 năm, dân miền Bắc và 
Bắc Trung kỳ sống dưới chế độ dân chủ cộng hòa (cộng sản trá hình) thì có thành cộng sản không, 
có thích cộng sản không? Phải ngu lắm mới đặt ra câu hỏi như thế. Vì nếu vậy, thì cũng lại phải 
hỏi, từ 1975 đến 1996, cũng hơn 20 năm, dân Miền Nam sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa (cộng 
sản chính cống), thì hẳn phải thành cộng sản, phải thích cộng sản? Hoặc dân Liên Xô, sống 70 năm 
dưới chế độ cộng sản, thì đều là cộng sản cả???!!! 

Thực ra, có những phần tử lưu manh, cơ hội chủ nghĩa ở Miền Bắc, khi thấy cộng sản thắng 
thế, từ năm 1954, đã "phấn đấu vào đoàn vào đảng" để kiếm chác. Cũng có những phần tử như thế 
ở Miền Nam, kể từ năm 1975 đến nay. Nhưng thế mà cũng chỉ có 2 triệu đảng viên trong số hơn 70 
triệu dân Việt. Vậy chỉ có nghĩa là dân Miền Bắc chịu khổ sở dưới ách cộng sản lâu gấp hai dân 
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Miền Nam. Và có thể họ ghét cộng sản, chống cộng sản gấp hai dân Miền Nam là đàng khác. Dù 
sao thì cũng cần thông cảm với họ hơn. Họ ít có cơ hội hơn dân Miền Nam để tị nạn, để vượt biên, 
để đoàn tụ gia đình, để đi diện HO, để đi đi về về thăm quê hương, để được thân nhân viện trợ,... 

Vì những điều như trên đây, tôi mong rằng mọi người nên xét cho rõ và thận trọng trong việc 
suy nghĩ và sử dụng ngôn từ, nhất là các người làm việc viết lách gốc Miền Nam như các ông Xuân 
Vũ, Hứa Hoành chả hạn. 

Đồng bào Bắc, Nam, và cả Trung nữa hãy đề cao cảnh giác, chớ để lọt vào mê hồn trận của lũ 
ma đầu. 
 
 
 

THÙ HẬN BÁ VƠ 
 

Ông Trần Ngọc Sơn, trong bài "Hòa giải hòa hợp dân tộc: thử thách và hy vọng", đăng trong 
Thông Luận số 98, tháng 11/96, viết: 

Một nhà thơ nổi tiếng nhờ lòng bất khuất trong ngục tù cộng sản đã tuyên bố trong một buổi 
họp mặt ở Paris, khi được hỏi về lập trường HGHH: Khi mình chìa tay ra mà người ta không đưa 
tay ra, thì mình phải có tự trọng để rút tay lại. Nhà thơ này khi được qua Mỹ định cư chỉ tiếp xúc 
với những người chống HGHH và hiểu lập trường HGHH qua những người chống HGHH nói lại. 

Chúng tôi có xin đến gặp nhà thơ để trao đổi, để giải thích trực tiếp chủ trương HGHH, nhưng 
tiếc thay nhà thơ đã từ chối gặp chúng tôi. 

Lòng tự trọng của chúng tôi không nghĩa lý gì trước vận mệnh của đất nước. Chúng tôi không 
muốn làm người hùng, chúng tôi sẵn sàng chìa tay ra chờ nhau vì đại nghĩa. Có điều chúng tôi 
muốn khẳng định lại một lần nữa là chúng tôi không bao giờ chìa tay với những người cộng sản 
đang đàn áp những người tranh đấu cho dân chủ, vì vậy không có vấn đề rút tay lại như nhà thơ đã 
hiểu lầm, nhưng vì lý do nào đó mà nhà thơ không muốn tìm hiểu thêm nên không muốn gặp chúng 
tôi. Ông cũng viết: 

Chúng tôi vẫn hy vọng gặp gỡ những ai chống đối chúng tôi bất kỳ ở đâu, nhằm giải tỏa bất 
đồng, vì chúng tôi chưa thấy con đường nào khác cho phép đi đến một xã hội bao dung, một đất 
nước bao dung, một con người bao dung. Đảng cộng sản có làm như chúng tôi không? 

Và câu kết luận trong bài của ông là như sau: 
Chắc chắn dân chủ và HGHH sẽ thắng vì hợp thời đại, hợp lòng người. Thời gian là đồng 

minh vững chắc nhất của xu thế này. Mặt khác, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại của đất nước, 
những người chống cộng nhưng chủ trương một xã hội bao dung đã nắm tay được với những người 
cộng sản phủ nhận độc tài độc đảng trên con đường đấu tranh nhắm xây dựng một xã hội công 
bằng, liên đới, lấy dân chủ đa nguyên và HGHH làm phương châm. Họ đã biết thoát ra khỏi hận 
thù để nắm tay nhau vì đại nghĩa. 

Đó là niềm hy vọng. Hy vọng cho phép chúng ta chấp nhận mọi thách thức. Và chúng ta sẽ 
vượt qua. 

Nhà thơ không muốn gặp ông Trần Ngọc Sơn nhất định là ông Nguyễn Chí Thiện rồi. Nguyễn 
Chí Thiện thì nói đại là Nguyễn Chí Thiện, việc gì phải ấm ớ, quanh co "một nhà thơ nổi tiếng..."? 
Ông Nguyễn Chí Thiện không muốn gặp ông Trần Ngọc Sơn có thể vì không muốn phí thì giờ vô 
ích. Nhưng tôi thì có thừa thì giờ để thỏa mãn "hy vọng gặp gỡ" của ông Sơn. 

Muốn biết tại sao ông Thiện không muốn gặp ông Sơn, thiết tưởng nên biết ông Sơn là ai. 
Qua lời tự giới thiệu của chính ông, cũng trong bài nói trên, thì: Tôi sinh ra trong thời loạn lạc 

và lớn lên thì đất nước bị chia làm hai miền. Lúc đó gia đình tôi ở Sàigon và, cũng như mọi người, 
chúng tôi vẫn tiếp tục làm ăn sinh sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Một phần họ 
hàng tôi sống ở phía bên kia bờ Bến Hải và tiếp tục sống dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa ở miền Bắc. 
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Cũng như tuyệt đại đa số người Việt, chúng tôi không thuộc thành phần di cư vào Nam tìm tự 
do cũng như không tập kết ra Bắc tìm chính nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã ở đâu thì ở đó, vì đâu 
cũng là đất nước mình. 

Ở miền Nam, anh em chúng tôi đã lớn lên trong nỗi hận thù cộng sản Bắc Việt, hận thù người 
Miên dã man đã tàn sát đồng bào vùng biên giới, hận thù Nga, hận thù Tàu. 

Họ hàng chúng tôi bên kia bờ Bến Hải cũng lớn lên trong nỗi hận thù còn hơn thế nữa: hận 
thù đế quốc Mỹ, hận thù ngụy quân ngụy quyền, hận thù giai cấp, hận thù bóc lột, hận thù địa 
chủ,... Trong hận thù, chúng tôi đã bắn giết nhau không thương tiếc trong hơn hai mươi năm. Bắn 
nhau đến khi nào có kẻ thắng người thua, có kẻ sống người chết. Chúng tôi đã bắn giết nhau cho 
đến khi đối phương chịu hạ súng hay là chết. Họ hàng mặc họ hàng, người Việt mặc người Việt. 
Không có con đường nào khác cho chúng tôi tránh né. 

Như vậy ông Sơn là dân "Bắc Kỳ cũ", nghĩa là sinh đẻ hay vốn đã ở lâu tại Miền Nam trước 
ngày di cư năm 1954. Ông đã "lớn lên khi đất nước bị chia làm hai miền", thì có nghĩa là cỡ 18, 20 
tuổi, ít ra cũng không đến nỗi còn quá ư thơ dại vào hồi đó (như ông Nguyễn Gia Kiểng). 

Tuyệt nhiên không hề thấy ông Sơn nói rằng trong gia đình ông có ai hiểu biết gì về cộng sản, 
có bị cộng sản láo lếu không. Cũng như thân nhân ông ở Miền Bắc có bị ngụy quân ngụy quyền 
bóc lột hãm hại gì chăng. Hẳn là không. Thế nhưng cả nhà cả họ ông đều căm thù chất ngất. 

Người Miền Nam căm thù người Miên "cáp duồn", có thể hiểu được, vì thương xót đồng bào 
ruột thịt vô tội bị người ngoài giết chóc ngược đãi oan ức. Họ hận thù cộng sản Miền Bắc hiếu 
chiến, xâm lăng bắn giết Miền Nam, không để họ được yên ổn làm ăn, thì cũng không có gì là lạ. 
Nhưng hà cớ gì mà hận thù Nga, hận thù Tàu, là những kẻ ở mãi đâu đâu, mình chẳng biết họ là ai, 
họ chẳng hề động chạm gì tới mình. 

Người Miền Bắc bị đế quốc Mỹ mang bom dội lên đầu, thì hận thù cũng phải, nếu họ không 
bận tâm để tự hỏi vì lý do nào. Nhưng hẳn đa số đều biết là vì nhà nước cộng sản Bắc Việt hiếu 
chiến, muốn làm "nghĩa vụ quốc tế" mới nên nông nỗi. Muốn hết bom đạn, thì cộng sản Miền Bắc 
chỉ việc ngưng xâm nhập Miền Nam. Còn ngụy quân ngụy quyền thì họ nào biết "chúng" là ai để 
mà hận thù. Mà ai lại đi thù một kẻ bị xâm lăng, bị bắn giết mà phải tự vệ? Giai cấp, địa chủ bóc 
lột? Ngoài Bắc có bao nhiêu giai cấp, có được bao nhiêu địa chủ? Họ có hận thù giai cấp, hận thù 
địa chủ thật không? Các cuộc "đấu tố, cải cách ruộng đất" và những chuyện "sửa sai" đã thừa 
chứng tỏ thực chất vấn đề: Giai cấp đấu tranh là một ý niệm vô cùng xa lạ với xã hội gia trưởng 
Việt Nam, con người Việt Nam. Vậy thì cả nhà cả họ ông Sơn ngoài Bắc trong Nam hận thù lẫn 
nhau, hận thù mọi người chỉ vì nhà nước Miền Nam, nhà nước Miền Bắc phán bảo họ phải hận thù, 
thì họ nhắm mắt hận thù. Ngoài họ ra, chẳng ai ngu dại gì đi hận thù bá vơ như vậy. Mà thật ra, khi 
"thống nhất", họ hàng Nam Bắc nhà ông Sơn, gặp nhau, có thù hận nhau không? Thử nói thật cái 
coi. 

Nhưng cũng thật có những người hận thù cộng sản, vì biết cộng sản phi cầm phi thú, vì bị cộng 
sản tàn sát bóc lột. Có những người hận thù ngụy quyền, vì biết ngụy quyền làm tay sai ngoại bang, 
vì bị ngụy quyền hãm hại. Ngoài ra, sống trong chế độ nào thì phải làm nhiệm vụ do chế độ đó bắt 
buộc. Thế thôi, chẳng ai hận thù ai. 

Khi những kẻ như ông Sơn và họ hàng thân nhân ông chỉ biết nhắm mắt nghe theo những lời 
tuyên truyền, phán bảo rồi bạ ai cũng hận thù, thì nay nói chuyện hòa giải hòa hợp, hỏi có giá trị 
nào, để ông Thiện mất thì giờ gặp mặt? Chớ nên biện luận một cách ngớ ngẩn là ông ta "chỉ tiếp 
xúc với những người chống HGHH và hiểu lập trường HGHH qua những người chống HGHH nói 
lại." Kẻ ấu trĩ thì cứ tưởng bất kỳ ai cũng ấu trĩ là như vậy đó!!! [1] 

Chỉ có ấu trĩ mới cứ đưa ra dài dài những khẩu hiệu rổn rảng hòa giải hòa hợp, bất bạo động, 
dân chủ đa nguyên mà chưa bao giờ nêu ra được hòa giải hòa hợp như thế nào, bất bạo động ra làm 
sao, làm thế nào để có được đa nguyên đa đảng. Khi nêu lên câu hỏi "Đảng cộng sản có làm như 
chúng tôi không?", thì hẳn ông Sơn đã ngụ ý việc trước hết phải giải quyết là Đảng Cộng Sản. 
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Nghĩ một cách thực tế, thì là Đảng Cộng Sản sẽ làm như ông Sơn mơ ước, là CHO hòa giải 
hòa hợp. Thì Đảng từ xưa tới nay bao giờ chả chủ trương CHO hòa giải hòa hợp. Nhưng đã là đảng 
hay đảng viên cộng sản thì cũng hẳn phải chủ trương không biên cương quốc gia, chủ trương đấu 
tranh giai cấp, chủ trương công hữu, chủ trương chuyên chính. Chứ chẳng lẽ chủ trương cái gì bây 
giờ đây, để có thể gọi được là cộng sản? Vậy Đảng Cộng Sản sẽ hòa giải hòa hợp với các ông bà 
HGHH, CHO các ông bà này ăn ké bằng cách cho phép được gia nhập Đảng hay được đầu hàng 
"giai cấp" (Đảng). Còn những người vì quốc gia dân tộc thì đừng có hòng (xin xem Phỏng vấn 
Nguyễn Hữu Đang, ND62). 

Nghĩ một cách tếu, như ông Sơn, thì là Đảng hay đảng viên cộng sản -- vốn dĩ vẫn hay đang 
trở thành "tiến bộ" -- chủ trương bảo vệ quyền lợi quốc gia, bảo đảm quyền lợi mọi thành phần, 
mọi giai cấp, mọi đảng phái, chấp nhận tư hữu, tôn trọng tự do dân chủ y như người... không cộng 
sản, y như người quốc gia, nhưng vẫn cứ là... cộng sản. Thế là vui vẻ cả. Vì ông Sơn được phép kể 
một câu chuyện tiếu lâm!!! 

Bằng không tếu thì phải... giải quyết Đảng Cộng Sản! 
Trong Dự án chính trị dân chủ đa nguyên: Thử thách và hy vọng, các ông bà HGHH giải quyết 

như thế này: 
1/ "Giành thắng lợi dứt khoát về mặt tư tưởng và lý luận". Mục này thì khỏi phải bàn nữa. 

Thắng lợi dứt khoát từ khuya rồi. Hiện nay chẳng còn ai buồn thắc mắc gì về sự phải sự trái của tư 
tưởng lý luận cộng sản. Kêu gọi giành giật thêm bằng thừa. Chỉ những người còn mong cặp kè với 
cộng sản như các ông bà HGHH họa chăng mới chưa thấy thắng lợi dứt khoát mà thôi.  

2/ "Thảo luận và trao đổi bộc trực trong tinh thần tương kính". Nói thế, nhưng các ông bà 
HGHH lại không chịu thảo luận, mà chỉ chê đại rằng những người không đồng ý với các ông bà là 
thiếu... nghiêm chỉnh, trong khi ông Nguyễn Gia Kiểng lại than thở rằng "mức độ hưởng ứng đa 
nguyên chính trị của họ (những người cộng sản... tiến bộ) còn giới hạn"! 

3/ "Phát động mạnh mẽ cuộc đấu tranh đấu bảo vệ và yểm trợ những người dân chủ trong 
nước... Chúng ta sẽ vận động dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền, các chính phủ dân chủ để 
bênh vực họ. Chúng ta sẽ giúp đỡ vật chất gia đình họ trong những ngày khó khăn". 

Không biết việc quốc tế vận của các ông bà HGHH đi đến đâu rồi. Còn chỉ biết chí hữu của 
các ông bà là bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì thấy bà Quế kêu gào chết đói đến nơi thôi, mà chẳng hề 
được quí vị trợ giúp lấy một đồng xu nhỏ.  

4/ "Trên căn bản của đồng thuận dân tộc, xúc tiến sự hình thành của một mặt trận dân chủ". 
Khó lòng mà đồng thuận với cái trò con nít hô khẩu hiệu suông. Mà ngay hô khẩu hiệu suông 

thôi, thì chính tại Paris của các ông bà HGHH cũng có ít nhất đến hai tổ chức HGHH mà cũng vẫn 
không hòa giải hòa hợp nổi được với nhau. Thì bao giờ thành hình được mặt trận? 

5/ "Bằng mọi phương tiện hòa bình và bằng mọi sáng kiến, phát động cuộc tranh đấu đòi bầu 
cử tự do. Sau đó sẽ tranh thủ để đạt thắng lợi trong những cuộc bầu cử đó". 

Rút lại, hy vọng cao nhất của cuộc hô khẩu hiệu HGHH này là đi đến một cuộc bầu cử với sự 
đồng ý của nhà nước (Đảng Cộng Sản), bằng áp lực quần chúng và áp lực quốc tế. Năm mươi năm 
nay, thiếu gì áp lực. Mà đi đến thế giới nào? Có dẹp được Đảng Cộng Sản Việt Nam không? 

Ấu trĩ như thế nên mới tự nhận là lần đầu tiên, trong lịch sử cận đại của đất nước, những 
người chống cộng nhưng chủ trương một xã hội bao dung đã nắm tay được với những người cộng 
sản phủ nhận độc tài, độc đảng trên con đường đấu tranh, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, 
liên đới, lấy dân chủ đa nguyên và HGHH làm phương châm. 

Ông Sơn mù tịt về lịch sử, mà chỉ nội 50 năm vừa qua thôi. Ông Sơn lại cũng không đủ trí tuệ 
để hiểu nổi một điều sơ đẳng rằng, khi là người chống cộng thì đã là người bao dung. Không bao 
dung thì chống độc tài chuyên chính làm gì? Và trong 50 năm qua, đã biết bao nhiêu người bao 
dung nắm tay những người cộng sản: Dương Đức Hiền (Đảng Dân Chủ), Nguyễn Xiển (Đảng Xã 
Hội) đã nắm tay cộng sản trên chiến khu ngoài Bắc. Bảo Đại đã thoái vị để nắm tay cộng sản ở 
Trung. Bình Xuyên đã nắm tay, hết lòng hết sức giúp đỡ cộng sản những ngày đầu ở trong Nam. 
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Cao Đài, Hòa Hảo, Lập Hiến, Đệ Tứ,... đã nắm tay cộng sản trong những ngày Nam Bộ Kháng 
Chiến. Các đảng phái quốc gia, các đoàn thể yêu nước đã nắm tay cộng sản trong chính phủ Liên 
Hiệp, trong Hội Liên Việt, trong Mặt Trận Liên Việt suốt thời gian xung đột cộng sản Việt Minh-
thực dân Pháp. Lâm Văn Tết, Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng,... đã nắm tay cộng sản trong 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Cao Minh Chiếm, Phạm Văn Huyến, Tôn Thất Dương Kỵ đã 
nắm tay cộng sản trong Phong Trào Bảo Vệ Hòa Bình. Nguyễn Văn Trung, Lý Quí Chung, Thanh 
Lãng, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan,... đã nắm tay cộng sản. Vân vân và vân vân. Tất cả là vì cũng 
đều lầm rằng "cộng sản phủ nhận độc tài độc đảng trên con đường đấu tranh nhằm xây dựng một xã 
hội công bằng, liên đới, lấy dân chủ đa nguyên và hòa giải hoà hợp làm phương châm": dân tộc 
Độc Lập, dân quyền Tự Do, dân sinh Hạnh Phúc. Nhất quán, suốt 50 năm nay, có người cộng sản 
nào nói cái gì khác đâu. Và bao nhiêu người, bao nhiêu nhóm đã bao nhiêu lần thành thật nắm tay 
cộng sản? 

Tuy nhiên những người, những nhóm trên vì lầm mà nắm tay cộng sản. Còn nhóm Thông 
Luận thì là nhóm đầu tiên đã nắm tay được với những người cộng sản (2) mà không hề lầm, mà là 
để tạo cho cộng sản một bộ mặt dân chủ giả hiệu, để giúp cho cộng sản được tồn tại lâu dài. 

"Thời gian là đồng minh vững chắc nhất của xu thế này". Đó là tất cả bí quyết mà nhóm Thông 
Luận tự hí hửng cho là biết nắm chụp lấy, để "quyết tâm thực hiện cho bằng được đường lối này": 
Ru ngủ mọi người cho cộng sản có thời gian bất tận ngồi trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam khốn 
khổ. 

Bây giờ thì tôi có thể giải đáp thắc mắc tại sao ông Thiện không chịu gặp ông Sơn: 
Ông Thiện ở ngoài Bắc, tôi ở trong Nam, mà chúng tôi chẳng hề thù hận nhau. Lạ thế! Trái lại 

chúng tôi rất thương yêu nhau, dù có gặp hay không gặp. Vì chúng tôi cùng chịu cái nhục bị cộng 
sản đày đọa sống không bằng súc vật. Tuy vậy, chúng tôi không hận thù cộng sản vì cái cớ sự đó. 
Mà thù hận chúng vì chúng đã đày đọa đất nước và toàn dân vào cảnh điêu linh. Nhưng chúng tôi 
thù hận cộng sản một, thì chúng tôi thù hận những người như các ông các bà gấp trăm gấp nghìn. 
Chính những người như các ông các bà đã khiến cộng sản thắng chúng tôi. Những người như 
Nguyễn Chí Thiện mà gặp các ông các bà thì họ sẽ ói mửa mà chết. Họ kinh tởm cái lũ vừa mửa ra 
lại liếm vô. Vì sợ chết, còn muốn sống để tranh đấu chống cộng, nên ông Thiện từ chối gặp ông 
đấy. Giản dị có thế mà sao ông Sơn không hiểu? 

Ông Sơn kêu "chưa thấy con đường nào khác hơn"? Nếu ông Sơn không là kẻ tiếp tay cộng 
sản, thì cứ xác định "người cộng sản chưa thoái bộ, tiến bộ, phủ nhận độc tài độc đảng" là người 
cộng sản theo chủ thuyết cộng sản nào đi, rồi tôi sẽ chỉ cho vô khối con đường khác. 

Chưa biết mình biết người, chưa biết bạn biết thù, thì có biết đường lối cũng vô ích. Chỉ tổ 
đánh nhầm bạn, đánh vào không khí, hay đánh giúp kẻ thù mà thôi.  

 
1. Ấu trĩ còn là điều đáng mừng, chúng tôi chắc rằng ông Thiện biết tỏng không phải là chuyện ấu trĩ mà là 
chuyện quay quắt. 
2. Thực ra chỉ là nói khoác, ngay cả "cộng sản tiến bộ" Nguyễn Hộ cũng đâu đã thèm nắm tay, đây chỉ là rao 
hàng mong được cộng sản "mại dzô" mà thôi. 

 
 
 

ĐEM TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ? 
 
Đọc cái tựa, là tức thời quí vị liên tưởng ngay tới chuyện rao giảng nhân nghĩa nhỉ. Những 

khẩu hiệu như thế này lúc nào chả đúng, ở chỗ nào mà chả đúng, khi nào mà chả cần. Đâu phải chỉ 
ở thời điểm này mới là phải nêu lên, và lại đâu phải chỉ riêng cho Việt Nam! 

Lại cũng cao thượng lắm chứ. Tràn đầy tình người. Hai ngàn năm trước, Chúa Jesus cũng 
chẳng nói tương tự như thế đấy ư? Cho nên khi ông Nguyễn Chí Thiện buột mồm nói chẳng thù 
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hận ai, rồi sau lại nói vẫn thù hận cộng sản, liền bị nhiều vị rao giảng nhân nghĩa trách ông tiền hậu 
bất nhất. 

Nhưng quí vị đó quên mất rằng ngay cả Chúa Jesus, tuy được thiên hạ quảng diễn rằng Người 
đã nói cả và nhân loại đều là con cái Đức Chúa Cha trên trời, nhưng chính Chúa thì lại chỉ thị rành 
mạch cho 12 tông đồ, khi sai đi khai đạo, rằng: "Đừng đi đến đường ngoại bang, cũng đừng vào 
thành nào của dân Samari. Song thả đi đến cùng chiên lạc mất của nhà Isơraen" (Mt 10.5-6). Lại 
khi mụ đàn bà bộ lạc Canaan xin chữa chạy cho con gái, Chúa dạy tỉnh bơ: "Không lẽ lấy bánh của 
con cái mà quăng cho chó nhỏ" (Mt 15.26, Kinh thánh của Jesus Christ, Chúa chúng ta, Hội 
Ghiđêôn quốc tế). Thế có nghĩa là cái gì cũng có giới hạn chứ. Thì sao lại bắt ông Nguyễn Chí 
Thiện hết hận thù cộng sản? 

Mà tại sao có hận thù? Là do có kẻ gây ra hận thù, có nạn nhân của hận thù. Phiền cái chỉ có 
nạn nhân là có thể xóa bỏ hận thù. Chứ chẳng lẽ kẻ gây ra hận thù lại tự xóa bỏ. Nhưng nạn nhân 
độ lượng cách mấy cũng chỉ có thể xóa bỏ hận thù khi thủ phạm thành tâm hối lỗi và không gây 
thêm hận thù nữa. Hay là thủ phạm cứ việc tiếp tục gây ác, rồi nạn nhân cứ phải tiếp tục xóa bỏ? 
Kẻ có tội thì phải nhận tội và xin tha thứ. Không nhận là có tội, thì có gì để mà phải xóa bỏ, hòa 
giải. Và làm sao mà xóa bỏ hòa giải cho được? 

 
* 

 
Mấy ông bà kêu gọi lấy tình thương xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp dân tộc, đa nguyên nghĩ 

sao? Cộng sản chủ trương cái gì? Có phải họ là đảng của quần chúng lao khổ hay có chủ trương 
cứu vớt quần chúng lao khổ? Có phải họ có công giành độc lập thống nhất cho quốc gia dân tộc mà 
chỉ có cá nhân đảng viên làm bậy mà thôi? Và nay đã có một số đảng viên đã đổi mới rồi, nên ta 
hòa giải hòa hợp? Cho đến nay, tôi thấy các ông bà này có vẻ hiểu như thế hay làm ra vẻ hiểu như 
thế. Cho nên tôi xin được nói một lần cho dứt khoát. Cũng chẳng phải là ý của tôi, mà chỉ tom góp 
ý của những người khác. Nhưng điều chính là để cho dứt khoát một lần quá muộn màng. 

Trước hết, có nhiều người, nếu không nói là gần như tất cả, nghĩ rằng cộng sản chống áp bức 
bóc lột, đấu tranh cho những người nghèo khổ. Họ không biết đó chỉ là chủ trương của tả phái, 
những người khuynh tả, những người xã hội, những người không phải là cộng sản. Người cộng sản 
coi người khuynh tả, người xã hội, người đệ tứ là những kẻ không đội trời chung. Lý do là tuy họ 
có những điểm xuất phát gần gần giống cộng sản, nhưng chính lại vì đó mà những người này tranh 
giành quần chúng của cộng sản. Điều này không có gì là lạ. Cứ mang so với các tông giáo thì biết. 
Càng cùng một điểm xuất phát, thì lại càng là kẻ tử thù. Do thái giáo, Chính thống giáo, Công giáo, 
Hồi giáo, Tin lành, Anh giáo thù ghét nhau hơn thù ghét Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo chả hạn. 
Còn riêng cộng sản thì -- xin quí vị nhớ rõ cho điều này -- rõ ràng, dứt khoát: Trung Ương chỉ thị 
cho các cấp của Đảng cần phải làm cho đảng viên phải biết rõ rằng Đảng Cộng Sản Đông Dương 
không phải là đảng của quần chúng lao khổ, mà chỉ là đảng của vô sản giai cấp mà thôi. [Hội nghị 
tháng 3 năm 1931, Văn kiện đảng (1929-1935), Nhà xuất bản Sự Thật, trg 181]. 

Do đó, tháng 2 năm 1951, trong đại hội để tổ chức lại Đảng, chỉ vì còn muốn lập lờ đánh lừa 
nhân dân trong giai đoạn còn có Pháp, với cái tên Đảng Lao Động Việt Nam, là đủ để làm các đảng 
viên hốt hoảng, nhảy nhổm lên. Kể cả: Anh Trần Huy Liệu ôm theo mấy thứ sách Marx, Lénine và 
phát pháo nói về đảng ta, tên gì thì tên, chớ phải giữ tánh chất là cộng sản. Nó chỉ phải là, anh 
Liệu nói, đảng của giai cấp công nhân. Vậy xin hỏi Đảng Lao Động Việt Nam sắp tới đây có còn là 
đảng cộng sản không, mà đi nói nó là đảng của giai cấp công nhân và... nhân dân lao động [1]. 

Còn Dương Bạch Mai thì: Người ta có từ bỏ chủ nghĩa hay không thì nói đi. Chớ đừng có lập 
lờ, làm cho tánh chất của... Đảng Lao Động [1], Đảng Cộng Sản hóa ra như nồi cám heo. 

Thì, ban tổ chức đại hội bố trí người... có mồm méo [1] nói lại lời nói của cấp trên: Bác Hồ có 
đi gặp Staline để xin ý kiến. Staline dạy làm như Mông Cổ đặt tên đảng của họ là Đảng Nhân Dân 
Cách Mạng. 



37 
 

Nghe tới Staline nói, thì còn ai hó hé. 
(Viết cho mẹ và quốc hội, Nguyễn Văn Trấn, Văn Nghệ 1995, trg 148, 149, 150) Đấy, Đảng 

Cộng Sản chỉ là đảng của một giai cấp duy nhất, là giai cấp công nhân (vô sản) mà thôi, không hề 
có lao động, không hề có nông dân, không hề có quần chúng lao khổ. Nhưng ngay cả chữ vô sản 
cũng chỉ là một từ, vô tình hay cố ý, dịch sai chữ proletariat, thành ra đánh lừa người dễ tính. 
Proletarian chỉ là người không có phương tiện sản xuất, đi làm thuê (nhưng không hề là vô sản), 
nôm na là công nhân xí nghiệp. Nông dân có cày bừa, có tí ruộng đất không phải là "vô sản", thợ 
mộc thợ nề có chút dụng cụ đi lãnh công ăn việc làm không phải là "vô sản". Dân buôn thúng bán 
bưng, dân đầu đường xó chợ, khố rách áo ôm không phải là "vô sản". 

Nhưng chuyện ngược đời là Việt Nam làm gì có công nhân xí nghiệp để mà gia nhập Đảng 
Cộng Sản? Cái đó thì có gì là quan trọng. Chả cứ tại Việt Nam. Các ông tổ sư "vô sản-giai cấp 
công nhân" lại là các ông Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cả đời chưa 
vào nhà máy. Thì đã sao? Mà ngay cả công nhân nhà máy cũng đừng có hòng chấm mút, ai ngớ 
ngẩn thì cứ đi nghe các ông đó, rồi rán mà chịu trận. Còn nói gì đến nông dân, dân lao động, buôn 
bán vặt vãnh, quần chúng lao khổ, dân khố rách áo ôm. Đừng tưởng bở chỉ có trí, phú, địa, hào mới 
là kẻ thù của cộng sản. Tách ra trước là chiến thuật tỉa dần đấy thôi. Mỗi khi có dịp hân hạnh gặp 
các vị lớn tuổi, học cao, nhiều kinh nghiệm về chính trị và cũng... chống cộng cùng mình, chúng tôi 
thường xin được soi sáng cho một điểm duy nhất: 

Trên căn bản chủ thuyết, chủ trương, cương lãnh của cộng sản nói chung và cộng sản Việt 
Nam nói riêng, thì người cộng sản có đấu tranh vì/cho quyền lợi của người lao động, quần chúng 
lao khổ, dân khố rách áo ôm không? Có vị xác định có, lại còn khẳng định là cộng sản "có nói" rõ 
ràng là họ đấu tranh cho người nghèo mà. Có vị thú thực không rõ. Nhưng chưa hề thấy vị nào trả 
lời không! 

Vì lơ mơ về cộng sản như thế và hiểu chữ vô sản một cách rất... tự biên tự diễn, thiên hạ lại cứ 
đương nhiên cho rằng (assume) khi cộng sản hô hào vô sản toàn thế giới đoàn kết lại hay kêu gọi 
đấu tranh cho vô sản là nói đến quần chúng lao khổ. Cho nên thật là tội nghiệp khi mọi người trách 
cứ người cộng sản làm khổ nhân dân đủ mọi thành phần. Thì hỏi lỗi ở ai? Lỗi ở người không tìm 
hiểu cộng sản. Còn người cộng sản không có một chút lỗi nào. Từ đầu đến cuối, lúc nào họ cũng 
thủy chung như nhất, trung thành với chủ thuyết, đường lối mà họ đã thề bồi khi gia nhập. Đó là 
một điểm son mà ta phải tuyên dương họ. Nếu có đặt thêm câu hỏi rằng người cộng sản có yêu 
nước không, kết quả chắc cũng lại tương tự. Vì người cộng sản chả tuyên bố yêu nước tùm lum tà 
la đấy thôi. Vì về tình tự quốc gia dân tộc, thì thiên hạ nói: Cộng sản cũng là người Việt Nam. Họ 
chống xâm lăng, giành độc lập, mang lại thống nhất cho quốc gia, vậy người cộng sản cũng yêu 
nước. Họ nào có cần biết những kẻ mà họ cho là ái quốc ái quần, tức phe Hồ Chí Minh, thì lại 
phán: 

Chủ nghĩa quốc gia là một hiện tượng nguy hiểm đe dọa việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản 
ở các thuộc địa, nếu ta không kiểm soát ngăn chặn nó (Humanité 25-5-1922). Chủ nghĩa ái quốc là 
một điều nguy hiểm. Giai cấp vô sản không có tổ quốc (Thanh Niên 20-12-1926). Vô sản Đông 
Dương không có tổ quốc (Le Paria 1931). Vẫn có người cho rằng phải thực hiện dân tộc cách 
mạng trước cuộc cách mạng thế giới... Đó là tàn dư của các đảng Tân Việt và Thanh Niên. Vì tàn 
dư này còn hiện hữu nơi một số đồng chí, Đảng phải có bổn phận tiêu diệt nó." (Bôn Sê Vích 1934) 

Xin nhớ là chúng tôi chỉ toàn trích dẫn... văn kiện đảng trước và sau ngày thành lập Đảng, để 
quí vị thấy rõ ràng, rành mạch; người cộng sản không có gì chao đảo như mọi người vẫn lầm lẫn 
đâu. 

Bây giờ có muốn "cuốc tế" nữa cũng chẳng được, thì... đành "cuốc ra"; nhưng cộng sản là bạo 
lực, là cứu cánh biện minh phương tiện (cái gì cũng làm tuốt, miễn có lợi), là đấu tranh giai cấp 
(nói thế thôi, chứ chẳng có giai cấp nào đâu, chỉ có nghĩa là Đảng không bao giờ chịu ngừng đấu 
tranh cho kỳ nắm được quyền bính); là chuyên chính (nghĩa là không chia xẻ quyền bính với bất cứ 
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ai); là làm chủ tập thể (nghĩa là làm chủ tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn mọi người); là vô tôn giáo, 
vô tổ quốc, vô gia đình, vô luân lý. 

Các ông các bà nói là "hết cộng sản rồi, xin đừng chống cộng nữa, hãy xóa bỏ hận thù, hòa giải 
hòa hợp, viết lịch sử chung với người cộng sản mới" xin làm ơn cho biết "người cộng sản mới" đã 
bỏ những điều nào, giữ lại những điều nào, trong những điều trên đây? 

Xin chớ có nhập nhằng thấy họ đấu đá lẫn nhau rồi hô đó là họ đổi mới. Quí vị muốn ăn ké, 
xin cứ tự nhiên, may ra cộng sản đoái tưởng. Còn nhân dân vẫn chưa nhìn ra "người cộng sản mới" 
mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Cho đến khi nào các ông các bà rành mạch vạch ra giùm. Để có 
được "bảo đảm" là họ thực tâm, như một ông trong quí vị (Nguyễn Gia Kiểng) đã nói. Chúng tôi 
khẩn khoản về cái mục vạch ra giùm này, là: Ai bỏ? bỏ điều nào? giữ điều nào? Xin đừng nói 
chung chung, chúng tôi không đủ tầm vóc để hiểu những điều... ngôn tại ý ngoại!!! Thực chất vấn 
đề là thế nào? Thưa, là như thế này. 

Ông "cộng hòa" Nguyễn Văn Thiệu bảo ông "cộng sản" Nguyễn Hộ: - Nè, gió đổi chiều rồi. 
Các bồ nguy lắm đấy nhé, ngu như bò, đi theo cộng sản làm tan nát đất nước, hành hạ dân tộc, bây 
giờ hết được chúng nó cho chấm mút. Nay bồ phải công xi với tui, mới hòng ăn có chứ! 

Ông "cộng sản" Nguyễn Hộ phang lại: 
- Bộ bồ hay lắm hả, lưu manh tổ mẹ. Đi làm tay sai để đè đầu đè cổ dân đen, thối nát tham 

nhũng, rồi bị bỏ rơi, chạy có cờ. Nhưng bồ nói đúng, mình phải xóa bàn làm lại mới kiếm chác 
được. Quên hết quá khứ héng! 

Ông "cộng hòa" Thiệu: 
- Mà mình phải đánh bóng cho nhau mới ăn tiền chứ. Tôi phong thần bồ giành độc lập, thực 

hiện thống nhất, yêu nước thương nòi, công lao hãn mã nghe. - Thì đúng rồi. Còn tôi ca tụng bồ 
tranh đấu cho tự do dân chủ chứ gì? - Ngay tróc, nghề của chúng mình là đá cá lăn dưa có khác. 
Phải vậy mới được chứ! 

Thế là, thay vì bày bàn thờ tổ quốc ra khấn khứa tiền nhân tha tội, quay sang đồng bào xin 
được khoan hồng, và quyết tâm mang khả năng tiền của ra cùng mọi người tính đường quang phục 
quê hương, thì hai ông ra "tuyên cáo lập trường mang tình thương xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp 
dân tộc, thực thi dân chủ đa nguyên xây dựng đất nước". Một ông bàn tay đẫm máu lương dân, một 
ông chơi trò độc diễn, nhưng dân chúng loạng quạng là hai ông bỗng lại biến thành yêu nước 
thương nòi, dân chủ "quá cỡ thợ mộc", bèn mời hai ông trở lại "muôn năm trường trị, thống lãnh 
giang hồ, phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn", liền một khi!!! Thưa quí ông, không giản dị như thế 
đâu. Chúng tôi nhìn ra dễ lắm. Thứ tự ưu tiên như thế này, từ gần đến xa: 

- Các anh... gọi là "cộng sản phản tỉnh" có nhận ra tội ra lỗi của mình đối với quốc gia dân tộc 
không, hay vẫn đổ quanh cho người này người này người nọ, còn các anh thì đầy công lao? 

- Các anh còn thấy "Cha Già" sáng suốt, sống mãi trong sự nghiệp của các anh không? 
- Đảng Cộng Sản Việt Nam của các anh là một ân sủng hay tai họa cho quốc gia dân tộc Việt 

Nam? 
- Chủ thuyết Mác Lê của các anh có là đỉnh cao trí tuệ của loài người chăng? Còn mấy ông 

tính ăn ké: 
- Các ông có làm tay sai hay khom lưng trước những tên tay sai của tư bản để tham nhũng thối 

nát không? 
- Từ khi tị nạn đến nay, các ông đã đóng góp được bao nhiêu tiền bạc cho việc cứu giúp đồng 

bào (vì tiền bạc là thứ rất dễ đo lường mà các ông lại thừa mứa)?  
- Các ông có thấy các tổng thống, phó tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, 

Nguyễn Cao Kỳ và các "chánh phủ" của các ông ta là anh minh, ái quốc không? 
- Liệu các ông có qui tụ nổi số người có khả năng cho một nội các? Cứ trả lời bốn món ăn chơi 

đó đi đã, rồi hãy hy vọng. Dân chúng chúng tôi không còn ngu nữa đâu. 
Thực ra thì tại sao không đặt vấn đề như thế này: 
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Có một số người cộng sản, cộng hòa bây giờ đã trưởng thành rồi, nhận ra những cái sai trái của 
mình, muốn trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc để tiếp tay trong việc quang phục quê hương, 
mong muốn được bỏ qua quá khứ. Nhưng lại sợ cơn thịnh nộ của quần chúng. Lại cũng vì... tự ái 
hay thiếu can đảm nhận cái sai lầm của mình, mà cũng không biết thái độ quần chúng sẽ ra sao. 
Thành ra cứ ấp a ấp úng, vòng vo tam quốc. 

Với những người này, chúng tôi xin nhắc đến tinh thần bao dung vốn có của quốc dân Việt 
Nam và cũng xin trích lời Thánh Kinh: "Nhưng lấy làm phải lắm mà ăn mừng và vui vẻ, vì em con 
đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại tìm được" trong tích Đứa con hoang đàng (Lk 15.32, sđd) 
và: "Nếu ai có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, thì há chẳng để chín mươi chín con lại đó, 
rồi lên núi tìm con đi lạc kia ư? Nếu kiếm được, thì quả thật, ta nói cùng các ngươi, người lấy làm 
vui mừng về nó hơn chín mươi chín con không đi lạc" trong tích Con chiên lạc (Mt 18.12,13, sđd). 

Giản dị có thế thôi, nhưng vì... chính trị, người ta nói quanh nói co nên mới không được chấp 
nhận. 

Muốn đoàn kết, muốn tạo lại niềm tin, muốn hòa giải hòa hợp thì điều tất yếu là phải thành 
khẩn. Lúc này, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải bạo dạn, thẳng thắn, thành thực với nhau, nếu 
còn muốn làm một công việc gì ích quốc lợi dân. Nhưng nếu lại có một ý đồ nào ngoài chuyện này, 
thì là việc khác, chúng tôi xin miễn bàn. 

 
1. Mấy cái chấm chấm là do người viết thêm vô. 

 
 
 

HÒA GIẢI HÒA HỢP THÀNH MỘT MỐI ĐAU THƯƠNG? 
 

Vì ấu trĩ, thờ ơ u tối, 
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, 
Cả nước đã quay về một mối, 
Một mối hận thù, một mối đau thương! 

Hai mươi mốt năm trước, khi được tin Miền Nam rơi vào tay cộng sản, trong tù, ông Nguyễn 
Chí Thiện đã viết như trên. 

Ông trách Miền Nam? Ông than cho đất nước? Tôi cho chưa hẳn thế, mà là ông chỉ định bệnh 
cho Việt Nam. 

Ông không hề ở Miền Nam một giây phút nào, mà đã phát ngôn chính xác dường ấy, thì ắt hẳn 
không phải chỉ để chỉ riêng một Miền Nam, mà là ông đã biết căn bệnh của toàn đất nước, và biết 
đã từ lâu. Với những chứng bệnh đó, thì việc đất nước lọt vào tay cộng sản chỉ là một sớm một 
muộn. 

Nhưng chắc ông cũng không hề cho rằng đó là căn bệnh của toàn dân. Mà là căn bệnh của 
những thành phần được ưu đãi của dân tộc. 

Vì đại đa số người dân chỉ biết sẵn sàng đóng góp bổn phận khi nhà cầm quyền, người lãnh 
đạo đòi hỏi. Đó là việc đã được chứng minh trong Nam Bộ Kháng Chiến, trong Toàn Quốc Kháng 
Chiến, trong Chống Cộng Bài Phong Đả Thực, trong Chống Mỹ Cứu Nước, trong phong trào phục 
quốc Hoàng Cơ Minh. 

Và như thế, ngày 30-4-1975 là một cái may. Biết được bệnh là có cơ chữa được bệnh. 
Thành phần ưu đãi của dân tộc là kẻ cầm quyền, kẻ đối lập, và kẻ trung gian. Thế mà cả hai 

phía đều ấu trĩ, u tối. Nên đi làm tay sai cho tư bản, cho cộng sản. Còn kẻ trung gian thì thờ ơ, cầu 
an, tiếc xương máu, chẳng chịu tìm ra con đường nào khác. 

Bây giờ trong nước chỉ có kẻ cầm quyền, không có kẻ đối lập. Trung gian họa chăng là người 
Việt hải ngoại. Vậy những người nhờ danh nghĩa tị nạn mà ăn lên làm ra, có tiền bạc, có địa vị, có 
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bằng cấp hiện có thờ ơ, cầu an, tiếc máu xương đối với Việt Nam không? Hoặc tệ hơn, có còn ấu 
trĩ, u tối và đang bán đứng Việt Nam một lần nữa bằng những chiêu bài hào nhoáng? 

Mong rằng những người may mắn trong chúng ta thành tâm xét mình, tự trả lời, rồi làm việc 
theo lương tâm. 

Còn mấy vị no cơm rửng mỡ, tự cho mình tài bộ có thừa, lên giọng hợp ca, xin đọc bài nói 
chuyện của Đỗ Mười tâm tình với các đồng chí của ông ta, tại hội nghị cán bộ do Ban Bí Thư Đảng 
triệu tập tại Hà Nội ngày 3-3-1994. Tôi ghét Hồ Chí Minh vì cái tội xảo quyệt. Tôi không ưa Lê 
Duẩn vì cái tội hoang tưởng, con ếch cứ tưởng mình là con bò. Nhưng phải thú thật, tôi rất... yêu 
Đỗ Mười. 

Thời lai đồ điếu thành công dị, 
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. 

Anh đồ tể (nghĩa đen) Đỗ Mười "thành công dị", nhưng anh có cái đáng yêu là vẫn giữ đúng tư 
cách anh đồ tể, ăn nói bộc trực kiểu thọc huyết heo: Dân là Đảng, nhà nước là Đảng, quốc gia là 
Đảng. Không ai được quyền léo hánh. Đảng đã giành được "độc lập", vậy, theo anh, không nước 
ngoài nào được ghé tai chõ mõm vào. Đảng đã thực hiện được "thống nhất", vậy chỉ có một đảng 
duy nhất cầm quyền mà thôi. Ai dám bảo Đảng không nhất quán trong việc đấu tranh, không kiên 
trì trong việc thực hiện đường lối? 

Yêu Đỗ Mười bao nhiêu, tôi lại băn khoăn về mấy ông bà dân chủ đa nguyên bấy nhiêu. 
Không biết bây giờ các ông các bà ấy làm sao để ĐƯ*ợC ngồi chung với Đảng Cộng Sản? Thiếu 
nó, chẳng những là thiếu mất một "nguyên", mà lại cái "nguyên tổ chảng"! Vậy thì làm sao bây 
giờ? Que faire? What to do?  

* 
Tôi thú thật... tình yêu của tôi đối với ông Đỗ Mười, nguyên đồ tể, đương kim tổng bí thư 

Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đã tỏ ra lầm lẫn rất lớn. Thì ra tình yêu dễ làm cho người ta mù 
quáng! 

Vì ông Bùi Tín đúng. Quả thật ông Đỗ Mười không thọc huyết heo, mà vốn làm nghề sửa khóa 
[1]. Chả vậy mà ông ta "mở ra rồi lại khóa vào như chơi". Và các ông bà dân chủ đa nguyên cũng 
đúng nữa, vì ông Đỗ Mười đã "kêu gọi lập một mặt trận mà ông cho là kết hợp rộng rãi những nhà 
trí thức Việt Nam trong nước và hải ngoại và đưa người Việt hải ngoại vào mặt trận này" (theo bình 
luận của đài Văn Nghệ Truyền Thanh, phát thanh ngày chủ nhật 21-8-1994). 

Vậy, bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ trước đó, ông Đỗ Mưới nói đùa đấy. Giữa người trong 
nhà, nói đùa với nhau chơi; còn nói chuyện với các ông bà dân chủ đa nguyên thì ông Đỗ Mười 
đứng đắn lắm. 

Thế là ngoài Mặt Trận Tổ Cuốc hiện hữu, chúng ta sẽ có thêm Mặt Trận Tổ Cò. Và, thế thì 
chúng ta sẽ có mặt trận để các "nguyên" ngồi lại với nhau, tìm đồng thuận đến mức tối đa, chỉ khi 
nào cùng bất đắc dĩ mới dùng đến biện pháp thiểu số phục tòng đa số. Đó là nguyên tắc dân chủ đa 
nguyên (theo tôi học hỏi được), nó khác biệt với dân chủ cũ mèm ghê lắm. Chỉ tội không biết giới 
hạn thời gian cho việc đồng thuận sẽ như thế nào. Mỗi việc mỗi có một tiêu chuẩn thời gian? Đã có 
viện định chuẩn ấn định thời gian cho mỗi việc? Nhưng dù sao thì điều chắc chắn là chúng ta sẽ 
không phải vội vã, cứ lè phè chờ đồng thuận. Thật hợp với truyền thống nhàn nhã của ông bà: Đi 
đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? 

Điều hấp dẫn nhất là từ nay những tên chống cộng đầu óc xơ cứng sẽ hết đường ngoan cố. Có 
cởi mở chính trị, có tự do đảng phái, rồi ra sẽ có tự do ứng cử, bầu cử. Hãy chống mắt lên mà trông 
những chính khách "yêu nước thương nòi" trổ tài "kinh bang tế thế". Kẻ nào nghĩ khác là phần tử 
phản động cần tiêu diệt. 

 
 1. Cả hai ông đều sai, vì thực ra Đỗ Mười làm nghề... hoạn lợn (thiến heo). 
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BẤT BẠO ĐỘNG? 

 
Có những khẩu hiệu đọc nghe rất hấp dẫn, nhưng không thể nào có phương thế thi hành, hoặc 

nhẹ dạ mang thi hành thì chỉ có từ bị thương đến chết. Thí dụ xoá bỏ hận thù, hoà giải hòa hợp thì 
ai cũng muốn. Nhưng phải với điều kiện kẻ gây tội ác thực tâm hối cải. Bằng không thì nạn nhân 
ngây thơ trước sau cũng bị kẻ ác tiêu diệt mà thôi. 

Thí dụ dân chủ đa nguyên: Đã dân chủ thì phải chấp nhận sự hiện diện của cộng đảng. Nói thế 
là quên mất rằng dân chủ là pháp trị. Mà cộng đảng thì bản chất là không tuân hành bất cứ luật 
pháp nào, ngoài nghị quyết của cộng sản. Ở các nước tiên tiến, cộng đảng được hiện diện là vì nhà 
nước mạnh, cộng sản ở thế yếu, không thể coi thường phép nước, phạm luật là còng tay lập tức. 
Còn ở những nơi cộng sản mạnh, thì không thể có luật pháp, không thể có dân chủ. Hễ có cái nọ thì 
không có cái kia. Muốn dân chủ thì cộng sản phải đi chỗ khác chơi. Bao giờ dân chủ mạnh, mới 
cho phép... dân chủ nhất nguyên được tự do tung hoành... trong vòng phép nước đa nguyên. 

Thí dụ đấu tranh bất bạo động. Nghe thì cũng hay ho lắm. 
Nhưng thế nào là bất bạo động? Là không dùng súng đạn? Là không sắt máu? Là không dùng 

bạo lực? Biểu tình, tuyệt thực có là bất bạo động không? Khi bị giải tán có cưỡng lại, khi bị ép ăn 
có vùng vẫy không? 

Hay bất bạo động thực ra là bất để kháng? Là tiêu cực? Là giơ đầu chịu báng? Đối thủ làm gì 
cứ ỳ ra? Chết là cùng. Để giết nhiều quá, đối thủ sẽ đâm ra ngán? Hay bất bạo động là bất hợp tác? 
Là tẩy chay? Không chuyện trò, không mua bán, không làm lụng với, không đóng thuế, không đi 
lính cho đối thủ? Có được không? Rồi lấy gì mà ăn? 

Trong lịch sử đấu tranh của nhân loại, có những cuộc đấu tranh bất bạo động nào, tôi không 
rành. Tạm mới biết vụ do thánh Gandhi lãnh đạo. Thì phải có những yếu tố nào đó. Tỉ như đối thủ 
tương đối biết điều, tôn trọng luật pháp, sợ dư luận quốc tế, cần tài nguyên, cần lao động, cần thị 
trường. Và phải là sự kết hợp của tất cả các phương thức trên. Mà người lãnh đạo cũng phải là... 
ông thánh, có sức hấp dẫn cỡ Gandhi, Hitler, Napoléon, lại phải chịu hy sinh hơn hết mọi người, 
tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc. Thế mà kết quả là vô số người chết, mà cũng chẳng đi đến 
đâu. Ấn Độ, Hồi Quốc được độc lập không phải do cuộc đấu tranh đó, mà do tình hình thế giới đổi 
thay. Chưa kể chính thánh Gandhi đã lại mở chiến dịch mộ quân... tham chiến trong thế chiến thứ 
nhất. Cũng chính thánh Gandhi đã thú nhận phương thức của ngài thất bại. Và thánh Gandhi lại bị 
chính dân Ấn Độ giết! 

Theo tôi, cụ Phan Chu Trinh là người đầu tiên xướng xuất việc đấu tranh bất bạo động vào hồi 
đầu thế kỷ này. Theo cụ, bạo động là chết (bạo động tắc tử). Nhưng là với tình trạng lúc bấy giờ, 
các cụ trong phong trào Duy Tân chủ trương hợp tác để học hỏi cho bằng người đã, các chuyện 
khác tính sau. Còn gần hơn, là vụ đấu tranh của Phật giáo những năm 1963, 64, 65, 66. Thì rõ ràng 
là thua toàn bộ, từ đầu đến cuối. 

Tôi thấy duy nhất chỉ có một cuộc đấu tranh bất bạo động, không súng đạn, không sắt máu, 
không bạo lực, bất để kháng, ỳ ra, bất hợp tác, tẩy chay,... mà thành công. Đó là vụ đấu tranh chính 
trị của ông Bảo Đại. 

Nhưng ông này là người chỉ sống về chính trị, được học để làm chính trị, có cái thế cựu hoàng 
để làm chính trị, ở cái thế nhân dân và các đảng phái quốc gia cần một đất đứng, lại dựa được vào 
tình trạng Pháp không ở thế điều đình với Hồ Chí Minh, ở cái thế bị nguy cơ Trung Cộng gần kề, ở 
cái thế bị Hoa Kỳ thúc ép, vân vân và vân vân... Do đó, ông ta mới khi tiến khi lùi, cò kè bớt một 
thêm hai, tiến dần từng chút, cho đến ngày 4-6-1954 ký kết Hiệp Ước Việt Pháp Kiện Toàn Độc 
Lập giữa các thủ tướng Bửu Lộc và Laniel để giao cho ông Ngô Đình Diệm ngày 16-6-1954. 

Chỉ tiếc nguyên quãng hơn 10 ngày này lại đủ để ông Diệm căm hận thêm vào cái tích Pháp và 
Bảo Đại đã ép ông "ngày xưa có kẻ từ quan, lên non tìm động hoa vàng". Nay, lại cũng Pháp và 
Bảo Đại không cho ông cơ hội đấu tranh... ké cho việc độc lập và thống nhất đất nước Việt Nam 
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mến yêu của... ông và gia đình ông, nên ông truất phế Bảo Đại, loại trừ mất khả năng thắng cộng 
sản bằng phương thức ôn hòa. 

Bây giờ, phong thanh cũng nghe có những vị "nhện nướng" hò bất bạo động. Bất bạo động ra 
sao, các vị đó bất... cần biết. Cứ hô lên ba tiếng đó, là đủ vênh vang, rung đùi loạn xạ. Ra cái điều 
ta đây có những phát kiến độc đáo, phóng khoáng, nhân ái để... cứu nguy dân tộc. 

Vậy thì, tôi xin được mạn phép kết luận: Hò suông thế thì chỉ có những con khuyển nó nghe. 
 
 
 

NẾU... 
 
Chỉ lương thiện một chút xíu, thì dù là đứa con nít cũng phải nhận ra ngay. Nhưng mà người ta 

đã không như vậy. 
Xin quí vị nhớ cho rằng tôi xác định là kẻ di dân, an phận tha phương cầu thực, không cần thù 

hận, không có tham vọng gì ở Việt Nam. Nên nghĩ sao viết thế, không hề có một ẩn ý nào hay 
muốn ăn thua cùng ai. Lý do tôi thấy cần phải viết, vì thấy có nhiều vị lập lờ, giở trò ngụy biện. 
Trước hết có vị bảo rằng không nên "nếu". Tôi lấy thí dụ, ông Bùi Tín:  

Họ đặt ra những chữ "nếu". "Nếu" như Đảng Cộng Sản không giành [được] sự lãnh đạo cách 
mạng... " Nếu" như Đảng Cộng Sản sau khi giành được độc lập cho đất nước rồi mà không mù 
quáng lao vào xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Staline, theo kiểu kế hoạch gò bó, thủ tiêu mọi quyền 
tư hữu về tư liệu sản xuất,... "nếu như"? Ôi là cái chữ "nếu"! Châm ngôn Pháp có câu: Với cái chữ 
nếu, có thể nhét cả Paris vào trong một cái chai! Cho dù Paris này đã rộng lớn vô cùng. (Hoa 
Xuyên Tuyết, trang 242) 

Chắc ông ta cho là thâm thúy lắm. "Nhét Paris vào trong một cái chai" là giả thiết biết chắc 
không thực hiện được, thì chả nên nếu làm gì thật. Cũng ví như "nếu có một điểm tựa, thì sẽ nâng 
được cả quả địa cầu". Vì nâng làm quái gì, cho rắc rối cái sự đời. Nhưng trái lại, có những cái nếu 
rất là đương nhiên, rất dễ thực hiện. Và phải thực hiện. Mà vì không như thế nên mới xảy ra những 
chuyện đáng tiếc. Và kẻ đã không làm như vậy, lại cố tình làm khác đi, thì chính là thủ phạm phải 
chịu trách nhiệm, không cách gì tránh tội. 

Tỉ như vì một bà vợ ngoại tình nên cuộc hôn nhân phải tan vỡ. Nếu bà ta không ngoại tình, thì 
chẳng có chuyện li dị. Đương nhiên lập hôn nhân là chấp nhận không ngoại tình. Và không ai bắt 
bà ta phải ngoại tình cả. Vậy lỗi của bà ta rõ ràng, đối với ông chồng, đối với con cái. Tỉ như cha 
mẹ rượu chè cờ bạc, con cái đâm ra trộm cướp giết người. Nếu họ lo lắng dạy dỗ, thì con cái đã nên 
người. Rõ ràng việc qui trách là đương nhiên, việc mang lỗi không thể tránh né được. Những cái 
"nếu" này hoàn toàn có thể có, không có gì là khó khăn, không như những cái "nếu" kia không sao 
thực hiện nổi. Cho nên không thể mang cái nọ xọ cái kia rồi kết luận là không nên "nếu". Biện giải 
như thế, thì là ngớ ngẩn. Hay là thiếu lương thiện? 

Vậy, có cái gì bắt buộc người cộng sản không? Những người cộng sản có tự do lựa chọn, 
không ai bắt buộc họ. Họ tình nguyện đưa đất nước làm chư hầu Nga Xô, họ tự nguyện tàn sát 
đồng bào yêu nước. Ở đây cái "nếu không làm" hoàn toàn khả thi. Mà họ vẫn cứ làm, họ lại còn 
không cho ai không làm, không cho ai có lựa chọn nào khác, khác là chết. Thì là họ có tội. 

Cũng như những người lãnh đạo nền cộng hòa đi làm tay sai. Họ ở trong trường hợp giảm 
khinh, vì ở trong thế tự vệ để sống còn trước sự tấn công tàn độc của cộng sản. Chẳng ai có thể 
trách cứ được họ. Nhưng họ có tội khác. Vì không ai bắt buộc họ phải gia đình trị, độc tài, độc 
diễn. Họ có toàn quyền để dân được tự do dân chủ. Đúng hơn, họ có bổn phận phát triển tự do dân 
chủ. Mà họ không làm, lại phản bội. Thì là họ cũng có tội. 

Cả hai có thể trông chờ sự khoan dung của quốc dân. Nhưng không có thể chối tội. Huống chi 
lại còn kể công! 
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Người cộng sản dìm đất nước vào tận cùng nghèo đói, tàn sát biết bao nhiêu đồng bào yêu 
nước, hiền lành. Tội lỗi thật rõ ràng. Chối, là gian manh. Người cộng sản không bao giờ chủ trương 
đấu tranh cho quần chúng lao khổ, không bao giờ đấu tranh cho độc lập quốc gia. Không thể kể 
công. Kể, là vô liêm sỉ. Các người lãnh đạo Đệ Nhất Cộng Hòa chết rồi. Cái chết xứng đáng cho kẻ 
có tội tự coi mình là ông trời con, độc tài, gia đình trị, coi mọi người như cỏ rác. Nhưng những 
người xu phụ họ toàn một loại vô tư cách mới khiến họ lún sâu mãi vào tội lỗi, đi đến cái chết nhục 
nhã. Những người này không thể nhân sự cố vấn, sự viện trợ, sự kiềm thúc của Hoa Kỳ -- khiến 
Miền Nam khá hơn Miền Bắc -- để khoe khoang. Tội họ cũng thật rõ. Công họ không hề có. Nay 
họ vẫn còn mong phục hồi tinh thần Đệ Nhất Cộng Hòa, là thiếu lương thiện, thiếu thành khẩn. Các 
người lãnh đạo Đệ Nhị Cộng Hòa thì chỉ lo quyền bính, lợi lộc cá nhân. Nói đến tội lỗi của họ bằng 
thừa. 

Nay cả hai cộng sản và cộng hòa "nếu" có người nào hồi tâm, thì cả hai có thể hòa giải hòa hợp 
với nhau. Đúng ra, họ chẳng có gì để mà phải hòa giải hòa hợp, vì họ không hề thù hận nhau, mà 
chỉ làm vai trò tay sai, cùng kiếm lời, điều động dân chúng chết cho ý đồ bên này bên kia. Họ đã 
chẳng thiệt một sợi lông chân, mà chỉ có lợi. Nay cũng vì lại có lợi, thì họ cùng ngồi lại với nhau. 
Điển hình là cái trò nhi nhô của Nguyễn Văn Thiệu hoặc Nguyễn Cao Kỳ chả hạn. Điển hình là cái 
trò "Tâm Thư" của Đỗ Mậu chả hạn. Điển hình là cái trò "Mặt Thật" của Bùi Tín chả hạn. Chẳng 
làm gì có tình tự ái quốc ái quần ở họ. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có người hỏi Khổng Tử: 
Nếu ngài lên cầm quyền, thì sẽ làm việc gì trước nhất? Ngài đáp: Tôi sẽ sửa đổi ngôn ngữ bằng 
cách chính danh. 

Vào năm 1965, ông Nguyễn Hiến Lê, một người sống ở Miền Nam nhưng rất nhiều cảm tình 
với cộng sản, nói: 

"Nếu" khoảng 1935-1936, có người đoán rõ tương lai nước ta những năm 1945-1965, thì chắc 
lúc đó ai ai cũng cho là không thể tin được; hoặc nếu tin, thì thà chết chớ không muốn sống để 
trông thấy cái thời này làm gì. 

Những năm sau đó -- 1965-1975, 1975-1995 -- dĩ nhiên còn tệ hơn. Nhưng ông ta cũng chẳng 
"thà chết", dù thừa sức nhìn thấy một ngày mai còn u tối trường kỳ hơn. Và từ 1995 này cho đến 
một tương lai mù mịt, nước ta sẽ lại còn tệ hơn nữa. "Nếu" lúc này "ai ai cũng cho là không thể tin 
được", hoặc tin được mà chọn cái chết thì xin tùy. Chúng ta có thừa tự do chết. 

Riêng tôi, tôi không có gan chọn cái chết, mà chọn sự đào thoát (escaping, chickening out) bởi 
vì nhìn Việt Nam không có tương lai, và nhất là vì -- còn ghê hơn thời chiến quốc -- ngày nay thiên 
hạ chỉ nói mồm, lại loạn ngôn, dùng hỏa mù chữ nghĩa để che giấu những ý đồ bất chính. Nên tôi 
xin nhắc lại việc chính danh do ông Trần Đạo nêu lên trong một số NgD. 

"Người Việt làm chính trị ngày nay", "nếu" vì muốn thành một thực lực, van xin quốc dân bỏ 
qua tội lỗi của hai loại người -- cộng sản và cộng hòa -- khi họ thành tâm hối lỗi, quay về với quốc 
gia dân tộc, để cùng quang phục quê hương, thì là điều nên làm, và rất có triển vọng có kết quả. 
Nhưng không minh bạch như thế, lại nhập nhằng họ với quốc dân rồi kêu gọi hòa giải hòa hợp... 
dân tộc là xí xóa cá mè một lứa. 

Như trên đã nói, "nếu" chỉ lương thiện chút xíu, thì đứa trẻ nít cũng thấy ngay là khi nói 
chuyện quốc gia dân tộc là đương nhiên phải phân biệt mình đang nói về cái gì. 

Nói về quốc gia Việt Nam thì một là nói về lãnh thổ Việt Nam. Tức là núi sông đồng ruộng 
bao bọc bởi biên cương. Thế thì giang sơn của chúng ta có thể giầu có, có thể nghèo nàn, có thể ấm 
áp, có thể nóng lạnh nhưng đất nước hoàn toàn vô tư, chẳng có tình tự hiền lành ác nghiệt. Tuy 
nhiên con dân của một quốc gia chẳng vì giang sơn trù phú hay nghèo nàn mà oán trách. Chẳng con 
nào chê cha mẹ khó, chẳng chó nào chê chủ nghèo. Chúng ta yêu giang sơn Việt Nam vì đó là gia 
tài của ông cha, vì nó ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm riêng tư, nó đồng hóa với phần hồn phần xác của 
mỗi người. Ai tự nhận là người Việt Nam đều yêu thương đất nước Việt Nam và gắng công cải tiến 
nó. Chẳng ai đi thù hận chê bai mồ mả ông cha khắc nghiệt. 
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Chúng ta lại có thể nói đến Việt Nam như một dân tộc, theo nghĩa rộng, gồm toàn thể quốc dân 
đủ mọi sắc tộc, có những liên hệ với nhau, cùng chia xẻ những thăng trầm, những vinh nhục, những 
quyền lợi. Chúng ta yêu thương giúp đỡ nhau, chẳng có gì để mà thù hằn. Ngoại trừ lũ tay sai ngoại 
bang thù hằn chúng ta, vì chúng ta không chấp nhận thiên đường thượng giới, thiên đường hạ giới 
của chúng mà phản bội ông bà, đất nước. 

Như thế thì đất nước (lãnh thổ) cũng như con người (quốc dân) Việt Nam chẳng bao giờ chống 
đối bất kỳ cá nhân người Việt (gồm mọi sắc tộc) nào. Vậy mà mới đây, ông Nguyễn Gia Kiểng lại 
bạo phổi, đồng hóa nhà nước bạo tàn với... tổ quốc và bảo rằng tổ quốc khắc nghiệt với quốc dân, 
nên tổ quốc phải hối lỗi, chuộc tội cùng quốc dân! Tổ quốc là tổ quốc. Quốc dân là quốc dân. Nhà 
nước tay sai là nhà nước tay sai. Tổ quốc chẳng bao giờ khắc nghiệt, chẳng bao giờ có tội. Quốc 
dân không bao giờ thù hận lẫn nhau. 

Nhưng quốc dân có thù hận nhà nước tay sai, thù hận phe đảng phản dân hại nước. "Nếu" các 
đám này hối lỗi, quốc dân sẵn lòng tha thứ. Nhưng không thể nhập nhằng lờ tội, kể công, đánh hỏa 
mù đổ vấy đổ vá. Đây rõ ràng là một thái độ thiếu thành khẩn và thiếu lương thiện. Mà cũng chẳng 
đánh lừa được ai. Ông ta cũng khoe đã tìm ra một khai thông quan trọng là bất bạo động. Bất bạo 
động là một điều tốt. Nhưng kêu gọi bất bạo động suông lại cũng có thể chỉ là một mánh lới ru ngủ, 
để giữ nguyên hiện trạng. Còn muốn được mọi người theo, thì phải đưa ra cho bằng được những 
phương thức cụ thể, phải thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu mong muốn. Chỉ nói khơi 
khơi, là một việc làm vô trách nhiệm. Những "điểm hẹn dân chủ" của các ông bà ngày nay tới đâu 
rồi? "Nếu" dân nghe theo, bị bắt bỏ tù, thì những người kêu gọi sẽ làm gì cho họ, cho gia đình họ? 

Thực ra tình trạng hiện nay là thế nào? 
Theo tôi, tại Việt Nam, cộng sản "chân chính" -- hay đúng hơn bè lũ phản quốc hại dân -- là 

một thực tế. Họ không giỏi, nhưng người chống cộng chân chính dở và quá yếu. Còn tối đại đa số 
là cộng sản, chống cộng, hoà giải dân tộc... kiếm lời. Ngoại trừ có một sự biến lớn lao nào -- tỉ như 
Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt đối với Hồ Chí Minh năm 1945, Hiệp Định Genève đối với Ngô Đình 
Diệm năm 1954, sự dính dự của Trung cộng đối với Hoa Kỳ năm 1963 -- tác động vô không kể, 
còn thì bạo chúa vẫn cứ ngự trị. 

Vậy thì dân vẫn khổ. 
Bây giờ có hai loại người muốn hành động. Thì nhất định phải chấp nhận thực tế cộng sản mới 

được. 
Một loại, đa số, muốn kiếm chác lợi lộc cho cá nhân. Nhưng lại cứ khoác áo yêu nước thương 

nòi, rêu rao làm chuyện này chuyện nọ chỉ là vì lòng ái quốc đấy. Đây là loại mà chính danh gọi là 
thương lái và chính trị hoạt đầu. Một số, rất ít, chống cộng thật sự, muốn về nước hoạt động thì lại 
sợ mang tiếng tiếp tay cho bạo quyền, nên cứ rụt rè, thập thò. Đây là loại mà chính danh gọi là dân 
già d... non hột. 

Tôi thì thấy cả hai loại đều lẩm cẩm. 
Người vì lợi lộc sao không cứ đương nhiên làm? Thời đại nay là thời đại kim tiền mà. Ở đâu 

người ta cũng ngưỡng mộ kẻ nhiều tiền. Cứ thẳng thắn tuyên bố mình là con người kinh doanh, có 
lợi thì làm, thể chế luật pháp cho phép thì làm, có mánh lới hơn người thì làm. Vả lại mình có lợi, 
thì người khác cũng có lợi, có còn là thời đại một mình ngoạm hết cả đâu. Và dù ít dù nhiều, người 
dân cũng vẫn được chấm mút. Có công ăn việc làm chả hạn. Có hàng họ tiêu dùng chả hạn. Có 
thông tin giao lưu mở mang tầm mắt chả hạn. Có huấn luyện tay nghề chả hạn. Việc quái gì phải 
biện giải, phải khoác áo này áo nọ. 

Còn người muốn tiêu diệt cộng sản thì cũng cứ cộng tác với cộng sản đi. Theo thế mai phục, 
đánh đón ngầm. Tìm cách chỉ dẫn cho người cộng sản nào biết phục thiện. Nêu gương làm ăn chân 
chính, khoa học cho người cộng sản theo. Giúp đỡ đồng bào khốn cùng. Hoặc nhè chỗ yếu của 
cộng sản mà thọc. Phân bua làm gì? Đồng bào càng lên án kết tội thì cộng sản càng tin. Cộng sản 
càng tin thì mình càng làm được nhiều việc. Việc gì mà ngán tai tiếng. Vì đại nghĩa, cái gì mà 
chẳng có thể hy sinh. Thí dụ như "tướng" Vũ Ngọc Nhạ, "đại tá" Phạm Xuân Ẩn nằm vùng, họ có 
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cần tỏ ra là chống Mỹ Ngụy đâu, họ còn xỉ vả cộng sản, còn quốc gia chống cộng hơn cả bất kỳ 
người quốc gia chống cộng nào là khác ấy chứ. Ngoài ra, ai không có đởm lược làm hai loại người 
trên thì, kẻ còn nhiệt huyết hãy cùng nhau hợp lại thành một thực lực ở hải ngoại, có chỉ đạo, làm 
đủ mọi loại áp lực để bạo quyền trong nước nhượng bộ tí nào hay tí ấy. Nếu lại có khả năng, thì 
hãy nghiên cứu, tìm tòi kế hoạch, dự án mang ra đề nghị để, biết đâu cộng sản sẽ thi hành, người 
không cộng sản sẽ biến thành hiện thực, hoặc khi cờ đến tay thì mình sẽ mang tài ba ra thi thố. 
Đàng nào mà người dân chẳng có lợi, và mang ơn kẻ hoạch định việc kinh bang tế thế. 

Còn những kẻ hèn nhát như tôi, ở nhà kiếm miếng ăn không nổi, lại bị bao nhiêu thứ bực 
mình, chẳng giám có thái độ gì, lủi thủi ra đi. Nay được các nước cưu mang quá cả mọi sự mình 
tưởng tượng thì nên tỏ lòng biết ơn bằng cách sống lương thiện, đóng góp vào xã hội ân nhân của 
mình, làm lụng rồi thụ hưởng. Đâu có ai hạch sách, phiền nhiễu gì. Thì chả nên dối trá, đóng trò ưu 
tư, trăn trở, dối mình dối người, xúi bậy xúi bạ, còn bản thân thì sợi lông chân không giám mất. 
Theo lẽ biến dịch, xoay vần của trời đất, chẳng có gì sống mãi ở cái cõi đời. Cộng sản cũng chẳng 
ra ngoài định luật này. Cộng sản vẫn biến thể, đang biến thể, và tiếp tục biến thể. Nhưng biến thể 
lâu hay mau, biến theo chiều hướng nào, là tùy thuộc vào các thứ áp lực. Dĩ nhiên tùy thuộc nhiều 
nhất vào những người chống cộng, nếu họ có nhiệt tâm cao, có nhiều khả năng, có lực lượng lớn. 
Vậy thì, tôi thiết nghĩ, trong giai đoạn này, vị nào thấy về Việt Nam có lợi riêng hay lợi chung nên 
về hết đi, thơ thới hân hoan mà về. Và đồng bào trong và ngoài nước cũng đừng phải băn khoăn 
thắc mắc về việc làm của bất cứ vị nào đó cả. Cứ coi như là vì chính nghĩa quốc gia hết. Lợi cho cá 
nhân cũng được, lợi cho cộng sản cũng được, lợi cho đồng bào cũng được. Vì rút lại người... Việt 
mất cung thì cũng người... Việt được cung mà. Chẳng bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Nhưng xin 
đừng như ông Thường Dân cho rằng nên về, nhưng chính mình lại không về, mà chỉ xúi thiên hạ về 
và coi đó là cái quyền phát biểu. Hoặc như ông Nguyễn Gia Kiểng kêu gọi mọi người đến những... 
điểm hẹn dân chủ, nhưng riêng ông thì "anh cứ hẹn mà rồi (riêng) anh (thì) chẳng đến". Xuôi 
xuống dạ dày thì không sao, chứ mắc nghẹn ở cổ họng, là khổ thiên hạ, và họ ngầy ngà lắm đó. 
Tóm lại, điều chính tôi muốn nêu lên trong giai đoạn này là khẩn khoản xin tất cả các vị đang sinh 
hoạt hãy cứ nên thật thà, cứ làm theo điều mình tự cho là đúng. Yên lặng mà làm. Làm theo danh 
nghĩa của mình. Chớ nên lớn lối, chớ nên ngụy biện, hay làm một đàng nói một nẻo, cứ hưởng thụ 
rồi lại làm ra vẻ trăn trở vì tiền đồ quốc gia dân tộc bằng nước miếng, còn công của đóng góp thì 
chả thấy đâu. 

Thiên hạ chán ngấy rồi. Đâu có ai để bị lừa nữa, mà sao cứ vẫn giở trò đường xưa lối cũ ra làm 
chi???!!! 

 
 
 

NGHIÊM CHỈNH? 
 
Tôi thấy các tác giả trên NgD hay nhắc nhở đến nhóm Thông Luận. Theo tôi hiểu, thì là vì hai 

nhóm có những quan tâm y như nhau: Lúc này phải làm gì, làm như thế nào, và ai làm. Và nhắc 
nhở như vậy là một sự hưởng ứng, cộng tác đầy thiện ý, vì ích lợi chung của quốc gia dân tộc. 

Tôi nghĩ, về vấn đề thứ ba "ai làm", ta sẽ bàn sau. Vì phần lớn tùy thuộc vào chuyện phải biết 
làm như thế nào đã. Biết cầu (job description) rồi mới tính được chuyện cung (job application) chứ! 

"Làm gì", thì ai cũng biết. Dễ trả lời quá rồi. Và Thông Luận đã trả lời là thay đổi nhà nước để 
thực thi dân chủ, mang cơm áo phú cường lại cho dân. Tất nhiên bất cứ ai cũng phải hoàn toàn 
đồng ý, chẳng phải chỉ có ở thời điểm này, mà từ ngàn xưa đến nay chắc chẳng ai nghĩ khác, ngoại 
trừ bọn phản bội đất nước, đồng bào. 

"Làm như thế nào" là vấn đề quan trọng nhất, cần thiết nhất hiện nay. Vì đây là đường lối, 
cách thức phải sao cho rất hợp tình, hợp lý, hợp thực trạng, phương tiện, nhân sự; phải rất khoa học 
để đủ sức thuyết phục, kết nạp, hoặc hướng dẫn. Nó sẽ là chất keo đoàn kết hoặc ít nhất cũng là 
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kim chỉ nam để mọi người, mọi đoàn thể cùng hướng về, dựa theo để mà hoạt động. Nói theo kiểu 
Thông Luận thì là có sự đồng thuận, còn theo ông Huỳnh Ý thì là: "Trước đây, cha anh chúng ta 
chỉ cần đuổi ngoại xâm, rồi cải tiến chế độ, nhân sự là đủ. Ngày nay, chúng ta phải thay đổi cả một 
chế độ, cả một guồng máy. Những chủ trương, đường lối, kế sách, chương trình thật rõ ràng, tỉ mỉ 
là điều không thể thiếu được". Có nó, chúng ta khỏi mất công kêu gào đoàn kết, ngồi lại với nhau. 
Mà mỗi người, mỗi đoàn thể cứ việc nhắm đó mà làm. Là tức khắc đạt kết quả mong ước chung. 
Về mục này, Thông Luận chủ trương đấu tranh bất bạo động (tránh đổ máu), bằng cách hòa giải 
hòa hợp với người cộng sản tiến bộ, để thực hiện nền dân chủ đa nguyên. 

Nếu những điều trên biến được thành hiện thực thì còn gì hơn. Chỉ có cái phiền là hầu như 
không thể nào có nổi. Cho nên mới có việc đóng góp ý kiến. Và các tác giả trên NgD, trong khi đều 
đồng ý bất bạo động là tốt, nhưng xin được cho biết bất bạo động như thế nào, cách thức ra sao mà 
lật được bạo quyền. Ví bằng không có phương thức gì kiến hiệu, thì là rơi đúng vào sở nguyện của 
cộng sản cũng như bất cứ kẻ cai trị nào: Ít bạo động càng nhiều càng tốt, ít xáo trộn càng nhiều 
càng hay. 

Hòa giải hòa hợp cũng tốt nữa. Nhưng cần hòa giải là vì có hận thù. Phải cái hận thù mà nảy 
sinh thì là vì có kẻ gây ra. Vậy đương nhiên kẻ gây tội ác phải ăn năn, hối cải, xin tha thứ và chuộc 
tội. Khoan dung đến đâu, dù không đòi chuộc tội, bồi thường, thì cũng đòi hỏi thủ phạm phải có sự 
ăn năn, hối cải, xin tha, chứng tỏ là sẽ không tái phạm. Ngay cả các ông "cộng sản tiến bộ" cũng 
chẳng đang đòi các ông "cộng sản bảo thủ" phải xin lỗi và bồi thường là gì! Không thể nào có 
chuyện thủ phạm cứ nhơn nhơn kể lể công lao, đổ tội cho kẻ này kẻ khác, và lập lại những hứa hẹn 
cũ mèm; rồi trong khi đó, thì nhóm Thông Luận lại cứ hối thúc nạn nhân hòa giải hòa hợp đi. Thật 
khó có thể ai thấy được sự hợp lý để mà chấp nhận cả. Vậy các tác giả trên NgD có không đồng ý, 
cũng không có gì là lạ. Đấy là chưa nói đến cái lý luận hàm hồ là có hận thù giữa toàn dân tộc 
mình. Chưa khai thông được ở quãng này thì chưa có thể nói đến dân chủ đa nguyên. Đáng lẽ nhóm 
Thông Luận cần cố gắng đả thông những thắc mắc chính đáng kể trên, thì lại phán ngay một câu 
rằng: "Nói chung, những lập luận bài bác lập trường hòa giải hòa hợp dân tộc đều không nghiêm 
chỉnh". 

Xưa nay tôi vẫn cho rằng ở Việt Nam, chẳng nên quan tâm đến ai hết. Nếu cần, bất quá chỉ nên 
xét đến mấy vị nguyên thủ là quá đủ. Mà nguyên thủ xứ mình thì nhiều lắm cũng chỉ là một phái 
viên của một mẫu quốc nào sai phái về nước hành hoạt. Ông Hồ Chí Minh là một thứ toàn quyền 
Nga. Ông Ngô Đình Diệm là một thứ toàn quyền Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thiệu thì tệ hơn, không "ra 
đi tìm đường cứu nước, không bao năm lê gót nơi quê người" [chỉ có đi tu nghiệp hồi còn trẻ, có 
per diem (nhật phí), không phải... lê gót], nên chỉ được làm quản gia thôi. Cụ Hồ Sĩ Khuê còn hạ 
giá họ hơn nữa, cho toàn là đám thừa phái và cai đội (Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận 
Giải Phóng Miền Nam, nxb Văn Nghệ, 1992). Vậy thì chân tay tôi tớ của những thừa phái, cai đội 
này luận đến làm gì, chỉ tổ phí thì giờ của mình đi. 

Thế mà nay tôi phải luận về nhóm Thông Luận. Thật là khổ tâm, nhưng cũng phải đành, chỉ vì 
họ... lộng hành quá! 

Ông bà mình dạy rằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mấy ông bà đó muốn thì thọt với cộng sản 
nên học tập cộng sản, nói cùng một ngôn ngữ. Cho nên cộng sản chuyên dùng lộng ngữ "vĩ đại, 
thần thánh, thiên tài, ưu việt,..." thì mấy ông bà hòa giải hòa hợp sử dụng những chữ "tuyệt tác, tác 
phẩm chính trị học thượng hạng, tác phẩm văn chương tuyệt vời, một tài liệu lịch sử,..." là đúng 
sách vở quá. Chưa kể quí ông bà đó nghiệp nhà vốn theo đuổi "nghề quì" -- như chinh ông Nguyễn 
Gia Kiểng phán -- thì cái sự giỏi chuyện phủ phục tung hô thiết tưởng nghĩ cũng thường thường 
bậc trung thôi. Xét cho cùng, họ cũng vẫn cứ biết phận, vẫn còn nhường "các người anh em cộng 
sản" về thuật đĩ điếm hóa chữ nghĩa nhiều đấy. Nhưng nói của đáng tội, lãnh tụ của các ông các bà 
đó cũng có tầm vóc, bản lãnh lắm (đối với họ). Ổng có những phát kiến vô cùng độc đáo: 

Đài VNCR [1] cho biết ông năm nay 53 tuổi. Trong thời gian đi học, có làm chủ tịch sinh viên, 
chủ tịch liên minh sinh viên công nhân, đậu bằng kỹ sư công nghiệp, về nước làm chuyên viên 



47 
 

ngân hàng, rồi phụ tá tổng trưởng kinh tế, dạy kinh tế tại Đại Học Minh Đức, hiện là chủ tịch tổng 
giám đốc quản trị một công ty tin học tại Paris. 

Như thế, chắc ông sinh năm 1943, về nước cỡ năm 1973, tức cỡ 30 tuổi. Thật là tuổi trẻ tài 
cao, tam thập nhi lập. Chẳng cần thời gian học hỏi, kinh nghiệm gì, ở trường công nghiệp ra, bỏ 
nghề, làm ngân hàng cũng được, dạy kinh tế cũng được, lại thừa sức hoạch định nền kinh tế cho cả 
một quốc gia thời chiến như chơi. Thì mấy ông bà "nghề quì" suy tôn ổng cũng có gì là lạ! Vào 
buổi cách mạng mùa thu chết, ông còn mặc quần thủng đít. Vào lúc lãnh tụ anh minh thề cương 
quyết chống cộng, ông còn hoi mùi sữa. Vào lúc mặt trận phỏng dế Miền Nam ra đời, ông chưa hết 
ăn bám cơm cha áo mẹ. Năm 72, 73 -- ba mươi tuổi -- ông thừa can đảm nhận bừa chức tước của 
cai đội Nguyễn Văn Thiệu ban cho buổi cuối mùa, thì làm gì ông chả tự cho am tường về cộng sản. 
Nên mấy ông bà suy tôn ông cứ việc lộng hành, ca tụng công đức cộng sản, nào giành độc lập, nào 
thực hiện thống nhất, nào thăng tiến cho người nghèo khổ. Tổ sư cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, 
gia nhập Quốc Tế Cộng Sản (Đệ Tam) từ 1920. Lý do có Đệ Tam là vì Đệ Nhị Quốc Tế cương 
quyết đường lối quốc gia xã hội dân chủ, Lénine thấy không xơ múi gì với Đệ Nhị, mới lập ra Đệ 
Tam. Lũ phản quốc Pháp hưởng ứng, tách khỏi Đệ Nhị, lập Đảng Cộng Sản Pháp (Partie 
Communist Francaise) để làm đầy tớ cho Nga. 

Những kẻ Đệ Tam chỉ nhận có một tổ quốc mà thôi, là Nga Xô, mà cương quyết chối bỏ chính 
tổ quốc của mình. Tạm một vài thí dụ: 

Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Pháp, Maurice Thorez, trong Đệ Nhị Thế Chiến, khi Nga Xô đồng 
minh với Anh Pháp chống Đức, y vội vàng tuân lịnh Nga, hô hào đảng viên và tự làm gương tình 
nguyện nhập ngũ, hăng hái chống Đức để bảo vệ Nga Xô. Khi Nga Xô trở mặt, đồng minh với 
Đức, y ta lại vội vàng nêu gương đào ngũ, chạy sang Nga để khỏi đánh nhau với Đức khi Đức xâm 
lăng chính tổ quốc Pháp của y. Phải chờ đến khi Đức đánh Nga, bọn cộng sản mới hè nhau đánh 
Đức, không phải vì tổ quốc chúng, mà vì Nga Xô. Cho nên sau Đệ Nhị Thế Chiến, tất cả các nước 
đều phải có biện pháp kềm chế, loại trừ bọn cộng sản, để tránh việc chúng mang đất nước dâng cho 
Nga, tránh thảm trạng của các nước Đông Âu, do lũ cộng sản bản xứ gây nên. 

Đảng viên George Boudarel, trong thời gian xung đột Việt Minh-Pháp, được nhà nước cử sang 
dạy học tại Nam Việt Nam, đã trốn từ Sài Gòn ra Bắc để làm cai trại giam... tù Pháp. 

Nguyễn Văn Trấn cứ nhất định rằng: 
Liên Bang Xô Viết mà mất, thì tôi sẽ tự tử cho các người coi. Vì bản thân cứu cánh của đời 

mình mà mất, thì sống để làm gì? 
Còn Hồ Chí Minh nhất định phải yêu tổ quốc Nga Xô hơn thế nữa, nên mới được Manuilski 

chiếu cố, mang ngay sang Nga huấn luyện. 
Sau 10 năm phục vụ Nga Xô, 1930, Kominternchik Hồ Chí Minh thành lập đảng cộng sản tại 

Việt Nam (Đảng Cộng Sản Đông Dương), theo chỉ thị quốc tế cộng sản. Thì chẳng làm gì ra tình tự 
yêu nước ở những người cộng sản. Cộng sản lại là đảng chỉ của "giai cấp công nhân". Việt Nam 
không có giai cấp công nhân, ngay dù cho chữ giai cấp công nhân không có mang một ý nghĩa bịp 
bợm nào. Nhưng thực ra "giai cấp công nhân" chỉ có nghĩa là đảng viên cộng sản. Lenin, Stalin, 
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, 
Bùi Công Trừng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Trấn,... chẳng tên nào là công nhân. Cho nên khi, 
vì giai đoạn 1951 cần lừa bịp mọi người, Stalin ra chỉ thị phải đổi tên Đảng Cộng Sản thành Đảng 
Lao Động, thì lũ đảng viên đã hốt hoảng cả lên. Vì Đảng của chúng đâu có phải đảng của nhân dân 
lao động, của công nhân, của nông dân, của giới cần lao, của người nghèo khổ. Toàn dân, tất cả, 
đều chỉ là những kẻ thù của chúng: trí, phú, địa, hào, nông, công, thương, binh. Vậy thì cũng chẳng 
làm gì có tình nghĩa đồng bào ở những người cộng sản. 

Thế cho nên cộng sản giở đủ trò phản dân hại nước, như tất cả ai ai đều biết, chỉ là điều tất 
nhiên. 

Trong khi đó, nhóm hòa giải hòa hợp lại tìm đủ cách chứng minh rằng cha anh là kẻ tạo ra bản 
chất Việt Nam không yêu nước, khắc nghiệt, hung bạo để giải thích tất cả đặc trưng của người cộng 
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sản. Ra cái điều người cộng sản là người Việt, thì những việc họ làm bấy lâu nay, hèn hạ, phản 
quốc, quay quắt, ác độc chỉ là tất nhiên, ai là người Việt thì cũng sẽ làm như vậy, sao lại trách họ 
làm chi. Nhưng ngược lại, họ cũng giám giải thích tỉnh bơ rằng những tội ác của cộng sản, chả hạn 
như của La Văn Liếm, là lại do tình tự "quốc gia yêu nước, hăng say giải phóng dân tộc". Rồi kêu 
gọi mọi người "hãy quên đi, trả lại cho... lương tâm của họ (cộng sản)". Làm như người cộng sản 
còn có lương tâm! 

Họ góp nhặt những ý kiến của thiên hạ đã nói chán chê về tinh thần thị tộc, bộ lạc, đế quốc 
trung cổ, giáo hội, phong kiến, quân chủ, cách mạng rồi làm như là những phát kiến ghê gớm lắm. 
Để bảo rằng lòng yêu nước của người Việt Nam xưa nay có thể chỉ là một sự ngộ nhận, rằng sĩ phu 
Việt Nam xưa nay chỉ chuyên học một nghề quì, rằng tổ quốc Việt Nam cay nghiệt, rằng dân tộc 
Việt Nam hung bạo. Họ lại khoe là người đầu tiên mười năm nay đã đưa ra được những khai thông 
quan trọng: Đấu tranh bất bạo động, hòa giải hòa hợp dân tộc, và dân chủ đa nguyên. Góp ý với họ, 
vạch những sai lầm rõ ràng của họ thì có gì "ngộ nghĩnh nhất là có người vừa nói cộng sản không 
muốn hòa giải vừa tố giác Thông Luận là tuyên truyền cho cộng sản khi hô hào hòa giải dân tộc" 
như họ nói không? Tôi không chụp mũ, mà chỉ đưa ra sự kiện. Sự kiện này có thể giải thích bằng 
hai cách. Cách thứ nhất là họ vô tình, chẳng may có sự trùng hợp mà có lợi cho cộng sản. Như thế 
thì đáng thương hại cho trình độ tri thức, nhận định của họ -- một số nhỏ người Việt -- về con 
người, về đất nước Việt Nam. Cách thứ hai là họ cố tình, thì tôi xin để quí vị thẩm định về họ, về 
những người nghe theo họ. Rằng có phải đó là họ chạy tội cho cộng sản và xỉ vả giống nòi dân tộc 
hay không. Và lại xin hỏi rằng: Bằng vào những sự kiện trên đây, thì những người góp ý với họ 
không nghiêm chỉnh hay chính họ thiếu nghiêm chỉnh với cha anh, với con người, với đất nước 
Việt Nam? 

Tôi thiết tưởng, nghiêm chỉnh lúc này là những người cộng sản, cộng hòa đã làm cho đất nước, 
dân tộc tang thương suốt bao nhiêu năm, nếu còn có chút lương tri, biết phải trái, biết quay về với 
chính nghĩa quốc gia thì phải thành khẩn nhận tội, xin quốc dân bao dung, để rồi cùng mọi người 
vớt vát lại cái gì còn có thể vớt vát. Chứ không phải là hiêu hiêu phách lối bằng những tự khoe, 
quảng cáo lố lăng, bằng những xưng tụng bồ bịch vô sỉ, học đòi những phường dốt nát "một triệu 
lần dân chủ, đỉnh cao trí tuệ của loài người,..." 

Cho đến khi những người cộng sản nào chưa nhận tội lỗi, còn cố bám lấy cái quá khứ sai lầm, 
chưa từ bỏ Đảng, những người chủ trương hòa giải hòa hợp còn lộng ngôn lộng hành, thì quốc dân 
không thể tin gì ở sự lương thiện, thành tâm của họ, còn nói chi đến việc cho rằng họ nghĩ đến đất 
nước, con người Việt Nam. Tôi xin mượn lời ông Nguyễn Hữu Chung -- một người hẳn không xa 
lạ gì với quí vị hòa giải hòa hợp dân tộc -- từng hô hoán "hết cộng sản rồi, xin đừng chống cộng 
nữa", mới phát biểu vừa xong: 

Tôi biết rằng có nhiều người đảng viên cộng sản ý thức rõ nhu cầu lịch sử của đất nước, muốn 
suy nghĩ và hành động như người Việt Nam chân chính, nhưng điều này không thể làm được, 
không phải vì quí vị đó thiếu suy nghĩ, nhưng vì sự mâu thuẫn giữa quyền lợi Việt Nam và chủ 
thuyết cộng sản, vì sự mâu thuẫn của quyền lợi dân tộc và quyền lợi của đảng độc tài chuyên 
chính. (Về Đại Hội Tám Đảng Cộng Sản Việt Nam, Thế Kỷ 21, tháng Tám, 1996) 

Nếu quý vị hòa giải hòa hợp vẫn tưởng rằng những chữ nghĩa rỗng tuếch còn đánh lừa được 
quốc dân, thì là họ quá ư ngớ ngẩn, chứ quốc dân Việt Nam không còn ngớ ngẩn nữa. 

 
1. Vietnam California Radio 
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THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG 
 
Đó là tựa đề bản dự án chính trị mới được tu chính của nhóm Thông Luận, được coi là "chứa 

đựng một giấc mơ Việt Nam... muốn được đón nhận như tài liệu để thảo luận", mà tôi được một 
ông bạn gửi cho. 

Với tư cách một người dân Việt ở hải ngoại, quan tâm đến người và đất Việt, tôi công nhận 
rằng, nội các tổ chức, đoàn thể hoạt động mà tôi hằng theo dõi, duy nhóm Thông Luận là có những 
cố gắng. Tất nhiên vì họ có người, có trình độ, có phương tiện, nhưng cũng vẫn chỉ họ là đã có 
thành quả đáng kể, so với các nhóm khác. Họ đã đôi lần đưa ra và tu chính một dự án chính trị cho 
đất nước Việt Nam. 

Tôi là một người tầm thường về mọi mặt, nhưng tự cho là có tâm thành, nói lên những điều 
suy nghĩ thực sự xuất phát tự thâm tâm một thường dân Việt, không hề quen biết, ganh tị gì để mà 
thiên vị khen chê ai. Và lại xin xác định thêm là tôi cứ tạm quan niệm bản dự án này cũng đã được 
thiết lập với một tấm lòng thành, không mang một ý đồ, một mưu tính gì. Tuy nhiên, vì cái gì cũng 
có giới hạn, nên tôi chỉ xin đề cập đến những điểm chính thật quan trọng, bằng cách trích dẫn kèm 
theo ý nghĩ cá nhân. 

Cảm giác trước tiên của tôi là tài liệu này là công trình của riêng ông Nguyễn Gia Kiểng. Vì 
phần lớn các điểm chính đều là những điều mà ông Kiểng đã viết trên báo hoặc trả lời các cuộc 
phỏng vấn trước đây. Nếu thế thì 90 trang sách quả là một công trình đáng kể, chứng tỏ có nhiều 
công sức và suy tư cũng như thiện chí điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp lâu nay của mọi người 
ngoài nhóm. Tuy nhiên, theo như Thư Mời đăng trên Thông Luận số 94 thì đó lại là "kết quả của 
hơn một năm nghiên cứu, suy tư và đúc kết của rất nhiều người Việt Nam, trong cũng như ngoài 
nước. Nó kết hợp trí tuệ và trái tim của những người dân chủ Việt Nam trước hiện tình đất nước". 
Nếu quả vậy thì thật đáng buồn. Vì tài liệu này không ở tầm vóc đáng lý của một công trình tập thể 
do những thành viên chuyên gia cao cấp về mọi lãnh vực của một nhóm như Thông Luận. Cảm 
giác thứ hai của tôi là tài liệu này chỉ là lời kêu gọi, tuyên ngôn, tuyên cáo, tuyên bố của phe cộng 
hòa (mà Thông Luận thường gọi là phe bị thua) về một đường hướng tổng quát trong việc xây dựng 
đất nước, chủ đích hướng về những người cộng sản hay theo cộng sản (mà tôi hy vọng rằng) nay đã 
tỉnh mộng (mà Thông Luận thường gọi là phe bị lừa). Do đó, có một sự lúng túng rõ ràng. Chả hạn: 

Chúng ta đánh giá cao vai trò của những người dân chủ hiện có mặt trong guồng máy nhà 
nước cộng sản. Các anh em này cần được bảo đảm ngay từ bây giờ rằng trong tương lai sẽ không 
thể có bất cứ một nghi ngờ hoặc dè dặt nào đối với họ. Trái lại, họ sẽ được nhìn nhận như những 
người đã có công lớn trong việc khai thông tiến trình dân chủ hóa. (trg 70) 

Tại sao lại "cao", tại sao lại "lớn", trong khi còn bao nhiêu người khác có những hy sinh đóng 
góp hơn? 

Chả hạn khi thì nói đến "nhận lỗi với nhau và tha lỗi cho nhau" (trg 21), khi thì lại nói "chẳng 
có ai có lý do gì để bắt lỗi ai" (trg 24). Đứng ở quan điểm người dân Việt, thì công tội, lỗi lầm, trái 
phải rất phân minh, chứ đâu có lập lờ như thế. 

Lại thí dụ câu: 
Người không chịu đựng được sự thối nát của các chính quyền quốc gia thì đứng vào hàng ngũ 

cộng sản, mặc dầu cũng biết bản chất bạo ngược của nó, còn người thấy rằng để đất nước lọt vào 
tay cộng sản là một tai họa quá lớn thì đứng vào hàng ngũ quốc gia, mặc dầu cũng chán ghét sự 
thối nát của nó.// Nói về sự lựa chọn giữa cái dở và cái tệ mạt của người đứng vào hàng ngũ "quốc 
gia" thì có nhiều phần đúng, nhưng nói những người "đứng vào hàng ngũ cộng sản mặc dầu cũng 
biết bản chất bạo ngược của nó" thì thật là bào chữa một cách vụng về và ngược ngạo lại câu: 

Mặc dầu đại bộ phận đảng viên đảng cộng sản đã tham gia đảng vì lòng yêu nước nhưng ban 
lãnh đạo và các đảng viên nòng cốt chưa bao giờ coi phục vụ đất nước là cứu cánh. (trg 65) 

Gán ghép việc chấp nhận sự tàn bạo và đám lãnh đạo vô tổ quốc chỉ vì chán ghét sự thối nát thì 
quả đã đánh giá sự lựa chọn của họ một cách quá khinh nhờn. Ai là người yêu nước mà lại lựa chọn 
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một cách kỳ cục như vậy? Mà lấy đâu ra "đại bộ phận đảng viên cộng sản đã tham gia đảng vì lòng 
yêu nước" trong khi ông Kiểng từng coi lòng yêu nước có thể chỉ là sự ngộ nhận, trong khi "lòng 
yêu nước của chúng ta vì vậy không có điều kiện để phát triển" (trg 38), trong khi "chúng ta cần 
phục hồi và phát minh lại lòng yêu nước"? Lòng yêu nước quá ư hiếm hoi trong quần chúng, thì lại 
quá ư thừa thãi trong "đại bộ phận đảng viên" sao??? Một cảm giác nữa của tôi là xưng đại tự 
"chúng ta" được dùng một cách thiếu rành rẽ. Năm mươi năm nay, người Việt không thuần một 
khối, mà gồm: người cộng sản, người tự ý theo cộng sản, người bị bắt buộc theo cộng sản (vì mưu 
sinh, vì phải thi hành nghĩa vụ), người cộng hòa, người tự ý theo cộng hòa, người bị bắt buộc theo 
cộng hòa (vì mưu sinh, vì bị động viên), người quốc gia (đảng phái) và dân chúng. 

Vậy nói: 
Vì không đồng ý được với nhau trên một dự án quốc gia mới, nên chúng ta đã xung đột với 

nhau ngay cả trên mục tiêu mà mọi người Việt Nam đều ao ước là lấy lại quyền tự chủ. Chúng ta 
đã chia rẽ, lên án nhau, mạt sát nhau và tiêu diệt nhau, với kết quả sau cùng là phải chuốc lấy một 
trong những chế độ độc tài tồi tệ nhất... (trg 2). Cuối cùng chúng ta đã tàn sát nhau vì những ý hệ 
vay mượn mà chúng ta bảo vệ một cách đam mê hơn cả những dân tộc đã khởi xướng ra chúng. 
(trg 3) là có tính cách nhập nhằng. 

Dân chúng, người quốc gia, người bị bắt buộc, người tự ý theo có thể đồng ý với nhau rất dễ 
dàng, có thể đều ước ao lấy lại quyền tự chủ. Nhưng cộng sản, cộng hòa làm sao đồng ý được với 
"chúng ta", họ đâu có ước ao lấy lại quyền tự chủ. Vì họ chỉ mong quyền bính, ăn trên ngồi trốc 
trên đầu trên cổ "chúng ta", họ chỉ muốn làm tay sai. Và cũng chỉ cộng sản, cộng hòa mới vay 
mượn ý hệ, mới bảo vệ ý hệ chứ đâu phải "chúng ta"? Vả ngay cả bây giờ, họ đã đồng ý hay chưa? 
Nếu rồi, thì hẳn nhóm Thông Luận đã chả phải mất công soạn dự án. Mà ngay có dự án rồi, thì thái 
độ với họ cũng sẽ phải ra sao, nếu họ vẫn cứ khăng khăng không đồng ý? Cũng vậy, những chữ 
"chúng ta" ở các đoạn: 

Chúng ta cần hòa giải cộng đồng quốc gia nói chung với các sắc tộc ít người đã có mặt trên 
đất nước này từ ngày mở nước và luôn luôn bị chà đạp và hắt hủi trong suốt dòng lịch sử... Chúng 
ta cần hòa giải các tôn giáo, nhất là Phật giáo và Công giáo, hai tôn giáo đã bị các nhà cầm quyền 
Việt Nam cũng như ngoại bang bách hại, đàn áp, phân biệt đối xử và đặt vào thế đối đầu nhau... 
Chúng ta cần hòa giải hai miền Nam-Bắc... Chúng ta cần hòa giải đất nước với cộng đồng người 
Việt hải ngoại... Chúng ta cần hòa giải người Việt Nam với đất nước Việt Nam... đều mang tính 
cách gán ghép lỗi lầm cho toàn dân, trong khi thực ra những xung khắc nêu trên mà có, thì là do 
các nhà nước đương thời tạo nên, không hề do dân chúng Việt. Cho nên chữ "chúng ta" ở đây thật 
hàm hồ. Và các việc hòa giải để sửa đổi lỗi lầm nêu lên đó là chuyện của nhà cầm quyền phải làm 
và lại là chuyện trong tương lai. Chữ chính xác nhất phải là "nhà nước Việt Nam tương lai" mà 
không thể là "chúng ta" như vậy. 

Trên đây là những cảm giác tức thời của tôi sau khi đọc bản tài liệu. Tiếp theo, tôi xin đi vào 
nội dung. 

Nếu là lời kêu gọi thì tài liệu này quá ư rườm rà. Đáng lẽ chỉ cần nêu ra những nét chính, đại 
cương làm chỉ nam. Nhưng nếu lại là cả một "đề nghị đầy đủ cho đất nước, bao gồm một khuôn 
mẫu cho xã hội Việt Nam dân chủ đa nguyên, một lập trường dựng nước, một chương trình hành 
động, một lời kêu gọi đấu tranh cho tự do dân chủ, một giấc mơ Việt Nam" theo như Thư Mời, thì 
là quá vọng ngôn. Vì xem xong, chẳng ai biết phải hành động theo kế hoạch nào, theo phương thức 
nào, chỉ thấy chung chung, tổ gây thất vọng cho những người cộng sản hay theo cộng sản nào mà 
nay đã thực sự tỉnh mộng. 

Vậy, có lẽ cần chia ra làm hai phần: một phần "kêu gọi đấu tranh cho tự do và dân chủ" chỉ nêu 
những điều rất căn bản; một phần "chương trình hành động" phải do từng tiểu ban, như chính trị, 
kinh tế, quân sự, lập pháp, tư pháp, hành pháp, giáo dục, y tế, ngoại giao,... nghiên cứu đến nơi đến 
chốn từng chương trình, từng kế hoạch cụ thể để, khi đến việc, có thể làm nòng cốt mang ra thi 
hành. Hơn là thay vì đang nói tổng quát lại chen vào những chi tiết như: Mọi người Việt Nam đến 
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tuổi trưởng thành đều được cấp thẻ căn cước và giấy thông hành (trg 78), sẽ không có vấn đề nhà 
nước áp đặt sách giáo khoa chính thức (trg 81), sinh viên tiếp tay dạy học sinh, lớp trên tiếp tay 
dạy lớp dưới (trg 82). 

Hoặc ngược lại, đang nói chi tiết lại chạy lung tung sang tổng quát, không rành rẽ cho từng 
ngành hoạt động của quốc gia trong tương lai. 

Nhưng có điều đáng khâm phục là, sau hơn 20 năm, nay nhóm Thông Luận đã can đảm có 
những nhận định khác với những điều trước kia của chính họ. Đó là:  

1/ Xác nhận: 
Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay chưa bao giờ là một đảng yêu nước. Mục 

đích của nó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào cộng sản thế giới. Đối với đảng 
cộng sản, giành độc lập chỉ là một cơ hội cho cuộc đấu tranh vì lý tưởng cộng sản. 

Như thế, ít nhất họ không còn ca tụng công lao của Đảng Cộng Sản đối với quốc gia dân tộc. 
Và cũng mặc nhiên là họ không còn ca tụng công lao của Đảng Cộng Sản trong việc đấu tranh cho 
những người lao khổ. 

Còn dù có khiên cưỡng thêm vào rằng "mặc dầu đại bộ phận đảng viên đảng cộng sản đã tham 
gia đảng vì lòng yêu nước" (trg 65 nêu trên) thì cũng chẳng nói được gì ngoài việc chứng tỏ họ đã 
bất chấp, không hề lý tới thủ tục tuyên truyền, học tập, kết nạp, tuyên thệ của Đảng Cộng Sản. Làm 
sao gia nhập Đảng Cộng Sản mà lại còn chủ trương yêu nước Việt Nam, lại không chủ trương "đấu 
tranh giai cấp" với đồng bào? (Xin đọc "Một vấn đề then chốt: lầm hay lỗi" Đỗ Mạnh Tri, NgDTL 
số 45 và "Cộng sản và chủ nghĩa yêu nước", Đại Dương, NgD số 48)  

2/ Xác nhận nhóm chữ "dân chủ đa nguyên" là chỉ do nhu cầu giai đoạn. Rằng:  
Nhiều người nói nền dân chủ kiểu Tây Phương mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đã lựa 

chọn tự nhiên đã có đa nguyên. Điều này có phần đúng, nhưng cụm từ "dân chủ đa nguyên" có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện tại. 

Tuy nhiên, xác nhận rằng "các nước Phương Tây ở vào những mức độ đa nguyên khác nhau" 
(trg 17), rồi lại nêu lên những "dân chủ Mác-Lênin, dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
dân chủ gân guốc, dân chủ tập trung" để rồi kết luận rằng "dân chủ đa nguyên là dân chủ nhưng 
không phải dân chủ nào cũng là dân chủ đa nguyên" thì phải chăng lại cho rằng hễ cứ kẻ nào tự 
xưng dân chủ thì đó cũng đều đã tất nhiên là... dân chủ cả, nên ta phải thêm râu ria vào... cái dân 
chủ của ta? 

3/ Không còn lên án tổ quốc là khắc nghiệt, tàn bạo nữa mà thay vì xác định đó chính là cái 
"chế độ độc tài vừa tồi dở vừa bạo ngược" (cộng sản). Nhưng như thế thì thiết tưởng cái ý kiến 
rằng "chúng ta cần một tổ quốc hiền hòa, một tổ quốc có trái tim, một tổ quốc đáng yêu, một tổ 
quốc của nhân quyền và dân quyền, một tổ quốc khuyến khích, một tổ quốc gần gũi với mọi người 
thay vì một tổ quốc quá thiêng liêng đến nỗi trở thành trừu tượng và xa cách" là thừa. Bất cứ tổ 
quốc nào thì lúc nào mà chả hiền hòa, chả đáng yêu, chả thiêng liêng, chả trừu tượng. Chẳng nên vì 
sự lẫn lộn một thời của mình giữa tổ quốc và nhà nước rồi cứ cương lên để nói đến những điều thừa 
thãi và không hợp lý. 

4/ Không còn kêu gọi mọi người tới "những điểm hẹn dân chủ", một phương thức bất bạo động 
mà một lúc đã tưởng như là một phát kiến độc đáo. Tiếc rằng nay không thấy nêu lên được một 
phương thức nào khác, thì liệu việc tranh đấu bất bạo động rồi sẽ thi hành ra sao? 

Theo tài liệu thì là sẽ do: 
Bốn điều kiện vừa cần vừa đủ để một cuộc cách mạng -- hiểu theo nghĩa tích cực của một sự 

thay đổi toàn diện của cả chế độ lẫn định hướng quốc gia thành công: Điều kiện thứ nhất là mọi 
người trong nước đồng ý rằng chế độ hiện hữu là tệ hại và phải thay đổi. 

Điều kiện thứ hai là đảng hay giai cấp cầm quyền, vì mất đồng thuận trên lý tưởng chung hay 
vì bị ung thối, đã chia rẽ, phân hóa và đã mất bản năng tự tồn của một đoàn thể. 

Điều kiện thứ ba là đại đa số quần chúng đạt tới đồng tình về một chế độ mới và những mục 
tiêu quốc gia mới. 
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Điều kiện thứ tư là có một tập hợp chính trị xuất hiện phù hợp với nguyện ước của toàn dân 
làm điểm hội tụ cho những khát vọng đổi mới... Nhìn vào bối cảnh hiện tại của đất nước, chúng ta 
có thể khẳng định là hai điều kiện đầu đã có/ (trg 64) 

Tuy khẳng định như vậy là quá ư đơn giản vấn đề, chả hạn còn có bao nhiêu những nhóm đặc 
quyền đặc lợi, những người không biết sẽ làm gì khi có sự đổi đời, những người ngại sự đổi thay 
nên vẫn giữ muốn nguyên trạng, và giai cấp cầm quyền có thể mất sự đồng thuận nhưng vì đặc 
quyền đặc lợi vẫn biết tương nhượng, cấu kết với nhau để tồn tại. Nhưng hãy cứ tạm cho rằng đúng 
như vậy, thì cũng là quá ư chủ quan, vơ vào khi nói rằng: 

Điều kiện thứ ba cũng đã gần đạt được. Đại bộ phần quần chúng, kể cả đảng viên cộng sản, 
đều đã đồng ý rằng chế độ chính trị tương lai của Việt Nam bắt buộc phải là một thể chế dân chủ 
đa nguyên, dành chỗ đứng ngang nhau cho mọi người và cho mỗi nguời; mọi người đều đã đồng ý 
rằng nền kinh tế của Việt Nam phải là kinh tế thị trường lấy tư doanh làm nền tảng, lấy cạnh tranh 
làm sức mạnh và lấy lợi nhuận làm chất kích thích. Hơn thế nữa, chúng ta còn ý thức được rằng 
phải thực hiện cuộc cách mạng dân chủ này bằng đường lối bất bạo động, trong tinh thần hòa giải 
hòa hợp dân tộc. Chúng ta chỉ còn thiếu một dự án chính trị rõ ràng và minh bạch, đặt ra những 
vấn đề lớn của đất nước cùng với những hướng giải quyết. Trong tinh thần đó, dự án chính trị này 
là một đóng góp/ (trg 64, 65) 

Tôi không biết tài liệu căn cứ vào một cuộc thăm dò, khảo sát nào hay chỉ là suy diễn? Người 
cộng sản trưởng thành trong môi trường bưng tai bịt mắt, biết gì về dân chủ tự do? Đại bộ phận 
quần chúng Việt Nam là nông dân. Những điều tài liệu nêu trên không phải là quan tâm rốt ráo đối 
với họ. Và điều thiếu sót quan trọng cuối cùng là một "dự án chính trị", thì nay nó cũng chỉ mới 
còn trong hình thức đề nghị. Vậy thì sự đồng thuận xem ra cũng chưa có gì đáng hồ hởi phấn khởi 
như đã tưởng tượng ra đâu. 

Sau cùng chúng ta cũng đã thấy xuất hiện những cố gắng kết hợp quan trọng. Một số những 
khuôn mặt tranh đấu, thuộc những quá khứ chính trị khác nhau, đang dần dần trở nên quen thuộc 
với quần chúng. Những điều kiện cho một sự tập hợp các lực lượng dân chủ đã gần như hội đủ. 

Ở đây, tính chủ quan còn đi quá xa hơn nữa, khi nói "đa số các cơ quan của chính guồng máy 
đảng và nhà nước cũng đã chống lại đường lối của ban lãnh đạo và tiếp tay một cách kín đáo nhưng 
hữu hiệu cho trào lưu đòi đổi mới về dân chủ đa nguyên" (trg 72) cũng như sự tập hợp các khuôn 
mặt, các lực lượng đã gần như hội đủ. Tôi thì lại sợ rằng biết đâu đó chỉ là những chống đối cuội 
của những bộ mặt quá ư nhàm chán mới là khổ! Sợ rằng: "Ngụy hết! Từ trí thức lớn đến trí thức 
nhỏ, ngấm một chút ơn mưa móc là bao nhiêu bất hợp tác đóng thùng cất kỹ, để dành cho ngày thất 
sủng." (xem Marie Sến, Phạm Thị Hoài, Thanh Vân, 1996, trg 138). Xin nhớ Phạm Thị Hoài là dân 
sinh trưởng nhờ ơn "Bác và Đảng", chẳng phải dân ngụy đâu nghe. 

5/ Để có dân chủ đa nguyên thực sự, điều chúng ta phải làm trước hết là xóa bỏ những hận thù 
do một quá khứ đẫm máu để lại và được một chính sách phân biệt đối xử nuôi dưỡng suốt thời gian 
qua. Hòa giải hòa hợp là một bắt buộc của hoàn cảnh lịch sử. Có như thế chúng ta mới có thể chấp 
nhận lẫn nhau, nhận lỗi với nhau và tha lỗi cho nhau, để chung sống với nhau và bắt tay nhau xây 
dựng một tương lai chung. Còn nếu không, đa nguyên, cùng lắm, chỉ có nghĩa là tạm thời chịu 
đựng lẫn nhau do một so sánh lực lượng chưa ngã ngũ. (trg 21) Đúng ra, trước hết, "chúng ta" 
(cộng sản, cộng hòa?) phải nhận lỗi với nhau, với quốc dân và tha lỗi cho nhau cùng xin quốc dân 
tha lỗi, rồi họa chăng mới nói đến chuyện xóa bỏ hận thù, chứ không thể đi ngược tiến trình như tài 
liệu đề nghị. Bằng không thì chỉ là một lối xí xóa chạy làng của những kẻ thiếu thành khẩn. Và như 
thế thì quả đúng là "chỉ tạm thời chịu đựng lẫn nhau" thật đấy. Tôi xin hãy tạm đóng góp như trên, 
ngoại trừ xin nói thêm một điều mà tôi cho là rất cần thảo luận. Đó là ý kiến cho rằng "hội nhập 
một cách tích cực phụ nữ vào sinh hoạt kinh tế xã hội là một đầu tư cần thiết để chặn đà gia tăng 
dân số". Những đề nghị tương tự như vậy cứ xảy ra hoài, là vì các vị "làm chính sách" cứ thường 
nhìn sự việc bằng con mắt của người thành thị nhiễm ảnh hưởng tây phương. Dân Việt chúng ta 
80-90% là nông dân, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa, thì phụ nữ còn hội nhập vào đâu nữa? Dân 
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số của chúng ta thừa thãi, chỉ lo thiểu dụng, khiếm dụng và thất nghiệp ngay cho đàn ông. Sao còn 
muốn đẩy phụ nữ ra khỏi gia đình? 

Tôi nhớ cỡ 30 năm trước, hình như tờ Paris Match thì phải, có làm một cuộc thăm dò: Người 
phụ nữ xứ nào sướng nhất thế giới. Kết quả nói rằng người phụ nữ Mỹ khổ nhất, vừa làm nội trợ, 
vừa làm tài xế, vừa làm việc giao tế, xã hội; thổi cơm, nấu nước, quét nhà, giặt giũ, đưa chồng con 
đi làm đi học, đi hội đi họp nhà thờ, nhà trường hằm bà lằng mà không được nắm ngân quỹ gia 
đình. Trái lại các bà Việt Nam sướng nhất, vì là bà tướng trong nhà (nội tướng) và bao nhiêu lương 
lậu ông chồng phải mang về dâng trọn! Khổ hay sướng, như thế rõ ràng tùy theo quan niệm. Theo 
tây phương, kẻ nào giữ hầu bao, kẻ đó cai trị, và tất nhiên là sướng. Riêng tôi chỉ biết rằng, vào thời 
gian đó, cả hai gia đình Mỹ và Việt đều có hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, con cái dễ dạy, xã hội 
ít xáo trộn, ít ly dị, ít tội phạm, ít kiện cáo,... 

Các ông tư bản sản xuất để kiếm lời, tạo ra những nhu cầu giả tạo, dùng quảng cáo tấn công 
người tiêu thụ. Bị quyến dũ, muốn mua, phải có tiền. Thế là các bà nội trợ bỏ việc nhà, đi làm ăn 
lương. Việc phụ nữ đi làm, hạnh phúc gia đình bị đe dọa, giáo dục con cái bị xuống cấp ra sao, 
chúng ta hẳn không còn lạ. Một trong những điều mà người Việt chúng ta lấy làm hãnh diện hơn cả 
là nếp sống gia đình Việt Nam xưa nay. Bây giờ giải quyết vấn đề nhân mãn bằng biện pháp mang 
con nít đi gửi ký nhi viện và đẩy thanh thiếu niên vào băng đảng thì thật là lọa. 

Để dứt bài, tôi hết sức đồng ý với quí vị trong nhóm Thông Luận rằng một dự án chính trị sát 
thực tế là một nhu cầu tối thiết, là mẫu số chung để kết hợp mọi thành phần dân tộc. Nhưng với 
điều kiện là nó phải phát xuất từ sự trong sáng, vô tư, thành khẩn, hợp lý để đáp ứng sự thành tâm 
thiện ý của những người yêu nước cũng như người lầm đường lạc lối muốn trở về với quốc gia. 
Thiết tưởng xin mượn lời ông Đoàn Quốc Đăng Long, một người tự xưng là người cộng sản trong 
nước gửi ra nói chuyện cùng người Việt hải ngoại, là chí lý hơn cả: 

Tóm lại, quí vị cần đầu tư thêm (nữa) trí tuệ và tâm huyết hơn nữa. Nói theo kiểu Hà sĩ Phu 
'dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ'. Trường hợp này, phải hiểu là quí vị 
dắt tay quí vị, chứ không phải dắt tay chúng tôi. Hãy đưa ra một giải pháp thực tế, một công thức 
cụ thể, mới trải hết tấm lòng với dân với nước. 

Riêng tôi thấy những lời trên đây thật là tâm thành vàng ngọc, xác thực, và cũng thật là thấm 
thía! 

 
 
 

TẠI SAO LẠI KHÔNG HÒA HỢP HÒA GIẢI 
VỚI NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NHỈ? 

 
Trong tờ nguyệt san Xây Dựng (San Jose, California) số 85 vừa qua có đăng bài "Gian nan và 

bền bỉ, vài góp ý nhỏ với 'Thử thách và hy vọng' (TTVHV) -- dự án chính trị dân chủ đa nguyên" 
của ông Tiêu Dao Bảo Cự. 

Theo sự hiểu biết của tôi, ông Tiêu Dao Bảo Cự vốn sống ở Miền Nam, nhưng hoạt động cho 
cộng sản rồi được gia nhập Đảng. Sau 1975, ông vỡ mộng và rút lui khỏi Đảng, hiện còn trong 
nước. 

Trong bài, một phần ông khen bản dự án chính trị của nhóm Thông Luận mà chắc quí vị đã có 
dịp biết qua, một phần ông cũng có ý kiến chê giống các tác giả NgD, như: 

THVHV có nhiều chương quan trọng về nhận định tình hình và đề nghị những chủ trương, mô 
thức, giải pháp cho tương lai, như Chương VI Chấm dứt độc tài thiết lập dân chủ đa nguyên, nói về 
những "công tác" trước mắt và lâu dài, chính là hành động sẽ quyết định thắng lợi hay không của 
dự án chính trị. Có thể còn nhiều việc khác phải làm, nhưng ngay trong những việc đã đề ra cần 
phải nghiên cứu cụ thể thêm nữa. Ai làm? Làm như thế nào? Phương tiện ra sao? Sách lược đối 
với từng loại đối tượng, từng địa bàn, từng giai đoạn?... ... Dân chủ đa nguyên phải chấp nhận đối 
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thoại và chấp nhận những ý kiến khác biệt, chấp nhận con người và tổ chức có quá khứ khác nhau 
-- thậm chí là cựu thù -- khi đã có đồng thuận, nhưng không vì thế mà thỏa hiệp với cái xấu, cái ác, 
sự độc tài chuyên chế đã mang lại đau khổ cho nhân dân... 

... Một vài vấn đề quan trọng tôi thấy cần phải trao đổi, thảo luận thêm để làm sáng tỏ hơn và 
đi đến thống nhất. 

Đầu tiên là vấn đề "bốn điều kiện vừa cần vừa đủ để một cuộc cách mạng thành công"... Theo 
TTVHV, hai điều kiện đầu đã có, điều kiện thứ ba đã gần đạt được, điều kiện thứ tư đã xuất hiện 
những mầm mống. Như vậy việc còn lại phải làm là hoàn tất điều kiện thứ ba và xây dựng điều 
kiện thứ tư. 

Tôi cho rằng nhận định này hơi lạc quan và nếu nhận định tình hình không chính xác sẽ dẫn 
đến sách lược hành động không phù hợp hay không có hiệu quả... ... Vấn đề thứ hai là hòa giải hòa 
hợp dân tộc, TTVHV đưa ra nhiều lý giải và nội dung quan trọng, có sức thuyết phục nhưng có một 
quan điểm cần phải thảo luận và một vấn đề mới cần nêu thêm. 

Quan điểm cần thảo luận là "hòa giải đất nước với cộng đồng người Việt hải ngoại và hòa giải 
người Việt Nam với đất nước Việt Nam". 

Thì, theo ông Tiêu Dao Bảo Cự: 
Đất nước là một khái niệm vừa cụ thể vừa trừu tượng... Đất nước đó không đồng hóa với 

người cầm quyền và chỉ bị chi phối bởi người cầm quyền trong một mức độ nhỏ bé, một thời gian 
giới hạn... Do đó, sẽ không cần thiết đặt ra vấn đề hòa giải đất nước với cộng đồng người Việt ở 
hải ngoại, hòa giải người Việt Nam với đất nước Việt Nam. 

Nhưng điều người viết bài này muốn tiếp tay ông Tiêu Dao Bảo Cự là:  
Một vấn đề mới cần nêu thêm, mặc dù rải rác trong TTVHV đã nhắc tới, đó là mối quan hệ với 

những người cộng sản... 
... Có thể hòa giải hòa hợp với những người cộng sản không?... ... Có thể nào hòa giải hòa hợp 

với những người cộng sản được coi là tốt?... ... Có con đường nào cho những người cộng sản muốn 
đi về phía dân chủ?... 

Và rồi tới câu hỏi, theo tôi, quan trọng nhất của ông: 
Nhưng trước mắt tại sao lại không đặt vấn đề đối thoại với những người cộng sản đang cầm 

quyền? 
Và ông đề nghị: 
Nếu Việt kiều ở hải ngoại có sự đồng thuận lớn, thống nhất về tổ chức, nhân danh hai triệu 

kiều bào để đặt vấn đề đối thoại với nhà nước, nhất định những người cầm quyền phải lắng nghe 
và chấp nhận đối thoại. 

Riêng với tôi, hỏi như vậy, ông Tiêu Dao Bảo Cự chứng tỏ có rất nhiều thiện chí, nhưng lại 
biết quá ít về lịch sử nước nhà trong 50 năm vừa qua và có quá ít kinh nghiệm về người về việc của 
Việt Nam. 

Ai cũng biết muốn đối thoại cho đứng đắn thì hai bên phải đồng cân đồng sức. Mà hy vọng 
rằng "cộng đồng hải ngoại" hay các "đảng phái quốc gia" có "sự đồng thuận lớn, thống nhất về tổ 
chức, nhân danh hai triệu kiều bào" là một hoang tưởng. Và chính vì thế nên vấn đề ông nêu trên 
mới không bao giờ được đặt ra. Vậy, xin tạm trả lời theo thứ tự ngược lại: 

a/ Không đặt vấn đề đối thoại với những người cộng sản đang cầm quyền vì mình chẳng có cái 
thế, cái lực gì để họ chịu đối thoại với mình. Vả lại đã là người cộng sản chân chính (tức những 
người cộng sản thắng trận và cầm quyền ngày nay) thì ngay khi hai bên ngang ngửa, đối thoại với 
họ cũng cứ luôn luôn là đối thoại với bức tường. Họ chỉ sợ kẻ khỏe thôi. Nên với tương quan lực 
lượng như ngày nay mà đòi đối thoại thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ và cho họ, người cộng sản. 
b/ Con đường cho những người cộng sản muốn đi về phía dân chủ lúc nào mà chả rộng rãi thênh 
thang. Họ chỉ việc rời bỏ đặc quyền đặc lợi, trả lại nhân dân cái gì của nhân dân. Giản dị có vậy. Ý 
chừng ông Tiêu Dao Bảo Cự sợ sẽ có những sự rửa hận trả thù? Tôi không nghĩ có những chuyện 
như thế, nếu coi như sẽ có một chính sách. Có thể có những chuyện ân oán cá nhân lẻ tẻ, mà tôi 
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cũng không tin lắm, bằng vào tâm hồn bao dung vốn có của người Việt. Tôi xin mượn những thí dụ 
về thái độ của con cháu các nhà ái quốc miền Nam bị các ông cộng sản -- hiện nay thất thế -- Trần 
Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn, La Văn Liếm sát hại chẳng hạn. Họ có trả hận gì đâu? Ngoài ra thì là 
chuyện luật pháp phân minh của một nhà nước văn minh và dân chủ. Thì "những con người cộng 
sản muốn đi về phía dân chủ" chả lẽ lại khước từ? Nên vấn đề chính lại chỉ là những người cộng 
sản đó thực có muốn hay không mà thôi. 

c/ Hoà hợp hòa giải với ai mà chả được, cứ gì "những người cộng sản được coi là tốt". Phiền 
cái, thế nào là người cộng sản... được coi là tốt? Đã tốt thì phải bỏ cái bậy, cái ác. Vẫn ở với cái bậy 
cái ác, thì tốt ở chỗ nào? Ngoại trừ đã có một thứ chủ nghĩa cộng sản nào không... cộng sản! 

Vậy thì, rút cục lại, do đó mà không thể nào hòa hợp hòa giải với những người cộng sản. 
Ngoại trừ người cộng sản đã phản tỉnh, đã ra Đảng, đã bỏ Đảng, không còn là cộng sản. Chấm hết. 

 
 
 
 
 

NHÌN LẠI MÌNH 
 
Trong các buổi hội họp, hội thảo, tham dự viên thường toàn thị các vị chống cộng, khiến tôi 

nhìn lại mình mà hổ thẹn. 
Ở lớp tuổi tôi, thì chỉ biết cộng sản qua chủ trương vắn tắt: Tam vô, nhị các. Và được diễn giải 

là vô tôn giáo, vô chính phủ, vô giai cấp hoặc vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc; các tận sở năng, 
các thụ sở nhu; ngụ ý con người được giải phóng hoàn toàn, làm hết sức mình rồi được thỏa mãn 
hết mọi nhu cầu. Tôi thấy chỉ là chuyện không tưởng bố láo. Có ngu mới tin. Cộng thêm phương 
thức thực hiện: Cứu cánh giải thích phương tiện của Netchaiev; ngụ ý làm sao cũng được, miễn đạt 
mục đích thì thôi. Hoàn toàn vô luân, cơ trí và cơ tâm. Có lưu manh mới theo. Tôi là con người, có 
lý có tình, không thể trở thành con vật, cái máy. Tóm lại, không thể nào chấp nhận được. Chấm hết. 

Thế nhưng sau 19-8-1945 thì không còn là chuyện chấp nhận hay không, vì cộng sản cướp 
được quyền bính. Tôi muốn đứng vào hàng ngũ chống đối lắm chứ. Nhưng các đảng phái đối lập 
làm ăn "ẫm ương", khi thì chống đối khi thì liên hiệp. Chả hạn cái nhà ông Vũ Hồng Khanh ký phõ 
bên Hồ Chí Minh vào bản Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-46 để vừa chia phần bán nước vừa giúp cộng sản 
rước Pháp vào tiếp tay chém giết phe mình. Theo các ổng chỉ có nước bỏ mạng nơi sa tràng vô ích, 
đành thúc thủ sống đời hèn mọn. 

Cùng trang lứa với tôi, hầu hết cũng gần như thế. Cam đành tản cư, hồi cư, di cư, lo việc mưu 
sinh. Toàn dân ngơ ngác, thấy tai họa liên tiếp giáng xuống đầu mình. Ngoài "khu", cộng sản tung 
hoành, tự do tịch thu tài sản, bắt bớ chém giết. Tôi thành tiến bộ hơn: đâm ghét, đâm sợ, rồi đâm 
thù. Trong "thành", các đảng phái chỉ lo chống nhau. Tệ hơn nữa thì là lũ lo làm tay sai cho ngoại 
bang, kiếm địa vị tiền bạc. Cũng học đòi cộng sản nói dóc, độc tài, bắt bớ, chém giết. Có băn khoăn 
hỏi mấy người có tí ăn học, kẻ thì bảo cộng sản đủ tốt đẹp chán rồi, họ đang giành độc lập cho đất 
nước xây dựng tự do hạnh phúc cho dân tộc đấy, kẻ thì bảo việc chống cộng đã có Pháp, có Mỹ lo, 
bận tâm làm gì chuyện ruồi bu. Để năm 1954 họ được đi Tây, năm 1975 đi Mỹ! 

Còn hỏi cách chống cộng, chẳng thấy ai chỉ bảo chống ra sao. Nên không chấp nhận, ghét, sợ, 
thù cộng sản, tôi cũng không hề giám chống. Chẳng tìm ra tổ chức nào chống cộng ra hồn, không lẽ 
chống cộng với đám cai thầu cho chúng hưởng lợi còn mình mất mạng? Chả lẽ chống cộng với 
Ngô Đình Diệm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu để rồi ngã bổ ngửa ra mà thấy rằng khi hết 
được chi tiền thì chúng tính chuyện bắt tay với cộng sản, với những người... anh em bên kia (chữ 
nghĩa của Ngô Đình Nhu)? 

Vậy ai đâu là người chống cộng? 
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Những người từ 1930 đến 1945 chống lý thuyết cộng sản, vì không tin khoản tam vô nhị các, 
chẳng có gì là nguy hiểm bao nhiêu, vậy mà sau 19-8-1945 cộng sản cũng lùng bắt thủ tiêu kỳ hết, 
nay còn ai? 

Những người chống cộng bằng súng đạn vào những năm 1945-47 bị xua đuổi từ chiến khu này 
sang chiến khu khác hiện ở đâu, còn được bao nhiêu kẻ sống sót? Những người từ 1947 đến 1975 
tự nguyện hợp tác cùng nhà nước để chống cộng, không phải vì cơm áo, vì chức tước mà chỉ để 
tiêu diệt cộng sản, có còn ai không nhỉ? 

Còn từ 30-4-1975, hàng ngũ chống cộng đã làm gì để... chống cộng (tôi không hỏi người quân 
nhân công chức nhà nghề hay những người bị động viên)?  

Bỏ chạy để chống cộng chăng? Trình diện cho cộng sản hành hạ rồi coi đó là thành tích chống 
cộng chăng? Sao lại ở bên Hoa Kỳ này, chống cộng cách bức qua một đại dương thế?  

Chống cộng như thế nào? Bằng quân sự, chính trị, kinh tế hay văn hóa? Hay là bí mật không 
thể nào bật mí? 

Chống cộng bằng tuyên ngôn, tuyên cáo, kiến nghị, biểu tình hữu hiệu đến mức độ nào? 
Năm 1975, ai chẳng có điều kiện chạy trốn thì đành: 

Mỹ đưa Kỳ Thiệu đi rồi, 
Chúng ta ở lại chịu đời đắng cay! 

Mà cũng vẫn không được. Chỉ không chấp nhận, ghét, sợ, thù suông cũng đã đủ để chúng bỏ 
tù. Tù chán thì chúng thả. Nhà nước Mỹ làm tí việc huê dạng chuộc tội với đám người bị nhốt vào 
nhà tù nhỏ, cho đoàn tụ gia đình, cho di dân theo diện nhân đạo, thì nộp đơn đi. 

Sang đây, hết mọi nguy cơ rồi, lại nghĩ đến chuyện chống cộng. Trước hết, tôi tự hỏi tại sao 
phải chống cộng? Hoàn toàn vì tha nhân, nghĩ đến tự do, hạnh phúc của người khác, vì tiền đồ của 
quốc gia dân tộc bị cộng sản chà đạp, phá hoại nên mình xả thân vì đại nghĩa? Tôi đâu có cao 
thượng đến mức đó. Tôi mà như vậy thì cộng sản đã chết từ khuya. Cứ một mạng đổi lấy một 
mạng, là cộng sản thừa đủ đi đời nhà ma. 

Còn chỉ vì cảm tính cá nhân như ghét, sợ, thù thì tôi đã chi bao nhiêu tiền bạc, làm những công 
việc gì cho việc chống cộng mà giám nhận là chống cộng? Ký mấy tờ giấy, đi họp đi hành, đánh võ 
mồm, biểu tình hô hoán, chi tí tiền còm niên liễm rồi vợ con nhởn nhơ đi về Việt Nam... du lịch, 
thăm quê hương, đóng góp vào cái khoản mỗi năm một tỷ đô la tiền mặt, hàng họ và nửa tỷ đô la 
vàng lá của các đồng bào "tị nạn chính trị chống cộng" chuyển về củng cố cho nhà nước cộng sản 
là ngoan cường chống cộng chăng! Dĩ nhiên tôi chẳng giám nhận liều như thế. 

Nhưng tôi vẫn từ giã quê hương ra đi tìm đường... chống cộng đấy chứ. Đúng hơn, tôi học đòi 
Diogène đi "tìm một người" giữa chợ. Chỉ thấy được một người thôi, thực tâm chống cộng, dạy cho 
tôi biết cách chống cộng như thế nào, là đủ để tôi xin đi theo xách dép, hầu điếu đóm và thờ làm 
minh chúa trọn cuộc đời còn lại. Mụ vợ tôi luôn luôn canh chừng, tủm tỉm cười và giục con cái: 
"Chúng mày rán lo lái xe đưa bố đi họp hành tranh đấu cho... khỏe người!" Mụ vậy mà thâm, 
thường khuyến khích tôi: "Ông có tranh đấu thì tranh đấu toàn thời (full time) như cộng sản, chứ 
chỉ tranh đấu phần thời (part time) hay dư thời (leisure time) thì chẳng đi đến đâu đâu, con cái nó 
cười cho, chả bõ!" 

Tìm mãi chưa ra minh chúa. May thay, mới đây bà Huỳnh Thị Nữ làm tôi sáng mắt sáng lòng, 
chỉ đúng ngay cái chìa khóa của thời cuộc: Hội Chuyên Gia Việt Nam. Các bà bao giờ cũng... sáng 
suốt. Tôi hồ hởi phấn khởi chờ. Nhưng từ khi bà Huỳnh Thị Nữ chỉ mặt đặt tên đến nay đã bao 
nhiêu nước chảy qua cầu rồi, chả lẽ cứ êm ru bà rù vậy sao? Hay là đề nghị học theo "chiến lược 
chiến thuật" của Lực Lượng Trí Thức Hoa-Thế-Nguyên lập một "cao trào suy tôn"? Phương pháp 
này tây phương gọi là nomination (chữ và nghĩa của "trí thức", tôi không có nổi cái mức học uyên 
thâm đó đâu). 

Ủa, đến đây, tôi bỗng phát hiện ra rằng thì là chúng ta đã tham gia "cao trào suy tôn" từ thuở 
nảo thuở nào mà không biết đấy thôi. Số là do sáng kiến học mót (!) cộng sản, ông cử nhân Lê 
Quang Luật đặt ông nhạc sĩ Ngọc Bích làm nhạc, ông văn hào Thanh Nam làm lời, chúng ta đã 



57 
 

hàng ngày nominate chí sĩ anh minh, kiên cường ca bài President Ngo's Nomination (Suy Tôn Ngô 
Tổng Thống, dịch đúng chữ nghĩa "trí thức" Hoa-Thế-Nguyên). Cái nomination nó như thế này:  

Bà Ngô Đình Nhu... ứ ư Ngô tổng thống, 
Ngô tổng thống, Ngô tổng thống kêu đau. 
Bà Ngô Đình Nhu... ứ ư Ngô Tổng thống, 
Xin Thượng Đế (viết hoa) ban phép lành cho Người (viết hoa). 

Trời Đất Quỷ Thần Phật Chúa Allah Cao Đài ơi, xin quí ngài ban ơn cho con có được cái hạnh 
phúc gia nhập "cao trào suy tôn" lần nữa đi! Vậy xin NgD thảo một kiến nghị, đệ trình professeur 
titulaire (giáo sư chính thức) Thuc Quoc Vu, professeur agrégé (giáo sư thạc sĩ chưa chính thức) 
Hach Cao Nguyen, professor (gì?) Le Thi Cao, professor (gì?) Hoan Khanh Do -- các "trí thức" bậc 
thầy trong Lực Lượng Trí Thức Cao-Thế-Nguyên -- xin chữ ký trước cho có... khí thế, rồi chúng ta 
ký theo. Sau đó mang dâng Hội Chuyên Gia Việt Nam để xin quí vị đó mang tài kinh bang tế thế 
giúp cho đất nước, dân tộc Việt Nam trở thành tiên tiến, hiện đại, hùng cường, giầu mạnh, cho 
đúng với niềm tự hào người Việt Nam mình có thua kém ông tây đen nào đâu? 

Quí vị nghĩ sao? Nếu nhất định làm, sẽ có tôi. Quí vị bỏ ra bao nhiêu tiền, mụ vợ sẽ phát cho 
tôi bằng ấy. Quí vị bỏ ra bao nhiêu thì giờ, mụ vợ sẽ giải phóng tôi bằng ấy. Cam đoan không ba 
xạo. 

Như thế thì thế hệ trẻ cũng khỏi phải băn khoăn về phương thức đấu tranh, mà dùng toàn thời 
bắt tay luôn vào công việc... suy tôn, và cho mụ vợ tôi nó biết đá biết vàng, hết giám giỡn mặt... 
quỷ thần! 

Tôi xin hết lòng tri ân. 
 
 
 

CHUYỆN NHÀ, CHUYỆN NƯỚC 
 
Hiện nay, trong người Việt tại Hoa Kỳ có một số đi theo các "tôn giáo" nhố nhăng, mang tiền 

bạc công sức cúng dường cho lũ ma đầu, làm khổ thân nhân. Gia đình mà có kẻ xa đích bệnh hoạn 
và ngu đần lấy việc hành hạ những người bất lực làm niềm vui sống, phụng thờ tà giáo làm niềm 
hãnh diện, thì có đến chết nó cũng vẫn cứ thế mà thôi. Với một kẻ ngu độn, thiên tiên bất túc, và 
bịnh hoạn, tính bản ác, thì điều cần là tìm thày tìm thuốc, hoặc gặp bịnh chứng nan y, thì phải tìm 
biện pháp. 

Việc gia đạo cũng chẳng khác chi việc đất nước. Này nhé: Đất nước, quốc dân đang tương đối 
yên hàn. Lũ cộng sản mang bánh vẽ đến thí dỗ. Thế là lũ trẻ bất kể đến lời cảnh cáo của cha anh, 
của những người sáng suốt, hăm hở đi hà hơi tiếp sức cho chúng. 

Tôi nhớ lại hồi 1945-46, các bậc cha mẹ rầu rĩ về con cái. Vị nào am hiểu về cộng sản, giảng 
giải thì con cháu không tin. Vị nào không biết gì nhiều mà chỉ căn cứ vào sự tòng tam tụ ngũ với 
đám du thủ du thực và những hành động độc ác mờ ám của cộng sản mà cấm đoán thì con cháu nổi 
loạn. 

Thí dụ: Tôi có một anh bạn học, con một ông cai phu lục lộ, tức thành phần sau này được liệt 
vào hàng cốt cán vô sản, bần cố nông. Anh có một người chị. Gia đình anh rất nghèo nhưng rất êm 
ấm. Cha mẹ anh lương thiện, cố gắng nhịn đủ thứ lo cho hai con theo ban trung học (lúc đó đã là 
ghê lắm rồi). Nhưng dù sao tôi biết chắc hai chị em cũng vẫn có mặc cảm nghèo hèn. 

Khi Việt Minh cướp được quyền bính, hai chị em hăng hái tham gia. Bố mẹ vô cùng rầu rĩ, mà 
không giám lớn tiếng ngăn cấm, vì sợ bị xếp vào thành phần "Việt gian phản động", chỉ nghiến 
răng thầm thì: "Mẹ bố chúng mày, cứ đi theo những đồ bất nhân bất nghĩa đó, uổng công lao tổ tiên 
ông bà ăn hiền ở lành mất thôi!" Ông bà lại năn nỉ tôi nói thêm. Hai chị em cười mũi, chê bố mẹ 
dốt nát, lạc hậu. (Sau người chị làm đến chủ tịch thành ủy phụ nữ Hà Đông, người em trưởng ban 



58 
 

công tác nội thành Hà Nội. Tôi có lần gặp anh tại Đồng Quan. Anh khoe thành tích diệt "phản 
động", bằng đủ phương cách: cắt tiết, tàu ngầm, bánh trôi, bánh khúc, nghe phát rùng người. 

Năm 1953, tôi gặp ông bố ở quê ra thăm Hà Nội. Ông rầu rĩ cho biết bà mẹ buồn về con cái, 
mất rồi. Người chị theo "kháng chiến" lên khu, trở thành điên rồ, có lẽ một phần vì bị sốt rét nặng. 
Còn người em trai, sau khi tận dụng khả năng, thấy anh gần bị lộ, Đảng "hy sinh", cho đảng viên 
khác chỉ điểm cho Tây bắt, cốt lập công, lấy tín nhiệm để nằm vùng. Rồi ông thở dài, nói: "Anh 
biết đấy, vợ chồng chúng tôi cũng đã hết lòng chỉ dẫn, chúng đâu có nghe. Nhà chúng tôi vô phúc, 
thì đành chịu. Nhưng may còn có anh hiểu cho vợ chồng chúng tôi." Những gia cảnh như vậy 
không hiếm vào thời đó). 

Phải mãi đến sau mấy tháng "gọi là kháng chiến", thì mới khá hơn một chút. Những người trẻ 
đó mới nhìn ra phần nào bản chất cộng sản. Là chúng đẩy mọi người vào chỗ chết cho chúng sống 
quang vinh. Thì lúc đó đã trễ. Ai có con cái luẩn quẩn ở vùng xuôi mới có thể móc nối để cùng đi 
vào thành. Ai có con cái bị cộng sản dẫn phiêu bạt đi xa, đành gạt nước mắt bỏ lại. Để năm 1950 bị 
qui thành phần, nếu không chịu bán linh hồn cho quỷ sứ. 

(Điển hình là ông Doãn Quốc Sĩ, khi được rỉ tai Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, mừng hết 
cỡ lớn, xắn tay áo về tự phá nhà tiêu thổ kháng chiến, lên chiến khu nhập học trường võ bị Trần 
Quốc Tuấn. May mà trong đợt qui thành phần, ông lủi thoát về thành để lấy việc xỉ vả "Bác" làm 
sự nghiệp văn chương. Điển hình là ông Phạm Duy. Ông "nghe tiếng Cha Già vọng trời Đông", nên 
ông "theo Cha Già tiến ra một mùa Thu... phá hết phố phường, biệt ly đời gấm hoa, người vui đời 
áo nâu, quên hết u sầu" vì "bên tê là chốn sầu u, có người dân Việt gục đầu trên đất thù, bên ni là 
chốn tự do, kính nhờ Cha Già, toàn dân được ấm no"! Mấy cậu nhóc nghe ông hát hò, khoái quá, 
hùng hục đi "khiến chán". Giữa năm 1951, ông chán tự do, chán ấm no của Cha Già, hết vui đời áo 
nâu, lủi về thành với bầu đoàn thê tử, đành sống đời gấm hoa trong chốn sầu u, không một lời tạ lỗi 
với những kẻ bị ông cho uống nước đường, cắm ớt vào điến bộ! Mới đây, mấy tờ báo loan tin vợ 
con ông đùm đề về Việt Nam trình diễn. Tôi không tin. Bà Phạm Duy (Thái Hằng) là người đứng 
đắn, đâu chịu làm việc đó. Lại có tờ loan tin ông cải chính là gia đình ông chỉ về đòi nhà, hiện do 
bà Nguyễn Mạnh Côn chiếm ngụ, không trả tiền nhà. Tôi lại càng không tin. Ông Côn bị cộng sản 
bắt giam và chết trong ngục tù. Ông và ông Côn cùng ở cư xá Chu Mạnh Trinh (Phú Nhuận), làm 
gì chẳng quen biết nhau, vì cùng là văn nghệ sĩ có hạng. Ông gửi tiền về giúp bà Côn lúc này thì 
có, chứ đòi nhà rồi bà Côn lấy chỗ nào mà ở? Thà là đám cán bộ cao cấp ở hay đã có một chính 
sách chung của người di tản đòi nhà đối với nhà nước cộng sản thì lại là một chuyện khác). 

Khi cộng sản có quyền thì họ ra tay đàn áp hành hạ mọi người, bắt đất nước điêu tàn, quốc dân 
khổ ải vì "nghĩa vụ quốc tế". Vậy mà đến nay cũng vẫn còn có những ông bà nỏ mồm ca tụng họ có 
công, hoặc khuyên can những người chống cộng hãy ôn hòa, lịch sự. Biết làm sao bây giờ? 

Nhờ vả thiên hạ thì đã chắc gì, mà cũng chẳng là điều đáng hãnh diện. Giải pháp tốt nhất có lẽ 
đúng như các ông Nguyễn Văn Phổ và Vũ Hoàng Anh Bốn Phương cùng những vị khác đề nghị, là 
phải khiến mình mạnh lên để giải quyết trên cơ. 

Vậy mà giở mấy bài thơ của hai ông/bà thi sĩ (Yên Vi, Sâm Thương) đăng trên tờ NgD44, lại 
thấy các ông/bà này làm cái mửng y trang các vị nhân nghĩa bà tú Đễ, khuyên nhủ rằng: đừng oán 
hờn, đừng xỉ vả họ (cộng sản), hãy ngồi lại nói ngon nói ngọt với họ đi. Cứ làm như thiên hạ ngu 
lắm, chưa từng dùng hoặc không biết gì về cái biện pháp thần sầu quỉ khốc ấy, mà chỉ có các vị đó 
mới sáng suốt cao thượng đến thế! 

Hồi xưa, cộng sản Miền Bắc mang quân vào đánh. Cộng hòa Miền Nam phải tự vệ. Muốn kêu 
gọi hòa bình, muốn ngưng chiến, muốn lên án kết tội thì đương nhiên phải hướng về cộng sản chứ. 
Đàng này không. Tôi lấy thí dụ "anh" Trịnh Công Sơn và "chị" Khánh Ly chĩa mũi dùi vào cộng 
hòa mà lè nhè chè thiu hát hỏng, lờ tít cộng sản. Để rồi ngày 30 tháng 4, 1975, hòa bình đến đít, 
"chị" Khánh Ly... di tản tị nạn, "anh" Trịnh Công Sơn ở lại rượu chè be bét mừng... độc lập thống 
nhất! 
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Mấy người này có ngu dốt đến nỗi không biết là cộng sản chủ động gây chiến, cộng hòa thụ 
động tự vệ không? Tôi thấy mặt mũi họ cũng đâu đến nỗi gì cho lắm, thì chắc đầu óc họ cũng đâu 
chỉ toàn bùn đen. Vậy chắc có lý do gì khác? Nay tiếp tục "truyền thống" đó, mấy vị thi sĩ này cũng 
kêu gọi. Kêu gọi ai? Kêu gọi phía nào? Thưa, kêu gọi phía yếu xìu. Có lý do gì khác nữa chăng? 
Tôi không biết. Chỉ biết rằng lúc này vai trò truyền thông là quan trọng. Thì công việc chỉ vẽ cho 
mọi người thấy những mưu đồ đen tối của bạo quyền, của đám cá xà cá mập ngoại quốc, những thủ 
đoạn bán đứng đất nước của lũ cỏ đuôi chó gió chiều nào quay chiều ấy lại còn trở thành quan 
trọng hơn bao giờ hết. Vậy mà thi sĩ Yên Vi lại bảo chúng ta "nghỉ chơi, để người khác lo toan". 
Người khác là ai? Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ? Tổng trưởng 
Phó Bá Long, Nguyễn Tiến Hưng? Thứ trưởng Nguyễn Gia Kiểng chăng? Những "dũng sĩ cộng 
hòa chống cộng" này bây giờ thích nói chuyện ôn hòa với cộng sản lắm. Chỉ hiềm cộng sản họ 
không ban cho ân huệ nói chuyện, may ra chỉ chấp nhận cho làm gia nô thôi. Được bằng cỡ 
Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo là cùng. Hoặc thi sĩ chỉ giùm chúng tôi xem còn các vị nào 
khác không? Hay chỉ lập lờ, lấp lửng vậy, rồi coi như là xong? 

Còn thi sĩ Sâm Thương thì tôi đồ chừng vẫn nằm trong tuổi vị thành niên, mà lại cũng chắc 
phụ huynh thi sĩ mải lo cơm áo, không có thì giờ trò chuyện với thi sĩ là đàng khác. Nên thi sĩ mới 
khẩn khoản chúng ta "hãy cứ thử một lần". Rõ ràng là thi sĩ cho rằng chúng ta chưa hề lần nào chịu 
chuyện trò với cộng sản cả. Thi sĩ có biết đâu chúng ta đã "thử" bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng ôm 
đầu máu chạy có cờ, không chừng còn bị nhiễm... AIDS nữa là khác! 

 
"Hãy để cho người trẻ làm việc họ thích, họ tin. Hãy khuyến khích họ để họ nhanh chóng học 

bài học đời. Hãy vui vẻ chấp nhận họ, mặc dù những vấp ngã té đau. Hãy để họ làm gì họ muốn. 
Nếu họ không thành [công], họ phải chấp nhận trách nhiệm và kết quả họ làm". 

Tôi xin vâng lời một tác giả của NgD. Hơn thế, tôi còn xin đề nghị mấy vị thi sĩ đó hãy về kêu 
gọi lãnh tụ cộng sản Việt. 

Nhưng đề nghị suông không được. Có thể quí vị đó sợ tốn tiền túi. Tôi có cách kiếm ra đủ lộ 
phí cho họ. 

Chúng tôi sẽ lập một hội bất vụ lợi, danh xưng (học mót) là PEACE NOW, MAKE LOVE 
NOT WAR, INC. Hội viên sẽ đóng tiền cho các vị đó đi làm nghĩa vụ cao cả, là tức khắc có hòa 
bình (peace now), trong khi hội viên tha hồ làm tình (make love), nhất định không làm giặc (not 
war). Thật là... đại tiện! 

Thưa nhị vị thi sĩ! Như thế đã cao thượng, tràn đầy tình người chưa? Chúng tôi chắc chắn 
chẳng cần kêu gọi, tất cả độc giả-thân hữu NgD cũng sẽ đều hồ hởi phấn khởi gia nhập lũ lượt, nên 
đã cụ bị đủ nhân viên để nhận đơn ngay giờ phút này. Vì ai chẳng muốn đất nước được thanh bình 
bằng cái giá rẻ mạt. Đơn xin nhập hội có thể gửi qua địa chỉ NgD. Chúng tôi lại cũng chắc chắn 
BPT.NgD sẽ không nề hà gì trong việc tiếp tay cho sự nghiệp vĩ đại này. Và bất kỳ khi nào các thi 
sĩ đó định lên đường, xin thông báo, chúng tôi sẵn sàng lo mọi thủ tục. 

 
 
 

HUỴCH TOẸT 
 
Thể lệ hàng đầu của NgD là: Tuyệt đối không đăng tải những bài viết có nội dung chỉ trích, 

đánh phá hoặc mạ lỵ các cá nhân và đoàn thể. 
Xem qua, có vẻ trong sáng, đoàn kết và cao thượng lắm. Xem lại, thì biết viết cái gì bây giờ? 

Những cái gì cao xa, xây dựng là phạm vi của các bậc kinh bang tế thế. Người thường dân thì chỉ 
biết đóng góp xương máu, sưu dịch và kêu ca kể khổ khi các đấng "phụ mẫu" không làm công việc 
phụ mẫu. Vậy thì đấm đá (đánh phá), chửi bới (mạ lỵ) phụ mẫu là... bất hiếu, không được đã đành, 
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chứ đến cả kêu ca, chê trách (chỉ trích) cũng không nốt, mà chỉ có ủng hộ, hoan hô, ca tụng (xây 
dựng), thì thà câm miệng cho xong. 

Tôi xin đan cử mấy thí dụ về quá khứ, để khỏi đụng chạm. Xa xưa -- dưới chế độ cộng sản, 
chế độ cộng hòa -- cũng có những cấm đoán tương tự, không ai được động chạm đến cá nhân và 
đoàn thể của họ. Kết quả ra sao? Gần đây, có một tổ chức mệnh danh kháng chiến quyên tiền, nếu 
không ai chỉ trích, tố cáo thì đến nay túi tiền của đồng bào ra thế nào? 

Và thế nào là cá nhân, thế nào là đoàn thể? Hồ Chí Minh có là cá nhân không? Đảng Cộng Sản 
có là đoàn thể không? Mà NgD vẫn chỉ trích, đánh phá, mạ lỵ họ dài dài. Hay họ là cá nhân đoàn 
thể ngoại hạng? Mặc cảm đến thế mà mong thắng họ cũng lạ! Hay họ là kẻ thù thì ta mới chỉ trích, 
đánh phá, mạ lỵ? Nhiều khi "phe ta" còn cần chỉ trích, đánh phá, mạ lỵ hơn kẻ thù, vì đó là mối 
nguy tâm phúc. Cứ thử tưởng tượng những đảng viên cộng sản, những đảng viên cần lao nhân vị 
mà biết, mà giám chỉ trích, đánh phá, mạ lỵ những vụ lạm quyền, sai lầm của lãnh tụ họ, thì đất 
nước ngày nay đã khá. Cứ cái kiểu phe ta thì che giấu cho nhau, cái gì cũng tốt; phe địch cái gì 
cũng đánh, cái gì cũng xấu, thì ta hơn gì cộng sản mà đòi xây dựng đất nước? 

Như thế có khác gì khuyến khích phe ta làm bậy, không sợ ai chỉ trích đâu mà lo. Hoặc cứ phe 
ta thì khen lao ầm ĩ lên là xây dựng? 

Những hạn chế đó làm nản lòng người dân. Nhưng thực ra có muốn hạn chế cũng chẳng được. 
Vè, ca dao, tiếu lâm, bài hát đổi lời chẳng đã là những tiếng nói chính thức của người dân thầm 
lặng sao? Mà hình như tiếng nói đó luôn luôn nói về phe ta chứ không buồn đếm xỉa đến phe địch 
đấy ạ. Vì phe địch thì đã có nhân dân thầm lặng bên phe địch phụ trách rồi. 

Nhưng có lẽ vì thế, một điểm xem ra nguyệt san NgD được ngợi khen: đó là không "chửi bới". 
Tôi thì cũng lại thấy là một vấn đề cần thảo luận. Dĩ nhiên chữ "chửi bới" cần một định nghĩa, 

một giới hạn. 
"Chửi" bằng ngôn từ hạ cấp, bừa bãi, oan uổng, dĩ chí "bới" cả chuyện đời tư không ăn nhập gì 

của người ta ra để triệt hạ uy tín vì những hiềm thù cá nhân, lợi ích phe nhóm, thì dĩ nhiên là 
chuyện đáng lên án, cần chấm dứt. Nhưng đáng lên án, cần chấm dứt nhất lại là những người thích 
đọc những bài vở loại này. Vì chính những người này đã khuyến khích các chuyện trên tiếp tục. 
Thế nhưng trường hợp gặp chuyện bỉ ổi, gặp kẻ buôn dân bán nước, kẻ có ý đồ đen tối, thì không 
"chửi" sao được, nếu chửi đồng nghĩa với việc văng ra những lời hoa mỹ hay không hoa mỹ cho hả 
cái bực bội chính đáng của mình? Trong những trường hợp này, không chửi còn là đồng lõa nữa là 
khác. 

Vậy, bị kẻ lưu manh có ý đồ đen tối xâm phạm đến quyền lợi, an sinh chung, mà "chửi" là 
vạch mặt chỉ tên, truy nã, lên án với những bằng cớ, lý lẽ chân thực, chính xác, thì ai cũng có 
quyền, có bổn phận phán xét, kẻ vạch bằng ngôn từ nghiêm khắc để chặn đứng mọi nguy cơ. Chứ 
chờ cái quan định luận, chờ đến lúc ngã ngũ, thì đã quá muộn mất rồi. 

Thế thì vấn đề là "chửi" có đúng hay không. Vấn đề này dĩ nhiên tùy thuộc người viết, cơ quan 
đăng tải đã đành, nhưng cũng tùy thuộc người đọc rất nhiều. Không thèm đọc những tờ báo lá cải 
mới chỉ là một trong bao nhiêu thái độ. Mà lại là một thái độ tiêu cực. Chửi đúng, thì lên tiếng tán 
thành, cho kẻ lưu manh co vòi là một thái độ. Chửi sai, thì lên tiếng khiển trách, cho kẻ du đãng hết 
giở mánh là một thái độ. Chứ sao lại chê báo này hay chửi, khen báo kia không chửi. Hay chửi, mà 
chửi đúng sao lại chê. Không chửi là chẳng biết ất giáp gì cả, ù ù cạc cạc, hoặc ngậm miệng ăn tiền, 
có gì mà khen? Như đã nói, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó. Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất đó. 
Chẳng có báo chửi bới nào cả, quí báu nỗi gì? 

Đúng ra, ở hải ngoại này, báo nào lại không chửi. Mà không chửi sao được? Ra đây để làm văn 
nghệ, để thương mây khóc gió, để anh anh em em mùi mẫn hả? Chỉ phần nào thôi chứ! Còn chửi 
cộng sản thì cũng là chửi chứ gì (nhưng nhiều khi càng là tay sai đắc lực của cộng sản lại càng chửi 
dữ nữa là đàng khác). Vậy thì sao đây? 

Tôi thiết nghĩ nói gần nói xa, chẳng qua nói thật: Có những chuyện, những người không... chửi 
không được. Cả ở phe địch lẫn phe ta. Huỵch toẹt là như thế. Những điều tôi nói trên đây và dưới 
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đây chẳng có gì là mới mẻ, nhàm chán nữa là khác. Nhưng tôi muốn nối gót ông Nguyễn Chí 
Thiện! 

Vì thực tế không nhàm, không chán, 
Mà kinh hoàng, ai oán lắm, bạn ơi! 
Tôi sẽ nói khắp nơi, 
Sẽ nói suốt đời, 
Nói tới muôn đời, 
Nói mãi! 

Khi bước vào cái tuổi bất hoặc, tôi tự biết chắc một điều, mà không biết quí vị có đồng ý 
chăng? Vì biết đâu từ ngày xa nước, sự thể đã không còn như cũ nữa? Điều tôi tự biết chắc là dân 
Việt mình ở nông thôn thì chỉ lo chuyện trong làng trong xóm mà thôi, ngoài ra họ không bận tâm 
đến những chuyện xa xôi gì khác. Nói giản đơn là cuộc sống, tầm mắt của họ không ra khỏi lũy tre 
bao bọc xóm làng (mặc dù Miền Nam chẳng có lũy tre bao bọc). 

Còn người Việt ở thị thành thì rất nhiều người thuộc loại nhân vật "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" 
của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Những người này, về bất kỳ vấn đề gì, cũng đều làm ra vẻ biết cả 
rồi, mà thực ra họ chẳng biết cái gì hết. Vì họ chẳng chịu nghe, chịu nghĩ, chịu học hỏi. Họ chẳng 
biết thiên hạ ra sao. Họ lại cũng chẳng biết họ là ai nữa! 

Tôi xin chứng minh. 
Người cộng sản khoe yêu nước. Họ cũng ừ, người cộng sản yêu nước và đi theo cộng sản. 

Người cộng hòa khoe yêu dân chủ. Họ cũng ừ, cộng hòa dân chủ và đi theo cộng hòa. Cứ thế, họ 
"biết hết, biết hết" và nhắm mắt đi theo, mà chẳng biết sẽ đi đến đâu, bằng con đường nào, bằng 
phương tiện gì. Mà vẫn tự xưng là làm... "cách mạng, làm chính trị, chống cộng, xây dựng đất 
nước", tùm lum, hầm bà lằng. Còn nếu không thì lại thờ ơ, không dính dự. Những thái độ này xúi 
giục đám ma đầu sinh sôi nảy nở. 

Ở hải ngoại này, tình trạng cũng chẳng có gì khả quan hơn. Người di tản khoe chống cộng. Họ 
cũng ừ, di tản chống cộng và di tản... chống cộng Thế cho nên mới có cơ sự cả hàng hơn hai chục 
năm nay các "chính trị gia" chẳng làm nổi việc gì ra hồn. Và tháng Sáu 1996 vừa qua, các "chính trị 
gia" đó ngồi mong đợi chuyện trời long đất lở tại Đại Hội 8 giữa "các anh chị em Việt Cộng". Rồi 
để làm gì? Thú thực, tôi không rành! 

Nhưng chỉ chờ cho sự việc xảy đến thì nhất định là có ngụ ý rằng một phe nào đó trong "các 
anh chị em ta" vẫn giữ vai trò chủ đạo. Thế thì cần được mắt xanh của cái phe này ghé đến. Và thế 
thì phải suy tôn. Nhưng chưa biết rành mạch là ai, thì hãy cứ tạm suy tôn chung chung, gọi là... 
cộng sản lương thiện, tiến bộ! (Mà chả cứ chỉ trong tháng Sáu vừa qua. Cái thực tế cộng sản nó vẫn 
nằm chềnh ềnh ra đó, trên toàn cõi đất nước, suốt hơn 20 năm nay, mà muốn "mắt xanh soi tới dấu 
bèo" thì suy tôn là chuyện tất nhiên, và là chuyện đã vẫn có làm từ lâu rồi). 

Muốn suy tôn, nhưng nếu nói tuột ra thì cũng kẹt. Cho nên có hiện tượng làm ra vẻ "cao 
thượng, trí thức", làm ra vẻ "phóng khoáng, tự do, cái quan định luận". Kết quả là nếu không muốn 
bị chê bai, thiên hạ cũng phải nói xa nói xôi, không chịu đi ngay vào vấn đề, vào người, vào việc. 
Thái độ này khiến những ma đầu có điều kiện để ngụy biện, lung lạc những người nông nổi, thiếu 
thông tin. Do đó mới có hiện tượng là, ngày nay, cộng sản đã trơ mặt nạ, đang... giẫy chết, đáng lẽ 
công việc là sao đưa nó đến cái chết chóng vánh, êm ả. Nhưng ở bốn nước cộng sản còn lại hiện 
nay, nó hãy còn rất mạnh, trong khi lực lượng chống cộng lại rất là yếu kém. Ngày cộng sản bị tiêu 
diệt ở những nước này xem ra còn lâu. Nhất là tại Việt Nam. Bèn nảy sinh ra lũ hoạt đầu nóng lòng 
ăn ké, vì tuổi tác chúng không còn được bao lâu, sợ "lỡ chuyến tàu viết chung lịch sử với người 
cộng sản mới" (Trần Thanh Hiệp), chúng vội hô "hết cộng sản rồi, xin đừng chống cộng nữa" 
(Nguyễn Hữu Chung). 

Huỵch toẹt ra thì nó là như thế này: 
Cộng sản đưa ra mấy chiêu bài lừa bịp, mà chính cộng sản thừa biết tỏng là trái nghịch hoàn 

toàn lại chủ thuyết của chính họ. Đó là dân chủ tự do. Vì họ chủ trương chuyên chính. Đó là độc 
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lập thống nhất quốc gia. Vì họ chủ trương quốc tế. Đó là tiêu diệt nạn người bóc lột người. Vì hễ có 
quyền bính thì họ quyết sẽ bóc lột mọi người đến tận xương tận tủy. Đó là quân phân điền sản. Vì 
họ chủ trương tịch thu tất cả, cả đến phần hồn phần xác mỗi người. Đó là đấu tranh giành cơm áo 
cho quần chúng lao khổ. Vì họ chẳng hề đấu tranh cho ai, mà chỉ đấu tranh cho một giai cấp duy 
nhất mà thôi, giai cấp công nhân (chính cái này lại cũng chỉ là bịp, nhiều lắm thì là cho giai cấp... 
đảng viên). Riêng ở Việt Nam, không có giai cấp công nhân, thì dĩ nhiên chỉ là đấu tranh cho lũ bất 
mãn (malcontents), bất hợp (misfits) -- là họ, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, 
Đặng Xuân Khu,... -- để họ leo lên quyền bính, dưới ô dù của đế quốc Nga Tàu. 

Những chiêu bài này, họ đánh cắp của phe xã hội, mang nhập nhằng làm của họ. Vì cùng xuất 
phát ở chủ thuyết Marx-Engels, nhiều người đã lẫn lộn họ với những người xã hội, mà không nghĩ 
ra rằng, Marx-Engels và Lê-Xít dùng cùng phương tiện mà khác xa cứu cánh, cũng y như cùng 
xuất phát ở Cựu Ước mà Moise-Aaron và Paul-Constantine có những cứu cánh khác nhau một trời 
một vực. Mà lại còn chém giết lẫn nhau hơn bất kỳ với kẻ ngoại nào nữa là khác! 

Nói tóm gọn một câu: Cộng sản chuyên nghề lường bịp, lên án kết tội những điều mà rồi chính 
họ chủ trương sẽ thực hiện gấp trăm gấp ngàn lần khe khắt hơn, và hứa hẹn những điều mà rồi họ 
chắc chắn sẽ quyết tâm tước đoạt. Vậy ai bị lừa mà cộng tác với cộng sản thì rán chịu, và lôi cả 
người khác chịu chung, đã đành. Tất lại có những người chẳng hề quan tâm có bị lừa hay không, 
mà chỉ hễ thấy kẻ nào có thế, là cứ hùa theo để kiếm chác. Nhưng cũng còn có lũ ma đầu thừa trình 
độ hiểu biết, lại đã được chỉ vạch rành mạch dã tâm của cộng sản, xong vẫn cứ nhất định biện luận 
nhập nhằng, thì đó chẳng phải là họ bị lừa, chẳng phải họ không quan tâm, mà là họ cố tình, vì họ 
có mưu đồ, nhưng lại cứ nhất định khoác những chiêu bài rực rỡ ái quốc ái quần. Y như cộng sản. 
Đó là bọn hoạt đầu đón gió. 

Mà muốn hoạt đầu đón gió, thì phải làm vui lòng kẻ có thế là cộng sản, chứ ai dại gì lo chuyện 
phải trái của kẻ thất cơ là những người chống cộng. Thế cho nên họ khen cộng sản có công đấu 
tranh cho dân chủ, cho độc lập thống nhất, cho quần chúng lao khổ, cho không còn người bóc lột 
người. Rồi khi mọi người biết cộng sản rõ quá, thì họ bắt đầu bài bản xóa bỏ hận thù. Mới nghe 
qua, thì hay lắm. Tình thương bao la. Cứ hận thù mãi, thì đất nước nào mà chẳng tan hoang. Nhưng 
cái gian xảo của họ là ở chỗ chỉ đòi hỏi nạn nhân quên hận thù mà không hề nói đến chuyện ăn năn 
chuộc tội của thủ phạm. Vì lẽ thủ phạm là những kẻ đương quyền, đụng chạm chỉ có thiệt. Còn nạn 
nhân là những kẻ cô thế, nói ngang nói ngược hỏi có làm nổi họ cái gì. Đó là một điều khó ngửi. 
Rồi từ mối hận thù đương nhiên phải có giữa nạn nhân và thủ phạm đó, họ lại lập lờ mang kèm hai 
chữ dân tộc vào, và bảo là có hận thù giữa... quốc dân. Thế là từ chuyện có người, có nhóm, có giới 
hạn ân oán rõ rệt bỗng biến thành nhòe nhoẹt, hết qui trách vào đâu được nữa. Và rồi họ hô hào hòa 
hợp hòa giải. Dĩ nhiên hòa hợp hòa giải với... cộng sản tiến bộ. 

Bây giờ "cộng sản tiến bộ" cũng lại đấu tranh cho dân chủ, cũng lại yêu nước, yêu đồng bào, 
cũng chống bất công, chống bóc lột. Thế trước đây "cộng sản không tiến bộ" có nói gì khác không 
nhỉ? Thì làm sao phân biệt được hai loại cộng sản? Làm sao đảm bảo cộng sản... tiến bộ không nói 
dóc, không lừa bịp, không hứa cuội như cộng sản chưa... tiến bộ? 

Mà tại sao lại còn cố là cộng sản khi không còn tí tính chất nào là cộng sản nữa? Câu giải thích 
là như thế này: 

Ngày hôm nay, đảng cộng sản bao trùm cả nước ta. Người cộng sản dân tộc không còn lựa 
chọn nào khác, nên chỉ có cách nâng niu quá khứ thực hào hùng của họ. Xin xem kỹ bài "Dương 
Thu Hương tự bạch". Rẫy bỏ chủ nghĩa "Mác Lê bách chiến bách thắng", anh em bám vào giá trị 
nào đây để giữ lòng tự tin, khi lối ra họ còn bị nghẽn bởi hàng rào chống cộng, khi chống cộng còn 
là thứ huy chương nhiều người mang lên ngực, vì thiếu sáng kiến và tự tin (Hồ Chí Minh, Ngô 
Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng, Hồ Sĩ Khuê, Văn Nghệ 1992, trg 438).  

À! Nghĩa là họ với quá khứ "hào hùng" của họ là quan trọng. Hiện tại, tương lai đất nước, dân 
tộc là thứ yếu. Vậy xin đừng chống cộng nữa. Hãy suy tôn cộng sản. Trong quá khứ, có điều gì 
chứng tỏ có thể tin được ở thiện chí của những người cộng sản "đỉnh cao trí tuệ của loài người" -- 
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chứ chưa thèm nói đến cộng sản... thoái bộ (đi từ quốc tế trở về quốc gia, từ công sản về tư hữu, từ 
kinh tế chỉ huy về kinh tế thị trường)? Hay phải chăng chỉ là chuyện cộng sản vẫn là cộng sản, mà 
vì muốn được người cộng sản chiếu cố nên họ cố nhập nhằng, nên họ chẳng buồn ngó ngàng đến 
sự... ngoan cố, không hòa giải của người chống cộng? Đó là hai điều khó ngửi. 

Qua chuyện dân chủ đa nguyên đa đảng. Với một người thường bên thế giới tự do chúng ta, thì 
dân chủ tất nhiên là phải đa nguyên đa đảng. Không vậy thì sao gọi được là dân chủ, việc gì còn 
phải nêu thêm cho rườm. Nhưng với "các anh các chị" ở thế giới cộng sản "dân chủ gấp triệu lần tư 
bản", thì chỉ biết đến "dân chủ tập trung, dân chủ chuyên chính" mà thôi. Nên họ mới phải cố gắng 
thêm vào, để rằng thì là dân chủ của các anh các chị cũng... dân chủ lắm lắm rồi. Nhưng dân chủ 
thêm một chút nữa, "một triệu lẻ một" đi, thì thơm hơn, cho chúng tôi ké với. Các anh chuyên 
chính, chỉ có một đảng, thì làm sao chúng tôi ké được, làm sao thế giới chấp nhận được, dù chỉ là 
hình thức. Vậy nới rộng ra tí chút đi, chúng tôi ké vào cũng có làm gì nổi các anh đâu. Cái kiểu 
chịu đấm ăn xôi. Đó là điều khó ngửi thứ ba. 

Bây giờ đến chuyện bất bạo động. Đấu tranh nào mà bất bạo động thì đối thủ cũng thích hết. 
Ngoại trừ trường hợp có phương thức gì thật hay ho. Chả hạn dựa trên cơ sở đối phương có tí tỉnh 
văn minh. 

Vào thập niên 30, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo tranh đấu bất bạo động, 
tuyệt thực trong tù. Thực dân Pháp thí dỗ bồi bổ, mang ra nhà thương phục dịch, và khi suy nhược 
vội vàng khiêng về tận tòa báo La Lutte trao trả. Thập niên 80, Nguyễn Mạnh Côn tuyệt thực, Việt 
Cộng cúp nước luôn. Khi ông Côn xin ăn lại, chúng không cho, lại còn không cả cho trở lại phòng 
giam có bạn hữu, mà tống xuống phòng hình sự, cố tình để ông phải chết đói. Gandhi bất bạo động, 
ít nhất là vì tụi Ăng Lê cũng còn có luật pháp và ông cũng là người chấp nhận vào tù trước hết, tù 
nặng hơn cả. Nhưng Ấn Độ, Hồi Quốc thoát xiềng xích đô hộ, được độc lập cũng chẳng phải do 
chuyện đấu tranh bất bạo động, mà là do tình hình bất khả kháng của thực dân sau Đệ Nhị Thế 
Chiến. Hồi 1963, phật tử đấu tranh bất bạo động có quật nổi nhà Ngô, hay là do quân đội, do Mỹ? 
Đàng này: 

Trong hiện tình đất nước, Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên coi việc phát động một CHIẾN 
DỊCH XUỐNG ĐƯỜNG DÂN CHỦ là trọng điểm. Chiến dịch này phải có để phản ứng lại thái độ 
ngoan cố đầy tính khiêu khích của đảng cộng sản và để đáp ứng khát vọng dân chủ đã đang lên rất 
cao của nhân dân Việt Nam. Chiến dịch sẽ bắt đầu bằng cách tạo ra NHỮNG ĐIỂM HẸN DÂN 
CHỦ tại ba thành phố Hà Nội, Huế và Sài Gòn, với những ngày giờ tập trung rõ rệt. (Dự án chính 
trị dân chủ đa nguyên, Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên, 2-2-1992). 

Hơn bốn năm nay, phương thức bất bạo động đó đi đến đâu rồi? Rồi bây giờ đến chiến dịch gì 
đây? Hay phải chăng là một trò đỡ đòn cho "các anh chị em cộng sản"? Là, tuy chúng tôi nói tranh 
đấu đấy, nhưng bảo đảm êm ru hà. Đó là điều khó ngửi thứ tư. 

Nhưng tất cả những trò vè trên đây chưa thấm tháp gì với chưởng lực này: Quí vị có biết kẻ 
gây ra tất cả thoái hóa, tất cả đau khổ của dân tộc trong suốt 50 năm nay là ai không? Đó là cái 
thằng... tổ quốc. Nó tàn bạo, nó khắc nghiệt, nó đầy ải quốc dân. Nay chính nó phải hối lỗi và 
chuộc tội. Đến nước này, thì là quá thể. Họ đã mang cả cái mà toàn dân thương yêu ấp ủ ra xỉ vả, 
để chạy tội cho cộng sản. Cộng sản chẳng có tội gì đâu, toàn công lao không hà. Tội là ở tổ quốc 
đó! Mang tội lỗi gán cho một ý niệm trừu tượng, một gia tài chung, thì đúng là gánh bùn sang ao. 

Phạm Thị Hoài, trong cuốn Marie Sến do Thanh Vân vừa mới xuất bản đây, có nhiều ý tưởng 
ngộ nghĩnh lắm. Tỉ dụ nói về loại người có rất nhiều trong chúng ta ở ngoài này, "loại người cả đời 
không có nổi một hành vi không mục đích. Và ngụy trang mục đích... cứ phải trộn tham vọng của 
mình cùng với những thứ vô thưởng vô phạt, bóp cho nhuyễn, rồi đem gói kỹ như gói nem. Những 
nem thơm phức mùi giả đạo đức." (trg 135, 136) "Ngụy hết! Từ trí thức lớn đến trí thức nhỏ, ngấm 
một chút ơn mưa móc là bao nhiêu bất hợp tác đóng thùng cất kỹ, để dành cho ngày thất sủng." (trg 
138) và "... cho đến nay, mọi tinh thần đối lập đều chủ trương đối thoại. Yêu cầu, kiến nghị là đối 
thoại. Đòi cởi trói là đối thoại. Bản thân sự li khai cũng là một đối thoại. Những trang nhật ký bí 



64 
 

mật như thể viết riêng cho mình cũng phấp phỏng một hy vọng đối thoại. Những bản thảo chôn 
dưới gầm giường cũng vậy. Là đối thoại, dù đã từ lâu người ta biết là ĐỐI THOẠI VỚI MỘT BỨC 
TƯỜNG..." (trg 140, người viết nhấn mạnh) 

Sinh trưởng trong nước, mới ra ngoài được ít lâu, mà sao Phạm Thị Hoài nhìn thông suốt đến 
như vậy, trong khi các "trí thức" ngoài này ù ù cạc cạc nhỉ? Phải chăng cũng cái cảnh "đứa khá nhất 
trong chúng ta là bản cóp biết đi của một tự điển phổ thông xuất bản vào những năm sáu mươi." 
(trg 113)? Thưa không, họ giả ngộ đó mà thôi, chứ dân hải ngoại không lạc hậu đến cỡ đó đâu, thưa 
bà/cô Phạm Thị Hoài. Vì "bức tường" đó coi vậy mà có thể mang lại cho họ địa vị tiền bạc đấy! 

Muốn áo gấm về làng, muốn ăn chơi đỡ tốn, muốn làm ăn kiếm lời, muốn hợp tác kiếm chút 
địa vị bổng lộc thì cứ việc tiến hành, ai làm gì nổi ở những xứ có tự do, có luật pháp này. Còn nếu 
sợ bọn chống cộng làm sảng, thì giấu giếm "chúng" cũng chẳng nổi, mang chiêu bài gì ra cũng 
chẳng đánh lừa nổi "chúng". Mà tôi đảm bảo "lũ thực tâm chống cộng" chẳng bao giờ dùng những 
thủ đoạn hèn hạ của cộng sản đâu mà lo. Chính vì thế mà "chúng" mới chống cộng. Lo chăng là 
chính những đòn bẩn giữa đám các anh chị tự ghen ăn với nhau đâu đó. 

Nhưng giữa các đám các anh chị với nhau thì cần gì phải chiêu bài, mà phải thanh minh, thanh 
nga, phân bua, ngụy biện cho mất công. 

Hiểu nhau quá xá rồi mà!!! 
 
 

CHÊ BAI 
 

Tôi thấy buồn cười quá. Nhiều ông bà cứ chê những người chống cộng là ngoan cố, lạc hậu, 
không chịu xóa bỏ hận thù. Cứ làm như là những người này khỏe lắm, ghê lắm, có quyền sinh 
quyền sát không bằng. Quí vị đó có mớ ngủ không, có biết rằng hiện mọi cái đều trong bàn tay, 
trong thẩm quyền của người cộng sản? Chỉ họ mới có cái quyền thế, cái khả năng chứng tỏ bằng lời 
nói, hành động. Chứ mấy ông bà chống cộng, dù muốn hay không muốn, nào có động chạm nổi 
đến các ông cộng sản xa vời ở bên kia bờ đại dương đâu mà quí vị phải lo cho "người anh em bên 
kia", và phải xỉ vả "phe ta" bên này. 

Hay không chừng chỉ là cốt làm lạc hướng, nghĩa là vẫn cái mửng như xưa kia. Cứ "phản 
chiến, hòa bình tức khắc", lên án kết tội phe cộng hòa tự vệ phải chống đỡ đòn tấn công xâm nhập 
của cộng sản, mà không hề đả động đến kẻ gây chiến, xâm nhập; lè phè phản chiến kiểu ông Trịnh 
Công Sơn và bà Khánh Ly: Tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm... nhà tù. 

Rồi bà không chịu ở lại... đi thăm, chạy tuốt luốt, để lè nhè... phục quốc! Còn ông ở lại lập lờ: 
Em ra đi, nơi này vẫn thế. Vẫn thế là thế nào? Vẫn "phồn vinh giả tạo"? Thật không? Chưa có thiên 
đàng hạ giới cộng sản? Buồn nhỉ! Hay đúng ra chỉ là điều "cụ" Phạm Văn Đồng đã dạy: Cái lưỡi ấy 
mà, tha hồ quay. Thế nhưng cũng chưa ghê bằng NgD34 vừa qua có hai bài "Suy tư về một đất 
nước Việt Nam" của tác giả Thế Hệ 60 và "Một lối thoát mới cho đảng viên Đảng Cộng Sản Việt 
Nam" của tác giả Vũ Hoàng Anh Bốn Phương, cùng trong Nhóm Ngàn Lau, Hoa Kỳ. 

Các tác giả chê những người lãnh đạo Hà Nội "không sáng suốt nhìn ra vấn đề là tại sao những 
người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải cầm súng chống lại họ"! 

Sao lại có thể coi thường Hà Nội quá thế! 
Tại sao? Thì giản dị quá mà. Cao cả ra, thì là vì họ là cộng sản đi làm nghĩa vụ quốc tế, phản 

bội quyền lợi quốc gia, vì họ muốn áp đặt thể chế, chủ nghĩa của họ lên mấy ổng, nên mấy ổng phải 
cầm súng chống lại. Lè tè mặt đất, thì là vì họ không để cho mấy ổng yên ổn làm ăn, mà xâm nhập 
phá hoại, nên mấy ông phải chống. 

Cao cả hay lè tè thì mấy ổng cũng đều là "phản động, ngăn cản nhiệm vụ quang vinh", cần 
phải tiêu diệt. Đó là những điều được xác tín cả ngay từ khi còn sinh tiền Lenin, từ khi khởi thủy 
thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Vậy thì sáng suốt quá đi chứ. Nhất quán một "sợi chỉ 
xuyên suốt". Đáng lý ra thì phải như Khờ Me Đỏ, tắm máu cho nó mát, mới là đúng sách vở. 
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Nhưng các ông cộng sản Việt Nam "phát huy tinh thần sáng tạo" hơn (hay có một thỏa hiệp ngầm 
mà ít lâu sau nữa lịch sử sẽ giải mật: bằng chứng là việc điều đình giữa Mỹ với... Nga Xô để cuộc 
di tản bằng trực thăng không bị bắn hạ, bằng chứng là việc nhân viên làm việc với Mỹ không hề bị 
hỏi thăm sức khỏe, vv...), bèn làm thành đại dương nước mắt cho thỏa tâm hồn xa đích, mà lại tạo 
ra của cải vật chất xã hội chủ nghĩa. Vậy mà đến 1993, các tác giả lại vẫn còn trách họ thiếu sáng 
suốt, không nhìn ra. Ý chừng các tác giả muốn cộng sản là quốc gia, là dân tộc? Chắc các tác giả đã 
đọc nhiều, biết nhiều về cộng sản? 

Và rồi các tác giả lại "tức cười" chê chưa ai biết tại sao người ta phải vào Đảng Cộng Sản. 
Thôi thì cứ chấp nhận việc phân loại sự vào Đảng của các tác giả:  

1/ Những người vào đảng vì lý tưởng thực sự. (Đa số là lớp người từng tham gia kháng chiến 
chống Pháp, nay số này bị hủ hóa trầm trọng. Một số người trẻ sau này vào đảng vì lý tưởng bởi sự 
tuyên truyền của cộng sản. Bây giờ số người này hiểu rõ lý tưởng cộng sản chỉ là một chiêu bài 
của người cầm quyền). Các tác giả hẳn biết lý tưởng thực sự của cộng sản là gì? Nhưng những 
người vào Đảng "vì lý tưởng thực sự" thì gia nhập trước cuộc kháng chiến chống Pháp (1945) lâu 
lắm kìa (1930): Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Hoan, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn 
Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh,... Còn thiểu số người kháng chiến chống Pháp gia nhập Đảng 
(1951) không phải vì lý tưởng thực sự đâu, mà thường là vì bị... kẹt đấy. Và nay họ không bị hủ 
hóa trầm trọng đâu. Oan cho họ. Hủ hóa là các ông gia nhập vì... lý tưởng ấy! 

2/ Người ta vào đảng để đem tài năng đóng góp cho đất nước. (Vào đảng thì tài năng có thể 
được sử dụng đúng chỗ, vì đảng tin tưởng, không bị đảng viên ở địa phương bắt nạt. Có người 
cũng có mục đích trên, nhưng chưa chắc tài năng được sử dụng, nếu quá tích cực trong việc đóng 
góp cho đất nước mà quên đi quyền lợi của đảng bị đụng chạm). 

Phải trong sáng thánh thiện như các tác giả mới tin rằng có những người phải dựa vào sự tín 
nhiệm của Đảng, phải tránh đảng viên bắt nạt để thi thố tài năng đóng góp cho đất nước, tuy rằng 
các tác giả cũng đã thòng thêm câu sẽ "không được sử dụng nếu quên đi quyền lợi của đảng". 
Nghĩa là Đảng phải trước, phải trên đất nước. 

Cụ Nguyễn Tuân, cụ Nguyễn Mạnh Tường, đại diện cho những người có tài vào Đảng, thì nói 
nôm na hơn tác giả: Sợ, sợ quá đi thôi! 

3/ Vào đảng vì quyền lợi cá nhân. (Hạng người này sẵn sàng hại kẻ khác để lập công). 
Có một câu nói là "mọi con sông đều chảy ra biển". Đàng nào thì cũng có một chút quyền lợi 

cá nhân nằm sau. Nhưng khẳng định rằng hễ vì quyền lợi cá nhân là sẵn sàng hại người khác thì 
không ổn. Vẫn có thể lợi mình mà không hại người chứ. Nên ngay cả vào Đảng vì quyền lợi cũng 
tốt thôi. Như chính các tác giả đã viết ngay sau đó: "Đồng ý rằng hiện đảng viên đang lợi dụng cơ 
chế để làm giầu cho chính họ. Nhưng không vì việc đó mà chúng ta thù ghét họ." Liệu có nên 
thêm: "Nếu việc làm giầu của họ không hại cho người khác, cho đất nước" chăng? Còn nếu có hại 
thì phải thù ghét chứ. Sao các tác giả dễ tính thế? Tiện đây, cũng nói thêm về cái dễ tính của các tác 
giả. 

Quí vị đó đồng hóa việc tố cáo cộng sản với việc đấu tố trong "cải cách ruộng đất". 
Hai cái khác nhau. Trước hết là chẳng ai có quyền "bắt buộc" anh em người Việt Đông Âu 

phải tố cáo cha anh. Sau nữa, đấu tố trong "cải cách ruộng đất" là đấu tố có chỉ tiêu, đấu tố gian, 
người bị đấu tố phần nhiều oan uổng, đấu tố để khủng bố người khác, sát nhất nhân vạn nhân cụ. 
Khác với việc tố cáo những kẻ thực sự có tội với quốc gia dân tộc, y như việc tố cáo chuyện buôn 
dân bán nước, tham nhũng thối nát ở phía Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa. Đều là việc cần làm và phải 
làm. 

Rồi quí vị đó còn khuyên "đừng trách phòng nhì, cũng đừng trách người công an. Họ làm phận 
sự của họ"! 

Có ai bắt họ làm phòng nhì, công an "ác ôn" không? Họ có thể hành nghề một cách nhân đạo 
hay đổi nghề không nhỉ? Cứ bên trên bảo giết là giết, bảo đánh là đánh, nghĩa là không cần băn 
khoăn, không cần lương tâm, không cần lòng thương người? Quí vị tính sao nếu phần lớn họ đánh 
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họ giết là để tâng công, để thỏa mãn thú tính? Mà quí vị có thân nhân bị phòng nhì, công an giết 
chóc, chính quí vị có bị phòng nhì, công an đánh đập chưa đã? Và như vậy việc viên phi công Việt 
Nam Cộng Hòa (Đệ Nhất) bất tuân thượng lịnh, không bỏ bom đánh chìm chuyến tàu chở tù binh 
chính trị ra Côn Đảo là bậy, là vô kỷ luật, là đáng... trách không làm phận sự? 

4/ Bị kết nạp vào đảng. (Những người hoạt động tích cực, không làm hại đến đảng, hoặc vì 
nhu cầu mà bí thư chi bộ đề nghị vào đảng). 

Quí vị nhấn mạnh đến chỉ tiêu kết nạp sau ngày đất nước "thống nhất". Cứ tạm cho là có ép 
buộc và có bừa bãi. Nhưng tất cũng không ghê gớm lắm đâu. Lý do là hai triệu đảng viên trên non 
60 triệu đồng bào, thì trung bình cũng cứ phải 30 người mới có một người được thành đảng viên. 
Và như quí vị đã chỉ dẫn, còn những ba loại trên nữa, luôn luôn tích cực gia nhập, thì phần dành lại 
cho loại thứ tư cũng phải hữu hạn thôi. Vì lợi ai mà không ham, cần gì bắt buộc! Chính quí vị viết 
ngay sau mấy hàng đấy mà. 

Và quí vị lại nhắc nhở: "Người cộng sản Việt Nam mong xóa bỏ giai cấp, tạo thành thế giới 
đại đồng". 

Quí vị muốn nói đến "cộng sản Việt Nam" nào đây? Quí vị biết cửa hàng Tôn Đản, cửa hàng 
Tây Hồ không? Quí vị đã được hưởng đặc táo, tiểu táo, trung táo, đại táo chưa? Quí vị có đọc tài 
liệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam đấy chứ? Này nhé: "Trung ương chỉ thị cho các cấp của Đảng 
cần phải làm cho đảng viên biết rõ rằng Đảng Cộng Sản Đông Dương không phải là đảng của quần 
chúng lao khổ mà chỉ là đảng của vô sản giai cấp mà thôi." (Hội Nghị 3-1931, văn kiện Đảng 1929-
35, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội 1964, trang 181) Giai cấp vô sản 
là Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn trước kia và Đỗ Mười, 
Nguyễn Văn Linh bây giờ đấy ạ.  

5/ Người không cộng sản mong làm cuộc cách mạng dân tộc, mà đôi khi họ quên là cần phải 
làm cuộc cách mạng với chính mình trước tiên. 

Không phải ai không cộng sản cũng mong làm cuộc cách mạng dân tộc. Và không phải người 
cộng sản đã làm xong cuộc cách mạng với chính mình họ, mà chỉ còn người không cộng sản mới 
"đôi khi quên". Quí vị có "sáng suốt" với người cộng sản và khe khắt với người không cộng sản 
chăng? 

Cuối cùng, lý thú hơn nữa, quí vị xác định việc làm này nọ có lợi cho "chính quyền" cộng sản 
Việt Nam nhưng... đừng sợ. Vì điều quan trọng là chỉ cần mở mắt thật to. 

Lạ nhỉ! Đã khẳng định là "sẽ làm lợi cho chính quyền cộng sản Việt Nam, bởi như đã phân tích 
bên trên (giải quyết được một phần nhỏ những khó khăn về xã hội mà chính quyền cộng sản đang 
trực diện), chúng ta sẽ không tránh được chuyện đó", nhưng "lại đừng để chính quyền cộng sản lợi 
dụng lòng thiện tâm của mình"! Có lẽ phải là Tôn Ngộ Không họa chăng mới lắm chưởng lực hư 
hư thật thật như vậy. Có một thời thiên hạ làm dáng thiên cộng. Lúc đó cộng sản là trong sáng, cao 
thượng, tình người lắm. Phe hữu bị chụp đủ mọi thứ mũ ác ôn côn đồ. Bây giờ là thời hô hoán bọn 
chống cộng sát nhân, đòi giết hai triệu mạng cộng sản. Thực ra "bọn chống cộng" sắt máu lắm -- 
mà có quyền -- thì cũng chỉ đoán già là có độ vài trăm người "cộng sản chân chính" cần tính sổ. 
Những người này là ai, thì họ đã vỗ ngực tự xưng tên, nói ra mồm. Họ chẳng thèm sợ ai, chẳng cần 
nhượng bộ ai. Có tính được họ -- bằng phương thức ôn hòa hay sắt máu -- thì mới mong có thay 
đổi. Chế độ Ngô Đình Diệm chỉ cần năm anh em đủ tung hoành. Chế độ Nguyễn Văn Thiệu độ 
mươi tên là đủ sai phái được cả bầy khoa bảng. 

Người ta đã chỉ mong những kẻ tôi đòi bị xét xử và khoan hồng. Chẳng ai đòi thanh toán hết 
những người Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa. Vậy, cũng chẳng ai đòi sát hại hết hai triệu đảng viên 
cộng sản. Chỉ có cộng sản, phát xít mới chủ trương trừng phạt tập thể (người vô tội). Đừng ỡm ờ 
mang cái mũ sát nhân chụp vào đầu những người vì quốc gia dân tộc. 

Không như quí vị nói. Tôi không khó chịu. Tôi cũng không có khả năng tạo ra cuộc tranh luận 
như quí vị mong ước. Mà chỉ nêu lên ý nghĩ của một tên lẩm cẩm để được chỉ dẫn. Để rồi dạy dỗ 
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con cháu cho chúng nó khôn ngoan. Vì ông bà mình đã dặn rằng: Chớ có "khuyên" xằng, chết bỏ 
bu.  

 
 
 

GÓP Ý 
 
Ông Phạm Văn, trong bài "Việt Nam cô độc trước ngã ba đường, người dân và niềm hy vọng" 

ví đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam như thằng chồng vũ phu và quốc dân Việt Nam như người 
vợ bất hạnh. Không bao giờ thằng chồng vũ phu chịu buông tha người vợ nhát nhúa để rồi trở lại 
thả lời đường mật thi đua với lũ trai tơ. Vì dù nhát nhúa, nàng sẽ chẳng ngu dại gì để hắn lường gạt 
lần thứ hai. Cho nên chính người vợ phải có can đảm dứt khoát với thằng cẩu trệ. Nghĩa là kẻ nắm 
quyền hành chẳng bao giờ chịu nhả, ngoại trừ bị bắt buộc. Thiệt là chí lý. Xin "nhất trí cao" thôi. 

Khốn nỗi, ngược lại, ông đã phản bác ngay cái luận điệu vô cùng chí lý đó. Và kêu gọi sự bao 
dung: Nó vũ phu là vì hạnh phúc của nàng đấy. Vì nó nghèo. Hãy giúp nó đi. Lý do: 

Vì thế hệ người Việt cần và quí nhất đức bao dung, vì dù sao đi nữa cũng là người Việt với 
nhau. 

Trời đất! Câu này nhắc đi nhắc lại cả nửa thế kỷ nay rồi. Thì ra cha anh chúng ta đã hoàn toàn 
thất bại trong việc truyền thụ những kinh nghiệm đau thương cho con em: chính phủ liên hiệp, 
kháng chiến toàn quốc, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thành phần thứ ba,... đã ca hoài sáu câu 
mùi rệu đó. Mà nay ông vẫn chưa ý thức nổi là trong tất cả các loại thống trị, thì loại thống trị Việt 
là lũ đê tiện, là những tập đoàn dã man, tham nhũng thối nát, phí phạm xương máu gấp bao lần 
ngoại bang? Đứng đầu là cộng sản. Vả chăng chúng có còn là người Việt Nam nữa đâu? 

Đừng khoác vào người khác một nhãn hiệu ngoại lai rồi thù hằn nhau nữa.  
Ai khoác? Bộ cộng sản không ngoại lai? Đấu tố cha mẹ phát sinh từ dân tộc? Ai thù hận? Ai 

qui thành phần? Ai đào tận gốc trốc tận rễ. Tội nghiệp, cộng sản bị chụp mũ, khoác nhãn oan quá, 
ông nhỉ! 

Cũng đừng vì cái áo họ đang khoác, biết đâu vì nghèo túng, cần có tấm áo che thân. 
Nghĩa là đừng băn khoăn về việc vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, về việc sát hại người 

quốc gia yêu nước, về những cái chết tức tưởi trong "cải cách ruộng đất", về đại dương nước mắt ở 
nhà tù lớn và nhà tù nhỏ. Cộng sản cắn răng làm những chuyện đó để lo hạnh phúc cho toàn dân 
đấy! Lòng nhân của mẹ cộng sản lo cho con Việt Nam thiệt "bao la như biển Thái Bình... dạt dào"!  

Những kẻ vì lý tưởng, đã theo đuổi con đường hy sinh cả cuộc đời, khi thấy đến tận cùng là sự 
thất bại, cũng đau không kém những kẻ bị họ đả thương.  

Chúng hy sinh quá, đến nỗi chẳng tên nào chết, cứ mập phì ra. Chúng đau quá, nên không dám 
nhả quyền bính, sợ người khác cầm quyền... bị đau. Đành hy sinh thêm. Chúng cao thượng và đáng 
kính thật. 

Nhưng nếu có được những người cũng đã đau đớn như các bạn [1] dám liều quãng đời còn lại 
của mình hy sinh thêm lần cuối, dù cho có thất bại thì đảm lược này chẳng đáng kính phục hay 
sao? 

Liều để làm gì? Để tiếp tay cộng sản xây dựng đất nước. Ngụ ý cộng sản cũng muốn xây dựng 
đất nước mà không có tài. 

Ông dùng chữ "dù" nghe nhẹ hều. Nhẹ như hơi thở. Có lẽ cũng nên mời cả ông Thiệu ông Kỳ 
về hy sinh thêm lần cuối. Cho vui vẻ cả làng. Chết cái những sự tiếp tay cho cộng sản (vì ấu trĩ -- 
chữ của Nguyễn Chí Thiện -- chứ làm gì ra vì có đảm lược) chẳng chỉ đáng kính phục như ông nói 
mà đáng kinh hoàng kia: bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đổ vỡ. Nhưng ăn 
nhằm gì mấy cái lẻ tẻ đó. Thất bại chút nữa cũng có chết ông tây đen nào. Mình xài sang mà. Phải 
không, ông Phạm Văn? 
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Còn ví thử mà có những người làm việc mai phục, nằm vùng trong lòng cộng sản -- "thâm ý 
bên trong" theo ngôn ngữ của ông -- thì lại là chuyện khác (bạo chúa không bao giờ vì thêm quần 
thần, thêm của cải mà thành nhân đạo, mà sụp đổ). Họ không phải nằm vùng giúp kẻ thù xưa để 
chống giữ cho chúng khỏi rữa nát, mà là để loại chúng ra, không cho tác hại nữa đấy, thưa ông. 

Tưởng rằng luận cứ của ông phải chỉ vẽ cách thức sao để người vợ bỏ được thằng chồng vũ 
phu mà lo việc nuôi nấng dạy dỗ đàn con, chẳng dè ông xúi hè nhau vào giúp cho phường lưu 
manh mạnh khoẻ, giầu có. Rồi khi đó chị vợ sẽ bỏ được nó dễ dàng. Mưu kế thiệt chẳng thua gì 
Gia Cát Lượng! 

Tôi không chống cộng cực đoan. Tôi thù lũ tay sai tư bản hơn cộng sản. Vì chúng, cộng sản 
mới có khả năng sinh sôi nảy nở. Tôi chống cả hai, vì cả hai bản chất cùng là tay sai, bán rẻ quốc 
gia dân tộc, nên tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi lắng nghe. Tôi chia xẻ. Nhưng tôi không thấy gì kỳ diệu, 
mà chỉ thấy toàn kỳ cục. Tôi thấy cũng chẳng khác gì trước đây mấy "chị" Ngô Bá Thành, Huỳnh 
Liên, mấy "anh" Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan xỉ vả "em bé" Sài Gòn bị thằng bạo dâm cộng sản đè 
ra hiếp rằng: "Đừng có chống cự, hòa bình đi, hòa bình sướng thí mồ, sao em hiếu chiến thế!" Họ 
chẳng những không lên án kết tội thằng đi hiếp dâm mà lại còn ca tụng đứt lưỡi là đàng khác. Đó là 
sự ngu độn hay lưu manh? Dù ngu độn hay lưu manh, thì cũng mới chỉ là học trò hạng bét của cộng 
sản ngu độn và lưu manh. Đừng tưởng bở! 

Xin thưa thật với ông như thế. Mong ông cho thêm những lý lẽ đủ sức thuyết phục hơn. Chả 
hạn cộng sản đã hết tàn bạo, hết bịp bợm, hết độc tài. Nghĩa là, như cộng sản nói, chúng đã thay đổi 
bản chất chứ không phải chỉ thay đổi vờ bằng hiện tượng. Vì bản năng sinh tồn. 

Trong khi chờ đợi, cầu xin Trời Đất, Quỷ Thần, Thiên Địa, Elohim/Jehova, Chúa, Phật, Allah, 
Cao Đài ban cho chúng ta những người Việt khôn ngoan. 

  
* 

Tiếp theo, thú thực, đọc bài "Ý thức dân chủ" của ông Doãn Văn, tôi đâm ra quẩn trí. 
Ông viết: 
Người dân [Việt Nam] không thích tư bản cũng không thích cộng sản, mà họ đã bỏ phiếu vì sợ, 

bỏ phiếu cho êm chuyện. 
Vậy là họ sáng suốt chứ gì? Nhưng rồi ông lại hỏi liệu họ (đứa bé dân chủ Việt Nam) có đủ 

sáng suốt để nhận ra chiêu bài mị dân của bọn tay sai cộng sản và tư bản chăng. Vậy lại là không 
sáng suốt? 

Giả sử có bầu phiếu tự do (xin nhắc lại tự do bầu), Nguyễn Văn Linh bảo người dân (không 
phải đảng viên?) bầu cho cộng sản cũng sẽ có người chọn Nguyễn Văn Linh và đảng cộng sản. 

Điều này tôi không giám chắc như ông Doãn Văn. Khi ông nói có tự do là ý nói không còn sợ 
hãi nữa. Không sợ hãi thì ma dại nào lại bầu cho kẻ đã hành hạ mình hết tháng này qua năm khác 
(dĩ nhiên tôi không nói đến thiểu số đảng viên)?  

Và Nguyễn Văn Thiệu bảo bầu cho Thiệu, thì cũng có người chờ Thiệu và bè lũ thối nát trở về. 
Điều này có thể đúng phần nào. Vì một thiểu số có thể nghĩ rằng ít ra cũng đỡ khổ hơn cộng 

sản. Nhưng tôi nghĩ chỉ là thiểu số, mà vì không có lựa chọn nào khác, ngoài Nguyễn Văn Linh và 
Nguyễn Văn Thiệu, nghĩa là không có tự do (ứng cử) kìa. 

Đảng cộng sản không thể chấp nhận dân chủ khi đang ở thế yếu [bộ họ chấp nhận dân chủ khi 
họ ở thế mạnh?]. Nhưng bây giờ lại là lúc thương lượng ưu thế nhất. Mà lại cần phải thương 
lượng nữa, chứ cứ tìm cách lật đổ cộng sản thì cũng chẳng khác gì cộng sản. 

Thương lượng cách nào nhỉ, khi chúng không chấp nhận dân chủ? Chắc thương lượng làm tay 
sai cho chúng? Sợ chúng cũng không cho chớ! Mà sao hễ không thương lượng thì cũng chẳng hơn 
gì cộng sản? Sao lạ thế? 

Tôi cũng ngán chiến tranh, ngán xáo trộn, nhưng nếu cùng bất đắc dĩ, chúng không chấp nhận 
dân chủ như ông khẳng quyết, thì cũng đến phải dẹp thương lượng về một bên. Chả hạn một gia 
chủ bị lũ vô loại xông vào đánh phá, phải bỏ chạy, nói năng phải trái hoài chúng chẳng nghe, mà 
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chiêu mộ được bà con anh em về tống cổ chúng đi, thì cũng là vô loại hay sao? Lý luận gì kỳ cục 
vậy? 

Với những nhận định và lập luận như vậy mà chứng minh là người dân còn ấu trĩ về ý thức dân 
chủ, người làm chính trị còn thiếu tinh thần hòa đồng, tôi sợ rằng ông qua ư phiến diện, nhìn sự 
việc bằng con mắt lệch lạc của một thiểu số thị dân, và không thuộc Việt sử. 

Chủ trương dân vi quí, hội nghị Diên Hồng, tổ chức xã thôn tự trị mà các học giả ngoại quốc 
hằng ca tụng bộ đều là đồ bỏ? Mấy ngàn năm thẩm thấu so với vài ba trăm năm -- đúng hơn, theo 
ông, mới chỉ dăm chục năm bị thống trị bởi lũ tay sai thối nát cộng sản hoặc tư bản -- đã đủ bị xóa 
nhòa hết truyền thống của ông cha? Tôi thiển nghĩ điều ông nói chỉ có thể đúng một phần nhỏ đối 
với một thiểu số thị dân. Những người này quan niệm, đo lường dân trí bằng số năm học, bằng 
bằng cấp, bằng xe hơi nhà lầu. Họ quên rằng bà má họ, có khi cả ông già họ, chẳng có những thứ 
đó, chỉ thuộc loại bà già trầu, ông già ba tri, nhưng vẫn biết phải trái hơn họ một trời một vực. Họ 
quên rằng chữ HỌC có những ý nghĩa khác nhau rất xa. Xưa kia, người ta đi học làm người. Ngày 
nay, người ta đi học làm chuyên viên. Chuyên viên chưa hẳn đã biết làm người. Vậy học nhiều, 
bằng cấp cao, nhiều tiền nhiều của chưa hẳn là có ý thức. Khoa học kỹ thuật giỏi chưa hẳn là văn 
minh, không nhất thiết là dân chủ, dân trí cao. Đức quốc xã, Nga xô viết là một vài bằng chứng tạm 
kể sơ sơ. 

Điều khác biệt căn bản giữa dân chủ và không dân chủ là luật lệ không do thiểu số áp đặt, mà 
phải do đa số ưng thuận, và được tuân phục cả về phía cai trị cũng như phía bị trị. Chớ không phải 
chỉ dành cho người bị trị, còn kẻ cai trị thì ngồi xổm lên trên, kiểu "sau hiến pháp còn có tôi" của 
một thuở cộng hòa. Như vậy, tất nhiên dân chủ không có nghĩa là phóng túng. Nhiều người Việt 
Nam tới Mỹ đã kêu ca xứ này đâu có dân chủ tự do gì, mà không hiểu rằng dân chủ cũng có rất 
nhiều bó buộc. Dân chủ không nhất thiết là ít luật lệ, là luật lệ rộng rãi, mà có thể rất phiền toái và 
khe khắt. Miễn là có sự đồng thuận của đa số người dân. 

Cho nên "phép vua thua lệ làng", nhiều khi lệ làng khe khắt hơn phép nước, mà người dân vẫn 
thấy thoải mái, ít ai rời làng xóm đi nơi khác, chứng tỏ họ chỉ tích cực chấp nhận những gì bởi họ, 
do họ và vì họ. 

Nên xin đừng bao giờ quên tối đại đa số người Việt là dân quê. Họ không học, không bằng 
cấp, không giầu có. Nhưng họ mới tiêu biểu người dân Việt. Khối dân tộc thực sự mà ông băn 
khoăn tìm kiếm là đó. Ông có chắc là họ không có ý thức dân chủ chăng? Ông nghĩ họ không có 
quyền lực trong tay? Ông đã lầm, khi đồng nhất hóa khối dân tộc với các đảng phái hay, tệ hơn, các 
phe nhóm, khi nói tới "tranh chấp, ngoại tệ, tệ hại, tổ chức, khuynh hướng, xung khắc, lối về, trừng 
phạt, nhận ra nhau,..." 

Sẽ có tranh chấp, sẽ có tệ đoan, sẽ thiếu ngoại tệ, cần chuẩn bị, cần luật lệ, nhưng là đối với 
giới làm chính trị và thiểu số thị dân thôi. Còn tối đại đa số dân mình lúc nào chả trọng pháp, chả 
biết tự lo thân, chả sống có tình nghĩa và chối bỏ cộng sản, tư bản. Họ đã chứng tỏ quyền lực bằng 
việc khiến tư bản và tay sai hết múa gậy vườn hoang, cộng sản đang "ngất ngư con tàu đi" đó. Cho 
nên vấn đề Việt Nam là giải quyết số 60 triệu nhân lực, tối đại đa số là nông dân, khiếm dụng và 
thiểu dụng. Để mọi người đều hãnh diện vì có công việc, được đóng góp sự hữu dụng của mình cho 
bản thân, gia đình, xã hội. Máy móc, hãng xưởng, ngoại tệ, doanh nhân chưa nhất định là chuyện 
sinh tử. "Công Ty Việt Nam" của ông chỉ cần được trả lại quyền tự trị xã thôn đã bị những kẻ vô 
loại tước đoạt, được tự bầu bán lấy những người ra gánh vác việc dân việc nước theo truyền thống 
ông cha, được cày sâu cuốc bẫm trên mảnh vườn thửa ruộng mà chỉ phải đóng góp hợp lý, là sẽ hết 
mệt mỏi và sẽ có năng suất cao, cơm no áo ấm. Việt Nam có vấn đề riêng của Việt Nam. Vấn đề 
của Việt Nam vẫn còn là vấn đề nông thôn. Và vấn đề này, cho đến nay, vẫn chưa được giải quyết. 
Bất cứ ai muốn làm việc nước, cần phải có một chính sách nông nghiệp rành mạch, chứ không cần 
băn khoăn về việc chưa đủ ý thức dân chủ hay ít ngoại tệ. 

 
1. Những người cộng tác với cộng sản sau 30-4-1975. 
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ĐỐT ĐÈN CHỐNG CỘNG 

 
Tôi được đọc bài "Sau những ngộ nhận, cuộc hẹn với lịch sử" của ông Trần Thanh Hiệp, trong 

giai phẩm Người Việt Xuân Tân Mùi (1991), đến đoạn cuối, tôi thật ngỡ ngàng. Xin trích ra dưới 
đây và nhấn mạnh để quí vị theo dõi: ... Thứ ba là sự ngộ nhận về tính nhân xã của cộng sản Việt 
Nam. Đối với những người chống cộng Việt Nam, thì cộng sản không phải là người Việt Nam đã 
đành mà cũng không phải là người nữa! Nhận định này rất đúng vào những thập niên 40, 50, thời 
cao trào của những khủng bố đảng tranh quốc cộng, của đấu tố. Từ những người lãnh đạo cao cấp 
cho đến những đảng viên thường, người cộng sản đã chỉ cho thấy thú tính thay vì nhân tính. 

Nhưng TRONG HIỆN TÌNH [1] thiết tưởng có thể xét lại nhận định trên và cần phải phân biệt 
những loại CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY rất thủ cựu, sơ đẳng, cuồng tín với NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẢN ĐÃ CÓ BIẾN CHUYỂN TRONG NỘI TÂM, tìm lại được tình người. Lại có những thế 
hệ CỘNG SẢN TRẺ, không sống bưng bít vì được tiếp xúc với các nền văn hóa ngoại sinh đến từ 
các nước Đông Âu. 

Về mặt tình cảm, những nạn nhân của cộng sản có lý do xác đáng để thù hận cộng sản. Nhưng 
về mặt CHÍNH TRỊ, phải trù liệu cho những người cộng sản một chỗ đứng đúng mức trong xã hội. 

Những lãnh tụ cộng sản phạm những tội tày trời như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Đức 
Thọ, Phạm Hùng nay đã chết. Các đồng phạm của họ là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, vv... 
tuy còn sống nhưng cũng chỉ để đợi ngày sang bên kia thế giới. Nếu những người chống cộng 
chiếm lại được quyền hành ngay lúc này thì có thể lập tòa án đưa những người tội phạm cộng sản 
ra xét xử về các tội gây chiến tranh, chống hòa bình, diệt chủng, vv... 

Kỳ dư phải để cho NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CÒN LẠI sống yên ổn và bình đẳng trước 
pháp luật. Chính quyền cũng phải cưu mang họ như những người dân bình thường không mang 
trên trán dấu ấn cộng như những người quốc gia một thời bị mang dấu ấn ngụy. 

Còn nếu không chiếm lại được chính quyền mà cũng không đủ sức mạnh tiêu diệt hết cộng sản 
đến người cộng sản cuối cùng thì phải bình thường hóa quan hệ xã hội với NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẢN. 

Dĩ nhiên là sẽ không bình thường hóa quan hệ với CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, không bình 
thường hóa quan hệ với ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, là một tập đoàn cầm quyền bạo ngược, 
tham nhũng, bất lực, phải ra đi để trả lại quyền quản trị đất nước cho nhân dân. 

Nhưng xem ra những người chống cộng, nhất là những người chống cộng cực đoan không 
tưởng, không muốn bắt đầu việc bình thường hóa có chọn lọc đó mà chỉ muốn giữ thái độ vơ đũa 
cả nắm. 

Giữa những người cộng sản và những người chống cộng sản, theo họ, chỉ có một ranh giới 
tâm lý tình cảm, phân chia quốc với cộng. Ai theo ta, khen ta thì là quốc. Ai không theo ta, chê ta 
thì là cộng. 

KHÔNG THỂ CÓ ĐỦ tiêu chuẩn chính trị rõ rệt để qui định thế nào là "quốc", thế nào là 
"cộng" vì nội dung xã hội đã không còn nằm trong tình trạng chia đôi chính trị "quốc cộng" mà đã 
có pha trộn về mọi mặt. Ở phía cộng sản cũng như ở phía chống cộng sản, chính trị đã bị xã hội 
qua mặt. Chính trị đã không đóng được vai trò lãnh đạo xã hội. 

Cộng sản suy sụp là vì không thích ứng được với nội dung nhân xã mới. Chống cộng cũng sẽ 
mắc phải hiểm tai đó nếu cứ tiếp tục bị cộng sản cầm giữ trong tình trạng chậm tiến về chính trị. 

... Rũ bỏ những ngộ nhận vừa kể thật ra không phải là điều khó. Nhưng cũng như đầu thế kỷ 
này, cắt tóc cắt móng tay mặc âu phục học quốc ngữ cũng không phải là điều khó. Vậy mà có cả 
một cuộc vận động duy tân đại qui mô để có đổi thay. Liệu có cần phải có một phong trào duy tân 
như đầu thế kỷ này để thức tỉnh những người chống cộng không? 
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Tôi nghĩ rũ bỏ được một số ngộ nhận của mình, những người chống cộng hy vọng đến được 
điểm hẹn với lịch sử. Nhưng lịch sử nào? Lịch sử trong trí tưởng tượng hay lịch sử trời cho, hay 
lịch sử do những con người làm ra? Hai loại lịch sử đầu tưởng không cần bàn. 

Riêng loại lịch sử thứ ba, thiết tưởng nên phân biệt thứ lịch sử do những người cộng sản tiếp 
tục làm, thứ lịch sử do những người chống cộng sản sẽ làm, và thứ lịch sử do NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẢN CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG SẢN CÙNG LÀM. Tôi chắc cũng như 
tôi, rất nhiều người mong đợi từng trang sử mới do cả những người cộng sản (cũ) lẫn người quốc 
gia (cũ) cùng viết trong một ý thức mới thấm nhuần tinh thần dân chủ, tự do, hòa bình đích thực. 
Ta có thể tạm gọi đó là mùa xuân mới của Việt Nam. 

Nhưng xuân Tân Mùi chưa mang lại bất cứ một chỉ dấu nào báo hiệu mùa xuân lý tưởng đó. 
Mùa xuân sang năm, mùa xuân Nhâm Thân, tôi sẽ viết gì? 
Nếu tôi không lầm thì, theo ông Trần Thanh Hiệp, "những người cộng sản đã có biến chuyển 

trong nội tâm", nghĩa là họ đã bỏ những giáo điều nhưng họ cũng vẫn còn là cộng sản. Chủ nghĩa 
cộng sản xem ra vậy cũng co giãn và tốt quá chớ! Và vậy thì những tên tay sai tư bản, phản bội tổ 
quốc mà nay (ví dụ hối cải) quyết không còn làm tay sai, không còn bán nước cũng vẫn còn là ngụy 
nhỉ? Hay là vấn đề danh từ danh xưng không quan trọng? 

Còn "những người trẻ" Việt Nam ở Đông Âu họ chống cộng hay họ là cộng sản? Tôi lại cứ 
tưởng họ đang chối bỏ, không nhận là cộng sản. Tôi tưởng họ dõng dạc nói: "Con cháu của đảng 
cộng sản sẽ bắn nhau với cộng sản." [2] Mà làm sao để vừa bình thường hóa quan hệ xã hội với 
"những người cộng sản" nhưng lại không bình thường hóa với "chủ nghĩa cộng sản, với đảng cộng 
sản"? Người cộng sản không cần theo chủ nghĩa cộng sản, không cần ở trong Đảng Cộng Sản? A! 
Làm cộng sản sướng thật! 

Tôi thiển nghĩ: 
Quốc tế: Bây giờ cộng sản không còn quốc tế nữa (thực ra đệ tam quốc tế giải tán từ lâu rồi; 

giải tán rồi, nhưng Nga vẫn "quốc tế"). Nay không còn nữa là vì Nga không cần nữa, không cho 
nữa, chứ có phải cộng sản tự nguyện, tự giác không quốc tế nữa đâu. Như ở Đông Âu. Chưa kể là, 
riêng ở Việt Nam, chính họ cũng chưa hề tuyên bố tuyên mẹ gì từ bỏ cả. Là tự các ông bà nào thừa 
"tâm hồn cao thượng", suy bụng ta bụng người, cho rằng hết quốc (quốc gia) hết cộng (quốc tế). 
Chứ thản hoặc có người cộng sản nào chối bỏ vai trò quốc tế, tức nhiên là họ cũng đã xác nhận họ 
lầm, đã trở về với quốc gia dân tộc, và đã chối bỏ luôn đảng tịch. Giai cấp đấu tranh: Hình như 
người cộng sản chưa công khai xác nhận đấu tranh giai cấp theo kiểu cộng sản tại Việt Nam là sai, 
là không cần thiết và, đúng hơn, là một tội ác. Nếu có, thì người đó có còn là cộng sản hay không? 
Sắt máu, bạo lực, chính quyền, chuyên chính: Cho đến nay, chưa thấy gì chứng tỏ cộng sản Việt 
Nam bớt bắt bớ, giam cầm. Thủ tiêu thì ai biết được? Những kẻ chân yếu tay mềm chưa hề sử dụng 
bạo lực đã được buông tha chưa? Mà họ tội gì, hay chỉ là những người yêu nước thương đồng bào? 
Đã có dấu hiệu gì chứng tỏ cộng sản chia xẻ (tôi nói chia xẻ, chưa nói nhả) quyền bính (tôi không 
nói chính quyền), bớt chuyên chính? Một bạn trẻ tại Tiệp Khắc đã nói giùm họ: "Mác không hề nói 
khi mất chính quyền... đảng cộng sản phải làm gì." Có thể có những đảng viên không có quyền 
hành nay chối bỏ những đường lối này. Nhưng nếu họ có quyền bính trong tay thì sao? Và ví thử 
họ thực tâm từ bỏ, phải chăng thế là họ cũng tự nhận ra sai lầm, tội lỗi, và dĩ nhiên hết còn là cộng 
sản? Truất quyền tư hữu: Đây là cốt tủy của lý thuyết cộng sản mà họ lấy làm hãnh diện. Tập trung 
tài sản vào nhà nước là cây đũa thần mang lại "thiên đàng hạ giới". Chối bỏ nó là cả tòa lâu đài sụp 
đổ. Thì còn gì là quốc tế, là đảng, là cộng sản được? 

Và cuối cùng là cứu cánh giải thích phương tiện: Từ bỏ nó có nghĩa là chấp nhận lại một số 
luân lý đạo đức hẹp hòi, lạc hậu, tiểu tư sản; trở thành lãng mạn! Liệu những người cộng sản có bỏ 
nó chăng? Hay tất cả những điều mà họ nói là từ bỏ cũng chỉ là cứu cánh giải thích phương tiện: 
không quốc tế nữa vì quan thày đá đít, vì muốn lường gạt quốc dân một lần nữa trong cơn khủng 
hoảng; hứa không đấu tranh giai cấp nữa để dụ mấy nai tơ; mời tham chính, bớt chuyên chính sắt 
máu, nới lỏng bàn tay bóc lột để mồi chài bọn thời cơ chủ nghĩa và xoa dịu lòng dân. Chờ cơ hội 
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thuận tiện, là bổn cũ soạn lại mấy hồi. Tôi ngu dốt, không biết đàng nào mà mò, xin để các vị anh 
minh phán định. 

Cộng sản Nga Xô công nhận sai lầm, nhiều nhân vật rút ra khỏi đảng. Cộng sản Đông Âu hết 
được Nga Xô bảo vệ, phải nhả quyền bính. Có đảng đổi luôn tên, không còn là cộng sản. 

Những người (cộng hòa) bị bịp trong hàng ngũ chống cộng Miền Nam biết mình trao duyên 
lầm tướng cướp, thú nhận sai lầm của họ. Họ tố cáo sự phản phúc của đồng minh. Họ xác nhận 
đường lối quốc gia dân tộc. Họ bị đòi hỏi "phải khiêm tốn" [3], xoá bỏ hận thù. 

Ông Trần Thanh Hiệp chọn "chí sĩ" Ngô Đình Diệm, nhận mình lầm, từ bỏ Đệ Nhất Cộng 
Hòa. Ông Xuân Vũ mê "Bác", tuyên bố bị lừa, bỏ về hàng ngũ quốc gia. Ông Phạm Kim Vinh chê 
cả Đệ Nhị Cộng Hòa lẫn Cộng Sản, dõng dạc lên án cả hai. Các ông hành sử như những người 
lương thiện, có liêm sỉ. Chúng tôi còn có thể trông mong. 

Nhưng làm sao chúng tôi trông mong được ở những người thấy mình bị lừa, mang máu và 
nước mắt đến cho đồng bào, mang đổ vỡ thoái hóa đến cho đất nước mà không cần nhận lỗi, không 
từ bỏ cái đảng vô luân? 

Giữa quốc bị lừa và cộng bị lừa, ai lầm lẫn nhiều hơn, ai mang lại đổ vỡ đau khổ nhiều hơn? 
Vậy có cần những người (cộng sản) bị bịp trong hàng ngũ cộng sản minh định họ lầm, tố cáo 

sự lợi dụng của "tổ quốc Liên Xô", xác nhận đường lối quốc gia dân tộc? Hay họ có quyền "cao 
ngạo, tự ái"? [3] 

"Trong hiện tình", chính trị ve vãn nhau và cách mạng dân tộc, điều nào là cần? Làm chính trị 
thì tha hồ mong được mời tham chính, mong đoạt "chính quyền"; nhưng làm cách mạng dân tộc có 
lẽ cần hơn là có hậu thuẫn quần chúng, có thực lực, đứng ngoài và đối lập, để ngăn chặn nhà nước 
lạm quyền. "Trong hiện tình", phải chăng công việc của chúng ta là kêu gọi người lầm lạc, cảnh 
giác người chất phác về những trò phỉnh gạt, lợi dụng xu thế -- để ngăn chặn tác hại -- và áp lực để 
tiến trình sụp đổ của cộng sản tới sớm hơn; hay ca tụng những "thay đổi, cởi trói" trên giấy tờ, đưa 
ra những khẩu hiệu "hòa giải hòa hợp, ranh giới quốc cộng không còn, xin ngưng chống cộng,..." 
để đưa đến ngộ nhận là đã hết cộng sản, để đưa đến những hiểu lầm về việc đón gió trở cờ, thời cơ 
chủ nghĩa, hợp tác với nhà nước hiện nay là... vì quyền lợi quốc gia dân tộc? Nếu xu thế tất yếu là 
dân chủ, kinh tế thị trường, thì cộng sản thay đổi là điều bắt buộc, chẳng cần chúng ta phải tốn công 
hoan hô cổ võ. Hãy để thời giờ, công sức, phương tiện làm việc khác. 

Ngoài những thành phần bịp, bị bịp, bị cưỡng bách và nạn nhân ở cả hai miền, còn những 
người chống đế quốc thực dân Pháp, chống đế quốc quân phiệt Nhật, chống đế quốc bành trướng 
Tàu, chống đế quốc cộng sản Nga, chống đế quốc tư bản Mỹ. Họ mới là "quốc". Và họ là kẻ thù 
không đội trời chung với tất cả những lũ đế quốc trên. Chúng riêng rẽ và toa rập sát hại họ. Họ biết 
rõ cộng sản, họ biết rõ ngụy, họ tính lợi dụng ngoại bang, họ lo làm việc ích lợi, ngăn ngừa tác hại. 
Thiên thời địa lợi nhân hòa không giúp họ trong quá khứ, trong hiện tại. Nhưng họ vẫn âm thầm 
tiếp tục sự nghiệp chống phỉ ngụy cứu nước để xây dựng tương lai. Với họ, "trong hiện tình", các 
thứ đế quốc đã chết, chỉ còn lại lũ cộng sản bản xứ, xu thế của Việt Nam -- trong hiện tình -- là 
nhận sai lầm, trở về với quốc gia dân tộc, xóa bỏ quyền lợi nhỏ nhen, thương yêu đùm bọc nhau, 
thắt lưng buộc bụng để hàn gắn đổ vỡ. 

Họ tin ở lẽ biến dịch. Họ đã thấy cộng sản Lê đổi Mác, cộng sản Mao đổi Lê, cộng sản Lê 
Duẩn khác cộng sản Hồ, cộng sản Linh khác Duẩn. Nhưng vấn đề chính với họ là cộng sản thay đổi 
do điều kiện bắt buộc hay thay đổi bản chất? Ngụy đã chết (?). Nhưng, cho đến khi nào cộng sản 
chưa thay đổi bản chất, chưa hết phản bội quốc gia dân tộc, thì họ vẫn còn phải chống. Đến chiều, 
đến tối, đốt đèn lên và, nếu cần, giăng luôn mùng chống cộng. 

Họ không quốc tế, không chủ trương hận thù, không vô sản hóa toàn dân, không nằng nặc đòi 
chính quyền, không chủ trương sắt máu bạo lực chuyên chính, không thủ đoạn lưu manh, nên họ 
chống cộng. Vì những điều đó chính là cộng sản. Họ có thể lãng mạn, nhưng không cực đoan, 
không tưởng. 

Chứ chẳng lẽ để: 
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- các ông "cộng sản mới" đã làm cuộc cách mạng chủ nghĩa sai thì (họ phải) làm lại cuộc cách 
mạng dân chủ khác, còn những người quốc gia chỉ có vai trò hưởng ứng chính nghĩa mới do họ chủ 
xướng mà thôi? [4] 

- mấy ông ngụy quyền cũ lại thử thời vận một lần nữa? 
Những vị nào tâm hồn cao thượng, đầu óc phóng khoáng, đường lối cấp tiến nhìn thấy người 

"cộng sản mới" ra sao, khác người cộng sản cũ ở những điểm nào, và là những ai, ở đâu xin vui 
lòng dạy bảo, để họ khỏi mất công chống bậy chống bạ. Thực ra, chuyện "sống chung hòa bình", 
ông bà dạy từ khuya rồi: Dĩ hòa vi quí, chín bỏ làm mười, gà cũng một mẹ chớ hoài đá nhau,... Chớ 
nào phải phát kiến của thời đại gì đâu. Nên chúng ta lúc nào chả muốn hòa hoãn. Nhưng cây muốn 
lặng mà gió chẳng muốn đừng, thì làm sao đây? 

Qua báo Người Dân, Người Việt, tôi thấy các ông Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Gia Kiểng, (bạn 
của ông) Thanh Chí kêu gọi hòa giải hòa hợp. Ông Kiểng, ông Hiệp thì hòa giải "kẻ thua" với "kẻ 
bị lừa", với "người cộng sản mới"; nhưng không hòa giải với nhà nước, đảng, chủ nghĩa cộng sản, 
kẻ bịp bợm. "Ông bạn", trái lại, đòi hòa giải "phải phát xuất từ phía những người cầm quyền" với 
"người thua". Ông Nguyễn Hữu Chung thì đòi hòa giải từ trước 75 lận. Còn bây giờ thì "xin ngưng 
chống cộng, vì làm gì còn cộng sản nữa mà chống". 

Khổ nỗi, ai cũng rõ, trước 75, cộng sản quyết gây chiến, quyết chiếm cho bằng được Miền 
Nam, vậy hòa giải bằng cách nào? Thưa: "Phải hô hào hòa bình trong khi vẫn cứ đánh" (4). Bây 
giờ làm chủ đất nước là Nhà Nước, là Đảng, là kẻ bịp bợm mà chỉ hòa giải với kẻ bị lừa, nên vẫn 
còn đối tượng (cộng sản), thì "phải bắt buộc đi qua những thỏa hiệp giai đoạn"! [5] Và nếu "người 
cầm quyền" không chịu "phát xuất", "thỏa hiệp", thì "anh nào cố khơi lại chuyện cũ là phản động" 
chăng, thưa "ông bạn"? 

Riêng phần tôi, ông bà dạy sao, xin tuân y như vậy: Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì 
sống và ngu si hưởng thái bình nên, với quyến thuộc bạn bè trang lứa 45, tôi đã thưa: Tôi ngu, chỉ 
biết không có nhà cách mạng nào là Hồ Chí Minh cả. Nếu có, phải có người biết. Mà không ai biết 
gốc tích ông ta là đâu. Vậy, một là ông nói láo chứ không có thành tích gì. Hai là ông có gì khuất 
tất phải giấu tung tích. Ba là ông đích thị Nguyễn Ái Quốc cộng sản. Cùng bè lũ với Võ Nguyên 
Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai,... thì đích ông là cộng sản. Mà ông lại 
giám láo, nhận là cha già dân tộc. Dối trá, lưu manh, hỗn láo là cộng sản. Là cộng sản thì không thể 
là quốc gia dân tộc. Theo chúng ít thì gây hại ít. Theo chúng nhiều thì gây hại nhiều. 

Nhưng tôi đã được quí vị đó dạy dỗ: Đảng Cộng Sản đã giải tán. Cộng sản cũng là người Việt 
Nam. Cộng sản lúc này yếu xìu, vì có Tàu, có Tây, có các đảng phái áp lực. Liên hiệp (hòa giải) là 
đường lối quốc gia dân tộc. Đừng có lạc hậu, ngoan cố, phản động. Tôi ngu, cản không nổi, đành 
chờ thành quả của quí vị đó. Nhưng nhờ ngu nên nay mới ở đây no ấm, nhờ biết cộng sản nên 
không đến nỗi sống thân tàn chết ma dại, và cộng sản chẳng làm gì được tôi. Cũng do đó, tôi chẳng 
có gì riêng tư thù hận cộng sản. Mà theo tôi, nhìn theo một khía cạnh khác, có cộng sản, mới có 
đồng bào ruột thịt của tôi làm chủ tịch, ủy viên, "người (đã chết) đói năm 1945 làm đại tá và ăn rau 
muống (nếu không chịu ăn cướp)" (5) ở Miền Bắc; mới có tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, tướng 
tá ở Miền Nam chứ. Và biết cộng sản bao nhiêu, tôi khâm phục quí vị cộng tác với cộng sản bấy 
nhiêu. 

Hồi 45-46, Đảng Cộng Sản Việt Nam giải tán. Rồi 1951 chỉ lập Đảng Lao Động hiền khô. Mãi 
sau 75 mới lập lại Đảng Cộng Sản. Lần này, tôi cầu mong, "trong hiện tình", Đảng Cộng Sản Việt 
Nam rán lương thiện hơn, đừng giải tán. Kẻo quí vị hòa giải hòa hợp chỉ được viết lịch sử với các 
đảng Lao Động, Xã Hội, Dân Chủ, Tổ Quốc, Tổ Cò thì sẽ nhất định không hay bằng viết chung với 
Đảng Cộng Sản. Vậy xin Đảng hy sinh thêm chút nữa. Chớ có giải tán. Để "trong hiện tình" tôi còn 
được cám ơn thượng đế, là những oan hồn uổng tử liên hiệp: Nam bộ kháng chiến 45, toàn quốc 
kháng chiến 46, hồ hởi đón Bác về giải phóng thủ đô 54, vui mừng hòa bình hòa giải dân tộc 75,... 
đều sắp được siêu thoát. Vì thập niên 90 này đã sản xuất được nhân sự biết viết những trang lịch sử 
dân chủ tự do hòa bình với cộng sản! Cộng sản đang giãy chết. Lúc này cộng sản cũng yếu xìu, 
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cũng nhiều thiện chí, cũng bị nhiều áp lực. Chống cộng lúc này là lạc hậu, ngoan cố, phản động. 
Một lần nữa, tôi lại đành chờ thành quả. 

Thưa các ông bà tù nhân "cải tạo": Xin các ông bà cứ hồ hởi, yên tâm "học tập". Chỉ nay mai, 
những người anh em "cộng sản mới" sẽ đến tận nơi ôm hôn thắm thiết và mời các ông bà ra cùng 
viết chung lịch sử. Cỡi ngựa với đức ông vui lắm. Để chấm hết, tôi xin thưa, từ xưa đến nay có ai 
không muốn hòa giải hòa hợp đâu, ngoại trừ đám tay sai hai miền (nay thì khác, hai đám này còn 
chủ trương hòa giải hòa hợp hơn bất cứ ai). Nhưng cũng đến nay, chưa ai biết làm sao cho có hòa 
giải hòa hợp không bịp bợm, đang ngóng đợi các ông bà tâm hồn phóng khoáng tiến bộ. Mà chỉ 
thấy kêu gọi không, thì đi đến thế giới nào. Xin các ông bà rán đưa ra một kế hoạch, một phương 
thức chỉ dẫn phải làm gì, làm như thế nào để mọi người thực thi. Ai mà chả ngóng như ngóng mẹ 
về chợ, sẽ vâng theo răm rắp. Chả hạn hòa giải hòa hợp phải ít nhất có hai phe. Hoặc phe mạnh tha 
tào, thi ân bố đức cho các phe yếu, kiểu đổi mới, cởi trói mà "ông bạn" kêu gọi. Hoặc không xong, 
thì các phe lực lượng tương đương sẽ cùng "thỏa hiệp". Nhưng đương nhiên chỉ có thỏa hiệp khi 
các phe có khả năng tạo được cái hại khiến đối phương phải ngán (cái gậy) và cái lợi để đối 
phương ham (củ cà rốt). Như chú Sam đó. Cả cây gậy lẫn củ cà đều bự tổ chảng. Nên các đại tiểu 
tiểu thư Liên Xô, Trung Hoa, Việt Cộng nhảy lên chồm chồm, vỗ bành bạch cả mấy chục năm 
trường, rốt cuộc chị nào cũng tỉ tê, nỉ non xin nâng khăn sửa túi. 

Nhà nước cộng sản dư quyền tác quái, rượt quí vị co cẳng chạy dài, bóp dân lè lưỡi tắc thở. Họ 
lại cũng dư quyền mang lợi nhuận, chia xẻ quyền bính cho quí vị, nới lỏng ách cho dân đen. Còn 
quí vị có gì làm hại cho cộng sản để họ ngán, làm lợi cho cộng sản để họ ham. Nghĩa là quí vị đã có 
lực lượng gì chưa? Nếu chưa, làm sao cho có? Bao giờ mới có? 

Cuối cùng, tôi xin phép mở một dấu ngoặc. Quãng thời gian trước sau 1976 chút ít, tại quốc 
nội, có một "cao trào" nực cười rớt nước mắt. Số là sau khi di tản bất thành, sau khi hoàn hồn, sau 
khi thấy Sài Gòn không "được" tắm máu như Nam Vang, sau khi thấy các anh bộ độ mặt xanh nanh 
vàng, các anh cán bộ răng đen mã tấu, "phe ta" bèn có một màn suy diễn: Mỹ chơi trò giăng bẫy 
cho cộng sản ham hố vô Nam để trở lại quơ một mẻ cho tiện việc nhà nước. Vậy thì, ngàn năm một 
thuở, học không hay cày không biết cỡ Thiệu Kỳ còn chánh phó tổng thống nữa là TA. Thế là thi 
đua giật thành tích để rồi ra... khoe với Mỹ, bèn tranh nhau vào tù, khai tội trạng lu bù, làm "cán bộ 
chấp pháp" tá hỏa tam tinh, không biết viết cung sao cho kịp. Việt Cộng lợi dụng "cao trào", lập đủ 
thứ "mặt trận" cho cả quí vị chống cộng giả lẫn (đáng tiếc) chống cộng thật tham gia. Và mang 
nhốt, cho... an toàn xa lộ. Điều bi đát là khối người tù mọt gông vô ích hoặc trở thành liệt sĩ lãng 
nhách. 

Ít lâu nay, hiện tượng này lại có mòi tái diễn. Cũng vì Mỹ có mòi trở lại! Do vậy tôi mới viết 
bài này. Vì tôi ý thức đang "tham gia một biến cố lịch sử"! (Tôi đã tham gia nhiều biến cố lịch sử 
lắm. Như tản cư, hồi cư, di cư, ngụ cư,...) 

Tôi xin đóng dấu ngoặc lại. Và cầu xin vị nào thực tâm cứu nguy dân tộc rán cẩn tắc, chín 
chắn, kín đáo, thân trọng thiên kim, đừng có vào tù vô ích hay trở thành liệt sĩ lãng nhách. Kẻo 
chúng tôi bơ vơ, không có ai lãnh đạo. Đất nước cần đến quí vị nhiều nhiều, dài dài sau này. Mà 
người tài đức thì như lá mùa thu. 
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Tiệp Khắc", Việt Nam Hải Ngoại số Xuân Tân Mùi. 3. "Nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng", NgườiDân số 
10. 
4. "Những suy nghĩ của anh em bên nhà", Người Dân số 16. 
5. "Nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng", Người Dân số 11. 
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ĐỜI MÀ, ANH TRẤN! 
 
Hồi xưa, tôi những tưởng mọi sự đều giản dị: Tình xe la mua (c'est l'amour), đời xe la vi (c'est 

la vie), bà xờ xăng... bu gi (sans bougie), thày chùa xăng sơ vơ (sans cheveux)! Nên tôi lấy làm vô 
cùng năng nổ với tình, rồi thành con đàn cháu đống, mà mưu sinh vất vả quá. Vì vậy, tôi khôn lên 
và hiểu ra mọi sự không hề giản dị, mà vô cùng rắc rối. Tôi học được rằng đời là một cuộc đấu 
tranh liên tục (la lutte pour la vie, struggle for life). Ngay tôi với bà xã nhà mà cũng cứ phải đấu 
tranh dài dài. Còn duy trì... mối liên hệ được đến ngày nay là do sự... tương nhượng (live and let 
live)! 

Nên cái vụ "hòa giải hòa hợp" của Thông Luận sao thấy có vẻ lý thuyết hoang đường quá. Giá 
mà nói kiểu cộng đồng sinh tồn, cộng đồng đồng tiến như ông Diệm ông Nhu có lẽ dễ lọt tai hơn. 

Trong đấu tranh thì không nên lật tẩy kẻ thù của kẻ thù ta. Nhưng vì không đấu tranh với ai, 
ngoài bà cụ thân sinh ra lũ nhỏ, nên tôi thấy cần phải nói cho thế hệ trẻ khỏi có lầm. 

 
Vậy thì: Đấu tranh (hay giành giật) là qui luật. Cho nên thời gian này, có Mỹ vô, chúng ta liên 

tiếp nghe các ông bà đảng viên cộng sản Việt Nam đấu tranh nội bộ, tố cáo nhau, thì cũng là tự 
nhiên thôi. Nhưng nhiều vị lại ồn ào quan trọng hóa. Như vừa đây, có cuốn sách đấu đá "Viết cho 
mẹ và quốc hội" của ông Nguyễn Văn Trấn, thiên hạ coi có vẻ hồ hởi lắm. 

Ông Trấn sinh năm 1914. 
Lần mừng thứ nhất là năm 1932. Tôi thi đậu Diplôme. (trang 122). Tôi chưa học hết năm thứ 

nhứt tú tài, là tôi về. (trang 27) 
Tức là classe première, thì giỏi lắm cũng phải là vào các năm 1933-34. Ông xin đi du học, gia 

đình không cho, ông ở nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx, rồi hoạt động trong phong trào Mặt Trận 
Bình Dân 1936 tại Chợ Đệm, quê nhà, cho đến khi gần được làm quản lý báo Dân Chúng mới được 
gặp đàn anh hứa: 

Bây giờ còn có một mình anh với mấy anh nữa. Nhưng ai có việc nấy. Phần anh cố gắng đi. 
Lần này mấy anh [1] được ra tù, tôi sẽ cho anh đi Liên Xô học. (trang 54). 

Rồi từ đó, theo ông kể, ông lu bu việc đảng, thì ông là: 
Nguyễn Văn Trấn tự là Xồi, có đi học bên Nga, về nước còn mang tên Nga là Frigorne [2], 

tham gia hoạt động cộng sản bị bắt, bị tra tấn dữ lắm, chịu đựng anh hùng (trang 32) 
Vào khoảng nào? Chưa kể, theo tờ Thông Luận, một cơ quan ngôn luận tự cho có rất nhiều 

liên hệ chính xác với các "đảng viên cộng sản xét lại" trong nước, còn viết rằng ông Trấn chỉ được 
kết nạp làm đảng viên năm 1940. Phần bạt, nhà xuất bản giới thiệu ông Trấn lại sai lạc thêm khi nói 
ông "từng du học ở Nga (trước 1940), Trung Quốc (trước 1950)", có lẽ vì thấy ông Trấn viết "đã 
năm mươi ba năm rồi, tôi còn nhớ lời thày tôi Dương Hiến Trân và Phùng Định đã dạy vậy" (trang 
165), nghĩa là 1995 - 53 = 1942! Đúng ra là 1952. Vì ông Trấn ra Bắc trong "chuyến đi Bắc Kỳ 
1951", và sau đó mới được gửi đi Trung Quốc học. 

Suốt cuốn sách, toàn những dữ kiện tào lao như thế. Nhưng thôi, với người cộng sản mà tin thì 
đổ thóc giống ra mà ăn, vả ông Trấn năm nay 80 tuổi ngoài rồi, có quyền lẫn chứ. Vậy ta chỉ nói 
chuyện ta biết rõ mà thôi. 

Hồi 1938, lúc bên Pháp có chánh phủ Mặt Trận Bình Dân, ông Trấn làm quản lý báo Dân 
Chúng của cộng sản đệ tam tại Sài Gòn, và khoe thành tích ra báo không cần giấy phép là ghê lắm. 

Thiệt ra câu chuyện là thế này: 
Hồi Pháp thuộc, chủ báo phải là người Pháp. Năm 1936, ông Hồ Hữu Tường, cái nhà ông 

chuyên làm việc động trời đó, vớ được ông Đoàn Văn Trương bị vợ bố dữ thần, chạy đâu cũng 
không... toàn mạng, liền xúi ông này tìm cách vào tù cho... yên thân. Bằng cách ra tờ báo Le 
Militant mà không xin phép. Ai ngờ Pháp nó lờ đi. Thế là có một tiền lệ, người Việt cũng ra được 
báo Pháp ngữ không cần giấy phép. Nhưng còn báo Việt ngữ? Năm 1938, ông tây Cendrieux 
Fauquenot giở chứng, xúi ông Võ Thành Cứ ra tờ Dân Quyền, bị nhà nước bắt giam và tư tòa, 
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chống án hoài, lên tới Hội Đồng Quốc Gia bên Pháp, và thắng kiện. Thế là dân Việt thi nhau ra 
báo: Tranh Đấu, Tia Sáng, Tháng Mười, Thầy Thợ, đều của đệ tứ (tờ rốt kít, cá trê), Dân Chúng (đệ 
tam),... 

Tờ Dân Chúng làm tay sai cho Pháp, cổ võ dân nộp thêm thuế, xung phong tòng quân để bảo 
vệ Đại Pháp đang bị phát xít Đức đe dọa. Vì lúc này thiên triều Nga Xô đang liên minh với Anh 
Pháp chống Đức. Trong khi nhóm đệ tứ cực lực phản đối những điều trên. Chẳng cần phải sống 
thời đó cũng dư hiểu dân chúng ủng hộ phe nào, biết phe nào là bảo vệ quyền lợi người dân, phe 
nào phản bội. Thế thôi, chả có gì ghê gớm hết trọi. 

Ông Trấn được làm quản lý là vì Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập (trung ương đảng) chơi trò ma 
bùn, núp ở Hóc Môn Bà Điểm xúi trẻ, được thì ăn cả mà ngã thì mấy anh mỏ trắng lãnh đủ. Cái trò 
này mấy chú không cao tay ấn cứ bị hoài. Xin quí vị coi dưới đây: 

Đột ngột (cũng) trong tuần thứ tư tháng Tám này [21-8-1939], nước Nga và nước Đức lại ký 
hiệp ước bất xâm phạm. Người Sài Gòn xao xuyến với tin Staline ôm hun Ribbentrop ở sân ga Mạc 
Tư Khoa. Ký giả các báo quốc ngữ Sài gòn ví tôi tại tiệm nước mà đòi cắt nghĩa. Tôi sanh kế hoãn 
binh: 

- Các anh cứ dành hai cột để đó. Tối nay, cũng tại đây (cà phê báo chí), tôi sẽ giải thích. 
Tôi ngồi xe thổ mộ, lên chị Hai Sóc. Chị véo tai tôi và nói ê chề: - Không còn gặp được [3] nữa 

rồi, em ơi! 
Tôi bơ vơ, lộn về nhà Kỉnh. Hai đứa nói qua nói lại với nhau, rồi cùng đọc lại nghị quyết đại 

hội VII quốc tế cộng sản... (trang 63) [4]  
Đàn anh bỏ chạy mất tăm, hai ông Trấn Kỉnh cũng tìm đường lặn, vì làm tay sai cho Nga, thì 

tất cũng lại phải trở cờ làm tay sai cho Đức, thành kẻ thù của Pháp mất rồi, còn tình nghĩa khắng 
khít liên minh tư bản-cộng sản nữa đâu. Đó là chuyện xưa. Nay ông Trấn viết sách để giải tỏa nỗi 
ấm ức không được ăn trên ngồi trốc. Nhưng lại ngớ ngẩn phang rằng tội lỗi cộng sản là do thủ đoạn 
của đám Bắc Kỳ, mà viết rằng: 

Tới đây, tôi có lời nhắn với vài anh trí thức Việt Nam ở hải ngoại. Những anh này thông thái 
chê trách chủ nghĩa cộng sản. Họ quên rằng lịch sử làm ra bởi con người. Xin hãy xem những 
người này: Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Đỗ Mười. 

Ra cái điều chủ nghĩa cộng sản vẫn thơm lắm, tội vạ là do những tên Bắc Kỳ này cả. Mà lờ đi 
những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, 
Nguyễn Khoa Văn, Phan Anh, Hồ Viết Thắng,... Đa số trùm cộng sản là người Trung. 

Ông Trấn không nhìn thấy nổi rằng thiệt ra vẫn chỉ là những sự giành giật tranh chấp nhau từ 
xưa tới nay, khi âm ỷ, khi bùng nổ đấy mà thôi. Nhưng không phải là giữa Trung Nam Bắc. 

Các bạn trẻ có lẽ không lưu tâm, thành không biết, chứ thiệt ra giữa các ông bà cộng sản Việt 
Nam, ngay từ buổi đầu đời, đã liên tục đấu tranh giành giựt, thanh toán nhau dữ dằn rồi, y như giữa 
các ông nội ông ngoại của họ, Stalin và Trostky chả hạn, giữa Bolshevik và Menshevik chả hạn, thì 
họ làm sao còn buồn nói đến chuyện hòa giải hòa hợp với ma nào bên ngoài nữa mà các bạn hòng? 
Thiệt vậy. Nếu ta đọc sơ qua lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam thì sẽ thấy, ngay từ đầu, Đông 
Dương Cộng Sản Đảng tại Bắc Kỳ, thành lập ngày tháng 6, 1929, An Nam Cộng Sản Đảng tại Nam 
Kỳ thành lập tháng 10, và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn tại Trung Kỳ, thành lập tháng 1, 1930 
đã hầm hè chửi bới nhau hết nước hết cái suốt nửa năm trời, tranh xin được quốc tế cộng sản công 
nhận. Quốc tế cộng sản phải phái Trần Phú về Trung Quốc chỉ thị Hồ Chí Minh bắt cả ba đảng gộp 
lại vào ngày 3-2-1930 (ngày này cũng do quốc tế cộng sản bắt nhận chứ không đúng thiệt đâu 
nghe). 

Mấy anh chị, kể cả Hồ Chí Minh, tuy vẫn hết sức trung thành, nhưng lúc đó còn lơ mơ, nên lấy 
tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam! Hồ Chí Minh thay mặt Quốc Tế Cộng Sản và Đảng Cộng Sản 
Việt Nam ra lời kêu gọi: 

Hỡi công nhân nông dân, binh lính, thanh niên học sinh! 
Anh chị em bị áp bức bóc lột! 
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Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt 
giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp 
bức bóc lột chúng ta. Từ nay, anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi 
theo Đảng... 

Nhưng chẳng may tình hình lúc bấy giờ buộc phải o bế đế quốc tư bản. Nên tháng 10 cùng 
năm, Quốc Tế Cộng Sản lại phái Trần Phú về họp tại Hong Kong, bắt đổi tên thành Đảng Cộng Sản 
Đông Dương, chứ không được có tinh thần quốc gia Việt Nam. Trần Phú là tổng bí thư đầu tiên, và 
ban bố đường lối lại, phải là:  

Trong lúc đầu, cuộc cách mạng Đông Dương sẽ là cuộc cách mạng tư sản dân quyền. 
Tư sản dân quyền cách mạng được thắng lợi, chánh phủ công nông đã dựng lên rồi, thì công 

nghiệp trong nước được phát triển, các tổ chức vô sản sẽ thêm kiên cố, sức mạnh giai cấp tương 
đương sẽ nặng về phía vô sản. 

Lúc đó sự tranh đấu sẽ thêm sâu thêm rộng, làm cho cách mạng tư sản dân quyền tiến lên con 
đường cách mạng vô sản. Thời kỳ này là thời kỳ cách mạng vô sản toàn thế giới và thời kỳ kiến trúc 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Bang Xô Viết; xứ Đông Dương sẽ nhờ vô sản giai cấp chuyên chính các 
nước giúp sức cho mà phát triển, bỏ qua thời kỳ tư sản mà tranh đấu thẳng lên còn đường xã hội 
chủ nghĩa. 

Dù đã gộp về một mối, nhưng trên thực tế vẫn có hai khuynh hướng rõ rệt: Một, phía Bắc ảnh 
hưởng trực tiếp của Nga và một, phía Nam ảnh hưởng của Pháp. Phía Bắc phần lớn do Nga -- thấy 
thất bại, không tạo loạn nổi ở Âu Châu, bèn quay sang Á Châu -- phái Borodine đi Trung Quốc và 
phong cho Hồ Chí Minh là Ủy viên Đông Phương Bộ, đặc trách Nam Phương Cục, lập Thanh Niên 
Cách Mệnh Đồng Chí Hội để kết nạp người, loại Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phạm Văn Đồng, rồi Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Đang, Trần Huy Liệu,... 
Những người này được huấn luyện tại Nga Xô, hãnh diện tự xưng là dân "mút cu te" (moscoutaire, 
kẻ ở Moscou về), hoặc chỉ luẩn quẩn ở biên giới Tàu, hoặc chưa hề ra khỏi nước! 

Phía Nam phần lớn lại từ Pháp hồi hương, thành có phần nào ảnh hưởng phóng khoáng của Âu 
Châu, như Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giầu, Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, Trần Ngọc 
Danh,... Những ông bà "retour de France" (ở Pháp về) này tuy so với thành phần quốc gia và 
khuynh tả, như Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Dương Văn Giáo, Hồ Văn Ngà, Nguyễn 
An Ninh, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương,... thì đều yếu kém rất xa, nhưng vẫn tự cho mình hơn 
cánh phía Bắc rất nhiều, chê phía Bắc chuyên làm những việc ngu muội, như Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
cho nên tích cực tham gia những vụ tranh cử hội đồng thành phố, hội đồng quản hạt, dân biểu, kinh 
tế, vân vân... 

Hơn thế, trung ương đảng bộ vẫn nằm tại miền Nam. Cánh phía Bắc ấm ức, nên năm 1940 -- 
lúc này Nga vẫn còn đi đôi với Đức, ra chỉ thị cho các đảng chư hầu quấy phá Anh Pháp -- gặp dịp 
"Nam Kỳ Khởi Nghĩa" liền gài cho Pháp bắt trọn ổ. Pháp nổi sùng, mang ra bắn một loạt. Tội 
nghiệp! 

[Thế là Hồ Chí Minh trả được mối hận tình bị cướp vợ đối với Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị 
Minh Khai, đảo chánh để mang trung ương đảng bộ về Bắc, cho Trường Chinh làm bí thư trung 
ương lâm thời, chờ Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về cầm trịch, vào tháng 2, 1941. 

Và từ đó phe phía Bắc nắm quyền luôn, đá phe phía Nam những cú ngoạn mục. Thí dụ: Trong 
tất cả các thành tích của cộng sản Việt Nam, vụ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đại qui mô và yêng hùng số 
một, thế nhưng bài... quốc ca của cộng sản lại chỉ là "Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên" [5]; 
vụ Mậu Thân 1968 đẩy Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào thành cho Việt Nam Cộng Hòa mần 
thịt; vụ dẹp nhà nước Miền Nam sau ngày 30-4-1975,... 

Do đó, các anh già tập kết và Mặt Trận Giải Phóng ức lắm, đâm chửi nhằng. Thế thôi, chứ 
chẳng yêu nước thương nòi gì đâu. 

Mấy anh chị cả đời là cộng sản, làm đủ mọi chuyện ác nhân ác đức. Bây giờ cập kè miệng lỗ 
mà nhận là mình ngớ ngẩn, u mê, có tội với đất nước con người Việt Nam thì chuế quá. Nên cứ 
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xưng xưng nói mình có công giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong khi tín điều của các anh chị 
là không có tổ quốc, là thần phục Liên Xô, trong khi đứa con nít cũng biết chính các anh chị đã thò 
bút ký Hiệp Định Sơ Bộ để mời Pháp trở lại, ký Hiệp Định Genève để phân chia xứ sở, và nếu 
không tự mấy anh chị thì đất nước đã độc lập thống nhất giầu đẹp từ khuya rồi]. Ngày 22 tháng 6, 
1941, Đức quay ra tấn công Nga Xô. Nga, Anh, Pháp lại thành đồng minh chống Đức, Ý, Nhật! Vì 
Nhật đã vào Việt Nam, Pháp bèn thả các ông bà cộng sản trong tù ra, vừa chính thức vừa lờ cho... 
vượt ngục, để chung lưng chống Nhật. Nên ông Trấn có dịp trồi lên. Ông viết: 

Khi mà đại bác Bertha của Hitler đã bắn lọt đạn vào Mátxcơva, đám tờ rốt kít loi choi đã reo 
mừng thành trì cách mạng của đệ tam quốc tế sập rồi! Tôi nói lại rằng: Liên Bang Xô Viết mà mất, 
thì tôi sẽ tự tử cho các người coi. Vì bản thân cứu cánh của đời mình đã mất, thì sống để làm gì? 
(trang 261). Rồi trong chương "Nhân tình Hà nội 60", ông Trấn lại nhận định như thế này: Chiến 
lược Liên Xô nhằm thực hiện cách mạng vô sản trên khắp địa cầu. Trước hết nhằm xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản ở Liên Xô và đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đồng thời ủng hộ các phong 
trào cộng sản thế giới và tích cực giúp đỡ các nước đang phát triển giành được độc lập. 

Việc Liên Xô phấn đấu cùng các nước anh em áp dụng rộng rãi các thành tựu mới nhứt của 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, để tạo ra một sức sản xuất mới, việc ấy quan trọng biết chừng 
nào! Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhanh chóng và liên tục; củng cố nền 
quốc phòng của hệ thống; thắng hẳn chủ nghĩa tư bản về năng suất lao động, tạo ra một khối 
lượng hàng hóa nhiều hơn và tốt hơn hệ thống tư bản, từ đó ủng hộ, động viên giai cấp công nhân 
ở các nước tư bản trong cuộc đấu tranh xã hội, từ đó giúp đỡ nhiều hơn cho các nước đang phát 
triển. 

Khâu chính của chiến lược ấy là đấu tranh bảo vệ hòa bình. Tôi đồng ý lắm, từ thuở tôi lõm 
bõm đọc Lénine và nặng lòng với cái thắng lợi chung cuộc của ta (trang 320) 

Thưa quí vị, tôi không biết chắc nhận định trên đây là ở vào thời điểm nào: hiện nay (1995) 
hay vào lối thập niên 60 như tựa đề đầu chương. Nhưng thời điểm nào thì cũng chỉ chứng tỏ một sự 
ngây ngô hết chỗ nói. Chúng ta hy vọng gì vào những "đỉnh cao trí tuệ" như thế này, để mà hồ hởi 
về cuốn sách!!! Với các ông các bà chống cộng thì ắt thừa hiểu cộng sản là gì, lừa bịp, tàn bạo, tráo 
trở ra sao. Đọc nó hẳn chắc chỉ để thỏa tính tò mò, chẳng biết gì thêm. Với các ông các bà bỏ Việt 
Nam mà đi vì không ưa cộng sản do lý do này lý do khác thì chắc sẽ được xác chứng là quả những 
điều những người chống cộng nói xưa nay không phải là vu oan giá họa, nhưng liệu biết vậy thì có 
khiến các vị này trở thành chống cộng hay không, lại là cả một dấu hỏi to lớn. Có lẽ nó ích lợi nhất 
là cho những người trẻ chưa biết cộng sản là gì, không thèm sợ cộng sản, chê cha anh hẹp hòi thù 
hận. Thì những lời do chính người cộng sản trực tiếp nói ra là tốt. Nhưng những vị này liệu có đọc 
được chữ Việt chăng. Mà có đọc được thì liệu có tò mò đến mức muốn đọc không. Vì có gì liên 
quan đến cuộc sống của họ? Và ngay cho có, đọc xong, liệu cũng có khiến họ phải làm một cái gì 
chăng, thì cũng lại là một dấu hỏi thiệt bự! 

Dù sao, điều chắc chắn nhất là ông Văn Nghệ, và có thể cả ông Trấn, năm nay có một món tiền 
lớn để ăn tết. Thế thì cũng tốt chán rồi. 

 
1. Tức là mấy anh lớn trong đảng bị bắt sẽ được thả ra. 
2. Một thứ "tên thánh" mà mấy ông bà ở Nga về lấy làm hãnh diện, chứng tỏ đã được đồng hóa, trở thành 
khuyển mã. Đây là Nguyễn Văn Trân (không dấu sắc), một đảng viên khác, mà Văn Nghệ hiểu lầm. 
3. Trung Ương Đảng, tức Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập núp trong Hốc Môn, Bà Điểm. 4. Năm 1935, Đại Hội 
Quốc Tế Cộng Sản VII đề ra đường lối liên kết giai cấp, tư bản-cộng sản, cô lập phát xít, để bảo vệ Nga Xô. 
5. Cuộc khởi nghĩa Đô Lương là do các anh em binh sĩ trong quân đội Pháp chủ trương, không liên quan gì 
đến cộng sản. 
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ĐỪNG NHẬP NHẰNG, ANH BẢY! 
 
Tôi thấy anh Bảy Trấn dở ẹc, thay vì nhìn cho đúng vấn đề, là không hề có sự kỳ thị Trung 

Nam Bắc, kể ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, rồi Đảng Cộng Sản Đông Dương, rồi 
Đảng Lao Động, rồi lại trở về Đảng Cộng Sản Việt Nam của ảnh, mà chỉ là sự tranh chấp quyền 
lực giữa hai lũ tay sai: một lũ chịu ảnh hưởng sâu đậm của cộng sản Đông Âu (Mạc Tư Khoa), vừa 
khỏi vòng phong kiến lại được toàn quyền tự tung tự tác, nên thủ đoạn, tàn bạo hơn; một lũ ít nhiều 
có ảnh hưởng của cộng sản Tây Âu (Ba Lê), vừa bị truyền thống dân chủ lâu đời giới hạn, lại lép vế 
đủ đàng so với các phe quốc gia và xã hội, nên sinh hoạt văn minh hơn tí chút. Và hệ quả tất nhiên 
là lũ nào lưu manh tàn bạo hơn là ăn tiền. Trong nội bộ của ảnh, cũng như giữa các ảnh và chúng 
ta, những người không cộng sản. Đó là chân lý. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy 
không bao giờ thay đổi. Nghe hình như quen quen, phải không anh Trấn? Nói vậy mà chơi, chứ 
anh Bảy chẳng dở chút nào đâu. Ảnh tất phải thuộc sử Đảng chứ. Dù lúc còn trẻ chưa được "chiếu 
cố", thì sau này "học tập", ảnh cũng phải thừa biết là, sau hồi xất bất xang bang Xô Viết Nghệ Tĩnh 
1930-1931, Mạc Tư Khoa đã thành lập ban chấp hành trung ương lâm thời cho Đảng Cộng Sản 
Đông Dương, và phái về khoảng 40 cán bộ, phân chia giang sơn phía Nam gồm Nam Kỳ, Nam 
Trung Kỳ và Căm Bốt cho Trần Văn Giầu (bí danh Hồ Nam); phía Bắc gồm Bắc Kỳ, Bắc Trung 
Kỳ và Ai Lao cho Lê Hồng Phong (bí danh Hải An) [Ban chỉ huy ở ngoài (nước)] chứ gì. Rồi lại 
cái sự ủng oẳng về vụ Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà phe Trường Chinh chối giãy nảy đó! Mâu thuẫn 
đâu có phải do giữa người Việt Nam Miền Nam Miền Bắc? Anh Trấn cố tình nhập nhằng đấy. 
Nghề của các anh cộng sản mà. Nghe các ảnh sao, mà tin vậy, là chỉ có mà chết! Đây nè: 

Ngay từ ngoài bìa, chỉ mỗi một cái tựa sách "Viết cho mẹ và quốc hội" không thôi, mà lơ mơ 
là chết một cửa tứ với ảnh. Bạn tưởng ảnh viết cho má ảnh hả? Không! Viết cho tổ quốc? Không! 
Viết cho quê hương dân tộc? Không đâu! Ảnh viết cho... Đảng của ảnh đấy!!! 

Thì, ngay trong thư "Mở đầu", ảnh chả kết rằng: 
Khi mẹ có lỗi thì can, 
Không nghe thì cũng van lơn nằn nì. 

Má ảnh thì lỗi gì? Tổ quốc thì lỗi gì? Quê hương dân tộc thì lỗi gì? Cho nên ảnh chỉ viết cho 
Đảng! Rằng thì là ảnh giỏi lắm, "Bác Hồ" ghê lắm, Đảng khá lắm, Mác Lê hay lắm. Chỉ tự cái lũ 
Bắc Kỳ láo lếu mới nên nông nỗi ngày nay mà thôi. Ảnh tự khoe "liến lắm"! Không, ảnh láu lắm! 
Ảnh đổ cho lũ Bắc Kỳ làm láo, Đảng có loạng quạng chút tíu. Nhưng chủ thuyết vẫn là "đỉnh cao 
trí tuệ", các ảnh vẫn "anh hùng", Bác vẫn "sáng suốt", nên chỉ cần van lơn nằn nì Đảng trở lại con 
đường Mác Lê, noi gót Bác "hành quân", loại cái lũ Bắc Kỳ là đủ. Để các ảnh, và con cháu các ảnh 
nắm quyền, phè phỡn. Là mọi sự sẽ tốt đẹp ngay! Các ảnh đâu có bao giờ nhận tội với tổ quốc, xin 
quốc dân tha tội. Các ảnh chỉ tố cáo các đồng choé làm bậy mà thôi. Thế mà cũng thừa đủ cho bà 
con mừng rơn! Toàn bộ cuốn sách, anh Trấn dùng để tự suy tôn, nói dóc về mình. Nổi bật nhất là 
ảnh khoe sống... có luân thường, sống có ích, sống anh hùng, và nhiều nữa, vân vân và vân vân. 

Nhưng chỉ tạm luận về ba điểm này thôi. 
Có cái luân thường nào dạy anh Trấn giết tróc bao nhiêu lương dân vô tội? Có cái luân thường 

nào dạy ảnh giết hết những nhân tài, những người ái quốc chân chính tại miền Nam: Phan Văn 
Hùm, Trần Văn Thạch, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Phú Sổ, Dương Văn Giáo, Hồ Vĩnh 
Ký, Huỳnh Văn Phương, Diệp Văn Kỳ, Huỳnh Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Thiệp, Huỳnh Thái 
Thông, Phan Văn Chánh, Nguyễn Háo Đàng,... còn nhiều lắm, dài dài, không kể siết? Có cái luân 
thường nào dạy ảnh chôn sống, cắt tiết những người mà bắt buộc chính ảnh cũng không thể phủ 
nhận tài ba, đức độ và lòng yêu nước? Chính Nguyễn Văn Trấn, Kiều Đắc Thắng (Kiều Tấn Lập), 
Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai, Phạm Hùng -- sáu tên đồ tể đáng ghê tởm 
nhất ở miền Nam -- chuyên đập đầu bằng chày, mổ bụng dồi trấu, chặt ra nhiều khúc, chôn sống, 
buông sông đồng bào (cá nhân và tập thể), một thời tung hoành tại khắp miền Nam. 
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Làm những việc này, ảnh xứng đáng để Võ Nguyên Giáp -- "người anh hùng Hà Nội", tên đồ 
tể số một chuyên chôn sống, cá nhân và tập thể, các người quốc gia miền Bắc -- tuyên dương là 
"người anh hùng Chợ Đệm" (le héros de Cho Dem), mà rồi ảnh lấy làm vinh hạnh. 

Nói về có ích, thì -- kể ra như vậy -- ảnh có ích cho Đảng của ảnh thật, nhưng ích gì cho quốc 
gia dân tộc để mà khoe "cái ưu việt"! Nhưng có lẽ cũng đúng: ảnh có "cái ưu việt" là đã sát hại 
được lắm nhân tài và người yêu nước của miền Nam - nhiều nhất và bằng phương cách dã man 
nhất trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Việt Nam! 

Bây giờ nói đến chuyện sống hùng. Rất hùng nên ảnh không nhận tội, mà mang gán hết cho lũ 
Bắc Kỳ. Rất hùng nên ảnh lật lọng như trở bàn tay. Ảnh chê Trần Văn Giàu (Ông Sáu, Xuyên Vân 
Nhạn) không hoạt động hồi Mặt Trận Bình Dân 1936, làm chỉ điểm tay sai cho Pháp sau hồi Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa 1940 thất bại. Ảnh tự khoe là "người tổ chức cướp chánh quyền ngày 25 tháng Tám 
ở Saigon là chính tôi đây, chớ tôi không có ai trên đầu để tôi làm phó." Nhưng lại cũng chính ảnh 
viết: 

Ta thành công là nhờ điều kiện đồng minh thắng, Nhựt thua. Không có cái đó a! Thì còn 
khuya, có phải không anh? Và: 

Cơ sở giai cấp, nền tảng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhứt của chánh quyền khâm sai Nguyễn 
Văn Sâm có đó, và không phải yếu... Họ sợ tiếng collabo [cộng tác] với phát xít, đồng minh sẽ đối 
xử là tội phạm chiến tranh, cho nên một tiếng hét đả đảo ngày 25-8 đủ cho ông Sâm nhào. Ghế bỏ 
trống. Ta leo lên và dựng Ủy Ban Hành Chánh Nam Kỳ. 

Bỏ trống thì con khuyển leo lên cũng được, ngoài Bắc trong Nam thì cũng vậy cả thôi (xin đọc 
"Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang", NgD 62, 64). Mà cái Ủy Ban Hành Chánh Nam Kỳ mà ảnh nói 
đó, buồn cười thay, lại do Trần Văn Giàu chỉ đạo! Và ảnh "được cho làm giám đốc Quốc Gia Tự 
Vệ Cuộc Nam Kỳ." 

Rồi, để mặc các thành phần yêu nước kháng chiến, tất cả các ảnh đã hèn mạt rút "về Chợ Đệm, 
đặt Quốc Gia Tự Vệ Cuộc tại đó. Bây giờ thêm được Phạm Hùng, mà Nguyễn Văn Kỉnh giới thiệu 
là phó của tôi, nhưng làm gì tôi cũng phải hỏi ảnh. Vậy là đã có Kiều Tấn Lập lo về xét xử tra hỏi, 
Phạm Hùng phụ trách chung và cho ý kiến quyết định, hoặc giam hoặc thả những nạn nhân mà anh 
em thanh niên trong thành bắt trói và giải xuống." Thanh niên nào trong thành? Lũ khuyển ưng 
khuyển phệ các ảnh phái đi lùng sục khắp nơi để bắt họ thì có. 

Ảnh lại cũng mượn lời dân Nam Bộ coi thường Hồ Chí Minh (người Trung chứ không phải 
Bắc Kỳ đâu nghe), để rồi láu cá, ngay đó nịnh: 

Tôi có thưa Cha, chúng con mai này về Nam, được Cha cho phép, sẽ cầm cục đất bẻ ra chia 
cho nông dân. 

THẾ THÌ (chữ của ảnh, nói về nỗi chán nản của người Miền Nam đối với dân tập kết), sợ rằng 
tên Tố Hữu (tên đàn anh mà ảnh kính mến, cũng lại người Trung) cũng còn thua khoản nâng bi đội 
đĩa của ảnh là đàng khác! 

Cũng thế, nơi trang 208, ảnh thưa cùng Tạ Quang Bửu (lại người Trung nữa):  
Vậy thì thưa anh thông cảm chấp nhận điểm trung tâm của đề án cải cách giáo dục của tôi là 

"tiên học lễ, hậu học văn". Lễ mà tôi nói đây là chủ nghĩa Marx-Lénine. Hãy đem mà dạy nó cho 
thày, rồi tới cho trò. Ít ra thì tôi cũng giữ vững được đảng tính. 

Nghĩa là chính ảnh có công mang Mác Lê cưỡng bách vào chương trình học. Nhưng rồi lại 
cũng chính ảnh (trang 249) leo lẻo: 

Nghiêm trọng là sự yếu kém về giáo dục, có xu hướng là đưa nó vào lãnh vực phi sản xuất về 
mặt kinh tế, "tiên học lễ, hậu học văn", một nền giáo dục không tầm cỡ và nguồn tài chánh không 
đáp ứng nổi! 

Ảnh lại còn làm ra vẻ sáng suốt, la lớn: 
Trời ơi! Đảng của tôi đã nghe lời người ngoài, kéo khúc cây cong quá trớn. Nó bật trở lại, giết 

chết bao nhiêu vạn sinh linh. 
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Mèng đéc ơi! Bộ chỉ những tên theo Tàu Cộng mới là nghe người ngoài, mới làm chết sinh 
linh. Còn Nguyễn Văn Trấn "sẽ tự tử nếu Liên Bang Xô Viết mất", đấu tranh giai cấp trong khi 
Việt Nam chẳng có khỉ khô giai cấp công nhân, cưỡng bách Mác Lê trong chương trình giáo dục, 
chôn sống nhân tài lương dân đất nước thì không nghe người ngoài, không sát hại sinh linh??? 

Bây giờ, lũ già các ảnh cũng vẫn chia làm hai phe: phe ảnh hưởng Nga, nay chuyển sang thờ 
Tàu, thờ Mỹ, đang làm thái thượng hoàng, chỉ đạo con cháu đè đầu đè cổ nhân dân; và phe ảnh 
hưởng Pháp các ảnh hổng chân, ấm ức họp nhau tìm cách mang con cháu ra cướp lại đặc quyền đặc 
lợi cho các ảnh lên chức thái thượng hoàng, chờ ngày về chầu cụ Mác cụ Lê. Đúng không? Thay vì 
huỵch toẹt như thế, ảnh lại mang chuyện kỳ thị Trung Nam Bắc ra để chia rẽ quốc gia dân tộc. 
Cộng sản các ảnh tổ quốc còn chẳng màng, nói gì địa phương. Các ảnh chưa thuộc bài của chính 
các ảnh lận! 

Thôi, coi như tạm đủ. Ông Trấn chẳng còn bao thời giờ nữa, hãy vâng lời ông Như Phong nhắn 
trên đài BBC, cố nhớ lại, càng nhiều càng tốt, những ngày giờ, nơi chốn mà ông đã chôn sống 
những ai, rồi mau mau thông báo cho thân nhân họ, để con cháu họ biết mà bốc nắm xương tàn, để 
biết đích xác ngày cúng giỗ. Đó là sống có luân thường, sống có ích, theo truyền thống Việt Nam. 
Và cũng hãy mau mau nhận tội với bản thân, với gia đình, với đất nước để được tha thứ. Cho thân 
nhân, con cháu của chính ông đỡ tủi nhục, và làm gương cho những người cộng sản lầm lạc sớm 
trở về với đất nước, với dân tộc, thay vì lươn lẹo chạy vòng vòng. Đó là sống hùng. 

Ông chẳng lừa dối nổi một ai đâu. Ngay cả lũ bắt tay bắt chân với các ông, đang hoan hỉ cổ võ 
các ông, chúng cũng thừa biết bản chất của các ông, nhưng vì muốn ăn ké nên làm ra bộ ngớ ngẩn, 
coi các ông là những người "cộng sản mới" đấy. Cũng nhập nhằng như các ông, một đồng một cốt 
mà thôi! 

Người Việt Nam chân chính lúc nào cũng đại lượng, nhưng chỉ với ai thành tâm hối lỗi, biết 
quay về với chính nghĩa quốc gia. 

 
 
 

TỘI NGHIỆP TÔI QUÁ! 
 
Cứ tạm cho là không phịa đi, thì loài người đã có được... sáu ngàn năm, tính từ Adam và Eve 

của dân Do Thái; Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến tính từ họ... Hồng Bàng -- dòng dõi Abel 
hay... Cain lang thang hai ngàn năm từ vườn Địa Đàng về phương đông thành Thần Nông, Phục Hi 
bên Tàu cho đến thành... Lạc Long Quân và Âu Cơ bên ta -- trong đó có một ngàn năm Bắc thuộc, 
và kể như một ngàn năm cuối cùng này độc lập, tính từ Đinh Tiên Hoàng, để nay bước sang đệ tam 
thiên niên kỷ, tính từ Jésus Christ! 

Thế cho nên tôi cứ tự nhủ là mình may mắn quá, rất có hy vọng được bước vào một kỷ nguyên 
đầy hứa hẹn. Cho đến khi có một thân hữu tặng cho cuốn sách của ông Nguyễn Văn Trấn, có lẽ vì 
thấy tôi hay quan tâm đến các vị có... tiếng tăm. Rồi theo dõi sự đáp ứng của thiên hạ về nó, tôi 
bỗng phải cầm đến cây viết để nói lên cái suy nghĩ của mình. Mà tự thương thân! 

Thương vì, đến giờ phút này, thiên hạ vẫn cái mửng căn cứ vào điều ông này viết, bà kia nói 
để mà hí hửng, mà xét đoán. Kẻ nào ăn ngay nói thẳng thì lại bị chê là ngoan cố, là không phóng 
khoáng, là vu oan giá họa. Ông Văn Cao là trưởng ban ám sát, là điệp viên là một sự kiện. Ông Văn 
Cao làm bài Tiến Quân Ca sắt máu là một sự kiện. Ông Văn Cao làm nhạc, làm thơ, viết văn, vẽ 
tranh mướt rượt là một sự kiện. Ông trưởng ban ám sát có thể làm bài hát, viết văn, làm thơ, vẽ 
tranh sắt máu hay hiền hòa cũng có thể là một sự kiện. Nhưng bài hát, bài văn, bài thơ, nét họa hiền 
hòa không nhất định là một sự kiện bảo đảm rằng tác giả cũng hiền hòa. Văn tức là người (le style 
c'est l'homme) đâu có phải là chân lý, đúng ra thường trật lấc nữa là khác. Tôi xin kể một chuyện 
sự thật một trăm phần trăm. 
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Hồi đầu thập niên 60, một độc giả -- nữ sinh viên y khoa đàng hoàng -- mê tác phẩm của một 
ông viết văn, đến nỗi tác phẩm nào của ổng cũng được cổ đóng gáy da mạ vàng, xếp vào chỗ trịnh 
trọng nhất trong phòng ngủ. Và cổ cứ đòi gặp mặt tác giả, can không nổi... Sau buổi diện kiến tác 
giả tại nhà hàng Givral, cổ về bịnh luôn ba tháng trời mới lồm cồm bò dậy đặng. Vì cổ tin rằng văn 
tức là người! Nay thì cụ Tân Anh (Văn mình vợ người, NgD67) lại lên án cụ Lão Thực:  

Chỉ vì có lời "thề phanh thây uống máu quân thù" mà nói Văn Cao là trưởng ban ám sát là 
không có đúng. 

Ở đây rõ ràng có nghĩa rằng văn, nhạc không phải là người. Thế nhưng rồi chính cụ Tân Anh 
lại căn cứ ngay vào "văn thơ nhạc chống đối ngầm" để "giải hàm oan cho Văn Cao"! Thì đây văn 
thơ lại là người. Rắc rối thật. Nghĩa là cụ Lão Thực mà căn cứ vào chữ nghĩa như thế ấy thì là bậy 
(dù cụ Lão Thực không hề căn cứ vào chữ nghĩa), nhưng cụ Tân Anh căn cứ vào chữ nghĩa như thế 
này thì lại là đúng. Ngoài ra thực tình sự việc thế nào miễn phải quan tâm! Và như thế thì tôi sẽ thật 
là bậy bạ khi... chỉ vì có cái chức "giám đốc Quốc Gia Tự Vệ Cuộc Nam Kỳ" mà nói Nguyễn Văn 
Trấn là đao phủ thủ là không có đúng. Và như thế thì NgD cũng lại bậy nữa, là lại đăng một bài: 

Có một số ý kiến "phản động" hay không đúng sự thực, chưa được kiểm chứng. 
Vì căn cứ vào: 
Lời văn Nguyễn Văn Trấn trong Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội [thì] uất hận có kém gì ngục sĩ 

Nguyễn Chí Thiện đâu. 
Ông Trấn làm gì có nói giết ai. Vậy "xin giải hàm oan cho Nguyễn Văn Trấn." Thật là "lô 

gích" có thừa! Và dễ kiểm chứng như vậy mà NgD lười lĩnh, bỏ quên lương tâm nghề nghiệp. Chắc 
định học theo kiểu báo chí và phóng viên Hoa Kỳ khi nói về cuộc chiến Việt Nam, hay kiểu Việt 
Cộng chuyên chụp mũ Việt gian phản động cho người yêu nước thương nòi chắc? Tội nặng lắm à 
nhe! 

Lại nữa, thiên hạ cũng vẫn cứ nhìn vào một khía cạnh nhỏ, mà lại còn sai lầm nữa, bất kể bản 
chất của vấn đề, rồi tổng quát hóa, đưa ra kết luận. Để đến nỗi ông Tôn Tôn phải đưa vấn nạn ra 
một cách muộn màng: Không biết mình biết người, trăm trận trăm bại. 

Mã Giám Sinh bỏ tiền ra cho cô Kiều chuộc cha là một sự kiện tốt. Mã Giám Sinh làm việc 
chăn gối vợ chồng với cô Kiều là một sự kiện... cũng tốt (dù cho có một cơn mưa gió nặng nề đi 
nữa). Sở Khanh bày mưu tháo cũi xổ lồng cho cô Kiều là một sự kiện tốt. Và ngôn tại ý ngoại, Sở 
Khanh chắc cũng có làm việc vợ chồng với cô Kiều, thì cũng là một sự kiện... tốt. Cộng sản "nói" 
tranh đấu cho quần chúng lao khổ tất nhiên là một sự kiện tốt. Cộng sản "làm" việc giành độc lập 
thống nhất cho quốc gia dân tộc cũng tất nhiên là một sự kiện tốt. Các bà già trầu không biết xem 
tướng mạo, coi giò coi cẳng Mã Giám Sinh, Sở Khanh mà bảo việc làm của chúng là tốt, thôi thế 
cũng đành. Nhưng khi sự việc đã toé toè loe rồi mà còn bảo NẾU Mã Giám Sinh lấy cô Kiều thật 
thì Mã Giám Sinh sẽ là người tốt; NẾU Sở Khanh lấy cô Kiều thật thì Sở Khanh sẽ là người tốt, thì 
là đã lẩm cẩm bảo Mã Giám Sinh đừng là Mã Giám Sinh, đừng là chủ nhà chứa; Sở Khanh đừng là 
Sở Khanh, đừng là thằng đểu chuyên quất ngựa truy phong! Cũng vậy, vào thời điểm này, một 
"chánh trị gia", ông Nguyễn Gia Kiểng, trong buổi phỏng vấn của đài VNCR, cũng nói rằng người 
cộng sản là người yêu nước, giành độc lập thống nhất. Ở một chỗ khác, ông ta cũng nói người cộng 
sản đã có công khiến kẻ chăn trâu cắt cỏ trở thành đại tá [1]. NẾU họ thực thi dân chủ (chữ nếu rất 
quan trọng, ông nhấn mạnh) thì họ có công. Nghĩa là cộng sản, trong quá khứ, đã có làm việc tranh 
đấu cho quần chúng lao khổ, đã có công giành độc lập thống nhất cho tổ quốc. Mà chỉ vì chưa thực 
thi dân chủ, nên công lao đó bị uổng mà thôi. Ông cũng nói, như La Văn Liếm, chả hạn, vì "yêu 
nước, vì hăng say giải phóng dân tộc" nên mới giết người. NẾU có "bảo đảm", là ông hợp tác liền. 
Mà "bảo đảm" là cái chắc, vì ông đã từng tiếp xúc với La Văn Liếm nhiều lần mà. La Văn Liếm, 
theo ông, khá lắm! 

Bản chất Mã Giám Sinh là mã giám sinh. Bản chất Sở Khanh là sở khanh. Bản chất Cộng Sản 
là cộng sản. Trước 1975, chưa biết gì về cộng sản, kể lể công lao của cộng sản, còn tha thứ được. 
Sau 1975, mà vẫn còn NẾU, thì là đầu óc gì? Nếu có NẾU, thì Mã Giám Sinh đã chả là Mã Giám 
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Sinh, Sở Khanh đã chả là Sở Khanh và Cộng Sản đã chả là Cộng Sản. Bỏ tiền ra cưới, dẫn đi trốn, 
đánh Pháp đánh Mỹ không hề nhắm làm việc tốt. Sao lại có thể có cái chữ NẾU... bà già trầu như 
thế? Mà có thật bà già trầu không? Mà bà già trầu NẾU thì chẳng sao, chứ ông "chánh trị gia" mà 
NẾU, rồi NẾU ổng lại... gặp thời, thì bỏ mạng quốc gia dân tộc mất! NẾU các ông bà học trò của 
cộng sản có quên, tôi xin nhắc lại sách vở cộng sản: Cần phân biệt hiện tượng với bản chất. Hiện 
tượng tốt không nhất thiết có nghĩa là bản chất tốt. Cần phân biệt phương tiện với cứu cánh. 
Phương tiện tốt không nhất thiết có nghĩa cứu cánh tốt. Nhớ nhé! 

"Chánh trị gia" này chủ trương hòa giải hòa hợp. Dĩ nhiên ổng tất cũng đồng ý phải có hai 
trường hợp: Hai bên nghiêng ngửa, chẳng mèo nào cắn nổi mỉu nào, tranh chấp hoài cả hai cùng 
bất lợi, thì phải tương nhượng nhau. Bằng không thì phe mạnh phải cúi xuống, chìa bàn tay độ 
lượng ra cho bên yếu nắm lấy. Còn bên yếu lúc nào mà chả mong hòa giải hòa hợp cho được yên 
thân. Sức mấy mà ra điều kiện với bên khoẻ. 

Đàng này ổng chia ra: kẻ thắng (cộng sản), kẻ bị lừa (những người đi theo cộng sản), kẻ thua 
(các nhà nước "chống cộng" và... nhân dân Miền Nam). Thế nhưng kẻ thắng thì chúng chẳng cúi 
xuống, chẳng chìa bàn tay rồi, nên ổng bảo không thèm bắt! Còn kẻ để đến nỗi bị lừa, thì hỏi trí lự 
được là bao để mà hợp tác. Cộng sản đã chẳng vẫn nói nhiệt tình cộng với ngu dốt đấy ư? Chưa kể 
là họ cũng chưa đủ trí lự để thôi kể lể công lao, đổ tội đổ lỗi hết cho người này đến người khác. Kẻ 
thua thì chỉ là các nhà nước "chống cộng", quàng chân lên cổ mà chạy. Thành ra, nếu các ông bà 
"bị thua và bị lừa" muốn có việc hòa giải hòa hợp, cũng tốt thôi. 

Nhưng những kẻ này dù có hòa giải hòa hợp thì làm được trò trống gì nhỉ? Xem ra yếu quá, 
ổng bèn thêm hai chữ dân tộc và kéo nhân dân Miền Nam vào. Nhân dân Miền Nam thua? Mỹ "cố 
vấn". Tay sai Mỹ cưỡng bách quân dịch, bắt nhân dân đánh theo kiểu Mỹ. Mỹ đánh. Mỹ bỏ. Tay 
sai Mỹ bỏ chạy theo. Nhân dân Miền Nam, cũng như nhân dân Miền Bắc, chỉ là nạn nhân, là kẻ bị 
thống trị. Người Bắc chẳng là kẻ thắng. Người Nam chẳng là kẻ thua. Nhân dân chẳng ai bị lừa. 
Xin đừng u xoạng kéo vào, để có chữ dân tộc cho nó ra cái điều có chính nghĩa. *ổng mang chuyện 
xô xát giữa người tị nạn đi từ Miền Bắc và người đi từ Miền Nam ở trại Hong Kong ra để chứng 
minh là có hận thù dân tộc, cần hòa giải hòa hợp. Ông ngồi bắt mạch hàm thụ. Nếu ông hiện diện 
tại chỗ lúc đó, sẽ thấy ngay rằng: Cũng y như cuộc chiến giữa Bắc Việt và Nam Việt, vụ xô xát này 
cũng chỉ do một số ít những kẻ cầm đầu tạo nên, do những động lực chẳng tốt đẹp gì, và mọi người 
vì bị áp lực mà phải đứng vào phe này phe nọ mà thôi. Họ lại cũng chỉ là nạn nhân của lũ ma đầu 
bên này hay bên kia. Để họ yên, thì họ chẳng đứng về phe nào, chẳng thù hận ai để mà cần xóa bỏ, 
hòa giải hòa hợp cả. Tự sao người ta lại cứ phải cương lên, nếu không vì có ý đồ? 

Ổng lại cũng chủ trương đa nguyên. Cũng thế, có khoẻ mới có quyền đòi hỏi hoặc chấp nhận 
cho đa nguyên hay không. Bên yếu đòi đa nguyên mà phe khoẻ không cho thì làm cái gì bây giờ. 
Ăn vạ hả? Chân lý ngàn đời phải chăng là chỉ kẻ có thế, có lực mới có quyền đòi hỏi, ban phát? 

Vậy cộng sản và không cộng sản hiện nay ai khoẻ, ai yếu, ai có thế, ai có lực, ai có quyền? 
Theo "nhà chánh trị" này thì hiện nay phe không cộng sản rất khả quan. Vì "chính sách hòa giải 
hòa hợp không còn một tổ chức chính trị nào từ chối hợp tác", có cả "các khuôn mặt cộng sản đang 
liên hệ hợp tác chặt chẽ, các thanh niên mới lớn lên." Mà khoẻ để làm gì, vì mười năm nay ông 
cũng lại đã "tìm ra một khai thông quan trọng là bất bạo động" nữa. Ổng cực lực lên án mọi chủ 
trương bạo động và những phần tử... càn rỡ, phá đám, hô hào bạo lực. Nhưng nếu cộng sản ngoan 
cố thì sao? Thưa "khi bạo quyền không để cho họ một phương tiện ôn hòa nào cả để phát biểu, thì 
nếu chống đối võ trang xảy ra, kẻ cầm quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm." Có lẩm cẩm 
không? Thưa không. Vì "nói chung, cộng sản bế tắc, cũng chấp nhận đa nguyên đa đảng, chỉ còn 
vấn đề sớm muộn, lâu mau, vào lúc nào mà thôi." 

Thế thì khoẻ re! Sớm muộn sẽ có hòa hợp hòa giải giữa cộng sản và cộng hòa, khi cộng hòa có 
"bảo đảm" của cộng sản. Bảo đảm thế nào? Thưa, chả hạn như Bùi Tín. Khi chưa bị khai trừ thì nói 
bao nhiêu tinh hoa của dân tộc đều ở trong Đảng Cộng Sản cả. Khi bị khai trừ thì nói Đảng Cộng 
Sản chỉ toàn một lũ ngu dốt, tàn bạo. Nghĩa là Bùi Tín, tinh hoa dân tộc, đã chạy sang hàng ngũ hòa 
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giải rồi. Cộng sản hết còn tinh hoa. Nên trước kia cộng sản tốt, còn "trong giai đoạn này chỉ có 
cộng sản xấu mà thôi"! Tội nghiệp cho các ông Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười,... cũng 
kỳ cựu đấy chứ. Thành ra cũng tội nghiệp luôn cho Đảng Cộng Sản!!! 

Thôi thế cũng đành. Tiếc mà chi? Nhưng, cũng muốn ăn chắc như ông "chánh trị gia", chúng 
tôi cũng muốn được "bảo đảm", nên muốn xin ông cho biết những thắc mắc do Tôn Tôn nêu lên: 
"Những người cộng sản đang hợp tác chặt chẽ" với ông là ai, họ còn cộng sản ở mục nào, không 
còn... cộng sản ở mục nào? Vì, nhất định ông có liên hệ với "khuôn mặt cộng sản" lớn này: Nguyễn 
Hữu Đang. Mà ông Đang thì lại nói: 

Đã về chính trị thì một mất một còn thôi, chứ còn dung hòa gì nữa. Có phải là việc gia đình 
đâu... Đấy là tôi nói quan điểm của cộng sản nó phải như thế mới được, không thể khác được, nên 
mới có những cuộc cải cách ruộng đất. Và về sau này, các cái 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. (Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang, NgD62).  

Chúng ta tin ông Nguyễn Hữu Đang, người cộng sản chân chính, người cộng sản tên tuổi, nhà 
"cách mạng lão thành" của bà Thụy Khuê (trong nhóm Thông Luận). Hay chúng ta tin ông "chánh 
trị gia" bà già trầu (cũng trong nhóm Thông Luận), không biết mình biết người, trăm trận trăm bại 
của ông Tôn Tôn???  

Nhưng muốn "bảo đảm" vậy mà chắc chẳng thể có trả lời, vì chúng ta thừa biết trước ông 
"chánh trị gia" sẽ viện dẫn phải... bảo tồn bí mật. Cho đến khi nào... bật mí. Để đồng bào chúng ta... 
bật ngửa!!! 

Nay, nói giả thử, nhân vật Nguyễn Thị Bạch Tuyết chả hạn, mồ ông mả cha đến ngày phát -- 
như ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm -- được một thế lực nào đó đỡ đầu. Nàng nảy lòng 
tham, muốn về làm nữ hoàng Việt Nam muôn năm trường trị, bèn hô hào diệt cộng, để thiết lập 
một Việt Nam dân chủ phú cường. Các "chánh trị gia" ráp vô, đánh đuổi được lũ cộng sản. Rồi 
nàng lên ngôi cửu ngũ, tự xưng là... Tần Tam Thế, phần thư khanh nho. Nhà văn cỡ Thanh Nam, 
nhạc sĩ cỡ Ngọc Bích bèn suy tôn: 

Toàn dân Việt Nam biết ơn "Me" Bạch Tuyết! 
"Me" Bạch Tuyết, "Me" Bạch Tuyết muôn năm! 
Toàn dân Việt Nam biết ơn "Me" Bạch Tuyết! 
Xin Thượng Đế ban phước lành cho... Người! 

Nhưng các "chánh trị gia" thì lại phàn nàn: "Nếu... cô Bạch Tuyết thực thi dân chủ thì cổ có 
công diệt cộng, xây dựng dân chủ. Trước kia... cái gì của cô Bạch Tuyết cũng đẹp. Nhưng nay 
không vậy, thành cô Bạch Tuyết... xấu òm". Dù rằng nàng có địa vị, có quyền bính, có thế giá, có 
hào quang, có tiền của đi mỹ viện dài dài, không hề bị thời gian tàn phá, mà còn lộng lẫy gấp trăm 
gấp ngàn lần xưa kia! 

Thế các ông Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu,... có ông nào nói sẽ mang dân 
tộc đất nước đi làm nghĩa vụ quốc tế, sẽ thiết lập chế độ gia đình trị, sẽ độc diễn không nhỉ, hay 
toàn nói chuyện ấm no dân chủ cho thiên hạ? Thì sao lại đi trách... nàng Bạch Tuyết? 

Vậy, chúng ta thấy các "chánh trị gia" này ra sao? Phục lăn hay cười bò? Đều không cả. Sẽ chỉ 
thấy thương hại, và gọi các ông các bà này, như nhà báo Thương Sinh xưa vẫn gọi, là "chính khứa 
nhện nướng". 

Vậy mà họ đang làm... chánh trị kiểu đó, và thiên hạ cũng có kẻ vẫn nghe, vẫn theo. Thế cho 
nên tôi thấy tự thương thân, và có lẽ thương cho cả thiên hạ nữa. Thế thì, thiên hạ phải nhìn vào 
con người, vào quá khứ, vào bản chất của những người làm chánh trị hay vẫn cứ căn cứ vào văn 
thơ nhạc, vào lời họ nói, vào một vài hiện tượng lường gạt của họ để mà thẩm định? 

 
1. Nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng, Người Dân số 11. 
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THÁCH ĐỐ 

 
Tôi xin thưa ngay: Đây không phải làm một bài báo. Và tôi xin vắn tắt. Tôi có đọc bài "Nghĩ gì 

trước thiên tai ở vùng Đồng Tháp" của ông Nguyễn Văn A (?), nguyên quán Đồng Tháp, trên tạp 
chí Người Dân số 22 vừa qua. Ông phàn nàn sự vô tình của các đoàn thể và cộng đồng người Việt 
Nam hải ngoại trước thiên tai trong nước, và nhẹ nhàng đề nghị các đoàn thể tích cực đóng góp 
trong việc cứu giúp đồng bào ruột thịt. 

Riêng tôi thấy đây là cơ hội thích hợp nhất, chẳng thua gì cơ hội "Cách Mạng Mùa Thu", 
"Ngày Song Thất", để mọi người chứng tỏ thực tâm mình muốn gì.  

- Cộng sản đã thú nhận bất lực và kêu gọi đóng góp, trong khi vẫn nhẫn tâm quay mặt trước 
đau khổ của đồng bào, đi lo "nghĩa vụ quốc tế". 

- Nhiều ngườii Việt Nam ở hải ngoại đang lớn tiếng khoe yêu nước thương nòi, dọa mang cơm 
no áo ấm cho dân tộc. 

- Nhiều người Việt Nam ở hải ngoại vẫn tuyên bố muốn đóng góp lắm, nhưng bị lường gạt quá 
nhiều, chẳng tin nổi ai, nên đành phải "thủ". Nay, ở Mỹ, có một mặt trận qui tụ được đến 8 đoàn thể 
lớn; ở Pháp, có cuộc họp tại Trung Tâm Gặp Gỡ Quốc Tế của các vị thường tự gán chức năng cứu 
nguy dân tộc, tôi xin lấy tư cách một thường dân Việt Nam, cả đời chỉ lo tuân theo phép nuớc, 
mong sao khỏi tai bay vạ gió, có miếng cơm manh áo không quá tồi tệ cho vợ cho con, mà thách đố 
rằng: 

Mặt trận nào đó hãy liên lạc với quí vị hội họp ở Pháp để tổ chức đóng góp, theo tiêu chuẩn: 
- Vị nào tự thấy đáng bực lãnh đạo, xin đóng 10,000 đô la 
- Rồi kiểm điểm các vị tai to mặt lớn tại hải ngoại để xin mỗi vị góp 10,000 đô la 
- Quí vị đoàn viên các đoàn thể chính trị, xã hội đóng 2,000 đô la  
- Người Việt Nam nào tự hào yêu nước thương nòi, cũng xin đóng 2,000 đô la  
- Rồi công khai tài chánh, tuyển chọn một ban cứu trợ, gửi văn thư chính thức cho nhà nước 

Việt Nam yêu cầu được trực tiếp về nước phân phối cơm gạo, quần áo, thuốc men tận tay đồng bào, 
tự thân thu dọn trường học, bịnh xá, công sở, xây dựng lại mọi sự đổ vỡ. 

Xin nói ngay, đừng làm cái trò tủn mủn: bán vé cơm, vé nhảy, vé nhạc hội. Nản lắm! 
Thực hiện được, mà cộng sản chấp nhận, thì là họ còn nghĩ đến dân, mà dân cũng chẳng đời 

nào quên tên tuổi quí vị. Cũng tốt chán. Cộng sản từ chối, thì dân sẽ thấy cần phải hành động, và 
càng biết cho tấm lòng quí vị. Lại càng tốt hơn. Số tiền 10,000 đô la không có gì to lớn với những 
vị tự coi chính trị là một thiên chức, một sự nghiệp; với những doanh gia tự cho là thành công nơi 
xứ người. Số tiền 2,000, bất quá một tháng lương trung bình, không có gì là khó khăn với mỗi 
người thực tâm muốn đóng góp. Để chứng tỏ, tôi chỉ là kẻ hiện "lợi tức" không quá 300 đồng một 
tháng, cũng xin vay mượn con cái, đóng nổi 2,000 với quí vị, rồi sẽ bớt mồm bớt miệng trả lại 
chúng sau. 

Tôi chỉ nhớ mang máng, và xin kể sơ sơ, thì: 
- Cỡ US$ 10,000, đại khái chính khách có các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Tôn 

Thất Thiện, Bùi Diễm, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Gia Kiểng, Trần Thanh Hiệp,... 
đang dọa biến Việt Nam thành dân chủ phú cường. - Về quí vị thành công, có các ông Nguyễn 
Ngọc Linh, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Ngọc Ninh, Bùi Bỉnh Bân, quí vị ban quản 
trị nhật báo Người Việt,... luôn luôn hài theo tên tuổi những chức vị giáo sư, giám đốc; và những vị 
nào tự thấy có tầm vóc quốc gia quốc tế (nếu ủy ban thành hình, tôi xin xung phong làm danh sách 
các vị đại ái quốc ái quần này, miễn phí). 

- Cỡ US$ 2,000 thì nhan nhản. Ai mà không luôn mồm kêu "chúng nó sùng thượng vật chất, 
Việt Nam ta trọng giá trị tinh thần". 

Cứ thử tưởng tượng tối thiểu có 100 (!) chính khách trong số 1 triệu (?) người Việt Nam hải 
ngoại, là có 10,000 x 100 = 1,000,000 (một triệu) và 100,000 kẻ yêu nước thương nòi (cứ 10 người 
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có 1) là có 2,000 x 100,000 = US$ 200,000,000. Ôi chao! 201,000,000 (hai trăm lẻ một triệu) tiền 
mặt và một ban cứu trợ toàn những chuyên viên tài ba, hăng say từ khắp thế giới (tôi xin một chân 
vét kinh, thông cống không lương)! Đồng bào hẳn ấm no, cộng sản xính vính, tên tuổi quí vị hẳn 
"đời đời rực rỡ trong những trái tim, trong những giấc mơ". Xin lưu ý rằng tuy chỉ có một triệu của 
các lãnh tụ trong tổng số hơn hai trăm triệu thôi, nhưng nó lại vô cùng quan trọng. Vì nó chứng tỏ 
khả năng, tài cán, tấm lòng gương mẫu của quí vị, để những người dân hèn mọn chúng tôi tin tưởng 
noi theo. 

Cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh toàn bảng nhỡn thám hoa, thực dân mua chuộc, với tay 
là có vinh hoa phú quí. Ông Nguyễn Thái Học trúng tuyển thừa phái, sinh viên Cao Đẳng Thương 
Mại, chắc chắn một đời no ấm. Các vị đó đã giám bỏ hết vì yêu nước thương nòi. Cụ Tạ Chương 
Phùng bán cả gia sản điền dịa đưa cho ông Ngô Đình Diệm hoạt động. Nay quí vị có làm nổi 
chuyện nhỏ tôi thách đố không? Có nên làm một tí gì cụ thể cho con em chúng hết khinh khi cha 
anh bê bối? Có nên dựng lại một chút niềm tin? Có nên để quốc tế "quan trên trông xuống, người ta 
trông vào" không nhỉ? 

Được chăng? Bằng không, tất cả chỉ là nói dóc. Định kinh bang tế thế, nỏ mồm nói yêu nước 
thương nòi mà một món tiền còm không bỏ nổi, thì hãy "đóng cái mõm" lại. Cho tôi yên nghỉ tuổi 
già. 

Trưóc công việc khóa cứng mõm Việt Cộng, trước triển vọng mang ấm no cho đồng bào, số 
tiền 2,000 đối với tôi và những người tôi nói chuyện, toàn lũ khố rách áo ôm, coi nhẹ hều. Còn với 
mấy ông lớn, 10,000 có lớn lắm không? Liệu có giám "đi tiền"? Hay là rét? 

Tôi là kẻ thường dân, nói năng không được văn hoa. Tôi gửi lời thách đố này tới những báo 
mà tôi nghĩ là đứng đắn để xin được đăng vào nơi nào dễ nhận ra. Còn có đăng hay không tất nhiên 
là tùy thuộc các cơ quan đó. 
 
 
 

 
 


