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Phần Ba 
 

DÂN ĐEN LÀM SẢNG 
 
 
 

LÀM GÌ, NÊN CHĂNG? 
 

 
BÁO 

 
Ông Trần Công Lân, trong bài Báo! (NgD40), có vẻ muốn làm hai việc:  
1/ điểm sơ tình trạng không mấy khả quan của báo chí Việt ngữ ở xứ này (Hoa Kỳ) và  
2/ chỉ trích những báo này không tôn trọng... đệ tứ quyền! 
Tôi là kẻ khoái đọc sách báo Việt ngữ nhất hạng, vì... lười đánh vần tiếng Anh, xin được nối 

điêu, góp ý! 
Sau 1975, hồi còn bên nhà, đọc báo chán òm, cứ lải nhải một điệu. Sang đây, báo chí cứ lung 

tung xòe, vui đáo để! 
Dưới chế độ XHCN (xạo hết chỗ nói, xếp hàng cả ngày, xuống hố cả nút), báo chí là của nhà 

nước, chẳng nói đến làm gì. Còn ngoại giả, trước kia, ở Miền Nam, muốn làm báo, khó nhất là 
kiếm sao cho ra cái giấy phép, rồi phải có vốn lớn, bài vở sao cho khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt, lại 
thêm kỹ thuật nhiêu khê, cần sắp chữ, lên khuôn,... bao nhiêu là chuyện. Và làm báo cũng là một 
nghề, một thứ kinh doanh kiếm sống cho người chủ trương và người viết bài, một dịch vụ phục vụ 
người đọc. Người đọc trả tiền nuôi người chủ trương và người viết bài. Nói chung, nhiệm vụ của 
báo chí là thông tin. Khác chăng là dạng thức và phương tiện (đăng trên báo nào): Thông tin bằng 
bản tin thời sự quốc tế quốc nội ở tờ nhật báo; thông tin đường lối đấu tranh trên cơ quan của một 
đảng phái; thông tin về một sáng tác văn chương ở tuần san văn học nghệ thuật; thông tin bằng bản 
nhạc mới ở tờ bán nguyệt san âm nhạc; thông tin đường nét số 1, số 2, số 3 của em Ba, em Bảy 
trong tờ Playboy; thông tin về kiểu cọ chiếc Honda mới ra lò ở tờ niên giám... Tự Động Xa 
(Automotive); thông tin về món phân bón ở tờ đặc san canh nông; thông tin về các dịch vụ bơm 
vá... đồ nghề trên báo quảng cáo, vân vân và vân vân. 

Sang đây, làm báo khỏe re. Không cần phép tắc, giấy má rẻ rề, một mình với cái computer là ra 
được báo. Lại thêm cái dịch vụ quảng cáo ra tiền, thì nghề làm báo và người làm báo, người viết 
báo, người đọc báo cũng đổi khác, nên ông Trần Công Lân chia thành loại "báo biếu" và "báo bán". 
Vì những quái trạng về nghề làm báo, người làm báo, người viết báo, và người đọc báo! 

Nói là "báo biếu", thì cũng tội nghiệp cho nghề báo. Thực ra nó chỉ là nghề in quảng cáo và 
phát quảng cáo mướn. Nhiều khi cũng chẳng tốn công, cũng chẳng ai mướn. Cứ thuổng sẵn của 
người khác, cắt dán, in bừa, quẳng lây lất ở lề đường, siêu thị, tiệm chạp phô; rồi đến khổ chủ kỳ 
nèo, không ra tiền thì xin tạm bao gạo, chai nước mắm, ăn tô phở, tô hủ tíu miễn phí cũng xong! 
Cho nên mấy cậu nhỏ Paul LePetit, mấy cô sen Marie de LaFontaine bên nhà sang đây cũng chủ 
nhiệm chủ bút được rồi. Lại còn sáng giá nữa là khác. Vì cái nghề gạo mắm vốn là nghiệp nhà xưa 
nay mà! 

Muốn có bài vở? Thì có ngay! Mấy cậu mợ vô nghệ nghiệp, rảnh rỗi, làm được bài thơ con 
cóc, viết được cái chuyện ngắn loại Cậu Chó, nặn được bài "xã luận" xặc mùi con thuyền Nghệ An, 
bỗng thấy cao siêu quá, vĩ đại quá, không phổ biến thì là cả một sự thiệt thòi to lớn cho... nhân loại, 
bèn photocopy [sao lục] ra... 100 bản, gửi tứ tung cho báo... chợ đăng... chùa! 
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Thế là thiên hạ có báo đọc. Không mất tiền, mà lại còn khen chê, thì cũng lạ! Đọc "báo quảng 
cáo" mà vớ được bài Kỵ Sĩ Trong Sương Chiều [1] thì đáng lẽ phải thấy là tuyệt phẩm mê ly mới 
phải chứ. 

Người trẻ giỏi tiếng Anh, đọc báo Anh ngữ rồi. Người già không chịu bỏ tiền ra mua "báo 
bán", thì dĩ nhiên báo bán sống không nổi, người viết sống không nổi, làm sao báo có phẩm chất? 
Họ phải làm nghề khác mưu sinh. Thành ra báo chí chỉ còn dưới hình thức là phương tiện để những 
người vốn có năng khiếu viết lách, có nhu cầu viết lách viết cho nhau xem, giữa họ với nhau. Bèn 
sinh ra hiện tượng mặc áo thụng vái nhau và tự vái. Cũng chẳng đáng trách, vì họ bỏ tiền ra để viết 
với nhau và cho nhau. Mấy ai bỏ tiền ra nuôi họ đâu mà chê bai. Ngoại lệ, thản hoặc có vài ba tờ 
thực sự nhà nghề là còn nuôi nổi người chủ trương, người viết. Bây giờ đến khoản đệ tứ quyền. 

Đệ tứ quyền là quyền tự do báo chí. Nó chẳng phải là cơ quan chính thức như lập pháp, tư 
pháp, hành pháp do dân bầu bán, chỉ định và trả lương. Nó chỉ là một thứ quyền mặc nhiên được 
tôn trọng trong các thể chế tự do dân chủ. Đúng ra, nó là tham vọng của báo chí muốn thành một 
quyền bính, quyền lực, quyền hành (power) để kiềm chế nhà nước. Nhưng, trên thực tế, nó chỉ có 
thể được ghi trong hiến pháp, được qui định trong qui chế báo chí. Và đó là nghĩa vụ mà một chế 
độ dân chủ phải tuân thủ; một quyền lợi, quyền hành (right) mà báo chí được hưởng dụng. Nghĩa là 
nhà nước không có quyền tạo khó khăn cho nghề báo, kiểm duyệt bài vở, hay tự chuyên đóng cửa 
báo. 

Giản dị chỉ có thế thôi. Còn báo chí vẫn phải chịu trách nhiệm về bài vở, và sẽ bị truy tố nếu 
xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm danh dự cá nhân, thông tin thất thiệt,... Ra tòa, xử có tội là 
bị tù, bị phạt. Phê bình, chỉ trích, tranh luận, bút chiến,... thì có nghĩa vụ phải dành vị trí, không 
gian tương đương cho việc trả lời, cáo lỗi. Vậy nó chẳng dành riêng cho "ông chủ báo", thì còn cho 
ai vào đây, mà ông Lân còn phải hỏi? 

(Mới đây, có ông lẩm cẩm đòi lại cái quyền trả lời. Không như bên nhà, bên này "báo" nào 
không tuân trò chơi mã thượng, thì kiện không nổi, vì lệ phí kiện tụng quá cao. Nhưng báo mà ra 
báo, thì ông ta chẳng cần phải nhắc. Còn báo chẳng phải là báo, thì ông ta có nhắc cũng bằng thừa. 
Vậy, có lẽ ông ta chưa am hiểu tình hình báo chí bên này chăng? 

Còn nói đến việc tranh luận trên báo chí thì lại buồn cười hơn. Vị nào viết loạng quạng mà có 
người đụng tới, là nhảy nhổm lên, làm như xúc phạm đến chân lý. Mấy ông bên ngoài thì ca cẩm 
rằng phê bình, tranh luận là gây chia rẽ, thiếu đoàn kết. Cứ làm như đoàn kết là phải chấp nhận bất 
kỳ cái gì vậy). Đệ tứ quyền không hề ngụ ý đòi hỏi báo chí phải đăng bài vở của bất cứ ai gửi tới. 
Cũng chẳng có khoản nào đòi hỏi báo chí không được cắt xén, sửa chữa. Chẳng có khoản nào đòi 
hỏi báo chí phải đăng bài đã đăng ở báo khác. Chẳng có khoản nào đòi hỏi báo chí phải đăng bài 
gây hấn. Trái lại, không một báo nào phải đăng những bài câu bất thành cú, lẩm cẩm như xẩm sờ... 
voi, ngôn ngữ đâm thuê chém mướn; mà phải dành chỗ cho những bài viết giá trị, phù hợp với chủ 
trương. Báo nào cũng phải rán có chất lượng, giữ sắc thái đặc biệt, và chỉ có khả năng giới hạn. 

Cho nên ở đâu thì người viết cũng phải chọn báo, chọn chủ trương, chọn độc giả mà viết, mà 
gửi bài; người chủ trương phải chọn người viết, bài viết để phục vụ độc giả; và độc giả phải chọn 
báo mà xem. Mang bài viết Luận Về 10 Điều Răn Đức Chúa Lời Và 6 Điều Răn Hội Thánh gửi 
Penthouse, Playboy; mang tác phẩm Cậu Chó gửi nguyệt san... Khổ Tu hay tuần san Cứu Rỗi; rồi 
ép phải đăng, nếu không bèn kêu ầm lên là... đệ tứ quyền bị vi phạm, thì kỳ quá (nếu quả thật 
Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà có cả cái khoản này, thì chính nó là Tuyên Ngôn... Diệt Nhân Quyền, 
nhằm mang nhân loại trở lại thời kỳ... đồ đá chắc!) Chính vì thế, người Việt ta mới bảo nhà văn nhà 
báo là làm nghề viết lách. Viết, ai cũng viết được, một hay một dở, nhưng phải lách sao cho qua 
những cửa ải chủ bút, chủ nhiệm, độc giả, thì mới hy vọng bài vở, tư tưởng của mình góp mặt với 
đời, báo mới sống, chủ và mình có cơm ăn, thì rồi mới hòng... hướng dẫn quần chúng! Vì khó thế, 
nên mới là nghề của... chàng! 

Ngày nay, ở xứ này, những "tài năng mới" lạ lắm. Chẳng chịu học hỏi, tìm hiểu gì, cứ nói cho 
sướng miệng. Bài vở trong NgD cũng không ít loại này đâu. Mặc dù lai rai, NgD cũng đã nói rồi: 
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dành quyền sửa chữa, dành quyền chọn đăng (không trả lời, không trả lại bản thảo những bài bị 
quăng vào sọt rác), xin đừng đồng thời gửi cho báo khác,... Và mới đây nhất, còn gợi ý là nếu cứ 
thích bài vở, tác phẩm của mình "ra đời", thì nên in và phát theo kiểu truyền đơn và giấy tái sinh. 
Tuy nhiên, NgD còn quên một khoản, là "bài cậy đăng có trả tiền". Trả tiền, là nhiều "báo" sẽ đăng. 
Nhưng kể ra lối này thì coi như hơi xem thường độc giả đấy. "Tài năng mới" nào muốn bài nào của 
mình cũng phải được đăng, xin thử cách cuối cùng này xem, có thể có nhiều "báo" hoan nghênh 
lắm. Còn độc giả cũng lạ nữa. Toàn là đức thày... Thích Đủ Thứ. Muốn báo nào cũng đủ mọi mục. 
Cứ làm như nhà báo là Chúa, là Phật, sống bằng không khí để làm báo... đời. Tôi từng đọc những 
tờ báo đàng hoàng than van rằng báo họ mà hiện diện được là toàn do chính người viết phải bỏ tiền 
cơm, tiền cháo ra! Nên nhớ quần chúng nào, nhà nước đó, thì độc giả nào cũng báo chí đó. Dân cứ 
ỳ ra, ngồi chờ sung rụng, thì rán mà chịu kềm kẹp, nghèo đói. Độc giả cứ xem báo chợ, thì... cách 
mạng truyền thông thế nào được? 

Ở xứ này, đệ tứ quyền được tôn trọng quá xá quà xa rồi đấy chứ, nhà nước có... nhòm ngó gì 
đến báo chí Việt ngữ đâu. Nhưng trình độ báo chí tùy thuộc người đọc nhiều hơn người làm báo, 
viết báo. Xin thuổng một câu của John F. Kennedy: Bạn hãy tự hỏi đã làm gì cho báo chí Việt ngữ 
thay vì hỏi báo chí Việt ngữ đã làm gì cho bạn. 

 
1. Bài quảng cáo thuốc cường dương rất lâm li. 

 
 
 

XIN GÓP Ý 
 
NgD gửi phiếu tham khảo ý kiến dưới dạng lựa chọn câu trả lời. Nhưng hầu như ý kiến của tôi 

đều là những "ý kiến khác". Cho nên xin được phép trình bày dưới dạng một bài viết. 
Hơn nữa, có vẻ NgD muốn những câu trả lời thiên về lý – vì cứ đòi thí dụ, lý do, giải thích – hơn là 
thiên về tình. Do đó, tôi cũng trả lời theo lý. Và đã theo lý thì tối thiểu phải biết mình đang nói gì, 
nói về cái gì, nói với ai. Nhiều khi người ta nói mà chẳng biết mình nói gì, về cái gì, với ai cả. Tôi 
thấy rõ ràng như thế, khi đọc các câu hỏi nêu lên, qua phiếu tham khảo của NgD.  

1/ Về nội dung bài viết.  
Thế nào là xây dựng, thế nào là đả phá? Trong xây dựng có đả phá, trong đả phá có xây dựng. 

Muốn xây thì phải phá, ngoại trừ xây hoàn toàn mới. Mà xây hoàn toàn mới thì cũng phải bứng 
gốc, phạt cỏ, đắp nền. Huống chi đất nước, con người Việt Nam bịnh tật rề rề, đủ loại vi trùng đục 
đẽo; không giải phẫu, không cưa cắt, cứ xây dựng trên những cái thối tha, bịnh tình nan y hiện nay 
chăng? 

Nói thẳng, nói thật, chỉ mặt đặt tên, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là thái độ 
đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn lem nhem hiện nay. Tôi nói thế không có nghĩa là vu cáo, 
chụp mũ, bôi bẩn như ở rất nhiều tờ in và phát quảng cáo thuê hiện nay (mà ông Trần Công Lân gọi 
là báo chợ). Riêng NgD, với tôi, bài vở không có gì phải phiền trách. Nếu không nói là còn quá ư 
gượng nhẹ. 

2/ Về trình độ bài viết. 
Thế nào là cao, thế nào là thấp? Cao với ai và thấp với ai? Một tạp chí tự xưng là Người Dân 

thì cần hợp với trình độ của người dân bình thường. Nếu muốn cao cấp thì phải chọn các tạp chí 
chuyên ngành. 

Ngoại trừ NgD giấu những bức thư chê bai đi không kể, còn cứ căn cứ vào mục thư tín thì là 
thân hữu và độc giả khen nhiều, có thấy ai chê bai gì đâu. Hơn nữa, nếu tôi hiểu không lầm, thì 
NgD là diễn đàn của người dân, do người dân viết. Người dân viết sao thì đăng vậy. Người dân cấp 
cao (?) không viết, chỉ có người dân cấp thấp (?) viết thôi, thì làm sao cho cao? Muốn cao, có phải 
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cho rằng ban phụ trách phải viết bài cho cao hay thuê người viết bài cho cao chăng? Nếu thế thì 
NgD làm gì còn lý do hiện diện và liệu có còn tồn tại nổi không? 

Rõ ràng có phải là chẳng biết mình đang nói gì, nói về cái gì và nói với ai chăng! 
3/ Về ngôn ngữ sử dụng.  
Thế nào là "quá bình dân", bình dân hay hơi bình dân? Phải nêu thí dụ để làm tiêu chuẩn. Thì 

rồi sẽ thấy khó khăn vô cùng. Câu này đã một phần nào trả lời trong câu số 1. Thực ra, chỉ sợ 
không có khả năng để được "quá bình dân" mà thôi. Viết cho được bình dân không phải là điều dễ. 
Tôi nhớ, hồi trẻ, học Tâm Lý Học. Buổi học đầu, ông thày định nghĩa Tâm Lý Học là môn học nói 
về những điều ai cũng biết bằng những ngôn từ không ai hiểu nổi, rồi ông dạy chúng tôi bằng ngôn 
từ hết sức bình dân vui nhộn. Bạn tôi, những người rởm đời (snob), chê ông dạy học như các bà già 
trầu, không có gì là bác thức, hàn lâm cả, không dùng những chữ nghĩa khó hiểu, thời thượng kiểu 
nhà văn Duyên Anh kê khai: vô thức, tâm thức, bản thể, sứ mệnh, thân phận, tha hóa, phi lý, hình 
nhi thượng, hình nhi hạ, cảm mạo, thương hàn, trĩ trôn trê, mạch lươn, bạch đái,... thì không oai! 

Có một thời, muốn tỏ ra văn vẻ, lịch sự, quí phái, người ta đã nói năng kiểu cách, thí dụ, với 
con nhài: Voudriez-vous m'apporter quelques commodités de la conversation (Xin nương tử bưng 
cho tôi mấy cái tiện nghi cho cuộc mạn đàm) thay vì nôm na: Mang ra đây cho tao mấy cái ghế! 
(Vụ này xin cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc kiểm chứng cho). Rồi chả hạn kêu một cô gái, thì: Thưa 
quí nương, thưa tiểu thư, thưa cô, cưng ơi, nhà ấy này, đằng ấy ơi, này con kia, ê con đĩ ngựa, ê đồ 
thối thây,... cái nào văn vẻ, cái nào là mất tính chất xây dựng và đứng đắn. Tùy người, tùy cảnh 
chứ, làm gì có chữ nghĩa vốn xây dựng, đứng đắn hay "quá bình dân"? 

Giáo sư Georges Boudarel, đảng viên cộng sản, tài tử Yves Montand, thiên cộng, khi phản 
tỉnh, viết: Trước đây, chúng tôi là lũ mặt l... (nous étions des cons) thì có xây dựng, đứng đắn, trí 
thức, lịch sự, tâm thành không? Tôi thiển nghĩ, mỗi khi đề cập đến những phần tử buôn dân bán 
nước, những phường lưu manh mà không dứt khoát, lại cứ nói năng bóng bảy, chỉ tổ khuyến khích 
chúng tiếp tục. Sợ rằng thiếu chữ để mà dùng với chúng là đàng khác. Còn nếu nói là tục tĩu, bẩn 
thỉu, hạ cấp thì, với tôi, NgDTL không có thế.  

4/ Về tên thật và bút hiệu. 
Câu này lại cũng do sự không thông hiểu vấn đề. 
Một là người viết đã có tên tuổi (bằng tên thật hay bằng bút hiệu), thì ký tên thật hay bút hiệu 

cũng như nhau, ai mà chả biết ông/bà ta là người nào. Hai là người không có tên tuổi, thì tên thật 
hay bút hiệu cũng... lại như nhau, vì cũng chẳng ai biết ông/bà ta là người nào. Thí dụ tên Huỳnh 
Công Minh có giúp gì hơn cho người đọc biết được rằng "ai đã nhắc đến mình" không? Chưa kể 
Huỳnh Công Minh vẫn có thể cũng chỉ là bút hiệu. Thì lại đi đến đòi hỏi thêm địa chỉ, số điện 
thoại, tên vợ, tên con, tứ thân phụ mẫu chăng??? Có ai đòi người viết Anh, Pháp, Mỹ ghi tên thực 
không? Thì sao lại đòi người viết Việt ghi tên thực? Mà thực ra chuyện phân biệt chỉ là do bút hiệu 
của người Việt thường gồm hai chữ còn tên thì gồm ba chữ. Bằng không biết đâu mà đòi??? 

Nhiều khi người viết dùng nhiều bút hiệu là vì không muốn người đọc có một thiên kiến về bài 
viết do những cái tên quá quen thuộc, để cho bài viết cũng như ý kiến được thẩm định một cách 
mới mẻ, khách quan, vô tư. 

Thí dụ một bài viết của ông ký mục gia Bùi Bảo Trúc, hay BBT, chuyên việc chọc các bà, thì 
dù muốn dù không cũng tạo nên hai thái độ. Các ông: À, cha này... móc lò khá lắm nghen! Các bà: 
Xí, bộ thua "người ta" rồi bày chiện! Còn một khi gửi bài cho một tờ báo đứng đắn là tất nhiên 
người viết ý thức được trách nhiệm rồi, đâu có phải vì sợ hãi mà phải giấu tên. Mà giấu làm sao 
được, vì còn qua cầu gạn lọc của tòa báo đòi tên thật, địa chỉ, điện thoại. Bộ tòa báo ngu lắm sao 
mà còn phải vẽ bùa trước cửa Lỗ Ban, đánh trống qua cửa nhà sấm hay dạy... đĩ vén váy (có quá 
bình dân không?)! 

Người nào đã đâm đầu ra hoạt động là chấp nhận búa rìu dư luận. Báo chí nào phạm việc mạ lỵ 
cá nhân đã có công luận, pháp luật hỏi thăm sức khỏe. Luật báo chí bắt buộc chủ nhiệm, chủ bút, 
tác giả phải trách nhiệm bài vở của mình. Nếu ai thắc mắc, cứ việc liên lạc với tòa báo, họ có bổn 
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phận cung cấp những điều do luật định (xin nhớ là luật định thôi, chứ không phải muốn biết cái gì 
cũng được đâu, vì còn luật bảo đảm sự riêng tư và bí mật nghề nghiệp nữa). Người đưa ra yêu cầu 
này đã nghiên cứu về quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận chưa, hay chỉ căn cứ trên suy diễn 
tình cảm, không biết mình nói gì, về cái gì, với ai? 

5/ Về việc không sửa chữa bài. 
Cũng như câu trên, người có ý nghĩ này không biết gì về báo chí. Chủ nhiệm/quản lý chịu trách 

nhiệm về dân sự (civilement), chủ bút trách nhiệm về hình sự (pénalement) của bài báo; tác giả chỉ 
là thứ yếu. Ngay khi ra tòa, người chủ bút cũng vẫn có quyền từ chối tiết lộ các nguồn tin cũng như 
lý lịch tác giả, với điều kiện chính ông ta đứng chịu trách nhiệm. Và đó là tự do báo chí. Chưa kể 
rằng đã là chuyện cộng tác thì không thể cứ một chiều được; vì cứu cánh là tờ báo, không phải là 
tác giả. Nếu muốn tôn trọng 100% điều mình viết, mình nghĩ thì chỉ có cách in truyền đơn (flyers) 
hoặc xuất bản sách rồi mang đi phát không và tự chịu 100% trách nhiệm mà thôi. Đó là tự do ngôn 
luận. Chớ nên lầm lẫn hai cái với nhau. 

6/ Về chú thích, giải nghĩa. 
Cái này cũng tùy, thế nào là "khó hiểu và không phổ thông", thế nào là "vốn liếng hạn chế". 
Đối với người này thì là nghe thấy hoài hoài, đối với người khác thì lại là mới nghe thấy lần 

đầu. Ví dụ một đoạn văn: 
Một thiếu nữ đôi tám mặc áo tứ thân vải đồng lầm, quần nái nhuộm sồi chấm gót, đầu vấn 

khăn nhiễu tam giang, bỏ đuôi gà óng ả, thoăn thắt đi vào công quán; ví dụ một người kêu: Lúa rồi, 
bà con ơi; hoặc: Cha, cái này xịn quá ta; hoặc: Chúc bác nhất bản vạn lợi; hoặc một anh cán bộ 
cảnh cáo: Thế là có liên quan đấy nhá; hoặc chị bộ đội thưa: Bá cáo thủ trưởng, em bị... sự cố kỹ 
thuật. Thì, trên nguyên tắc, là phải chua tuốt. Và như thế thì việc chua ngôn từ, thành ngữ sẽ làm 
phiền người đọc ghê lắm. 

Cho nên, theo tôi, cứ để tác giả tùy nghi thẩm định, thấy nên chua thì chua, không thì thôi. Và 
cứ đường xưa lối cũ NgD làm từ trước đến nay là chấp nhận được rồi. Mỗi khi ban phụ trách thấy 
cần thì thêm tí lời... Mao Tôn Cương, Thánh Thán như vậy là... good enough [đủ rồi]. 

7/ Về độc quyền bài vở. 
Câu này coi như là tôi đồng ý với chủ trương của NgD xưa nay. Gửi độc quyền để tờ báo có 

sắc thái riêng biệt. Vả lại đây là thể thức của báo chí trên khắp thế giới tự cổ chí kim. Rồi báo nào 
thấy thích thì dành cho họ việc trích đăng dễ dàng. 

Do quái trạng của nền báo chí Việt ngữ hải ngoại, có chuyện in bài gửi lung tung. Thì NgD 
thấy bài nào cùng gửi cho nhiều báo mà xét ra vẫn nên đăng thì ban phụ trách sẽ đăng. Bài nào 
đáng bỏ sọt rác thì bỏ sọt rác. Còn thì chỉ các tờ lá cải là mới vội vồ lấy bản photocopy mang đăng 
thôi. 

Dĩ nhiên phương thức này khiến những vị tự cho là bài vở mình cần phổ biến khắp năm châu 
bốn biển hoặc tên tuổi mình phải danh trấn giang hồ không khoái. Nhưng NgD có chủ trương thỏa 
mãn những vị như thế không? Chắc những vị này không biết câu ông bà dạy: Hữu xạ tự nhiên 
hương. Bài mà hay, tự nhiên sẽ được những báo chí đứng đắn trích đăng, chẳng việc gì sợ ế. Thành 
ra câu hỏi này cũng thừa nữa! 

8/ Về vấn đề nghi lễ. 
Câu này cũng phần nào đã trả lời ở các câu trên. Xưa nay, báo chí chẳng có nghi lễ như thế bao 

giờ. 
Trên một cơ quan ngôn luận, một tác giả, một người dân thấy vấn đề thì nêu lên, có ý kiến thì 

đề nghị, chẳng phải đệ đơn hay biên thư gửi bất kỳ cá nhân, cơ quan, tập đoàn nào. Vì là chuyện 
bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi chung, chẳng của riêng ai để mà phải nghi lễ. Cụ Nguyễn Trần Ai 
đã đề cập đến trong số 48 vừa qua rồi. Đừng lầm bài viết trên một cơ quan ngôn luận với công việc 
riêng tư của một cá nhân, một tập thể. 
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Tuy nhiên, nếu ai muốn thì cứ viết thư, làm đơn, dâng kiến nghị, xin chữ ký và đệ nạp như lời 
đề nghị của ông Đại Mặc trong vụ "suy tôn", thì cũng tốt thôi, cứ...go ahead [tiến hành]. Chả có gì 
tốt hơn, chả có gì xấu hơn, chả có gì bất nhã, chả có gì lịch sự, lại cũng chả có gì hiệu quả hơn cả. 

9/ Về tên báo. 
Dĩ nhiên là nội dung mới là điều cốt tủy nhưng cái tên cũng quan trọng chứ. Bằng không ai 

mất công tìm kiếm tên này tên kia làm gì, vì ít nhất nó cũng nói lên một cách vắn tắt mục đích, tôn 
chỉ,... giúp người ta hình dung ra một phần nào. Có điều chống thì phải có lý do chính đáng, binh 
cũng phải có lý do chính đáng. Cho đến nay, tôi thấy người đòi bỏ hai chữ thầm lặng chưa nêu lên 
được một điều gì đáng kể. Ngược lại, người muốn giữ có những lý lẽ vững chắc hơn. Riêng với 
những vị cho rằng "thầm lặng" có nghĩa là cấm khẩu, thì tôi xin mời chịu khó tìm hiểu một chút 
trước khi phát biểu. Và chỉ xin trích MỘT định nghĩa của chữ silent thôi. 

Silent: Making no utterance: a. Speechless, mute; b. Taciturn, not loquacious. Synonymes: 
Silent, taciturn, reticent, reserved, secretive mean showing restraint to speaking to others. Silent 
implies a habit of saying no more than is absolutely necessary; taciturn, a temperament 
disinclination to speech reticence, a disposition to keep one's own councel or to withhold much that 
could be said; reserved, a temperamental indisposition to the give and take of familiar intercourse; 
secretive, a dipleasing reticence that gives the impression of concealing something – Antonyme: 
Talkative (Webster's New Collegiate Dictionary). 

Và 
Silencieux: Qui garde le silence, s'abstient de parler; qui est peu communicatif: demeurer 

silencieux; qui a lieu, qui se fait sans bruit: pas silencieux; où l'on n'entend aucun bruit: bois 
silencieux. Majorité silencieuse: Partie majoritaire d'une population qui n'exprime pas d'opinion 
significative (Petit Larousse Illustré). 

Xin nhớ "pas d'opinion significative" khác xa với "pas d'opinion" và càng khác xa với cấm 
khẩu. Và đó là việc NgD vẫn làm từ xưa tới nay: vẫn có opinion nhưng pas d'opinion significative. 

Vậy Người Dân Thầm Lặng hay đa số thầm lặng không bao giờ đồng nghĩa với cấm khẩu. 
Còn cái đa số độc giả NgD thì chả biết họ "pro" [bênh] hay "con" [chống] cái tên báo nào. Hy 

vọng rằng việc tham khảo ý kiến này sẽ cho câu trả lời dứt khoát. Rồi theo đó, giữ hay bỏ cũng thế 
thôi, vì Người Dân hay Người Dân Thầm Lặng cũng được cả, miễn là nội dung hay. 

Tóm tắt lại, riêng tôi thì cho là lúc này là giai đoạn hết sức lem nhem do bọn cộng sản có ưu 
thế. Chúng đang rủ rê. Và khối kẻ nhân danh đủ thứ để tiếp tay cộng sản, hy vọng ăn ké. Người 
Dân Thầm Lặng tự nhận là tờ báo của những người thực lòng với người Việt đất Việt cần nói 
thẳng, nói thật, nghĩ sao nói thế thay vì đãi bôi, bụng nghĩ một đàng, nói một nẻo, môi mép, úp mở 
chỉ chứng tỏ tâm hồn lắt léo, một tâm tính đặc thù của người Việt mình cần gột bỏ. Với những 
người thích nói năng "thanh nhã", "xây dựng", tôi xin nhắc là, 130 năm trước, giữa cái không khí 
nho nhã, không thái quá, không bất cập của nho gia, thày đồ Nguyễn Đình Chiểu cũng chẳng ngần 
ngại gì mà phang "kẻ sĩ, người dân" là những "đồ", những "đứa", những "thằng": 

Xin chớ phân bì kẻ sĩ, hoặc ra làm chủ, hoặc ra làm huyện, ấy là đồ hư, đồ bỏ, đồ thúi, đồ dơ 
Chớ nên thác thước thằng dân, hoặc theo đi mướn, hoặc theo đi thuê, ấy là những đứa dại, 

đứa hoang, đứa cùng, đứa quái. 
Cho nên, tôi nói ở thời đại chúng ta, chỉ sợ thiếu chữ để dùng với tụi lưu manh mà thôi. Thuốc 

đắng dã tật. 
Tôi xin hết. 
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Ý DƯ 
 
Cụ Hồ Hữu Tường – lần đầu tiên cho đăng cuốn Phi Lạc Sang Tàu dưới hình thức mỗi ngày 

một đoạn trên nhật báo Saigon Mới của bà Bút Trà – ký bút hiệu là Ý Dư. Cụ giải thích ý dư, theo 
nghĩa chữ, là xin "ai" hãy lưu ý đến tôi mà thương tôi cùng; còn theo nghĩa nôm thì là cái ý thừa, kể 
là bỏ đi, không cần thiết, có cũng được mà thiếu cũng không sao. 

Giá thiên hạ lưu tâm đến mà thực hiện cái sách lược đi dây của cụ trong cuộc chiến tranh lạnh 
vừa qua thì đất nước chúng ta đã khá. Đàng này, thiên hạ không đủ thông minh, hời hợt hiểu theo 
cái nghĩa nông cạn ý thừa, cho là chuyện trào phúng coi qua rồi bỏ, thành bỏ qua tuốt luốt cái "cơ 
hội ngàn năm một thuở" (cũng chữ của cụ luôn)! 

Nhưng cũng lỗi tại cụ Tường một phần. Thiên hạ không có trình độ để thưởng thức chuyện 
trào phúng, hài hước, mà cụ cứ úp úp mở mở, thay vì nói chẻ hoe ra, không chừng kết quả sẽ khác 
đi. 

Tôi thì khác, tôi cho rằng "no money, no honey", xuông tiền, thì xuông tình, có xin cũng chẳng 
hòng ai thương, nên tôi không theo nghĩa chữ, mà chỉ theo nghĩa nôm. Và chuyện này có liên quan 
đến vụ "phiếu tham khảo" cùng bài tường trình của NgD. Vì bây giờ mà bàn thêm nữa thì quả là ý 
thừa, mọi chuyện đã quyết định đâu vào đó. 

Thế nhưng, vẫn cần bàn thêm, là vì từ một việc nhỏ như thế này, chúng ta có thể suy ra những 
chuyện lớn. 

Vốn dụng tâm muốn phân tích một việc nhỏ để suy ra chuyện lớn nên, cho đến nay, tôi vẫn 
đứng ngoài, không góp ý, mà chờ kết quả, với hy vọng tương đối được vô tư. 

Đầu tiên, vào chuyện, ta phải... đả thông về hai điểm chính. Điểm thứ nhất là phải chăng từ xưa 
tới này NgD chỉ nêu lên (trong mục Thư Tín) những điều khen ngợi mà ỉm những điều chê bai đi? 
Kể ra thì cũng thế gian thường tình thôi: tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Có điều NgD tự cho là 
của... người dân, mà giấu đi một mặt với chính "người dân" thì không được. Bà Dương Thu Hương 
nhắc lại một câu chí lý là: "Nửa cái bánh mì là nửa cái bánh mì, nhưng nửa sự thật không bao giờ là 
sự thật." Vậy mà bỗng nhiên "người dân" lại nhận được cái phiếu nói "có một số thân hữu-bạn đọc" 
thế này thế nọ. Thế là làm sao??? Ngoài việc cái tên báo là quả có bàn qua tán lại, còn thì toàn là 
những điều chê: bài viết không xây dựng, bài vở kém đi, ngôn từ tệ lậu, cung cách thiếu lễ nghi; rồi 
nào là việc tên thật tên giả, sửa chữa bài vở, độc quyền bài vở hay không, giải thích chữ nghĩa. Tất 
cả chưa hề được đả động tới bao giờ. Vậy thì ai nói? Nói vào lúc nào? 

Điểm thứ hai, ta cũng phải nhận định ngay rằng những vị chịu khó nêu thắc mắc trên đây, cũng 
như những vị chịu khó trả lời, bỏ tiền cò mang gửi, là đã coi NgD thuộc về mình, là của mình, có 
tinh thần tích cực lắm. Nghĩa là phương thức "dân nghĩ, dân viết, dân đọc, dân chi tiền" của NgD 
thực sự đã thành công. Và giữa những người tích cực với nhau, ta chỉ có đóng góp xây dựng mà 
không hề đả phá. Đó là trọng tâm của những điều viết sau đây. Lấy cuộc khảo sát của NgD ra phân 
tích, ta sẽ thấy đa số những người tham dự đã trả lời theo cảm tính. Bằng chứng là thường chỉ đánh 
dấu xuông ở những câu đòi phải nêu thí dụ. Lý do giản dị là khó lòng mà đưa ra nổi thí dụ có tính 
cách thuyết phục được. 

Duy nhất có ông Phạm Tưởng là tốn công bảo vệ ý kiến của mình, thì lại đã xác định ngay từ 
đầu là những thắc mắc nêu ra vốn đều là do sự không biết nói cái gì, với ai, về cái gì mất rồi! 

Thế nhưng "đa số" vẫn thắng thiểu số! 
Bây giờ, tôi xin phép đi thứ tự từng điểm thắc mắc. Và dĩ nhiên chỉ nói đến những ý kiến chê 

thôi, khen thì còn cần nói đến làm gì. 
1/ Bảy phiếu nói có bài vở thiếu xây dựng. Nhưng chỉ có một phiếu nêu thí dụ. Đủ chứng tỏ sự 

thiếu xây dựng hơi hiếm. Phiếu nói có bài vở thiếu xây dựng còn thêm nếu BPT không đủ khả năng 
phân biệt giữa xây dựng và đả phá thì nên dẹp NgDTL đi cho rồi. Vị này nói hơi kỳ. Vì nói thế đã 
là xác định BPT không có khả năng. Mà mình biết, mình có khả năng lại không nêu thí dụ, không 
chỉ cho người không có khả năng, thì làm sao người ta nhìn ra được? Sao lại hà tiện công sức đến 
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như thế. Hay thực chất là không nêu nổi thí dụ? Còn nếu người ta có khả năng, thì việc đả phá lại là 
cố tình, mình dẹp làm sao được. Vì còn bao nhiêu người thích phương thức của NgD và thích đọc 
NgD, bằng chứng vào các lời trong thư từ gửi BPT mà chúng ta thấy đăng trong mục Thư Tín (trừ 
trường hợp NgD phịa ra những thư này?!) Tỷ lệ 7/17 thể hiện phần nào sự ưa thích đó.  

2/ Câu này nói về bài vở cao thấp, thì vị khó tính trên đây cũng phê y chang. Dĩ nhiên cao thấp, 
hay dở là tùy sự phẩm định của mỗi người. Nhưng riêng ở NgD thì khác, vì nếu tôi không lầm, nó 
là diễn đàn của người dân thầm lặng, có tham vọng giúp họ phương tiện để họ viết những điều suy 
nghĩ của họ. Có thể ông/bà này không ở trong thành phần họ (thấp?) nên có cái nhìn cũng như cách 
phẩm định khác BPT chăng? 

Ngay bỏ qua các ý kiến khác, riêng tỷ lệ 3/13 cũng đủ để NgD cứ nên tiếp tục con đường. 
3/ Xôm tụ nhất là câu này. Mà lãng nhách cũng là ý kiến về câu này. Nói một cách ngắn gọn, 

mục Thư Tín bị chê bai nặng nề. Nhưng thư tín, trên nguyên tắc, có tính cách riêng tư. Xem trộm 
thư là thiếu đạo đức, vi phạm luật. Và chỉ có người trong cuộc mới biết họ ở vào cương vị nào, ở 
mức giao tình nào, cần nói năng ra sao. Người ngoài lấy tiêu chuẩn nào để thẩm định? Có vị sẽ cãi 
rằng mang đăng trên báo thì không còn tính cách riêng tư nữa mà là công cộng, ai cũng có quyền 
xem. Đúng, có quyền xem, tò mò xem ké cũng được đi. Thế nhưng xía vào, đòi sửa đổi cách 
chuyện trò của người ta, thì sợ hơi lố chăng? Chả hạn bữa nọ, có một đôi trẻ đi ngoài công lộ, 
chuyện trò với nhau bằng ngôn ngữ... cà chớn: "Nè, anh bàn với con chó con của anh cái này nhé!" 
"Gì đó? Con khỉ đột của em nói nghe coi!" Tôi nghe chướng tai quá, những toan chạy đến bảo cặp 
đó: "Ê, cô cậu nói năng không được đứng đắn đấy nhé, tôi yêu cầu không được như vậy nữa nghe!" 
Nhưng nghĩ lại, ai người ta khiến mình nghe, và điều con chó con khỉ đối với mình thiếu "quí 
phái", biết đâu với họ lại là mùi mẫn, chưa kể gặp lũ "cà chớn", rồi biết cái gì sẽ xảy ra cho cái thân 
già??? 

Điều này cũng dễ kiểm chứng thôi. Cứ lấy ngay cái thí dụ cụ thể mà ông/bà khó tính nêu ra (ở 
đây thì ông/bà này nêu ra được một thí dụ, là mẩu thư tín của BPT gửi cụ Lãng Nhân Phùng Tất 
Đắc, chứng tỏ hai câu trên cũng muốn tìm thí dụ lắm mà không nổi!) Nếu cụ Phùng phật ý, cụ sẽ 
thôi gửi bài cho NgD. Bằng không, thì NgD chẳng cần quan tâm về cái thắc mắc này. Chưa cần nói 
đến cái tỷ lệ 7/14. 

4/ Câu này đòi hỏi các tác giả phải ghi tên thật, một điều không có cơ sở, nên không có gì để 
mà bàn, dù tỷ lệ sát nút 9/11. 

5/ Đa số đồng ý về việc không được sửa chữa bài vở hoặc nếu có sửa chữa cũng chỉ sơ sơ, 
hoặc phải hội ý với tác giả. Với tôi, điều này riêng đúng với trường hợp NgD mà thôi. Vì trước hết 
chủ trương của nó cốt để tác giả nói lên tiếng nói của mình, sau nữa nó lại đăng bài không trả thù 
lao. Còn nên nhớ nếu viết cho báo nhà nghề thì khác. Tòa báo có toàn quyền sửa chữa, vì tờ báo 
cần phải sống, tờ báo có đường lối, tờ báo chịu trách nhiệm về bài vở, tờ báo phải trả nhuận bút. Cứ 
coi các báo Mỹ lớn, họ có cả editing staff và editor in chief [ban và người chọn bài, sửa bài] cho 
từng section [lãnh vực] một thì biết. Bộ họ thuê những người đó chỉ để sửa lỗi chính tả, văn phạm 
với typo [lỗi sắp chữ] của những tay viết nhà nghề và ấn công chắc!? 

Tuy nhiên, chúng ta chắc cũng phải tự hiểu là ngay NgD cũng vẫn cần phải có những qui luật 
mà người viết phải phục tùng. Chả hạn bài vở tuyên truyền cho cộng sản, cho việc buôn dân bán 
nước, mạ lỵ cá nhân tất nhiên NgD phải quăng sọt rác. Hoặc những chữ nghĩa không chỉnh, câu văn 
tối tăm, BPT phải linh động sửa đổi, chứ không thể mỗi cái mỗi hỏi, thì thời giờ tiền bạc lấy đâu 
ra? Cái gì mà cộng tác với nhau cũng phải có đi có lại, chứ không thể ấu trĩ, cái gì cũng đòi về phần 
mình, dù ngay cho tỷ lệ có là 10/1 đi chăng nữa.  

6/ Câu này đòi hỏi BPT phải chú thích những ngôn từ khó, nhưng cũng không thành vấn đề, 
chú thích thì càng tốt, không chú thích cũng được, vì người nào viết thì cũng đã cẩn trọng một phần 
rồi. Vả lại NgD xưa nay tạm chu toàn phần này khả quan. Vậy cứ thế mà tiếp tục cũng đủ thỏa mãn 
cái tỷ lệ 11/5.  
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7/ Về vấn đề độc quyền bài vở kể như được mọi người đồng ý. Vì giản dị là không có mục bất 
đồng ý. Còn 9 phiếu muốn có một phương pháp mới nhưng lại không đưa ra được một đề nghị nào 
thì cũng kể như huề! Nghĩa là vẫn dùng phương pháp của NgD: gửi độc quyền hoặc gửi photocopy 
[bản sao] có kèm lời dặn tùy nghi.  

8/ Góp ý về vấn đề nghi lễ khi có nhũng ý kiến liên quan đến những nhóm, những tổ chức có 
vẻ không minh bạch. Có lẽ vì không hiểu rõ niềm thắc mắc, cả ba ý kiến – "viết thư hỏi rõ ràng; hội 
đoàn cần được khuyến khích, nhẹ tay; BPT ngồi ỳ ra" –  đều không sát. Theo tôi hiểu, thắc mắc nêu 
lên là NgD xưa nay hành sử thiếu nghiêm túc, từ nay phải chính thức viết thư (cover letter) chuyển 
ý kiến, đề nghị, bài vở đến các nơi mỗi khi tác giả nào viết có liên quan đến cá nhân, đoàn thể, tổ 
chức, giáo phái nào đó. Thành ra phiếu chống lại có phần hiểu rõ thắc mắc hơn: "không có gì mà 
ầm ĩ; tạo thêm việc cho BPT; chỉ nên giữ cương vị cơ quan ngôn luận; none of your business; bạn 
đọc không nên xía vào". Tỷ lệ là 8/11. Tôi cũng học đòi một ý kiến trong một bản góp ý mà hỏi: 
Thế còn ý kiến của BPT về vấn đề này ra sao? 

9/ Rút cục là, theo tinh thần "Lá thư Người Dân Thầm Lặng" số vừa qua, rất có thể BPT phải 
theo nguyên tắc "mị dân", trở lại cái tên Người Dân, trong khi những người muốn trở lại cái tên này 
–  từ khi khởi thủy nêu lên vấn đề cho đến tận nay –  không một ai có nổi một lý do vững chãi, 
không một ai chịu tìm hiểu, tra cứu, mà chỉ hời hợt đồng hóa hai chữ thầm lặng với câm lặng hay 
nín thinh, á khẩu, nghĩa là... không nói!!! Cuối cùng, quệt một cái vào ô vuông. Là đủ thắng cuộc! 

Tôi cho rằng một khi BPT đổi từ tên này qua tên kia là cũng đã có sự suy nghĩ chín chắn, đâu 
có phải đổi chác một cách bừa bãi. Vậy khi mình muốn tu chỉnh thì cũng phải tìm hiểu cho đến nơi 
đến chốn, rồi đưa ra những lý lẽ có sức thuyết phục rõ ràng, chứ chỉ căn cứ vào một sự hiểu biết hời 
hợt rồi quệt một cái, thì cũng tủi cho những người chủ trương. Hơn nữa khi trả lời "tên gì chả được, 
miễn là nội dung hay" phải chăng 10 thân hữu-độc giả đó đồng thời ngụ ý tên Người Dân Thầm 
Lặng cũng được, việc gì phải đổi, "let it be, let it be, let it be"? Thì không chừng phe binh tên 
Người Dân Thầm Lặng phải thắng mới là đúng ý! 

Theo tôi, trong 9 phiếu muốn trở lại tên Người Dân (vẫn chưa đủ con số 10 người của BPT 
từng nêu ra) có 5 phiếu nêu lý do thì 4 phiếu đã cho rằng thầm lặng là á khẩu hoặc không giải thích 
được gì, còn chỉ có 1 phiếu hiểu thầm lặng không là câm nín và giải thích nghe được. Vậy ít nhất 
BPT nên yêu cầu 8 vị còn lại nên nêu lý do rõ ràng trong thời hạn 2 tháng tới. Rồi nếu nghe suôi 
tai, thì bắt đầu từ tháng Giêng 1995, Người Dân Thầm Lặng trở lại thành Người Dân. Như thế mới 
công bình, vô tư, và bớt tính cách "mị dân" hơn. 

Ở đây, chỉ có 24 người góp ý. Trong bất cứ một cuộc bầu bán hay khảo sát nào, cái thành phần 
ồn ào, nhiều khi rất hạn chế về mọi mặt, thường lại đoạt thắng lợi và có quyền quyết định tối hậu. 
Điều đúng của cái thiểu số "tham dự" bị gạt bỏ, trong khi điều sai của cái đa số "tham dự" phải 
được tôn trọng. Đó là trò chơi dân chủ, ta phải tuân theo, tuy thực chất là một cách mị dân. Điều 
đáng nói là vì cái đa số "thực sự" luôn luôn tiêu cực, khiến kết quả thường là đáng tiếc. 

Kết luận: Bài học tôi rút ra là, trong thể chế dân chủ, cái thành phần đa số tiêu cực, nhiều khi 
rất thông suốt, luôn luôn để cái thành phần thiểu số tích cực, nhiều khi rất thiếu sót, chiếm ưu thế 
và trở thành quyền lực quyết định những điều hoàn toàn ngược lại với nguyện vọng của tối đại đa 
số. Và chính đây là điều mà NgD đã nêu lên trong hai lá thư vẫn in trên trang 2. Mà rồi rốt cuộc 
trong cuộc khảo sát nhỏ này, sự quyết định cũng vẫn là do cái "tối đại thiểu số"! Nghĩa là, cho đến 
nay, thì té ra ngay cả những thân hữu và độc giả của NgD cũng vẫn không có sửa đổi gì cả. 

Tôi hơi lấy làm lạ, vì xưa kia, khi còn sống nơi đồng ruộng, tôi thấy cha anh ta ra chốn đình 
chung cãi nhau như mổ bò, vui lắm. Nhưng nghĩ lại, thì cũng đúng. Xưa kia, cha anh chúng ta là 
nông dân, sống ở thể chế phép vua thua lệ làng. Nay chúng ta là thị dân, quen ngồi chờ sung rụng. 
Phải không, thưa quí vị???  
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THƯ TẾT GỬI NGƯỜI DÂN 
 
Tôi ít học, tính huyên thuyên, gặp đâu nói đó và thích nói nhiều nên phải chờ dịp nghỉ thật dài 

mới viết cho các ông bà, để nói cho nó đã. Vậy xin báo trước, kẻo các ông bà lại mắng vốn về tội 
đầu ngô mình sở, nói dai, nói dài, nói dại, nói dở. 

Chẳng hiểu do đâu mà các ông các bà kiếm ra địa chỉ của tôi để gởi báo. Tôi trốn lên cái xó 
hẻo lánh lạnh lẽo này đã tưởng không ai moi ra. Thành thực mà nói, NgD không uổng công. Vì tôi 
đã chẳng là độc giả dài hạn đấy ư! Nhưng cũng thành thực mà nói, NgD, sau 12 số, hoàn toàn thất 
bại. Không thấy ai hợp tác để đưa ra cái gì cụ thể, cũng chỉ những bài nói chuyện trời trăng không 
à. Tôi đã tính thôi ghi mua, nhưng mới đây thấy NgD đề nghị về vụ "những người trước sau sẽ về 
nước: thuyền nhân và lao động trả nợ", tôi thấy lóe lên một chút hy vọng. 

Tại sao ư? 
Hồi xưa, vợ chồng tôi chẳng theo bên nào cả. Sống ở Miền Nam, đâu có biết gì nhiều về cộng 

sản. Cộng hòa thì thấy ngay trước mắt, nói một đàng làm một nẻo. Vợ tôi bảo bên nào cũng nói cái 
lỗ miệng, khuyên tôi lo chí thú kiếm ăn. Nhưng đến vụ tết Mậu Thân, thì chúng tôi chửi cộng sản 
hết nước hết cái. Cái giống gì mà không giữ lời hứa hưu chiến, lại bất kể ngày thiêng liêng của dân 
tộc, lừa gạt lũ con nít ngoài Bắc vào bắn giết đồng bào ruột thịt trong Nam. Cho nên khi bị gọi đi 
trình diện thì tôi chẳng trốn làm gì cho nó hèn con người đi. Mà có đánh thằng cộng sản, thì cũng 
chỉ là tự vệ. Nó kiếm chuyện, chứ đâu mình có muốn. 

Từ đó, năm thì mười họa đáo về qua nhà, lương một mình chẳng đủ, vợ phải đi hầu hạ Mỹ nuôi 
thân, nuôi ông bà già tôi, nuôi con cái. Hồi đó, tôi thấy ai muốn giầu cũng dễ. Cứ tùy cảnh tùy 
người, bán linh hồn hay xác thịt cho Mỹ là khỏe re. Còn giám chấp nhận nghèo mới là khó. Tôi 
nghi ngờ những người xe hơi nhà lầu mà kính trọng những quân nhân công chức, những người lao 
động sống khiêm nhượng đạm bạc. 

Những ngày cuối tháng 4-75, nhìn Mỹ, nhìn mọi người chạy, tôi chẳng hiểu ra sao. Chống 
cộng sao cộng sản đến lại chạy, nào chúng có ba đầu sáu tay gì cho cam. Sau 30-4-75, tôi thương 
vợ thương con. Chẳng biết oán ai. Mỗi người một số mệnh, lo sao kiếm ngày hai bữa. 

Chẳng thấy nhóm chống cộng nào ra hồn. Đâu cũng khoe được Mỹ cầm đầu, có ông Kỳ, ông 
Lân, ông Trưởng trong rừng. Mắt tôi thấy họ quàng chân lên cổ mà chạy, còn gì mà hòng. Chưa tổ 
chức nổi an toàn khu đã khoác lác, xúi tụi trẻ làm để họ bị bắt có chùm. Chưa làm nên trò trống gì 
mà đã ló mòi chia chác chức tước! Mò lên Tùng Nghĩa, Đôn Dương thì các anh chị em Thượng bảo 
người Kinh lừa họ quá nhiều rồi. Lúc nào hết chỗ dung thân thì họ cho tá túc, chứ hợp tác thì miễn 
bàn. 

Sống vô tổ chức quá, thì cộng sản cho đi tù. Cũng chẳng có gì để oán. Chống chúng, chúng bắt 
được thì bỏ tù là lẽ đương nhiên. Tù chán, chúng thả thì về. Còn khổ hơn ở tù lận. Vì chẳng kiếm ra 
ngày hai bữa cơm. 

Cung cách này thì chỉ còn hy vọng là lũ cộng sản tự nó thay đổi với thời gian hay đấu đá lẫn 
nhau thì mình có phận nhờ. Chớ bản thân làm nên cơm cháo gì bây giờ? Ngay cái vụ Đông Âu, tôi 
cũng cho là nhờ ông Ba Chớp, Ba Nhoáng chỉ thị gì đó, bằng không cũng đâu có ngon ơ kiểu đó. 

Ở nhà khó sống quá, sang đây do thân nhân bảo lãnh, vậy thì là tị nạn kinh tế, chớ chính trị gì 
đâu. Được cái bên này mua nhà mua xe thì khó, chứ cơm áo no ấm thì dễ ợt. 

Bèn theo dõi các hoạt động "chính trị" của cộng đồng, thấy mà ghê. Lo uýnh lẫn nhau cũng đủ 
mệt, còn hơi sức đâu mà chống cộng. Mà nhìn đâu cũng thấy thiên hạ chụp cho cái mũ cộng sản cả, 
thì biết ai là người chống cộng bây giờ? Bộ chủ nghĩa cộng sản còn hấp dẫn, còn nhiều người theo 
vậy ta!? Sao bảo nó đang giẫy chết? Kỳ quá! Nghe chừng một là nhát như thỏ đế, nhìn đâu cũng ra 
kẻ thù; hai là xấu bụng, học đòi cộng sản lên án kết tội bừa bãi. Coi bộ khá không nổi! Cho nên tôi 
mới nói khi nghe tin anh chị em bên Đông Âu và thuyền nhân hoạt động là tôi thấy lóe lên một hy 
vọng. Họ bị lừa bịp. Họ trẻ. Họ được đi ra ngoài để so sánh. Họ phải trở về. Họ biết trò chơi của 
cộng sản. Họ có dư điều kiện để "chiêu hồi" bà con anh em. Nên có hy vọng họ làm được việc lớn. 
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Vậy: Đầu tiên, ngoài việc đặt mua thêm một năm báo, tôi gởi NgD món tiền nhỏ để tùy tiện dùng 
vào việc hỗ trợ anh chị em Đông Âu và thuyền nhân, gọi là đóng góp chút đỉnh cho anh chị em hoạt 
động. Tôi làm công việc lau quét nhà cửa bán thời gian, lè phè qua ngày theo lối sống ông bà vạn 
sự bất như nhàn, không dư nhiều. Trong tương lai sẽ cố gắng hơn để giúp thêm các anh chị em 
được chút nào hay chút ấy. 

Ngoài ra, đề nghị NgD làm sao kiếm ra các vị chịu bảo trợ đường dài cho một số anh chị em 
bên trại tị nạn, bên Đông Âu "thoát ly", hoạt động chuyên nghiệp toàn thời gian đi. Vừa kiếm cơm 
vừa hoạt động tài tử thì thành công sao được. Cán bộ bôn sê vích nòng cốt, ngay từ đầu, đã có 
lương của Tổ Quốc Liên Xô, Quốc Tế Cộng Sản, Cộng Sản Pháp, Cộng Sản Tàu chứ bộ. Năm 
mươi đô la mỗi người một tháng thôi. Nhiều hơn chỉ tổ dễ hủ hóa. 

Lại còn cái vụ giúp cho các anh chị em đó sao cho càng nhiều kiến thức càng hay. Điều họ bị 
bưng bít và tuyên truyền một chiều thì ai cũng biết rồi. Nay họ muốn biết, nhưng không có điều 
kiện. Thì mình phải lo gởi sách báo (băng nhạc, vidéo?) mới cũ thật nhiều sang cho họ. Kêu gọi các 
nhà xuất bản, nhà sách, báo chí tặng, các tư nhân (đoàn thể?) đài thọ cước phí. 

Riêng các ông bà NgD thì cần xét lại cách làm báo đi. Nhất ẩm nhất trác giai do TIỀN định. 
Muốn làm chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải có tiền. Cho nên nghe lao phao Mặt Trận nào đó 
biết quyên cúng, biết đặt hũ kháng chiến, rồi có cả một chuỗi tiệm phở, một hạm đội đánh cá, một 
hệ thống xuất nhập cảng, tôi cứ yên chí về nước tới nơi rồi. Mà sao chờ hoài chẳng thấy nhúc 
nhích. Tiền bạc chạy nơi nao? 

Theo tôi, sau một năm tỏ thiện chí, bây giờ có quảng cáo, NgD đăng đỡ cũng tốt thôi. Nếu có 
những người làm ăn đàng hoàng mà mình giới thiệu để đồng bào được phục vụ đúng mức, thì cũng 
có ích nhiều bề lắm chứ. Miễn là đừng làm cái lối coi quảng cáo là lẽ sống, rồi đi giành giựt, cưỡng 
ép, tự hạ phẩm cách của mình. Còn giá báo cứ tăng lên hai đồng một số. Ai ủng hộ chủ trương "dân 
nghĩ, dân viết, dân đọc, dân chi tiền", thì mỗi tháng bỏ thêm một đồng có chết chóc gì. Còn ai 
không chịu chi, thì cũng chẳng trông mong gì khác ở họ đâu. Nếu ai nóng đọc hay ngại báo thất lạc, 
thì nên có giá 1st class [giá thư tín hạng nhất] cho nội địa. Vậy, tôi xin tóm tắt: 

Nếu thấy không có sự hưởng ứng trong việc giúp đỡ tiền nong, sách báo cho các trại tị nạn, 
cho cộng đồng Đông Âu; nếu thấy không ai đóng góp ý kiến cho ra hồn về việc sau cộng sản thì 
nhà nước ra sao, ăn bằng gì, mặc bằng gì, học hành thế nào, lấy ở đâu ra,... và chính độc giả NgD 
không nuôi đủ NgD hoặc các ông bà NgD không biết kinh tài, thì dẹp hết đi cho rồi. Chuyện nhỏ 
làm chẳng nổi, làm gì được chuyện lớn. 

Những điều trên, tôi không chỉ nhắn riêng các ông bà NgD, mà là nhắn tất cả các tổ chức người 
Việt. Cứ lăng xăng, ăn to nói lớn tổ rác tai, ngứa mắt thiên hạ. Không thực tâm, không định làm 
thiệt, thì cứ lo kiếm tiền tậu xe tậu nhà và vĩnh biệt Việt Nam đi cho Việt Nam đỡ tủi, vậy có phải 
hạnh phúc và lương thiện không? 

Còn nếu coi các hoạt động cũng là một thứ lottery [xổ số], ít vốn, ít công sức, mà đến ngày 
phát mồ phát mả lại ăn to, thì lại là chuyện khác. Tôi xin không có ý kiến. 

Thôi, xin tạm ngưng và chúc các ông bà năm mới thành công.  
 
 

 
XIN LÀM LIỀN 

 
Tôi luôn luôn nghĩ rằng những đồng bào ở các trại tị nạn, những đồng bào đi lao động trả nợ và 

các sinh viên được gửi đi du học mới là những người sẽ làm thay đổi tình thế bên nhà. Đa số họ sẽ 
về, mang theo những tâm tư, hiểu biết của họ về ảnh hưởng đến người trong nước. Tiếp tay cho họ 
là chuyện cần làm, chỉ hiềm sự hưởng ứng của người di tản chẳng được bao nhiêu. 

Nhìn vào người Việt Nam, tôi thấy những cái ngàn năm ngoại thuộc khiến chúng ta chỉ rất dễ 
bảo, nếu có người lãnh đạo giỏi, như thời nhà Trần, thời Hậu Lê, thời Quang Trung, thời Cộng Sản 
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–  trong thế tự vệ. Nhưng người Việt Nam cũng thủ thật kỹ, nếu người lãnh đạo dở. Mà họ có lý của 
họ, vì mệt mỏi niềm tin quá rồi. Trông chờ sự đoàn kết, ngồi lại với nhau, bảo được nhau, nhường 
nhịn nhau giữa các người Việt Nam cá mè một lứa –  nhất là người Việt Nam khoa bảng và thành 
thị di tản –  là điều không tưởng. 

Thực tế hơn cả là phải dựa vào cái tệ mạt, và khởi đi từ đó. Chứ dựa trên những điều tốt đẹp 
chẳng bao giờ có, thì vẫn chỉ là ước mơ. 

Tôi đã từng mong ước khiêm nhượng và đã từng "hồ hởi phấn khởi" về vụ chính phủ Đào 
Minh Quân, là sao cho có một vị nào đó uống thuốc liều, tự xưng... tổng thống, lập đại một cái 
chính phủ lưu vong... ma lè (vagabond phantom government?) hay... ma trơi (vagabond jack-o'-
lantern government?) rồi làm sao kết hợp nổi mươi ông, phong cho chức... bộ trưởng, mỗi ông phụ 
trách một lãnh vực, đưa ra một kế hoạch của bộ mình, biết đâu chả được thiên hạ hoan nghênh, 
đóng góp. Nhưng thực tế thừa đủ để ta rõ chẳng có tập thể nào kết nạp nổi đủ người –  hoặc nói cho 
lạc quan, chẳng thể đủ người có khả năng –  để phụ trách các lãnh vực như vậy. 

Tuy thế, lúc này tôi lại lạc quan và nghĩ rằng điều mong mỏi có thể thành hình. Tìm thiện chí 
trong số đông không có, thì tìm ở những tập thể riêng rẽ, may ra. Tôi thấy hiện nay có một tập thể 
là Hội Chuyên Gia. Chắc hẳn Hội này có đủ chuyên gia các ngành. Bây giờ mà Hội này đứng đại 
lên, nhận làm việc đó, xem chừng phân hội nào nhiều chuyên viên về lãnh vực nào nhất, thì ủy cho 
chuyên trách lãnh vực đó. Sao cho đẻ ra bằng được một sơ đồ tổ chức của một bộ, kèm chính sách, 
chương trình, kế hoạch thuộc ngành chuyên môn của mình, rồi mang công bố cho mọi người tham 
gia ý kiến, thì biết đâu chả thành một chất keo đầu tiên, tạo niềm tin tưởng cho người di tản và 
trong nước, để kết hợp các tổ chức khác. Thời nay chả là thời đại của "văn minh kỹ sư" và thể chế 
chuyên gia (technocratie) đó sao? 

Theo tôi nghĩ Hội đi thẳng vào vấn đề như thế, thì người dân thấy hấp dẫn ngay, thay vì bàn 
những chuyện vòng vo khác, chỉ có công dụng và hấp dẫn giữa các chuyên gia với nhau cùng chỉ 
có tính cách nội bộ. Mà nếu là nội bộ, thì là dư thừa. Vì chuyên gia nào mà đã chẳng đủ khả năng, 
điều kiện để đọc thẳng ở các tài liệu ngoại ngữ rồi. Rút lại không xứng đáng với tài năng, thời giờ, 
tiền bạc của các chuyên gia, mà cũng phụ lòng ngưỡng vọng của những người theo dõi việc làm 
của các vị đó. 

Tôi ước mong lời góp ý của tôi không quá tầm xàm. 
 
 
 

LÀM GÌ, LÀM THẾ NÀO VÀ LÀM NGAY 
 
Tôi xin tự nhận ngay rất là "xi ních" [hoài nghi yếm thế], nên tôi cho ông Phổ đề nghị việc 

phối hợp hoạt động của Hội Chuyên Gia, tổ chức LAVAS, Hội Đồng Liên Tôn, Tổng Hội Sinh 
Viên không bao giờ thành hiện thực. Mà có thành hiện thực, rồi phối hợp với quốc nội để lôi cổ 
được các "người anh em" cộng sản xuống, thì vấn đề xây dựng đất nước như thế nào cũng lại nằm 
chình ình ngay ra đó. Người trong nước hiện lo ăn, lo lôi cổ các người anh em xuống cũng ứ hơi, 
lấy đâu ra thì giờ mà tính đến chuyện sau đó phải làm gì. Vậy chẳng lẽ khi đó ta lại múa gậy vườn 
hoang? 

Đó cũng là lý do, sở đoản đã trực diện tất cả các đảng phái quốc gia trước 1945. Ngoại trừ 
cộng sản. Họ thì chỉ cần sao cướp được quyền bính, còn mọi sự đã có sẵn mô thức của cộng sản 
quốc tế, chỉ việc nhắm mắt thi hành. Thành ra công việc của họ giản đơn vô cùng. Đến như vậy, có 
đường lối, có nhân sự, mà – ngay cả trước khi "cởi trói, đổi mới" – họ cũng vẫn còn lúng túng, nói 
chi đến phe ta chẳng cụ bị cái gì ngoài việc lo quyền bính!? 

Sau 1945, các đảng phái quốc gia èo uột quá, vì bị cộng sản, thực dân, đế quốc, phong kiến hè 
nhau đánh hội đồng. Đáng lẽ phải biết nhược điểm của mình, tìm cách đấu tranh đường trường, thì 
lại vẫn chỉ tiếp tục việc tranh giành quyền bính, thất bại đã đành, nhưng giả dụ có chính quyền, thì 
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rồi sẽ làm gì? Cũng lại "đánh võ rừng", vá víu, vơ bèo vạt tép, nhặt "sắt vụn", mua "cá ươn" chứ gì 
[1]? Còn nay, quyền bính không ở trong tầm tay, tập hợp thành đoàn thể lớn không nổi, thì rút lại 
những lời phán của bà Huỳnh Thị Nữ và cụ bà Trần Thị Xuân Thu là thực tế và đúng nhất. Nghĩa là 
tính chuyện làm chung chỉ là ảo tưởng. Mà trái lại, vừa phải bắt đầu bằng một tổ chức thu hẹp 
nhưng có khả năng, vừa phải do người ở hải ngoại phác họa. Vì chỉ người bên ngoài mới có điều 
kiện, thời giờ và, có thể nói thêm, có cả vị thế để vận động hoặc làm áp lực về mặt chính trị. Nhờ 
trời phú cho tôi... tí thông minh, nên đọc bài của cụ bà Trần Thị Xuân Thu – đề nghị xin Hội 
Chuyên Gia Việt Nam đảm trách – tôi đã nhận ra ngay là cụ muốn dạy dỗ rằng cái chính là nếu 
mình muốn xây dựng tòa nhà Việt Nam như thế nào, trên cái hoang tàn đổ nát, thì ít nhất phải có 
một cái sơ đồ đã. Trước hết cần có một cái dự án (đúng hơn một tổ chức) của các chuyên gia... 
chính trị. Rồi nói gì mới nói. Chưa biết căn nhà mình định tái tạo vóc dáng ra sao mà nói đến vôi 
cát gạch ngói thợ thuyền thì ngớ ngẩn thật. Và nếu họp nhau để chỉ đi đến một quyết định là "chưa 
nên về lúc này mà hãy nên tạo điều kiện vãn hồi nền tự do dân chủ bên cạnh việc chuẩn bị các dự 
án kỹ thuật" [2], thì cứ việc nằm khoèo vắt chân chữ ngũ ở nhà, bất cứ ai cũng có thể biết như vậy, 
cần gì phải họp hành cho tốn tiền tốn thì giờ? 

Tôi lại cũng vội đi kiếm cho ra đủ ba cuốn Đặc San Giáo Dục, Kinh Tế, Y Tế của Hội. Thì chả 
ra cái gì cả. Nếu chỉ có thế mà khoe là đã phổ biến được cả ở quốc nội quốc ngoại thì tôi thấy 
không lấy gì làm hãnh diện lắm cho cái quốc nội và quốc ngoại. 

Một cách khẳng quyết, xin quí vị ghi nhớ lấy lời tôi để đừng thất vọng, mà rồi cố tìm ra 
phương kế khác: Là cái Hội Chuyên Gia Việt Nam đó sẽ im hơi lặng tiếng cho mà xem. Vì họ, 
cũng như bao người Việt Nam khác, chỉ có tầm vóc thừa hành mà thôi. Trông đợi họ hoạch định 
chương trình xây dựng cho một quốc gia độc lập là viển vông. Nói năng viết lách lăng nhăng, cục 
bộ thì được. Đại qui mô thì không. 

Tôi nói thế, là căn cứ trên một cơ sở vững chắc. Người Việt, từ lâu lắm rồi, không còn kẻ nào 
có tầm vóc nghĩ lớn (think big), mà chỉ là những kẻ chuyên tủn mủn, vụn vặt (think small). Không 
có chim hồng chim hộc đâu, toàn lũ se sẻ chim chích mà thôi. 

Cái điều tôi khẳng định liệu rồi ra có đúng không? Thú thực đây cũng là một cách khích tướng. 
Vì Hội Chuyên Gia Việt Nam làm sao có thể im hơi lặng tiếng khi thiên hạ đích danh nêu tên nêu 
tuổi hết ngày ấy sang tháng nọ. Cái "savoir vivre" [thuật giao tế] tối thiểu bắt họ phải lên tiếng cách 
này hay cách khác. Nhưng tôi vẫn khẳng quyết như vậy, là họ chẳng giám làm, chẳng làm nổi, 
ngoài cái học thừa hành của họ, và còn do lý luận thế này: 

Hội đó lỏng lẻo quá, vì nó... quốc tế. Có ai mà bảo được ai. Bà Nữ, cụ Xuân Thu, và các vị 
khác mà có đề cử thì cũng thừa biết là hú họa, nhưng vì mới chỉ nhìn thấy được một tổ chức như 
vậy, thì cứ thử thời vận. Chứ tôi chắc quí vị đó cũng đã thừa biết cái nhược điểm của tổ chức này 
rồi. 

Tôi cũng vậy, đã biết thừa kết quả, nhưng cũng phải để một thời gian, tạo cơ hội cho Hội đó 
chứng tỏ khả năng, thiện chí. Ai giám chắc mình trúng cả 100%. Biết đâu Hội đó lại sẽ chả đứng ra 
cáng đáng. 

Bằng không, thì tôi xin đề nghị một tổ chức khác thực sự có khả thể (possibility) đảm trách 
việc đó hơn. Cũng vì chính cái lý do mà tôi dẫn ra trên đây: tổ chức đó phải nhất khối, có khả năng, 
lại bảo được nhau và thực sự có thiện chí. 

Đó là nhóm Bảy Ngàn Dặm gồm 120 người du học tại Tân Tây Lan, phần lớn do chương trình 
Colombo, mà NgD cũng có giới thiệu qua bài viết của các thành viên là các ông Phạm Phan Long, 
Nguyễn Giao trong hai số 45 và 46 vừa qua: "Vai trò của 24 thế kỷ kinh nghiệm chuyên môn trước 
hiện tình đất nước" và "Món nợ học bổng Colombo Plan", cũng như những đóng góp bài vở của 
các ông ngay từ buổi đầu của NgD. 

Qua các ông Long Giao, sự dấn thân của nhóm họ thật rõ rệt. Ta nên nhờ các ông Long Giao 
đề nghị nhóm Bảy Ngàn Dặm lãnh việc vác ngà voi, bắt đầu khơi lại niềm tin cho những người 
đang muốn xây dựng lại quê hương. 
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1. Nhóm chữ than vãn của các chính khách hai thời cộng hòa.  
2. Quyết nghị của Hội Chuyên Gia. 

 
 
 

NGOÁI ĐẦU NHÌN LẠI 
 
Cuối năm, tôi làm cái việc tính sổ đời, nhìn quanh nhìn quẩn và, rồi xét cho cùng, điều tốt hơn 

cả là ngậm ngùi quên quá khứ, nhận nơi này làm quê hương thôi. 
Như vậy, nay tôi có thể trở thành khách quan để nói về một chuyện mà tôi tự coi ngoài bổn 

phận, ngoài trách nhiệm. Đó là cái chuyện NgD theo đuổi bấy lâu nay: Lúc này người Việt – nhất là 
người Việt hải ngoại – phải làm gì, làm như thế nào và ai là người phải làm cái việc đã biết là phải 
làm đó. 

Tổng duyệt NgD, từ đầu đến cuối, có thể nói như thế này: 
Làm gì? Làm sao cho người dân và đất nước Việt khá hơn. Với tình trạng ngày nay, là người 

dân được thoải mái tinh thần và vật chất một tí, có nghĩa là tương đối no ấm và có tâm trạng ổn cố 
để tin tưởng ở ngày mai. Và ai cũng đồng ý, kể ra như vậy chẳng có gì khó khăn, nếu người dân 
được tay làm hàm nhai. Thế mà cũng vẫn khó, cho nên mới đến vấn nạn tiếp theo. 

Làm như thế nào? Phải có một thể chế trọng pháp, đối với người quyền thế cũng như kẻ thân 
cô thế cô, để người dân có thể tay làm hàm nhai, điều mà nhà nước Việt Nam trước đây và hiện nay 
không hề muốn thực hiện. Luật lệ quyền hành nằm trong tay họ, nay thế này mai thế khác, muốn gì 
tùy ý. Kẻ lưu manh thì móc ngoặc, chứ người lương thiện biết đường nào mà làm ăn. Hở ra là bóc 
lột, hối lộ, ai là người thẳng thắn còn có tâm địa nào mà tính chuyện vươn lên. Bứng họ đi thì 
không nổi, vì chả có một lực lượng nào tương đương. Mà cũng chẳng ai muốn bứng nữa, vì có nhìn 
thấy cái gì khả quan hơn thay thế đâu. Quốc Gia, Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa thì cũng "xêm xêm" 
[như nhau]. Mệt rồi, thà cứ để vậy cho đỡ tổn thất. Hợp tác với họ thì coi như lắp thêm cánh cho 
cọp, gắn thêm vây cho báo. Chưa kể tiền bạc, khả năng của người Việt hải ngoại so với thiên hạ – 
các quốc gia đang buôn bán viện trợ cho nhà nước Việt Nam để trục lợi – thực ra cũng chẳng đáng 
là bao. 

Có người lý luận là với tình trạng bùng nổ truyền thông và người dân no bụng là tự khắc sẽ có 
biến chuyển. Dịch biến là lẽ thường, ngay chẳng có truyền thông bùng nổ hay kinh tế phồn thịnh, 
thì cũng cứ biến chuyển. Cộng sản 1945 khác cộng sản 1975. Cộng sản 1975 khác cộng sản 1995 
(cộng sản xin hiểu là tập đoàn phỉ quyền thống trị, đừng bàn cãi về chủ nghĩa, lý thuyết, có còn 
cộng sản hay đã hết cộng sản, điều mà chính người cộng sản chân chính chẳng hề bao giờ quan 
tâm). Nhưng biến chuyển về ngả nào mới là điều quan trọng. Cứ nhớ lại thời kỳ Quốc Gia, thời kỳ 
Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, cũng tạm gọi là có truyền thông, có phồn vinh, có biến chuyển, nhưng 
tối đại đa số người dân cũng vẫn chẳng được sống cho ra con người, bên cái tối đại thiểu số thống 
trị. Thì liệu với bè lũ cộng sản và những kẻ hà hơi tiếp sức cho chúng, người dân có khá được 
chăng? Nhìn vào thực tế, rõ ràng là người trong nước bị kềm kẹp, chẳng có hy vọng gì vùng vẫy, rũ 
bỏ được cái ách nó khoá chân khóa tay. Chỉ có người Việt hải ngoại mới có điều kiện phương tiện, 
có thế lực, có thì giờ, có tự do, có tiền bạc, có kiến thức cập nhật để khiến cho cục diện bên nhà 
thay đổi. Mà theo những ý kiến đóng góp cho đến nay, tôi lại cũng xin hoàn toàn đồng ý, thì: Cái 
thế mạnh nhất của người Việt hải ngoại hiện nay là cái thế chính trị. Về chính trị, với người Việt 
hải ngoại, thực tế nhất là làm sao chiếm được cảm tình và vị nể của các cộng đồng bạn. Bằng biết 
bảo ban đùm bọc nhau; bằng có người đại diện; bằng làm cho bằng hữu hiểu biết giá trị của dân tộc 
Việt; bằng tạo thế lực, tham gia vào các sinh hoạt chính trị – ứng cử và bầu cử; bằng vận động 
những chính sách có lợi cho quê hương; bằng đưa ra những chương trình khả thi để thiên hạ có thể 
giúp đỡ. 
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Hai mươi năm qua, sự việc đã chứng tỏ một cách hết sức rõ ràng rằng, làm ăn cho đứng đắn, 
thì mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ. Những công tác như "Con tàu ánh sáng", Boat People SOS, 
LAVAS, việc yêu cầu chính phủ Gia Nã Đại đóng cửa tòa đại sứ Việt Cộng, hủy bỏ vụ "tôn vinh" 
Hồ Chí Minh của UNESCO đều có những kết quả khả quan ngoài cả mong ước. Mới đây việc treo 
cờ Việt Nam Cộng Hoà, biểu tình ngày 30-4 đã được thị xã Westminster tôn trọng vì sự phản 
kháng có chính nghĩa. Sinh viên tốt nghiệp San Francisco State University phản đối việc trưng cờ 
Việt Cộng đã thành công,... 

Lại thí dụ về vụ ứng cử của người trẻ Nguyễn Hữu Chung (không phải ông cựu dân biểu) cũng 
chứng tỏ rằng nếu người Việt chỉ tích cực một chút thôi, thì với 7000 cử tri gốc Việt của Hạt 46, 
Orange County, California, anh thừa sức có 5000 phiếu, là vượt người dẫn đầu (4936 phiếu). Vậy 
mà cũng chỉ cần bỏ ra chút thì giờ tới phòng phiếu! Đàng này chỉ có... 121 người, mà chưa chắc đã 
toàn là người Việt, trong số 7000 người có quyền bầu cử! Cứ tưởng tượng anh Chung đắc cử, tiếng 
đồn về sự người Việt có tinh thần, có kỷ luật, biết đùm bọc nhau, có trình độ chính trị cao, biết 
tranh đấu trong vòng luật pháp sẽ làm cho các cộng đồng bạn kính nể biết là bao nhiêu. Chưa kể 
những công việc anh Chung có thể làm được cho người Việt đất Việt một khi vào được tòa nhà 
quốc hội! Rúng động nước Mỹ và thế giới chứ bộ! 

Có khi chỉ một lá thư của một cá nhân đơn lẻ là đã đủ thay đổi cả cách nhìn cũng như thái độ 
của một tập thể về một sự việc quan trọng, như bản tin "Một lá thư ý nghĩa" loan về vụ một đại học 
đã bỏ hẳn món học bổng Hồ Chí Minh (!) khi một độc giả viết cho chủ bút một nhật báo, đủ thấy rõ 
tầm quan trọng của những cố gắng nhỏ nhoi nơi mỗi người sẽ mang đến những kết quả to lớn như 
thế nào. 

Vậy thì rõ ràng trước hết phải có một chương trình sao cho rành rẽ, một dự án chính trị. Việc 
này nhóm Thông Luận đã có làm. Tiếc rằng lời lẽ thiếu khiêm nhượng nên đã bị bỏ qua. 

Rồi theo đó, cần tiến tới một thứ bang hội như của người Hoa, để lo các công việc giáo dục, xã 
hội cho đồng bào đối nội và đại diện tuyên truyền thay đồng bào đối ngoại. Hiện nay, tại Hoa Kỳ 
đang lùm xùm về việc "Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại", là chỉ vì chưa ai biết tổ chức đó ra sao, 
tính làm những chuyện gì, đã được ai đồng ý chưa (nghĩa là chưa có chương trình, dự án trước) mà 
đã tính chuyện bầu bán, đại diện, thì lại cũng chỉ là hình thức, chẳng đi đến thế giới nào cả, và dĩ 
nhiên sẽ có thiếu gì người chống đối. 

Lại phải có một văn phòng vận động tại quốc hội để đấu tranh những đường lối thuận lợi cho 
người Việt nước Việt. 

Cũng phải cử người vào các cơ cấu quyền lực để tạo vị thế có ảnh hưởng đến đường lối của 
quốc gia cư ngụ. 

Tất cả đều là những đề nghị bấy lâu nay. Và theo ý kiến thô thiển của tôi thì cứ người nào, 
nhóm nhỏ nào có lòng, có khả năng hãy cứ mạnh bạo phác thảo, trình bày và sắn tay áo lên làm, thì 
rồi sẽ có người tham gia. Miễn là làm nhỏ nhưng phải có cái nhìn bao quát (start small, think 
big/start local, think global). Nhưng, nói chung, cứ thử tự duyệt xét một chút. Người Việt hải ngoại 
ai cũng tự nhận là tị nạn. Nhưng khi được người giúp đỡ xong, thì họ quay mặt luôn, cả với chính 
những đồng bào tị nạn ruột thịt. Khi các cộng đồng bạn gặp tai nạn, họ hầu như không chia xẻ lấy 
một chút. Cộng đồng bạn muốn tiếp xúc, chẳng biết phải nói chuyện với ai. Muốn tìm hiểu về con 
người và đất nước Việt thì thấy chẳng có gì của người Việt, mà chỉ toàn những tài liệu của thiên hạ. 
Người Việt chẳng có thế lực gì để nói lên tiếng nói dõng dạc đòi hỏi quyền lợi, chống đối những 
chính sách bất lợi. Và ví thử có ai muốn giúp đỡ, người Việt cũng chẳng ai đưa ra được một điều gì 
hấp dẫn để lôi cuốn kẻ hảo tâm. Rõ ràng là không ai muốn làm, nếu không nói là bất lực. Vậy thì 
làm sao bây giờ? 

Ai làm? Có lẽ phải nhận định rằng những người Việt lớn tuổi không muốn làm, không có khả 
năng hay không có điều kiện làm. Vì hàng rào ngôn ngữ, vì còn phải lo ổn định cuộc sống, còn có 
những trách nhiệm cận kề đối với cha mẹ, con cái, nhà cửa, xe cộ. 
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Cho nên rõ ràng công chuyện là của người trẻ. Người ta hy vọng nhỏ nhoi rằng người trẻ ý 
thức được bổn phận trách nhiệm của mình. Chết cái người trẻ, phần đông, hình như lại cũng không 
muốn làm, lại ngại chuyện chính trị, nại rằng nó là một lãnh vực dơ bẩn. 

Cứ tạm cho là thực tâm họ nghĩ như vậy đi, nghĩa là không phải nại cớ vì khiếp nhược, cầu an, 
bất tài để trốn tránh trách nhiệm, để dành thì giờ kiếm cách vinh thân phì gia, để ra cái điều tốt đẹp 
hơn cha anh. 

Nhưng có phải nói như thế là chỉ tỏ ra vô cùng ấu trĩ? Người là con vật chính trị. Người ở một 
xã hội văn minh bậc nhất nhân loại, như xã hội Hoa Kỳ chả hạn, càng không thể nào thoát khỏi 
chính trị. Chính trị là việc đế đạo, vương đạo, bá đạo. Và nếu chính trị có trở thành tà đạo, dơ bẩn 
thì không phải vốn là bản chất của nó, mà là do người làm chính trị. Thì bất cứ ở đâu, người trẻ 
cũng phải có bổn phận dấn thân vào để trong sạch hóa, cho nó không còn là tà đạo. Nếu chẳng thể 
trở về nghiệp đế, nghiệp vương thì ít nhất cũng trở thành nghiệp bá. Chưa kể cha anh họ mang họ 
đến đây là do căn nguyên chính trị. Họ là sản phẩm của chính trị. Nói không dính dáng đến chính 
trị là họ đã chối bỏ nguồn gốc, chối bỏ cha anh, và chối bỏ chính lý do hiện hữu của họ. Họ chỉ 
đáng khinh. Chẳng có gì để mà tự hào, ngoài cái ngu ngốc hoặc hèn hạ của lời tuyên bố vô ý thức 
đó. 

Thế thì khi một tác giả khẳng định là chỉ có chim gi chim sẻ – khi đã có những kêu gọi đến "24 
thế kỷ kinh nghiệm chuyên môn", "món nợ học bổng Colombo Plan", rồi đến Hội Chuyên Gia, 
Nhóm Bảy Ngàn Dặm – mà rồi nước vẫn cứ chảy qua cầu, thì quả chẳng có gì là quá đáng. 

Gần 100 năm sau cụ Phan Bội Châu, vẫn là cái cảnh: 
Những ước anh em đều bốn biển 
Ai ngờ trăng gió nhốt ba gian! 

Hoặc: 
Hỏi trăng trăng chẳng ngừng trôi 
Hỏi nước nước vẫn lững lờ xuôi chảy 
Hỏi tìm chàng, nào tìm đâu thấy 
Thấy xa xa xanh ngắt ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu 
Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai? 

                 (Tuồng cải lương Dưới Mái Tây Hiên) 
Ô hô, hỡi người trí thức trẻ, bây giờ ngươi ở mô? 
Georgia hay Ohio? 

                (Lời rao tìm "trẻ thất tung" của BPTNgD) 
Tôi chẳng đến phải như kẻ sĩ thời xưa "ninh minh chi tử, bất mặc nhi sinh" khảng khái và dũng 

cảm kêu lên một tiếng rồi có chết cũng hả, chứ chẳng chịu im miệng để sống. Ở không gian dân 
chủ này, tôi tha hồ nói năng, nhất là tôi không phải dân tị nạn. Tôi tới đây theo diện di dân. Nên tôi 
có quyền nói với những người tự nhận là tị nạn rằng: Nếu có tí liêm sỉ thì hãy làm phận sự của 
người tị nạn. Còn không, hãy từ bỏ tư cách đó và nhảy sang diện di dân như tôi, đi tìm kiếm của cải 
vật chất, cho sướng cái thân. 

Chúng ta hãy cố gắng lương thiện một chút, ở một quốc gia không cần phải lưu manh mà vẫn 
cứ sống được này. 

 
 

VIỆC TRIỀU ĐÌNH 
 
Mới đây có một ít sự việc đáng quan tâm: giới gọi là hoạt động xuất hiện lu bù, tuyên ngôn 

tuyên cáo khá nhiều. Lại kèm những vụ khá ồn ào: ông Nguyễn Văn Hảo chạy chọt bỏ cấm vận, lập 
bang giao; ông Trần Văn Đôn lập hội cựu chiến binh chung cho cả hai miền; ông Stephen Young 
đề nghị giải pháp cho vấn đề Việt Nam; ông Phạm Đặng Long Cơ tranh chấp Hội Y Sĩ Miền Nam 
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Cali; ông Phạm Nam Sách đòi tái lập nền cộng hòa; nhật báo Người Việt nhắc nhở kỹ càng đến 
"tổng thống anh minh" Ngô Đình Diệm,... 

Có, không, chân, giả, thực lòng, hậu ý là những điều mà kẻ thường dân như tôi không có khả 
năng biết được. Nhưng chỉ căn cứ vào sự ồn ào, sự nhúc nhích, thì cũng tạm có thể suy diễn là phải 
có thế lực nào đó muốn có biến chuyển và những sự việc kể trên có liên quan đến chuyện biến 
chuyển trong những ngày sắp tới. Và quí vị đó muốn... đóng góp! 

Nói thực thà giữa chúng ta, thì cái thế lực đó không thể nào là phe người Việt chống cộng hay 
người Việt không cộng sản. Tiền không, người không, lại không bao giờ bảo được nhau, hai phe 
này từ xưa đến nay bất quá chỉ đỡ đòn thôi, mà đỡ còn chưa nổi nữa. Giỏi lắm, thì làm sao lách 
giữa các thế lực để thiệt hại tối thiểu và lợi ích tối đa trong khả năng của mình là quí rồi. Chẳng bao 
giờ ở thế công nổi, thì đành tính chuyện... thế thủ. Cũng tốt thôi! 

Nghĩa là, theo tôi, những thế lực đó, hiện nay, là Mỹ và nhà nước Việt Cộng. Họ muốn nhúc 
nhích. Mỹ muốn bỏ cấm vận, lập bang giao; Việt Cộng muốn Mỹ viện trợ chẳng hạn. Dù muốn dù 
không, nhúc nhích cũng còn đỡ hơn là nằm ỳ ra như gần 20 năm nay, nhất là đối với Việt Cộng và 
người dân trong nước. Vậy thì mình cũng phải nhúc nhích. Chết cái chẳng biết nhúc nhích ra sao 
cho đúng. Thôi thì cứ mạnh ai nấy đưa ra giải pháp để... nhúc nhích. Biết đâu ông Hảo mua được 
giải tỏa cấm vận, bang giao thì lại chả có cái lợi cơm no áo ấm. Biết đâu ông Đôn lập được hội sẽ đi 
đến việc kết nạp lực lượng quân sự để lật đổ cộng sản. Biết đâu ông Cơ buôn bán chả mang lại 
phồn vinh cho Việt Nam. Biết đâu ông Sách thành công trong việc tái lập nền cộng hòa chả là bắt 
đầu việc thực sự tự do dân chủ cho đất nước. Biết đâu các ông Đệ Nhị Cộng Hòa lần này chẳng 
thực sự thực hiện cần lao nhân vị cho đúng "tinh thần Ngô Đình Diệm",... Nhưng cảm động nhất là 
ông Young. Chỉ có vợ Việt Nam thôi, mà ông đã... lo lắng cho Việt Nam hết lòng. Có thể hoàn toàn 
do lòng vị tha của ông. Có thể do lòng yêu quí Việt Nam qua hình ảnh khả ái của phu nhân. Có thể 
do một ẩn tình nào đó. Nhưng tôi vẫn thấy ngượng thay cho người 100% Việt Nam. 

Tất nhiên cái lộ trình (road map) của ông chẳng ra cái hồn gì, chỉ chứng tỏ sự ngây ngô của 
ông về Việt Nam, về chống cộng, về Việt Cộng (tôi chẳng có bằng chứng gì để chụp mũ ông là làm 
việc đó cho Việt Cộng, nên cứ tạm coi cái mặt trước của đồng tiền hay cái mề đay). Nhưng cứ thử 
tự đặt vào cương vị ông, một người Mỹ, biết Việt Cộng cần bang giao với Hoa Kỳ nên đành chấp 
nhận một cái gì đó. Thì ai ở ngoài cuộc, mà ngay kể cả ở trong cuộc, cũng đều phải lý luận một 
cách đơn giản rằng: Với kẻ đang có toàn quyền trong tay (Việt Cộng) và một kẻ chẳng có gì cả 
(phe ta), nếu muốn kẻ có quyền nhúc nhích, thì phải đưa ra cái gì kẻ đó chấp nhận được đã, phần 
thiệt dĩ nhiên phải ở phía kẻ yếu, để có thể ngồi lại với nhau. Sau đó mới mặc cả, cò kè bớt một 
thêm hai chứ. Rồi, ít nhất ông ta cũng đưa ra một kế hoạch, chương trình cụ thể. Nếu thấy không 
ổn, thì không nên chỉ chê bai, chụp mũ. Tốt hơn là đề nghị cái gì cụ thể hơn, tốt đẹp hơn. Việc của 
mình, mình có bao nhiêu là người, mà đến nay chưa thấy đưa ra được cái gì ra hồn cả, để cho một 
người ngoài họ làm, rồi la lối om xòm, chẳng đáng ngượng ư? 

Trừ phi nhất định đường lối là lật đổ cộng sản bằng bạo lực, còn thì đều phải ngồi lại với cộng 
sản hoặc có sự đồng ý của cộng sản (như ông Huy, ông Tân của phe ông Young). Vậy những sự 
việc trên chưa hẳn là sai. Việc còn lại là từ đó có làm được gì hơn chăng. 

Điều này, ông Trần Văn Kha, trong bài "Đường mòn chống cộng", đăng trên hai số báo Người 
Việt 2881, 1882, ngày 28 và 29 tháng Mười 1993, nói rất nhiều, rất dài, nhưng đại ý là không nên 
chửi bới cộng sản nữa, vô ích, chúng chẳng chết đâu; không nên chống bãi bỏ cấm vận, không nên 
chống bang giao, vì hai việc này sẽ giúp cho đồng bào bên nhà no ấm, mà có Mỹ vào mới hết nguy 
cơ Trung Cộng xâm lăng. Vả có muốn chống cũng chẳng được. Bằng ngược lại, thì đó chỉ là chống 
cộng theo đường mòn. Rồi ông lại chỉ đường... không mòn (tôi không nói là đường mới, vì cũng 
chỉ là cái ý địch vận cũ mèm thôi). Đó là "về nước dấn thân dân vận, quân vận [sic] và khuyến 
khích, ủng hộ những người cộng sản cấp tiến". Thế nhưng, tôi chân yếu tay mềm, bị kẻ vũ phu 
mạnh hơn đánh đập, chẳng làm gì được nó, vậy chỉ còn nước chửi bới, la làng. Có đáng trách 
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không? Biết đâu thằng khốn nạn chẳng chùn tay? Biết đâu chẳng có người ra tay cứu độ? Thì cũng 
là một phương sách đấy chứ! 

Mà ông lại còn khẳng định là hiện nay cởi trói kinh tế, dân cũng dễ thở rồi, lại hút được dầu, 
dân cũng được hưởng, lại được các nước khác viện trợ. Vậy thì Mỹ đâu còn là quan trọng? Nếu Mỹ 
cứ làm eo, có lẽ Việt cộng còn dè dặt. Chứ Mỹ lại cũng bồ luôn, thì dân làm sao mà thở? Tôi thấy 
khoản này có điều không ổn. 

Phần nguy cơ biến dân ta thành nô lệ Trung Cộng, nghe cũng ớn. Nhưng giá ông chỉ ra cho 
biết những tên đại Việt gian phản bội dân tộc nào đang mưu toan việc đó thì hơn. Để người dân còn 
biết mà liệu. Chứ lại cũng nói khơi khơi thì có hơn gì kiểu chửi bới cộng sản mà ông chê đâu. 

Thêm cái tiếc rằng ông Trần Văn Kha chỉ cũng đưa ra phương kế chung chung. Không biết 
ông sang đây tự bao giờ, đã bao giờ về nước dấn thân chưa, và dân vận, "quân vận" như thế nào, ai 
là những người "cộng sản cấp tiến" cần khuyến khích và ủng hộ? Hay ông cũng cứ ở bên này, viết 
mấy bài báo dạy người ta, trong khi chính ông nói "nói chỉ có một câu thôi, nhưng làm thì không 
phải dễ". Bà Kha chỉ viết cho ông có một dòng "sơn lại bàn ghế ở ngoài hiên", ông phải cực nhọc 
hết hai ngày. Sơn lại bàn ghế cụ thể lắm. Dân vận, "quân vận", khuyến khích, ủng hộ trừu tượng 
quá, làm ra sao, làm như thế nào nhỉ??? 

Hy vọng rằng ông Trần Văn Kha sẽ chỉ vạch cách thức cho chúng ta một ngày gần đây. 
 
 
 

VIỆT NAM CÓ CHÍNH TRỊ GIA KHÔNG? 
 
Xin quí vị chớ vội tưởng tôi làm một việc khảo cứu khảo sát gì ghê gớm. Đây chỉ là sự suy 

nghĩ của một kẻ hiểu biết thô thiển, nhân buổi đầu năm dương lịch cuối năm âm lịch, ở một nơi ổn 
cố, chẳng vương một chút lo âu cấp bách, tình cờ được đọc mấy bài báo bàn về những vấn đề vốn 
từng khiến mình vẫn cứ tự hỏi mình đi hỏi mình lại mãi. 

Một là vụ "lòng yêu nước của người Việt có thể chỉ là một ngộ nhận" của các ông Nguyễn Gia 
Kiểng, Tiêu Dao Bảo Cự và Nguyễn Văn Thế trong Thông Luận. Hai là vụ "nói dối chân thật" do 
ông Huỳnh Ý và Hà Thúc Hội nêu lên trong Người Dân. Ba là vụ lời qua tiếng lại giữa hai ông 
Trần Ngọc Tú và Phạm Nam Sách trong Thời Luận về vấn đề "sợ đối thoại hay không thèm đối 
thoại với cộng sản". Và bốn là câu hỏi "người Việt làm chính trị [phải] làm gì" trong Lá Thư NgD 
số 65. Bốn vụ ít nhiều khiến tôi lại một lần nữa lẩn thẩn nhớ lại những sự việc xảy ra. Và, có vẻ quả 
các ông trong Thông Luận có lý, vì ngay từ 70 năm trước đây, cụ Phan Chu Trinh cũng đã nói: 

Vậy mới biết cái độc quân chủ vào trong đầu óc dân ta sâu quá, mà cái trình độ của dân ta 
cũng thấp quá. Chỉ một người mà nói: Mày phải trung với người này, phải kính người này, thì nó 
mới hiểu. Mà cứ nói ra cái tên nước Việt Nam mà rằng: Ấy là nước ông cha mày, mày phải thương, 
thì tay nó không rờ được, mắt nó không trông thấy được, thì nó không thể làm thế nào mà nó 
thương được. (Bài diễn thuyết tại Hội Khuyến Học ở Sài Gòn, đêm 19-11-1925) 

Còn cụ Phan Bội Châu thì: 
Bây giờ tôi xin kể những tệ bệnh của quốc dân: 1/ tính ỷ lại, 2/ lòng giả dối, 3/ thói nhút nhát, 

4/ tham lợi riêng, 5/ đua những việc hư danh vô vị, 6/ KHÔNG THỰC LÒNG YÊU NƯỚC, 7/ 
không biết nghĩa hợp quần, 8/ mê những tục cổ hủ, 9/ không biết đường kinh tế, 10/ KHÔNG 
THƯƠNG NÒI GIỐNG. (Cao Đẳng Quốc Dân)  

Tôi nói "có vẻ" cũng như các ông trong Thông Luận nói "có thể", vì chúng ta là hậu sinh, sống 
trong những bối cảnh khác, có những ý niệm khác cha anh, làm sao biết chắc các cụ nghĩ gì, động 
lực gì khiến các cụ có hành động này hay hành động khác. Còn hai cụ Phan nói thế là vì nghệ thuật 
sách động, thì hai cụ phải cương lên đó thôi. 

Hơn nữa, tôi cũng thiển nghĩ, ông cha chúng ta luôn luôn chia ra hai thành phần rõ rệt: kẻ sĩ và 
người dân dã. Người cắp sách đi học nhất định có kẻ đã lẫn lộn trung quân với ái quốc là một; 



155 
 

nhưng khi cụ Mạnh đã phán "dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" và đến cả một ông vua cuối 
mùa tây học mà còn biết lấy câu "dân vi quí" làm châm ngôn cho triều đại của mình, thì tất nhiên 
cũng không thiếu người lấy dân làm trọng. Các cụ Văn Thân xướng xuất "Phan Lâm bán nước, 
Triều đình khi dân". Cụ Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng là những thí dụ gần 
nhất về việc không nhầm lẫn giữa trung quân và ái quốc. Còn kẻ dân dã thì rành mạch hơn. Họ yêu 
gia đình, yêu làng xóm. Họ có thể cả đời không ra khỏi lũy tre xanh. Họ khó có ý niệm bao quát về 
đất nước dân tộc. Nhưng họ đồng hóa làng với nước, "ối làng nước ôi", nước với nhà, "nước mất thì 
nhà tan", nên khi tổ quốc lâm nguy họ không bao giờ ngần ngại xương máu, vì bảo vệ nước tức bảo 
vệ làng, bảo vệ nhà cửa, mồ mả, họ hàng, bản thân và vợ con. Đó là lý do tại sao cộng sản thành 
công khi chộp lấy chiêu bài chống xâm lăng giành độc lập. Tóm lại, lòng yêu nước vẫn có. 

Thế nhưng, nói về thế hệ chúng ta, như ông Kiểng mang ra làm thí dụ hai nhóm lãnh đạo Nam 
Bắc, cộng sản cũng như cộng hòa, thì lại có thể khẳng định là không. 

Vì, cũng lại cụ Phan Chu Trinh than: 
Lại thêm một bọn ra vênh mặt múa tay tự xưng là ái quốc ái chủng, nhưng hỏi đến họ cách 

khuếch lợi, trừ hại, tự cường, tự lập thì họ ập ạ như người mơ ngủ, chỉ ngồi ngong ngóng ước mơ 
nước ngoài tràn vào mà thôi. 

Mà tôi thì cũng không tìm đâu ra điều gì chứng tỏ rằng các đảng phái có chương trình kế hoạch 
nào để xây dựng đất nước, con người, chứng minh rằng có nhân sự để thực hiện những điều đã 
vạch ra, nếu có [1]. Vậy thì ở đây thành vấn đề quyền bính, mà chưa hẳn đã là vấn đề yêu nước. 

Bây giờ mà tôi mang Đảng Cộng Sản ra để bàn rằng có yêu nước hay không thì một là giả ngộ 
"nói dối chân thật", hai là lươn lẹo để ve vãn cộng sản. Vì người cộng sản họ đã luôn luôn khẳng 
định không có tổ quốc rồi (Phỏng vấn và phỏng vấn, Phạm Thị Trùng Dương, NgD64). Nhưng nếu 
lấy tỉ dụ tập đoàn Ngô Đình Diệm chả hạn thì đủ rõ. Nghĩa là phe phái nào cũng cứ nói là yêu 
nước, nhưng có nói rõ yêu nước ra sao, sẽ minh bạch làm gì cho dân cho nước đâu. Mà một khi vớ 
được quyền bính trong tay, thì lại vẫn chỉ là yêu mình và phe phái của mình. Tuy nhiên, vì hiện 
tượng "nói dối chân thật", tất cả những người này đều thực tình cho là mình... yêu nước, thương 
nòi. Cái hiện tượng này, tôi thấy nó lạ lắm. Chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe những sự 
thực bỉ ổi một trăm phần trăm, nhưng mình vẫn không chịu, nhất định tin theo điều mình nghĩ. 
Không những mình nghĩ riêng với mình, mà nhiều người còn cùng nghĩ chung với nhau nữa. Thí 
dụ trong bài "Buổi đón tiếp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện...", Thời Luận số ra ngày 21 tháng Chạp 
1995, trang 25, ông Nguyễn Chí Thiện cho biết "quân đội Tàu tràn lan toàn bộ Miền Bắc, chúng tôi 
đi đến đâu cũng gặp cả; những tỉnh phía Bắc đều có quân đội Trung Quốc". Thế nhưng trong 
"Điểm sách: Người Hoa tại Việt Nam", Người Dân số 41 tháng Giêng 1994, các ông bà Nguyễn Bá 
Hào, Nguyễn Thị Thu Hằng (Pháp); Thẩm Vũ Đức, Phan Thị Ngọc (Đức) đồng tác giả hồn nhiên 
cùng viết "sự thực là binh sĩ Trung Quốc không hề có mặt trên chiến trường Việt Nam"! Đến nỗi 
BPT.NgD phải cước chú cho độc giả khỏi bị dẫn dắt sai lạc:  

Trong các trận biên giới (1950), trận Điện Biên Phủ (1954) và suốt những năm "chống Mỹ cứu 
nước", có cả hàng hơn 300.000 binh sĩ, 20.000 chuyên gia dưới sự chỉ huy của các tướng La Quí 
Ba, Vi Quốc Thanh, Phương Nghị, Trần Canh,... tác giả ở Miền Nam có thể không biết, chẳng lẽ 
các vị điểm sách ở Miền Bắc cũng không hay? 

Vì thế, các ông cộng sản cũng... yêu nước. Cho nên mãi đến bây giờ, đã đếm được mấy vị ăn 
năn hối cải, nhận mình sai lầm, phản bội quốc gia dân tộc? Vậy mà các vị đó không nói dối đâu. Họ 
rất chân thật. Có thế mới có thể nói chuyện yêu nước thương nòi chứ. 

Rồi đến vụ đối thoại hay không đối thoại. Đối thoại cũng viện lý do yêu nước. Không đối thoại 
cũng viện lý do thương nòi. Thảo luận, tranh luận, được lắm. Nhưng mang những lời lẽ nặng nề ra 
quẳng vào mặt nhau nhân danh yêu nước thương nòi thì thật là kỳ cục. Cùng một lý tưởng mà còn 
không thương nổi nhau thì thương nổi ai? Rút lại, phải chăng cũng là chỉ thương nổi lấy một mình 
mình? Mà có thể lại cũng chỉ do vấn đề những người đối thoại này chẳng biết mình là ai hoặc đang 
nói với người nào. Ví dụ muốn làm ăn buôn bán, thì phải rủ rê những người có đầu óc kinh doanh, 
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chứ ai lại đi rủ rê mấy ông bà muốn xa lánh bụi trần. Ví dụ muốn chống cộng thì rủ ông Nguyễn 
Chí Thiện, chứ ai lại đi rủ ông Phạm Đặng Long Cơ. Dĩ nhiên rủ được mấy vị thiền sư đi buôn, rủ 
được ông Phạm Đặng Long Cơ chống cộng thì là hay quá rồi, nhưng tốn công, tốn thì giờ lắm. Sao 
bằng rủ rê những thành phần đã có xu hướng sẵn. Có phải được việc, mau lẹ hơn không? 

Vì thế cho nên tôi đánh liều phân đồng bào hải ngoại chúng ta ra những loại sau đây. Chắc 
chắn là có nhiều điều không ổn. Nhưng hy vọng sẽ được quí vị đóng góp thêm, để vấn đề sáng tỏ 
hơn lên. 

Một, là loại lớn lên ở hải ngoại. Chẳng bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, không lo sợ bắt bớ giam 
cầm, được đủ mọi thứ tự do, sống trong một văn hóa thụ hưởng (fun loving, take it easy, mind your 
own business) mà đòi hỏi họ phải mất công tìm hiểu về Việt Nam, về cộng sản thì thật bất công. Để 
làm gì nhỉ? Ngay nói về xứ sở hiện họ đang nương náu chưa chắc họ đã cần quan tâm, ngoài 
chuyện ăn, học, kiếm việc làm, mua nhà, mua xe, lấy vợ lấy chồng, đẻ con đẻ cái. Công việc ở đâu 
béo bở thì họ làm, ở Mỹ, ở Việt Nam cũng như ở bất cứ quốc gia nào khác. Chả có gì đáng phiền 
hà. Nếu có người nào còn băn khoăn đến vấn đề Việt Nam mà tự nhận không mặc cảm hoặc kêu 
gọi xóa bỏ hận thù, thỏa hiệp để xây dựng quê hương thì đã là quí hóa lắm rồi. Họ có gì đâu để mà 
mặc cảm, thù hận. Họ đầy tự tin, biết gì về cộng sản mà sợ. Họ đầy tinh thần tích cực, muốn đóng 
góp, thì chẳng quí hóa sao được, dù rằng sự tích cực sẽ dẫn họ hay Việt Nam đến đâu thì cũng 
chẳng ai ngăn chặn nổi. Vì chúng ta đang ở xứ sở của... tự do! Hai, là loại bỏ nước ra đi vì thấy ở 
ngoại quốc có đời sống dễ chịu hơn. Thì tất nhiên họ phải cố quên quá khứ để hội nhập vào cuộc 
sống mới càng sớm càng hay. Đâu có gì mà trách cứ. Bổn phận luôn luôn phải đi theo quyền lợi. 
Khi đất nước không mang lại một quyền lợi nào, làm sao có thể đòi hỏi ai đó phải chịu trách nhiệm 
và bổn phận. Ngay lúc này, các nước thu dung đang cưu mang họ ê hề, mà đã chắc gì họ mang ơn 
nữa là. Cũng thế, nếu bây giờ ở Việt Nam dễ kiếm ra tiền, thì họ đi về làm ăn. Hay thì ở, dở thì lại 
xéo cũng chỉ là thường tình, cần phải hoàn toàn thông cảm họ. 

Ba, là loại vì lý do này nọ mà chạy trốn cộng sản. Đã chạy trốn thì không thể đòi hỏi gì được 
nhiều nơi họ. Khi bớt nguy hiểm thì họ lại mon men, khi ngửi thấy nguy cơ thì lại chạy nữa, có sao 
đâu. Hơn nhau ở cái tài chạy sao cho thật lẹ là được rồi. 

Bốn, là loại cha anh họ bị tố khổ, bị chôn sống, bị hành hạ, bị tước đoạt tài sản hoặc chính bản 
thân họ bị bất bớ giam cầm đầy ải mà bảo họ xóa bỏ hận thù, thỏa hiệp với những người hiện vẫn 
đang tiếp tục đầy ải họ hàng, bè bạn, làng xóm, đồng bào họ, thì lại cũng thật bất công phi lý. 
Nhưng thù hận không nhất định là đã giám chống đối, ở những người cam chịu, cầu an. Bốn loại 
trên đều có thể đầu quân vào loại năm: loại làm dáng! Họ nói đến quê hương, đất nước, làm ra vẻ 
quan tâm đến đồng bào để bớt mặc cảm bị kỳ thị, bị coi là mất gốc, là tham lam vật chất, hèn nhát, 
vân vân... Thêm vào, có thể còn là những người kém cỏi trong việc tranh sống sinh tồn, thua sút 
bạn bè, vợ con, đành bám vào chuyện hoạt động, chống cộng, để ra cái điều ta lo chuyện quốc gia 
đại sự mà không màng đến công ăn việc làm, nhà cửa, xe cộ tủn mủn. Vả thực ra có nguy hiểm, 
chết chóc, tốn kém gì đâu! 

Sáu, là loại chính khứa xa lông, phe phái xôi thịt. Những người này thì tầm thường thôi. Họ chỉ 
là những tay cờ bạc hạng bét, chỉ nhăm nhắm chuyện không bột đòi gột nên hồ (get something for 
nothing, nothing to lose everything to gain), vốn liếng bỏ ra chẳng có gì, nhưng đến ngày mả phát, 
vớ to không chừng. Bảy, là loại sinh ra vốn đã ghét cái ác, thấy sự bất bằng là không thể bỏ qua. 
Bảo họ thôi thù ghét cái ác, thỏa hiệp với nó thì cũng như bảo họ thôi còn là họ, quả là một sự 
khuyên can vô bổ, tốn công vô ích. 

Bây giờ, ta chẳng còn phải mất công để giải thích rằng cộng sản là cái cùng hung cực ác của 
nhân loại từ trước đến nay. Nhưng dù là cùng hung cực ác, thì cũng chẳng động tệ gì đến loại người 
thứ nhất. Loại người thứ hai và thứ ba thì khỏi vòng rồi, đâu cần ngoái đầu lại. Trông mong gì ở họ 
là không tưởng. Rút lại chỉ còn loại người thứ tư nào muốn rửa hận với cái ác, thứ năm muốn làm 
dáng chống cái ác, thứ sáu muốn thay chỗ cái ác để chấm mút và thứ bảy không chịu nổi cái ác là 
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có thể còn cùng nhau nói chuyện chống cộng, tức chống cái cùng hung cực ác. Cùng với những 
người ở trong nước hiện đang chịu tai họa do cái ác giáng lên đầu lên cổ. 

Nhưng rắc rối nhất là cái loại thứ năm (loại làm dáng) và loại thứ sáu (đơm đó ngọn tre). Mấy 
ông bà này bản chất đã quay quắt rồi, nên cực đoan cũng họ, hăng hái cũng họ, đón gió cũng họ, trở 
cờ cũng họ, thỏa hiệp cũng họ, ngụy biện cũng họ, "nói dối chân thật" cũng họ. Họ là những người 
của "xu thế thời đại", nên trong mặt trận chống cái ác, chống cộng sản luôn luôn có vấn đề, phần 
lớn do họ mà ra, đâm ra tranh cãi, mất đoàn kết, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng cũng đành 
phải chấp nhận. Tài ba của những người hoạt động là nhận diện ra họ và làm sao lôi cuốn được họ, 
thì sẽ trở thành một hậu thuẫn đáng kể. Còn ngoài ra, tranh luận, bàn thảo với ba loại người trên thì 
chỉ là gõ lầm cửa, tốn bọt mép, tốn thì giờ, tạo thêm mâu thuẫn. Nghĩa là phí công vô ích mà còn có 
hại nữa là đàng khác. 

Tuy nhiên, đối thoại chống cái ác không phải là làm chính trị. Nên dĩ nhiên chống cộng cũng 
không phải là làm chính trị. Mà lật đổ cộng sản để thay thế họ lại càng không phải là làm chính trị. 
Nhưng câu hỏi của BPTNgD lại nhắm vào người làm chính trị. Vậy họ là ai? 

Theo tôi... không có ai cả!!! 
Xỉ vả cộng sản cho đã lòng căm hận, thì có. Hoạt động cách này hay cách khác, tính chuyện lật 

đổ nhà nước cộng sản để thay thế họ, thì có. Nhưng làm chính trị, lo cho dân cho nước, thì không. 
Làm chính trị, dù theo đế đạo, vương đạo, bá đạo, đức trị, nhân trị, pháp trị thì – theo định 

nghĩa và theo thực tế – cũng vẫn là "chính", làm cong trở thành ngay, sai trở thành đúng; "trị", làm 
nguy trở thành yên, loạn trở thành trị. Là yêu nước, thương dân. Nghĩa là làm cho dân trở nên ngay 
chính, đem bình an thịnh trị đến cho dân. Muốn cho dân ngay chính, thì dân phải được no ấm, vì 
bần cùng sinh đạo tặc, không thể có bình an thịnh trị. Mà muốn dân được no ấm thì phải có chương 
trình kế hoạch quốc kế dân sinh: kinh tế, y tế, giáo dục, vân vân... Xin đọc lại lời của cụ Phan Chu 
Trinh trên đây. 

Ở các nước bình yên, đảng đối lập là những cơ cấu lúc nào cũng có sẵn đủ mọi chương trình kế 
hoạch nhân sự rồi, chỉ còn lo tìm những cái yếu, cái dở của những người đương thời lãnh đạo nhà 
nước mà nêu lên, rồi đưa ra giải pháp để cải tiến. Dân nghe ra, tín nhiệm và bầu họ vào nhiệm kỳ 
tới để họ mang ra sửa sang. Bộ máy chuyên môn nhà nước không có gì phải xáo trộn. 

Ở các nước loạn, thì khác hẳn. Người lãnh đạo làm sai, làm bậy, đè nén, bóc lột, không bao giờ 
chịu buông ra, nên cần phải lật đổ, thay đổi. Nhưng bộ máy nhà nước cũng vẫn còn dùng lại được. 
Như Việt Nam khi Nhật đảo chính Pháp, khi Việt Minh cướp chính quyền của nội các Trần Trọng 
Kim, khi ông Diệm đảo chính ông Bảo Đại, ông Minh đảo chính ông Diệm. Không có gì là đảo lộn 
ghê gớm. Vẫn là bộ máy cũ, mà chỉ cần cải tiến dần dần. Sự liên tục vẫn còn. 

Trái lại, từ 1975, cộng sản xa thải hết bộ máy hành chánh cũ, thay thế bằng người của họ (đúng 
ra vẫn còn một số được... thu dung). Và họ tạm có đủ người, nhờ có cả hàng 30 năm để đào tạo. 

Còn nay, nói giả thử là người cộng sản cải hối và giao lại chính quyền thì sao? Tất nhiên là 
chẳng tìm đâu cho ra người thay thế. Nên dĩ nhiên cũng vẫn phải giữ lại những nhân viên nhà nước 
hiện thời. Ngặt một điều là mọi chuyện đều đảo lộn cả. Bộ máy giữ lại không hề biết gì về công 
việc sẽ phải làm. Cho nên công việc của những người lãnh đạo đâm ra khó khăn bội phần. Rõ ràng 
điều cần thiết là những người lãnh đạo cái nhà nước đó phải có sẵn chính sách, đường lối, chương 
trình, kế hoạch để lập tức phổ biến cho thấm nhuần từ trên xuống dưới. Trước là cho dân chúng biết 
họ sẽ được gì, phải làm những gì. Sau là cho nhân viên nhà nước biết chiều hướng họ sẽ phải phục 
vụ đất nước và con dân ra sao. Để không ai lơ mơ về quyền lợi và bổn phận. Chứ không lẽ đến lúc 
đó rồi "đi chợ mua tôm cá ươn" vơ bèo vạt tép như ông già gân Trần Văn Hương, "đánh võ rừng" 
như thứ trưởng Nguyễn Danh Đàn, hay ngồi chờ dữ kiện năm ba tháng rồi mới thảo luật pháp, 
chương trình, kế hoạch để dân làm loạn rồi bắt bớ giam cầm bắn giết? Nếu làm chính trị là như thế: 
tiên liệu công việc sẽ làm, sẽ gặp, cụ bị phương tiện, nhân sự để giải quyết, thì đối với cha anh, mới 
chỉ là nghi vấn; còn đối với thế hệ chúng ta, thì tôi chưa hề thấy ai. Cho nên tôi đã khẳng định là 
không có người làm chính trị! 
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Mà chưa có chính trị, thì y như đoàn xe lửa không có đầu máy, tất cả các toa đành nằm vô 
dụng. Hoặc cố hè nhau vào đẩy cho nhúc nhích thì cũng chẳng đi đến đâu, có khi chỉ tổ trật đường 
rầy, chết người, hư đồ mà chẳng đến cái thế giới nào cả! 

Tóm lại, tôi chưa hề thấy người nào làm chính trị, yêu nước, giám nhìn nhận sự thật, biết kết 
nạp người. 

Thế nhưng, tôi thì thuộc loại nào mà nói năng bạo mồm bạo miệng quá vậy? Thưa, tôi thuộc 
loại thứ hai, tha phương cầu thực, thấy ăn tìm đến, thấy việc tìm đi, tránh cái đói cái rét, cái tù tội 
chết chóc. Và tôi không biết làm dáng nên không... làm chính trị, chống cộng. 

Đó là chuyện đầu năm dương lịch, cuối năm âm lịch của người Việt Nam.  
 

1. Có lẽ là Đảng Lập Hiến của các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long. Mà Đảng Lập Hiến là một đảng 
có đường lối, có chương trình, có kế hoạch do toàn những vị kiệt hiệt của thập niên 1920 lãnh đạo, cùng với 
phong trào Thanh Niên Cao Vọng của Nguyễn An Ninh tạo nên một phong trào đấu tranh rầm rộ đầu tiên của 
giới tây học vào thập niên 1920. Ngày đó cụ Phan đã thấy chưa ổn. Nay, 70 năm sau, tình thế còn có những 
đòi hỏi nghiêm ngặt biết là bao nhiêu! 
Chúng tôi phong thanh biết cương lãnh Việt Nam Quốc Dân Đảng phỏng theo chương trình kế hoạch Tam 
Dân Chủ Nghĩa, Đại Việt Duy Dân có một số tài liệu của đảng trưởng Lý Đông A, và Đại Việt Cấp Tiến (?) có 
tài liệu Dân Tộc Sinh Tồn của thủ lãnh (?) Nguyễn Ngọc Huy. Nhưng trên NgD, thân hữu-độc giả kêu gọi 
hoài cũng không được đáp ứng. Phải chăng những tài liệu này không được hoàn chỉnh nên không ai giám 
mang ra công bố? 

 
 
 

ĐỘC LẬP TỰ DO QUÍ CÁI NỖI GÌ? 
 
Có người nói: Chú chàng Hồ Chí Minh có cái lưu manh vặt là hễ thấy cái gì của thiên hạ hay 

hay liền vơ lấy làm của mình, chỉ phải cái ở một trình độ mẫu giáo, đồng ấu mà thôi. Thế nhưng lũ 
đàn em và lũ cỏ đuôi chó thì hít hít ngửi ngửi, khen rầm rĩ, không một tên nào giám bạo gan bạo 
phổi sửa đổi lấy một sợi lông chân. Thí dụ câu "ranh ngôn" của hắn: Không có gì quí hơn độc lập 
tự do, phát xuất từ câu Give me liberty or give me death. Dùng để kích động thì cũng được đi, 
nhưng muốn đề cao thì ít nhất cũng phải coi lại cho chữ nghĩa nó chỉnh tề một chút chứ, nhất là lại 
do một chú chàng đề cao "sự trong sáng của tiếng Việt"! Câu đó, muốn xứng đáng kẻ thành khẩu 
hiệu, thì cần giản dị như thế này: Không gì quí bằng độc lập tự do. Vì đã không, việc gì lại còn có? 
Không gì quí hơn, thì còn khối cái quí bằng, đâu đáng đổi bằng cái chết. Người khác phản bác: Tên 
"cha già" và lũ con cái hắn láu cá đấy. Chúng nói thế để rồi có thể trả lời: Ơ hơ! Chúng tao chỉ nói 
không có gì quí hơn thôi. Chứ quyền bính, tiền bạc, trai gái chả hạn thì bằng quá đi! Cho nên khối 
con khối thằng mang đổi cả linh hồn, bán cả tổ quốc, ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái đó. Đấu tố 
cha mẹ, dâng bán tổ quốc cho Nga Xô, cho Trung Cộng, rồi bây giờ lạy lục bán cho Hoa Kỳ thì vẫn 
là đúng với châm ngôn "của Bác, của Đảng" đấy!" Tôi thì chẳng đồng ý với người nào. Đã là cộng 
sản chân chính (xin nhớ cho, tôi nói cộng sản chân chính chứ không phải cộng sản gà mờ) thì đứa 
nào cũng chỉ nói lấy được, nói bừa bãi, bắt người ta ngậm tăm mà nghe, đâu cần cân nhắc, bào 
chữa gì. Thì ngay lúc này đây mà ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn cứ nói "không có yếu tố chính trị 
trong bản thân ngôn ngữ" (Mạn đàm với Thang Ma, Thế Kỷ 21 số 71) mà cũng vẫn được "đại tạp 
chí" xuýt xoa: "Sự chu đáo của anh dành cho Thế Kỷ 21 làm anh em tòa soạn rất cảm động" là gì!!! 

Hòa Đàm Paris chúng kéo dài cả bốn, năm năm trời lải nhải, đâu có cần ai nghe, nghe ai. 
Quyền bính, tiền bạc, trai gái thì cứ già đòn non nhẽ, không khuất phục đã có chôn sống, mò tôm, 
bánh trôi, bánh khúc, "kiểm kê, kinh tế mới, học tập cải tạo, phục hồi nhân phẩm",... 

Quí vị không tin hả? Hồi 1939, sau khi chính phủ Mặt Trận Bình Dân bên Pháp đổ, thực dân 
Pháp tại Đông Pháp (Việt, Miên, Lào) đại bố ráp. Quí vị biết giam cầm tất cả bao nhiêu không? Ba 
chục tờ báo ở Bắc Kỳ biên thư gửi tổng thống Pháp tố cáo tù chính trị cũ mới bị giam giữ là 1500 
người (gồm cả nhà báo, những thợ bãi công, nông dân xin giảm thuế, người lập hội ái hữu,...) Còn 
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Phạm Văn Đồng khoe đã ân xá sơ sơ 1,000,000 phản động [1]! Nói một cách khác, tính rợ, thì chắc 
còn "tạm giam giữ chờ tha" cỡ một nửa nữa, vị chi 1.500,000 đồng bào bị bỏ tù. Cộng sản bắt giam 
có 1000 lần hơn thực dân Pháp thôi! Nghĩa là cộng sản xây 1000 lần nhà tù nhiều hơn thời Pháp 
thuộc! Chắc để cho mọi người dân Việt thấm thía câu nói của cha già chúng: Không có gì quí hơn 
độc lập tự do! 

Mà cũng không phải chỉ Việt Cộng. Người Việt không cộng sản cũng đâu có quí gì độc lập tự 
do? Họ cũng chạy theo quyền bính, địa vị, tiền bạc, trai gái. Ai lo lắng cho tiền đồ quốc gia dân tộc 
thì còn được họ liệt vào loại ngu đần gàn dở. Cứ thử kiểm điểm lại thời gian qua một chút thì rõ. 
Thời Pháp thuộc, thời Cộng Hòa, sách vở nói về cộng sản, nói về dân chủ ê hề. Ai buồn xem, ai 
chịu tìm hiểu? Họ để mặc các đảng phái quốc gia cho cộng sản tiêu diệt. Họ đi "khiến chán" lót 
đường cho cộng sản bán nước. Họ khoán trắng việc chống cộng cho Ngô Đình Diệm, Ngô Đình 
Nhu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ,... để khi liên quan đến lợi ích bản thân thì bọn này tính 
chuyện bắt tay, khoèo chân! Hoặc tệ hơn, họ ở vùng quốc gia nhưng lại vọng... cụ! Họ phản chiến, 
đòi hòa bình, nhưng bắt kẻ tự vệ buông súng mà sùng bái kẻ gây chiến! Và rồi cũng nói lấy được là 
vì quốc gia dân tộc vậy. 

Rồi theo dõi những phần tử trẻ tại hải ngoại ngày nay, bao nhiêu người chịu tìm hiểu về Việt 
Nam, biết gì về bạo quyền, lo lắng gì cho Việt Nam, làm gì cho Việt Nam? Hay lại theo chân tư 
bản ngoại quốc về trục lợi quốc gia dân tộc? Và chê chính trị, tự cho thế là cao thượng, trong sạch. 
Có phải chăng là ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm để vinh thân phì gia? Lại còn lên mặt dạy dỗ 
cha anh vắt chân lên cổ chạy là hãy xóa bỏ thù hận đi, hòa hợp hòa giải đi, nhưng cũng không giám 
hé môi thưa thốt với bọn cộng sản quyền hành sinh sát, cướp của giết người xóa bỏ cái gì hết trọi! 
Người chống cộng hận thù lũ bán nước, lũ hành hạ đồng bào. Cứ hết bán nước, hết hành hạ đồng 
bào là tự nhiên họ hết hận thù, việc gì phải kêu gọi, khuyên nhủ. Hay chỉ là cái lối đội lốt thày tu, 
đánh lừa người nông nổi để cộng sản thâu lợi? Còn bọn cộng sản hiện có toàn quyền trong tay đấy, 
sao không van xin chúng xóa bỏ hận thù, đừng bắt bớ, giam cầm, chém giết đồng bào? Sao lại cứ 
câm như hến? Tại cộng sản không cho phép chứ gì? Và, muốn xóa bỏ hận thù, xây dựng quê 
hương, có giỏi cứ bỏ quốc tịch mới, mang vợ chồng con cái về nước sống hòa giải hòa hợp với 
cộng sản đi coi. Thách đấy. Đừng làm cái lối chân trong chân ngoài, hay ở dở cút và xúi trẻ ăn cứt 
gà, xủa chó bụi rậm (xin lỗi quí vị)! 

Trong khi đó, các anh chị em công nhân đi làm việc trả nợ, các sinh viên đi du học nước ngoài 
ở Đông Âu, phần lớn là người Miền Bắc, không ít thì nhiều đều có liên hệ với đám cổ cánh cộng 
sản, mà có cơ hội học hỏi, họ đã hăm hở tìm hiểu, hoạt động tranh đấu cho việc thực hiện độc lập 
tự do của nước nhà. Điển hình là việc dịch thuật và phổ biến cuốn Animal Farm [Trại Súc Vật] và 
chương trình truyền thanh tiếng Việt, các hoạt động báo chí của các anh chị em đó. Nếu sự hợp tác, 
sự về nước đóng góp mà có lợi cho đất nước, chắc các anh chị em này chẳng để đến phiên hàng ngũ 
"ngụy" bảo hoàng hơn vua! 

Rõ ràng là cái gì có sẵn thì không được quí trọng, chả ai buồn bảo vệ. Như ở Hoa Kỳ, có đủ 
mọi thứ tự do, có đủ mọi thứ dân chủ, quyền con người được bảo vệ đến mức tối đa, lợi con người 
được hưởng ê hề. Dĩ nhiên không phải đã là lý tưởng, nhưng chắc cũng khó có nơi nào sánh bằng. 
Thế nhưng người Hoa Kỳ đã phỉ nhổ, chối bỏ, chê bai chế độ: đốt cờ, xé cờ, xé thẻ trưng binh, 
phản chiến, cư xử tệ mạt với những người đi chu toàn bổn phận,... tìm mọi cách để phá phách chế 
độ hiệu hữu, treo hình Mao, vác hình Hồ Chí Minh và hô "Hồ, Hồ, Hồ muôn năm"! Người Mỹ sinh 
trưởng tại chỗ đã vậy, mà người Mỹ gốc Việt cũng không chịu thua. Tôi thường nghe rất nhiều 
đồng hương dài mồm ra than: Ở Mỹ làm gì có tự do, Mỹ là siêu cộng sản, Mỹ bóc lột thuế má. Và 
họ làm đủ mọi điều vi luật để làm hư chế độ. Chỉ có điều bảo hãy rời bỏ đất Mỹ đi chỗ khác thì họ 
không hề nhúc nhích! 

Tôi đơn cử hai thí dụ: 
Ông Phạm Kim Vinh, hình như di tản ngay từ 30-4-1975, đến Hoa Kỳ. Ông viết sách luôn luôn 

xỉ vả dân tộc Hoa Kỳ là dòng dõi trộm cướp. Không biết tại sao ông vẫn không đi nước khác để con 
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cái cháu chắt ông khỏi phải sống với quân đầu trộm đuôi cướp. Và cũng không biết ông và gia đình 
ông có nhập tịch làm công dân quốc gia đầu trộm đuôi cướp hay chăng? 

Ông Nhật Tiến và gia đình vượt biên đến Mỹ. Không biết gia đình ông vượt biên vì lý do chính 
trị hay vì kinh tế. Nhưng chắc chắn gia đình ông chán cộng sản mà vượt biên chứ đâu phải vượt 
biên sang đây để nằm vùng. Thế nhưng ông than: "Ở Mỹ làm gì có tự do!" và ông đi đi về về Việt 
Nam để tìm "chất liệu". Tìm suốt mấy năm trời, mới thấy ông cộng tác với người em viết cuốn Quê 
Nhà Quê Người. Tôi chưa có hân hạnh đọc nhưng biết ông phụ trách phần "quê người". Như vậy 
việc gì phải về "quê nhà" tìm "chất liệu"? Và chắc ông chán "quê người" lắm đấy! Liệu vợ chồng 
con cái ông có bỏ quốc tịch, bỏ "quê người" về "quê nhà"... xây dựng quê hương chăng? Mỹ không 
có tự do nhưng ít nhất chắc không cấm gia đình ông làm hai việc này để "sửa sai" việc vượt biên bỏ 
nước ra đi! 

Nhân nói về tự do, tôi mang máng nghe như người xưa [2] có kêu, đại khái là: "Ôi tự do! Nhân 
danh mi người ta phạm tội!" Vậy, có thể có tự do lường gạt, tự do phản bội, tự do bán nước không? 
Cái lũ đang rao giảng xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp một chiều, cái lũ nhân danh xây dựng quê 
hương cũng đang nhân danh tự do dân chủ đấy. Họ có "quyền" suy nghĩ theo kiểu của họ. Họ có 
"quyền" cứu nước theo kiểu của họ? Tôn trọng họ, thì cũng phải tôn trọng các việc làm của Việt 
Cộng từ xưa tới nay. Cộng sản cũng có làm gì hơn là sử dụng cái "tự do" cướp đoạt, giết chóc, rao 
giảng giai cấp đấu tranh, mang quốc gia dân tộc gia nhập thiên triều đâu? 

Lại đọc được tin "Việt ở Midway City nỗ lực kêu gọi nhau thúc đẩy lập thị xã riêng" của "cụ" 
cựu xã trưởng Phú Nhuận, "ông" cựu trưởng trại Cát Lở, "TS" (trung sĩ, thượng sĩ, tiến sĩ giấy?) 
mục sư Nguyễn Quang Minh trên tờ Vietnam Press số 32, với lời nhắc nhở của tòa soạn: 

Nhân đây, xin nhắc để đồng hương rõ một kinh nghiệm ở Hòa Lan trước năm 75. Thời đó, một 
số người Hoa tại quốc gia này đã có ý định lập một thị xã riêng. Chính phủ Hòa Lan đã phản ứng 
bằng cách cho quân đội đến giải tán đám biểu tình và sau đó đã phân tán đám người Hoa bằng 
cách mỗi làng chỉ cho cư ngụ có vài gia đình người Hoa. 

Năm 1975, khi người Việt tị nạn tới cư ngụ tại quốc gia này đã gặp phải hoàn cảnh đi thuê nhà 
rất khó khăn. Thiết tưởng, trên bình diện quốc gia, không nước nào lại chịu chấp nhận hình thức 
"một quốc gia trong một quốc gia". Nhất là không nên khơi động vấn đề kỳ thị trong khi kinh tế địa 
phương đang trong đà giảm sút và số dân địa phương thất nghiệp tăng cao. 

Tôi thiết nghĩ Hoa Kỳ sẽ chẳng dùng đến biện pháp như Hòa Lan. Nhưng các vị trên có nghĩ 
rằng tình trạng Chợ Lớn trước đây là một điều hay ho cho nước Việt? Và nếu thực hiện được ý đồ, 
liệu có khác gì tự thiết lập một thứ ghetto [khu cách ly] mà bao nhiêu đám sắc tộc khác trước đây 
đã mắc phải, để rồi trở thành một ổ đĩ điếm, xì ke ma túy, mafia? Người Việt mà biết cai trị lẫn 
nhau thì đã chả phải mang nhau chạy sang đây, đã chẳng loạn đảng phái, hội đoàn như mọi người 
đều biết. Và tự do đến mức các anh xã trưởng, trưởng trại, mục sư nhép cũng nhấp nhổm nữa?! 

Viết đến đây, tôi hoang mang. Thì vừa vặn nhận được tờ Nhân Quyền, tạp chí nghiên cứu 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn học số mùa đông 1994, đọc được đoạn sau đây trong mục Lá Thư Tòa 
Soạn. Xin chia xẻ cùng quí vị.  

... Trước viễn ảnh bang giao Việt-Mỹ, nhiều "chiến sĩ tự do" đã liệng bỏ lưỡi gươm diệt ác để 
"đổi mới tư duy", để chạy theo lợi nhuận, để khỏi lỡ con tàu quyền quí trong giai đoạn Việt Nam 
hậu cộng sản. 

Rất nhiều người đã không thích được coi là phần tử "chống cộng triệt để" nữa! Cũng không ít 
người vì ngây thơ hoặc tự lừa dối mình khi nhận định rằng chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ ở Liên 
Bang Xô Viết (cũ) nên không cần thiết chống chế độ cộng sản Việt Nam nữa. Họ cho rằng chế độ 
cộng sản Việt Nam chỉ mượn chiếc áo Mác Lê để duy trì độc quyền cai trị, nên chống cộng sản là 
chệch hướng. Vậy thì phải đấu tranh với ai để đất nước có dân chủ, dân tộc có ấm no? Dĩ nhiên ta 
không bắt chước Dự Nhượng đả long bào để cứu quốc, nhưng ta phải phá vỡ chỗ ẩn núp của kẻ 
cướp mới diệt được cướp. Guồng máy cai trị Việt Nam núp dưới bóng Mác Lê để tiếp tục đàn áp, 
bóc lột, thì phải đánh sập chỗ dựa tư tưởng đó. 
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Một số người về nước thấy cảnh ăn chơi sa đọa, tham nhũng "hết thuốc chữa" thì lạc quan tếu 
rằng đó là nguy cơ sụp đổ của chế độ nên, không đánh, cộng sản cũng đổ. Họ quên rằng cộng sản 
đã dùng bổng lộc qua con đường buôn lậu, hối lộ, tham nhũng để thay cho lý tưởng cộng sản, làm 
chất keo gắn bó cán bộ, đảng viên, bộ đội với hệ thống cai trị. Quần chúng bất mãn, căm hờn 
nhưng đành thúc thủ trước bộ máy đàn áp vừa tinh vi, vừa to lớn, vừa tàn bạo. Chiến dịch "chống 
diễn biến hòa bình" chỉ là lớp hỏa mù của chiến lược đàn áp quần chúng đứng lên đòi hỏi công 
bằng xã hội, đòi tự do, đòi cơm áo. 

Một lớp tị nạn trẻ, thành tài ở nước ngoài, theo chân giới đầu tư ngoại quốc về nước. Một số 
tự cắt đứt mọi liên hệ tình cảm, "lý lịch" với gia đình "ngụy" và chế độ "ngụy", hân hoan xác định 
họ không dính líu gì với cuộc chiến chống cộng ở miền Nam để thảnh thơi ôm chân giai cấp quí tộc 
mới. Họ sẽ chẳng được gì! Dân tộc cũng không nhờ vả gì được họ. Họ không hiểu rằng về nước để 
tìm tình tự dân tộc mà vẫn giữ nguyên lối sống và suy nghĩ của phương Tây là đi tìm một nghịch lý. 
Họ không học được bài học của Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hộ, Dương Thu 
Hương,... Chỉ sợ khi đất nước cần đến trí tuệ và nhiệt tình của họ, thì không còn nữa. 

Sau khi chiến tranh lạnh trên thế giới chấm dứt thì chủ nghĩa kinh tế thị trường bột phát quá 
độ. Bọn cơ hội chủ nghĩa, mọc lên từ đống tro tàn của chủ nghĩa Mác Lê, cấu kết với bọn con buôn 
quốc tế, nhảy vào những mảnh đất hoang, gieo vào đó một thứ chủ nghĩa duy lợi trắng trợn và thô 
bỉ. Tiếng nói của những người theo chủ nghĩa nhân đạo bị tiếng hò reo của lợi nhuận lấp mất. 
Chưa bao giờ đất nước ta đứng trước một nguy cơ phá sản nghiêm trọng như ngày nay; mọi thứ 
đều đang tuột nhanh trên con dốc suy đồi: tài nguyên, trí tuệ, đạo đức, văn hóa... 

Cứ nhân danh tự do rồi để cho những kẻ quay quắt tự do khuấy hôi bôi nhọ thì sống trong cái 
không khí "tự do" đó xét ra cũng chẳng quí báu nỗi gì! Quí vị có lẽ trách tôi nặng lời. Trái lại tôi 
nghĩ khi mình biết chuyện vô liêm mà lại mặc kệ không nói thì chính mình đã vô liêm vậy, nhất là 
khi những chuyện này mang đến nguy cơ cho người Việt, đất Việt. 

May mắn thay là cái đa số thầm lặng vẫn thuần lương, mà chỉ trong cái thiểu số ồn ào mới 
nhiều khuôn mặt tráo trở mà thôi. 

 
1. Ngày 21-9-78, Paris Match phỏng vấn, Phạm Văn Đồng tuyên bố: Trong vòng ba năm qua, chúng tôi đã tha 
và cho về với gia đình một triệu người trước đây đã cộng tác với địch cách này cách khác. 
2. Manon Philipon. 

 
 

DỄ ĐẾN VẬY Ư? 
 
Tôi vừa nhận được tờ Dân Tộc số 4, tháng 9, 1995, "diễn đàn đấu tranh của người Việt quốc 

gia chân chính", với "lập trường căn bản" rõ ràng, dứt khoát in ở trang 2. 
Lòng khấp khởi mừng thầm khi thấy ngay trang đầu có bài quan điểm "Làm gì?" Yên trí sẽ có 

lời giải đáp cho vấn nạn vốn làm băn khoăn nhiều người từ bao lâu nay. Câu trả lời là: 
Chỉ cần làm những việc rất giản dị: chống tới nơi tới chốn chiến dịch giao lưu chính trị, không 

hưởng ứng chủ trương hòa giải hòa hợp, tẩy chay triệt để mọi hình thức giao lưu văn hóa, không 
giao du liên lạc với cán bộ;... vậy xin hãy bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất, không tốn kém gì, 
và cũng không mất thì giờ; đó là, mọi người cùng tẩy chay ngay lập tức tất cả những gì mà ai cũng 
có thể nhận ra ngay là làm lợi cho cộng sản. 

Rồi, kết luận thì là: 
Vấn đề dứt khoát không phải là làm gì hay kế hoạch nào, mà là làm thế nào để mọi người cùng 

hiểu và cùng làm. Câu trả lời ở đây hiển nhiên chỉ là "sự tích cực, sự dấn thân" của tất cả chúng 
ta. Chỉ cần như vậy là ta đã thành công gần trọn vẹn rồi. DÂN TỘC đề nghị: Tất cả chúng ta hãy 
bắt tay ngay vào việc trình bày, giải thích và vận động để mọi đồng hương đều ý thức và đều một 
lòng thực hiện ngay những điều tầm thường nói trên, chứ không cần phải chờ đợi một cao kiến nào 
cả. 



162 
 

Những đoạn trích trên đây làm tôi nhớ đến một ông bạn đã nhếch mép cười, nói: "Các ông các 
bà dở ẹc. Dễ ợt, chỉ cần kêu gọi hai triệu người tị nạn mỗi người góp một đồng, như thí bỏ cho ăn 
mày, là mình có hai triệu đồng, thì công việc gì mà chẳng xong. Cộng sản chết ngay tức khắc!" 

Nghe thì ngon thật. Nhưng cái khó là làm sao nói cho mọi người thí cô hồn một đồng. Muốn 
thế thì phải "trình bày, giải thích, vận động" tại sao nên đóng một đồng, đóng để làm gì, và rồi làm 
như thế nào, ai làm. Sao nghe cho thủng, họa chăng mới có được một đồng bạc. Những việc này là 
chương trình kế hoạch đấy. Là "trình bày, giải thích, vận động" mà Dân Tộc đề nghị. Nó không 
giản dị, tầm thường, ít tốn kém tí nào cả. Cứ hy vọng 1/10000 "bắt tay ngay vào việc" hay 1/1000 
"tích cực, dấn thân" chi một đồng, là đã xum xuê hoa lá cành rồi, nói gì đến "tất cả chúng ta, mọi 
người"! 

Nếu nói rằng "ai cũng có thể nhận ra ngay" thì đã chẳng có chuyện "giao lưu, đối thoại", 
chuyện "hết cộng sản rồi, xin đừng chống cộng nữa", chuyện "viết chung lịch sử", chuyện "văn học 
nghệ thuật", chuyện "du lịch Việt Nam", chuyện "xây dựng quê hương, tái thiết xứ sở", chuyện "tự 
do phát biểu", vân vân và vân vân. Đừng vội chụp mũ những người chủ trương trên là dở, "không 
nhận ra ngay". Ai cũng có cái lý của người đó, và lại cho những người "nhận ra ngay" là xơ cứng, 
ngoan cố, lạc hậu, bất trí, không theo kịp trào lưu và xu thế thời đại đấy. Chưa kể là bao nhiêu 
người trong số hai triệu đó chống cộng, yêu quê hương, yêu đồng bào? Biết đâu tối đại đa số lại 
chẳng là đi tìm nơi dễ làm dễ ăn, lo chuyện sướng thân, mập nhà. Thì cái gì có lợi là làm. Bây giờ 
trở về "quê hương" có lợi, thì ta biện minh để về. 

Cho nên muốn họ cùng chống cộng, chống bạo quyền, thì phải vạch ra cái lợi rõ ràng ngay 
trước mắt, trong tương lai gần, tương lai xa cho bản thân, cho gia đình, cho dòng họ, cho mọi 
người. Sao cho hợp lý, sao nghe cho thủng, họa chăng người ta mới tàm tạm tham gia, chưa giám 
nói đến "tích cực, dấn thân". Mà cũng chỉ hy vọng một số nào đó mà thôi. Làm gì có chuyện "tất cả 
chúng ta, mọi người"!?!? 

Người dân Việt ngày nay, hơn nữa người dân Việt hải ngoại, không còn giản dị như hồi 1946, 
chỉ cần hô chống ngoại xâm giành độc lập là sẵn lòng chết đâu. Mà ngay 1946 cũng chỉ thiểu số tự 
nguyện, còn tối đại đa số là bị cưỡng bách, chẳng chịu chết cũng chẳng được đấy mà thôi. Cộng sản 
cũng phải dùng đủ mọi chương trình, kế hoạch, mưu mô, bịp bợm đấy. 

Đơn giản vấn đề thường là một điều rất nguy hiểm. Tôi mong rằng quí vị cũng đồng ý như vậy. 
 

* 
 
Tôi lại vừa được đọc tờ Dân Tộc số 11, trong đó có bài nòng cốt "Nhu cầu về một lập trường 

chung cho người Việt quốc gia hải ngoại". Tất nhiên đại ý là người Việt quốc gia hải ngoại cho đến 
nay chưa có lập trường chung, nên cần phải có!? Tôi thật không hiểu nổi tại sao lại có một ý nghĩ 
ngộ nghĩnh đến như vậy. Hoặc đây chỉ là một sự sử dụng chữ nghĩa thiếu chính xác? 

Lập trường thì hẳn đồng nghĩa với cái thế đứng, cái chủ trương, cái thái độ. Mà người Việt hải 
ngoại thì có hai loại: di dân hoặc tị nạn. Nhưng nói đến người Việt quốc gia thì hẳn là nói đến 
người tị nạn. Mà đã là tị nạn, lập trường tất nhiên phải là chống cộng. Ai mà đã là người tị nạn cộng 
sản lại không ở cái thế chống cộng, không chủ trương chống cộng, không có thái độ chống cộng. 
Thế thì là có lập trường chung tự những thuở nào đứt đuôi rồi còn gì. Sao lại còn kêu rằng hiện có 
một nhu cầu về một lập trường chung? 

Nói rộng thêm ra thì có thể cho rằng, đã là người – trừ những kẻ bịnh hoạn tâm thần ra không 
kể – ai chẳng có lập trường-chủ trương-thái độ, và có thể cả ước mong chung nữa, về: cá nhân sao 
cho được tự do hạnh phúc; gia đình sao cho được đầm ấm yên vui; xã hội sao cho được ổn cố no 
cơm lành áo; quốc gia sao cho được độc lập phú cường,... 

Có điều là làm sao mà có được những điều này. Thì đây không còn là lập trường-chủ trương-
thái độ nữa mà là đi đến thực hiện, hành động. Vậy có lẽ vấn đề hiện nay không phải là nhu cầu về 
lập trường mà là nhu cầu về việc cùng đồng tâm, đồng ý trong cách thức dẹp chướng ngại cộng sản 
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để đạt ước mong dân chủ. Nghĩa là làm sao để cùng thỏa thuận dẹp cộng sản bằng phương thức 
nào: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa; bằng chiến lược chiến thuật gì. Dẹp được cộng sản rồi thì 
cùng làm những việc chi: dân chủ theo mô thức nào; xây dựng đất nước ra sao, theo chương trình, 
kế hoạch dựa trên những dữ kiện ở đâu,... Có được những điều cụ thể như thế, cùng mang ra thảo 
luận, bổ túc, đồng ý, rồi ai nấy cứ nhắm theo đó mà thi hành trong phạm vi của mình, khỏi còn 
chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chống đối. Chả hạn người thì cho rằng cần bạo lực, kẻ bảo 
rằng phải bất bạo động, ông thì bảo thị trường tự do, bà thì bảo kinh tế có chỉ đạo,... nên người dân 
Việt nói chung, người ở hải ngoại nói riêng, vẫn còn chờ đợi. Chứ không phải họ chưa có lập 
trường chung. 

Thưa, tôi nghĩ thế có phải không? 
Chữ nghĩa không chính xác, có thể khiến nhiều người nản chí. Vì ai đời đến giờ phút này mà 

vẫn chưa biết lập trường của mình là gì nữa, thì còn làm ăn nổi trò trống gì nữa đây, mà hòng!!! 
 

 
 

KÉP MỸ, KÉP VIỆT 
 

Về vụ cái đít chàng Fay bị nhà nước Tân Gia Ba phết, lời trách tổng thống Clinton của cụ 
Nguyễn Trần Ai thật chí lý. Binh như thế là bậy, làm như hễ là người Mỹ thì là cha thiên hạ không 
bằng (xin nhớ tôi đã là công dân Mỹ, dù là công dân loại thứ bao nhiêu, thì trên thực tế thiên hạ vẫn 
cứ nể vì!) Chẳng biết cụ Nguyễn Trần Ai giờ này còn tiếc rẻ hai con lươn (được giảm khinh) vuột 
khỏi cái mông đít chàng Fay không? 

Tôi cũng cỡ tuổi cụ, cháu nội cháu ngoại đùm đề, nhưng tôi khác cụ, cứ muốn con cháu được 
nghe, được xem rất nhiều về cái mông đít chàng Fay. Để hễ chúng có băn khoăn thì lợi dụng giảng 
giải cho chúng biết rằng cái việc phết vào đít là đúng, cái việc phản đối là sai chả hạn. Cho chúng 
có cơ hội nghiền ngẫm thấm thía chứ. Chính tôi cũng thấm thía nữa. 

Hồi còn trẻ, tôi là con trai lớn trong nhà. Cha mẹ khá giả, lại quá chiều chuộng con cái. Tôi sợ 
lũ con em ỷ của, không cố gắng, liền tự phong chức ông kẹ, lãnh việc dạy dỗ trừng phạt. Mà cái 
nghề dạy dỗ con em thì cứ muốn nhồi nhét cho thật nhiều. Rồi bèn cảm thấy chúng ngỗ ngược, ngu 
dốt hay lười lĩnh, đâm bực mình, và trở thành quá nghiêm khắc, nhiều khi roi vọt quá trớn. Trừng 
phạt chúng mà thật ra phải chăng là để hả cái giận của mình? 

Bây giờ có tuổi, mỗi khi trông thấy con em, hồi tưởng lại cái hình ảnh ngáo ộp của mình đối 
với chúng, tôi hỏi chúng có oán trách gì không, chúng đều vui vẻ bảo không, mà sao tôi vẫn không 
hết ân hận. Rồi lại còn kẻ sống, người chết, thấy tám mươi năm cuộc đời có là bao, sao ngay cả 
giữa những người thân yêu mà cũng cứ làm khổ nhau. Mà hình như càng yêu nhau lại càng làm khổ 
nhau nhiều hơn là đàng khác! 

Vì ngay lúc này đây, ở xứ Mỹ này, tôi theo dõi người Việt mình, cũng vẫn thấy tình trạng 
tương tự xảy ra như vậy. Chả hạn ông anh dạy cô em lái xe, là thế nào cũng quát tháo nạt nộ, làm 
cô em cuống quít cả lên. Cho nên tôi đi đến kết luận và thường khuyên mọi người là thà tốn ít tiền 
thuê người ngoài dạy dỗ mà lại tốt đẹp hơn, hoặc chỉ nên để các bà lo việc giáo dục. Đàn ông chỉ 
đóng vai ngáo ộp cho đàn bà dùng để dọa nạt con em thì tốt hơn là trực tiếp dạy dỗ. Các bà trời cho 
bản tính... dịu dàng, nhỏ nhẻ hơn nhiều. 

Thế thì việc Singapore giáo dục giùm công dân Mỹ là tốt quá đi chứ. Vậy mà lại không. Vì dù 
phụ huynh Hoa Kỳ thì đúng là giáo bất nghiêm rõ ràng rồi nhưng chết cái Singapore cũng tầm bậy. 
Ý tôi muốn nói về vấn đề dân Á Đông mình hễ có quyền hành thì thường đi quá trớn. Dù ngay cả 
trong khi muốn làm việc tốt. Như trường hợp Singapore. 

Tôi nghe nói Singapore thành công về kinh tế, ổn định về chính trị, có an ninh. Nhờ sự "độc tài 
sáng suốt" của ông Lý Quang Diệu. Tôi không biết người Singapore nhờ đó có cảm thấy có hạnh 
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phúc hay không. Và giả thử ông Lý Quang Diệu mà dân chủ thì Singapore có tệ hơn chăng? Nhưng 
chỉ riêng nhìn việc xử phạt anh chàng Fay thôi, tôi không đồng ý. 

Theo truyền thống Á Đông, nếu anh ta còn là vị thành niên [1] thì nên phạt anh ta hay nên phạt 
cha mẹ? Cụ Nguyễn Trần Ai chả nói con dại cái mang là gì? Trong trường hợp phạt cha mẹ, dĩ 
nhiên khó thể mang ra đánh đòn. Thì phạt tiền, mà phạt thật nặng. Không trả được thì sẽ giam đứa 
trẻ vào nhà trừng giới. Còn đã là người trưởng thành, trên nguyên tắc, có tội, có lỗi thì phải chịu 
hình phạt. Anh chàng Fay, 19 tuổi, lớn tồng ngồng, không có quyền nghịch trò con nít. Nhập gia 
tùy tục, đáo giang tùy khúc, đất lề quê thói, không tuân thủ thì rán chịu. Với điều kiện là pháp luật 
phải nghiêm minh. 

Nhưng trong trường hợp của chàng Fay, hình như không có điều đó. Hình như vẫn có cái lối sử 
dụng bạo lực, ép buộc nhận tội. 

Ta có thể tin anh chàng Fay, vì anh tỏ ra có tinh thần mã thượng, sau khi bị đòn, anh bắt tay 
người đánh, cho rằng anh này chỉ thi hành phận sự. Anh Fay nói anh có nhai kẹo cao su nhưng 
không phạm luật cấm bán (kẹo cao su). Anh có phạm lỗi lấy trộm các bảng chỉ đường, nhưng 
không bị phạt về tội đó. Trái lại, anh không xịt sơn lên xe mà lại bị bạo hành, ép nhận tội này. 

Vụ của anh Fay như vậy, thay vì nâng uy tín của Singapore, lại làm chúng ta thấy Singapore 
chẳng tốt đẹp gì trong việc bảo vệ và thi hành luật pháp. Từ đó chúng ta có thể suy diễn ra rằng 
Singapore chỉ có cái vỏ vật chất tiến bộ, chứ chưa chắc đã quí báu gì. 

Ngược lại, nó dạy nhiều điều cho nhiều người. Như cái tinh thần thể thao của người Hoa Kỳ 
thể hiện qua cái bắt tay của anh Fay. Như việc người Mỹ thiếu trưởng thành từ tổng thống, những 
người chống roi vọt, tới cha mẹ chàng Fay. Xem hình ảnh, anh ta đã lớn, theo tuổi tác, anh ta không 
còn là con nít, mà vì những người này, vì nền giáo dục Hoa Kỳ khiến anh ta ấu trĩ, sang xứ người 
còn đi ăn trộm bảng chỉ đường để thỏa mãn cái sở thích trẻ con. Như giúp cho những người Mỹ ưu 
tư xét lại cách suy nghĩ và sinh hoạt của họ để cứu vãn lại một nền văn hóa giáo dục đang trên đà 
xuống dốc. Như giúp cho anh Fay cũng như các thanh thiếu niên Mỹ, trong đó có cả những người 
Mỹ gốc Việt trẻ, biết cái may mắn của họ – được sinh trưởng trong một xứ sở mà con người được 
bảo vệ đến mức tối đa – nó to lớn là bao nhiêu. Vân vân... 

Như vậy thì cái bài học và tấm hình cái đít của Michael Fay thật vĩ đại và đáng để bọn trẻ Mỹ 
và cả những người Mỹ tào lao chiêm ngưỡng đấy chứ. Cần in hình ra triệu triệu bản để mỗi gia 
đình Mỹ đóng khung trịnh trọng treo ở giữa family room [phòng hội họp của gia đình] cho con 
cháu ngắm nghía. Bằng không thì ít ra trông nó cũng còn hấp dẫn, có mỹ thuật hơn cái mặt vĩ đại 
của "Bác Hồ" mà một hồi đã được trịnh trọng treo trên tường hay nghễu nghện vác trong các cuộc 
xuống đường ở nước Mỹ này. 

Trên đây là nói về chuyện người Mỹ gốc Mỹ. Bây giờ nói về chuyện người Mỹ gốc Việt. 
Trong bài "Chuyện một người từ Mỹ trở về", đăng trên nhật báo Người Việt số Chủ Nhật 26, 

tháng Sáu 1994, ông Lê Hoàng Ân, xướng ngôn viên chương trình Vòng Quanh Thế Giới Nghệ 
Thuật trên đài Truyền Hình Little Saigon, cho biết sau 1975 ông được gia đình mang đi vượt biên 
(năm nào không có nói) khi ông đã 14 tuổi. Vậy thì chắc ông cũng có biết tí ti về Việt Nam Cộng 
Hòa, về Cộng Sản, và nay hẳn ông cỡ ba mươi tuổi. 

"Gia đình tôi muốn không dính líu đến chính trị" nghĩa là chỉ muốn tị nạn kinh tế thôi, còn ông 
thì về Hà Nội "với mục đích giúp thực hiện và giới thiệu những phim ảnh Việt Nam đến thị trường 
quốc tế và cũng để tìm hiểu thêm về đời sống của dân chúng Việt Nam ngày nay." 

Do đó, ngày 18 tháng Năm 1995, khi vào thăm Saigon, "tình cờ gặp các trẻ em bán hàng rong, 
chúng nó ốm yếu, xanh xao và rách rưới đến thảm thương", ông "xúc động, tức giận, chóng mặt 
trong bực tức vì không thể làm gì ngay tức khắc để chấm dứt tình trạng cực khổ của trẻ em Việt 
Nam". 

Đến đây, mọi chuyện tốt đẹp. Hôm trở lại Hà Nội, trong khi chờ xe đưa về khách sạn, trời 
nóng, ông mặc chiếc áo thun trắng có hàng chữ Little Saigon Tet Festival [Hội Tết Tại Sài Gòn 
Nhỏ], quần xà lỏn, và làm một màn jogging [chạy bộ] quanh phi trường. Theo ông suy diễn, công 
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an cho là ông làm việc tuyên truyền chống cộng. Thế là họ bắt ông, đánh đập, giam cầm và, ngày 
24 tháng Năm, nhốt vào nhà thương điên rồi đòi tiền chuộc. Gia đình ông đành chuộc mạng ông hết 
mấy ngàn đô la. Nay ông "thường xuyên gặp hai bác sĩ tâm thần" và sống "với những hình ảnh kinh 
hoàng hiện về từ trại giam." 

Trong nhiều năm qua, tôi từng thành thật lên tiếng ủng hộ việc hàn gắn vết thương giữa Hoa 
Kỳ và Việt Nam và tôi cũng tán thành việc bãi bỏ luật cấm vận. Lập trường của tôi về vấn đề này 
đã khiến cho nhiều người bôi nhọ cá nhân tôi, nói rằng tôi là kẻ thiên cộng. Giờ đây, thật là mâu 
thuẫn, ở Việt Nam họ tố cáo tôi là gián điệp của nhóm chống cộng cực đoan tại hải ngoại và họ đã 
đánh đập và nhốt tôi vào tù. Tôi bị tấn công từ cả hai phía. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi chỉ đứng 
về phía nào có thể đưa đến sự chấm dứt hoàn cảnh khổ đau của dân tộc Việt Nam. Tôi vẫn tin rằng 
sự hòa giải giữa đôi bên là cách duy nhất hàn gắn vết thương Việt Nam, giúp cho đất nước thoát 
khỏi cảnh nghèo đói hiện nay. Tâm sự của ông Lê Hoàng Ân chắc hẳn cũng là tâm sự của rất nhiều 
người trong chúng ta. Không cam tâm làm tị nạn kinh tế xuông. Muốn kiếm lợi cho mình một món 
kha khá, cho nước một tí, cho người một tí. Muốn hai bên ngồi lại với nhau. Và bị cả hai bên hành 
hạ. Nhưng lại hơi khác nhau tí ti. Bên không cộng sản thì chỉ "bôi nhọ cá nhân" thôi. Còn cộng sản 
thì họ làm... tới chỉ! Vậy thì cái họa của ông Lê Hoàng Ân cũng rất ư là vĩ đại chứ. Vì nó cho chúng 
ta biết là nhiệt tình không chưa đủ, mà còn cần phải khôn ngoan, Lenin dạy thế (nhưng ai mà chả 
nghĩ rằng mình thừa khôn ngoan hơn Lenin!). Muốn chuyện trò với ai thì phải biết mình là gì, biết 
họ là loại người nào, họ muốn gì, họ nghĩ gì về mình. Vậy chúng ta đã biết mình là gì, cộng sản là 
loại người nào, họ muốn gì và họ nghĩ gì về chúng ta chưa? 

Ông Lê Hoàng Ân cho là cộng sản thiếu nhân tài. Phải có ông về "giúp thực hiện và giới thiệu 
những phim ảnh Việt Nam đến thị trường quốc tế" mới được. Ông đâu có biết họ chẳng thiếu 
người, chẳng cần đến ông, chẳng muốn phim ảnh của họ đến thị trường quốc tế, và họ không muốn 
cho ông ăn ké, lại cho ông là con ếch muốn to bằng con bò, chướng tai gai mắt lắm. 

Với cộng sản, họ đã nắm được chân lý, họ quyết giữ quyền bính đến cùng, họ tận dụng bạo lực 
cách mạng, những kẻ nào tính chuyện trò phải trái, chia xẻ quyền lợi đều là những kẻ khùng. Họ 
mang nhốt vào nhà thương điên là việc đương nhiên. Chỉ tội nghiệp ông Lê Hoàng Ân không chuẩn 
bị tinh thần, mới có mấy ngày thưởng thức qua loa mấy món ăn chơi của cộng sản mà về Mỹ đã 
biến thành điên thực sự! 

Anh chàng Fay, Mỹ thuần túy, lại mới chỉ 19 tuổi, lầm lỗi có thể hoàn toàn thông cảm được. 
Ông Lê Hoàng Ân, 30 tuổi, nửa đời ở Việt Nam, nửa đời ở Mỹ, mà đã vội quên tất cả cái gì là Việt 
Nam, về Việt Nam mà hành sử y như Mỹ, bảo sao họ chẳng cho là khùng! Nghe đâu ông ta lại 
cũng có liên hệ ít nhiều với cái East West Foundation của đạo diễn Oliver Stone và... văn hào Lê 
Lý Hayslip. Chắc ông cho thế là có công với cộng sản, sẽ được họ trọng đãi? Ông chưa hiểu doanh 
nhân Mỹ, ông chưa hiểu cộng sản! 

Nhưng chúng ta cần tri ân ông Lê Hoàng Ân. Việc ông trải qua có thể giúp chúng ta hiểu là 
luôn luôn cần phải biết mình biết người. Chớ nên tưởng có một tí tài vặt là đã đủ múa may với lũ 
ma đầu. 

Nhưng dĩ nhiên thiên hạ sẽ phán ngay rằng Lê Hoàng Ân thì mới bị chứ TA đây thì đời nào! 
Chắc họ chẳng đời nào tin rằng, trong thực tế, có khối kẻ rơi vào trường hợp Lê Hoàng Ân mà 
ngậm tăm. Lê Hoàng Ân tuy thế còn có sự lương thiện. Là nói lên cái hố của mình! Liệu rồi ra ông 
ta có sẽ lại về Việt Nam để tiếp tục... hòa giải nữa không nhỉ? 

 
1. Dưới 18 tuổi hay dưới 21 tuổi, tùy theo luật lệ từng nước:  
hễ đủ tuổi lập gia đình, làm nghĩa vụ quân sự, có quyền công dân thì hết là vị thành niên.  
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HẬU KÉP MỸ, KÉP VIỆT 
 
Chuyện kép Mỹ, kép Việt của tôi chưa hết. Vì chủ đích của tôi chưa hẳn là để... suy tôn sự vĩ 

đại của cái đít chàng Fay, cái họa của ông Lê Hoàng Ân, cái "yêu nước" của người cộng sản hay cái 
"phóng khoáng" của các ông bà dân chủ đa nguyên. Mà là để nêu lên cái phân biệt đối xử của 
người Mỹ và cái căn tính nô lệ [1] của người Việt. 

Này nhé: anh Fay, 19 tuổi, người Mỹ sinh trưởng ở Mỹ, da trắng, Mỹ 100%, chỉ bị đánh có 
mấy roi vào đít theo luật lệ phân minh của Singapore, mà tổng thống Mỹ đã can thiệp tới can thiệp 
lui, báo chí, ra dô, ti vi nhắc nhở ỏm tỏi; anh Ân, 30 tuổi, sinh ở Việt Nam, da vàng, Mỹ 50%, bị 
bắt giam vô cớ, bị đánh đập tàn bạo vô luật lệ (luật lệ cộng sản không cho bạo hành thể xác!) đến 
khật khùng, lại bị tống tiền mới được tha, thì chả ma dại nào đoái hoài. Kể cả bộ ngoại giao, các cơ 
quan nhân quyền. 

Mỹ đã thế, nhưng Việt Nam cũng chẳng khá gì hơn. Đương sự phản kháng yếu ớt, gia đình 
đương sự không phản kháng mà lại còn tiếp tay khuyến khích bằng cách chuộc tiền, cộng đồng 
Việt không lên tiếng. Coi như mạng giun mạng dế, cốt sống là quí, chả là nô lệ căn tính thì là gì? 

Thôi thì chuyện cá nhân, tránh voi chẳng xấu mặt nào, quí hồ toàn mạng. Ở điểm này, anh Ân 
lại... rất Việt Nam, chả Mỹ tí nào cả, cũng được đi. Nhưng đồng thời, lại có một vụ liên quan đến 
một đoàn thể, nên vấn đề phải khác. Đó là vụ ông Nguyễn Công Bằng, một thành viên sáng lập tổ 
chức SAP-VN, chuyên lo việc cứu trợ xã hội cho đồng bào kém may mắn bên nhà. 

Theo tin tức được biết, ông Bằng về hoạt động cho SAP-VN tại Việt Nam rồi bị bắt giữ một 
thời gian gần hai tháng, vừa được trở về Mỹ chừng một tháng nay. SAP-VN chỉ làm việc nhân đạo 
và xã hội. Ông Bằng đại diện SAP-VN. Vậy nhà nước cộng sản bắt giữ vì lý do gì? Có thủ tục bắt 
giữ? Có thủ tục thẩm vấn? Có thủ tục phóng thích không? 

Ngược lại, ông Bằng là công dân Hoa Kỳ, đến một nước khác làm việc nhân đạo xã hội, bị bắt 
giữ trái phép, có phản kháng, có thông báo cho chính phủ mình, có nhờ chính phủ can thiệp và bảo 
vệ quyền lợi, có đòi hỏi bồi thường những sự thiệt hại do việc bắt giữ vô luật lệ gây nên không? 

Cũng thế, SAP-VN là một tổ chức công cộng, có làm những công việc trên mà bất kỳ một tổ 
chức nào cũng phải làm, khi một thành viên của mình đi công tác gặp khó khăn, nguy hiểm? 

Hơn nữa, ở đây không chỉ thuần túy là việc của cá nhân ông Bằng hay riêng của SAP-VN. Mà 
là việc của bất cứ người nào, tổ chức nào khi đi ra nước ngoài bị ngược đãi nói chung, và nhất là 
những người Mỹ gốc Việt về Việt Nam và những cơ quan Việt về Việt Nam làm ăn nói riêng. 

Đáng lẽ việc làm của nhà nước cộng sản là một cơ hội để ông Bằng tranh đấu cho quyền làm 
người của ông, cho quyền làm người của những người Mỹ gốc Việt, cho quyền làm người của 
người Việt quốc nội, cho quyền làm người của những người tới lui Việt Nam. Đáng lẽ đó là một cơ 
hội để SAP-VN tranh đấu cho quyền được hoạt động nhân đạo và xã hội của SAP-VN, của các 
đoàn thể Việt khác, của các đoàn thể xã hội trong và ngoài nước. Những việc này có phải là việc 
nhân đạo, xã hội hay không? Có phải là mục đích mà SAP-VN nhắm hay không? 

SAP-VN và ông Bằng là những người Việt Nam hoạt động ở đất nước Việt Nam tất phải biết 
dự kiến những việc như thế, để có những thái độ và biện pháp thích đáng, để bảo vệ sinh mạng của 
mình, cũng như để tránh cho những người khác những tiền lệ nguy hiểm. Vậy mà SAP-VN và ông 
Bằng không có thái độ gì cả! Là sao? Chưa kể SAP-VN và ông Bằng (thành viên sáng lập) còn có 
bổn phận phải báo cáo rành rẽ cho những người đóng góp cho SAP-VN nói riêng và cộng đồng 
Việt Nam nói chung về sự thể xảy ra với ông và với SAP-VN và để cho những cá nhân người Mỹ 
gốc Việt và những đoàn thể làm việc nhân đạo xã hội ở Việt Nam học tập làm gương. 

 
1. Trang Uẩn Khoan biên phòng đại thần Quảng Tây của triều đình Mãn Thanh, khi được bạn yêu cầu giúp đỡ 
các nhà cách mạng đông du Việt Nam, đã... phán như thế. Sau lại được Tôn Văn nhắc lại! 
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TRẢ LỜI VỀ TRƯỜNG HỢP ANH NGUYỄN CÔNG BẰNG 

 
BPTNgD có nhận được Bản Tin Green Cross (tiếng nói của SAP-VN) số 7, trong đó có phần 

trả lời của SAP-VN về vấn đề được đề cập ở trên, xin đăng lại dưới đây để tác giả Trần Đạo cùng 
các thân hữu/bạn đọc khác biết thêm về quan điểm chính thức của tổ chức SAP-VN. 

Trong thời gian gần đây, văn phòng SAP-VN có nhận được nhiều sự liên lạc và điện thoại thắc 
mắc, hỏi thăm... về tin anh Nguyễn Công Bằng, chủ tịch Hội, bị mất tích, giam giữ hoặc gặp tai nạn 
ở Việt Nam? 

Để trả lời chung các thắc mắc nêu trên, Hội Đồng Quản Trị SAP-VN xin trình bày đại cương 
về diễn tiến nội vụ như sau: 

Vào trung tuần tháng 4/94, anh Nguyễn Công Bằng thay mặt Hội trở lại Việt Nam để xúc tiến 
tiếp các thủ tục xin lập văn phòng liên lạc chính thức ở Sài Gòn, nghiên cứu hình thành các dự án 
chính cho năm 1995 và trực tiếp tổ chức một số sự trợ giúp như đã được dự trù. Nhưng hai tuần sau 
đó, văn phòng hội mất liên lạc hoàn toàn với anh. Trong thời gian này, anh Lê Duy Hùng, thủ quỹ 
Hội đang có mặt ở Sài Gòn, cũng đã bị Sở Công An mời đến thẩm vấn nhiều lần liên tục. Sau 53 
ngày bị quản thúc và điều tra, cơ quan quản lý an ninh đã giải tỏa cho anh Nguyễn Công Bằng. 

Lý do cuộc tạm giữ này xuất phát từ sự kiện có một số sự xuyên tạc về chủ trương hoạt động 
của SAP-VN, và do cá nhân anh Bằng có một quá trình đấu tranh chính trị trước khi chuyển hướng 
làm công tác trợ giúp xã hội. 

Cuối cùng thì vấn đề ngộ nhận đã được giải tỏa. Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, anh Bằng và 
anh Hùng đã trở lại California bình yên. Sự kiện này chứng minh rằng bản thân hai anh và Hội 
không hề lợi dụng nhân lực, tài sản và danh xưng của SAP-VN cho bất cứ lý do gì khác. Tất cả chỉ 
nhằm vào mục đích trợ giúp nhân đạo như đã được chủ trương từ ngày thành lập. 

Nhận định về sự việc này, SAP-VN rất lấy làm tiếc về thể thức và mức độ thời gian tiến hành 
cuộc điều tra của cơ quan an ninh Việt Nam. Tuy nhiên, vì các trẻ em mồ côi và khuyết tật ở quê 
nhà, SAP-VN vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực trợ giúp như đã chủ trương và dự liệu; nếu không 
gặp thêm trở ngại từ phía Việt Nam và việc đăng ký hoạt động được chấp thuận. 

SAP-VN xin chân thành cám ơn tất cả thân hữu đã quan tâm, cố vấn và thăm hỏi trong thời 
gian qua. 

 
 
 

QUÍ HÓA QUÁ! 
 
Thật là quí hóa, đối với tôi, khi được đọc bài "Kiểu mẫu Lý Quang Diệu" của Việt Thường 

trong NgD. 
Vào đầu thập niên 1960, tôi có dịp qua Đài Loan, rất lấy làm khâm phục những điều mắt thấy 

tai nghe ở đó. Tóm lại là kẻ thống trị có vẻ liêm chính. Tôi thấy ông lớn ông bé gì đều đi xe đạp, 
thứ xe đạp cục mịch vững chắc. Xe hơi chỉ có bảng số tắc xi và ngoại giao đoàn. Kẻ bị trị thì phủ 
phê, thoải mái và hết sức lương thiện: mua bán chẳng cần mặc cả, đồ đạc tiền nong vương vãi ở 
khách sạn không hề xuy xuyển. 

Tôi lấy làm lạ, vì trước đây biết Trung Hoa lọt vào tay cộng sản là vì nạn thối nát tham nhũng. 
Ngồi suy nghĩ một lúc, thì tự nhủ có thể là ông Tưởng Giới Thạch đã học được bài học ở lục địa, 
nên khi ra đảo Đài Loan cải đổi đi chăng? Tuy nhiên sự giải đáp này vẫn có vẻ không ổn cho lắm. 
Nghĩ thêm chút nữa, thì tôi cho là ông Tưởng Giới Thạch vẫn là người có tài có đức đấy (trông 
hình ông rất dễ thương), nhưng chỉ là tài đức của một anh tỉnh trưởng loại nhỏ cỡ Đài Loan thôi. 
Thời thế đẩy ông lên làm nguyên thủ của cả một lục địa rộng lớn như vậy, thì không ổn. Lại còn 
thêm cái anh đồng minh Mỹ phá thối, thì làm gì mà chả thất bại. 
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Từ đó, lại nghĩ đến chuyện nhà. Cũng thấy y chang. Ông Diệm là tuần vũ Phan Thiết, giữ vai 
thừa hành của thực dân Pháp ở một tỉnh nhỏ thì tạm được. Ông Bảo Đại trẻ người non dạ ở Pháp về 
muốn... biến chính, muốn có một nội các trẻ, cất nhắc ông Quỳnh, ông Diệm, cả ông Nguyễn Đệ 
lên, nhưng hai ông sau đâu có biết làm chính trị, không đủ khôn khéo như Phạm Quỳnh để mà tồn 
tại, nên bị Pháp cho về vườn. Chuyện từ nhiệm, nếu có, chỉ là để giữ thể diện cho cả hai bên. Pháp 
không mang tiếng bỉ mặt Bảo Đại ngay từ thuở ban đầu, còn hai ông được tiếng... về động hoa 
vàng! 

Sau đó, giá mà cứ để ông Diệm ở nhà tu, thì tôi nghĩ ông ta đáng phong thánh. Còn khi nước 
nhà "độc lập", người mình... cai trị người mình, mà ông Diệm muốn đóng góp thì chỉ làm đến chức 
chánh tổng là nhất. Trông dáng dấp ông cũng rất là... tổng phệ. Với cái cá tính của ông, thừa hành 
thì ngoan ngoãn, nhưng có quyền bính là nhất định lạm quyền và phản phúc. Cái khốn nạn của đất 
nước ta là ông Bảo Đại bị áp lực, phải để ông Diệm về làm lớn. Ông ta đâu có biết gì, tất phải dựa 
vào ông Thục, ông Nhu, ông Cẩn, ông Luyện. Mà mấy ông này đều sợ... bà Nhu. Thì làm gì đất 
nước chả đi đoong! 

Cho nên khi đọc bài nói trên của Việt Thường, tôi thấy vỡ ra, và thấy điều suy nghĩ của mình 
rất có phần hữu lý. Một cái đảo Singapore tí hon đó, với dân số đó, ông Việt Thường rất đúng khi 
nói bất quá cũng như cái Sài Gòn nhà mình. Nếu tạm so sánh sự phồn vinh khơi khơi, thì mèo nào 
cắn mỉu nào? Cũng là phồn vinh nhờ vào cái chiến tranh Việt Nam cả. Vậy bất quá Lý Quang Diệu 
cũng như một anh đô trưởng Sài Gòn-Chợ Lớn thôi. Làm gì mà thiên hạ ca tụng nhặng xị lên, và 
ông ta cũng hiu hiu tự đắc. 

Hồi Singapore phết đít chàng Fay, tôi mạo muội viết: 
Tôi nghe nói Singapore thành công về kinh tế, ổn định về chính trị, có an ninh. Nhờ sự "độc tài 

sáng suốt" của ông Lý Quang Diệu. Tôi không biết người Singapore nhờ đó có cảm thấy có hạnh 
phúc hay không. Và giả thử ông Lý Quang Diệu mà dân chủ, thì Singapore có tệ hơn chăng? 

Nay thấy những lý giải của Việt Thường thật xác đáng. Với người phương Tây, tha hồ cho họ 
khâm phục, nhưng với người phương Đông mình thì, ồn ào như ông Lý Quang Diệu, xét ra chưa 
phải là người đạt đạo. 

Với người Á Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, cứ để dân tay làm hàm nhai, thuế má đừng 
bóc lột quá đáng, là no đủ cả, họ chẳng đòi hỏi gì hơn, nên chẳng có chuyện gì. Bằng chứng là mấy 
năm đầu ở Nam Việt Nam, nhà nước Ngô Đình Diệm còn lo củng cố quyền bính, chưa giở trò độc 
tài nửa mùa, là mọi việc trôi chảy. Mang những thành tích đó gán làm công lao của nhà nước thì 
cũng ăn gian y như kiểu cho việc chống Pháp giành độc lập là của Đảng Cộng Sản ngoài Bắc mà 
thôi. Viện trợ Mỹ tối đa, mọi người, Nam cũng như Bắc, đều hăng hái tạo lập một nơi ăn chốn ở tại 
một phần đất nước độc lập, không cộng sản, nên đất nước phồn vinh, chứ nhà nước làm nổi trò gì. 

Nói như thế để trở về với đất nước nhà ngày nay. 
Việc trong nước là việc của Đảng Cộng Sản và người trong nước. Việc ngoài nước là việc 

của... người tị nạn. 
Kể từ khi cộng sản giành độc quyền cai trị đất nước để làm ngọn cờ đầu trong nhiệm vụ quốc 

tế, nên tiêu diệt hết các bực cha anh yêu nước thương nòi, người không cộng sản chỉ còn một thái 
độ rõ rệt nhất là chờ cộng sản ra chiêu rồi quờ quạng đỡ. Một phần do cái thiển cận của Pháp thực 
dân cũ và cái Strategy of Defeat [Chiến Lược Chủ Bại] của Mỹ thực dân mới khoá chân khóa tay, 
nhưng phần chính vẫn là không ai có nổi một tinh thần sáng tạo, quả cảm. Hai mươi năm nay, ra 
nước ngoài, chẳng còn gì đe dọa, nhưng hầu như vẫn cứ chờ cộng sản làm gì rồi hò la phản đối một 
hồi, xong lại vác cờ vác biển về để dành, chờ cộng sản giở trò khác. Hai mươi năm cấm vận, không 
có bang giao, chả thấy một chương trình, kế hoạch, đề nghị gì cho ra vẻ qui mô lâu dài. Bây giờ bỏ 
cấm vận, có bang giao, lại ầm ỹ chống đối, rồi cũng sẽ im lìm, và cũng chẳng có chương trình, kế 
hoạch, đề nghị gì đâu. 

Tôi thiết tưởng chống đối thì chống đối vậy thôi. Việc của họ, quyền lợi của họ, họ làm. Trừ 
phi mình có tạo được ảnh hưởng khiến sự chống đối của mình làm thiệt hại đến công việc quyền lợi 
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của họ thì lại là chuyện khác. Còn thì việc mình, mình cũng phải biết lo, chứ chỉ chống đối không, 
rồi ai làm cho mình? Còn quí vị hưởng ứng? Bỏ cấm vận, có bang giao thì tiền bạc, hàng họ, 
người... ngợm ra vào nhiều, thông tin tốt đấy, nhưng cũng có kế hoạch, chương trình, đề nghị gì 
không? Hay cứ ta lợi một tí, cộng sản lợi một tí, dân đen lợi một tí, rồi sẽ có tiến bộ? Và cái tí này 
thì nó... co giãn! 

Bây giờ tôi đặt một giả thiết mà rất có cơ là sự thực, tôi đã từng đặt ra tương tự với bạn bè 
cũng gần cả hai chục năm nay. Là cộng sản sẽ đổi tên đảng, đổi tên nước, đổi hiến pháp, đổi quốc 
kỳ, đổi quốc ca, mời ông Thiệu, ông Kỳ, ông Lắm, ông Đôn, ông Thiện, ông Diễm, ông Kiểng, tha 
ông Hoạt, ông Huy, ông Quế, các đại đức thượng tọa. Rồi bầu cử. Thì cộng sản và cò mồi thắng, 
các ông cộng hòa thắng, vì họ có yểm trợ, có tiền, còn các ông bà nào tử tế thì đi chỗ khác chơi. 
Thế là cộng sản hòa hợp hòa giải dân tộc nhé, Mỹ bảo vệ tự do dân chủ nhé, nhưng liệu đất nước có 
khá không? 

Vậy có nên trở lại mấy câu hỏi mà NgD vẫn đặt ra, là những người tính thực tâm quang phục 
quê hương: Đã biết phải làm gì? Đã biết phải làm như thế nào? Đã có ai để mà làm chưa? Chứ có 
cấm vận hay không cấm vận, có bang giao hay không bang giao thì có gì thực là quan trọng. 

 
 
 

XIN VÔ PHÉP 
 
Ông bà dạy rằng mỗi khi làm việc gì xem ra không ổn lắm, thì phải nói: Xin vô phép. Chả hạn 

cha tôi gọi dạy bảo điều gì, theo lệ thường, tôi phải khoanh tay đứng nghe. Nhưng câu chuyện có vẻ 
dài, ông chỉ ghế bảo ngồi, thì, trước khi ghé đít, tôi phải thưa: Xin vô phép. 

Vậy, tôi xin vô phép kể lại câu chuyện của bác sĩ Phan Quang Đán:  
Tôi còn nhớ, vào trung tuần tháng 10, 1945, khi gặp Võ Nguyên Giáp thì y bảo: Tất cả chỉ là 

vấn đề cán bộ. Cứ huấn luyện cho thật nhiều cán bộ, nhồi sọ một thời gian, thì khi đánh rắm, chúng 
nó cũng dạ ran và khen thơm quá là thơm. Lúc bấy giờ thiếu gì trí thức bồi bút sẽ hô theo! 

Chẳng cứ cán bộ, trí thức bồi bút khen thơm, mà bàn dân thiên hạ thiếu gì người ca tụng hết 
lòng. Cả những điều lặt vặt của cộng sản. 

Hồi xưa, nơi tôi làm việc, có một ông tùy phái. Sau ngày 30 tháng 4, 1975, ông nón cối dép râu 
vào tiếp thu cơ sở. Bà con tấm tắc khen ngợi Việt Cộng kiên trì, tài giỏi. Rồi kể nào Huỳnh Văn 
Trọng, Phạm Ngọc Thảo, Kim Cương,... Trong khi đó, biết đâu Nguyễn Xuân Oánh, Chu Phạm 
Ngọc Sơn, Bạch Tuyết,... chả là người của... Xịa gài lại. Thì sao không khen? 

Hồi 1980, có một đợt tuyển học viên lớp sĩ quan công an. Ở chế độ cộng sản, thì sớm muộn 
công an cũng được kết nạp làm đảng viên. Tên sĩ quan cao cấp phụ trách việc tuyển chọn muốn 
kiếm chác, đề nghị 1000$ một đầu người. Tôi khuyên nam nữ thanh niên nhào vô. Đoàn viên, đảng 
viên, thiếu úy, trung úy, đại úy, thiếu tá mấy hồi. Tha hồ mai phục. Nhưng ai nấy cũng giẫy nẩy 
lên. Vậy nằm vùng, mai phục trong lòng cộng sản có khó khăn đâu. Có điều chẳng ai chịu làm thôi. 
Ngược lại, cộng sản thì chẳng những chúng chịu làm mà còn không chịu cũng không được với 
Đảng nữa. Thế thì có gì mà hít hà??? 

Tôi phải vô phép dài dòng như trên, là vì có ông bạn hỏi tôi nghĩ gì về vụ "văn nghệ phản 
kháng". Tôi nói có biết văn nghệ văn gừng văn riềng văn tỏi gì đâu mà thưa thốt. Ông cự nự bộ tôi 
có còn là dân Việt không. Là dân thì phải có ý kiến. Sự thể là vậy. Thì có ý kiến! 

Ý kiến về vụ này thì quá đủ rồi; hai phe rõ rệt. Phe cho là phản kháng cuội, phản kháng để xả 
xú báp, chẳng có gì ồn ào (trong nước) và đáng làm ồn ào (hải ngoại). Phe thì cho là phản kháng 
thứ thiệt, cần suy tôn, cần cổ võ, cần thừa thắng xông lên. Dĩ nhiên phe nào cũng có lý. Nhưng 
chẳng phe nào biết sự thực ra sao. Hẳn nhiên tôi cũng làm sao biết được sự thực? 

Nhưng cứ nhìn sự việc, thì: khác với vụ Nhân văn-Giai phẩm, vì một đàng tự phát, một đàng 
được khuyến khích; hình như có sự hòa tấu: cùng nổi lên rồi cùng chìm xuồng; nói năng như 
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Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo mà sao không gặp khó khăn, chỉ vì bài giảng, Chân Tín đã ứ 
hơi? 

Tuy nhiên, dù giả, dù thiệt, thì quan trọng cũng là sao khích lệ đối với tác giả, sao phổ biến đối 
với đồng bào trong nước, sao cho lộng giả thành chân, được lan ra người đọc ở tỉnh, ở quê để trở 
thành cuộc vận động chống đối. Chớ những người ở hải ngoại – phần lớn – còn lạ gì những điều bỉ 
ổi của cộng sản. Sách xỉ vả cộng sản thiếu gì, người chửi cộng sản thiếu gì, mà bây giờ phải ồn ào? 
In giá rẻ, in để lén gửi về trong nước, viết bài ca tụng tác giả để khích lệ, để ly gián là những việc 
làm phải. Nhưng lợi dụng sự tò mò, bám vào nội vụ kiếm chút tiếng tăm, lợi nhuận, làm ồn ào quá 
đáng là con dao hai lưỡi có thể khiến – viện cớ cộng sản cởi mở, có tự do ngôn luận – đưa đến 
những nguy cơ khó lường: bang giao, bỏ cấm vận, giao thương, viện trợ, hòa giải hòa hợp, hợp tác. 
Mà thực ra chỉ là để che đậy những mưu mô kiếm lợi riêng tư trên đầu trên cổ người dân Việt trong 
nước, nhất là ở thôn quê, đang ê chề đau khổ. 

Tất nhiên cũng không phải vì thế mà đến nỗi phải hăm dọa những người dễ tin. Mà điều cần là 
sao chứng minh được sự thật giả. 

Nhưng điều cần tự hỏi hơn, là đến bây giờ mà vẫn còn hiện tượng chê bai tất cả phe ta và hít hà 
những "phát xì" của cộng sản. Võ Nguyên Giáp còn sống ngày nào, thì còn được hưởng cái khoái 
cười mũi "lũ ngụy"! 

 
 

LỘNG NGÔN 
 
NgD đã đến với tôi như một người xa lạ. Tuy nhiên, với thời gian, dần dà tôi đã tìm hiểu, đã 

thấy được phần nào mục tiêu, tôn chỉ. Phải nói rằng, thời gian sáu tháng qua, nội dung đã được 
phong phú hóa, bài vở khá chọn lọc. Tuy thế, thỉnh thoảng cũng có một vài bài, dù NgD đã xác 
định rằng "... mọi ý kiến là của người viết và không nhất thiết là của NgD", đã làm cho tôi nhớ đến 
câu "con sâu làm rầu nồi canh". Chẳng hạn như bài "Quí hóa quá" ở trang 3 của số 60 [1]. Tôi e 
rằng ý kiến của người viết, đối với ông Tưởng Giới Thạch, ông Ngô Đình Diệm, cho rằng ông 
Tưởng Giới Thạch chỉ có tài đức của một anh tỉnh trưởng hoặc ông Ngô Đình Diệm có thể chỉ làm 
đến chức chánh tổng là nhất, có lẽ hơi lộng ngôn. Thành thử khi đọc bài này tự nhiên tôi thấy tiếc 
cho những bài có giá trị cũng nằm cùng số báo 60. 

Mục đích của lá thư này là để cám ơn quí vị báo đã cung cấp nhiều ý kiến xây dựng, đứng đắn, 
có tính cách soi sáng những con đường mà người Việt tị nạn chúng ta cần vượt qua để thực hiện 
được mục tiêu tối hậu là xây dựng một quê hương Việt Nam độc lập, dân chủ, hạnh phúc. 

Kính chào các anh chị và cầu chúc NgD thành công trong sứ mạng nói lên tiếng nói trung thực 
của người dân. 

 
Phải chi bạn có thêm đôi dòng giải thích về cảm nhận đối với bài "Quí hóa quá" thì tốt nhất. Dù sao, chắc thế 
nào thân hữu Trần Đạo cũng sẽ có ý đóng góp với bạn cũng như với những bạn đọc khác. 

 
 
 

THÂN PHẬN CON SÂU 
 
Đây là góp ý của tôi, theo lời nhắn của BPT. Tuy nhiên, tôi là kẻ thích nghĩ sao nói vậy, nên 

xin BPT ban cho ân huệ như thế này: 
Hoặc cho phép tôi nói, thì in nguyên văn. Hoặc thấy cần dè dặt thì bỏ toàn bài. Vì Tôi nghĩ, 

vào lúc này, lúc mà chúng ta cần hết sức thành thực với nhau để đương đầu với cộng sản, với 
những kẻ ve vãn cộng sản ở ngay trên đất nước này, mà cứ nói năng ấm ớ, dở trăng dở đèn, không 
thẳng thắn mổ xẻ, thì thôi đi là hơn. Vậy: Gán cho con sâu cái chuyện lộng ngôn thì hơi... lộng 
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ngôn. Đã là sâu thì – đúng ra – chẳng nên đếm xỉa đến làm gì. Mà thân phận sâu thì cũng chẳng nên 
thưa thốt. 

Thế nhưng quí vị BPTNgD lại cứ nhất định rằng phải có "đóng góp". Thì đành thưa rằng: 
Phàm một dân quèn mà đả động đến bất kỳ người này người nọ thì nhất thiết là phải lộng 

ngôn. Huống chi kẻ vô danh nói đến người tên tuổi, kẻ bị trị nói đến kẻ thống trị, người dưới nói 
đến người trên, không lộng ngôn sao được? Trừ phi người trên nói, hoặc bần cùng người ngang 
hàng nói, họa chăng mới có thể khẳng quyết rằng: Anh dở, vào tay tôi, tôi sẽ hay hơn anh. 

Nhưng nếu vậy, thì có phải bất kỳ ai nói đụng đến ông Hồ Chí Minh chả hạn đều là lộng ngôn 
tuốt tuột. Thành tích quốc tế mấy ai bằng được ông ta. Thế mà thiên hạ xỉ vả đủ điều, sao chẳng 
thấy ai trách móc là lộng ngôn cả. Hoặc là lại cái mửng hễ là địch thì xả láng, còn ta thì cái gì cũng 
thơm như múi mít? Đàng khác, con người của quần chúng là phải chịu búa rìu của quần chúng. Mà 
quần chúng không cần lý đến cái tâm sinh xã của đối tượng, chỉ cần biết thành quả mà anh ta đạt 
được ra sao. Anh làm giỏi thì khen, anh làm dở thì chê. Ông Tưởng Giới Thạch ở xa, tạm bỏ qua 
một bên. Ông Ngô Đình Diệm ở gần, nhân dân phán: 

Một nhà có bốn... "anh hùng" 
Diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục tham. 

Lộng ngôn quá phải không? Tham và ác nhưng có tài thì vẫn tha hồ tung hoành. Nhưng ngu thì 
phải ở nhà xua gà cho vợ. Không có vợ thì đi tu. Khùng thì vào nhà thương Biên Hòa, Chợ Quán. 
Đàng này lại vùng vẫy khắp Trung Nam. Vậy, tôi phong chức chánh tổng cho ông Diệm thì là còn 
quá nhân nhượng. 

Đúng thế! Tôi tin là nhân dân rất sáng suốt, rất chính xác. Tôi đã có những dịp nói chuyện với 
những người biết rõ về ông Diệm, những khai quốc công thần của Đệ Nhất Cộng Hòa. Họ đều nói 
ông Diệm không có khả năng, nói năng lảm nhảm, làm việc vô nguyên tắc,... Tài ba của người 
nguyên thủ là dùng người. Ông Diệm dùng người ra sao, mọi người đều biết. Cho nên mới nên 
nông nỗi, chứ chưa cần bàn đến chủ trương, lập trường làm gì. 

Tôi là dân Bắc Kỳ di cư, và nay là người Việt di dân, không theo một tôn giáo nào cả, ngoài 
việc thờ cúng tổ tiên. Tôi chưa bao giờ lý đến bạn hữu tôi là Trung, Nam hay Bắc, tị nạn hay di 
dân, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Vô vi, Vô thượng sư,... Có điều rất nhiều 
khi thấy một số người binh ông Diệm chầm chầm, duyệt lại thì thấy họ là người đồng đạo. Tôi lại 
cũng thấy những người đó chối cãi nhiều chuyện, xưa cũng như nay, lắm. Bây giờ, tôi không hề 
biết ô/b "Cơ quan xã hội Việt Nam St Paul MN" là ai, tôi nghĩ ông/bà này đồng đạo với ông Diệm. 
Liệu tôi có lộng ngôn không? Tôi nêu lên điều này với mục đích duy nhất như thế này: Có một số 
người trong một thành phần dân tộc nên tự đặt lại vấn đề. Sử kiện là sử kiện, sự thật là sự thật, 
quyền lợi quốc gia dân tộc và quyền lợi phe phái nhiều khi đối chọi nhau. Chúng ta có quyền lựa 
chọn, nhưng cũng phải có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Không thể u xoạng đòi chơi xóc 
đĩa mà ăn cả mặt chẵn lẫn mặt lẻ, kiểu cộng sản vừa làm nhiệm vụ quốc tế vừa yêu nước, vừa làm 
kinh tế thị trường vừa theo "định hướng xã hội chủ nghĩa"; kiểu tay sai bán nước vừa lo vinh thân 
phì gia vừa lo xây dựng đất nước được! 

 
 

 
BẢO HOÀNG HƠN VUA! 

 
Hồi này xem ra nhà nước cộng sản có vẻ mạnh. Các nước "tự do dân chủ" đều năng nổ giúp 

đỡ, đầu tư. Làm "đồng bào yêu nước" của chúng ta cũng sốt ruột. Thiên hạ còn góp phần "xây dựng 
đất nước mến yêu" huống hồ những "thành phần yêu nước nồng nàn". Mình không làm, thiên hạ 
cũng làm. Mà rồi rốt cuộc họ là chủ, còn dân mình thành đầy tớ cả. Thì sao chúng ta không làm 
chủ... đồng bào ta nhỉ? Nếu (à, cái chữ nếu này lôi thôi lắm) chúng ta cũng lắm... vốn, nhiều 
người... tài như họ! 
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Đàng nào thì Mỹ cũng bang giao, Việt Nam cũng có qui chế tối huệ quốc. Vậy "xu thế thời 
đại" là phải thức thời, phải có những đường lối... không phải là đường mòn, phải đi trước... thời đại 
một tí. Vậy mới là khôn..., khôn..., khôn. Chả hạn, đài ra dô Little Saigon (có ông Lê Hoàng Ân là 
xướng ngôn viên chương trình Vòng Quanh Thế Giới Nghệ Thuật về Việt Nam bị nhà nước bắt về 
tội... khật khùng) tiếp vận chương trình Việt ngữ của đài BBC. Đây cũng là chuyện... nhìn xa trông 
rộng, làm ăn kiếm lời của đài Little Saigon. Họ có tự do của họ. Ai thích nghe thì nghe, không 
muốn nghe thì... đừng nghe. Miễn là họ đừng nhận là tị nạn, phục vụ cộng đồng tị nạn, hay ghê hơn 
nữa là... chống cộng. Làm ăn kiếm lời, nhưng phải lương thiện (như ông Ân). 

Từ 1954, tôi vẫn nghĩ rằng tự do là điều cần thiết. Kể cả tự do thông tin. Và tôi cho rằng nhà 
nước Miền Nam chẳng cần phải cấm dân nghe chương trình phát thanh hay đọc sách báo Việt 
Cộng. Cứ để cho tự do, thì chỉ ít lâu, người dân sẽ thấy cái sự láo khoét và ngấy đến tận cổ cái 
tuyên truyền thiếu sáng tạo của cộng sản. Lúc bấy giờ, nhét vào tay, hét vào tai, hay bắt nghe, bắt 
đọc họ cũng vái dài. Điều này ai đã ở dưới chế độ cộng sản khó lòng phủ nhận được. Sau 1975, khi 
chuyện trò với những người chống cộng, mơ mộng về một ngày thắng lợi và một biện pháp đối với 
những người cộng sản ngoan cường, tôi đề nghị một việc "học tập cải tạo nhung": 

Các người đó sẽ được tập trung ở một hòn đảo, được phân phát lương thực và dụng cụ giống 
má buổi đầu, rồi để họ hoàn toàn tự do mưu sinh và quản lý nhau, tha hồ tự do thiết lập... thiên 
đường hạ giới, khởi đi từ cộng sản... nguyên thủy. Chúng ta phong tỏa không cho họ ra ngoài đầu 
độc xã hội chúng ta, nhưng tuyệt đối không động chạm đến nội bộ của họ. Yên hay loạn là quyền 
họ tự do quyết định. 

Còn những người nào không thích đi xây dựng thiên đường thì được hưởng tiêu chuẩn lương 
thực mà họ đề ra cho "ngụy quân, ngụy quyền", và mỗi ngày phải nộp một bài tán tụng chủ nghĩa 
cộng sản sao cho thật hấp dẫn. Ban giám khảo sẽ có một biểu chấm điểm. Bài nào đạt thì tiếp tục 
được hưởng tiêu chuẩn lương thực. Bài nào dở thì chiếu theo biểu chấm điểm rút bớt khẩu phần. 
Làm hay hưởng hay, làm dở hưởng dở cũng y như tiêu chuẩn làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng 
ít của họ. Công bằng thôi. Chả ai bóc lột ai. 

Thế nhưng người Việt Nam mình, nói chung, có tính lạ lắm. Là bảo hoàng hơn vua hay ngoan 
đạo hơn giáo chủ (plus royalist que le roi, plus catholique que le pape). Thời xưa, thì Tàu hơn cả cụ 
Khổng. Tang cha mẹ không cả xỉa răng rửa mặt. Tây hơn cả Tây. Các ông du học về, kêu: Ở thuộc 
địa nóng quá (Il fait chaud dans les colonies!) Bây giờ thì tự do hơn Mỹ! 

Cho nên mới có chuyện "giao lưu", chuyện "đối thoại", chuyện tranh luận của đại diện 27 hội 
đoàn vào tối thứ Năm 28-7-1994, về đài Little Saigon tiếp vận đài BBC, tại trụ sở Hội Tương Trợ 
Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, do ông Đoàn Trọng Cường ký giấy mời, với lý do "không đồng ý 
với một số tiết mục, trong đó có những bài phỏng vấn cho các giới cộng sản Việt Nam lên tiếng 
tuyên truyền chế độ". 

Ông Nguyễn Văn Bách nói: 
BBC là đài phát thanh, ai chẳng nghe được. 
Ông Nguyễn Đức Phú nói: 
Chúng ta đã đủ trưởng thành chính trị, không thể bị lung lạc. 
Ông Trần Đức Thọ nói: 
Đã có lý tưởng chống cộng thì những lời nói của cộng sản chỉ là trò cười thôi.  
Ông Lê Quang nói: 
Cả thế giới nghe BBC, không lý do gì người Việt Nam California không được nghe. 
Ông Phạm Đức Khâm nói: 
Đã nghe cộng sản hàng chục năm, chẳng có ảnh hưởng gì, bởi vì nghe bằng sự tỉnh táo và chỉ 

để biết đối phương. 
Vân vân và vân vân... [1] 
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Các ông (điều không may là không có các bà) nêu trên có tự do để cho là ai nghe đài cũng giỏi 
giang như các ông, đủ trưởng thành chính trị, có lý tưởng chống cộng, nghe bằng sự tỉnh táo cả, tôi 
chả giám có ý kiến. Chỉ xin nói như thế này: 

Đài BBC cứ việc nói, đài Hà Nội cứ việc nói. Sách Ăng Lê cứ việc in. Sách cộng sản Việt 
Nam cứ việc in. Ai muốn nghe BBC, nghe Hà Nội cứ việc nghe. Ai muốn đọc sách Ăng Lê, sách 
Việt Cộng cứ việc tìm mua mà đọc. Nhưng bảo Việt Nam Cộng Hòa phát thanh chương trình tiếng 
nói Hà Nội, in báo Nhân Dân, Quân Đội, tạp chí Sự Thật ở Sài Gòn vào những năm từ 1954 đến 
1975 thì quá sức khối óc ngu độn của tôi. 

Cứ tưởng tượng hồi Đệ Nhị Thế Chiến vừa qua mà đài VOA, BBC tiếp vận đài Bá Linh, 
Tokyo và Anh, Mỹ in tài liệu tuyên truyền cho Đức, Ý, Nhật. Và trong thời gian chiến tranh lạnh, 
Anh Mỹ tiếp vận đài Moskva, Bắc Kinh! Thực tế là những nước đó đều giải tán các đảng phái thân 
độc tài phát xít, cấm đoán tài liệu địch, nhiễu phá các tiếng nói của quân thù. Kẻ nào tiếp vận liệu 
có bị kết tội gián điệp, phản quốc hay không? Xin để đài Little Saigon đả thông cho ông Đoàn 
Trọng Cường – người ký giấy mời cuộc thảo luận – và những người mà ông Vũ Quang Ninh, giám 
đốc đài Little Saigon, kết tội một cách ngon lành:  

Những người chống đối việc này là cộng sản! [1] 
Đây có phải cái lối vừa ăn cướp vừa la làng không nhỉ? 
Riêng tôi chỉ biết suy tôn các vĩ nhân Vũ Quang Ninh, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Đức Phú, 

Trần Đức Thọ, Lê Quang, Phạm Đức Khâm đã dân chủ tự do hơn cả Franklin D. Roosevelt, 
Winston Churchill trong Đệ Nhị Thế Chiến, hơn cả các nguyên thủ quốc gia tây phương trong 
chiến tranh lạnh. Vậy thì chả bảo hoàng hơn vua, ngoan đạo hơn giáo chủ là gì. 

Vợ con quí vị đó có quyền hãnh diện là chồng cha mình đã là vĩ nhân của nhân loại đấy. Nên 
thuê người đắp tượng rồi để lên bàn thờ mà thờ. Chẳng cần thờ vua thờ chúa làm gì nữa cho uổng. 

Cũng trong khí thế "tự do dân chủ thức thời" trên, ta lại có may mắn được đọc tường trình về 
những lời tuyên bố vàng ngọc của các "nhân chứng sống trong Chinh Chiến Điêu Linh" với chính 
phóng viên kiêm tác giả Kiều Mỹ Duyên ngày 31-7-1994 vừa qua: 

Thiếu tướng Trần Văn Nhựt cho rằng: Năm 1975 khác, năm 1982 khác, năm 1994, sau nhiều 
lần hoạt động và tham khảo các bạn bè trên thế giới, vấn đề Việt Nam không thể giải quyết bằng vũ 
lực... 

Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức nhận xét thêm: Sau mười năm lưu lạc giang hồ các quốc gia 
vùng Đông Nam Á, các trại thuyền nhân tị nạn, tôi có thể đoan chắc với quí vị, như năm cộng với 
năm là mười, là chỉ có những con người cộng sản mới lật đổ được chế độ cộng sản. [1] 

Thì đã thưa: Tự do mà! Ai muốn nói sao thì nói. Chỉ tội ông đại úy thủy quân lục chiến 
Nguyễn Phục Hưng: Ngày xưa, dừng quân rồi lại đánh giặc; bây giờ dưỡng quân 20 năm rồi, thấy 
nhớ chiến trường, đang chờ tới phiên nhận lệnh hành quân. [1] Chắc chờ lệnh của "thiếu tướng" 
Trần Văn Nhựt hay "chuẩn tướng" Nguyễn Văn Chức? Nhật báo Người Việt tự xưng là "cơ quan 
tranh đấu", xin cho biết sau 20 năm ông Nhựt vẫn cứ chỉ là thiếu tướng, ông Chức vẫn cứ chỉ là 
chuẩn tướng? Sao không thấy ai lên lon vậy? Và tranh đấu gì mà nhàn thế? Chỉ có những con người 
cộng sản mới lật đổ chế độ cộng sản. Còn "Người Việt tranh đấu" thì cứ ngồi chơi xơi nước? 

Gớm, chỉ cần 40 năm – 20 năm đánh đấm, 20 năm chạy dài – là đã tìm ra chân lý. Hai ông 
"tướng" này thông minh thật. Và báo "Người Việt tranh đấu" cũng thật hữu hiệu! 

Thì ra toàn là vĩ nhân Woodstock cả. Chỉ hơi tiếc là chậm hơn các vĩ nhân Mỹ. Đề cao tự do đủ 
thứ và make love not war [làm tình không làm chiến tranh] hơi trễ một chút: 25 năm! 

 
1. Tường thuật của nhật báo Người Việt số 3157 ngày 30 tháng 7 năm 1994. 
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ÔI PHỎNG VẤN! 
 
Trong "Lá thư người dân", cụ Đại Nguyên có dạy tôi rằng "ai ai cũng có phần trách nhiệm cả, 

không nên tự cho mình chỉ là kẻ di dân tị nạn kinh tế". Xin được thưa lại cùng bậc cha anh rằng 
trong giai đoạn này, vì muốn lương thiện, tôi rất lưu tâm về cái điểm phải chính danh định phận. 
Mỗi người phải ấn định cái vị trí của mình. Cách mạng thì làm việc cách mạng. Chính trị hoạt đầu 
thì làm việc chính trị hoạt đầu. Thương lái thì làm việc thương lái. Thừa hành lãnh lương thì làm 
việc thừa hành lãnh lương. Tha phương cầu thực thì nhận là tha phương cầu thực. Đừng khoác 
chiêu bài giả trá ái quốc ái quần. Như thế thì cộng sản không thể nói từ bỏ cộng sản. Kẻ muốn cộng 
sản cho ăn ké không thể nói hận thù cộng sản. Người chống cộng không thể nói hòa hợp hòa giải 
với cộng sản. Còn tôi, dân tị nạn kinh tế, thì bỏ nước, định cư tại một xứ khác không thể nói chống 
cộng, yêu nước. Rõ ràng là vì không chống nổi cộng sản, không biết móc ngoặc với cộng sản, 
không có gan ở lại với cộng sản, không có khả năng cứu nước, không cứu nổi nhà, không cứu nổi 
thân, không cưu mang nổi vợ con, không chịu được đói rách, hiện ra đi tìm nơi đất lành chim đậu 
cơm áo lần hồi. Lắm lúc tôi lại còn lẩn thẩn nghĩ rằng không chừng không có cộng sản thì mình đã 
chả được tới cái xứ bờ xôi ruộng mật, vợ con được hưởng thụ đủ mọi thứ tự do này. Thật chứ, 
không vì cộng sản, thì nước nào cho mình nhập cảnh, nhận mình làm công dân? 

Trách nhiệm họa chăng còn lại chỉ là ở chỗ tìm hiểu sự việc sao cho khách quan, rằng tại sao 
lại đến cơ sự ngày nay, họa chăng có thể tìm ra con đường ngày mai của đất nước, của đồng bào, 
cho không còn khốn khổ như đoạn trường mình vướng phải. 

Xác định cương vị như thế, thì ví dụ quí vị có thấy tôi khen cộng sản giỏi, khẳng định cộng sản 
vững bền, ca tụng đám ăn ké nhạy bén, người hợp tác với cộng sản thông minh, chê dân chống 
cộng xơ cứng chả hạn, hoặc ngược lại, tất sẽ hiểu giùm tôi có phải vì quyền lợi bản thân nào đâu để 
có luận điệu này, luận điệu nọ, vơ vào hay hiềm khích? 

Vậy câu chuyện ngày hôm nay của tôi liên quan đến việc truyền thông. Và xin hạn chế vào hai 
giới: sách báo và truyền thanh-truyền hình. 

Hai giới này thường nói đến nhiệm vụ giao lưu văn hóa, thông tin và sự mau lẹ, trung thực, 
khách quan, vô tư. Nhưng liệu có thực vậy không? Tôi không tin. Là cơ quan công, họ phải theo 
đường lối của nhà nước. Là cơ quan tư, họ phải theo đường lối của chủ. Nghĩa là hoặc có mục đích 
chính trị hoặc có mục đích thương mại. Vậy thì những chuyện gì quan trọng đều phải phù hợp với 
đường lối của nhà nước hay của chủ nhân. Việt Nam đã là nạn nhân của các giới này như thế nào, 
chúng ta hẳn thừa rõ. 

Rồi năm bảy năm nay có hiện tượng các báo chí, các đài truyền thanh truyền hình Việt đăng 
tải, in ấn, phát hành, phát hình, phát thanh các tác phẩm, các bài viết, các bài nói của những nhân 
vật gọi là phản kháng trong nước. Họ có vẻ hãnh diện về vai trò thông tin, về việc làm mau lẹ, tự 
cho là đóng vai trò dân chủ, tự do, giao lưu trong và ngoài. 

Nhìn sâu thêm một chút, ta sẽ thấy gì? 
Sách báo hải ngoại, chương trình truyền thanh truyền hình phản kháng của ngoài này, người 

trong nước có được ngó ngàng gì đến không? Hầu như 100% là không! Ở vùng "thủ đô tị nạn" này, 
hàng ngày tôi được gặp các người đi đi về về trong nước, các người mới sang định cư, thuộc thành 
phần có trình độ, có quan tâm đến tình trạng đất nước. Họ đều khẳng định như thế. Dĩ chí đến các 
vụ như của hai ông Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế mà họ cũng bảo trong nước chẳng hề nghe 
biết đến. Các cuốn sách như của Dương Thu Hương, Nguyễn Văn Trấn sang đây họ mới được đọc 
lần đầu. Vậy thì tất cả chỉ dành cho chúng ta ở hải ngoại. Trong khi đó các cơ quan trên lại cứ nói 
rằng những điều này đều phổ cập xôn xao trong nước. Thì sự thực nằm ở đâu? 

Còn tại hải ngoại, ai thấy sao không rõ. Với tôi, đọc những sách báo, nghe xem truyền thanh 
truyền hình do quí vị đó phổ biến, thì suy nghĩ tức khắc của tôi là: Tự do dân chủ quá rồi. Trong 
đời tôi, chưa bao giờ thấy một nhà nước Việt Nam nào đã cho con dân thả cửa viết lách ăn nói như 
thế. 
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Những người bạn Mỹ quan tâm đến Việt Nam của tôi thường xỉ vả, đại khái rằng: "Tụi chúng 
bay nói nhăng nói cuội. Chúng tao thấy chúng bay đi đi về về, in sách in báo, phỏng vấn phỏng viếc 
tùm lum. Nhà nước Việt Nam tự do dân chủ đến như thế, sao chúng bay cứ vu oan giá họa. Chúng 
tao hết tin nổi tụi bay rồi." Tôi chẳng đủ khả năng để biện luận với họ, vả chính mình cũng chả đã 
thấy thế sao! Nhưng chỉ biết rằng bất cứ cái gì địch chủ trương thì tất nhiên phải lợi cho chúng, mà 
rất có thể hại cho ta. 

Và đọc nghe những điều tố khổ cộng sản đó có giúp thêm gì vào sự hiểu biết của chúng ta 
không? Hay chỉ khiến những người chống cộng thành ỷ lại, tin tưởng rằng đã có sự tiếp tay của 
những người trong nước, mà thực tế lại là chẳng có gì? Trong khi đó, người ngoại quốc nào tin 
được rằng Việt Nam không có tự do dân chủ, không tôn trọng nhân quyền, khi thấy sự việc như thế 
ấy? Thế thì nhà nước cộng sản Việt Nam đã quá khôn khi khuyến khích những chuyện như vậy. 
Trong nước vẫn mù tịt. Mà ngoài nước thì làm sao không ca tụng công đức vô lượng của họ cho 
được, vì thật quả hai năm rõ mười. 

Đây, tôi xin tạm trình bày một kịch bản: Trước hết kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp 
giữa kẻ thua cộng sản (cộng hòa) và kẻ bị cộng sản lừa gạt (ngụ ý người kháng chiến giành độc lập 
thống nhất trong hàng ngũ cộng sản). Một việc quá ư hợp lý. Rồi chuyển tới xóa bỏ hận thù, "hòa 
hợp hòa giải dân tộc", giữa người Miền Nam và người Miền Bắc. Bắt đầu lập lờ. Rồi xoá bỏ hận 
thù, hòa hợp hòa giải giữa quốc dân và người "cộng sản tiến bộ"! Hồ hởi phấn khởi. Rồi người 
"tiến bộ" mang tài liệu của thủ tướng bị bắt. Rồi bầu người "cộng sản tiến bộ" làm chủ tịch "Mặt 
Trận Dân Chủ"! Rồi chủ tịch kêu gọi ủng hộ thủ tướng đương quyền! Rồi... đố biết còn những gì 
nữa nhỉ??? 

Ca tụng sự ma mãnh của cộng sản là chuyện quá nhàm chán rồi. Điều không nhàm chán và 
đáng lạ lùng là những người làm các công việc đăng tải, in ấn, phát hành, phát thanh, phát hình ở 
hải ngoại. 

Mới đây, họ thi nhau phỏng vấn Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính. Bộ cộng sản ngu 
lắm, hèn lắm, không biết, không giám cấm đoán mà để những người này ăn nói tùm lum? Còn bằng 
như cộng sản cố tình như thế, thì những người làm việc phỏng vấn phải chăng đã làm việc không 
công giùm cộng sản? Mà họ lại cho rằng mình đang làm việc cao cả, vô tư, phục vụ cho tự do dân 
chủ đệ tứ quyền? Liệu chúng ta có thể mượn lời Chúa Jésus: "Xin Cha tha cho chúng, vì chúng 
không biết việc chúng làm"? Hay trái lại, họ biết về công việc họ làm hơn là chúng ta tưởng? Liệu 
hỏi những vị làm công việc giao lưu, đối thoại, phỏng vấn đã "du lịch Việt Nam" và được Việt 
Cộng "hỏi thăm sức khoẻ, điều nghiên vùng địch, giao công tác" có giải tỏa được chăng? Chỉ phiền 
có điều là khi được tha về bên này, vị nào vị nấy cũng câm như hến, thủ khẩu như bình, thì biết hỏi 
ai bây giờ nhỉ? Tôi xin để quí vị thẩm định. 

 
* 
 

Không phải là tôi nịnh bợ, mà đọc hai bài của ông Đại Dương, "Nắm tay nhau đi vào quên 
lãng" và "Trông gà hóa quốc", trong NgD, tôi muốn rơi lệ. Vì: Chúng ta đang "tự đẩy mình ra khỏi 
cuộc chơi, hỗ trợ cho những người cộng sản tranh quyền đoạt lợi, tập trung sự chú ý của dư luận 
vào cuộc đấu tranh giữa các loại cộng sản khác nhau, biến công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của 
toàn dân thành cuộc tranh chấp quyền lực giữa các phe nhóm cộng sản" và từ "một bài tham luận 
chính trị nội bộ nhưng không biết ai đó đã sửa câu đầu và câu cuối nhằm cưỡng bức thành lá thư, 
đặt tên là bức thư chống đảng để, khi phổ biến, chúng ta không thấy ái ngại vì danh nghĩa tị nạn mà 
lại làm chiếc loa không công cho đảng cộng sản Việt Nam". 

Trước đây ít lâu, tôi nhận được một tờ "thông cáo" báo trước sắp có một "Hiến Chương 96" 
gồm những bài bản của các người cộng sản lên án... người cộng sản được dịch ra nhiều ngoại ngữ 
và sẽ do một nhóm nào đó bỏ tiền ra ấn loát, phổ biến. Vừa đây, tương tự, tôi lại được thấy quảng 
cáo một tuyển tập những bài viết, lời nói của ông Hà Sĩ Phu. 
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Xưa nay, hơn 50 năm rồi, chưa có một cố gắng nào như vậy dành cho các tài liệu của người 
sống ngoài chế độ cộng sản. Sao vậy? Bộ những người sống dưới chế độ cộng sản viết, nói có chất 
lượng, thâm thúy, có giá trị sát thủ hơn chăng? Chẳng cần phải nói đâu xa, những bài vở của ông 
Đại Dương, lý luận đều chặt chẽ, chữ nghĩa giản dị dễ hiễu, ngôn từ điềm đạm tự chế, đều đáng làm 
chỉ nam cho công việc chống cộng và xây dựng đất nước. Lại lấy thí dụ những lá Thư Hoa Thịnh 
Đốn của ký mục gia BBT, ngoài những vấn đề liên quan đến người Việt, có những bài nhận định 
rất dí dỏm và sâu sắc về các bệnh thái của văn hóa Hoa Kỳ, là xứ sở dung dưỡng chúng ta. 

Tất cả những bài này mới chỉ là bằng Việt ngữ, mà lại cũng chỉ phổ biến rất hạn chế trên một 
số cơ quan ngôn luận ít ảnh hưởng của chúng ta. Ví thử những bài này mà cũng được mang in 
thành sách cho các người Việt ở xa đọc, được dịch ra ngoại ngữ để tới được đám độc giả Hoa Kỳ, 
thuộc mọi sắc tộc, và ngoại quốc thì chắc chắn sự am hiểu về lập trường, về trình độ, về quan niệm 
đứng đắn và xây dựng của người Việt Nam sẽ được họ trân quí biết là bao nhiêu. Và cũng đóng góp 
vào việc vực lại cái thế giới đang tuột dốc hiện nay nữa. Đó là tôi tạm kể hai tác giả trong trăm 
ngàn tác giả khác của chúng ta, đâu có thiếu gì [1]. Thế thì tại sao không ai lo chuyện phiên dịch, 
phổ biến trong khi lại vô cùng sốt sắng với các chuyện "chẳng có gì đáng ồn ào"? Phải chăng đây 
chỉ do tâm lý bình thường, chỉ là vấn đề gần chùa gọi bụt bằng anh, chỉ là mặc cảm tự ti. Cái gì của 
mình thì coi xoàng, cái gì của thiên hạ, của đối thủ thì mới quí. Nghe phe ta phê phán phe nó là sự 
quá thường. Nghe anh em trong nhà chúng nó đào ông bới cha lẫn nhau thì khoái hơn nhiều. Phải 
chăng đây cũng là loại mà phân tâm học gọi là xa đích, ma xô sích hoặc voay ơ rích, mà tôi tạm 
dịch là... bạo dâm, khổ dân hoặc chiêm dâm? 

Hay còn ấu trĩ như ông Đại Dương phàn nàn? Hoặc lại sâu xa ra sao hơn nữa thì, tôi xin thú 
thực, bất khả tư nghị. Xin quí vị làm ơn giải đoán giùm.  

 
1. Những lá thư của BBT đã được in thành sách "Thư Gửi Bạn Ta" do nhà Văn Nghệ ấn hành. 

 
 
 

ÔI THÔNG TIN! 
 
Mới đây có chuyện thật là lọa. Chuyện "Tổng Lỳ" mở miệng! 
Có một ông "gọi là Kỳ Phong" phóng vu vơ lên Internet một số câu phỏng vấn để hỏi ông 

Thiệu về những thắc mắc, nghi vấn lịch sử. 
Ai cũng biết ông Thiệu dại gì mà trả lời một kẻ bá vơ. Vậy mà lại có trả lời. Nhưng điều dễ 

hiểu là ở cái thế giới ta bà Internet, ai muốn phóng cái gì lên mà chả được. Thì chuyện một kẻ nào 
đó mạo danh ông Thiệu nói nhăng nói cuội còn dễ hơn thò tay vào túi áo lấy... mù soa. 

Các ông bà làm nhật báo Người Việt vốn là dân chuyên nghiệp, hẳn chẳng lạ gì điều này. Và 
một câu chuyện có động chạm đến nhiều nhân vật lịch sử như vậy tất đòi hỏi một sự cẩn tắc tối 
thiểu, là kiểm chứng lại cho chắc chắn trước khi mang ra cống hiến độc giả. 

Vậy mà rút lại báo Người Việt vẫn đăng. Và ông Thiệu cải chính. Thế là thế nào? Ông Kỳ 
Phong là ai? Trình độ và khả năng ông ta ra sao để có thể tin ngay những câu trả lời là của ông 
Thiệu? Và liên hệ của ông với các ông bà Người Việt ở mức độ nào để các ông bà này có niềm tin 
tưởng ông ta đến cỡ đó? Hoặc đây có một ẩn tình gì của ông Kỳ Phong, của Người Việt, của ông 
Thiệu, nhằm một mục đích nào đó? 

Bằng không thì chả lẽ đành phải kết luận rằng tất cả câu chuyện chỉ là kết quả việc làm của 
đám người ngớ ngẩn, không hề biết đến những điều sơ đẳng nhất, ngay trong nghề nghiệp của họ 
chăng. 

Tuy nhiên, riêng với tôi, thì câu chuyện lại có một điểm tích cực. Xưa nay, tôi vẫn cho là về 
những bí ẩn lịch sử, những chuyện thâm cung của 50 năm qua, hay khiêm nhượng hơn, 40 năm qua 
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– từ 1954 tới 1996, của Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa và hạ hồi – nên và cần được những người có 
dính dự nhiều kể lại, viết lại. Đó là bổn phận lịch sử của họ. 

Trong những người này, thì nắm biết nhiều nhất về mọi người mọi chuyện, vì chuyên nằm sau 
hậu trường điều động, là ông Hoàng Bá Vinh – tức già Vinh, tức Vinh cò ruồi, tức Hoàng Châu – 
đã mang ông Diệm, ông Nhu đi ẩn, đã kinh tài, liên lạc và mua sắm khí giới cho "khu an toàn" Phát 
Diệm; đã bước lên bến Trì Chính (Phát Diệm) đầu tiên, chỉ sau thiếu tá tư lệnh Mollat, trong chiến 
dịch chiếm đóng Bùi Chu-Phát Diệm; đã cùng Lê Quang Luật, Mai Ngọc Liệu lo công việc đại 
biểu chính phủ chuyên chở tài sản công và di cư một triệu dân tại Bắc Việt vào Nam năm 1954; đã 
tiến cử ông Trần Kim Tuyến với hai ông Diệm Nhu để ông này trở thành giám đốc Sở Nghiên Cứu 
Chính Trị; đã giữ chức hội kế viên quốc hội (vai trò của Nguyễn Cao Thăng và Nguyễn Văn Ngân 
thời Đệ Nhị Cộng Hòa), đã kinh tài cho Cần Lao Nhân Vị Đảng, vv... 

Người thứ hai là chính ông Trần Kim Tuyến. Ông này thì ai cũng rõ, ở địa vị ông là phải biết 
khá nhiều chuyện, ít nhất là cũng từ lúc ông được giữ chức giám đốc mật vụ của chế độ Ngô Đình. 

Hai ông này mà chung nhau viết hồi ký, thì chúng ta sẽ có một sử liệu vô cùng quí báu về 
những "lãnh tụ anh minh" của Đệ Nhất Cộng Hòa mà hai ông xả thân phục vụ, cũng như về các nhà 
"cách mạng 1-1-63", mà hai ông coi như lũ đàn em cắc ké. Tiếc rằng ông Tuyến đã ra người thiên 
cổ, mang theo mọi sự bí mật xuống tuyền đài hay lên thiên đàng cùng với ông. Còn ông Vinh thì 
hiện ở Paris, nhưng lại là người xưa nay chủ trương thủ khẩu như bình. 

Ngoài ra, ta còn hai người nữa, có lẽ không biết nhiều chuyện bằng hai ông trên, nhưng những 
chuyện của chính họ lại có một giá trị khá đặc biệt. Vì họ có thể soi sáng cho chúng ta lý do tự sao, 
cái gì đã là nguyên nhân của những hành động của họ trong quá trình nắm vận mệnh quốc gia dân 
tộc. Dĩ nhiên ta không cầu mong họ một mực thành khẩn, không tự bào chữa, không viện cớ. 
Nhưng những điều họ kể, họ viết vẫn giúp chúng ta rất nhiều. Hai vị đó là bà quả phụ cố vấn Ngô 
Đình Nhu, tức Trần Lệ Xuân, và ông nguyên tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi hy vọng ba vị kể 
trên nên nghĩ lại mà, hoặc cho phỏng vấn, hoặc tự viết lại những điều tai nghe mắt thấy, những 
động lực lý do khiến mình đã xử sự như mọi người từng thấy, hoặc làm sáng tỏ những tin đồn, 
những ngộ nhận của dân chúng Việt trong 40, 50 năm qua. 

Dĩ nhiên nếu là việc phỏng vấn, thì người phỏng vấn phải là người có công tâm muốn tìm sự 
thật lịch sử. Xin đừng như vụ Kỳ Phong-Người Việt kỳ cục làm nản lòng những người ngưỡng 
vọng vào vai trò thông tin đúng đắn.  

 
* 

 
Mới mấy tháng trước, nhật báo Người Việt (và đài VNCR của Người Việt) đăng bài trả lời 

dổm của ông Kỳ Phong gán cho ông Thiệu, khiến ông Bạch Đinh phải đặt câu hỏi: Có một ẩn tình 
gì của ông Kỳ Phong, của Người Việt, của ông Thiệu, nhằm một mục đích nào đó? 

Thế mà rồi vừa đây tờ Việt Báo Kinh Tế (và đài Little Saigon Radio của Việt Báo Kinh Tế), 
phe cạnh tranh với Người Việt, lại đăng một thư dổm của bà Ngô Đình Nhu. Thì thật khó cho rằng 
là tai nạn nghề nghiệp được, mà hẳn cũng phải nhằm một mục đích gì. 

Trong một khí thế hừng hực của những người "trung thành" trong Nhóm Phát Huy Tinh Thần 
Ngô Đình Diệm, ầm vang lời ca "toàn dân Việt Nam biết ơn Ngô Tổng Thống" mà có một thư dổm 
nhân danh em dâu ông Diệm "tạ lỗi với linh hồn hoà thượng Thích Quảng Đức và Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất" (Tuần báo Mai số 391, ngày 8-11-96) thì là thế nào, nhằm mục đích 
gì? 

Muốn đoán nhằm mục đích gì, thì cứ tìm ra xem ai có lợi. 
Theo... giới có thẩm quyền, thì cái gọi là thư của bà Nhu được mang tới Đài Little Saigon [1]. 

Vị phụ trách chương trình đặt nghi vấn và không cho phổ biến. Nhưng vị xướng ngôn lại bất tuân 
thượng lịnh, chuyển thư đó để Việt Báo Kinh Tế đăng lên, đồng thời loan tin tức về lá thư trên Đài. 
Kết quả là vị xướng ngôn phải treo ấn từ quan, bắt đầu cuộc đời... chí sĩ, lê gót nơi quê người. Vậy 
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thì ai có lợi? Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lợi là cái chắc. Nhưng bảo là họ chủ động 
việc này thì có khác gì bảo họ quê một cục. Đài Little Saigon cũng có lợi, vì vừa đẹp lòng phe ta, 
nhóm Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm, vừa được tiếng làm ăn đứng đắn. Bà Nhu, nhóm Phát 
Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm, báo Việt Nam Kinh Tế có thể cũng có lợi. Thả một trái ba lông dò 
xem lòng dạ quốc dân đồng bào ra sao. Hoan nghênh nhiều, thì ta nhè nhẹ nương chiều. Chống đối 
dữ, thì ta thừa thắng xông lên. 

Chỉ vị xướng ngôn là có vẻ chịu thiệt. Thế nhưng ổng đâu có là người dại dột mà đi làm một 
công việc không ăn cái giải gì, lại đã bị cấm đoán. Vậy giả tỉ ông Kỳ Phong trong vụ Người Việt, 
ông xướng ngôn trong vụ Việt Báo Kinh tế vì một... đại nghĩa nào đó mà... hy sinh thân thế, thì có 
thể đã được thừa sức đền bù cho sự thiệt hại rồi chăng? 

Cho nên vụ này cũng nhập nhằng chẳng kém gì vụ ông Kỳ Phong của Người Việt. Và chúng ta 
có thừa luận cứ để mà suy tôn nghề ngỗng truyền thông của đồng bào thân mến trên xứ người!!! 

 
1. Nghe rằng thư này phát xuất từ ông Trần Trung Quân (tác giả cuốn "Trong lòng địch" vu cáo nhóm Phật 
Giáo Ấn Quang là cán bộ cộng sản). 

 
 
 

RUN? SỢ? 
 
Bài này hoàn toàn dựa vào bài "Làng báo Việt ngữ náo động?" của ABC đăng trên Thế Giới 

Ngày Nay số 136 (Wichita, KS) và cũng vì cái tựa đã buộc tôi phải chú ý. 
Kiếm một tựa đề cho giật gân là một nghệ thuật, không ai cản ngăn. Nhưng sự giật gân đó phải 

có một phần nào sự thật. Vậy làng báo Việt ngữ có náo động... phần nào không? Tôi chẳng thấy có 
gì là náo động cả. 

Theo ô/b ABC, ký giả S.L. Bachman của nhật báo Mercury News tại San Jose, Bắc California 
loan tin ông Vũ Đức Vượng, giám đốc Phòng Thương Mại Đông Nam Á tại San Francisco, 
California (tôi đoán chắc chỉ là một cơ sở tư tầm thường) sẽ đứng ra phát hành ở Hoa Kỳ 6 tờ báo 
cộng sản xuất bản tại Việt Nam. Dĩ nhiên ông Vượng phải biện minh việc làm của ông là cốt tạo 
giúp mọi người có những thông tin về Việt Nam, vì công ích là chính chứ không phải chỉ vì tư lợi, 
và dĩ nhiên chẳng phải vì quyền lợi của cộng sản. Chẳng có gì là lạ và đáng quan tâm. 

Đáng quan tâm hơn một chút có lẽ là, theo bản tin, ông Đỗ Ngọc Yến (nhật báo Người Việt) 
khen ông Vượng là người rất can đảm. Không hiểu ông Yên hiểu can đảm là thế nào. Nhưng cũng 
chẳng cần bàn đến. Vì ông Yến vốn vẫn được biết là kẻ chuyên nói năng nhảm nhí, đến chính ngay 
tờ Người Việt cũng phải cách cái chức chủ bút của ông ta cho khỏi phiền hà. Cái đau của chúng ta 
là mỗi khi Mỹ cần hỏi ý kiến gì về giới báo chí Việt, về người Việt thì lại cứ phải chạy đến chuyên 
viên nói bậy Đỗ Ngọc Yến. Nhưng biết trách ai bây giờ? Không biết trong những cuốn "Vẻ vang 
dân Việt" của ông Trọng Minh có tên ông Đỗ Ngọc Yến hay chăng? Bằng không, thì là một thiếu 
sót không thể tha thứ được! 

Điều đáng quan tâm hơn cả là ô/b ABC... diễn tỏa lời bàn của ký giả Bachman về phản ứng 
của cộng đồng Việt Nam rằng "ranging from chilly to ice cold" là "hiện ở tình trạng từ lạnh run đến 
lạnh cóng. Kinh sợ!" Và rồi đặt câu hỏi: "Cộng đồng người Việt có lạnh run hay lạnh cóng vì 
Vượng Vũ hay không, đó là điều thời gian sẽ trả lời". 

Đặt tựa đề như vậy, rồi... diễn tỏa như vậy, không biết vô tình hay cố ý, ô/b ABC đã làm sai lạc 
hẳn ý nghĩa một bản tin, bản chất một nhận định, gán cho ký giả Bachman ý nghĩ coi thường cộng 
đồng Việt Nam, mới chỉ có một sự việc vớ vẩn là chuyện phát hành mấy tờ báo cộng sản là đã đủ 
phát run phát rét. Tôi thiết tưởng ký giả Bachman chỉ giản dị loan tin và nói rằng thái độ của người 
Việt chúng ta đối với sự việc đó là từ thờ ơ đến ghẻ lạnh. Thế thôi. Và thực tế chắc cũng đúng như 
vậy. Đa số người Việt chúng ta ở đây cái gì mà chẳng thờ ơ, ngoại trừ những chuyện thiết đáo tới 
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quyền lợi vị kỷ và ngay trước mũi. Như việc nhập tịch để yên việc tiền già, an sinh xã hội lúc này 
chẳng hạn. Vả ở xứ này, Việt Cộng làm gì được họ mà đến nỗi họ từ lạnh run đến lạnh cóng? Vậy, 
mỗi khi thuật lại ý kiến một người khác, nhất là ý kiến của một người nói về một tập thể người 
khác nòi giống, thì ta rất cần cẩn trọng, sao cho đúng ý, tránh mọi ngộ nhận và oan ức đáng tiếc có 
thể xảy ra. 

Thế nhưng câu hỏi của ô/b ABC thì rất đáng suy nghĩ. Riêng tôi, thì chỉ mong cộng đồng 
chúng ta lạnh cóng về bất cứ việc gì cộng sản làm. Nếu chúng ta biết lạnh cóng cộng sản thì năm 
1945 các thành phần quốc gia đã không bị tàn sát trước con mắt thờ ơ của mọi người, suốt từ 1954 
đến 1975 bao nhiêu chiến sĩ đã không bị hy sinh vô ích trước con mắt thờ ơ của mọi người, và ngày 
nay 75 triệu đồng bào trong nước đã không phải oằn người sống tủi nhục dưới gông cùm cộng sản 
trước con mắt thờ ơ của mọi người Việt hải ngoại. 

Những người như ông Vượng đi học ở ngoại quốc, chưa từng sống dưới ngục tù cộng sản 
không sợ cộng sản, làm ăn với cộng sản; những người như các ông bà Thông Luận chỉ biết cộng 
sản ngoài da, hòa hợp hòa giải với "cộng sản tiến bộ"; những người theo cha mẹ anh em di tản, 
những người sinh trưởng ở ngoại quốc chưa biết bao nhiêu về cộng sản hay chẳng cần biết gì về 
cộng sản không sợ cộng sản, tính chuyện "xây dựng đất nước" với cộng sản. Tất cả những người 
này đang làm khổ đất nước, làm khổ đồng bào là do không lạnh run, lạnh cóng vì cộng sản. Tôi nhớ 
có đọc trên NgD, một tác giả kể một mẩu chuyện mà tôi cho là thâm thúy và nguyện nhớ đời đời: 
Bạn tác giả, một ông Tàu Hải Nam chạy Tàu Cộng, cảnh cáo ông ta rằng: Ông Thiệu ngu dốt mới 
nói đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Thế là chết mẹ! Với cộng 
sản, chỉ phong thanh về cộng sản từ đàng xa, là phải bỏ chạy rồi, chứ ở đó mà nghe nó nói, rồi lại 
còn nhìn nó làm nữa thì nị "hui nhị tì" là cái chắc. Và chính nhờ vậy mà ông Tàu và tác giả bài đó 
mới phây phây ở cái đất tự do dân chủ. 

Vậy thì ô/b ABC chẳng nên thách thức. Mà hãy nên cầu xin cho cộng đồng chúng ta lạnh run 
lạnh cóng cho nhiều vào. 

Không biết sợ nhiều khi chỉ vì có thêm một vài mili hóa chất trong hạch nội tiết. Chả có gì là 
lạ. Biết sợ mà vượt qua được bằng ý chí để thực hiện điều phải làm mới chính là kẻ anh hùng, hơn 
người. Chúa Jésus, thánh Pierre đều là người biết sợ. Mà vì biết sợ, vì rất người mà họ mới là vĩ 
nhân trong lịch sử loài người. Ông Liễu Hạ Huệ gái ngồi vào lòng mà tâm bất động. Nhưng nếu 
hạch nội tiết của ông ta rất yếu androgène [hoóc môn nam] hoặc ông ta thuộc loại "gay" hay "lại 
cái", thì thánh nhân ở cái khổ nào, hay chỉ là kẻ... hết xài???  

 
* 

 
Trên đây là bài báo loan một tin không sát ý. Còn dưới đây là một bản tin mà người đọc không 

biết đường nào mà mò. 
Nhật báo Người Việt số 3908, thứ Hai 19-8-1996, nơi trang nhất, loan một tin dưới tựa đề "400 

chuyên gia Việt Nam hải ngoại dự Đại Hội Quốc Tế kỳ 3" với chủ đề "Việt Nam: Dân Chủ và Phát 
Triển", với "những đề tài hội thảo nhắm tìm hiểu mối quan hệ mật thiết giữa dân chủ và phát triển 
cùng vạch đường hướng xây dựng đất nước Việt Nam khi chế độ độc tài cộng sản hiện hữu chấm 
dứt sự tồn tại." Cuối bài, ô/b phóng viên lại cho biết: 

Hội Chuyên Gia Việt Nam hình thành từ năm 1990 với ý hướng tạo điều kiện cho mọi người 
Việt Nam cùng trao đổi, nghiên cứu, làm việc, vận động trí thức [1] nhằm tìm ra một căn bản khả 
thi và thích hợp nhất cho việc đem lại sự hưng thịnh cùng hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam. 

Cứ cả như hai đoạn trích dẫn trên đây thì thật rõ như ban ngày là Hội Chuyên Gia Việt Nam 
vạch đường hướng xây dựng đất nước, tìm ra một căn bản khả thi và thích hợp nhất cho việc đem 
lại sự hưng thịnh cùng hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam. Là, làm chính sách hay, ít nhất, là 
đề nghị chính sách chứ gì. Con dân Việt Nam trong và ngoài nước mừng hết lớn. 

Thế nhưng, ô/b phóng viên lại cũng viết: 
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Một hội viên Hội Chuyên Gia Việt Nam giải thích rằng mục tiêu chính của kỳ Đại Hội Quốc Tế 
này là để trình bày ra bằng một diễn đàn những kết quả đã từng được thảo luận chi tiết trong nhiều 
sinh hoạt nội bộ các năm qua. Thêm nữa Hội quan niệm rằng không phải là một tổ chức đấu tranh 
hay cơ quan hoạch định chính sách mà chỉ có chủ trương thâu thập để đóng góp những hiểu biết 
chuyên môn, đề xuất những phương hướng có thể là hữu ích cho việc xây dựng và phát triển đất 
nước tự do dân chủ trong tương lai. 

Hội viên này là phát ngôn nhân chính thức nói quan điểm của Hội hay chỉ là của cá nhân ông 
ta? Ô/b phóng viên không xác định. Thế thì công việc đi làm phóng sự nhằm mục đích gì, loan tin 
để làm gì? Vì người đọc tin chẳng thu thập được một cái gì cả! 

Thành ra có hai trường hợp: 
Trường hợp thứ nhất, ông hội viên nói quan điểm riêng của mình, thì là ông này nhập Hội đã 

không am tường mục đích của Hội mà lại còn phát ngôn bừa bãi nữa. Thì nêu quan điểm của ông ta 
lên làm chi? 

Trường hợp thứ hai, ông là phát ngôn nhân chính thức của Hội, thì điều này khá buồn cười. 
Không có chính sách hoặc không biết đến chính sách của một nhà nước tương lai, thì căn cứ trên 
căn bản nào để mà đóng góp, để mà đề xuất? Một tác giả trong NgD đã đưa ra một thí dụ cụ thể: 
xây một căn nhà. Xây nhà, mà mạnh ông ông xây tường, mạnh bà bà đắp móng, không dựa vào một 
họa đồ kiến trúc nào cả, cứ la đại là căn nhà phải khoảng khoát (tự do), phải khang trang (dân chủ), 
thì có mà là khùng. Thế thì "những kết quả đã từng được thảo luận chi tiết trong nhiều sinh hoạt nội 
bộ các năm qua" sẽ đi đến thế giới nào? Một tác giả NgD khác đưa ra một hình ảnh còn rùng rợn 
hơn: Chúng ta hiện nay ví như một đoàn toa xe (các ngành chuyên môn) không có đầu máy (chính 
trị). Mạnh ai nấy hè nhau đẩy thì chỉ có trật đường rầy, hư hỏng hàng hóa, đè chết người luôn. Hội 
không chủ trương đấu tranh, thì hẳn cứ chờ cho "chế độ độc tài hiện hữu chấm dứt sự tồn tại" để 
xây dựng đất nước? Thế thì Hội khôn quá. An toàn xa lộ. Lúc đó nhà nước mà có tiền, còn kiếm 
bộn nữa là khác. Mửng này các nhà khoa bảng nhà mình xưa nay xài hoài. Vậy mà tôi cứ tưởng các 
chuyên gia ngày nay của chúng ta có tiến bộ hơn, hóa ra cũng vẫn... xêm xêm [như cũ]. 

Tuy nhiên chúng ta cũng phải chờ để xem "những kết quả đã từng được thảo luận chi tiết trong 
nhiều sinh hoạt nội bộ các năm qua" được công bố. Thì rồi mới thẩm định được tầm vóc chuyên gia 
đã đến cỡ nào. 

Thế nhưng việc loan tin như hai vị trên đây thì thật đáng nản cho người đọc, vì hoặc là sai lạc 
hoặc là vô bổ. Có lẽ muốn biết chút gì thì phải tìm ở báo chí ngoại quốc chăng? Nhưng cũng không 
xong nữa, kinh nghiệm thấm thía đã cho chúng ta hiểu như thế. Vậy thì làm sao bây giờ? 

Có lẽ câu trả lời là: Những người Việt nào thực sự yêu nghề truyền thông, yêu việc phục vụ 
mọi người nên bắt đầu việc phục hồi lại cái truyền thống lương tâm chức nghiệp hiện đang trên đà 
tuột dốc trong nhân loại ngày nay. Tại sao người Việt lại không thể nêu gương cho nhân loại nhỉ? 
Nhất là về mặt đạo đức, mà ông cha chúng ta có thừa hơn mọi dân tộc khác. 

 
1. Trí thức hay tri (không dấu sắc) thức? 

 
 
 

THẬT LÀ LẨM CẨM! 
 
Tôi đã Mỹ hóa rồi, nên nay rất quan tâm đến chuyện của người Mỹ. Đầu năm xuân thủ... tây 

1996, có một cuộc lời qua tiếng lại rất ư lẩm cẩm của hai vị cũng Mỹ hóa như tôi: bà Kim Oanh 
Cook, giám đốc tổ chức Mutual Assistance Associations Consortium, Inc. và ông Lê Xuân Khoa, 
chủ tịch Southeast Asia Resource Action Center. 

Dĩ nhiên ở trong có thể còn nhiều chuyện khác, nhưng căn bản vẫn là do một bài phỏng vấn, 
nên tôi xin được chép nguyên văn đoạn cuối bài "Xây dựng cộng đồng để làm lobby [vận động 
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hành lang] cho Hà Nội" của bà Kim Oanh Cook: Sau đây là nguyên văn toàn bài phỏng vấn "giáo 
sư" Lê Xuân Khoa, kèm theo phóng ảnh, dưới nhan đề "Người muốn làm nhịp cầu nối về quê 
hương" đăng trong tờ Quân Đội Nhân Dân, cơ quan chính thức của Trung Quân Ủy Hội Quân Đội 
Nhân Dân, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, số 267, phát hành ngày 12 tháng 8 năm 
1995. 

NGƯỜI MUỐN LÀM NHỊP CẦU NỐI LIỀN QUÊ HƯƠNG 
[Phỏng vấn đặc biệt giáo sư Lê Xuân Khoa, Chủ tịch Trung Tâm Tác Vụ Đông Nam Á 

(SEARAC), báo "Quân Đội Nhân Dân", số 267, ngày 12-8-1995] "Mục tiêu của chúng tôi không 
chỉ dừng lại ở chương trình nhân đạo mà sẽ tiến tới thực hiện một chương trình phát triển bền 
vững ở Việt Nam". Giáo sư Lê Xuân Khoa, quốc tịch Hoa Kỳ, giám đốc SEARAC, đã nói với tôi 
như thế vào một ngày cùng xuống miền quê Minh Thái. 

SEARAC là tên viết tắt của Trung Tâm Tác Vụ Đông Nam Á, một tổ chức thiện nguyện ngoài 
chính phủ, được thành lập năm 1979 ở Mỹ, nhằm bảo vệ quyền lợi của người Việt, Kampuchia, Lào 
và Mỹ và cũng như ở các trại tị nạn Hong Kong và các quốc gia Đông Nam Á. 

Trung Tâm này do một người Mỹ gốc Do Thái thành lập, sau một năm, họ giao lại cho giáo sư 
Lê Xuân Khoa phụ trách. Giáo sư và các tư vấn SEARAC từ năm 1994 đã nhiều lần về Việt Nam 
triển khai các chương trình nhân đạo giúp người hồi hương và cộng đồng trên bốn lĩnh vực: cấp 
học bổng cho học sinh dưới 16 tuổi, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cho vay vốn và huấn luyện nuôi tôm. 

Kiên Giang, Minh Hải, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang là những tỉnh đã và đang có 
chương trình này với tổng số vốn SEARAC đưa về qua hai năm là 430,000 USD. Ngoài ra, giáo sư 
còn huy động nguồn tiền bạc của bạn bè được 75,000 USD giúp Minh Hải xây dựng một trường 
học. 

Ông cho biết, muốn lấy được tiền của chính phủ Mỹ (một trong ba nguồn tiền hoạt động của 
SEARAC), SEARAC phải có dự án hoạt động có đủ sức cạnh tranh với các dự án khác mà chính 
phủ Mỹ cùng lúc xem xét. 

Sau chuyến đi khảo sát hiệu quả của chương trình ở Sóc Trăng, Cần Thơ, Minh Hải vào cuối 
tháng bảy, ông và các tư vấn sẽ có báo cáo mới trình bộ ngoại giao hòng tìm nguồn tiền của chính 
phủ Mỹ vào năm sau. 

"Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một cộng đồng người Việt mạnh về nhiều mặt ở Hoa Kỳ 
để làm lợi cho đất nước." 

Giáo sư Lê Xuân Khoa nhấn mạnh rất nhiều lần với tôi như thế trong cuộc nói chuyện. Ông 
cho rằng ở Mỹ có một cộng đồng người Việt, nhưng trong suốt bao năm qua trong tình trạng "tan 
nát". Người Nhật, người Hoa đã tạo được lobby [việc vận động ngoài hàng lang quốc hội] trong 
chính trường nước Mỹ rất có lợi cho tổ quốc họ. Những Việt kiều có tâm huyết với đất nước đang 
trông chờ vào lớp trẻ. Chúng có thế mạnh là hiểu nước Mỹ như người Mỹ. Nhưng đó lại là những 
đứa trẻ không biết tiếng Việt và biết rất ít về Việt Nam. Vậy phải ý thức được cho chúng về những 
vấn đề quan trọng ấy. 

"Ở Mỹ có nhiều người ủng hộ giáo sư?" Tôi hỏi. 
"Không ít kẻ la ó, đe dọa tôi. Họ bảo tôi là về ủng hộ cộng sản. Nhưng càng ngày [càng] có 

nhiều người hiểu rõ và ủng hộ, cộng tác với tôi trong những chương trình mang mục tiêu góp phần 
xây dựng một nước Việt Nam mới. SEARAC hiện nay có 125 hội viên [!] là các tổ chức." 

 
Giáo sư Lê Xuân Khoa từng là công chức của chính phủ cũ. Ông được tổ chức người Mỹ gốc 

Châu Á-Thái Bình Dương tặng hai giải thưởng về những đóng góp của ông đấu tranh cho quyền 
lợi người Châu Á sinh sống tại Mỹ. Tháng ba 1995, ông có bài thuyết trình tại trường đại học 
Columbia về "Các cộng đồng người Việt hải ngoại và nước Việt Nam ngày nay" và đã gây tranh 
luận sôi nổi trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Sau đó, các chuyên gia ở Canada đã mời ông 
sang và thành lập Viện Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam. 

"Vậy mục tiêu của chương trình phát triển bền vững là gì, thưa giáo sư?"  
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"Việc bình thường hóa quan hệ và Việt Nam gia nhập ASEAN, đó là hai điều kiện vô cùng 
quan trọng để ráp nối giữa những người Việt hải ngoại muốn được góp phần xây dựng quê hương 
với nhu cầu của trong nước. Chất xám kỹ thuật, vật chất và một tấm lòng tâm huyết, đó là những 
thứ mà rất nhiều Việt kiều đang có. SEARAC có tờ báo đặt tên là "Nhịp Cầu". Chúng tôi muốn xây 
dựng cộng đồng người Việt mạnh, có khả năng đi vào hệ thống của nước Mỹ, có thể lobby mạnh để 
giúp đất nước trong những tình huống cần thiết, đồng thời làm cầu nối thống nhất giữa người Việt 
hải ngoại và quê hương trên cái mẫu số chung là lợi ích dân tộc." Giáo sư Lê Xuân Khoa cho rằng 
năm tới SEARAC có thể chuyển sang chương trình phát triển và bền vững, và năm năm nữa cộng 
đồng người Việt ở hải ngoại sẽ là một cộng đồng mạnh. 

Điều ông đề nghị bây giờ là chính phủ nên có qui chế rõ ràng cho các tổ chức ngoài chính phủ 
ở nước ngoài về hoạt động đúng luật, thuận lợi. (Đức Nguyên, phóng viên báo Quân Đội Nhân 
Dân) 

Thực ra chuyện lẩm cẩm này có lâu lắm rồi. Chung qui là vì các vị cứ hay lời đi tiếng lại mà 
chẳng biết mình là ai cũng như chẳng biết mình đề cập đến đối tượng nào. Nhưng tôi thấy có nhiều 
việc cần nói hơn. Còn bây giờ, cả hai bên đều gửi "quí vị chủ tịch và giám đốc các hội đoàn Việt 
Nam tại Hoa Kỳ" thì xét ra cũng nên ké vào một tí. 

Theo ông Lê Xuân Khoa, bà Kim Oanh đã tố cáo tôi mưu toan sử dụng hàng triệu Mỹ kim của 
Văn Phòng Định Cư Tị Nạn Liên Bang để vận động cho chính quyền cộng sản" mà thực ra là 
"đường lối và chương trình hoạt động công khai của SEARAC nhằm hỗ trợ các hội đoàn trong 
công cuộc xây dựng một cộng đồng có vị thế vững mạnh ở Hoa Kỳ, đồng thời góp phần xây dựng 
một nước Việt Nam dân chủ và thịnh vượng, trong khung cảnh địa lý chính trị mới của vùng Đông 
Nam Á sau thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Với con mắt một công dân bình thường, tôi thấy hai vị này cứ đấm vào không khí hay bị bông. 
Đầu tiên hãy nói đến việc bà Kim Oanh bỏ cái chức giáo sư của ông Lê Xuân Khoa vào ngoặc 

kép. Có nghĩa là giễu ông Lê Xuân Khoa không phải giáo sư mà lại nhận vơ? Vậy thực ra ông Lê 
Xuân Khoa có phải là giáo sư không? Dạy ở trường nào, môn gì? 

Ở xứ Hoa Kỳ này, giáo sư là danh xưng dành cho người nào có tenure [tước vị] của một trường 
đại học, xẻn xẻn cũng phải từ associate professor [chuẩn giáo sư] xấp lên. Ngoài ra vẫn có thể có 
bằng tiến sĩ, dạy đại học, nhưng vẫn chỉ được gọi là instructor, tạm gọi theo Việt Nam là phụ giảng 
chẳng hạn. 

Tuy nhiên, tôi đã trực tiếp thấy nhiều lần nhiều người gọi ông Lê Xuân Khoa là giáo sư mà ông 
không hề cải chính. Thì ông phải là giáo sư chứ. Hay là ông trước kia có dạy ở Việt Nam, nay vẫn 
còn luyến tiếc cái chức vị đó? Ở Việt Nam xưa kia vậy mà cũng rành mạch lắm, tuy dạy trung học 
đệ nhất cấp, đệ nhị cấp và đại học đều gọi là giáo sư. Nhưng người ta ít khi lẫn lộn giữa ba loại giáo 
sư này. Nhất là giáo sư đại học hầu như đếm trên đầu ngón tay. Vì ở đại học, Việt Nam cũng chia 
ra giáo sư, giảng sư, giảng nghiệm trưởng, giảng nghiệm viên. Người không ở trong ngạch thì là 
phụ giảng. Nên khi được giới thiệu sai thì bổn phận người đó phải minh định, chứ không thể u 
xoạng. Và nay sang bên này mà không còn dạy học nữa, đi làm việc khác, thì nên trả lại tước vị cho 
quá khứ đi thôi. Bằng không thì đúng là chẳng biết mình là ai nữa. Đó là một lẽ. Lẽ tiếp theo là ông 
Lê Xuân Khoa làm cho IRAC cũng như SEARAC với tính cách làm công lãnh lương. Vẫn biết ông 
Khoa ở cấp bực điều khiển, nhưng ông Khoa vẫn chỉ được phép đóng góp ý kiến, rồi thi hành theo 
quyết định của ban quản trị (?) công ty. 

Công ty có mục đích, quyết định phù hợp hoàn toàn với ông Khoa thì là lý tưởng. Có một phần 
lớn phù hợp là đáng mừng. Ngược lại, thì ông Khoa có hai lựa chọn: làm một nhân viên tốt, thi 
hành đến nơi đến chốn quyết định của công ty; bỏ chỗ làm và đi kiếm công việc khác. 

Vậy thì các việc làm của IRAC, SEARAC trách nhiệm hoàn toàn là của công ty. Nhưng ông 
Khoa cũng lạ. Từ xưa tới nay vẫn cứ coi IRAC, SEARAC là Lê Xuân Khoa, rồi tự cho là – hay, tệ 
hơn, tuyên bố với mọi người rằng – Lê Xuân Khoa đang làm sứ mệnh cứu nguy dân tộc, nên cứ 
phải phân bua tôi thế này, tôi thế nọ, người ta bảo tôi thế này, người ta trách tôi thế kia. Sao không 
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thẳng thắn nói rằng tôi là kẻ đi làm ăn lương. Chủ muốn sao tôi làm vậy. Trong cương vị của tôi, cố 
gắng giúp ích đồng bào được phần nào tốt phần ấy. Quí vị muốn tôi làm theo ý quí vị, thì có khả 
năng bảo đảm công việc cho tôi không? Giản dị có thế, thì sẽ chẳng ai phiền trách ai nữa. Trái lại 
còn rất có thể sẽ cùng hợp tác chặt chẽ với nhau để phục vụ đồng bào được lợi ích tối đa. 

Còn quí vị trách cứ ông Khoa thì cần hiểu là IRAC, SEARAC là những tổ chức thiện nguyện 
sống bằng ngân khoản trợ cấp. Họ phải làm việc theo mục đích của người chi tiền. Họ là người Mỹ, 
không phải người Việt Nam, thì làm sao đòi hỏi chỉ làm lợi cho người Việt Nam không mà thôi. 
Phải có lợi cho họ trước hết, dù dưới danh nghĩa nào. 

Thế thì phải chỉ trích, phê bình, vận động ở chính cái công ty lãnh thầu hay đúng hơn ở chính 
kẻ chi tiền, chớ sao lại "đập" một kẻ thừa hành chân yếu tay mềm và chẳng biết mình là ai cả. Thì 
hóa ra có phải chính quí vị cũng chẳng biết mình đang làm cái việc gì chăng? 

Chúng ta là Mỹ cả rồi mà. Nên chơi trò chơi của Mỹ. Đừng nên kéo dài cái trò xưa cũ nữa, nản 
lắm! 

 
 

VỤ ÔNG TRẦN HỒNG 
 
Ông Trần Hồng nhân ngày 30-4-96, mang xe ủi sập cửa tòa đại sứ Việt Cộng tại Paris. 
Tôi nghe ngóng các nguồn dư luận, và xin nhắc lại: 
Đây là một việc làm mà các ông bà chủ trương hòa giải hòa hợp dân tộc, dân chủ đa nguyên, 

bất bạo động gay gắt lên án. Hành động của ông Hồng rõ ràng có tinh cách thù hận, phá hoại... tình 
hữu nghị; lại tính xúc cái tòa đại sứ đi là không muốn có sự hiện diện của Đảng Cộng Sản trong cái 
đa nguyên đa đảng, thì là trái với xu thế dân chủ của thế giới ngày nay; và dĩ nhiên đây là một hành 
động sử dụng bạo lực xe ủi, hoàn toàn chống xu thế hòa bình, bất bạo động. Đàng khác, các ông bà 
chống cộng ngoan cố lại cổ võ, cho là chờ cả hơn hai chục năm nay cộng sản cũng chẳng chịu tỏ 
thiện chí gì mà cũng chẳng trông chờ vào ai tranh đấu để giải tỏa nỗi hận thù hoặc phân xử nỗi oan 
ức của mình, thì ông Hồng phải tự xử lấy. Nghĩa là sự hiện diện của cộng sản là không thể chấp 
nhận được, không có đa nguyên đa đảng với bọn này, vậy thì đi với ma mặc áo giấy, đánh được 
mách nào hay mách ấy. Xưa kia, Việt Cộng chuyên dùng trò khủng bố, phá hoại vào những ngày lễ 
lạy của chúng để nhắc nhở và làm cho dân Miền Nam ngán, thì sao nay lại không dùng ngay đòn 
của chúng để nhắc nhở chúng mỗi ngày chúng hớn hở... vui xuân. 

Đó là tóm tắt thái độ của hai... trào lưu tư tưởng hiện đại. Nhưng lại còn có các ông các bà 
nhiễm đặc những tư tưởng văn minh, dân chủ, tiến bộ nữa. Các ông bà này thì cực lực lên án ông 
Trần Hồng là thiếu văn minh, là khủng bố, là phá hoại, cho đó là hành động không tôn trọng pháp 
luật, không dân chủ mà cũng chẳng đi đến đâu, nghĩa là thiếu hiệu quả (efficiency). Tôi thú thật 
thấy phe nào cũng có lý cả, đành mang hỏi một ông bạn. Thì ông ta nói thế này: 

Hành động của người dân một xứ ổn định khác với hành động của người dân một xứ vô luật 
pháp. Hiệu quả của hành động đó cũng tùy thuộc tình trạng của xứ sở đó. Khi mà nhà nước thống 
trị không có luật pháp, lẽ phải; khi mà không thể trông mong vào ai để phân xử cho mình, thì 
những hành động như của ông Hồng chẳng những có tính cách biểu trưng rất cao lại còn răn đe kẻ 
ngoan cố và nhắc nhở khuyến khích những người còn rụt rè trong cố gắng dẹp bỏ bạo quyền. Nếu 
cho những hành động như thế là thiếu hiệu quả, thì bao nhiêu hành động của các anh hùng liệt sĩ 
xưa nay của loài người cũng đều như thế cả. Không cần lấy thí dụ đâu xa, Phạm Hồng Thái của 
chúng ta, Nguyễn Thái Học của chúng ta cũng đều xuẩn động sao? Thực ra, những hành động đó 
không chỉ khiêm nhượng như các vị đó đã nói là "không thành công thì thành nhân", mà đã là 
những bó đuốc bùng lên trong đêm tối để quốc dân mọi người nhìn ra con đường phải đi của dân 
tộc là đàng khác. 

Tôi lại thấy là chí lý. Thật chứ. Cứ sơ sơ mỗi ngày kỷ niệm của "các chàng" mà đâu đâu cũng 
có những cú như của ông Trần Hồng, thì những người chống cộng ít nhất cũng đã làm cho bọn 



184 
 

cộng sản phải mất khá nhiều công sức tâm tư trong những dịp đó, mà quốc dân đồng bào cũng hồ 
hởi yểm trợ, tiếp tay để tiến tới việc cụ thể lật đổ chế độ bạo tàn. Nhất là ở quốc ngoại, những cơ sở 
của Việt Cộng đâu có chứa chấp lương dân mà sợ rằng thiệt hại oan. Hơn nữa, nhân dân thế giới lại 
luôn luôn được nhắc nhở, là còn một dân tộc khốn khổ vẫn kiên cường đấu tranh để đòi lại quyền 
sống của mình. Không thế, mọi sự sẽ đi vào quên lãng. Thiết tưởng không thể chỉ đứng vào một vị 
thế chẳng có gì nhất thiết là đúng để mà khẳng định về một việc làm mà xét ra chính mình không 
có nổi sự ngoan cường để thực hiện. 

 
 

TIN MỪNG CHO GIỚI ĂN CHƠI 
 
Tôi là một thứ... rình chính phủ lưu vong (government in exile watcher), tương tự như các bird 

watchers, đệ tử của ông Audubon, nhưng nay xin được tự phong là chuyên viên... nhòm, tương tự 
như Asia Human Right Watch. Phải là nhòm, là vì lần này cái chính phủ nó chềnh ềnh ra rồi, thì 
đâu còn phải chờ đợi hay lén lút gì nữa mà rình như rình... chim cu! 

"Tổng hợp tin tức và với sự dè dặt thường lệ", thì danh sách nội các kỳ này kể như khá xôm tụ. 
Tỉ như có thủ tướng Nguyễn Hoàng Dân, phó thủ tướng quốc nội Trần Bình Sơn, nghe nói hiện đều 
ở trong nước, phó thủ tướng quốc ngoại Trần Linh Giang, chắc phải ở quốc ngoại. Nhưng lại cũng 
chắc cả ba tên đều là bí danh. Và sáu ông bị Căm Pu Chia trục xuất cũng đều là nhân viên nội các 
không chừng. Nếu vậy thì kể ra việc muốn biết các ổng chắc cũng dễ thôi. Ngoài ra còn những 
nhân viên nhà nước sau đây ở hải ngoại, thì thật là rành mạch: Ông Lê Kim Khánh, tổng trưởng 
ngoại giao (hiện là chủ tịch Hội Phật Giáo tại Toronto) chắc hiện ở hải ngoại cho tiện việc... ngoại 
giao; ông Trần Hoàng Ân, trưởng phòng liên lạc, ông Nguyễn Văn Lễ, chánh văn phòng, và ông Hà 
Văn Hải, phát ngôn viên chính phủ. Thêm vào còn có "nguyên thiếu tá" Nguyễn Hữu Chánh (hiện 
làm nghề thầu xây cất tại California) cầm đầu... Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương... điều động 
chính phủ (?). 

Tin còn cho biết thêm trong số tài liệu do Hà Nội bắt được có một tập "Chương Trình Cứu 
Nước Và Dựng Nước" dày 40 trang. Cứ cho là sách khổ nhỏ đi, thì mỗi trang ít nhất cũng 250 chữ, 
vị chi 10,000 chữ, kể cũng là một tài liệu đáng kể chứ bộ. Hơn nữa lại được biết từ đầu tháng Giêng 
1996, một chương trình phát thanh sẽ được phát trên đài AM-KROM-1190 tại California hàng ngày 
từ 11 đến 12 giờ đêm. 

Cho đến nay, chúng ta mới chỉ biết tin trễ như vậy, khi... bí mật quốc gia bị đổ bể. Nhưng một 
khi hết còn phải giữ bí mật, thì chắc chắn rồi ra chúng ta sẽ có được những tin tức chính xác một 
cách rất sớm sủa, do chính... chính phủ loan báo. 

Trong khi quốc dân đang nín thở chờ đợi tin lành và ơn cứu rỗi thì các ông bà Thông Luận, 
trong số 88 tháng 12, 1995, dội ngay cho gáo nước lạnh. Rằng thì là trò bịp của cộng sản đấy. Để 
giữa chúng thấy mối đe dọa mà đoàn kết lại, để chúng lấy lý do bắt bớ phe tranh đấu dân chủ nhân 
quyền trong nước. Cái này là xúc phạm đến... quốc thể nhe. "Phát ngôn viên chính phủ" phải lên 
tiếng tức thời cho quốc dân an tâm đi chớ! 

Các ông bà Thông Luận cũng cực lực lên án mọi chủ trương bạo động và những phần tử... càn 
rỡ, phá đám, hô hào bạo lực. Phải để cho các ông bả hòa giải hoà hợp, triển khai "những điểm hẹn 
của dân chủ", vì "xu thế thời đại hiện nay là hoà bình dân chủ", mặc dù Pháp vẫn thử bom nguyên 
tử, Nhật đang tính chuyện chế tạo võ khí, Đài Loan lo mua khí giới; chưa kể phe cộng sản Bắc Hàn, 
Trung Cộng hăm he; và hàng ngày trên vô tuyền truyền hình vẫn lủng củng lính tráng đánh đấm! 
Tuy nhiên, chúng ta cứ yên trí, các ông bả cũng còn dành cho một ngoại lệ:  

Và 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. (Quan điểm: Cảnh giác trước 
một âm mưu gian trá, Thông Luận số 88)  
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Bao giờ cần xảy ra? Chắc phải chờ mấy ông bả phát pháo hiệu. Nhưng dọa cộng sản phải chịu 
trách nhiệm thì hơi kỳ. Họ sợ gì mà không nhận nhẩy? Cứ làm như cộng sản sợ trách nhiệm lắm 
vậy! 

Như quí vị thấy trên đây, tôi là một thứ Government in exile watcher. Luôn luôn mơ mộng duy 
nhất của tôi vẫn cứ là mong sao cho thấy một chính phủ lưu vong. Khi còn ở bên nhà cũng như khi 
đã sang bên này, tôi mong ông Thiệu, tôi mong ông Kỳ, tôi mong ông Khiêm, tôi mong ông Lắm, 
rồi tôi lại mong đến cả các ông... tướng. 

[Nhưng có lẽ tất cả các ông (các bà?) đó còn bận ổn định long thể, gia cang, chưa có thì giờ 
làm... chính phủ lưu vong. Thì phải vậy. Tiên tu kỳ thân, hậu tề kỳ gia, nhiên hậu mới... hề trị kỳ 
quốc chứ!] 

Nghĩ vậy mà rồi không phải vậy. Vì cuối cùng chính phủ lại do ông Đào Minh Quân và những 
ông gỉ ông gì thành lập. Nhưng lại chẳng đi đến đâu. Nay thì khác. Theo tin tức nhận được, thì ông 
Trần Hoàng Ân, trưởng phòng liên lạc hải ngoại của chính phủ, gửi thư mời đồng bào đi đón sáu 
thành phần chính phủ hồi 4 giờ chiều ngày 8 tháng 12, 1995 tại phi trường Los Angeles. Sáu vị này 
gồm một người Mỹ là ông Fred Fitspatrick (sao lại có người Mỹ trong thành phần chính phủ nhỉ, 
hay tin tức sai lạc?) và 5 vị người Mỹ gốc Việt. Bản tin Chử Bá Anh còn cho chi tiết là chính phủ 
lưu vong Việt Nam Tự Do được thành lập tại Cam Bốt. Nội các gồm 9 bộ trưởng, thủ tướng là ông 
Nguyễn Thiệu Chân (?) Lại thêm một chi tiết nữa là chính phủ này đặt dưới sự điều động của một 
tổ chức có danh xưng là Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương, mà người cầm đầu là thiếu tá (?) 
Nguyễn Hữu Chánh, sinh ngày 1-10-1949 tại Quảng Nam, làm nghề thầu xây cất tại Nam Cali (thế 
ra lực lượng quân sự nắm chính phủ, chứ không phải chính phủ chỉ huy ngành quân sự?) 

Đài VOA thì loan tin: 
- vừa có tính cách khen lao là từ hơn một tháng nay, các báo chí lớn ở Đông Nam Á đều đã 

đăng trên trang nhất những tin tức nói về các hoạt động của một vài nhóm kháng chiến người Việt 
ở hải ngoại, đặt căn cứ trên lãnh thổ Cam Bốt, nhằm mục đích lật đổ chính phủ cộng sản ở Hà 
Nội... Nhóm lớn nhất và tạo được tiếng vang nhiều nhất tự xưng là Chính Phủ Việt Nam Tự Do... 

- vừa có tính cách ngoại giao là Hoa Kỳ cấm chỉ việc gây quỹ trên nước Mỹ nhắm mục đích lật 
đổ một chính phủ ngoại quốc... Hoa Kỳ không ủng hộ mà cũng không dung túng những nỗ lực của 
các công dân Hoa Kỳ hoặc là người cư ngụ ở Hoa Kỳ nhằm gây bất ổn hoặc lật đổ chính phủ Việt 
Nam, một chính phủ mà chúng tôi đã thiết lập quan hệ bình thường với họ mới đây. 

So ra như vậy thì Mặt Trận Hoàng Cơ Minh xưa kia sướng thật. Tha hồ làm trời làm trăng ở 
cái xứ Mỹ này. Biểu tình, mít tinh, cờ quạt, quyên cúng,... chả ai động đến cái lông chân. Cũng có 
thể coi đó là vì khi ấy chưa có bang giao. Còn bây giờ thì khác. 

Vậy thì phải làm ăn cho cẩn tắc, trong vòng luật định. Nhưng cũng có thể đó chỉ là một cách 
dân ngoại giao nói vậy mà không phải vậy! 

Dù sao thì tất cả những chuyện này chẳng cần quan tâm. Vì thực ra ai chịu tốn tí tiền còm, thì 
cũng làm được, cũng có thể nổi đình đám, cũng có thể tạo thành một tin tức. Đâu có nguy hiểm, 
chết chóc gì. Điều nên quan tâm là nay đã có chính phủ, đã có thủ tướng, đã có nội các (9 bộ 
trưởng), đã có lực lượng quân sự. Có thể trước đây là trong vòng bí mật, và cái chính phủ đó chỉ là 
chính phủ của lực lượng quân sự. Dù chẳng biết có cần bí mật hay không. Bất quá lỡ mà có thành 
công, thì cũng đến như cái chính phủ cộng sản hồi năm 1945. Sẽ viện dẫn công lao để ngồi ỳ ra, rồi 
trở thành độc tài, chuyên chính. Vì có ai biết đến nó, có ai đóng góp gì cho nó đâu, ngoài những 
người trong tổ chức. Nhưng hiện nay, hầu như việc làm, tên tuổi không cần giấu giếm nữa, thì 
muốn thành công, cái chính phủ đó phải là công khai, phải là chính phủ của những người chống 
cộng. 

Mà muốn như thế, thì chính phủ phải có chương trình, kế hoạch minh bạch, là sẽ thực thi ra 
sao. Điều này quá dễ. Vì đã có sẵn 9 ông bộ trưởng, tất nhiên phải là những vị đã nắm vững công 
việc của bộ mình, để chờ một khi cờ đến tay. Vậy thì các vị đó hãy mang công bố những chương 
trình, kế hoạch đó ra cho chúng tôi mừng. 
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Rất có thể là chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh. Nhưng có thể là vẫn còn đôi chút lấn cấn. Biết 
đâu lại chẳng có người trong chúng tôi có ý kiến tham gia cho hoàn chỉnh. Như thế thì sự ủng hộ sẽ 
chắc chắn. Vì dù ai đi chăng nữa, thì cũng biết là chính phủ sẽ làm gì, chính phủ phải làm gì, chính 
phủ đã đi đúng, hay chính phủ đã đi trệch đường lối – do quốc dân chấp thuận, do chính phủ hứa 
hẹn. Và như vậy tức là một chính phủ bởi dân mà ra, do dân để cho tồn tại hay bãi miễn, vì dân mà 
làm việc cho dân. Chỉ có thế mới có thể thực thi được dân chủ và tự do cho đất nước và con người 
Việt Nam. 

Quí vị nghĩ sao? Hay cả chương trình, kế hoạch xây dựng đất nước cũng vẫn cần phải giữ bí 
mật, sợ rằng người khác thực thi, thì... khổ cho dân???  

 
* 

Đúng một năm trước đây, "chính phủ" của ông Nguyễn Hoàng Dân lên tiếng với quốc dân 
đồng bào. Mọi người chờ nội các thi thố công việc của... một nội các. Rồi chỉ thấy im lìm. Ý chừng 
các ông tổng bộ trưởng về nhà ngủ quên. Nay tổng thống tái đắc cử Clinton, sau khi tuyên thệ, chắc 
sẽ tạo một thành tích còm bằng cách lập tòa đại sứ Huê Kỳ tại Việt Nam, ban phát qui chế tối huệ 
quốc cho Việt Cộng với sự mặc cả rằng lũ này phải bôi phết một lớp sơn dân chủ cho đẹp mặt Huê 
Kỳ, bằng cách cho lũ cơ hội chủ nghĩa ngoài Đảng ứng cử, đắc cử. Thế là những công cụ của Mỹ, 
Pháp, Nhật, Tàu, Đại Hàn, giáo phái,... nhộn nhịp. Cho nên cái "chính phủ" đúng một năm trước 
đây nhí nhố rồi lặn luôn, nay lại tính làm ăn to, họp hành Đại Hội... Chính Nghĩa tại mấy địa điểm 
lận. Ta chẳng buồn kể đến chuyện chính phủ, chú phỉnh như thế có hợp tình hợp lý hay không, mà 
chỉ tạm hỏi họ có ăn được cái giải gì chăng? 

Tôi không quá đề cao họ, như nhóm Thông luận đã nói về họ rằng đó là trò bịp của cộng sản 
để giữa chúng thấy mối đe dọa mà siết chặt hàng ngũ lại, và để lấy cớ bắt bớ phe tranh đấu cho dân 
chủ nhân quyền trong nước. Lý luận thật ngây ngô. Đã là trò bịp của chính cộng sản, mà rồi cộng 
sản lại thấy bị đe dọa? Rồi lại đề cao cộng sản rằng chúng cần phải có cớ mới giám bắt bớ người! 
Tôi thì chỉ thấy rằng lũ người lập chính phủ hoặc ngây thơ, chơi sổ số, bỏ ra tí tiền còm, hy vọng 
may ra trúng, được chọn về ứng cử bầu cử, là có cơ hội vơ vét kiếm chác. Hoặc họ được chi tiền để 
biến tất cả mọi chuyện làm ăn đứng đắn đều hóa thành chuyện tiếu lâm. Để chẳng còn ai buồn để ý 
đến chuyện đấu tranh gì nữa. 

Thế là tất cả mọi lũ cơ hội chủ nghĩa sẽ bình an chia chác xương máu dân Việt mình. Rồi ra, ta 
sẽ thấy những mặt hàng qui chế tối huệ quốc dành cho Việt Nam thực sự sẽ là hàng Nhật, hàng 
Tàu, hàng Đại Hàn,... made in Vietnam bằng bóc lột nhân công, do Việt Nam đứng xuất cảng. 
Nhưng lợi nhuận chui hết vào túi những con cá xà cá mập quốc tế vậy. 

 
 

 
TRÍ THỨC LÀ GÌ? 

 
Đầu năm, được ông bạn mừng tuổi cuốn tập san xuân, xuất bản từng tam cá nguyệt, tại 

Toronto, Canada, tờ Khai Thác Thị Trường và Phúc Trình Doanh Thương VN (Viet Marketing & 
Business Report), số 13 của ba tháng đầu năm 1994, kỷ niệm năm thứ ba, bước sang năm thứ tư. 
Chủ trương hài ra là Doanh thương, Kinh tế, Chính trị, Nhân văn, của Lực Lượng Trí Thức Hoa-
Thế-Nguyên. 

Phải nói kỹ vậy để vị nào muốn tìm xem thì dễ cho công việc và không lộn với tờ khác. 
Với tôi, tờ báo lạ hoắc, dù đã xuất bản đủ ba năm nay. Điều này là đương nhiên, vì dân thường 

như tôi mấy khi biết đến những tập san chuyên ngành. Cái tên Hoa-Thế-Nguyên nghe cũng là lạ. 
Có vẻ thơ mộng mơ huyền. Chỉ là tên người chủ nhóm hay có một ý nghĩa gì? Thấy có hai tên Hoa 
Thế Nhân và Hoa Thế Trinh trong nhóm chủ trương. Tên người chăng? Chỉ có trần xì số 13 thì mù 
tịt là phải. Nhưng năm mới mà được tờ báo có vẻ chuyên về tiền bạc, đủ là điềm hên rồi. Mở ra, lại 
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thấy thuần là về chính trị. Có lẽ... chủ đề của số này là chính trị cũng nên. Thôi thì cũng được. 
Nhưng đọc một tí, thấy gai gai. Tôi luôn luôn nghĩ, ai có sáng kiến gì trong việc giải quyết vấn đề 
đất nước cũng đáng hoan nghênh. Cho nên riêng ở đây, tôi không đóng góp ý kiến gì ngoài vấn đề 
chữ nghĩa. Vì việc cần trước tiên chẳng phải là cốt cho lọt tai thiên hạ đã sao? Điều mà Lực Lượng 
chắc chắn cũng mong muốn, phải không? Vậy thì:  

Lực Lượng Trí Thức Hoa-Thế-Nguyên. Tập thể sĩ phu của Lực Lượng đa số là các nhà tư 
tưởng và học giả Nam VN. Bộ phận Tham Mưu Chiến Lược của một lực lượng tập trung hàng chục 
lý thuyết gia hàng đầu và hàng trăm trí thức hải ngoại. Cao Trào Đối Lập Quốc Dân VN. Tạp chí 
quốc tế Khai Thác Thị Trường. Dùng phương thức suy tôn cho dễ thành công, theo chiến lược Hoa-
Thế-Nguyên. Phương pháp này tây phương gọi là nomination. Lực Lượng Trí Thức Hoa-Thế-
Nguyên là người đề xuất giải pháp. Quý chị Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế đứng ra nhận 
lãnh vai trò điều hợp cao trào ở trong quốc nội. 

Tạm bằng ấy thôi. Trí thức là gì. Sĩ phu là gì. Ai là trí thức. Ai là sĩ phu. Ai là nhà tư tưởng. Ai 
là học giả. Ai là lý thuyết gia hàng đầu. Những danh xưng ấy mình tự nhận, mình tự xưng ra? Cao 
trào là gì. Mình cũng tự khoe? Dịch sang ngoại ngữ ra sao nhỉ. High Movement? Họ cười chết! Cao 
Trào Đối Lập Quốc Dân Việt Nam? High movement opposing the Vietnamese people/High 
movement against the Vietnamese people? Một tin tức thời sự? Đối lập quốc dân rồi quốc dân đối 
lập lại thì sao? Tạp chí quốc tế là báo bán khắp thế giới? Báo do người khắp thế giới viết? Phương 
thức suy tôn. Trong nhóm có nhạc sĩ Phạm Duy, có nên làm sẵn bài suy tôn đi thì vừa chăng? Nghề 
của chàng đấy: Kính nhờ Cha Già, toàn dân được ấm no. Cứ đòi suy tôn, làm gì người ta không 
ngồi lên đầu lên cổ. Lực Lượng là... người. Cộng sản dùng, ta dùng theo, vì nó hay ho? Ở trong 
quốc nội. Có ở ngoài quốc ngoại nữa không, cho nó chỉnh vế đối? 

"Trí thức" mà chữ nghĩa như thế, làm sao dân đen chịu cho nổi. Nói gì mất thì giờ xét đến... 
chiến lược, chiến thuật. Tôi xin tạm đủ. 

Là người dân quèn, tôi ân cần nhắn các vị trong Lực Lượng Trí Thức Hoa-Thế-Nguyên đang 
vận động Cao Trào Đối Lập Quốc Dân VN rằng: Bằng cấp không nhất thiết đồng nghĩa với trí thức, 
kiến thức, tri thức. Người trí thức thực sự có kiến thức, tri thức trước hết phải khiêm nhượng, 
nghiêm túc, cẩn tắc. Có thế mới hy vọng có người nghe. Nên nhớ: Dân chí ngu nhi thần dã!  

 
 
 

CAO TRÀO LÀ CÁI QUÁI QUỈ GÌ? 
 
Tháng tới là chúng ta mất nước đúng 20 năm! 
Tôi dùng chữ mất nước một cách nghiêm chỉnh, thành khẩn. Ít nhất đối với những người như 

tôi, miễn cưỡng phải bỏ nước ra đi và tự nguyện trở thành công dân của quốc gia khác. Nơi chôn 
nhau cắt rún không còn cưu mang mình, không cho phép mình sống với truyền thống dân tộc, đạo 
đức ông bà, bắt mình trở thành giống phi cầm phi thú, bị một bọn không còn là giống người (chứ 
đừng nói đến giống người Việt Nam) chiếm đoạt, thì chả mất là gì. Tuyên thệ gia nhập một quốc 
gia thì phải trung thành với nó chứ, nhất là, thành thật mà nói, quả đất nước mới đã bao bọc tôi rất 
nhiều. 

Nhân tiện, cũng xin bàn qua về thành quả 20 năm qua của chúng ta trên các quốc gia dung 
dưỡng. 

Về cá nhân, có thể nói là phi thường, "vẻ vang dân Việt"! Nhưng riêng tôi thiển nghĩ, có lẽ cần 
khiêm nhượng và thành khẩn hơn. Chúng ta hãy tự hỏi các sự thành công đó có do những cố gắng 
hoàn toàn tự lực tự cường hay còn là nhờ vào những món tiền, những chương trình trợ cấp. Hỏi như 
thế để nhìn vào tương lai. Khi thế hệ tới, trở thành công dân Mỹ thực thụ, sinh trưởng tại chỗ, thuộc 
giai cấp trung lưu, thuế má sòng phẳng, thì chuyện trợ cấp sẽ thành xa vời, con em sẽ không có 
động lực mặc cảm để cần cố gắng hơn người, hỏi rồi có còn những thành quả đó? Nghĩa là không 
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có những sự trợ giúp về tài chánh, những động lực tâm lý, những giới hạn về luân lý đạo đức đặc 
biệt Việt Nam, liệu con em chúng ta đều có điều kiện phây phả và khả năng để trổ tài chăng? Về 
tập thể thì có lẽ ít... vẻ vang hơn. Suốt 20 năm, chúng ta chỉ có một lần bùng lên khí thế con người 
tị nạn trong phong trào "Mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh" nhưng rồi lại xẹp. Chúng ta cũng 
có được một Hội Chuyên Gia khá đông đảo, nhưng chưa làm nên được chuyện gì (nghe đâu Hội 
cũng là đoàn thể ngoại vi của Mặt Trận)! 

Không tính chuyện thực sự chiến đấu để trở về xây dựng quê hương mà nhận là tị nạn chính trị 
là vô liêm sỉ. Tuyên thệ làm công dân mà không lo bổn phận và bảo vệ quyền lợi cho quốc gia 
mình gia nhập là lưu manh. 

Tin tức mới nhất lượm lặt được là "chính phủ" của các ông Trần Danh San, Nghiêm Phú Phát, 
Đoàn Văn Tiên,... không thành hình, vì nghe đâu không kiếm đủ tổng trưởng, thật đáng tiếc. Nhưng 
ngược lại, hình như lại có "chính phủ" của ông Phạm Nam Sách tái dựng nền cộng hòa. Chỉ tái 
dựng thể chế cộng hòa chứ không phải phục hồi cái Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa ngày trước đâu. Tôi 
mong cho ông Sách kiếm đủ người để quốc dân được biết cái cộng hòa thật sự nó ra sao. Ngoài ra 
lại còn quí ông Trần Văn Nhựt, Trương Ngọc Tích, Võ Đình Hữu thành lập Cộng Đồng Việt Nam 
Hoa Kỳ (The Vietnamese American Community of the USA). Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ khác 
xa với Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại của các ông Bùi Bỉnh Bân, Nguyễn Bá Long, Chu Tấn,... 
xin //"dư luận trong cộng đồng Việt Nam địa phương và bà con cô bác ở khắp nơi khỏi hiểu lầm"// 
(lời "xin thông báo" của ông chủ tịch Trương Ngọc Tích). Ý chừng ông Trần Văn Nhựt chán miền 
Tây nên chạy sang miền Đông, và tổ chức này đại khái như cái văn phòng vận động của tiến sĩ 
Thắng? Thêm các ông Nguyễn Văn Canh, Lưu Trung Khảo, Trần Đức Thanh Phong, vv... lập Ủy 
Ban Đoàn Kết Người Việt... Quốc Gia (The United Vietnamese Nationalists Council). 

Hồ hởi nhất là các ông Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Cao Hách trong Lực Lượng Trí Thức Hoa Thế 
Nguyên cũng lập Cao Trào Quốc Dân Đối Lập. Chữ nghĩa các "trí thức" đã có tiến bộ đôi chút, 
quốc dân đối lập chứ không còn đối lập quốc dân nữa. Vậy mà ông Phạm Nam Sách vẫn còn khó 
tính kêu là ngây ngô, ngớ ngẩn, ấu trĩ.  

Theo ông Sách nội cái danh xưng Lực Lượng Trí Thức Hoa Thế Nguyên đã khó ổn rồi. Đã gọi 
là "trí thức" thì khó có lực lượng [nhất là cái lực lượng] ấy lại thuộc về một cá nhân có cái tên ít 
nhiều không trí thức" và "đừng bao giờ tự nhận mình là trí thức vì cái hiểu biết của mình nhỏ bé 
lắm so với kiến thức của nhân loại. (Vẫn những sai lầm chiến lược, Thời Luận chủ nhật 12 tháng 2, 
1995) 

Thì tôi đã nhắc rồi, nhưng các "trí thức" chỉ nghe có một phần nhỏ thôi! Vẫn cứ tự xưng là 
"cao trào" thì là cái quỉ gì thế? Cao hay thấp, trí thức hay không phải do quốc dân phê phán. Truyền 
thống Việt Nam là "tiên học lễ". Muốn ra người, phải biết lễ, không có phép xấc xược. Không thế, 
quốc dân nghe không ổn tí nào, nên khó lòng có thể được chấp nhận. 

Tôi cũng lại xin nhắc lại: Tôi luôn luôn hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào trong việc giải quyết 
vấn đề đất nước. Nhưng trước khi lọt tai thiên hạ thì chữ nghĩa phải cho xuôi, nên cũng lại chỉ xin 
góp ý về vấn đề chữ nghĩa. Với các nhà "trí thức"!!! 

 
 
 

TIN MỪNG BẰNG VÀNG CHO NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA 
 
Cuối tháng Sáu 1994, các báo chí Việt có đăng dài ngày cái thông cáo của IOM yêu cầu vị nào 

mượn tiền vé máy bay mà vẫn chưa trả thì liên lạc với họ. Tôi thấy đây là một tin mừng rất lớn cho 
người Việt. 

Theo tôi hiểu, những người di dân tị nạn chúng ta muốn tới Hoa Kỳ, trước đây, đều ký giấy 
mượn tiền của chính phủ, ứng trả cho hãng chuyên chở, và hứa danh dự hoàn lại càng nhiều càng 
hay, càng sớm càng tốt. Để chính phủ lại có tiền ứng cho những người đi sau. Trên thực tế, thường 



189 
 

thì họ tạm coi là thỏa đáng khi... được chúng ta trả góp năm mười đồng mỗi tháng, cứ gọi có trả là 
quí rồi. Thế nhưng, cũng theo tôi biết, ít người chịu trả lắm. Phần lớn đề cập đến việc trả, thì lại còn 
được các vị "khôn ngoan" xỉ vả rằng: Ngu gì mà trả! Đành chịu thua. 

Kết quả là hết quỹ, những người đi sau phải tự chạy tiền mua vé máy bay, và dĩ nhiên cũng có 
ảnh hưởng đến việc giảm bớt số người đáng lẽ được đi định cư, nhưng lại còn khiến thiên hạ có 
một thành kiến không tốt đẹp về những kẻ ăn cháo đái bát, nuốt lời, kê danh dự dưới bàn tọa. 

Điều khổ tâm nhất là thiên hạ không nghĩ rằng ông Soài bà Ổi lật lọng, vô liêm mà cứ cho luôn 
là cả cái dân tộc Mít đê tiện. Thành ra việc này là một điều điếm nhục cho cộng đồng, cho dân tộc. 
Một quốc sỉ cho đất nước. Theo thông báo của USCC năm bảy năm trước đây, số tiền quịt sơ sơ là 
83 triệu mỹ kim! Nay chúng ta có cơ hội bằng vàng độc nhất để chuộc lại lỗi lầm đó, để kéo lại một 
thành kiến tốt cho cộng đồng, dân tộc và quốc gia đã quá ư lem luốc. Nhất là chúng ta nên lưu ý 
đến điểm này: Tổng số người Việt Nam tị nạn cỡ 2 triệu người. Mà theo một thống kê chính thức 
của Liên Hiệp Quốc, thời gian 5 năm từ 1975 đến 1980, thực ra 70% là người Hoa, nghĩa là rất có 
thể 1 triệu là người Hoa, người Việt chỉ già một triệu. 

Người Hoa mà nhiều như vậy tất không phải người Việt gốc Hoa. Vì tất cả người Việt gốc Hoa 
vốn chỉ có 1 triệu mà thôi (cả trong và ngoài nước). Vậy phần lớn là người Việt gốc Hoa giả. Họ lợi 
dụng giai đoạn dễ dãi dành cho người tị nạn Việt Nam mà giả làm thuyền nhân, bộ nhân đi từ Thái 
Lan, Đài Loan, Hong Kong, Nam Dương, Mã Lai, Singapore vân vân... Giả mạo mọi thứ là nghề 
của họ, chẳng ai còn lạ. Mà đi đến miền đất hứa cũng là ước vọng ngàn đời của người Hoa, không 
như người Việt xa quê hương xứ sở vốn là điều bất đắc dĩ. Phần lớn, khi được định cư, người Hoa 
hưởng đủ mọi loại trợ giúp dành cho người Việt, nhưng sinh hoạt thì họ lại chỉ là người Hoa thuần 
túy. Rồi khi có cơ làm giầu với Việt Cộng thì họ lại về Việt Nam tiếp tục công việc lũng đoạn kinh 
tế của Việt Nam. Kỳ này, họ kéo thêm cả những người chưa hề trú ngụ tại Việt Nam lấy một ngày 
nào. 

Tuy vậy, chúng ta lại cũng phải công nhận là người Hoa họ có trước có sau. Nên rất có thể 
phần lớn họ đã hoàn lại món tiền mượn. Và hãy thử tượng tượng nếu cái số 83 triệu bị quịt là do 
toàn người Việt Nam!!! Tôi không giám nghĩ xa hơn nữa. Nhưng nếu đa số mà lại là do người Hoa, 
thì cũng tốt thôi. Vì, nếu bây giờ tất cả những người Việt Nam chúng ta sốt sắng xung phong tìm 
mọi cách thanh toán món tiền nợ máy bay đó để chứng tỏ dân tộc chúng ta có liêm sỉ, thì thành kiến 
xấu sẽ biến mất ngày một, mọi sắc tộc khác sẽ nghĩ khác hẳn về chúng ta ngay. Họ có cơ hội so 
sánh giữa người Việt thuần túy với người Việt gốc Hoa hay người Việt gốc Hoa giả mạo. Còn nếu 
những người này cũng sòng phẳng thì lại càng tốt, vì rõ ràng là quít miền Bắc mang trồng miền 
Nam đều trở thành quít ngọt cả. Chẳng đáng hãnh diện lắm sao? 

Nên nhớ rằng dù đứa trẻ nít, khi cho ai vay mượn cái gì, cũng thừa dự kiến được là sẽ bị lường 
quịt, trây lười, ít nhất một phần nào đó. Thì không lẽ chính phủ Hoa Kỳ ngớ ngẩn không có chút dự 
liệu nào. Vậy sao họ lại lơ là việc đòi nợ, trong khi họ là tổ sư dự kiến mọi việc tương lai? Tại sao 
họ để nằm im cả hai chục năm, rồi nay bỗng nhiên hâm nóng lại? Hãy mường tượng cả lũ chúng ta 
bị truy tố về tội quịt món nợ danh dự, bị "bad credit", bị... Tôi lại cũng không giám nghĩ thêm! 

Mà thực ra số tiền đó đâu có đáng bao nhiêu. Mỗi người chỉ phải trả có mấy trăm, trong khi 
chúng ta đã chậm trễ cả một hai chục năm, trong khi chúng ta đã nhận những món trợ cấp gấp 
ngàn, gấp vạn số tiền đó. Và hiện nay chúng ta đều đã có tiền, đã ổn định. Hơn nữa, chúng ta vẫn 
có thể trả làm nhiều kỳ, mỗi kỳ một chút. Tôi chắc cơ quan IOM thế nào chả sẵn lòng chấp nhận 
như thế. Vậy, thiết tưởng NgD cần tự động đăng đi đăng lại thông cáo này dài dài miễn phí và nhắc 
nhở mọi người Việt chúng ta hãy lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở để gỡ lại cái quốc sỉ cho dân 
tộc, cho đất nước. 

Những người trẻ trong mỗi gia đình cần kiểm soát xem cha anh đã làm cái nghĩa vụ này chưa. 
Nếu cha anh ngoan cố, thì hãy tự nhận lấy trách nhiệm thanh toán, cho xứng đáng với tuổi trẻ công 
bằng và trong sạch. Chưa kể, thực ra cái thành kiến tốt mà tạo nên được thì chính các bạn là người 
được hãnh diện và có lợi trước tiên. Vì các bạn và con cái các bạn còn sống lâu và cần được mọi 



190 
 

người quí trọng ở cái xã hội này. Lũ cha anh bê bối bất quá sống vài ba chục năm nữa rồi cũng trở 
thành cát bụi. 

Chúng ta ai cũng biết Hoa Kỳ là nơi đất lành mà ngay cả những người các nước tây phương 
cũng thèm muốn tới định cư. Trong khi chính xã hội Hoa Kỳ cũng đang trên đà xuống cấp thê 
thảm. Mà chúng ta đã có may mắn được ở nơi đây làm lại cuộc đời. Nếu chúng ta không có lấy cái 
tự hào đóng góp vào việc vực cái xã hội này lên, lại tiếp tay để ấn nó sụp xuống, thì rồi chính chúng 
ta và con cháu chúng ta tính sẽ chạy qua một hành tinh khác chăng? 

Mong rằng chúng ta lưu tâm suy nghĩ. Và thời gian sẽ trả lời rằng chúng ta được hãnh diện hay 
phải tủi nhục về cái gốc gác Việt Nam của mình.  

 
 
 

XƯNG ĐẠI TỰ VIỆT 
 
Trên nhật báo Người Việt có mấy bài nói về cách xưng hô, lại cũng có một bài dịch bản văn về 

luật pháp với giọng xách mé của tư pháp Việt Nam một thời, khiến tôi muốn lạm bàn về những đại 
danh tự nhân xưng Việt. 

Từ lâu, tôi vẫn nghĩ cách xưng hô trong tiếng Việt phát xuất từ liên hệ gia đình nới rộng ra. Rõ 
ràng là người Việt đã quan niệm tất cả mọi người đều thuộc một đại gia đình, do cùng bọc (đồng 
bào) mẹ Âu Cơ mà ra. Một quan niệm duy nhất trong mọi quốc gia dân tộc. 

Trong việc xưng hô, so với các ngôn ngữ, thì tiếng Việt lợi cũng thật nhiều mà hại cũng thật 
lắm. Tôi xin mạn phép trình bày để xem có thể đi đến một kết luận nào chăng. 

Lợi là từ mối liên hệ tình nghĩa, tôn ti của kẻ phát ngôn (ngôi thứ nhất) đối với người nghe 
(ngôi thứ hai) và người được nhắc tới (ngôi thứ ba), như: con cháu, anh chị em, cô dì, chú bác, ông 
bà,... và tất cũng kèm theo tình cảm và trật tự tương xứng. 

Khi nói: "Thưa bác, bác để cháu xách đỡ – Thôi cháu, bác xách được mà" thì liên hệ phụ 
huynh, con em đã rõ rệt, khó có sự lộn xộn. Ông bố chồng với nàng dâu, bà mẹ vợ với chàng rể, 
một khi đã ba ba, má má, con con, thì chuyện loạn luân có xảy ra cũng chỉ hãn hữu. Cụ bà sấp xỉ 
lục tuần mà ỏn ẻn anh anh em em với cậu trai tam thập nhi lập thì... khỉ lắm, cho nên cũng tránh 
được nhiều điều trái khoáy. 

Nhưng cũng hại không ít. Bất cứ ai trong chúng ta hẳn cũng đã từng bối rối về cách xưng hô. 
Không biết thế nào cho thích đáng. Lỡ sơ xuất một chút là đủ vỡ mặt! 

Chỉ cần một thí dụ thật giản dị đã đủ thấy rắc tối tơ: Hai anh em họ lấy hai chị em họ (tôi nói 
thế cho ít phần đảo lộn luân thường, theo quan niệm Việt Nam) nhưng một cách tréo cẳng ngỗng: 
ông anh lấy cô em, chú em lấy bà chị. Là xưng hô đủ lúng túng rồi! 

Nhưng ghê hơn là một vài chuyện sau đây: 
Thời Pháp thuộc, có một sinh viên tốt nghiệp Trường Luật, khóa đầu tiên, được bổ tri huyện về 

vùng ông nội trước kia trị nhậm. Cụ Lớn có giao du thân mật với một vị chánh tổng trong địa hạt, 
trong tình nghĩa nho lâm. Trước khi ông cháu đích tôn ra nhậm chức, Cụ Lớn viết thư cho Cụ 
Chánh, gửi gấm thằng cháu nội. Cụ Chánh ngay tình đến hầu quan. Vào tới công đường, vừa vái 
chào và thưa: "Bẩm quan lớn, tôi..." Quan đã quát: "Láo! sao giám xưng tôi với quan huyện". 

Sau đó ít lâu, quan cũng "cách mạng" hăng lắm. Rồi quan nay hiện đang ở Pháp. Chẳng biết có 
còn hoạt động cách mạng nữa hay không. Giá mà quan thôi đi cho thì đỡ khổ. 

Năm 1950, "khiến chán" hết tiền, tôi đành phản bội "Bác, Đảng" hồi cư. Căn nhà của tôi bị 
người chiếm hữu, vừa ở vừa cho thuê. Luật thời bấy giờ – vì muốn khuyến khích người "rinh tê" – 
cho quyền chủ được lấy lại nhà để ở. Nhưng người chiếm hữu ngoan cố. Còn người ở thuê thì trả 
lời không biết đầu đuôi gì. Chỉ biết thuê của người đó, nếu người đó bảo đi mới đi, chứ biết ai là 
chủ. Vậy chỉ còn cách nhờ... giới có thẩm quyền. Lúc đó là tòa án hoà giải rộng quyền. Chế độ 
"Quốc Gia Việt Nam của cựu hoàng Bảo Đại" kỵ tiếng vua quan, cho ra vẻ dân chủ. Dân bèn phải 
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phát minh ra tiếng "cụ" để gọi mấy ông lớn: cụ quận, cụ ty, cụ tỉnh, cụ thủ hiến,... nên có "cụ phó 
tỉnh trưởng" Nguyễn Đăng Viên, hồi đó mới trên dưới 20 tuổi! 

Hôm "cụ" chánh án – cỡ trên dưới 30 – đăng đường, trước vụ của tôi có mấy vụ khác. Một vụ 
đương đơn là mẹ của người quen (tôi không giám khẳng định là bạn) với "cụ". Khi trình tòa, bà cụ 
chắp tay xuýt xoa: Bẩm cụ chánh án, chúng con... "Cụ" khoái, xử trả lại nhà. 

Tôi cảm thấy gai nổi khắp người. Đến lượt, vừa nói: Thưa ông chánh án, chúng tôi... "Cụ" liền 
tác sắc: Trạch chủ các anh là bọn rán sành ra mỡ. Tôi chẳng hiểu nội vụ đòi nhà để ở theo luật định, 
mà lại là trường hợp bị người tiếm đoạt không những để sử dụng đã đành mà còn cho thuê trục lợi, 
thì tôi rán sành ra mỡ ở chỗ nào. Nhưng lại cũng biết miệng nhà quan, cãi lẽ sẽ được ghép tội xúc 
phạm người đại diện công lý, là bị còng tay liền một khi; đành ra về, coi như mất nhà, đi thuê mà ở 
vậy. "Cụ" nay yên giấc ngàn thu rồi. Xin bằng an cho phô ông! (La paix soit avec vous, cụ chánh 
án). 

Năm 1974, tôi có con cháu xin đi du học. Luật hồi đó bắt phải có người ở Huê Kỳ bảo lãnh. 
Tôi nhờ gia đình một người bạn Mỹ. Họ làm giấy, mang xin notary public [công chứng viên] thị 
thực. Như quí vị đều biết, nhiều khi notaty public Mỹ làm tờ chứng chữ ký rời rồi bấm ghim cộp 
một cái vào văn bản. Hội Đồng Du Học Việt Nam, gồm toàn những vị trên thông thiên văn, dưới 
tường địa lý, bèn bác. Vì lý do duy nhất: Chứng thực như vậy rồi lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia thì 
sao? Chắc các vị đó quen mửng như vậy nên suy bụng ta ra bụng người. Cũng đúng thôi. Giấy đi 
giấy về thì trễ niên khóa của con nhỏ. Tôi biết ông giám đốc Nha Du Học kiêm chủ tịch Hội Đồng 
đã ở Mỹ chán chê, làm gì chả biết lề lối làm ăn của Mỹ. Tuy nhiên cũng biết thêm: Tự đến kêu van 
cửa quan thì ăn nhằm gì. Bèn nhờ một bà bạn cùng du học với quan lớn dẫn vào hầu. 

Kẹt cái bạn của bà bạn chẳng lẽ một điều ông giám đốc hai điều ông giám đốc, nên thỏ thẻ: 
Chắc anh thừa biết lối thị thực của Mỹ... "Anh" xầm mặt phán: Rất tiếc, nguyên tắc là nguyên tắc. 

Tôi và bà bạn tiu nghỉu đi ra. Bà bạn xỉ vả: Xí! Tưởng ngon lắm, mà anh với tôi! Cho biết 
thân!  

Thì biết thân. Nó du học thì đất nước nhờ nhiều, chứ tôi được nhờ bao nhiêu? Nhà tôi không có 
mả vinh thân phì gia. Nay ông giám đốc ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu, tôi không biết. Nhưng chắc 
ông vẫn phải làm lớn, bằng không đất nước đã không khốn nạn như hiện nay. Đàng khác, tôi lại 
chắc mẩm là Việt Cộng thì phải quyết tâm xóa bỏ giai cấp, trật tự, tôn ti; khuyến khích mọi chuyện 
đảo lộn luân thường đạo lý, thì thế nào chúng cũng thay đổi cách xưng hô. Và sẽ hay hơn kiểu 
"đồng chí bố, đồng chí mẹ" của cái thuở ban đầu lưu luyến cách mạng mùa thu chết. Kể cả việc bỏ 
đê cho hết lụt lội, bỏ dấu chữ Việt để tiện cho sách báo và khỏi phải có những đặc chế phiền toái. 
Với quyền hạn chuyên chính vô bờ của cộng sản, làm gì chả một sớm một chiều là xong. 

Vậy mà, hỡi ơi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngồi nhìn anh Năm Đặng Văn Chà, giám đốc 
nhà xuất bản và tổng phát hành Nam Cường – bị bắt về tội phổ biến sách báo "ngụy", mắt đeo 
kiếng lão (anh 70 tuổi, nhưng vẫn thích chơi trống bỏi, chắc mang kiếng để chiêm ngưỡng dung 
nhan nữ cán bộ) – bị "chị" cán bộ cỡ 15, 16 tuổi, người xứ Quảng, kiểu con cái "liệt sĩ", mới được 
kết nạp cho đi tập sự lấy lý lịch, quát: Ai cho anh đưọc đeo kiếng trước mặt cán bộ? Anh Năm vội 
tụt kiếng nhét vô túi. Hú vía, không bị tịch thâu! 

Thế đấy, bằng tuổi bố mẹ, chúng cũng anh chị; bằng vai ông bà nội ngoại, chúng cũng anh chị 
tuốt. Các cụ đành thở dài. Chứ biết làm răng bi chừ? Lại còn trường hợp riêng tôi: Tôi giao dịch với 
một bà bạn. Tất nhiên chúng tôi gọi nhau là anh là chị. Tới hồi giao du thân mật hơn, tôi vẫn cứ 
một điều tôi hai điều chị. Bả thì lại muốn anh anh em em cho mùi mẫn. Bả cự, làm tôi phải trình 
bày: Bà ngang tuổi tôi, bự con hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, nhiều tài hơn tôi, thì bà "em" ở khổ nào, 
mà tôi "anh " ở khổ nào, đừng có xí xọn. Tuy bực mình, nhưng bả thấy thằng nhỏ cũng có lý. Bây 
giờ tôi một phương, bả một phương, nhớ thương chi lạ. 

Một vài chuyện vậy thôi, đủ thấy cái phiền. Thêm một vài chuyện chung, lại còn thấy phiền 
hơn. Phiền là vì chúng chứng tỏ việc xưng hô có thể đã là một yếu tố giết chết chính thể dân chủ tại 
Việt Nam ngay từ trứng nước. Giai đoạn thiếu dân chủ trong cách xưng hô nhất là dưới triều đại 
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Ngô Đình. Nếu tội nặng nhất của cộng sản là làm tinh thần toàn dân sa đọa, thì tội nặng nhất của 
Ngô Đình Diệm là làm tan biến hết chút sĩ khí cuối cùng còn lại nơi những người dân chi công bộc. 

Tôi nghe nói chỉ có hai người được xưng hô lễ độ là "thống tướng" Lê Văn Tỵ và "phó tổng 
thống" Nguyễn Ngọc Thơ. Thêm một vị tự khoe, giấy trắng mực đen, trong hồi ký, là "trung tướng" 
Trần Văn Đôn. Ngoại giả đều được coi như con ăn đầy tớ trong nhà. Cho nên có những giai thoại – 
về một ông bộ trưởng giáo sư thạc sĩ vào triều kiến, khi ra phải đi giật lùi đến nỗi bể cái thống, về 
một ông bộ trưởng giáo sư thạc sĩ khác xuống tóc "phản đối", xin xuất ngoại mà khiến "ông cố" 
chép miệng thở dài: Giá đừng xin đổi thêm ngoại tệ thì tốt hơn, và "bà cố" than phiền: Kiếm một 
con bẹc giê khó hơn kiếm mười thằng bộ trưởng. Chả biết thật hư, nhưng những phương diện quốc 
gia mà hớn hở được "anh thượng, chú thượng" mi mi tau tau thì làm sao đủ liêm sỉ cho đất nước 
khá nổi, còn nói gì đến dân chủ tự do. 

Giá thử ngay từ đầu mà những người cộng tác với gia đình nhà Ngô đòi hỏi sự xưng hô cho 
nghiêm chỉnh, thì chắc họ cũng biết dừng lại, nể trọng cộng sự viên, và thể chế dân chủ đã có thể 
bắt rễ tại Việt Nam, mà tình trạng đã có phần sáng sủa, không đến nỗi như ngày nay. 

Do đó, tôi mạn phép lẩm cẩm đề nghị một cách xưng hô, ít nhất để dùng trong các văn bản của 
Việt Nam ngày mai, sao cho có tính cách khuyến khích tinh thần dân chủ và tôn trọng con người, 
như sau: 

NGÔI THỨ NHẤT: TÔI – Người phát ngôn giữ tính cách nhất quán trong mọi tình huống, 
không mất nhân cách, không xúc phạm người đối thoại. Muốn phân biệt giới phái (cho mọi người 
biết là còn treo giá ngọc) thì phái nữ (có thể phải) viết hoa chữ T. 

NGÔI THỨ HAI: NGÀI – Người nghe được tâng bốc tối đa mà vẫn thống nhất, không giai 
cấp, không tuổi tác. Nếu cần phân biệt nam nữ, khi viết cho phái nữ dùng chữ N hoa. 

NGÔI THỨ BA: NGƯỜI – Kẻ được nhắc tới cũng được trọng vọng hết mức, lại không phân 
biệt già trẻ. Khi viết cũng có thể viết chữ N hoa đầu để phân biệt giới phái, nếu muốn hoặc cần. Số 
nhiều có thể dùng chúng tôi, các ngài, các người.  

Thí dụ I: 
Thưa ngài Trần Thu 
Chúng tôi đã họp xét hồ sơ du học của Người Trần Thị Diệu Mỹ và quyết định là việc thị thực 

chữ ký cần phải liền ngay trên văn bản. 
Vậy xin Ngài liên lạc với John Smith, yêu cầu người thi hành đúng thủ tục. Trân trọng kính 

chào Ngài. 
Thí Dụ II: 
- Thưa ngài, Người đi chợ đã lâu chưa? 
- Tôi thấy cũng đã lâu rồi, chắc Người cũng sắp về, mời Ngài vào chơi ngồi đợi Người một 

chút. 
Tôi có dịp nói chuyện này với bạn hữu. Họ nạt rằng: Mi mà thò cái khoản này ra là ta đập cho 

tả tơi hoa lá, mệt thở. Bao nhiêu tình tự của tiếng Việt đều gói ghém trong cách xưng hô, mà mi lại 
đi làm cái chuyện vô duyên. Tôi cũng biết vô duyên chứ, nhưng vấn đề lại thực có tầm vóc quan 
trọng, cần nêu lên. 

 
 
 

CHỨC TƯỚC VÀ HỌC VỊ 
 
Tôi đã cho rằng việc xưng hô coi vậy mà quan hệ đến việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. 
Thiệt chứ. Nước mình có hai nhân vật sáng lập hai chế độ "dân chủ" – Việt Nam Dân Chủ 

Cộng Hòa, ở Miền Bắc, là chủ tịch Hồ Chí Minh, và Việt Nam Cộng Hòa, ở Miền Nam, là tổng 
thống Ngô Đình Diệm – mà trong nhà, chúng tôi gọi là "chủ tịch cò ke" (vì Hồ đã là con cáo 
chuyên bắt gà rồi, mà chủ tịch lại còn có y chang bộ dạng và tư cách lẻo khẻo láo liên gian xảo của 
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dân cò ke cũng chuyên bắt trộm gà trộm chó) và "tổng phệ" (vì ông tổng thống lạch bạch như con 
vịt bầu mường, dáng dấp phụng phệu và tư thái phong kiến của một anh trọc phú nhà quê). Cả hai 
ông đều thiết lập chế độ "dân chủ" nhưng đều hiểu mình chính thị là... chủ dân. Hơn thế nữa, là cha 
dân lận! 

Ở Miền Bắc, ông Hồ là "cha già dân tộc" thì ở Miền Nam, ông Ngô là "bố trẻ quốc dân". Ông 
Hồ xưng bác với quốc dân đồng bào, nhiều người đáng tuổi bố ông ta. Ông Ngô mi mi tau tau với 
người cộng sự, coi tất cả là phường con ăn đầy tớ trong nhà. Thì đương nhiên chế độ của hai ông 
không thể nào là chế độ dân chủ. Muốn dân chủ, tối thiểu cũng phải bỏ được cái thái độ của kẻ tự 
cho mình là cha chú thiên hạ cũng như mặc cảm của kẻ tự chấp nhận làm con ăn đầy tớ cái đã. Việc 
gợi ý của tôi chẳng được ai hưởng ứng, bèn im luôn. Nhưng hôm nay lại viết! Cũng lại vấn đề xưng 
hô. Nhưng mà là về tước vị. 

Thú thật, tôi cũng chẳng am tường về vấn đề này cho lắm. Nên cũng chỉ nói đại khái thôi. 
Nhưng phải viết vì ngứa ngáy cái... mình mẩy! 

Xưa kia căn cứ như thế nào để mà gọi chức tước? Đại khái (thì tôi đã thưa trước chỉ biết đại 
khái thôi) là căn cứ theo chức, tước, phẩm, hàm. Chức là công việc hiện làm, chả hạn tri huyện. 
Tước là vị thế được vua phong, chả hạn quận công. Phẩm là ngạch trật thứ tự trong chín bực của 
triều đình, chả hạn cửu phẩm. Hàm là chức giả định, thường để thưởng người chức thấp nhưng có 
công, chả hạn tổng đốc hàm thượng thư. Nghĩa là một người giữ một chức nhỏ có thể có tước, 
phẩm, hàm cao hay ngược lại. 

Vậy, khi gọi, hẳn là gọi theo cái gì cao nhất. 
Cũng xưa kia, ta có tục hay lắm. Các cụ bà gánh vác giang sơn nhà chồng, nuôi chồng ăn học, 

mua nhiêu mua xã cho chồng. Có những vùng mà anh chàng nào đã đỗ đạt thành danh thành phận 
rồi là ế vợ! Các cô không thèm ngồi không ăn sẵn, một bước lên bà, mà đòi phải do công sức mình 
tần tảo, chồng mới được... phép thành ông nọ ông kia. Này nhé: 

Một quan là sáu mươi đồng 
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi. 
Chồng tôi cưỡi ngựa vinh qui... 

Như vậy, thì đương nhiên được gọi là thím nhiêu thím xã, cô tú cô cử, bà huyện bà phủ, cụ 
nghè cụ thượng là xứng đáng quá đi chứ. Và chức tước một khi đã đạt, thì được giữ dài dài, kể cả 
khi đã sang bên kia thế giới. Khi có công lớn, ông bà cha mẹ cũng được sắc phong nữa là đàng 
khác. Tôi cho đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc đấy. 

Thế nhưng từ thời Pháp thuộc trở đi, quí bà quí cô vùng lên "đòi quyền sống", mà truyền thống 
này lại cũng vẫn mang quàng luôn cho các cô thông cô ký, bà phán bà tham bà đốc chẳng có công 
lênh gì, thì cũng khí gượng ép. Vì các vị nữ lưu thành thị đó làm một màn quay nửa vòng 180 độ 
"phi cao đẳng bất thành phu phụ", chơi trò làm quan tắt, chỉ ngồi chờ các chàng học hành tới nơi tới 
chốn rồi xỏ mũi lôi về "tối rượu sâm banh, sáng sữa bò". 

Của đáng tội, nói đi cũng còn phải nói lại, nghe đâu cũng có những vị lo công danh chức tước 
cho chồng, nhưng bằng những phương cách nhàn hạ hơn nhiều, có khi lại còn... thích thú nữa là 
đàng khác. Chứ chả như bà Tú: 

Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
Eo xèo mặt nước buổi đò đông. 

Lạc hậu lắm nghe, mấy bà già trầu. Mà thôi, cũng cho qua. 
Rồi, bỗng nhiên "trời làm một cuộc lăng nhăng, ông thì xuống thằng, thằng lại lên ông". Cái 

đổi đời lọa nhất là việc vị nữ trung hào kiệt Trần Lệ Xuân, không những được mang tước vị là cố 
vấn phu nhân của đức ông chồng, lại mang luôn tước vị là đệ nhất phu nhân cho... đức anh chồng! 
Sự thể ra sao mà vinh hoa đơn kép đến thế, chỉ có ma (ăn cỗ) mới biết nổi. 

Chữ phu nhân vốn là tước vị để chỉ vợ nhỏ của thiên tử, rồi đến vợ vua chư hầu, sau đến vợ các 
quan đại phu Tàu. Ở nước ta, dễ dãi hơn, cũng chỉ xuống đến vợ các quan chức triều đình là cùng. 
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Nhưng nước lụt thì chó nhảy bàn độc. Có tổng thống phu nhân, có phó tổng thống phu nhân, 
có cố vấn phu nhân, có đại tướng phu nhân, có đại tá phu nhân, tổng trưởng phu nhân, nghị sĩ phu 
nhân, bác sĩ phu nhân, luật sư phu nhân, binh nhất phu nhân, binh nhì phu nhân, hành khất phu 
nhân, cò ke phu nhân, cà chớn phu nhân, vân vân và vân vân. Cũng chấp nhận thôi. Ai nỡ nước lụt 
không cho chó ngồi bàn độc? Nhưng hết lụt thì chó phải biết thân mà nhảy xuống, chứ vẫn cứ đòi 
chồm chỗm trên bàn độc thì người ta đánh... cho bỏ bầm! Chết cái có vẻ chúng vẫn không hiểu nổi 
một điều giản đơn như thế. Chả thế mà ông bà mình vẫn mắng con cháu: Đồ ngu như chó? 

Gần hai chục năm nay, hai cái cộng hòa chết ngóm rồi, ông Phạm Nam Sách đang hì hục tái 
dựng chưa nổi, mà vẫn còn tổng thống, phó tổng thống, tướng tá, nghị sĩ, dân biểu, giáo sư, bác sĩ, 
luật sư, kỹ sư,... đấy. Mỗi khi được giới thiệu, đâm hoang mang. Chả hạn, chẳng hiểu "cái gọi là 
bác sĩ" đó có được chữa bịnh không, "cái gọi là giáo sư" đó dạy học ở đâu, ở cấp mấy, "cái gọi là 
luật sư, kỹ sư" đó làm ăn với tổ hợp nào. 

Riêng mấy vị còn hành nghề thì tha hồ trưng bày tước vị khi quảng cáo, khi giao dịch, khi thảo 
luận về nghiệp vụ, để bảo đảm thẩm quyền. Nhưng có hài thì cũng hài một cách có văn hóa một 
chút, chứ cái gì lại: 

Luật sư La Văn Liếm, Esq. 
hoặc: 
Bác sĩ Lưu Văn Chích, M.D. 
Bộ vừa là luật sư vừa là quí tộc Ăng lê lại kiêm nghề hộ tống; vừa là y sĩ vừa là Medical 

Department, vừa là... tiểu bang Maryland? 
Ngoài ra thì rêu rao một cách vô duyên làm gì để khiến người thức giả nổi gai ốc. Bàn về giáo 

dục, ai cần đến mảnh bằng tiến sĩ y khoa, làm văn nghệ ai quan tâm đến mảnh bằng tiến sĩ kinh tế? 
Rồi riêng với các vị ở Hoa Kỳ thì còn cần nhắn nhủ rằng engineer không phải là kỹ sư, học 

xong cái bằng bachelor in engineering lại càng không phải là kỹ sư. Khi nào có quyền ghi kèm quí 
danh hai chữ PE, lúc đó hãy tự cho là kỹ sư. Giáo chức cũng vậy, dạy trung học đệ nhất cấp, đệ nhị 
cấp dù có Ph.D. cũng vẫn chỉ là thày giáo (teacher), dạy đại học không có tenure là professor hoặc 
cùng giả associate professor thì chỉ là instructor. Có tí khoa bảng thì cũng cần có tí liêm sỉ để biết 
chính danh cho cụ Khổng khỏi chết rồi mà không nằm yên trong mộ. Lại cũng ở đâu không biết, 
chứ ở Hoa Kỳ, đàn bà con gái bảnh lắm. Nghề nào, ngành nào cũng có mặt, có khi còn hơn các ông 
nhiều. Nên có những bà không chịu cả mang tên chồng, họ chồng (xưa kia có tục một chồng một 
vợ thì vợ theo họ chồng mà giữ tên cúng cơm, hoặc một chồng nhiều... vợ thì theo tên chồng mà 
giữ họ cha). Vậy còn lý do gì để người vợ dùng chức tước học vị của chồng chăng? Khi chồng 
không có tí ti gì mà người vợ lại có... tùm lum thì sao? Đi riêng rẽ thì ai có gì... xài nấy được rồi. 
Nhưng khi đi chung, cần giới thiệu mà: Bác sĩ Lưu văn Chích và phu nhân, đành coi như tạm được. 
Nhưng Bác sĩ Lưu Thị Chích và phu quân sao nghe nó tê tái quá (có vẻ là cái quân phu phen 
chuyên khuân vác... thùng mỡ hay bao gạo chỉ xanh thuê). Liệu các ông có vui lòng làm... dượng 
bác sĩ, dượng luật sư không? 

Quí vị nam nữ đồng hương tính mần răng về vụ này bây chừ, hả trời?  
 
 
 

TÔN GIÁO VÀ ĐẤT NƯỚC 
 
Tôi là một người dân, cũng như tối đại đa số đồng bào, chỉ mong sao được để cho yên ổn, chí 

thú làm ăn, tay làm hàm nhai. Thế nhưng giấc mộng lương thiện nhỏ nhoi đó cũng chẳng bao giờ 
có nổi. Mà chẳng biết tại sao, nên có lẽ đành tự nhủ là bị trời hành. Riêng tôi, may nhờ đôi ba năm 
cắp sách đến trường, cũng cảm thấy có tí bổn phận, nên đôi lúc lại băn khoăn tự hỏi cái cớ sự nó tự 
đâu mà ra. Tất nhiên, cái băn khoăn và cái giải đáp của một người dân tầm thường cũng sẽ rất tầm 
thường. Xin đừng ai chụp mũ, vì nó phát xuất tự tấm lòng, có thể rất thiển cận nhưng rất thành 
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thực. Cái quan trọng là nên xét nó đúng hay nó sai. Nếu sai thì sai ở điểm nào, và phải bổ túc ra 
sao, mà chẳng nên chỉ xỉ vả hay im lặng. 

Kể từ 1945 đến nay, là ngoài 50 năm rồi, nghĩ hoài, nghĩ mãi, thì tôi cũng vẫn thấy rõ ràng 
rằng người Việt mình, bình thường ra, là phải chẳng thua kém chi ai, thế thì tại sao rút cục lại đến 
nỗi như ngày nay. Và, riêng tôi, thì tự rút ra kết luận là, ở tất cả các nước khác, dân chúng dù tệ mạt 
đến đâu, nhưng người lãnh đạo của họ cũng không đến nỗi quá ư khốn nạn như ở nước mình. Kể từ 
sau Đệ Nhị Thế Chiến, Việt Nam chỉ có phỉ quyền cộng sản, ngụy quyền tay sai, mà không hề có 
chính quyền. Thế cho nên ngoài nhà nước cai trị – phỉ quyền hoặc ngụy quyền – chung quanh toàn 
thị lũ bấu xấu để kiếm chác. Hiếm hoi có người muốn giúp dân giúp nước, thì cũng như cái dằm 
nhỏ trong cả guồng máy, sớm muộn cũng bị nghiến nát mà thôi. 

Cho nên, xét cho cùng, đất nước chúng ta, Nam Bắc gì, thì cũng chỉ có hai bộ phận: bộ phận 
thống trị – phỉ quyền hoặc ngụy quyền – đối lập với đại bộ phận quần chúng nạn nhân bị trị. Hai bộ 
phận thống trị thì quá rõ ràng rồi, xin miễn bàn đến. Còn bộ phận bị trị chúng ta thì sao? 

Theo tôi thấy, chúng ta gồm một tối đại đa số là người thôn quê rừng núi vẫn giữ phần lớn bản 
chất thuần hậu chất phác của cha ông và một thiểu số dân thành thị đã biến chất, dở trăng dở đèn, 
cái xấu nhiều hơn cái tốt. Nhưng cái thiểu số này lại ồn ào và có khả năng ảnh hưởng nhiều đến 
mọi sự việc suốt 50 năm qua. Thực lực của họ qui tụ vào những tổ chức này: 

Công Giáo, mạnh hơn cả, vì có cán bộ, có tổ chức, có tiền bạc, có hậu thuẫn, có chỉ đạo quốc 
tế. 

Hòa Hảo, tạm coi như có chút thực lực, chút tổ chức, nhưng thiếu cán bộ. Cao Đài, tương tự 
như Hòa Hảo. 

Phật Giáo, hậu thuẫn nhiều nhưng bản chất phân hóa, không có cán bộ. Tin Lành, chưa chứng 
tỏ được thực lực, ít nhất ở mặt nổi. 

Tôi không nói đến các đảng phái, đoàn thể, vì thực chất từ 1947 trở đi, không còn đảng phái, 
đoàn thể nào có thể coi là một thế lực đáng đếm xỉa đến nữa, kể cả trên mặt nhân tâm lẫn thế lực. 

Tại sao vậy? Tại vì lớp người xả thân vì việc nghĩa đã hoặc bị cộng sản hoặc cộng hòa tiêu 
diệt, còn không thì đã quá già nua hoặc đã từ giã cõi đời rồi. Lớp người sau, sinh trưởng trong một 
bối cảnh sa đọa, chỉ lo vinh thân phì gia, lễ nghĩa liêm sỉ không màng. Nên đều cố len lách vào 
guồng máy của bạo quyền để chấm mút. Còn lại người nào có đôi chút lương tâm thì cũng chỉ hoạt 
động với tính cách an toàn, tài tử, giải trí, giết thời giờ, trong tâm trạng may ra gặp gió thì phất cờ, 
lúc đó sẽ hay, gặp đâu tính đó. 

Hóa ra nhìn đi nhìn lại, lực lượng chống lại nhà nước bạo quyền – phỉ quyền hay ngụy quyền – 
chỉ trông vào các tôn giáo. Khi nào tôn giáo đi với bạo quyền, thì bạo quyền mạnh quần chúng yếu. 
Khi nào tôn giáo chống bạo quyền thì bạo quyền yếu quần chúng mạnh. Chứng minh rõ rệt là các 
khu tự trị Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài trong cuộc xung đột Việt Minh-Pháp 1946-1954. Và gần 
nhất là vụ Phật Giáo chống chế độ Ngô Đình Diệm 1963: chống đúng, thì toàn dân, kể cả tối đại đa 
số người đồng đạo với gia đình ông Diệm, đều nhất tề đứng lên. Và do đó, cũng đi đến kết luận là 
nếu các vị lãnh đạo các tôn giáo mà là người yêu nước, đạo đức, để việc công lên trên việc tư, việc 
nước trên việc đạo, có tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, thì chuyện dẹp bạo quyền chỉ là một 
sớm một chiều. Bởi vì giữa tín đồ các tôn giáo thì quả là quá ư dễ dàng. Chưa hề có một sự mâu 
thuẫn nào giữa họ với nhau. Họ vẫn sống hòa thuận vui vẻ. Và nhất hô bá ứng, luôn luôn đoàn kết 
trong công cuộc chung của dân tộc đất nước. Thế nhưng thực tế thì bạo quyền vẫn chễm chệ liên 
tục ngồi trên đầu trên cổ. Thì là tại các người giữ trách nhiệm lãnh đạo các tôn giáo đã không làm 
thiên chức của mình, hay đúng hơn đã là những người thiếu tư cách. Họ đã vì những ý nghĩ thiển 
cận về tín ngưỡng, về tự ái, về quyền lợi phe phái mà sách động các đồng đạo cuồng tín gây nên 
những xáo trộn, rút cục chỉ có lợi cho chính họ và bạo quyền, đồng minh của họ. Lại cũng lấy thí 
dụ những ngày xáo trộn sau vụ đảo chính 1-11-1963. 
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Tín ngưỡng là tối thượng? Giáo hội trên quốc gia? Tôn giáo chỉ đạo chính trị? Chúng ta phải 
làm bổn phận tín hữu trước bổn phận công dân? Hình như chưa bao giờ chúng ta nghiêm chỉnh đặt 
những vấn đề này. 

Ngày nay, ở hải ngoại, tình trạng cũng không có gì thay đổi. Mà đất nước cha ông chúng ta 
một ngày nào được cứu thoát khỏi bàn tay bạo quyền hiện đang phá tan phá nát di sản tổ tiên, thì sẽ 
chỉ do các tôn giáo và các tín hữu. Muốn như thế thì một điều kiện cần là phải có các người lãnh 
đạo cho ra hồn. Thế nhưng điều kiện cần và đủ hơn cả lại chính là các tín đồ đạo giáo phải trưởng 
thành. Tin giáo chủ, tin giáo hội, tin cán bộ truyền giáo. Miễn là không phải cái tin mê muội, cuồng 
tín, ngu xuẩn, không còn trí phán đoán sơ đẳng của con người. Dĩ nhiên đây tôi nói về những người 
có đôi chút trình độ, đa số là dân thành thị, không phải những tín hữu loại bà già trầu. 

Tôi nói thế vì những vị có ăn có học tôi đã gặp, mà có theo một tôn giáo, khi bàn về lời giáo 
chủ, về kinh sách, thì tôi đều phát giác ra rằng họ chẳng bao giờ tìm đọc, tìm hiểu, mà chỉ cắm đầu 
nghe mấy lời các cán bộ truyền giáo nói nhăng nói cuội rồi gân cổ cãi. 

Chỉ vừa mới đây thôi, trong một buổi mạn đàm với một ông tiến sĩ y khoa – rất thành công 
trong nghề nghiệp, rất ngoan đạo, rất hãnh diện về sự học hỏi cũng như việc hướng dẫn vợ con 
trong cuộc sống – chúng tôi có đề cập đến đạo giáo. Bàn về Thánh Kinh, tôi nói gồm có đến hơn 70 
cuốn và hẳn phải do nhiều người thêm bớt. Ông nhất định bảo Thánh Kinh chỉ có bốn cuốn, mỗi 
cuốn chỉ do một ông thánh viết mà thôi, đó là các thánh Mathiêu, Mác, Luých, và Giăng. Thế thì rõ 
ràng ông chưa bao giờ đụng tới cuốn Thánh Kinh cả, lại cũng chỉ mới nghe nói đến phần Phúc Âm 
thuật về quãng đời của Chúa Giê Xu thôi, mà hẳn cũng chưa bao giờ để mắt tới nữa. Nhưng ông 
vẫn cứ nhất định là ông đúng, vì ông vốn dòng đạo gốc! 

Với những người này, có mang kinh sách ra dí vào tận mắt, họ vẫn không tin những điều nói 
trong kinh sách đó là sự thật. Y chang như các đảng viên cộng sản ngu dốt chỉ biết có "Bác và 
Đảng". Cứ nhất định rằng chúa cứu thế Marx, giáo hội Đệ Tam Quốc Tế, tòa thánh Moskva, đức 
thánh cha Lê, Xít, Mao, hội thánh địa phương, đảng, cán bộ thừa sai cách mạng, tất cả là chân lý, 
mà không bao giờ tìm hiểu cái chân lý đó nó ra làm sao!!! 

Cho đến khi nào chưa hết những tín hữu loại đó, vẫn còn những nhà lãnh đạo tinh thần thiển 
cận, thì đừng nói đến chuyện giải phóng đất nước, quang phục quê hương, tự do, dân chủ, ấm no. 
Nếu không muốn là phường ảo tưởng. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vừa viết đến đây, tôi lại nhận 
được tờ Thiện Chí từ Đức Quốc gửi sang. Tiện đây, tôi xin trích đăng giấc mơ của một... tên ngu 
độn "con nhà khoa cử – ông đỗ tiến sĩ Hán học – dạy đại học, làm nghị sĩ 'thời ngụy', cộng sản nằm 
vùng, thời hậu 75 làm tới ngang thứ trưởng" hiện còn trong nước vọng ra: 

Tôi rất tiếc, các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do, các Liên Minh Dân Chủ, Phục Quốc,... 
lâu ngày ở nước ngoài, không ai hiểu một chút gì về Việt Nam cả, thật là một đàn cừu, con hổ dữ to 
lớn cọng sản không sợ mà chỉ lo hơn nhau tiếng gáy và chút ngôi thứ hão tại nơi ở đậu xứ người, 
mà luôn luôn tranh chấp nhau, chưa có một tổ chức thống nhất và mạnh. Thật đau lòng, thật đau 
lòng, thật đau lòng... 

... Đầu tiên, các lực lượng Việt Nam ở nước ngoài là quan trọng. Vì có phương tiện và an toàn. 
Cọng sản Việt Nam chưa làm gì được những lực lượng này, chỉ chờ ai đó về tới trong nước là tóm 
và cho vào nhà đá, để đổi chác với Pháp, Mỹ, Úc. Những lực lượng Việt kiều phải đoàn kết. Điều 
này rất khó, các đảng không ai chịu ai. Ở miền Nam trước 75, nội bộ Quốc Dân Đảng đã hơn 10 
hệ phái (...) Chỉ còn một con đường là lập một Hội Đồng Việt Nam Hải Ngoại, mời một số các lãnh 
tụ tôn giáo nổi tiếng, có tuổi mà còn năng lực, đứng ra như một hội đồng tổng thống của 
Gorbachev. Phật, Công giáo, Tin lành,... Các vị này điều hành Ủy Ban Đoàn Kết Việt Nam Hải 
Ngoại, tuyên thệ hy sinh cho sự thương yêu nhau của người Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, 
đảng phái,... và tuyên thệ không có tham vọng chánh trị, chỉ có cố vấn chứ không giữ bất cứ một 
chức quyền nào nếu có sau này. 

Chả lẽ, trong hai triệu người Việt Nam ở nước ngoài mà không tìm được vài chục như vậy 
sao? (Đau lòng Nguyễn Việt Dân gửi thư cho ông Bùi Tín)  
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GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VÀ ĐẤT NƯỚC 
 
Trong mục Vấn Đề Hôm Nay, bài "Tôn giáo và đất nước", bà Hoàng Thị Ngọ băn khoăn: Kể 

từ 1945 đến nay, là ngoài 50 năm rồi, nghĩ hoài, nghĩ mãi, thì tôi cũng vẫn thấy rõ ràng rằng người 
Việt mình, bình thường ra, là phải chẳng thua kém chi ai, thế thì tại sao rút cục lại đến nỗi như ngày 
nay. Tôi xin được bàn góp: Đó là do hệ quả của cái giáo dục học đường. Và xin quảng diễn như 
sau: 

Trước hết tôi xác định Việt Nam là một nước nông nghiệp và đồng ý với bà Hoàng Thị Ngọ 
rằng: 

Chúng ta gồm một tối đại đa số là người thôn quê rừng núi vẫn giữ phần lớn bản chất thuần 
hậu chất phác của cha ông và một thiểu số dân thành thị đã biến chất, dở trăng dở đèn, cái xấu 
nhiều hơn cái tốt. Nhưng cái thiểu số này lại ồn ào và có khả năng ảnh hưởng đến mọi việc suốt 50 
năm qua. 

Cái đa số đó, ngày nay, tôi cho vào khoảng 80%, và cái thiểu số là 20%.  
Thứ đến, tôi lại cũng xác định là bất kỳ ở đâu thì nhà nước cai trị cũng như các thành phần lãnh 

đạo tinh thần, trong đó có tôn giáo, đều gồm những phần tử có chữ nghĩa, nghĩa là chịu sự giáo dục 
của học đường. Nói một cách khác, giáo dục học đường sẽ ấn định cung cách cai trị của nhà nước 
và tư cách các người giữ vai trò lãnh đạo. Và nhà nước đốn mạt, người lãnh đạo đốn mạt thì dân 
chúng khổ, đất nước suy vong. 

Mà ở Việt Nam, tôi thấy, là một trường hợp đặc biệt, vì có những nền giáo dục học đường 
hoàn toàn riêng rẽ, những thành phần cắp sách rất khác biệt, tùy theo thế hệ. 

Ông cha chúng ta học chữ Nho, chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo. Cái học 
đó hay dở, tôi không giám lạm bàn. Có điều tôi biết rằng đó là cái học để làm người trước tiên. 
Tiên học lễ hậu học văn, trước học lễ nghĩa liêm sỉ, sau mới học đến văn bài. 

Tiến vi quan đạt vi sư, phùng thời thì mang tài kinh luân ra kinh bang tế thế giúp đời, gặp vận 
bĩ thì về dạy học, đào tạo nhân tài, sống mẫu mực, làm gương cho mọi người noi theo. Không thế 
cũng không được. Họ bị thanh nghị của nho lâm, tức lời khiển trách, lòng khinh rẻ, thái độ tẩy chay 
của giới có học, bị trăm ngàn con mắt của người không học nhòm ngó. Chúng ta nay thường còn có 
câu: Người có ăn có học, thì phải thế này, thế nọ, không được làm chuyện nọ, chuyện kia... là do ở 
cái chủ trương của nền giáo dục học đường này. 

Hơn nữa, người cắp sách đi học cũng chỉ là người của thôn ổ. Dù có xuất chính, bôn ba đi đâu 
rồi cuối cùng cũng trở về với xóm với làng. Tâm trạng "áo gấm về quê" cho đến nay cũng còn chưa 
dứt là do nguồn gốc đó. 

Gia phả nhà tôi còn ghi cụ ngoại tôi làm tri huyện bao nhiêu năm trời, ông tôi làm tri huyện đã 
15 năm mà, khi ngoại tổ mất, gặp năm 1904 đói kém, gia đình nội ngoại không có tiền làm ma, 
phải quàn ở ngoài ruộng để sau lo dần. Cụ nội tôi đi dạy học, mãi năm 1932 mới mất, lúc này con 
cháu đủ điều kiện chôn cất, mới được mồ yên mả đẹp ngay. Tôi lại cũng thường theo hầu ông tôi đi 
thăm các cụ nhà nho lúc đã điền viên tuế nguyệt, tức thôi làm việc, về hưu. Phần lớn đều ở cái cảnh 
cụ tuần Đỗ Dương Thanh, tục gọi cụ Tuần Cốc, ở làng Cốc. 

Cụ về hưu, cụ bà mất sớm, vẫn ngụ trong căn nhà lá ba gian ọp ẹp. Cô con gái không giám đi 
lấy chồng, ở nhà phụng dưỡng cha già. Hai cụ đãi đằng nhau ở nhà trên, cô cháu chúng tôi ngồi ăn 
dưới bếp. Cả hai mâm đều có dĩa cà, dĩa rau muống luộc, bát tương chấm. Mâm trên thêm cút rượu 
do người hàng xóm thấy cụ Tuần có khách phương xa tới, mang sang biếu! 

Thế cho nên chúng ta có một lớp sĩ phu đáng lấy làm hãnh diện. Tiêu biểu lớp cuối mùa là 
những Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Văn Can, Ngô Đức Kế... Ngày 
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nay có nhiều người, nhất là người Mỹ và người chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ, đo lường thành quả 
bằng đồng tiền, hẳn sẽ lên án kết tội đó là những kẻ điên gàn, bất tài vô tướng. 

Người Pháp tới, chúng ta có thế hệ học chữ Pháp. Xã hội thành thị cũng lần lần thành hình. Và 
các trường cấp cao chỉ có ở những thành phố lớn. Có thể phần nào những người học chữ Pháp này 
xa rời dần đồng ruộng, tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức của nhà nho và làm quen với những 
tư tưởng dân chủ, tự do, cá nhân chủ nghĩa của Montesquieu, Rousseau, Voltaire,... chủ nghĩa kim 
tiền của Tây Phương. Nhưng họ học cái học bác thức (encyclopédique) của chương trình giáo dục 
cải tổ của cách mạng 1789 và Nã Phá Luân Đệ Nhất, chủ biết nhiều hiểu rộng nên cũng chưa hết 
hẳn tính "điên gàn" của ông cha, tiếp tục làm gương "phản động" cho con em. Đó là những Phạm 
Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Phạm Duy Tốn của Trường Thông Ngôn (École des 
Interprètes). Trẻ hơn nữa là những Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Đoàn (Đào, Đặng?) Trần 
Nghiệp, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Xuân Chữ,... của những Trường Thành Chung, Trường Bưởi, 
Trường Thương Mại,... Nếu chẳng thành công, thì họ cũng thành nhân. Tệ lắm, cuối cùng thì họ 
cũng còn là tập đoàn kẻ sĩ cuối mùa, nhóm Caravelle, để đệ nạp lên "tổng thống anh minh" một lời 
khuyến cáo. Lớp người này, ngày nay, kể như không còn mấy ai hiện hữu trên cõi đời này. 

Từ 1945 trở đi, chúng ta học toàn chữ Việt. Và chúng ta chỉ được hoặc ở nông thôn hoặc ở 
thành thị. Người thành phố đâm ra biến chất rất nhiều, lại hết hẳn tính chất nông dân. 

Đáng lẽ là hai điều đáng mừng thì lại hóa ra bất hạnh. Vì hoàn cảnh đất nước, người cắp sách 
đi học phải học nhồi học nhét để lên lớp, để thi đậu, để khỏi bị gọi nhập ngũ. Vì không đủ ngoại 
ngữ, vì không có tài liệu, người đi học phải "học tủ". Thày giáo không làm thiên chức đào tạo con 
người mà là dạy môn học, bán tài liệu. Học trò không đi học để làm người mà học các lớp... luyện 
Toán Lý Hóa, "quay phim, chép bùa" để lấy mảnh bằng chạy chết! 

Như vậy, những người sinh khoảng từ năm 1940 trở đi, nay khoảng ngót nghét 55/60 tuổi, có 
thể nói không được học để làm người ở nhà trường. Lại thêm "tổng thống anh minh" về chấp chính, 
chỉ muốn toàn một loại "mi mi tau tau, cụ cụ con con", nên nảy sinh những thạc sĩ giáo sư đi giật 
lùi làm bể cái thống, những giáo sư thạc sĩ "xuống tóc... đi hành hương". Thì lũ học sinh biết cư xử 
gì hơn? Kẻ được ân sủng đi học ở ngoại quốc thì lại ăn phải cái bả làm dáng thiên cộng của thế hệ 
mù lòa tây phương. 

Dĩ nhiên thời nào cũng có người tốt kẻ xấu. Vấn đề là thứ nào nhiều, thứ nào ít. Tôi đã từng 
hỏi rất nhiều người chỉ giùm tôi một nhân vật – một thôi – nào mà tự chính họ cho là xứng đáng để 
họ khâm phục. Họ đều chịu, không tìm ra được ai cả. Họa chăng còn là trong số những người sống 
âm thầm, lùi mình trong bóng tối. Những người này lương thiện là do ảnh hưởng gia đình và sự tự 
chế của chính họ. Mà không phải do học đường. 

Chúng ta thường có ý nghĩ rằng thiên hạ cho quá khứ đẹp là vì họ quên những điều xấu mà chỉ 
còn nhớ những điều tốt. Riêng về giáo dục và chính trị, và cũng riêng cho phần tôi, thì tôi xin luận 
giải là: Giáo dục, chính trị xưa kia khá hơn là vì ông cha chúng ta chủ trương đức trị hoặc cùng lắm 
là nhân trị, thì cái học, con người được đúc nặn trong khuôn khổ đạo đức; ngày nay đành rằng 
chẳng có đạo đế, đạo vương, thì đạo bá và theo con đường pháp trị, nhưng chúng ta lại chưa hề có 
luật pháp. Luật Hồng Đức, luật Gia Long, luật Pháp cho vào một xó, nhà nước cai trị bằng sắc lệnh, 
nghị quyết. 

Thế cho nên, ngoài những "lãnh tụ" do ngoại bang nhồi nắn mang về đặt lên, từ sau 1963, lại 
thêm những hiện tượng vô cùng lợm giọng: Nước lụt, tên hề Nguyễn Khánh mở màn, rồi Nguyễn 
Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu chễm chệ nhảy lên bàn độc, tiếp đến những "nhô con" ra làm chính trị. 
Thì những "con" khác bỗng cảm thấy bất cứ của nợ nào trong mười hai con giáp, dĩ chí đến cả sâu 
bọ cũng tự cho thừa sức làm... tổng thống, thủ tướng. Và bịnh hoang tưởng tràn lan. Vậy nếu lớp 
người già di tản ngày nay – đa số là thị dân, thụ nhận một nền giáo dục học đường chạy chết – có 
điên khùng, bê bối, thiết nghĩ các bạn trẻ cũng cần phải thông cảm, bỏ qua, và không thể lấy nê – vì 
họ – mà xa lánh mọi sinh hoạt. Trái lại càng phải hăng hái xông vào để vực cộng đồng, đất nước 
lên. Lại bây giờ, những người trẻ trong nước chẳng buồn đặt vấn đề giáo dục học đường làm chi. 
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Còn những người ở hải ngoại thì học chữ của nước mình dung thân. Ta hãy tạm nói đến số nhiều 
nhất, những người học chương trình Mỹ, chữ Anh. Học đường Mỹ, theo tôi, phần lớn, không làm 
việc giáo dục (education), mà làm việc huấn luyện (training). Họ dạy môn học, họ đào tạo chuyên 
viên. Vấn đề đức dục thuộc gia đình hoặc giáo hội. Mà thường thì gia đình và giáo hội ở Mỹ không 
làm nổi công việc này, hoặc có khi cũng đồng ý với cái thang giá trị của việc thành công tính bằng 
hàng số trong trương mục ngân hàng. Cho nên anh hùng quốc gia (national hero) là những anh chị 
chơi bóng giỏi, đánh đấm khoẻ, đóng phim mê ly, ca hát nhảm nhí, hoặc kiếm ra lắm tiền bất kể 
bằng phương thức nào... Họ là công dân của một quốc gia giầu có, hùng cường, an bình hàng mấy 
trăm năm nay. Họ có quyền điên rồ về đủ mọi thứ. Nhưng chúng ta là công dân – nếu ai còn muốn 
nhận mình là công dân – một nước khốn khổ nhất thế giới hiện nay, thì cái thách đố của người trẻ 
thế hệ hôm nay là gì hẳn là điều không cần phải mất công tìm kiếm. 

Tôi hy vọng do một may mắn nào khiến những hàng này tới mắt một bạn trẻ nào đó và bạn đó 
sẽ tự trả lời. 

 
 

 
CÓ PHẢI LỚP NGƯỜI GIÀ VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI  

MẤT DẠY, ĐIÊN KHÙNG, BÊ BỐI KHÔNG? 
 
Trong nguyệt san Người Dân số 75, tháng 11-19-96, phát hành tại Costa Mesa, California và 

trong nguyệt san Người Việt Fort Smith, số 1 tháng 12-1996, phát hành tại Fort Smith, Arkansas, 
bà Huỳnh Thị Nữ có viết một bài nhan đề: Giáo Dục Học Đường và Đất Nước với nội dung bôi 
bác, nhục mạ và vu khống tập thể người già Việt Nam cả nam lẫn nữ trong thế hệ 55/60 tuổi hoặc 
sinh trong khoảng 1940 trở đi. 

Đọc bài viết này của [bà Huỳnh] Thị Nữ, giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại có thể hiểu lầm về 
ông bà, cha mẹ, anh chị của họ. Bởi vậy chúng tôi cần phải lên tiếng minh định sự thật mà bà Nữ đã 
cố tình xuyên tạc, bóp méo đầy ác ý làm suy giảm mối tình cảm thuần nhất của con người Việt 
Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác.  

I. Vào đề: 
Nhận xét cách dùng chữ và mạch văn cũng như đọc qua phần gia phả thì chúng tôi có thể xác 

định được bà Huỳnh Thị Nữ thuộc thế hệ cao niên thất thập cổ lai hi, gần đất xa trời, nhưng bà Nữ 
không giống những bậc cao niên khác an nhàn tuổi thọ, mà bà lại gắng gượng viết ra bài báo để đả 
kích hết thảy một thế hệ người Việt đã dùng hết tuổi xuân để phụng sự đất nước và phục vụ dân 
tộc. Bài viết của bà Nữ gồm những phần như sau: 

1. Giáo dục thời Nho học. 
Trước hết bà Nữ hết lời ca ngợi nền giáo dục Nho học và tỏ ra vô cùng luyến tiếc nền giáo dục 

này. Bà căn cứ trên câu "tiên học lễ hậu học văn" để kết luận là nền giáo dục Nho học là một nền 
giáo dục dạy làm người trước hết các vấn đề khác. 

Chúng tôi đồng ý với bà Nữ về lời ca ngợi ấy, nhưng chúng tôi không hề luyến tiếc, bởi vì nếu 
dân Việt cứ tiếp tục mãi cho tới ngày nay nền Nho học thì liệu nền giáo dục Nho học còn có tác 
dụng đào tạo nên con người đáp ứng được với trào lưu tiến hóa của nhân loại hay không? Câu trả 
lời đã rõ ràng và tất yếu khẳng định: nền giáo dục Nho học của cha ông chúng ta ngày xưa không 
thể tồn tại trong thế giới khoa học kỹ thuật ngày nay. Nguyễn Trường Tộ đã uất ức lâm bệnh mà 
chết vì không thuyết phục được triều đình nước ta bãi bỏ Nho học và cải cách đất nước hầu theo kịp 
các nước tân tiến trên thế giới. 

2. Giáo dục thời Pháp thuộc. 
Bà Nữ không ca tụng nền giáo dục thời Pháp thuộc cho lắm, dù cũng xác nhận nền giáo dục 

này đã tạo nên một lớp người "không thành công cũng thành nhân" nhưng lại mâu thuẫn với nhận 
xét của bà, như nguyên văn "những người theo học chữ Pháp xa rời đồng ruộng, xa rời tam cương 
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ngũ thường, tam tòng tứ đức của nhà nho". Bà Nữ cũng cho rằng những người xuất thân từ trường 
Thông Ngôn, trường Thành Chung, trường Bưởi, trường Thương Mại là những kẻ sĩ cuối mùa có 
thành tích chống kháng Ngô Đình Diệm, qua nhóm Caravelle. 

Để tránh va chạm không có lợi cho tình đoàn kết, chúng tôi không muốn bàn sát về giáo dục 
thời Pháp thuộc cùng với hệ quả liên hệ. 

3. Giáo dục của Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. 
Về giáo dục của nước ta trong giai đoạn này, bà Huỳnh Thị Nữ đã viết như sau:  
Vì hoàn cảnh đất nước, người cắp sách đi học phải học nhồi học nhét để lên lớp, để thi đậu, để 

khỏi bị gọi nhập ngũ. Vì không đủ ngoại ngữ, vì không có tài liệu, người đi học phải "học tủ". Thầy 
giáo không làm thiên chức đào tạo con người mà là dạy môn học, bán tài liệu. Học trò không đi 
học để làm người mà học các lớp... luyện Toán Lý Hóa, "quay phim, chép bùa" để lấy mảnh bằng 
chạy chết! 

Bà Nữ viết tiếp: 
Như vậy những người sinh khoảng từ năm 1940 trở đi, nay khoảng ngót nghét 55/60 tuổi, có 

thể nói không được học để làm người ở nhà trường. Lại thêm "tổng thống anh minh" về chấp chính, 
chỉ muốn toàn một loại "mi mi tau tau, cụ cụ con con", nên nảy sinh những thạc sĩ, giáo sư đi giật 
lùi làm bể cái thống, những giáo sư thạc sĩ 'xuống tóc... đi hành hương', thì lũ học sinh biết cư xử 
gì hơn? 

Chúng tôi sẽ trả lời bà Nữ từng ý, từng câu của đoạn văn nêu trên: Như mọi người đã biết, bắt 
đầu niên học 1946-1947, nhân dân Việt Nam mới có được một nền giáo dục độc lập chuyển tiếp từ 
thời kỳ Pháp thuộc, do đó phải từ từ đi từng bước để tiến lên một nền giáo dục với ba nguyên tắc 
căn bản là: nhân bản, dân tộc và khai phóng [1]. Ba nguyên tắc giáo dục này đã được áp dụng và 
phong phú hóa cho thế hệ sinh khoảng 1940 trở về sau. Thế mà bà Nữ cho rằng thế hệ này không 
được học làm người ở nhà trường. Không học làm người thì học làm loài vật, cây cỏ hoặc sâu bọ 
hay sao? Xin chứng minh rằng thế hệ sinh khoảng 1940 trở đi hoặc nay 55/60 tuổi đã được thụ 
nhận một nền giáo dục phát triển toàn bộ con người dựa trên ba nguyên tắc: 

- Nhân bản: Cốt đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người biết tôn trọng nhân vị, nhân 
phẩm, biết phát huy nhân cách và giá trị của con người, biết hướng thượng để làm cho con người 
được hạnh phúc. Biết tự trọng và trọng người. Tóm lại, nguyên tắc nhân bản của nền giáo dục Việt 
Nam giúp cho giới trẻ phát huy cái tốt đẹp và khử trừ cái xấu xa nơi con người để tiến tới chân 
thiện mỹ.  

- Dân tộc: Giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết về nguồn cội của dân tộc, biết tự hào và phát huy 
truyền thống, thuần phong mỹ tục của giống nòi, biết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dân, 
biết mình là con dân của một nước độc lập, biết hy sinh gánh vác việc chung của đất nước, biết làm 
cho dân giàu nước mạnh, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc khi lâm nguy. 

- Khai phóng: Hướng nền giáo dục quốc gia vượt tới tầm mức quốc tế, giới thiệu phổ biến đến 
nước ngoài cái hay cái đẹp của đất nước ta đồng thời tìm hiểu và học lấy cái đẹp cái hay của những 
nước khác về mọi lãnh vực, nhất là lãnh vực khoa học kỹ thuật; biết hợp tác, trao đổi lưỡng lợi 
những tinh hoa giữa nước ta và thế giới. 

Với ba nguyên tắc giáo dục căn bản nêu trên, nền giáo dục Việt Nam đã đào tạo ra những con 
người mà bản thân có nhân cách, đạo đức, gia đình có người con hiếu kính, quốc gia có người dân 
tốt, xã hội có con người hay. Tuy nhiên, trong đại đa số những con người nên thân vẫn có một thiểu 
số ươn gàn kém cỏi nên phải "học tủ quay phim chép bùa" như bà Nữ viết. Phải chăng đó là những 
trường hợp cá biệt của vài con cháu của bà rồi bà qui nạp thành một tập thể, một thế hệ. Bà Nữ đã 
biết hoàn cảnh đất nước thì tại sao bà không thông cảm tâm trạng học sinh thời bấy giờ. Học sinh 
phải học nhồi học nhét để lên lớp, để thi đậu, để khỏi bị gọi nhập ngũ. Điều đó cũng đúng thôi, bởi 
vì đất nước ta lúc bấy giờ vừa xây dựng vừa chiến đấu. Việc gọi nhập ngũ là điều đương nhiên phải 
làm và việc học tập tất nhiên phải có kết quả tốt. Nếu học sinh nào biếng nhác chai lười việc học 
hành để thi hỏng thì phải làm công việc thứ hai cũng rất cần thiết đối với tuổi trẻ là nhập ngũ chiến 



201 
 

đấu. Biện pháp thi hỏng thì nhập ngũ là cốt để khuyến khích học sinh cố gắng học hành, chẳng có 
gì sai trái mà bà Nữ phải mỉa mai. Điều hành việc nước trong lúc chiến tranh khốc liệt, liên bộ 
Quốc Phòng và Giáo Dục phải khó khăn vất vả lắm để điều hòa nhu cầu giáo dục và quốc phòng, vì 
ngay cả hàng ngũ giáo chức cũng phải lần lượt thay nhau nhập ngũ. Bà Nữ cho rằng không đủ 
ngoại ngữ. Đó là điều tất nhiên, vì một khi quốc gia đã thoát ra khỏi vòng bị trị thì con dân phải học 
tập về ngôn ngữ của nước mình; nhưng ngoại ngữ không vì thế mà bị loại ra khỏi chương trình giáo 
dục, trái lại học sinh từ cấp trung học trở lên phải học và thi ngoại ngữ Anh văn, Pháp văn cùng với 
các môn học khác của chương trình giáo dục. Ngoài ra tại Bộ Giáo Dục có Nha Tu Thư Và Dịch 
Thuật với đầy đủ các chuyên viên thông thạo ngoại ngữ phiên dịch tất cả những tài liệu, sách báo từ 
ngoại ngữ ra Việt ngữ để dùng trong việc giảng dạy và học tập. Như vậy vấn đề không đủ ngoại 
ngữ chưa hẳn là một trở ngại cho việc giáo dục. 

Bà Nữ đã quá mâu thuẫn khi viết rằng: 
Vì không có tài liệu, người đi học phải học tủ, quay phim, chép bùa.  
Xin hỏi bà Nữ: Nếu không có tài liệu thì học sinh "học tủ" cái gì? "quay phim, chép bùa" thứ 

gì? Nếu không có tài liệu thì tài liệu đâu mà thầy giáo bán? Viết như vậy chứng tỏ bà Nữ không 
nắm vững vấn đề mà viết mò, viết ẩu để bôi bác việc giảng dạy và học hành của đất nước ngày 
trước. 

Bà Nữ nên nhớ lại đi: sách báo tài liệu của nước ta lúc bấy giờ không thiếu thốn như bà tưởng. 
Tại trường tiểu học thì có tủ sách, tại trường trung học, đại học thì có thư viện, phòng thí nghiệm. 
Sách giáo khoa, sách tham khảo đủ mọi lãnh vực đều có sẵn tại các nhà sách lớn... Ngày nay, hồi 
tưởng lại, chúng ta vẫn còn luyến tiếc thư viện quốc gia, thư viện trường võ bị, thư viện các trường 
đại học, các học viện và các trường cao đẳng... Riêng bản thân tôi, tuy không phải là một sinh viên 
thuần túy tại trường đại học, nhưng tôi vẫn đỗ đạt hai văn bằng cử nhân là nhờ có tài liệu đầy đủ 
dồi dào lúc bấy giờ. 

Bà Nữ viết rằng: 
Những người sinh khoảng 1940 trở đi hoặc những người nay khoảng 55/60 tuổi là thế hệ 

không được học làm người ở nhà trường. 
Là con người, được cắp sách đến trường mà không học để làm người thì học để làm cỏ cây hay 

học để làm súc vật sao? Bà Nữ đã quá đáng khi hạ bút viết những câu như thế! Nếu tế nhị hơn một 
chút thì bà có thể viết: không được học để nên người, vì chữ NÊN người nó mang nhiều ý nghĩa, 
nhiều mức độ, nhiều khía cạnh, nhiều lãnh vực... còn chữ LÀM người chỉ mang một ý nghĩa duy 
nhất là đánh mất tính người khi con người còn tồn tại và sống động. Bà Nữ viết một cách mạt sát 
như vậy, nhất định làm buồn lòng em út, con cháu, bà con của bà cùng một thế hệ 55/60 tuổi hoặc 
sinh khoảng 1940 trở đi hiện còn sống hay đã qua đời. Vì hoàn cảnh đất nước, thế hệ này, nam 
cũng như nữ, đã dùng hết quãng đời thanh xuân của mình để phụng sự đất nước mà rút cuộc lớp thì 
đã hy sinh nằm xuống, để lại đau thương cho vợ cho chồng, cho con cháu, lớp thì bị đày đọa trong 
chốn lao tù, lớp còn sống sót tha phương cầu thực ở nước ngoài một cách lương thiện, hiền hòa mà 
bà Huỳnh Thị Nữ lại nặng lời miệt thị cho đây là lớp người điên khùng bê bối (nguyên văn sẽ dẫn 
sau). 

Bà Nữ viết tiếp: 
Lại thêm "tổng thống anh minh' về chấp chính... hành hương.  
Đoạn này bà Nữ ám chỉ cựu tổng thống Ngô Đình Diệm quan liêu phong kiến nên thuộc hạ 

phải dùng cung cách hèn hạ đốn mạt mỗi khi diện kiến. Về giai thoại nầy thì bà Nữ nên tìm đọc bài 
"Để làm sáng tỏ thêm một sự việc trong ngày 2-11-1963 về cái chết của tổng thống Ngô Đình 
Diệm" của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa đăng trong nguyệt san Dân Chúa, số 237, tháng 11-1996, 
trang 13-23. Dương Hiếu Nghĩa là người thuộc phe đảo chánh, có nhiệm vụ đưa tổng thống Diệm 
và ông Nhu từ nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham Mưu. Ông là một nhân chứng đã 
đánh tan cái huyền thoại quan liêu phong kiến của cựu tổng thống Diệm do người có ác ý hoặc tư 
chất quá hèn kém bày đặt thêu dệt ra. Đỗ Mậu là một trong những người ấy khi dặn dò chỉ bảo cho 
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Dương Hiếu Nghĩa các nghi thức khi vào gặp tổng thống là phải thưa tổng thống bằng cụ, tự xưng 
mình là con, không được ngồi dù được phép, không được nói trái ý tổng thống, phải lựa cách mà trả 
lời những câu hỏi thế nào để chẳng những không làm phật lòng mà còn phải làm vui lòng tổng 
thống, dù có lúc phải nói trái với sự thật... và cuối cùng là khi ra về không được xây lưng về phía 
tổng thống: chào xong, bước lùi ra cửa, ra khỏi cửa mới (giám) quay lưng lại mà đi về. 

Tiếp nhận lời chỉ bảo dặn dò của trung tá Đỗ Mậu, cục trưởng An Ninh Quân Đội (1960), 
nhưng đại úy Dương Hiếu Nghĩa (1960) đã không làm theo lời dặn dò chỉ bảo ấy mà tự mình làm 
đúng lễ nghi quân cách trong việc chào kính, thưa trình với tổng thống, không rụt rè khúm núm, 
được ngồi đối diện trao đổi ý kiến thẳng thắn tự nhiên và cũng không đi thụt lùi khi ra về mà vẫn 
được tổng thống Diệm trọng dụng bổ vào chức quận trưởng quận Bình Minh tỉnh Vĩnh Long ngày 
10-11-1960. 

Đỗ Mậu, với chức vụ cục trưởng An Ninh Quân Đội, nhất định phải vô ra dinh tổng thống 
nhiều lần. Nếu quả thật Đỗ Mậu đã sử dụng cái cung cách đốn mạt ấy mỗi khi vào gặp tổng thống, 
đồng thời chỉ bảo dặn dò người khác cũng làm như vậy thì Đỗ Mậu không xứng đáng với bút hiệu 
Hoành Linh trong tác phẩm Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, bởi vì Hoành Linh Đỗ Mậu trong 
Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi là một "người hùng lý tưởng". Muốn hiểu rõ về Đỗ Mậu xin 
hãy đọc Việt Nam Tôn Giáo Chính Trị Quan của Vũ Đình Hoạt, qua một ngàn năm trăm (1500) 
trang sách, lột trần chân tướng Đỗ Mậu. 

Nhận định về nền giáo dục xưa và nay, bà Nữ viết tiếp như sau:  
Riêng về giáo dục và chính trị và cũng riêng cho phần tôi, thì tôi xin luận giải là: giáo dục 

chính trị xưa kia khá hơn là vì ông cha chúng ta chủ trương đức trị hoặc cùng lắm là nhân trị, thì 
cái học, con người được đúc nặn trong khuôn khổ đạo đức; ngày nay chẳng có đạo đế, đạo vương 
thì đành đạo bá và theo con đường pháp trị, nhưng chúng ta lại chưa hề có pháp luật. Luật Hồng 
Đức, luật Gia Long, luật Pháp cho vào một xó, nhà nước cai trị bằng sắc lệnh tổng thống... thành 
ra đạo quỉ! 

Như phần trước chúng tôi đã nói là chúng tôi đồng ý với bà Nữ về lời ca ngợi của bà đối với 
nền Nho học ngày xưa. Theo bà thì nền giáo dục Nho học là giáo dục làm người trước tiên vì tiên 
học lễ hậu học văn, trước học lễ nghĩa liêm sỉ, sau mới học đến văn bài. Bởi thế nên chúng tôi cũng 
tự hào về nền giáo dục của Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa không kém phần đạo đức 
làm người. Trước đây, khi còn ở trong nước, nếu bà Nữ bước vào trường học thì bà sẽ thấy ngay 
trên chân kỳ đài, trên vách tường, trên bảng đen đều có những câu khẩu hiệu, các câu châm ngôn, 
phương ngôn nói lên phương hướng giáo dục con trẻ như:  

- Tiên học lễ, hậu học văn. 
- Đói cho sạch, rách cho thơm. 
- Tốt danh hơn lành áo. 
- Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.  
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng.  
- Tổ quốc trên hết. 
vân vân và vân vân... 
Ngoài ra, đường lối giáo dục không phải chỉ có lý thuyết suông mà phải đi đôi với thực hành. 

Vì vậy có những câu châm ngôn khác như: 
- Có học phải có hành. 
- Học với hành như hình với bóng. 
- Giáo dục bằng trường đời để sống với đời. 
vân vân... 
Trong chương trình giáo dục thì ở bậc tiểu học có môn Đức Dục dạy cho con trẻ biết về bổn 

phận và trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình, xóm làng. Ở bậc trung học có môn Công Dân 
Giáo Dục dạy cho học sinh biết về bổn phận đối với đất nước, rèn luyện học sinh trở thành những 
công dân tốt khi trưởng thành, sẵn sàng xả thân khi tổ quốc lâm nguy. Lên đến đại học thì ngoài các 
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chứng chỉ, văn bằng về khoa học kỹ thuật, sinh viên được học tập nghiên cứu về văn chương, văn 
minh Việt Nam cùng nhiều bộ môn khác nhằm tìm hiểu cái hay cái đẹp [của] người mình, nước 
mình để phát huy phong phú thêm... Như vậy cái học của chúng ta thời quốc gia đâu phải là đạo bá, 
đạo quỉ như bà Nữ cáo buộc mỉa mai. Bà Nữ bảo rằng cần phải đức trị hay nhân trị mới hay, mới 
phải, mới đúng. Chúng tôi không phản đối ý bà, tuy nhiên bà Nữ nên biết rằng: Nhân loại ngày 
càng đông, dân trí ngày càng cao, xã hội và môi trường sinh hoạt ngày càng cải tiến. Do đó không 
thể đem những qui cách cai trị đất nước cách đây hàng thế kỷ để áp dụng vào xã hội ngày nay 
chúng ta đang sống, mà cần phải gạn đục khơi trong, tìm kiếm trong các chủ trương ngày xưa của 
cha ông chúng ta để rút ra những qui luật khả dĩ còn có thể áp dụng chung với pháp luật hiện hành. 

Thật là lạ lùng khi mà bà Nữ viết rằng: chúng ta chưa hề có pháp luật. Điều bà Nữ viết chỉ 
đúng là, sau 30-4-1975, tất cả các trường đại học luật khoa đều phải đóng cửa, vì người ta không 
cần đến pháp luật. Còn ngày trước, Luật Khoa Đại Học Đường, với ba ngành chính là tư pháp, kinh 
tế và quốc tế công pháp, hằng năm đào tạo ra hằng trăm cử nhân, cao học, tiến sĩ luật. Một số khá 
đông những người tốt nghiệp ngành luật trở thành những luật sư, luật gia. Nước ta lúc bấy giờ 
không phải theo con đường pháp trị đơn thuần như bà Nữ viết mà theo thể chế Dân Chủ Pháp Trị. 
Bộ máy công quyền được phân lập ba ngành: lập pháp, tư pháp và hành pháp để thăng bằng quyền 
lực quốc gia. Ngành lập pháp tức là quốc hội, đại diện cho toàn dân, tham khảo tất cả các bộ luật 
của nước ta có từ trước, đương nhiên trong đó có luật Hồng Đức, luật Gia Long... nhưng tuyệt đối 
không có luật của Pháp, vì luật này người Pháp viết ra trong tinh thần và khuôn khổ đô hộ nước ta. 
Sự tham khảo này kết hợp với việc nghiên cứu các luật pháp tiến bộ của các nước trên thế giới để 
soạn ra những bộ luật, đạo luật mới phù hợp với thực trạng của đất nước. Ngành tư pháp căn cứ 
trên những bộ luật, đạo luật hiện hành để luận tội, xét xử người phạm pháp, bên cạnh có luật sư 
biện hộ. Ngành hành pháp khai triển và thực thi những vấn đề, vụ việc do ngành tư pháp và lập 
pháp chuyển trình đến. Như vậy, dù tổng thống cai trị bằng sắc lệnh đi chăng nữa thì cũng mang 
đầy đủ tính chất dân chủ. 

Đến thời điểm này, chúng ta thấy thể chế dân chủ pháp trị với ba ngành tư pháp, lập pháp và 
hành pháp riêng biệt là một thể chế có nhiều tiến bộ nhất mà các nước tự do trên thế giới đang chấp 
nhận. Vậy bà Nữ đừng hồ đồ bảo rằng: nước ta (Miền Nam Việt Nam) chưa hề có pháp luật mà chỉ 
có đạo bá và đạo quỉ. Về nhân sự của guồng máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì bà Nữ viết 
nguyên văn, chấm phết như sau: 

... ngoài những "lãnh tụ" do ngoại bang nhồi nặn đặt lên, từ sau 1963, lại thêm những hiện 
tượng vô cùng lợm giọng: nước lụt, tên hề Nguyễn Khánh mở màn, rồi Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn 
Văn Thiệu chễm chệ nhảy lên bàn độc, tiếp đến những "nhô con" làm chính trị. Thì những "con" 
khác bỗng cảm thấy bất cứ của nợ nào trong mười hai con giáp, dĩ chí đến cả sâu bọ cũng tự cho 
mình thừa sức làm... tổng thống thủ tướng. Và bịnh hoang tưởng tràn lan. 

Qua nhận định trên đây, chúng ta thấy rõ bà Nữ đã coi chế độ Miền Nam ngày trước là một chế 
độ bù nhìn một trăm phần trăm do ngoại bang nhồi nắn, áp đặt và giật dây. Bà Nữ đã đánh mất cái 
lý tưởng tự do dân chủ mà quân dân Miền Nam phải chiến đấu bảo vệ trong suốt ba mươi năm trời. 
Bà cũng cho rằng những người lãnh đạo Miền Nam trước 1975 là những con rối, múa may quay 
cuồng trước cơn lốc thời cuộc. Bà ví những nhân vật này ngang hàng với mấy con vật trong mười 
hai con giáp từ chuột, trâu... cho tới chó, heo, thậm chí bà còn hạ thấp xuống ngang hàng với côn 
trùng sâu bọ. Không rõ bà Nữ thuộc vào giai từng nào trong xã hội mà (bà) ngạo mạn kiêu căng 
đến thế. 

Có điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là bà Nữ không hề có một chữ đề cập đến những nhân vật 
gây nên chính biến 1-11-1963. Phải chăng bà Nữ chỉ hiểu mấy nhân vật này qua mặt nổi nên cho 
rằng họ không có gì đáng khen, chê. Vậy để hiểu rõ hơn về mặt chìm của những nhân vật gây nên 
cuộc chính biến 1963, bà Nữ nên tìm đọc cuốn Những Bí Ẩn Đằng Sau Các Cuộc Thánh Chiến Tại 
Việt Nam của Lữ Giang. Kết luận về nhận định của mình, bà Huỳnh Thị Nữ viết tiếp nguyên văn 
và chấm phết như sau: 
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Vậy nếu lớp người già di tản ngày nay – đa số là thị dân, thụ nhận một nền giáo dục học 
đường chạy chết – có điên khùng, bê bối, thiết nghĩ các bạn trẻ cũng cần phải thông cảm bỏ qua, 
và không thể lấy nê – vì họ – mà xa lánh mọi sinh hoạt. Trái lại càng phải hăng hái xông vào để 
vực cộng đồng, đất nước lên. 

Lớp người già di tản ngày nay trong đó có bà Nữ, dù bà đến định cư ở Mỹ bất cứ thuộc diện 
nào. Theo ý bà Nữ thì lớp người già này là dân thành phố, không phải dân thôn quê. Viết như vậy 
có nghĩa là chỉ dân thành phố mới chán ghét chế độ cộng sản mà phải di tản trốn thoát, còn dân 
nông thôn thì đã thích ứng với chế độ cộng sản nên không di tản, chạy trốn. Sự thật thì toàn dân 
Việt Nam – chỉ trừ đảng viên cộng sản – đều muốn tìm mọi cách thế để chạy ra khỏi nước kể từ sau 
ngày 30-4-1975. Một câu nói thường được trao đổi giữa người dân với nhau đã nói lên tâm trạng 
của con người sống dưới chế độ cộng sản là: "Nếu trốn thoát được thì những cột đèn đường cũng 
muốn (trốn thoát)" chắc bà Nữ cũng thường nghe câu nói mỉa mai chua chát ấy. 

Bà Nữ chửi lớp người già di tản là điên khùng bê bối. Viết như vậy, chính bà Nữ đã điên 
khùng rồi, vì tập thể người già di tản chưa hề bê bối điên khùng. Thống kê của cơ quan y tế Mỹ cho 
biết: tỷ lệ ổn định tâm trí của lớp di dân cao niên Việt Nam cao hơn các sắc dân khác cùng thế hệ, 
tuy vậy cũng có một số ít người tâm thần bị xáo trộn vì ảnh hưởng tai hại của những năm tháng dài 
trong các trại tù cộng sản với bao đọa đày khổ nhục với tội danh làm tay sai cho Mỹ Ngụy. Tại sao 
bà Nữ không cảm thương cho lớp người già này mà lại còn mỉa mai và sỉ nhục họ thậm tệ như vậy. 

Bà Nữ chửi hạng người già di tản là bê bối tức là bà đã nặng lời phê phán tư cách phẩm chất 
của hạng người này, mà sự thật hiển nhiên là hạng người này không hề bê bối chút nào. Được qua 
đến đất nước tự do, người nào bị bệnh hoạn, thương tật hoặc đến hạn tuổi già thì được hưởng chút 
tiền trợ cấp để kéo dài cuộc sống còn lại, người nào còn sức khỏe thì cố gắng đi làm bất cứ công 
việc nặng nhọc nào để nuôi lấy bản thân và gia đình một cách rất lương thiện đứng đắn, thì tại sao 
bà Nữ lại cho lớp người già này là bê bối trong cuộc sống. Bê bối ở chỗ nào, tại sao bà không 
chứng minh mà chỉ nói suông là bê bối. 

Bà Nữ có hiểu mấy chữ điên khùng và bê bối là nặng lắm không mà bà lại gán cho lớp người 
già di tản mấy chữ ấy. Phải chăng bà Nữ đang điên khùng, bê bối rồi qui nạp cho toàn thể lớp người 
già di tản là điên khùng bê bối. 4. Nền giáo dục của Mỹ: 

Về nền giáo dục của Mỹ, bà Nữ viết: 
Học đường Mỹ, theo tôi, phần lớn không làm việc giáo dục mà làm việc huấn luyện. Họ dạy 

môn học, họ đào tạo chuyên viên. Vấn đề đức dục thuộc gia đình hoặc giáo hội. Mà thường thì gia 
đình và giáo hội ở Mỹ không làm nổi công việc này, hoặc có khi cũng đồng ý với cái thang giá trị 
của việc thành công tính bằng hàng số trong trương mục ngân hàng. Cho nên anh hùng quốc gia 
(national hero) là những anh chị chơi bóng giỏi, đánh đấm khỏe, đóng phim mê ly, ca hát nhảm nhí 
hoặc kiếm ra lắm tiền bất kể bằng phương thức nào... Họ là công dân của một quốc gia giàu có, 
hùng cường, an bình hằng mấy trăm năm. Họ có quyền điên rồ về đủ mọi thứ. 

Qua đoạn văn trên, chúng ta thấy bà Nữ vừa chê vừa khen, vừa bôi bác vừa ca ngợi nền giáo 
dục của Mỹ. Bà Nữ cho rằng nhà trường Mỹ không dạy đức dục cho học sinh. Điều này đúng nếu 
chúng ta đứng trên quan điểm truyền thống, phong tục tập quán và dựa trên tiêu chuẩn đức dục của 
người Việt Nam, là khi còn nhỏ dại thì con trẻ phải tuyệt đối tôn kính vâng phục cha mẹ, khi trưởng 
thành thì phải nuôi nấng phụng dưỡng cha mẹ; nhưng xét theo quan niệm của người Mỹ thì đức dục 
là dạy cho học sinh biết tự trọng và trọng người, biết cách cư xử công bằng và bác ái, biết làm cho 
dân giàu nước mạnh, biết làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một thành viên trong xã hội v.v... 
Bên cạnh những đức tính nói trên do nền giáo dục học đường và giáo hội, học sinh sinh viên Mỹ 
cũng được chú trọng về mặt trí dục qua các ngành nghề chuyên biệt về khoa học kỹ thuật, chính trị, 
kinh tế văn hóa, quân sự... tóm lại là gồm tất cả các bộ môn thiết thực cho cuộc sống con người 
trong xã hội tân tiến ngày nay. Bởi vậy mà anh hùng quốc gia của Mỹ không phải chỉ có mấy hạng 
như bà Nữ kể trên. Nếu người Mỹ đọc và hiểu được đoạn văn này của bà Nữ, chắc họ cũng không 
vì lòng tự ái dân tộc quá cao như người Nhật Bản để mà nổi giận với bà Nữ vì (bà) đã bôi bác dân 
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tộc họ, nhưng họ sẽ chỉ cho bà Nữ biết thêm về anh hùng quốc gia của họ bao gồm nhiều lãnh vực 
khác nữa như: anh hùng không gian, anh hùng quân sự, anh hùng chính trị, anh hùng tôn giáo, kinh 
tế, ngoại giao, y tế... tóm lại trên không gian, ngoài bể cả, trên mặt đất, dưới lòng đất đều có những 
anh hùng quốc gia làm việc cho đất nước họ trở nên giàu có hùng cường và an bình. 

Khi được chỉ cho biết thêm như vậy thì bà Nữ sẽ tự cảm thấy mình quá hẹp hòi thiển cận, 
chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng biết gì cả về nước Mỹ và thế giới ngày nay, mà nước Mỹ đóng vai 
trò lãnh đạo khối tự do chống lại khối cộng sản. Nếu anh hùng quốc gia của nước Mỹ chỉ có vỏn 
vẹn mấy hạng người như bà Nữ biết thì khối cộng sản đã nuốt chửng nước Mỹ từ lâu rồi, còn đâu 
mà ngày nay [có] người Việt tị nạn, trong đó có bà Nữ. 

Theo bà Nữ thì nền giáo dục của Mỹ chỉ đào tạo ra anh hùng thể thao, điện ảnh, ca nhạc và 
hạng người bất lương kiếm ra nhiều tiền bằng bất cứ phương thức nào, có nghĩa là kể cả phương 
thức bất chính. Thế thì tại sao quốc gia Hoa Kỳ lại giàu có hùng cường và an bình lâu dài? Tại vì 
họ có những anh hùng quốc gia chính danh như chúng tôi đã nêu rõ ở trên. 

Bà Nữ lại viết tiếp: 
Họ (người Mỹ) có quyền điên rồ đủ mọi thứ. 
Thật là lẩn thẩn, tiền hậu bất nhất khi bà quảng diễn nguyên nhân và kết quả của nền giáo dục 

nước Mỹ, vì bà vừa khen là giàu có hùng cường và an bình, vừa chê là điên rồ đủ mọi thứ. 
II. Nhận xét về lập trường chính kiến của bà Huỳnh Thị Nữ: Bà Nữ không công bằng khi bình 

phẩm về nhân sự của guồng máy công quyền của Miền Nam trước 1975, nhưng lại không viết một 
chữ về nhân sự điều hành bộ máy công quyền của Miền Bắc là những người Việt cùng chung một 
thế hệ. Có thể bà Nữ không biết gì về các nhà lãnh đạo Miền Bắc trước 1975, nên bà không viết, 
nhưng các nhà lãnh đạo đất nước thống nhất Nam Bắc từ 1976 đến nay thì bà Nữ đã biết, đã rõ, tại 
sao bà không viết về họ? Phải chăng bà Nữ đang sợ người sống và có quyền hành, còn những người 
đã chết hoặc người đã hết quyền hành thì bà tha hồ thóa mạ, mạt sát thậm tệ. 

Bà Nữ cũng không công bằng khi phê bình chỉ trích [nền] giáo dục của Miền Nam, còn giáo 
dục của Miền Bắc bà không hề đả động tới. Có thể bà Nữ cũng không biết về giáo dục của Miền 
Bắc trước 1975 nên bà không thể viết, nhưng giáo dục của đất nước Việt Nam thống nhất Nam Bắc 
từ 1976 tới nay thì chắc chắn đã biết rõ, thì tại sao bà Nữ không viết về nền giáo dục này. Phải 
chăng bà Nữ đang sợ người sống và có quyền hành. Nếu bà đợi cho những người có quyền hành 
chết hết rồi viết thì e rằng bà không còn cơ hội để viết nữa. 

Kết thúc bài viết, bà Nữ kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại hãy hăng hái xông vào mọi 
sinh hoạt để vực cộng đồng, vực đất nước. Khi kêu gọi như vậy, có nghĩa là bà Nữ chỉ biết trông 
cậy vào giới trẻ Việt Nam đang làm việc và đang học hành tại hải ngoại, nhưng theo lý luận và kết 
án của bà về hệ quả của nền giáo dục học đường thì thế hệ ông bà, cha mẹ, anh chị (tức là lớp 
người nay khoảng 55/60 tuổi hoặc sinh khoảng 1940 trở đi) của giới trẻ đều bị bà Nữ xếp vào hạng 
mất dạy, điên khùng, bê bối, nói cách khác là hạng người: nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, chỉ 
ngang hàng với loại sâu bọ. 

Tục ngữ có câu "ôn cố nhi tri tân" tức là học hỏi tìm kiếm cái xưa cái cũ, cái có trước, cái kinh 
nghiệm của thế hệ trước để xây dựng cái nay, kiến tạo cái mới, cái đang cần cho nhu cầu trước hiện 
tình. Vậy thì giới trẻ Việt Nam ngày nay cũng cần phải rút lấy kinh nghiệm nơi cha ông mình để 
làm hành trang vào đời, nhưng bà Nữ đã có ý đồ cắt đứt mọi liên hệ quá khứ với hiện tại bằng cách 
hồ đồ vạch cho giới trẻ Việt Nam thấy thế hệ cha ông của họ là lớp người chẳng ra cái thể thống gì 
cả. Đây là một điểm va chạm nặng nề lòng tự ái đạo đức của tuổi trẻ Việt Nam, bởi vì tuổi trẻ Việt 
Nam, cho dù sống bất cứ ở đâu, cũng luôn luôn có lòng tôn kính và vâng phục bậc bề trên. 

Mặt khác, tuổi trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ dù muốn hay không muốn cũng phải theo học tại các 
trường Mỹ, thế nhưng bà Nữ cho rằng học trường Mỹ không dạy đức dục mà chỉ đào tạo nên những 
con người chỉ biết coi trọng đồng tiền, chỉ đánh giá việc thành công tính bằng hàng số trong trương 
mục ngân hàng, do đó cần kiếm ra nhiều tiền của bằng bất cứ phương cách nào. Bà Nữ cũng qui kết 
rằng nền giáo dục của Mỹ chỉ tạo nên những anh hùng về thể thao, thể dục, điện ảnh và ca hát 
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nhảm nhí mà thôi. Xác định một cách khẳng định như vậy, tức là bà Nữ mặc nhiên khinh chê giới 
trẻ Việt Nam sau khi tốt nghiệp ở trường học Mỹ là thành phần chẳng ra gì, nhưng sự thật không 
phải như bà Nữ tưởng nghĩ, vì giới trẻ Việt Nam tại Mỹ hàng năm ra trường với mức đỗ đạt cao 
gồm đủ mọi ngành nghề, góp phần tích cực vào sự phồn vinh của đất nước Hoa Kỳ. 

Qua những nhận định sai lầm và phiến diện trong bài viết của bà Huỳnh Thị Nữ, chúng tôi 
nghĩ rằng lời kêu gọi của bà đối với giới trẻ Việt Nam như rơi vào sa mạc mênh mông và chẳng bao 
giờ có tiếng dội lại. 

Vậy bà Nữ nên nằm gác tay lên trán để suy gẫm lại đời bà còn bao nhiêu ngày tháng nữa mà 
gây chi chuyện bất bình với nhiều người khác. Tục ngữ có câu: 

Nói với người khôn không ngại, Nói với người dại không cùng. 
Vì vậy chúng tôi sẽ không viết bài để bàn chuyện với bà Nữ nữa cho dù bà có viết gì thêm về 

chúng tôi. 
 

1. Thực ra chiêu bài này là của cộng sản, nghe rất kêu, còn thực chất thì chẳng có gì.]] 
 
 
Huỳnh Thị Nữ nhờ NgD nhắn giùm Lê Thiên Hoàng: 
Xin đa tạ BPTNgD đã chuyển cho bản sao bài viết của ông Lê Thiên Hoàng. Tôi vô cùng hân 

hạnh và tri ân ông đã dành thì giờ chỉ giáo về bài "Giáo dục học đường và đất nước" của tôi, cùng 
xin thành khẩn bái lãnh. Và cũng xin "nhất trí" là mỗi người đã bàn hết ý, không viết thêm nữa. 
Nhưng vẫn mong rằng các thân hữu/độc giả NgD tham gia ý kiến cho vấn đề ngã ngũ, vì tôi thiết 
nghĩ vấn đề quan trọng nhất của đất nước khi hết cộng sản là vấn đề giáo dục. Tôi chỉ xin được 
phép nhắc rằng tôi không hề giám vơ đũa cả nắm. Tôi viết: "DĨ NHIÊN thời nào cũng có NGƯỜI 
TỐT kẻ xấu. Vấn đề là thứ nào nhiều, thứ nào ít... Học đường Mỹ, theo tôi, PHẦN LỚN, không làm 
việc giáo dục (education), mà làm việc huấn luyện (training)..." Và tôi chỉ làm một cái giả thiết: 
"Vậy NẾU lớp người già di tản ngày nay – ĐA SỐ là thị dân, thụ nhận một nền giáo dục học đường 
chạy chết – có điên khùng, bê bối, thiết nghĩ các bạn trẻ cũng cần phải thông cảm, bỏ qua..." Giả 
thiết này có thể có, có thể không, tùy người tùy chỗ, không hề bao giờ là một khẳng định tràn lan. 

Tôi xin hết. 
 
 
 

KHẲNG ĐỊNH, MỘT THÁI ĐỘ! 
 
Ngay trên NgD số 78 vừa qua, có hai bài chõi nhau một cách khá thú vị: bài Khẳng định... của 

ông Nguyễn Trần Ai và bài Có phải... của ông Lê Thiên Hoàng. Điều thú vị đối với tôi là ở cái thái 
độ của mỗi người viết bài. Ông Nguyễn Trần Ai giễu bà Thụy Giao về cái tội hay khẳng định, và 
chê là hồ đồ, trịch thượng, khiếm nhã. Trong khi ông Lê Thiên Hoàng lại thích khẳng định, hồ đồ, 
trịch thượng, khiếm nhã. Và ông này lại cũng dùng cả cái chưởng "hàm ý một lời tố cáo hay, tệ 
hơn, vu cáo" bên cạnh cái mánh lới bịa ra cái sự khẳng định "hồ đồ" mà bà Nữ không hề có bên 
cạnh những cái khẳng định rất "hồ đồ" của chính ông để hòng kéo mọi người về phe. 

Thú vị hơn nữa là vì tôi phát hiện ra rằng, thường trong các cuộc thảo luận, kẻ thì nói về bản 
chất, kẻ thì nói về hiện tượng, không chịu xem người ta nói trên cơ sở nào, thành ra có những thái 
độ hoàn toàn khác nhau. Hoặc cố ý có thái độ khác nhau? 

Nhìn một cô gái đẹp, người thì khen lao mặt hoa da phấn, đường nét khiêu gợi, người thì chê 
toàn đồ phấn son, plastic. Nhìn một phong lưu công tử, người thì khen hào hoa phong nhã, người 
thì chê tốt mã dẻ cùi, trong bụng một chữ bẻ đôi không có. Nhìn một cảnh thôn dã, người thì khen 
thơ mộng, người thì chê bùn lầy nước đọng. Nghĩa là người nhìn cái vỏ, người nhìn cái ruột. Giả 
thử xác định cùng chỉ nhìn cái vỏ, không chừng cả hai người sẽ đồng ý là mát mắt hấp dẫn. Hoặc 
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cùng nhìn cái ruột, không chừng hai người lại cũng đồng ý đều là của dổm. Cùng chứng kiến cái 
cảnh: Trên con rạch nhỏ, ông Ngô Đình Diệm ngồi trên cái ngai đặt trên cái xuồng ba lá, một sĩ 
quan cấp tá ngâm mình dưới nước ì ạch đẩy, hai bên bờ rạch quân lính nước ngập ngang bụng bồng 
súng dàn chào. Thì ông Hoàng thản nhiên cho là chuyện bình thường, bà Nữ bất bình quay đi nhổ 
nước miếng, còn tôi, ước có quyền thế như Mỹ mà lại thực sự muốn khuyến khích nền dân chủ tự 
do tại Việt Nam, thì đã đá đít mấy cái cho ổng đi chỗ khác chơi, chớ nào phải chờ mãi đến năm 
1963 để, tội nghiệp, ba anh em ổng chết nhục nhã. Còn Mỹ và cộng sản thì móc tay, thút thít cười 
với nhau vì thấy có những đồng minh – vô tình hay cố ý – vô cùng đắc lực trong việc làm thất nhân 
tâm. 

Vì tôi đoán – mà có thể không hề sai – ông Hoàng phải là người công giáo. Bà Nữ thì có thể là 
người công giáo có thể không. Riêng tôi, tôi là người vô tôn giáo. Nhưng tôi vẫn theo ĐạO (way, 
path-lối sống đạo) GIÁO (teaching-lời dạy) của các ông giáo chủ. Miễn là lối sống đó, lời dạy đó 
tôi thấy là hay là đúng. Tôi nghe và thi hành lời ông Phật dạy tiết dục, bớt tham sân si, ông Khổng 
dạy làm cái nhiệm vụ của mình ở đời này, ông Lão dạy cuộc đời là ảo ảnh, ông Jésus dạy người 
cùng một nước có thương yêu lẫn nhau mới chống nổi ngoại xâm và nội xâm, như dân Do Thái 
trước dân La Mã và lũ Pharisee, Sadducee [hai bộ tộc bảo thủ cổ Do Thái]. Tôi chẳng thờ phượng 
quì lạy riêng một ông nào. Nhất là các ông Jehovah/Elohim, Allah của Cựu Ước. Vì các ông này là 
thần chiến tranh hiếu chiến, hiếu sát, thiên vị vô cùng phi lý. 

Hiện tượng cùng là một. Mà ông Hoàng thì thấy bản chất ông Diệm... dân chủ, ông sĩ quan... 
dân chủ. Vì ông Hoàng phóng khoáng, ưa người đồng đạo, không thấy chướng tai gai mắt, cho là tự 
ông sĩ quan thích... đẩy xuồng, chứ ông Diệm đâu có thích... ngồi xuồng cho sĩ quan đẩy, lính ngâm 
mình dàn chào. Nhưng bà Nữ thì lại cho là phong kiến, phải cái lại là người trí thức, chỉ khinh bỉ 
ngoảnh mặt, nhổ nước miếng bỏ đi. Tôi là tên thất phu cục súc, chuyên mơ tưởng hão huyền, thì 
thích chân đấm tay đá. Còn lũ Mẽo và cộng sản gian manh thích thú, vì vớ được một công cụ đắc 
lực. 

Như vậy thì ai phải ai trái, ai nhìn đúng ai nhìn sai. Có phải đó là tùy theo mình nhìn vào bản 
chất, nhìn vào hiện tượng hay là mình lựa chọn vị thế, thái độ nào không? 

Nếu chú trọng đến hiện tượng, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có đủ vẻ của một nước dân 
chủ tiên tiến. Tôn chỉ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc là lo no ấm cho quốc dân. Tận diệt giai cấp, nạn 
người bóc lột người là mang lại công bằng xã hội. Dân chúng bầu bán quốc hội, chuẩn y hiến pháp. 
Nhà nước có đủ mọi cơ cấu. Cái gì cũng nhất thiên hạ cả. Họ còn khoe dân chủ gấp triệu lần các 
nước dân chủ tây phương nữa là đàng khác. Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cũng thế. Có bầu bán, 
có quốc hội, có hiến pháp, có đủ mọi cơ cấu như ai. Nhưng bản chất thì một là độc tài đảng trị, một 
là độc tài gia đình, tập đoàn trị. 

Lại nói về hiện tượng, thì bộ đội Miền Bắc chết là để chống ngoại xâm, giành độc lập thống 
nhất cho quốc gia. Quân nhân Miền Nam chết là để chống cộng, bảo vệ tự do. Nhưng thực chất là 
dân Miền Bắc không làm nghĩa vụ quân sự cũng không được. Vả lại đi bộ đội nhàn hạ no ấm hơn ở 
nhà làm hợp tác xã chấm công. Dân Miền Nam trốn quân dịch không nổi thì bị thộp cổ. Hoặc tình 
nguyện chọn binh nghiệp là một nghề như trăm ngàn nghề khác. Họa chăng có một số rất ít đảng 
viên thực sự muốn đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Một số rất hiếm hiểu cộng sản là gì, dân 
chủ là gì để lấy mạng mình ra đánh đổi cho tiền đồ quốc gia dân tộc. Nếu cứ nhìn vào phương 
ngôn, châm ngôn, khẩu hiệu dán trên tường thì nơi nào, cái gì cũng đẹp như mơ. Nhưng chuyện cần 
bàn, thiết nghĩ, nên là thực tế. Thế cho nên một đàng bà Nữ thì chú trọng đến phần bản chất, đề cập 
tới cái thành phần đa số do cái bản chất đó tạo nên. Còn một đàng ông Hoàng chú trọng đến những 
hiện tượng và tổng quát ra toàn bộ, rồi chọn một thái độ hết sức khẳng định và viết: 

HẾT THẢY MỘT THẾ HỆ người Việt đã dùng HẾT tuổi xuân để phụng sự đất nước và phục 
vụ dân tộc... nền giáo dục nho học của cha ông chúng ta ngày xưa KHÔNG THỂ tồn tại trong thế 
giới khoa học kỹ thuật... Việc gọi nhập ngũ là điều ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI LÀM và việc học tập 
TẤT NHIÊN PHẢI có kết quả tốt... Biện pháp thi hỏng thì nhập ngũ cốt để khuyến khích học sinh 
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cố gắng học CHẲNG CÓ GÌ sai trái... các chuyên viên thông thạo ngoại ngữ phiên dịch TẤT CẢ 
những tài liệu sách báo từ ngoại ngữ ra Việt ngữ... Sách giáo khoa, sách tham khảo ĐỦ MỌI lãnh 
vực ĐỀU CÓ SẴN tại các nhà sách lớn... thế hệ này, nam cũng như nữ đã dùng HẾT quãng đời 
thanh xuân của mình để phụng sự đất nước... TUYỆT ĐỐI không có luật của Pháp... ĐẦY ĐỦ tính 
chất dân chủ... CHỈ dân thành phố mới chán ghét chế độ cộng sản.... CHƯA HỀ bê bối điên 
khùng... KHÔNG HỀ bê bối chút nào... nền giáo dục Mỹ CHỈ đào tạo ra... 

vân vân và vân vân. 
Rồi kết luận: 
Bà Nữ nên nằm gác tay lên trán để suy gẫm lại đời bà còn bao nhiêu ngày tháng nữa mà gây 

chi chuyện bất bình với nhiều người khác. Tục ngữ có câu: Nói với người khôn không ngại, nói với 
người dại không cùng. Vì vậy chúng tôi sẽ không viết bài để bàn chuyện với bà Nữ nữa, cho dù bà 
có viết gì thêm về chúng tôi. 

Rõ ràng là ai cũng có thể khẳng định những điều... khẳng định trên đây của ông Hoàng là sai, 
là hồ đồ, là trịch thượng, là khiếm nhã!!! 

Nhưng tôi chỉ xin đóng góp về một vài điểm. Còn xin để dành cho các thân hữu/độc giả khác 
bàn thêm. 

Bà Nữ dĩ nhiên chỉ nêu ra các thực tế của nền giáo dục học đường Miền Nam. Tự nó, giáo dục 
không có lỗi. Lỗi chính là cái chính sách... vô giáo dục của nhà nước đã mang việc lên lớp và đậu 
đạt làm điều kiện hoãn dịch. Quân dịch là bổn phận và vinh dự của tất cả mọi người đến tuổi. Khả 
năng, tài ba đóng góp cho quốc gia không thể chỉ căn cứ vào chữ nghĩa. Cụ thể là những ông Ngô 
Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, các tướng tá, các kinh doanh 
gia thành công đều không phải là người bằng cấp cao. Người có bằng cấp phần nhiều lại chỉ là kẻ 
thừa hành. Thế thì sao lại dành cái "đặc ân" đó – đúng ra là một điều đáng hổ thẹn vì khi đất nước 
lâm nguy mà lại không sẵn sàng làm nghĩa vụ – riêng cho người cắp sách đến trường? Và vì nó vô 
lý như thế nên mới sinh ra quái trạng học chạy chết mà bà Nữ nêu lên. Chả thế mà một vị điều 
khiển ngành giáo dục, khi được hỏi về chánh sách giáo dục, đã đành phải trả lời: Chúng tôi đánh võ 
rừng. Không ai trách họ, mà chỉ đành chấp nhận một thực tế. Vì chánh sách là của "nhà nước". Tất 
cả chỉ là kẻ thừa hành. 

Ông Hoàng khẳng định "cắp sách đến trường mà không học để làm người thì học để làm cỏ 
cây hay để làm súc vật [hay] sao?". Ngoài Bắc có lẽ còn nhiều trường hơn cả Miền Nam không 
chừng. Vì dân số đông hơn. Vì cộng sản muốn đào tạo nhiều tay sai hơn. Nhưng tôi vẫn có thể 
khẳng định cái việc cắp sách đến trường đó không hề học để làm người, dĩ chí cũng không được 
làm cỏ cây, làm súc vật, mà lại là để làm quái vật, làm quỉ nữa là đàng khác. Những người còn lại 
nhân tính là do nhờ họ còn có phần giáo dục của gia đình, của tôn giáo đó. Có lẽ vì nghĩ nó không 
hề là một nền giáo dục nên bà Nữ không đề cập đến. Có lẽ vì nghĩ nhân sự nhà nước Miền Bắc 
không hề còn là người nên bà không đề cập đến. Mà sao ông Hoàng nỡ chụp mũ vì "sợ người sống 
và còn có quyền hành." Sợ cái gì, khi bà Nữ ở đất nước Hoa Kỳ này. Ý chừng chính ông Hoàng có 
cái sợ đó? Ngoài ra, tôi nghĩ, chẳng ai hèn mạt đến thế. Đây mới thực là "cố tình xuyên tạc, bóp 
méo đầy ác ý". Ông Hoàng nói "riêng bản thân tôi, tuy không phải là một sinh viên thuần túy tại 
trường đại học, nhưng tôi vẫn đỗ đạt hai văn bằng cử nhân là nhờ có tài liệu đầy đủ dồi dào lúc bấy 
giờ". Nếu tôi không lầm thì rất nhiều người không cần cắp sách đến Trường Luật, chỉ cần mua 
"cua" [bài thày giáo soạn], học "cua", và cuối năm đi thi. Chả hạn, trước 1975, hàng năm, tôi vẫn 
phụ trách cái việc mua "cua" Trường Luật cho thân nhân bà con làm việc ở tỉnh hay đóng ở tiền 
đồn. Họ tự học và cũng thi đỗ vẻ vang như ông Hoàng. Tôi biết những "cua" đó ra sao. Học "cua" 
của Trường Luật là để thi đậu. Tôi thiết tưởng đó không phải là "tài liệu đầy đủ dồi dào" cho người 
trong giới luật học. Và không hiểu ông Hoàng quan niệm thế nào mà cho là cứ "có Luật Khoa Đại 
Học Đường với ba ngành chính là tư pháp, kinh tế và quốc tế công pháp hàng năm đào tạo ra hàng 
trăm cử nhân, cao học, tiến sĩ luật, một số khá đông những người tốt nghiệp ngành luật trở thành 
những luật sư luật gia" vân vân và vân vân, thì nước ta trở thành có luật. 
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Thú thực tôi chẳng biết gì về luật pháp, nhưng vẫn cứ nghĩ rằng đại khái một nước cần có 
những bộ luật Hình, luật Hộ, luật Tố Tụng, luật Thương Mại, luật Lao Động,... Mà nước ta hình 
như chưa hề có những bộ luật này. Tôi dốt đã đành. Nhưng cụ Đoàn Thêm có lẽ cũng dốt như tôi. 
Nên cỡ năm 1969, cụ viết:  

... Các bộ luật Dân sự, Hình sự, Tố tụng, Thương mại v.v... đều do các nhà cầm quyền Thuộc 
Địa hay Bảo Hộ ban hành từ 1883, 1912, 1917, 1931... ... Bộ Tài Chánh cấm lưu hành những con 
niêm và tín chỉ cũ, nhưng phải dựa vào quyền gì? Không phẳi dựa vào sự chấp thuận của tổng 
thống Việt Nam Cộng Hòa, mà vào nghị định ngày 6 tháng 11 năm 1929 của toàn quyền Pasquier. 
Tổng Nha Bưu Điện tái lập bưu cục Đông Hà, trưởng ty được hưởng phụ cấp dầu đèn than củi, 
không phải vì đặc ân của chánh quyền Việt Nam, song nhờ có nghị định Pháp ngày 22 tháng 3 năm 
1944. 

Tổng thống Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 37/TC ngày 18 tháng 1 năm 1958 định hối suất đồng 
bạc; khi quyết định như vậy, ông phải viện dẫn các thể lệ căn bản do tổng thống Lebrun và toàn 
quyền Catroux ấn định và áp dụng từ 1939, không khác nào các bộ trưởng ký nghị định thường 
phải chiếu sắc lệnh của ông... ... Muốn thiết lập một khu xã hội văn hóa tại Phong Dinh, bằng một 
sắc lịnh ngày 15 tháng 3 năm 1962, ông Diệm đã phải dựa vào một quyền không phải do Hiến 
Pháp 1956 dành cho, nhưng vào một sắc lịnh tổng thống Pháp ngày 15 tháng 6 năm 1930 về sự 
truất hữu đất đai vì tính cách công ích. 

Khi đặt chế độ kiến điền do sắc lịnh ngày 31 tháng 5 năm 1962, ông phải chiếu một sắc lịnh 
căn bản ngày 21 tháng 7 năm 1925 của tổng thống Pháp về chế độ bảo thủ điền thổ và nghị định 
toàn quyền ngày 18 tháng 2 năm 1921 về việc quản thủ điền bộ tại Nam Kỳ. 

Rừng Việt Nam, mà ông rất muốn bảo vệ, vẫn bị chi phối do các sắc lịnh Pháp ngày 2 tháng 1 
năm 1931 và nghị định Pháp ngày 21 tháng 3 năm 1930: Bộ trưởng sở quan không dám bỏ qua khi 
ký nghị định ngày 5 tháng 6 năm 1962 về sự khai thác lâm phần. Trâu bò heo gà vịt Việt Nam vẫn 
bị kiểm dịch theo nghị định Pháp ngày 10 tháng 1 năm 1945. Công dân Việt Nam cầm thế văn tự 
nhà đất... vẫn phải đóng lệ phí do toàn quyền Pháp ấn định từ ngày 24 tháng 10 năm 1924... 
(Những ngày chưa quên, tập thứ hai, 1954-1963, Đoàn Thêm, nxb Xuân Thu). 

Cả cụ Nguyễn Hiến Lê có lẽ cũng "hồ đồ" chẳng kém tôi. Cho nên trong cuốn Hồi Ký, tập II, 
viết năm 1981, xuất bản năm 1988, cụ vẫn viết ở dòng 8 trang 84:  

Trong Nam, trước 1975, chưa có bộ luật mới, tạm dùng bộ luật cũ. 
Thế là thế nào? Hẳn là ông Hoàng có thẩm quyền hơn các cụ Thêm cụ Lê nên mới khẳng định 

"tuyệt đối không có luật của Pháp", tức là "luật cũ" của cụ Thêm, cụ Lê! Chỉ tiếc cái, nếu tôi nhớ 
không lầm thì ba anh em ông Diệm chết, một phần, cũng vẫn chỉ vì cái dụ cũ kỹ số 10 của Pháp 
(Bảo Đại), mà chả thấy luật mới ở đâu cả!!! Bê bối, điên khùng, hoang tưởng không nhất định là 
phải vào nhà thương điên. Những chính phủ ma trơi, những đảng phái, đoàn thể mà đảng trưởng, 
chủ tịch là ông chồng, đảng viên, đoàn viên là bà vợ và lũ nhóc, những trò gian lận "mê đi keo" (trợ 
cấp bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang), ăn quịt tiền vé máy bay, những việc lợi dụng tinh thần chống 
cộng, tình đùm bọc đồng bào để quyên cúng lấy tiền bỏ túi, những chuyện mang chổi cùn rế rách ra 
chửi nhau trên mặt báo, những vụ ly dị tràn lan – một khi gặp môi trường – thể hiện sự bê bối điên 
khùng hoang tưởng mà bà Nữ nói đó. 

Ý bà Nữ hẳn là nói chuyện ngày nay, không phải là bàn về chuyện ngày xửa ngày xưa. Chê 
việc suy tôn anh hùng quốc gia của người Mỹ, chắc bà Nữ cũng vẫn chỉ căn cứ giữa cái đa số và cái 
thiểu số. Ngày nay, anh hùng quốc gia kiểu bà Nữ nêu ra thì ê hề, người Mỹ suy tôn hàng ngày; 
kiểu của ông Hoàng thì đếm trên đầu ngón tay không thấy đâu cả. Mới đây thấy ông Clinton nêu 
lên một vị anh hùng, sĩ quan tự Trung Đông về, nhưng chính ông ta lại nói ông không hề là anh 
hùng anh hèn gì sốt cả. Còn ngay những người đoạt giải Nobel, những Bill Gates, có thấy người 
Mỹ liệt họ là anh hùng quốc gia đâu nhỉ? 

Sự hùng cường của nước Mỹ không phải do ngày một ngày hai, nghĩa là không phải chỉ do thế 
hệ ngày nay và nhất là không do thế hệ ngày nay. Vả lại giầu có hùng cường không nhất định phải 
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là do anh hùng chân chính. Ngược lại nữa là đàng khác. Những kẻ giầu mạnh rất có thể, mà phần 
nhiều không chừng, lại do những thủ đoạn bất chính, bất lương. Nga một hồi cũng mạnh vậy. Tàu 
hiện nay cũng đang mạnh đó chứ!!! 

Việt Nam là một con bịnh trầm kha. Người có thiện chí mong nhìn ra bịnh để tìm thày tìm 
thuốc. Chỉ kẻ thong manh mù lòa mới nhơn nhơn khoe tài giỏi khỏe mạnh. Tài giỏi khỏe mạnh sao 
lại quàng chân lên cổ chạy qua đây, trước một kẻ thù ngu dốt? Hoặc không mù lòa thong manh thì 
do có ý đồ gì mà gân cổ cãi bướng và vu oan giá họa? 

Tôi xin tạm đủ ở đây. Vì chợt thấy đoạn ông Hoàng xui bà Nữ nên tìm đọc cuốn Những bí ẩn 
đàng sau các cuộc thánh chiến tại Việt Nam của Lữ Giang. Rồi nhớ lại bài Sửa Sai của ông Phan 
Bá Kỳ viết về ông Lữ Giang. Chả trách được: ông Lê Thiên Hoàng và ông Lữ Giang cùng một 
duộc!!! 

 
 
 

BÀN KÉ VỀ CHUYỆN HỌC HÀNH 
 
Chúng tôi là những kẻ 5/60 tuổi, điển hình một nhóm thường dân học hành ít oi, kiến thức giới 

hạn nhưng ham học hỏi, ngoài việc cơm áo, thường tụ tập bàn bạc về đủ loại vấn đề, coi như là một 
thứ giải trí, tiêu khiển. Đôi khi cũng đi đến quyết định nào đó. 

Vấn đề đầu tiên chúng tôi nêu lên, tôi còn nhớ, khi còn cắp sách đi học, là hỏi nhau mình đi 
học để làm gì. Nay nhân có mấy vị trong NgD bàn đến chuyện học hành, tôi xin bàn góp. 

Hồi đó, chúng tôi quan niệm trước hết việc học là một lựa chọn phương kế kiếm cơm. Không 
giám, không muốn lao động chân tay thì chọn việc bàn giấy. Lại cũng phải học để được hoãn dịch. 
Đó là thực tế. Còn nói đến việc mở mang đầu óc, học để biết, thì thú thực, dù có muốn như thế 
chăng nữa, chúng tôi thấy cũng không ổn một chút nào. Giản dị là vì điều kiện không cho phép. 

Đại khái, theo chúng tôi, học có mấy môn chính: Toán Lý Hóa, Anh Pháp Việt, Sử Địa Công 
Dân,... Tất cả chỉ học trong sách vở, cái bảng, cục phấn, và chiếc giẻ lau. Không biết có xứ sở nào 
trên trái đất này học tập như vậy chăng? Về Toán Lý Hóa, chúng tôi chỉ hiểu lý thuyết một cách mơ 
hồ. Anh Pháp Việt thì trông vào năng khiếu nhiều hơn là bài vở. Sử Địa Công Dân coi như mấy 
món ăn chơi, gần đến ngày thi, học sao cho thuộc lòng, trả lời như con vẹt, rồi cho quên luôn. 

Kể ra về bài vở, thì cũng không đến nỗi, cũng làm được vậy. Nhưng muốn áp dụng những môn 
học, thì hầu như mù tịt. 

Tụi chúng tôi có những kỷ niệm khó quên. Một hôm, một tên trong bọn chỉ cái núm vặn quạt 
trần, hỏi anh thợ điện: Cái này là điện kế hay ăm pe kế. Anh thợ điện trố mắt nhìn. Tên đó cãi: Thì 
nó chả tròn tròn, lại có vẽ mũi tên là gì? Một tên khác hỏi anh thợ sửa ra dô: Cái nào là điện trở? 
Anh thợ chỉ một cục tròn tròn, dài dài. Tên này kêu lên: Sao nó không chạy ngoằn ngoèo? Thế còn 
cái tụ điện đâu? Anh lại chỉ cũng một cục tròn tròn, dài dài. Tên này lại la: Sao không thấy hai má 
điện? 

Rồi khi ra đời, mỗi đứa kiếm cơm một cách. Lại có những buổi gặp nhau và chuyện trò trên 
trời dưới đất. Và cùng đi đến một nhận định là công việc chẳng dùng gì đến những điều nhà trường 
dạy dỗ mình cả, ngoài ít tính cộng trừ nhân chia. Đến cả cái đơn đi xin việc cũng không biết viết ra 
sao, nói gì đến giấy tờ, công văn, số sách,... Cái dùng được phần lớn là do gia đình dạy dỗ hoặc tự 
học lấy ngoài đời. Bằng cấp chỉ giúp mình có chỉ số lương cao, chức vị lớn, công việc nhàn hạ mà 
thôi. Thế thì cả 12 năm ở nhà trường để làm gì, nếu không cốt leo lên đại học. Mà ngay lên đại học 
nữa, cũng đâu cần đến đủ thứ bà dằn? Riêng tôi, hồi phong trào tân toán học bùng nổ, tôi mù tịt, có 
nhờ một giáo sư đại học danh tiếng số một về tân toán học lúc đó chỉ dẫn cho lũ con. Một buổi 
rảnh, tôi ngồi chuyện trò với ông, hỏi, theo ông, toán học ứng dụng vào cuộc đời, vào nghề nghiệp 
như thế nào, và tại sao ông chọn ngành toán học. Ông thú thực cũng chẳng biết ứng dụng nó ra sao, 
ông chọn toán chỉ vì thấy mình có khiếu về toán, thế thôi! 
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Sang đến đây, chúng tôi mới thấy muốn học cho ra học, thì tốn kém lắm. Thư viện quốc gia 
của mình chắc có độ vài chục, vài trăm ngàn cuốn sách, trong khi thư viện một trường cắc ké ở đây 
cũng cả hàng triệu cuốn là thường. Rồi những phòng thí nghiệm (labs), những xưởng (shops), 
những học cụ, những vật liệu,... Vậy những điều xưa nay NgD nêu lên về việc học hành cho một 
Việt Nam hậu cộng sản tinh thần sa đọa, kinh tế yếu kém, khoa học kỹ thuật lạc hậu là cần một 
đường hướng khả thi cho một nước nhỏ, đa số nông dân ưa chuộng một nếp sống thanh đạm, nhàn 
tản, gần thiên nhiên thì phải được những vị nào quan tâm đến vấn đề giáo dục cân nhắc một cách 
chín chắn, thay vì chạy theo những cái mà chính kẻ có sở trường đã chán ngán và chối bỏ. 

 
 
 

BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG 
 
Trong nguyệt san Người Dân số 78, trang 23, khi kết thúc bài viết "Có phải lớp người già Việt 

Nam ở hải ngoại mất dạy, điên khùng bê bối không?", tôi đã viết là không viết thêm bài để bàn 
chuyện với bà Nữ cho dù bà có viết thêm về chúng tôi. Cũng trong NgD số 78 trang 47, bà Nữ cũng 
nhất trí là mỗi người đã bàn hết ý, không viết thêm nữa. Nhưng bà Nữ có viết thòng câu này "vẫn 
mong rằng các thân hữu độc giả NgD tham gia ý kiến cho vấn đề ngã ngũ". Với câu thòng nầy, tôi 
tiên đoán là bà Nữ sẽ viết tiếp, nhưng không đề tên bà mà đề tên người khác. Đây là cách làm thông 
thường khi phải tranh luận trên báo chí về một vấn đề để chứng minh rằng có những người đồng 
quan điểm, lập trường với mình. Điều tiên đoán và chờ đợi của tôi đã đến, khi bài viết "Khẳng 
Định, Một Thái Độ" mang tên Lê Ngọa Sơn xuất hiện trên Người Dân, số 79. 

I. Xác Định Tác Giả Bài Viết "Khẳng Định, Một Thái Độ" 
Đọc bài nầy tôi xác tín thêm rằng ông Lê Ngọa Sơn cũng chính là bà Huỳnh Thị Nữ với những 

lý dẫn sau đây: 
1. Phần đầu bài viết, tác giả nêu lên hai bài viết khá thú vị trong NgD số 78: một bài của 

Nguyễn Trần Ai chõi bà Thụy Giao và bài của Lê Thiên Hoàng chõi bà Huỳnh Thị Nữ. Cả hai bài 
đều bị tác giả lên án là "thích khẳng định, hồ đồ, trịch thượng và khiếm nhã đáng phải sửa sai", 
nhưng trong phần quảng diễn thì tác giả chỉ chĩa mũi dùi vào Lê Thiên Hoàng là người mà ông Sơn 
gọi là "chõi" bà Nữ. Nếu ông Sơn không phải là bà Nữ thì phải khách quan "sửa sai" cả hai người 
mới vô tư. 

2. Chỉ đọc qua một bài báo có tính cách tổng quát bình thường mà tác giả vội cho rằng bà Nữ 
là người trí thức (phải cái lại là người trí thức) là điều nhận định quá hời hợt, không có cơ sở vững 
vàng và như vậy phải hiểu được là bà Nữ đã lấy cái tên Lê Ngọa Sơn để tự giới thiệu về mình. 

3. Cách bày tỏ thái độ căm ghét gia đình Ngô Đình Diệm của ông Lê Ngọa Sơn giống hệt như 
của bà Huỳnh Thị Nữ. 

4. Cách hành văn và dùng từ ngữ của ông Sơn và bà Nữ y hệt như nhau. Ví dụ những từ ít 
người dùng đến thì hai người nầy lại dùng như: dĩ chí, duộc, chạy chết, nhơn nhơn, thong manh. 

5. Hai người cùng dùng một chiêu là tạm đủ, thôi không viết nữa, nhường lại cho thân hữu, độc 
giả khác bàn thêm. Bởi thế tôi nghĩ rằng sau bài viết có tên tác giả Lê Ngọa Sơn, sẽ có những bài 
khác với tên tác giả Lê Ngọa Núi, Nguyễn Văn Cột, Lê Văn Kèo... 

Trên đây là những lý chứng tôi viện dẫn để có thể kết luận bài viết "Khẳng Định, Một Thái 
Độ" là do bà Nữ viết để chõi lại tôi, bởi vì trong bài viết của tôi ở số NgD78, tôi đã khiếm nhã đối 
với bà khi tôi nói bà viết mò, viết ẩu, hồ đồ, điên khùng, bê bối, hẹp hòi, thiển cận, lẩn thẩn, sai 
lầm, phiến diện, nói với người dại không cùng. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì những lời khiếm nhã của 
tôi đối với bà chưa đáng vào đâu khi đem so với những lời của bà Nữ mạt sát những người khác là 
súc vật, là sâu bọ. 

Nhận định trên đây có thể đúng, có thể sai. Nếu đúng Lê Ngọa Sơn cũng là bà Huỳnh Thị Nữ 
thì tôi không khẩu phục tâm phục, vì cách làm đó không quang minh chính đại. Nếu sai, tức là ông 
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Sơn không phải là bà Nữ, thì tôi thành thật xin lỗi bà và căn cứ trên văn bản, tôi phản bác bài viết 
của Lê Ngọa Sơn.  

II. Phần Phản Bác 
Vì trong bài viết, ông Sơn có nhiều lầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất nên trước hết phải 

định nghĩa rõ ràng về hai danh từ nầy: 
Hiện tượng: 
Hiện là hiện ra, xuất hiện, lộ ra ngoài. 
Tượng là hình tượng, là hình dáng, màu sắc, âm thanh mùi vị. Vậy hiện tượng là phần xuất 

hiện ra bên ngoài sự vật mà giác quan con người có thể thấy được, nghe được, ngửi được, nếm 
được và sờ mó được. Bản chất: 

Bản là cơ bản, căn bản, cái chính thức. 
Chất là tính chất, thực chất. 
Vậy bản chất là phần nội dung bên trong của sự vật mà năm giác quan con người không thể 

nhận biết được, chỉ có đầu óc và con tim mới khám phá ra nó để cảm nhận được. 
1. Nhìn hiện tượng có thể xác định được bản chất không? 
Mấy thí dụ ông Sơn nêu ra như: Một cô gái đẹp, một phong lưu công tử, một cảnh thôn dã, đó 

là những hiện tượng bên ngoài mà con người có thể nhận biết được nhờ giác quan, nhưng bản chất 
là phần tàng ẩn bên trong, khó phân biệt được dễ dàng mà cần phải chú tâm, tìm tòi, suy nghĩ, 
nghiên cứu, cân nhắc mới có thể xác định được. Cái bản chất của ba sự vật nầy ông Sơn chưa có 
viết ra vì chưa rút ra được, chưa tìm ra được, vì bản chất thì không thể gọi là "nhìn cái ruột" để biết 
được. Có khi bản chất đi đôi với hiện tượng, khi đó bản chất được phân biệt dễ dàng, ít khi bị lầm 
lẫn, nhưng tùy mức độ nhận thức của mỗi người. Ngược lại, có khi bản chất và hiện tượng không đi 
đôi. Trường hợp nầy thường gây nên ngộ nhận. Đặc biệt là khi hiện tượng giả thì không có bản chất 
thật. Như hiện tượng "trên con rạch nhỏ" là một hiện tượng giả tạo hoặc đã bị vo tròn bóp méo, bởi 
vì trong hiện tượng nầy có nhiều khía cạnh vô lý. Rằng: "Ông Ngô Đình Diệm ngồi trên cái xuồng 
ba lá do một sĩ quan cấp tá ngâm mình dưới nước ì ạch đẩy, hai bên bờ rạch quân lính nước ngập 
ngang bụng, bồng súng dàn chào". Nếu nói rằng trên bờ rạch nước đã ngập ngang bụng thì dưới 
lòng rạch nước phải rất sâu, làm sao người sĩ quan có thể lội bộ để đẩy xuồng ì ạch. Đẩy ì ạch có 
nghĩa là nước cạn nên phải đẩy một cách rất nặng nề khó nhọc. Điều nầy mâu thuẫn với điều trên là 
trên bờ rạch nước ngập ngang bụng. Lại nữa, trên bờ rạch nước đã ngập ngang bụng thì có nghĩa 
không còn trông thấy bờ rạch và như vậy vùng có con rạch đó là một vùng nước mênh mông không 
bờ, không bến, một cảnh tượng dàn dựng không hợp lý để đón chào một vị tổng thống. Còn đoàn 
quân lính dàn chào thì trước khi bồng súng chào tất nhiên phải có thế súng dưới chân và sau khi 
chào cũng phải có thế hạ súng xuống. Vậy thì thế súng trước và sau khi chào đều phải nhúng bùn 
nhúng nước hết sao? Thật là điên khùng! Vì là hiện tượng bịa đặt giả tạo không hợp lý, cho nên 
không thể tìm ra bản chất quan liêu phong kiến của ông Diệm trong vụ việc nầy. 

Bây giờ đặt giả thiết hiện tượng "trên con rạch nhỏ" có thật, thì ta hãy xét đến các khía cạnh 
tích cực của vấn đề. Một vị nguyên thủ quốc gia (bất kể là ai) chịu rời văn phòng sang trọng tại thủ 
đô để đến một nơi xa xôi hẻo lánh, bùn lầy nước đọng để thăm viếng và tìm hiểu dân tình, thì quả là 
một hành động đáng cảm phục và đề cao. Việc tự ý xuất hành công tác trong một trạng huống như 
vậy cũng là một sự can đảm phi thường, bởi vì sự nguy hiểm tính mạng khó tránh do kẻ địch đối 
đầu rình rập. Ngay với mạng lưới bảo vệ an ninh tân kỳ của cơ quan công lực Hoa Kỳ, vẫn không 
giữ được mạng sống cho cố tổng thống John F. Kennedy khi ông kinh lý thành phố Dallas, Texas 
ngày 22-11-1963. 

Việc đưa đón vị nguyên thủ quốc gia đi kinh lý bằng xuồng trên rạch thì có người đẩy, bằng 
thuyền trên sông thì có người chèo, bằng xe trên bộ thì có người lái, bằng máy bay trên không thì 
có phi công, bằng tàu thủy trên biển thì có tài công, thủy thủ, bằng phi thuyền trên không gian thì 
có phi hành gia... Cấp bậc, chức vụ và uy tín của người điều khiển các phương tiện chuyển vận nầy 
bên cạnh vị nguyên thủ quốc gia liên quan đến vấn đề an ninh và nghi lễ. Đó là công việc mà chức 
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trách địa phương phải lo liệu làm sao cho an toàn và tương xứng. Chắc ông Sơn không thắc mắc 
chi về việc nầy. 

Ông Sơn viết rằng: 
Cùng chứng kiến cái cảnh trên con rạch nhỏ..., ông Hoàng thản nhiên cho là chuyện bình 

thường, bà Nữ bất bình quay đi nhổ nước miếng, còn tôi (ông Sơn) ước có quyền thế như Mỹ... thì 
đã đá đít mấy cái cho ổng đi chỗ khác chơi, chớ nào phải chờ mãi đến năm 1963 để, tội nghiệp, ba 
anh em ổng chết nhục nhã.  

Nếu hiện tượng "trên con rạch nhỏ" có thật như ông Sơn mô tả thì Lê Thiên Hoàng tôi đây 
không thản nhiên cho là chuyện bình thường như ông Sơn nghĩ lầm và nghĩ giùm tôi, cũng như ông 
đã nghĩ lầm và nghĩ giùm cho bà Nữ nhiều việc sẽ trình bày sau. Tôi không nóng nảy nông cạn như 
ông Sơn muốn đá đít cho ông Diệm chết, bởi vì ông Diệm càng chết sớm thì Miền Nam càng bị 
mất sớm. Nếu ông Sơn đã vào nhà tù cộng sản sau ngày 30.4.1975 thì ông đã được nghe điệp khúc: 
Nhờ thằng Diệm chết sớm, các anh mới được giải phóng sớm để được ngồi đây học tập cải tạo. 
Hãy đọc "SÁCH TRẮNG" và "CHUNG MỘT BÓNG CỜ" của Hà Nội để biết Hà Nội lo sợ như 
thế nào khi ông Diệm còn sống và vui mừng như thế nào khi ông Diệm bị giết, bởi vì một kẻ thù 
đáng sợ không còn nữa. Khi nhận được tin anh em ông Diệm bị giết, Hồ Chí Minh lập tức triệu tập 
"lục đầu chế" gồm Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp và Lê Duẩn để 
quyết định đường hướng mới cho Miền Nam Việt Nam. Hồ Chí Minh nói: Chúng ta bất chiến tự 
nhiên thành. Như vậy bức tường thành kiên cố nhất đã bị ngã đổ. Bây giờ chúng ta cứ việc khuấy 
đống gạch vừa ngã để cho nó vữa nát ra hết mới thôi. Tức là tất cả cho cuộc giải phóng Miền Nam. 
Nếu ông Sơn đã vào tù cộng sản sau 30.4.1975, thì ông Sơn cũng nghe điệp khúc khác: Khi Mỹ 
thay ngựa (tức Diệm) giữa dòng thì cuộc cách mạng giải phóng Miền Nam của Đảng ta coi như đã 
đạt được hai phần ba (2/3) rồi. Cộng sản nói đúng, là Mỹ đã thay ngựa giữa dòng. Hãy nghe 
William Colby, trùm CIA lúc bấy giờ, khẳng định: Đây là cuộc đảo chánh của các tướng lãnh Việt 
Nam, nhưng những điều căn bản của cuộc đảo chánh ấy đã được hoạch định tại tòa Bạch *ốc. 
Trong bạch thư của Ngũ Giác Đài (Pentagon Papers, Vol. two, page 207) ghi rõ: Việc lật đổ ông 
Diệm, Mỹ phải lãnh đủ phần trách nhiệm. Tháng 8/1963, chúng ta đã phê chuẩn, đã thúc giục các 
cố gắng đảo chánh của các tướng lãnh Việt Nam và hứa hoàn toàn ủng hộ chính phủ mới. Tháng 
10/1963, chúng ta cắt viện trợ để làm áp lực trực tiếp với ông Diệm, tức là chúng ta bật đèn xanh 
cho đám tướng lãnh và triều đại 9 năm của Ngô Đình Diệm kết thúc đẫm máu.  

2. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa 
Khi nói đến Việt Nam Cộng Hòa là nói cả trang sử dài từ trước năm 1975, chứ không nên 

quanh quẩn một giai đoạn ngắn ngủi của chế độ Ngô Đình Diệm. Cũng như khi nói đến Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa là phải bao gồm luôn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vì cả hai cũng 
chỉ là một kể từ năm 1945 đến nay. Theo ông Sơn thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tức là Cộng 
Sản) và Việt Nam Cộng Hòa (tức là Quốc Gia) đều giống nhau về hiện tượng lẫn bản chất khi ông 
viết:  

Nếu chú trọng đến hiện tượng thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có đủ vẻ của một nước dân 
chủ tân tiến. Tôn chỉ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc là no ấm cho quốc dân. Tận diệt giai cấp, nạn 
người bóc lột người là mang lại công bằng xã hội. Dân chúng có bầu bán quốc hội, chuẩn y hiến 
pháp. Nhà nước có đủ mọi cơ cấu. Cái gì cũng nhất thiên hạ cả. Họ còn khoe dân chủ gấp triệu lần 
các nước dân chủ tây phương là đàng khác. Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cũng thế, có bầu bán, 
có quốc hội, có hiến pháp, có đủ mọi cơ cấu như ai. Nhưng một bên thì độc tài đảng trị, một bên là 
độc tài gia đình, tập đoàn trị. 

Tôi dứt khoát phản bác phần trên đây của ông Lê Ngọa Sơn và tôi khẳng định rằng: Hiện 
tượng và bản chất của chế độ Cộng sản và chế độ Quốc gia khác hẳn nhau.  

a. Khác hẳn về hiện tượng: 
- Quốc hội: Trong một nước tự do dân chủ thì quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, vì quốc 

hội thay mặt cho toàn dân lập lên hiến pháp và hiến pháp, là pháp luật tối thượng, là kim chỉ đạo 
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cho đường lối quốc gia. Quốc hội (lập pháp) phải tách rời (độc lập) với hành pháp và tư pháp thì 
mới thật sự đại diện và bênh vực quyền lợi cho quốc dân; nhưng quốc hội của cộng sản Việt Nam 
bao gồm cả hành pháp và tư pháp vào một mối. Một đại biểu quốc hội cũng là một viên chức nhà 
nước vừa là một quan tòa. Ví dụ: Phạm Văn Đồng vừa là thủ tướng chính phủ, vừa là đại biểu quốc 
hội trong gần 50 năm. Tóm lại là có bao nhiêu nhân vật có chức vụ trong chính quyền thì có bấy 
nhiêu nhân vật ấy trong quốc hội với đảng tịch cộng sản thâm niên và nhiều thành tích hoạt động 
trước khi được ra ứng cử vào quốc hội. 

Còn quốc hội Việt Nam Cộng Hòa là cơ quan lập pháp tách rời hẳn hành pháp và tư pháp. 
Muốn ứng cử vào quốc hội, công chức phải nghỉ việc, quân đội phải giải ngũ, quan tòa phải giải 
nhiệm. Bất cứ đại diện tôn giáo, đảng phái, đoàn thể hay cá nhân đều được tự do ra ứng cử, chỉ trừ 
Đảng Cộng Sản bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Cử tri được hoàn toàn tự do sử dụng lá phiếu. Cuộc 
bầu cử được công bằng vì có đại diện ứng cử viên giám sát theo dõi [1]. 

- Quốc kỳ: Quốc kỳ của hai chế độ cũng khác hẳn nhau: quốc kỳ của nhà nước cộng sản mang 
màu đỏ, tượng trưng cho tính đấu tranh giai cấp của quốc tế cộng sản, còn quốc kỳ của nhà nước 
quốc gia mang màu vàng, tượng trưng cho ba miền đất nước của dân tộc. 

- Đồng minh: Đồng minh của nhà nước cộng sản và đồng minh của nhà nước quốc gia cũng 
khác hẳn nhau. 

Đồng minh của nhà nước cộng sản là tình đồng chí cộng sản quốc tế, chung thủy và tích cực từ 
đầu cho đến kết thúc cuộc chiến Việt Nam. Đồng minh của nhà nước cộng sản biết tôn trọng lời từ 
chối của Hồ Chí Minh để không đổ quân vào Việt Nam chiến đấu bên cạnh quân đội cộng sản. 

Trong khi đó đồng minh của nhà nước quốc gia bất chấp sự phản đối của Ngô Đình Diệm [1] 
và tìm cách giết chết ông Diệm để ào ạt đổ quân đội Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân và Nam 
Hàn vào khắp lãnh thổ Miền Nam, gây nhiều tệ hại cho xã hội, làm cớ cho cộng sản tuyên truyền là 
đoàn quân viễn chinh xâm lược để hô hào quần chúng nổi lên chống ngoại xâm. Cuối cùng đồng 
minh của nhà nước Miền Nam cuốn gói, rút dù và cắt đứt viện trợ để giao Miền Nam cho cộng sản. 
Tướng Westmoreland của Mỹ đã phát biểu: Trong lúc chiến sự đang đẫm máu mà Mỹ cắt viện trợ 
cho Việt Nam, đã đưa đến hậu quả tai hại trầm trọng. Napoléon quan niệm rằng: Khi ra trận, yếu tố 
tinh thần quan trọng gấp ba yếu tố vật chất. Thế mà Mỹ đã phá hoại yếu tố tinh thần của đồng minh 
Việt Nam, dẫn đến sự sụp đổ chế độ chính trị Miền Nam Việt Nam (A Soldier Reports, hồi ký của 
tướng Westmoreland). Khi quốc hội Mỹ họp để biểu quyết cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, 
thì dân biểu Robert Sides lên tiếng phê bình rằng: Chúng ta đừng có dâng Nam Việt Nam cho Bắc 
Việt trên một cái dĩa bằng bạc. Hãy giúp họ tiếp tục anh dũng chiến đấu. (Betrayal in Vietnam, 
Louis A. Fanning, page 176). Một danh tướng không quân Mỹ là T.R. Milton cũng xác nhận rằng: 
Dẫu sao thì chúng ta cũng đã bán đứng đồng minh của chúng ta cho đối phương. (Air Force 
Magazine, March 1983, page 110). 

b. Khác hẳn về bản chất: 
Nhà nước cộng sản là chế độ độc tài, chuyên chính vô sản, còn nhà nước quốc gia là một thể 

chế tự do dân chủ. Nhà nước cộng sản vô thần, duy vật biện chứng, tiêu diệt tôn giáo, còn nhà nước 
quốc gia hữu thần, duy tâm, duy linh, đề cao và tôn trọng mọi tôn giáo. Nhà nước cộng sản nhất 
nguyên độc đảng, nhà nước quốc gia đa nguyên đa đảng. Nhà nước cộng sản chủ trương bần cùng 
hóa nhân dân, nhà nước quốc gia lo cho dân giàu nước mạnh. Nhà nước cộng sản chủ trương ngu 
dân để dễ bề thống trị, nhà nước quốc gia nâng cao dân trí để xây dựng đất nước. Nhà nước cộng 
sản chà đạp nhân phẩm và tước đoạt quyền tư hữu của nhân dân; nhà nước quốc gia tôn trọng giá 
trị con người và bảo vệ quyền lợi cá nhân trong tương quan lợi ích của đất nước. Sau hết, nhà nước 
quốc gia là nhà nước do dân, của dân và vì dân [1], còn nhà nước cộng sản là nhà nước do Đảng, 
của Đảng và vì Đảng: bên cạnh các cấp chính quyền của nhà nước cộng sản đều có cấp ủy đảng 
cộng sản chi phối mọi hoạt động của chính quyền. 

Bởi vì có sự khác biệt hẳn về hiện tượng và bản chất của hai chế độ Quốc Cộng, cho nên nhà 
nước Miền Bắc đã dùng bạo lực để tiêu diệt nhà nước Miền Nam. Cũng vì sự khác biệt ấy mà nhà 
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nước Miền Nam đã dùng đủ mọi cách thế để chống lại bạo lực đó; nhưng chống không nổi vì bạn 
đâm lén sau lưng. 

Hằng triệu thanh niên của hai miền Nam Bắc đã phải nằm xuống một cách tức tưởi cũng vì sự 
khác biệt của hai chế độ Quốc Cộng. Đất nước Việt Nam phải nghèo nàn lạc hậu vào hạng bét của 
thế giới vì phải dậm chân tại chỗ trong vòng 50 năm qua cũng chỉ vì sự thành, bại của hai chế độ 
đó. 

Sau ngày 30.4.1975, bức màn bưng bít giữa hai miền Nam Bắc không còn nữa, đồng bào Miền 
Bắc đã thấy rõ sự khác biệt của hai chế độ qua trình độ và mức sống của người dân Miền Nam, bấy 
giờ đồng bào Miền Bắc mới biết rằng họ đã bị tuyên truyền lừa bịp trong mấy chục năm qua. Còn 
đồng bào Miền Nam, cũng sau 30.4.1975, lại càng đau đớn thấm thía hơn khi va chạm với "thiên 
đường cộng sản". Hai triệu người Việt (trong đó có ông Lê Ngọa Sơn) đang sống lưu vong ở hải 
ngoại và hàng trăm ngàn người Việt khác phải bỏ mình trên biển cả hoặc trong rừng sâu cũng chính 
vì ba lý do sau đây: 

- Lý do 1: Chế độ tự do của nhà nước Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa không còn 
nữa. 

- Lý do 2: Không chấp nhận sống dưới chế độ độc tài của nhà nước cộng sản.  
- Lý do 3: Vì nhà nước cộng sản Khác và Thua nhà nước quốc gia. Đến đây thì vấn đề đã được 

giải bày rõ ràng là hai chế độ của hai nhà nước Quốc-Cộng không giống nhau về hiện tượng cũng 
không giống nhau về bản chất. Nếu ông Sơn không chấp nhận sự khác biệt này thì xin ông cứ tự 
nhận: Tôi là tên thất phu cục súc, chuyên mơ tưởng hão huyền... thích chân đấm tay đá.  

3. Chế độ quân dịch và nghĩa vụ quân sự 
Chế độ quân dịch và động viên của Miền Nam khác với chế độ nghĩa vụ quân sự của Miền 

Bắc, chứ không giống nhau như ông Sơn viết: 
Lại nói về hiện tượng, thì bộ đội Miền Bắc chết là để chống ngoại xâm, giành độc lập thống 

nhất cho quốc gia. Quân nhân Miền Nam chết là để chống cộng, bảo vệ tự do. Nhưng thực chất là 
dân Miền Bắc không làm nghĩa vụ cũng không được...! Dân Miền Nam trốn quân dịch không nổi 
thì bị thộp cổ... Họa chăng có một số rất ít đảng viên thật sự muốn đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
Ngụy nhào, một số rất hiếm hiểu cộng sản là gì, dân chủ là gì để lấy mạng mình ra đánh đổi cho 
tiền đồ quốc gia dân tộc. 

Thanh niên Miền Bắc bị chế độ nghĩa vụ quân sự tước đoạt hết mọi nhu cầu tình cảm và sinh 
lý bởi luật ba khoan "khoan yêu, khoan cưới, khoan đẻ" và bị tuyên truyền đầu độc để "sinh Bắc tử 
Nam". Có một điều lạ khi ông Sơn viết: Bộ đội Miền Bắc chết là để chống ngoại xâm. Miền Bắc 
tiến đánh Miền Nam chính thức vào năm 1960, khi đó chưa có quân đồng minh của Miền Nam và 
sau năm 1973, tất cả quân đồng minh đã rút hết ra khỏi Miền Nam mà chiến tranh vẫn tiếp tục khốc 
liệt để rồi tiêu diệt luôn chế độ Miền Nam. Như vậy không vì ngoại xâm nào hết mà chỉ vì con 
người Việt Nam của chế độ chính trị Miền Nam khác với chế độ chính trị Miền Bắc. 

Tại Miền Nam, chế độ quân dịch và luật động viên được áp dụng một cách công bằng và hài 
hòa với các sinh hoạt khác của quốc gia [1]. 

Quân đội Miền Nam không phải đơn thuần là một nhóm vũ trang biệt lập chỉ biết dùng vũ lực 
để sinh tồn. Trái lại, quân đội Miền Nam thuộc bộ quốc phòng của một nội các chính phủ. Sự hoạt 
động của bộ quốc phòng liên quan và ảnh hưởng đến các bộ khác. Cho nên chế độ quân dịch và 
động viên của Miền Nam được nghiên cứu áp dụng dựa trên các nguyên tắc căn bản làm sao đạt 
được hai mục tiêu là vừa chiến [đấu] vừa xây dựng, chứ không chủ trương tiêu thổ kháng chiến, 
vườn không nhà trống. Bởi vậy không thể có tình trạng: tất cả thanh niên đến tuổi quân dịch đều 
[bị] đưa ra mặt trận hết mà tuần tự kẻ trước người sau, tùy theo tình hình chiến sự, tùy theo quân 
lương vũ khí... Do đó có vấn đề hoãn dịch để điều hòa nhu cầu chung của đất nước. 

Hoãn dịch là chưa thi hành nhiệm vụ quân sự trong một thời gian nào đó vì lý do: sức khỏe, 
nghề nghiệp, chức vụ, tôn giáo, gia cảnh, sắc tộc, học vấn... Khi lý do và thời hạn hoãn dịch không 
còn nữa, thì các đương sự nhập ngũ. Chỉ được miễn dịch cho những thành phần bất khiển dụng như 
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tật nguyền, bệnh hoạn trầm trọng nan y mà thôi. Sự việc rành rành như vậy mà ông Sơn vỏn vẹn 
chỉ biết đến hoãn dịch vì lý do học vấn để rồi mỉa mai, ông viết: 

Cái chính sách vô giáo dục của nhà nước đã mang việc lên lớp và đỗ đạt làm điều kiện hoãn 
dịch... lại dành cái "đặc ân" đó – đúng ra là một điều đáng hổ thẹn vì khi đất nước lâm nguy mà lại 
không làm nghĩa vụ – riêng cho người cắp sách đến trường. 

Hỏi: Ai không làm nghĩa vụ khi đất nước lâm nguy? Thưa: Những người cắp sách đến trường, 
đó là câu trả lời của ông Sơn. Vậy ông Sơn đã lầm rồi, vì những người cắp sách đến trường chỉ 
được hoãn dịch chứ đâu miễn dịch để không làm nghĩa vụ khi đất nước lâm nguy. Những người 
không làm nghĩa vụ khi đất nước lâm nguy là thành phần bất khiển dụng nêu trên. Nếu cho hoãn 
dịch vì lý do học vấn mà ông Sơn bảo là vì cái chính sách vô giáo dục của nhà nước, thì cho hoãn 
vì lý do: sức khỏe, nghề nghiệp, gia cảnh, sắc tộc, chức vụ, tôn giáo... cũng vì cái chính sách vô sức 
khỏe, vô nghề nghiệp, vô gia đình, vô sắc tộc, vô chức vụ, vô tôn giáo hay sao? Ông Sơn tự trả lời 
lấy, vì đây là hệ luận của ông Sơn mà thôi. Quan niệm về quân dịch, ông Sơn cũng tự mâu thuẫn, vì 
ở một đoạn trên ông viết: Dân Miền Nam trốn quân dịch không nổi thì bị thộp cổ. Ông Sơn coi 
người đến tuổi quân dịch như là tội phạm đang bị truy nã; rồi một đoạn dưới ông viết: "Quân dịch 
là bổn phận và vinh dự của tất cả mọi người đến tuổi". Thế là thế nào? Hẳn ông Sơn có thẩm quyền 
xác định lại quan niệm của mình!  

4. Vấn đề giáo dục và nhân sự chính quyền Miền Bắc 
Về giáo dục Miền Bắc ông Sơn viết: "Có lẽ vì nghĩ nó không hề là một nền giáo dục nên bà Nữ 

không đề cập đến" sau khi ông khẳng định nền giáo dục Miền Bắc chỉ đào tạo nên quái vật và quỉ. 
Đây là điều ông Sơn nghĩ giùm cho bà Nữ để trả lời không ổn câu hỏi của tôi là tại sao bà không đề 
cập đến giáo dục Miền Bắc. Ông Sơn hãy đọc lại bài "Giáo dục học đường và đất nước" của bà Nữ 
để biết nội dung bài viết của bà nhắm đến đối tượng tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Bà kêu gọi tuổi 
trẻ hãy thông cảm bỏ qua đi những "sai khuyết" của thế hệ cha ông, đừng chấp nê vì họ mà xa lánh 
cộng đồng. Sau đó bài viết của tôi (Có phải... bê bối không) cũng nhắm tới tuổi trẻ Việt Nam ở hải 
ngoại. Tôi minh định sự thật "không sai khuyết" của thế hệ đi trước để kêu gọi tuổi trẻ giữ vững 
mối tình cảm thuần nhất và tiếp tục xây dựng cộng đồng, đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam sống xa 
đất nước quê hương, họ có thể không biết hoặc biết lơ mơ về hoàn cảnh đất nước Việt Nam trong 
vòng 50 năm qua. Vậy chúng ta cần nêu đúng cái tốt để tuổi trẻ học hỏi, noi gương, nêu đúng cái 
xấu để tuổi trẻ xa lánh đề phòng. Trong sinh hoạt, người ta hay chú ý đề cập đến cái khác thường, 
cái đặc biệt về phương diện nào đó. Giáo dục của cộng sản đặc biệt xấu đến nỗi không "hề là một 
nền giáo dục" thì lại càng phải đào sâu, mổ xẻ, vạch trần các thủ đoạn gian manh quỷ quyệt để tuổi 
trẻ thấu suốt vấn đề, ngõ hầu khi xây dựng đất nước, tuổi trẻ sẽ đập tan từ trong trứng nước nếu có 
manh nha thủ đoạn giáo dục tương tự. Do đó bà Nữ cần phải đề cập đến giáo dục của cộng sản đối 
với tuổi trẻ Việt Nam. Bà Nữ chỉ không cần đề cập đến nền giáo dục nầy đối với thế hệ cao niên, vì 
chúng ta đều đã rõ. 

Về nhân sự, ông Sơn viết rằng: "Có lẽ vì nghĩ nhân sự nhà nước Miền Bắc không hề còn là 
người nên bà không đề cập đến". Lại một lần nữa ông Sơn nghĩ lầm và nghĩ giùm cho bà Nữ, bởi vì 
ông cũng đã viết: "Nhưng chuyện cần bàn, thiết nghĩ, nên là thực tế." Vậy thực tế là những người 
điều khiển guồng máy thống trị của nhà nước Miền Bắc ngày trước và nhà nước cộng sản ngày nay 
cũng chỉ là một thực thể. Bảo họ không phải là người thì không thực tế chút nào hết. Nếu họ không 
còn là người thì tất nhiên chúng ta đã thắng họ bởi vì "nhân linh ư vạn vật". Con người có khả năng 
và có quyền chế ngự hết mọi loại vật trên địa cầu. Đó là hồng ân của Thượng đế ban cho loài 
người. Vậy hãy thực tế coi họ vẫn là con người, nhưng con người đã mất đi nhiều nhân tính và cao 
ngạo thách thức Hóa Công:  

Nghiêng đồng đổ nước ra sông (chống úng) 
Ngăn sông xẻ núi, thay trời làm mưa (chống hạn) 

Tuy rằng chúng ta không chấp nhận sự tự hào điên dại của họ là "đỉnh cao trí tuệ loài người", 
nhưng chúng ta phải thừa nhận là họ đã làm được những việc mà phía quốc gia chưa làm được. Với 
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chính sách "leo dây" giữa Liên Xô và Trung Quốc, họ đã khôn khéo duy trì được viện trợ cho đến 
khi thắng được cuộc chiến Việt Nam. Trong khi đó phía quốc gia cũng có nhiều đồng minh hùng 
mạnh, nhưng chỉ bám vào Mỹ, đến khi Mỹ bỏ, chúng ta phải chết. 

Nếu họ không còn là người thì quốc tế họp bàn với ai để hiệp định Gevève ra đời ngày 20-7-
1954, chia cắt đất nước. Nếu họ không còn là người thì ai đã ký và vi phạm Hiệp Ước Ba Lê ngày 
27-1-1973 để chiếm Miền Nam. Nếu họ không còn là người thì bây giờ Hoa Kỳ và các nước tự do 
khác đến Việt Nam làm bạn với ai đó? Là tình bạn, với bất kỳ hậu ý, mục đích gì, thì vẫn là trong 
thế tương quan giữa người với người, trong thế ngoại giao song phương giữa nước nầy với nước 
khác. Có lẽ ông Sơn tự nhận mình là "tên thất phu cục súc, chuyên mơ chuyện hão huyền" nên 
mắng Việt Cộng "không hề còn là người". Còn bà Nữ là người trí thức (phải cái lại là người trí 
thức) thì bà Nữ đã hiểu cộng sản là loại người như thế nào rồi. 

5. Khả năng và bằng cấp 
Khi đọc thấy ai viết sâu rộng về một ngành gì thì cho rằng người đó đỗ đạt về ngành đó. Đó là 

một nhận định không luôn luôn đúng, vì sự hiểu biết và bằng cấp không luôn luôn đi đôi với nhau. 
Có nhiều người hiểu biết nhiều mà không có bằng cấp cao, trái lại có người đậu bằng cấp cao mà 
không hiểu biết nhiều. Có thể gọi người TRÍ THỨC là người đỗ đạt bằng cấp cao, nhưng chưa hẳn 
là người TRI THỨC (không dấu sắc). Trong con người tri thức đã có con người trí thức. Bởi vậy 
ông Sơn đã nhận định sai lầm khi thấy tôi viết về luật học Việt Nam trước năm 1975 thì bảo tôi đã 
"thi đỗ vẻ vang" tại Đại Học Luật Khoa khi ông Sơn viết:  

Trước năm 1975, hằng năm tôi vẫn phụ trách cái việc mua "cua" (cours) Trường Luật cho 
thân nhân bà con làm việc ở tỉnh hay đóng ở tiền đồn. Họ cũng tự học và thi đỗ vẻ vang như ông 
Hoàng. 

Xin khẳng định: tôi không hề học và thi đỗ ở Trường Luật. Tôi chỉ đọc và hiểu một ít về luật 
học. Còn ông viết tiếp: Tôi biết những "cua" đó ra sao. Họ học "cua" của Trường Luật để thi đậu. 
Nói như vậy thì việc học hành và thi cử ở bậc đại học cũng giống như ở bậc trung học và tiểu học 
hay sao? Không, không giống. Cách học hành và thi cử ở đại học khác với các bậc học ở dưới.  

- Khác cách giảng dạy và học tập: 
Ở bậc đại học, trong giờ giảng dạy, giáo sư chỉ phác họa đại lược về đề tài, chỉ nêu lên những 

điểm chính yếu của đề tài, hướng dẫn sinh viên thảo luận, giới thiệu tài liệu sách báo liên quan đến 
đề tài để sinh viên tự tìm kiếm, nghiên cứu học tập. Nhìn vào thời lượng hằng tuần tại lớp của một 
sinh viên đại học thì biết: thời gian sinh viên được học trực tiếp với giáo sư thì ít mà thời gian sinh 
viên tự tìm kiếm học tập thì rất nhiều. 

- Khác về thi cử đỗ đạt: 
Đề thi ở đại học không giới hạn trong một vài tài liệu để rồi sinh viên cứ việc học thuộc là thi 

đậu, trái lại đề thi có tính cách tổng quát, rải rác trong rất nhiều tài liệu, sách báo, chỉ sinh viên nào 
có công tìm đọc nhiều và nhớ kỹ thì thi đậu. Thậm chí có giáo sư còn ghi dưới đề thi là cho thí sinh 
được dùng tài liệu, nhưng vì thời hạn bài thi thường từ 3 đến 5 giờ, mà đề thi thì liên quan đến rất 
nhiều tài liệu tham khảo, cho nên thí sinh vẫn không sử dụng được tài liệu trong thời gian hạn hẹp 
của bài thi. Bài thi ở bậc đại học có khi không cần phải rọc phách vì tư cách của giáo sư đủ đảm 
bảo cho sự công bằng khi thẩm định giá trị bài làm của thí sinh. Cho nên việc ông Sơn nói rằng: Cứ 
chỉ học "cua" là thi đậu, điều đó không đúng với tinh thần học tập và thi cử ở bậc đại học nói chung 
và Trường Luật nói riêng. Điều ông Sơn nói là "học đại" chứ không phải đại học. 

6. Đa số thiểu số 
Trong bài viết của bà Nữ cũng như ông Sơn đều nêu lên nguyên tắc là chỉ nói đến đa số, bỏ 

qua thiểu số. Vậy thì những điều ông Sơn viết ra đây là thiểu số hay đa số: Những chính phủ ma 
trơi, những đảng phái và đoàn thể mà đảng trưởng, chủ tịch là ông chồng, đảng viên, đoàn viên là 
bà vợ và lũ nhóc, những trò gian lận "mê đi keo", ăn quịt tiền vé máy bay, những việc lợi dụng tinh 
thần chống cộng, tình đùm bọc đồng bào để quyên cúng lấy tiền bỏ túi, những chuyện mang chổi 
cùn rế rách ra chửi nhau trên mặt báo, những vụ ly dị tràn lan – một khi gặp môi trường – thể hiện 
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sự bê bối điên khùng hoang tưởng mà bà Nữ nói đó. Tôi đồng ý với ông Sơn là những điều nêu trên 
là điên khùng, bê bối, hoang tưởng. Nhưng tôi hỏi lại ông rằng: thành phần nêu trên là thiểu số hay 
đa số trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại? Nhất định đó là thiểu số. Đã là thiểu số thì bà Nữ 
và ông Sơn bỏ qua, sao lại đem cái thiểu số ấy phủ lên cái đa số người Việt hải ngoại? Thế là thế 
nào? Hẳn là ông Sơn có thẩm quyền hỏi lại bà Nữ hay hỏi lại chính ông. 

7. Cái mỉa mai của ông Sơn 
Ông Sơn viết tiếp: 
Chỉ kẻ thong manh mù lòa mới nhơn nhơn khoe tài giỏi khỏe mạnh. Tài giỏi khỏe mạnh sao lại 

quàng chân lên cổ chạy qua đây... 
Đến giờ phút nầy mà ông Sơn không những vẫn mù lòa mà lại còn điếc lác để chưa rõ nguyên 

nhân tại sao chúng ta phải chạy qua đây, thì quả thật ông Sơn đã tự nhận không sai về ông. Vậy xin 
ông Sơn hãy tìm đọc các tài liệu sách báo liên quan đến cuộc chiến Việt Nam ở giai đoạn cuối, 
hoặc ít nhất ông hãy chấp nhận các dẫn chứng chúng tôi nêu trên, trong phần đồng minh của nhà 
nước Miền Nam, thì câu hỏi của ông đã được giải đáp. 

Nếu câu hỏi của ông Sơn có ý mỉa mai nhắc đến nhiệm vụ giữ nước của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa và Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia thì chúng tôi cần lật lại trang sử oai hùng của quân 
lực và cảnh sát trong công cuộc bảo vệ Miền Nam, chống lại cộng sản trong các thời kỳ Mỹ thực 
tâm ủng hộ Việt Nam. 

Như chúng ta đều đã biết: quân đội Việt Nam Cộng Hòa khai sinh trong chiến tranh, trưởng 
thành trong khói lửa và kinh nghiệm trong chiến đấu, cho nên quân đội ấy không thua bất cứ quân 
đội nào trên thế giới, miễn là phương tiện chiến đấu được cung ứng đầy đủ. 

Kể từ năm 1963, đất nước Miền Nam bị những cơn biến động chính trị, nhưng Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa (QLVNCH) và Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) đã làm tròn nhiệm vụ giữ 
nước, an dân. Lợi dụng tình hình chính trị biến động, cộng sản đã mở cuộc tổng công kích, tổng nổi 
dậy vào tết Mậu Thân 1968, nhưng đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh Sát Quốc Gia 
phản công mãnh liệt gây cho cộng sản thất bại thảm hại. Sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của cộng 
sản, ở nội thành thì ngành An Ninh và Cảnh Sát Quốc Gia đã khám phá và bắt hết 90% cơ sở mật 
hộ viên, ở ngoại thành thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hành quân "tìm diệt" đạt được những 
chiến công lẫy lừng. 

Hãy đọc một đoạn báo cáo tổng kết của Trung Ương Cục Miền Nam (Việt Cộng) do Nguyễn 
Văn Linh (phó bí thư Trung Ương Cục) viết và đọc trước hội nghị đặc biệt của Đảng Bộ Cộng Sản 
Miền Nam mà thành phần tham dự là các bí thư tỉnh ủy và thường vụ Trung Ương Cục Miền Nam 
vào tháng 9/1972 tại một khu rừng thuộc vùng đất mang tên "Tua Xà Ke" của huyện Tim Phờ Lơn, 
tỉnh Kompong Cham, do Phạm Hùng, bí thư Trung Ương Cục chủ trì. Báo cáo Nguyễn Văn Linh 
viết: Tính đến cuối năm 1970, chúng ta đã hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi vùng căn cứ địa của 
mình. Như các đồng chí đã biết, không những chỉ có cơ quan đầu não của Trung Ương Cục phải 
lánh nạn sang đất bạn mà các cơ quan huyện, cấp tỉnh của các tỉnh Miền Nam (chỉ trừ có Cà Mau) 
đều phải bỏ đất, lên đóng ở vùng biên giới bạn. Các chi bộ xã chúng ta, chi bộ nào vững nhất còn 
được 3 đồng chí! Vậy mà cũng bị đánh đập ra khỏi dân, trụ lại trong các hầm bí mật, ngày trốn 
đêm ra hoạt động. Về mặt chính trị thì như vậy. Về mặt quân sự, sau tổn thất lớn của cuộc Tổng 
Tiến Công Mậu Thân 1968, 3 sư đoàn chính qui chỉ còn lại bộ khung thiếu (từ cấp đại đội trở lên). 
Việc bổ sung tân binh từ Bắc vào hơi chậm vì mùa mưa lũ, do đó đến nay các sư đoàn vẫn còn 
đang thời kỳ huấn luyện. Chúng ta đang cố gắng phái từng đơn vị nhỏ (cấp tiểu đội) thọc về Miền 
Nam để trinh sát, nhưng vô cùng khó khăn! Vì không còn cơ sở để dựa. Cho nên chỉ thị của Bộ 
Chính Trị là chúng ta phải lấy chiến trường Campuchea để thực tập chiến đấu, vừa giúp bạn đánh 
quân Lôn Nôn. (Lê Tùng Minh, Bài Học Thất Bại Về Chiến Lược của Mỹ trong chiến tranh Việt 
Nam 1955-1975, Diễn Đàn Phụ Nữ số 154, trang 10-13) Theo đà chiến thắng, Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa làm chủ tình hình cho đến khi có Hiệp Định Paris 27-1-1973. Sau Hiệp Định nầy, tình 
hình chiến cuộc Việt Nam được phản ảnh đúng như bản Báo Cáo Chính Trị của Trung Ương Cục 
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Miền Nam do Phạm Hùng tổng kết để cho các cán bộ trung cao cấp Việt Cộng thấy được sự khó 
khăn mà quyết tâm "lấn đất giành dân" với Việt Nam Cộng Hòa, đấu tranh chống "tư tưởng hòa 
bình mất cảnh giác". Bản báo cáo có đoạn như sau: 

"Hòa bình chưa có nghĩa là thắng! Chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Tính đến tháng 7-1973 
khi đã ký Hiệp Định Ba Lê, chúng ta vẫn chưa có được vùng giải phóng như báo chí nói. Con số 
2/3 vùng đất Miền Nam thuộc về vùng giải phóng thực chất là gì? Đó chỉ toàn là rừng núi hiểm trở, 
không có dân. Không giấu giếm các đồng chí, chúng ta chỉ có vùng giải phóng Bình Long An Lộc 
coi như rộng nhất. Còn trên toàn Miền Nam không (có) ở đâu có vùng giải phóng liên xã, chỉ trừ 
có vùng U Minh và chiến khu D. Về dân số, vùng giải phóng thì không quá 2.000.000 người tính từ 
vĩ tuyến 17 trở vào. (Lê Tùng Minh, tài liệu đã dẫn) 

Trước khi ký Hiệp Định Ba Lê, tổng thống Nixon cam kết với tổng thống Thiệu là Hoa Kỳ sẽ 
phản ứng mạnh mẽ và tức khắc, nếu cộng sản vi phạm Hiệp Định; nhưng sau đó, vì tình hình chính 
trị của nội bộ Mỹ từ vụ Watergate và phong trào phản chiến của quần chúng Mỹ dâng cao, nhất là 
sau khi Hoa Kỳ bắt tay được với Trung Cộng, thì số phận đen tối của Việt Nam Cộng Hòa bị định 
đoạt, mặc dầu lúc bấy giờ quân dân Miền Nam đang ở thế thượng phong. 

Trưng dẫn những sự kiện lịch sử trên đây để trả lời thỏa đáng câu hỏi mỉa mai của ông Lê 
Ngọa Sơn là "tài giỏi khỏe mạnh sao lại quàng chân lên cổ chạy qua đây?". 

8. Ông Sơn đã nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất 
Ví dụ 1: Khi bàn đến nền giáo dục Miền Nam trước năm 1975, bà Nữ đã viết về hiện tượng 

như: Người cắp sách đến trường phải học nhồi học nhét để lên lớp, để thi đậu, để khỏi bị gọi nhập 
ngũ, vì không có tài liệu, người đi học phải "học tủ". Thầy giáo không làm thiên chức đào tạo con 
người mà dạy môn học, bán tài liệu. Học trò không đi học để làm người mà học các lớp luyện Toán 
Lý Hóa, "quay phim chép bùa". Rõ ràng đây là phần hiện tượng vì, qua giác quan, chúng ta nhận 
biết được sự việc, thế mà ông Sơn bảo đó là phần bản chất. Bản chất là cái nội dung bên trong của 
sự vật mà chúng ta chỉ ý thức được, cảm nhận được nhờ tìm hiểu hiện tượng. Trong khi tôi viết về 
bản chất của nền giáo dục Miền Nam mang tính chất nhân bản, dân tộc và khai phóng thì ông Sơn 
bảo rằng đó là hiện tượng. Nhân bản, dân tộc, khai phóng là nhận thức không do giác quan mà do 
đầu óc và con tim cảm nhận được. Vậy đó là bản chất, chứ không phải là hiện tượng như ông nhầm 
lẫn và gượng ép. 

Ví dụ 2: Khi bàn về bộ đội Miền Bắc và quân nhân Miền Nam ông Sơn viết: Lại nói về hiện 
tượng, thì bộ đội Miền Bắc chết là để chống ngoại xâm, giành độc lập thống nhất quốc gia. Quân 
nhân Miền Nam chết là để chống cộng, bảo vệ tự do. Những điều nầy không thuộc về hiện tượng 
mà thuộc về bản chất. Không thuộc về hiện tượng vì không do giác quan nhận biết. Thuộc về bản 
chất vì do nhận thức của lý trí mà hiểu biết được. Muốn nói về hiện tượng thì hãy kể đến các việc 
như: nhập ngũ, trang bị, huấn luyện, hành quân, thắng, bại trận hoặc chi tiết hơn như nón cối, dép 
râu, mũ sắt, giày mapp, AK.47, B.40, T.54, AR.15,16, M.79, M.113... 

Ví dụ 3: Khi bàn về bản chất của nhà nước Miền Bắc và nhà nước Miền Nam, ông Sơn viết: 
Nhưng bản chất thì một bên là độc tài đảng trị, một bên là độc tài gia đình trị, tập đoàn trị. Ông Sơn 
đã gộp hiện tượng và bản chất làm một rồi gọi là bản chất, nhưng đúng ra trong các nhóm chữ: độc 
tài đảng trị, độc tài gia đình trị, tập đoàn trị, gồm có hai phần: 

- Phần hiện tượng: đảng trị, gia đình trị, tập đoàn trị. 
- Phần bản chất: độc tài. 
Hiện tượng là những biểu lộ bên ngoài của sự vật mà giác quan con người có thể nhận biết 

được, như nhìn vào một chính quyền mà từ trung ương đến địa phương đều toàn là người của một 
đảng nắm quyền thì người dân biết đó là đảng trị hoặc đều toàn là người trong một gia đình, anh 
em, dòng họ, bà con xa gần nắm toàn bộ cơ cấu quốc gia thì đó là gia đình trị. Cũng thế, nếu toàn là 
người cùng phe nhóm, tập đoàn thì đó là tập đoàn trị. 

Bản chất là phần tàng ẩn bên trong của sự vật mà giác quan con người không thể nhận biết 
được mà phải cần đến khối óc, con tim phân tích, kiểm nghiệm mới có nhận thức như: độc tài, 
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chuyên chế, hà khắc, tự do, dân chủ... Bởi vì độc tài không luôn luôn đi đôi với đảng trị, gia đình 
trị, tập đoàn trị. Ví dụ ở nước tự do dân chủ, sau một cuộc bầu cử, một chính đảng thắng cử, được 
thành lập và nắm giữ chính quyền, chính quyền này của đảng thắng cử, đảng nầy có quyền đưa 
đảng viên của mình nắm hết chức vụ chính quyền và như vậy có thể gọi là đảng trị, nhưng không 
thể độc tài vì có các đảng đối lập thăng bằng quyền lực. Độc tài cũng không luôn luôn là hệ quả của 
gia đình trị. Cho rằng chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm ở Việt Nam và của Ferdinand Marcos 
ở Phi Luật Tân là độc tài; nhưng chế độ gia đình trị của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan và của Lý 
Quang Diệu ở Tân Gia Ba không độc tài. Chính quyền được thành lập sau khi lật đổ tổng thống 
Diệm là tập đoàn trị quân phiệt nhưng không thể độc tài trong một thể chế dân chủ pháp trị. Riêng 
chính quyền cộng sản thì nhất định và tất nhiên là độc tài vì nó phát xuất từ chế độ nhất nguyên độc 
đảng. 

9. Luật pháp của nhà nước Miền Nam 
Ông Sơn viết rằng: Thú thật tôi chẳng biết gì về luật pháp nhưng vẫn cứ nghĩ rằng đại khái một 

nước cần có những bộ luật Hình, luật Hộ, luật Tố tụng, luật Thương mại, luật Lao động... Mà nhà 
nước ta hình như CHƯA HỀ CÓ những bộ luật nầy. Rồi ông Sơn trích dẫn lời của cụ Đoàn Thêm: 
Các bộ luật Dân sự, Hình sự, Tố tụng, Thương mại... đều do các nhà cầm quyền thuộc địa hay bảo 
hộ ban hành từ 1883, 1912, 1917, 1931... và lời của cụ Nguyễn Hiến Lê: Trong Nam, trước 1975, 
chưa có bộ luật mới, tạm dùng bộ luật cũ. 

Đối với cụ Đoàn Thêm, Nguyễn Hiến Lê là những bậc trưởng thượng đáng cho chúng ta nể 
trọng; tuy nhiên với qui luật "nhơn vô thập toàn" thì các cụ vẫn có những sai sót nào đó trong sinh 
hoạt. Trong "tủ sách học làm người" của cụ Lê không phải mọi điều cụ dịch, cụ viết đều đúng hết. 
Bởi vậy chúng ta cũng cần phải tin tưởng chính mình trong vấn đề nhận thức. Nói rằng nhà nước 
Miền Nam trước 1975 chưa hề có luật pháp là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì suốt 20 
năm kể từ 1956-1975, ngành tư pháp và hành pháp đều hoạt động, còn ngành lập pháp ở đâu, làm 
gì? Công việc của ngành lập pháp là làm ra luật pháp để cho ngành tư pháp và hành pháp căn cứ 
vào đó mà thi hành nhiệm vụ của mình. Xác định cơ cấu điều hành quốc gia như vậy để khẳng định 
rằng nhà nước Miền Nam ngày trước đã ban hành những luật pháp sau đây: 

1. Luật Gia đình: để củng cố, phát triển và bảo vệ nếp sống đạo hạnh của gia đình Việt Nam. 
2. Luật số 10/59: để tận diệt cơ sở nằm vùng của Việt Cộng. Cộng sản gọi luật này là "luật kéo 

lê máy chém". 
3. Luật người cày có ruộng: để hữu sản hóa nông dân và truất hữu hóa có bồi thường thỏa 

đáng. 
4. Luật tổ chức bầu cử các cơ quan hiến định: để bầu Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Nghị Sĩ, 

Dân Biểu, Hội Đồng Tỉnh, Thị Xã, Xã, Ấp... 
5. Luật tổ chức và điều hành: Tối Cao Pháp Viện, Giám Sát Viện, Hội Đồng Giáo Dục, Kinh 

Tế, Quốc Phòng, Đặc Biệt Pháp Viện. 
6. Luật tổng động viên: để đáp ứng nhu cầu chiến sự sau Tết Mậu Thân 1968. 7. Luật qui chế 

báo chí. 
8. Luật số 6/69 tức là luật qui chế chính đảng và đối lập chính trị.  
9. Luật Lao Động 
10. Luật Hình Sự Tố Tụng 
11. Luật Dân Sự Tố Tụng 
12. Bộ Dân Luật 
13. Bộ Hình Luật 
14. Mỗi năm đều có luật về ngân sách. 
Ngoài ra còn rất nhiều luật khác liên quan đến các ngành nghề sinh hoạt của chính quyền và 

nhân dân. 
Ông Sơn viết tiếp: Hẳn là ông Hoàng có thẩm quyền hơn cụ Thêm, cụ Lê nên mới khẳng định 

tuyệt đối không có luật của Pháp. Lại một lần nữa ông Sơn đã nhầm lẫn khi phê bình người khác. 
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Không có luật của Pháp là ý kiến của bà Nữ khi bà viết: luật Hồng Đức, luật Gia Long, luật Pháp 
cho vào một xó, nhà nước cai trị bằng sắc lệnh tổng thống... Cho vào một xó có nghĩa là không 
dùng đến nữa. Vậy thì việc không xài luật của Pháp, ông Sơn phải hỏi lại bà Nữ, bởi vì ý kiến của 
bà Nữ mâu thuẫn với ý kiến của ông Sơn khi ông nêu lên một loạt luật cũ (tức là luật của Pháp) qua 
dẫn chứng của cụ Thêm và cụ Lê. 

Riêng về phần tôi, tôi chỉ viết thế này: 
Ngành lập pháp tức là quốc hội đại diện cho toàn dân tham khảo tất cả các bộ luật của nước 

ta có từ trước, đương nhiên trong đó có luật Hồng Đức, luật Gia Long... nhưng tuyệt đối không có 
luật của Pháp vì luật nầy người Pháp viết ra trong tinh thần và khuôn khổ đô hộ nước ta. Sự tham 
khảo nầy kết hợp với việc nghiên cứu các luật pháp tiến bộ của các nước trên thế giới để soạn ra 
những bộ luật, đạo luật mới phù hợp với thực trạng của đất nước. (NgD78, trang 21).  

Như vậy là quốc hội đã tham khảo các luật pháp khác, nhưng tuyệt đối không tham khảo luật 
của Pháp, để soạn ra các bộ luật mới cho đất nước. Từ ngữ dùng và mạch văn rõ ràng như vậy mà 
ông Sơn hiểu lệch ý. Vậy tôi xác định lại ý của tôi qua đoạn văn tôi viết trên là: Có luật của Pháp, 
nhưng luật ấy không được dùng để tham khảo khi soạn ra các bộ luật mới phù hợp với thực trạng 
của đất nước: độc lập, tự do, dân chủ chứ không còn bị nô lệ dưới ách thực dân Pháp. 10. Cái chết 
của tổng thống Diệm và đạo dụ số 10 

Ông Sơn viết tiếp: ... ba anh em ông Diệm chết... cũng chỉ vì cái dụ cũ kỹ số 10 của Bảo Đại, 
mà chả thấy luật mới đâu cả!!! 

[Trong] cuộc tranh đấu mùa hè 1963, Phật Giáo Việt Nam đã nêu lên đạo luật số 10 dưới thời 
Bảo Đại để yêu cầu tổng thống Diệm hủy bỏ vì đạo dụ nầy mang tính chất không công bằng đối với 
các tôn giáo. Tổng thống Diệm hứa sẽ cứu xét yêu cầu đó của Phật Giáo, nhưng với thủ tục của một 
thể chế dân chủ, muốn ban hành hay hủy bỏ một đạo luật cần phải có thời gian để quốc hội họp 
bàn, biểu quyết rồi chuyển lên tổng thống duyệt ký. Thời gian chưa đủ để quốc hội và tổng thống 
làm việc đó thì ổng đã bị giết chết. 

Nhưng xét cho đúng cho cùng thì dù đạo dụ số 10 bị hủy bỏ thì cuộc tranh đấu của Phật Giáo 
vẫn tiếp tục, vì mục tiêu của cuộc đấu tranh không phải vấn đề đó, như thời cuộc đã diễn biến và 
kết thúc. Ngoài ra, chúng ta nên xét đến chức vị tổng thống của một nước dân chủ ngày nay chứ 
đâu phải là các vị vua chúa quân chủ ngày xưa với "kim khẩu ngọc ngôn", chỉ một lời phán ra là 
mọi sự việc đổi thay. Chỉ một lời phán của Lý Công Uẩn, Phật Giáo trở thành quốc giáo, thiền sư 
Vạn Hạnh trở thành quốc sư, lấy chánh pháp làm đường lối xây dựng quốc gia... (Lý Khôi Việt, Hai 
ngàn năm Việt Nam và Phật Giáo, trang 93). Cũng chỉ một lời phán của Hồ Quý Ly, Phật Giáo biến 
thành một món đồ cổ vô dụng trong viện bảo tàng. Tất cả tu sĩ Phật Giáo dưới 50 tuổi đều phải hồi 
tục, lời phán của Hồ Quý Ly đã được nhóm Nho thần đắc chí áp dụng một chính sách đàn áp Phật 
Giáo quy mô, ác liệt chưa từng có (Lý Khôi Việt, sách đã dẫn trang 143). Chỉ vì một chút sắc dục 
bất chánh của vua Lê Thái Tông với Nguyễn Thị Lộ mà khai quốc công thần Nguyễn Trãi phải lập 
tức bị giết oan, kéo luôn ba họ bị tru di. May thay, cũng nhờ một lời phán của vua Lê Thánh Tông, 
Nguyễn Trãi được rửa oan và phục hồi danh dự.  

III. Phần kết thúc 
Qua bốn bài viết: một của bà Nữ, một của ông Sơn và hai của tôi liên quan đến những sự kiện 

của đất nước ta trong quá khứ, tôi nghĩ rằng bà Nữ, ông Sơn và tôi đều có những quan điểm, lập 
trường khác biệt nhau về những gì của Miền Nam Việt Nam ngày trước. Sự khác biệt nầy, đứng 
trên phương diện tranh luận mà nói, thì nếu chúng ta cứ viết mãi cũng không ai thuyết phục được ai 
mà chỉ gây thêm mâu thuẫn chia rẽ, có thể đi đến tình trạng "những chuyện mang chổi cùn, rế rách 
ra chửi nhau trên mặt báo chí". Tôi rất đồng ý với bà Nữ và ông Sơn về tình trạng đáng buồn và 
đáng trách ấy, cho nên tôi đã nhiều lần thay đổi báo đọc mỗi khi tìm thấy tình trạng đáng buồn 
trách ấy xẩy ra trên mặt báo. Hơn nữa, tất cả những gì của Miền Nam ngày trước, nay không còn 
nữa, chúng ta gay gắt tranh luận nhau trên đống tro tàn ấy càng thêm đau lòng cho vận nước. Cũng 
qua bốn bài viết ấy, chúng ta đã thể hiện chung một quan điểm, lập trường không chấp nhận chế độ 
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cộng sản đang ngự trị trên đất nước chúng ta. Vậy việc làm cần thiết trước mắt chúng ta là nên viết 
ra những gì để góp phần làm sụp đổ nhanh chóng chế độ cộng sản Việt Nam để tuổi trẻ Việt Nam 
hải ngoại đem vốn liếng học hỏi về xây dựng đất nước phú cường, nhân dân hạnh phúc.  

Hết.  
 

1. Chúng tôi thấy rằng thực tế không khả quan như tác giả viết. 
 
Lê Ngọa Sơn nhờ NgD nhắn giùm Lê Thiên Hoàng: 
Tôi xin dùng "y hệt" cách nhắn nhe, "cách hành văn và dùng từ ngữ" của bà Nữ mà rằng: 
"Tôi vô cùng hân hạnh và tri ân ông Lê Thiên Hoàng đã dành thì giờ chỉ giáo về bài Khẳng 

Định, Một Thái Độ của tôi, cùng xin thành khẩn bái lãnh. Và cũng xin "nhất trí" là mỗi người đã 
bàn hết ý, không viết thêm nữa. Nhưng vẫn mong rằng các thân hữu/độc giả tham gia ý kiến cho 
vấn đề ngã ngũ". Biết đâu lại chẳng có các ông/bà Lê Ngọa Núi, Nguyễn Văn Cột, Lê Văn Kèo nối 
điêu. "Tôi chỉ xin phép được nhắc rằng" từ xưa tới nay và ở môi trường như Hoa Kỳ hiện nay, 
không ngờ lại vẫn có người cho hai chế độ Diemism và Diemism Without Diem [chế độ Diệm và 
chế độ Diệm mà không có Diệm] là những chế độ "do dân, của dân và vì dân". Như vậy, thì hẳn 
cũng không nên lấy làm lạ rằng vẫn còn có người cho Hồ Chí Minh là "cha già dân tộc" và cộng 
sản tranh đấu cho "độc lập tự do hạnh phúc" của nhân dân. 

Với những vị này, tôi chỉ biết xin thành thật cáo lỗi, và xin được tha tội. Vì đúng như ông Lê 
Thiên Hoàng nói: Viết mãi cũng không ai thuyết phục được ai. Và tôi cũng xin hết lời (lại hành văn 
và từ ngữ của bà Nữ!). 

 
 
 

XIN ĐỨNG NGOÀI VÒNG CHIẾN 
 
Một bà hai ông bút chiến với nhau đã ba số NgD 78, 79, và 82. Người đọc, nếu để ý, hẳn đã 

nhận ra được ai phải, ai trái. 
Riêng tôi bị ông Lê Ngọa Sơn nêu tên ra đầu tiên trên NgD số 79:  
Ngay trên NgD số 78 vừa qua, có hai bài chõi nhau một cách khá thú vị: Bài Khẳng Định của 

ông Nguyễn Trần Ai và bài Có Phải... của ông Lê Thiên Hoàng. Điều thú vị đối với tôi là ở cái thái 
độ của mỗi người viết bài. Ông Nguyễn Trần Ai giễu bà Thụy Giao về cái tội hay khẳng định, và 
chê là hồ đồ, trịch thượng, khiếm nhã. Trong khi ông Lê Thiên Hoàng lại thích khẳng định, hồ đồ, 
trịch thượng, khiếm nhã. Và lại dùng cả cái chưởng ti tiện "hàm ý một lời tố cáo hay, tệ hơn, vu 
cáo" và cái mánh lới bịa đặt ra cái sự khẳng định "hồ đồ" mà bà Nữ không hề có, bên cạnh những 
cái khẳng định rất "hồ đồ" của chính ông để hòng kéo mọi người về phe. 

Ý của ông Lê Ngọa Sơn rất minh bạch: Ông Lê Thiên Hoàng thích và đã phạm vào những 
khiếm khuyết mà tôi đã chê trách nơi bà Thụy Giao. Như thế thì theo ông Lê Ngọa Sơn, thái độ của 
tôi và của ông Lê Thiên Hoàng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng ông Lê Thiên Hoàng trong bài 
Bản Chất Và Hiện Tượng trên NgD số 82 lại viết: 

Phần đầu bài viết, tác giả (Lê Ngọa Sơn) nêu lên hai bài viết khá thú vị trong NgD số 78: một 
bài của Nguyễn Trần Ai chõi bà Thụy Giao, và bài của Lê Thiên Hoàng chõi bà Huỳnh Thị Nữ. Cả 
hai đều bị tác giả (Lê Ngọa Sơn) lên án là "thích khẳng định, hồ đồ, trịch thượng và khiếm nhã 
đáng phải sửa sai", nhưng trong phần quảng diễn thì tác giả chỉ chĩa mũi giùi vào Lê Thiên Hoàng, 
là người mà ông Sơn gọi là "chõi" bà Nữ. Nếu ông Sơn không phải là bà Nữ, thì phải khách quan 
"sửa sai" cả hai người mới vô tư. 

Tôi không thể hiểu được cách hiểu của ông Lê Thiên Hoàng, một học giả có đến hai bằng cử 
nhân, về bài viết của ông Sơn. 
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Tôi trích dẫn hai đoạn văn trên đây để tránh sự ngộ nhận cho độc giả, do cách diễn dịch của 
ông Lê Thiên Hoàng, và cũng để xin ông xét lại mà đừng ép ông Sơn phải "sửa sai" tôi nữa. 

Trong ý định tìm kiếm những luận cứ để bắt bà Nữ cải giống thành ông Sơn, ông khẳng định gì 
thì cứ khẳng định, nhưng xin đừng kéo tôi vào vòng chiến. Lúc nào tôi muốn vào, thì sẽ tự ý vào 
sau.  

Xin cám ơn ông trước.  
 
 
 

LẠI CHUYỆN HỌC HÀNH 
 
Trước đây, tôi có uống thuốc liều bàn về việc học hành của con em với mục đích gợi ý, hầu quí 

vị có khả năng, có nhiệt tình cùng nhau đóng góp, để đi đến những cái cụ thể, rành mạch, khả thi. 
Nhưng rút lại chẳng được ai tiếp lời như ước mong. Thế thì ít nhất cũng có thể kết luận rằng chẳng 
mấy ai quan tâm về những chuyện ruồi bu này. 

Tuy nhiên, vì có người trách sao không tự làm mà cứ chờ thiên hạ, và riêng tôi thì vẫn cho giáo 
dục là lãnh vực duy nhất mà mình còn biết qua loa chút ít, vì có may mắn được mài đũng quần trên 
ghế nhà trường một thời gian, lại cũng có theo dõi việc học hành của đàn con dại, thì đã trót nêu 
lên, không ai góp lời, hãy cứ thử tạm tự trả lời lấy vậy. 

Phải cái những điều suy nghĩ của tôi là những... định kiến tôi cứ ôm khư khư, lại cũng biết rằng 
rất ít người chấp nhận nổi, nên phải chờ thời điểm thuận tiện. Mà nay thì tôi nghĩ tạm có thể nói ra 
được rồi. 

Tạm được, vì đúng lúc này, nhà nước Việt Cộng vừa có chiến dịch bắt xóa bỏ ngoại ngữ trên 
các bảng hiệu, nghĩa là muốn Việt hóa, ít nhất về bảng hiệu, muốn một cái gì... thuần túy Việt Nam. 
Việc này trước đây "tổng thống anh minh" Ngô Đình Diệm cũng đã có làm. Chí-trí lớn trong thiên 
hạ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau là vậy. 

Nó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ hoặc cái mặc cảm tự ti, hoặc cái nhìn chặt hẹp. Ngước lên 
một chút, sẽ thấy ngay vấn đề tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do sáng tạo không chấp nhận việc 
chỉ được viết, vẽ một thứ chữ này, một kiểu chữ kia, một màu sắc nọ. Chưa kể muốn làm ăn quốc tế 
thì phải cho người quốc tế biết mình buôn bán cái gì, tên tuổi cho dễ đọc dễ nhớ. Khách hàng là 
vua, sao lại bắt khách hàng mù tịt về mặt hàng của mình, uốn lưỡi cả trăm lần không ra danh hiệu 
cửa hàng? Đầu óc thương mại bỏ đi đâu? Chưa kể là XUHABAXA, BIXIBOXO, LUCUBOCO, 
VINIMEX,... có hẳn là dạng chữ Việt không? Có cấm luôn chăng? Hay tất cả chỉ là một sự lẩm 
cẩm của những kẻ bản chất độc tài! Chỉ được viết một thứ chữ, thì rồi sẽ chỉ được mặc một kiểu y 
phục, chỉ được suy nghĩ một chiều, chỉ được tin một tôn giáo. Đó là điều đã xảy ra thời trung cổ với 
pháp đình giáo hội, với các conquistadors [kẻ xâm lăng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha], với chữ La 
Tinh mới là thần thánh, với quả đất thì phải vuông, với tất cả các bụt thần khác là tà ma quỉ quái. 
Đó cũng là điều vừa xảy ra và đang xảy ra ở nước ta. Vậy, không phải tôi giả dối hay khiêm 
nhượng, mà chỉ xin thành khẩn thưa rằng nghĩ sao viết vậy, biết gì nói đó. Cái gì nghe được thì quí 
vị để vào tai. Cái gì nhảm nhí, xin quí vị bỏ qua. Nếu có lòng thương chiếu cố bỏ thì giờ chỉ giáo, là 
điều vô cùng may mắn cho tôi. 

Tôi giám viết về chuyện học hành, vì thực ra, theo tôi, chuyện này dễ lắm. Nếu ta thực tế một 
chút, thì bao nhiêu những điều tưởng là vô cùng phiền toái đều đã có đáp số sẵn cả rồi, chỉ cần 
thành tâm mang ra thi hành mà thôi, với tí chút linh động. 

Những thắc mắc tôi nêu lên là về vấn đề trường sở, cán bộ giảng dạy, chương trình học và tài 
liệu giáo khoa cho một đất nước tan hoang. Tất nhiên cả bốn vấn đề này sẽ trở thành hết sức dễ 
dàng nếu ta có ngân khoản dành cho giáo dục. Cứ có tiền, sai thiên hạ làm, cái gì mà chả xong, mà 
chả vừa ý. Nhưng chắc chắn là Việt Nam trong tương lai sẽ chẳng bói đâu ra tiền. Có chút nào thì 
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cũng còn trăm công ngàn việc phải tốn kém cho một đất nước bị phá hoại đến tận cùng về vật chất 
và tinh thần, do cả cộng hòa và nhất là do cộng sản. 

Và nói đến giáo dục, thì đại khái ta phải lo cho ba lứa tuổi: thiếu nhi, thanh thiếu niên và tráng 
niên. Hay nói một cách khác: tiểu học, trung học cấp 1 cấp 2, đại học và bổ túc (cho người quá tuổi 
thất học hay học thêm). Tôi xin được phép đi ngược lại các thứ tự trên. 

Trước nhất là tài liệu giáo khoa, theo tôi, là vấn đề gay cấn nhất, nếu đòi hỏi chúng phải là Việt 
ngữ. Quí vị có thể nói, thì cả cộng hòa lẫn cộng sản đã dạy bằng tiếng mẹ mãi đấy thôi. Nhưng dạy 
theo cái kiểu "học tủ, thuộc cua" của thày, không có sách vở khác, lại cũng không có khả năng 
tham khảo thì chưa phải là học, chứ đừng nói đến giáo dục. Trái lại, chúng sẽ chẳng thành vấn đề 
nếu chuyển ngữ là... ngoại ngữ. 

Điều này nghe rất khó chịu, nhưng theo tôi thấy, hồi xưa các cụ học chữ Nho, hồi Pháp thuộc 
ngay từ tiểu học đã dùng chuyển ngữ là tiếng Pháp, việc học rất thành công, không thấy có trở ngại 
gì. Vậy nay thay chữ Nho chữ Pháp bằng Anh ngữ là êm chuyện. Là chúng ta chẳng còn phải lo 
ngại về tài liệu giáo khoa ở bất cứ trình độ nào. Tôi nói thế là vì xét ra ta không nên có mặc cảm 
nào hết. Nhật Bản, Đài Loan,... chả hạn đều quan niệm như thế. Và họ đều là những nước tân tiến 
mà chẳng thiếu tinh thần quốc gia. Nhất là Anh ngữ hiện nay đã hầu như thành ngôn ngữ quốc tế. 
Và nếu ta học với một tinh thần không gọt giũa, gò ép, tầm chương trích cú, hãnh diện vì hai ba 
năm mới làm xong một bài thơ (!), thì kết quả nhất định còn bỏ xa cách học của Tống nho và Nos 
ancêtres sont des Gaulois (của Pháp) nữa. Nhất là Anh ngữ so với chữ Nho và chữ Pháp có thể nói 
dễ dàng một trời một vực. 

Phần chương trình học, tôi thiết tưởng số lượng, thời lượng, hệ số mỗi môn học thì đại khái, 
muốn đạt kết quả mong muốn, đâu đâu cũng thế mà thôi, vì đây là vấn đề khoa học, có thể là khá 
chính xác, đo lường, kiểm chứng được. Công việc chỉ còn là mình muốn đặt nặng môn nào nhẹ 
môn nào trong mỗi ngành. Cho nên chỉ còn hai môn võ học và đức dục-công dân giáo dục, có lẽ ở 
các nước chưa đặt nặng, thì ta cần phải nghiên cứu thêm một chút mà thôi (trước đây chúng ta cũng 
đã có chương trình công dân giáo dục và chương trình võ tự vệ Vovinam rồi). Cán bộ giáo dục sẽ 
không thiếu sót nếu xét tình trạng đất nước trong hồi tái thiết rất nghèo nàn, cần đến rất nhiều bàn 
tay lao động, nên lớp học tráng niên chưa cần lưu tâm đến lắm. Người lớn tuổi cần đi làm, sinh viên 
đại học có thể cho đi ngoại quốc. Trung học cấp 1 cũng như cấp 2 phổ thông có thể rút ngắn, thu 
hẹp lại, chọn lựa rất kỹ và có thể phải chịu học phí nữa. Còn bao nhiêu khuyến khích qua các 
chương trình kỹ thuật và chuyên nghiệp để sớm có chuyên viên thuyền thợ mọi ngành phục vụ nhu 
cầu đất nước. Những ngành này có lẽ được miễn học phí hoặc có thể còn được lãnh thêm học bổng 
là khác, để nhiều người hăng hái chạy sang. 

Trường sở, ngân khoản giáo dục nên quan niệm là phận sự của địa phương. Trung ương chỉ 
yểm trợ khi có điều kiện. Việc này cũng chẳng khiến người dân phàn nàn, vì truyền thống trường 
học do các cụ đồ thiết lập hay trường hương sư tổng sư sau đó cũng đều thế cả, theo truyền thống 
làng xã, địa phương tự trị ngàn đời của Việt Nam. Phụ huynh, làng xã lại cũng rất lo cho việc học 
hành của con em mà không ngại tốn kém. Chưa kể tản quyền như thế càng khiến người dân lo lắng, 
hãnh diện, và ý thức quyền lợi, bổn phận của họ hơn. Mà nhà giáo có bê bối cũng không giám. 

Điều cốt yếu là trường sở nên trải ra bề rộng chứ không nên nâng theo chiều cao. Đất đai để 
thiết lập một ngôi trường, một khoảnh vườn, một bãi tập cho con em là điều địa phương nào cũng 
có thể dành ra được. Trường lớp, bàn ghế, học cụ thì phụ huynh, giáo chức, học sinh đều có thể tự 
tay thực hiện. Nhất là nếu lại chấp nhận một niên khóa luân chuyển, tận dụng trường sở, với việc 
gửi học trò đi các khóa nông lâm ngư nghiệp để sống tập thể giữa thiên nhiên, làm nghĩa vụ quân 
sự và lương thực, thì đất đai dành cho trường sở cũng không bị phí phạm, tốn kém như tình trạng 
phải xây cất cho nhiều rồi khắp ba tháng hè các trường đóng cửa bỏ không. 

Điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh nơi đây là người cán bộ giáo dục phải được phục hồi lại 
địa vị lương sư hưng quốc bằng cách thiết thực nhất là vị trí và lương bổng của họ phải được đặt 
vào loại cao sang hơn hết các ngành khác. Tình trạng hàn sĩ, người quân tử thực vô cầu bão mà 
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thiên hạ vẫn kính trọng đã qua hẳn rồi. Nay cần phải thiết thực, sao cho thày cô có mức sống thoải 
mái để hãnh diện duy trì đức độ của người làm giáo dục. 

Ngoài ra, phần lớn những điều tôi trình bày dưới đây căn cứ vào các việc đã thực hiện thành 
công trong việc học hành dưới thời Pháp thuộc. 

Bất kỳ lúc nào, thì cấp tiểu học cũng vẫn là cưỡng bách và miễn phí. Về trường sở tiểu học, 
vấn đề không quan trọng lắm. Đình chùa, miếu mạo, công thự trống đều có thể trở thành trường. 
Nhưng điều quan trọng nhất là phải có một khoảng sân rộng để chơi đùa, một khu đất để chăn nuôi 
trồng trọt (jardin scolaire). Chơi mà học là chính, nên tùy thuộc chương trình tu nghiệp và sáng 
kiến của thày cô, dựa vào kinh nghiệm của thế giới. 

Giáo viên tiểu học chắc không thiếu. Chỉ cần người tốt nghiệp tiểu học, yêu trẻ, qua một khóa 
sư phạm cấp tốc hay tu nghiệp là có thể dạy được rồi. Nếu giải pháp dùng Anh ngữ của tôi mà được 
chấp thuận thì chỉ còn cần đào tạo một thành phần giáo viên ngoại ngữ trong thời gian chuyển tiếp. 

Mục đích của tiểu học trước hết là phát triển các kỹ năng tay chân của trẻ, làm nảy nở những 
đức tính thuần hậu của con người, rồi đến khả năng mà tây phương gọi là The Three Rs (reading, 
writing, arithmetic) [tập đọc, tập viết, tập làm toán]. 

Tài liệu giáo khoa tiểu học, từ thuở Nha Học Chính Đông Dương đến Đế Quốc Việt Nam, Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn còn 
rất nhiều cuốn dùng được. Chỉ cần san định lại và bổ túc bằng cách tham khảo các sách của ngoại 
quốc. Có lẽ vấn đề quan trọng duy nhất là những trợ huấn cụ cũng như những đồ chơi. Nhưng như 
trên đã nói, chúng tùy thuộc vào chương trình tu nghiệp và sáng kiến của thày cô, mà thày cô người 
Việt chắc chắn là chẳng thua kém ai. 

Trung học là cấp quan trọng hơn cả và có lẽ nhiều vị sẽ không đồng ý với tôi nhất. Vì tôi quan 
niệm, với tình trạng Việt Nam, trung học là cấp học để sửa soạn làm người lớn, làm công dân, làm 
chủ gia đình. Cho nên thể dục (võ học), công dân giáo dục và thường thức là môn cần quan tâm 
nhất, thứ đến nghệ dục và rồi mới đến trí dục. 

Ngành nghề cần phù hợp với nhu cầu và phương tiện địa phương. Nông lâm ngư nghiệp, xây 
cất, điện, điện tử, bảo trì sửa chữa, chế tạo máy móc, chả hạn, là những ngành cần ngay. Phải bắt 
đầu bằng những dụng cụ truyền thống ít tốn kém rồi đi dần lên các phương tiện tối tân khi có ngân 
khoản dồi dào. Trang bị các trường sở chuyên nghiệp là cả một vấn đề. Trung ương phải đề ra 
những mẫu mực tiêu chuẩn để giúp địa phương bớt bỡ ngỡ (các tài liệu về school shop planning 
không thiếu). 

Cán bộ giảng huấn thì lúc đầu lấy những tay nghề cao đã về hưu cho đi học các lớp sư phạm 
cấp tốc. Có lẽ buổi đầu sẽ có phần lúng túng trong việc sử dụng tài liệu giáo khoa ngoại ngữ đối với 
lớp cán bộ này, nên cần có sự cố gắng và giúp đỡ. Sau đó sẽ là các cán bộ tốt nghiệp chính qui. 

Chương trình học cùng tài liệu giáo khoa về từng nghề thì đã đầy dẫy trên thế giới. Chỉ còn cần 
châm chế cho phù hợp với điều kiện nghèo nàn và nhu cầu của mình mà thôi. Tận dụng việc hợp 
tác giữa xí nghiệp và học đường (co-op programs), một nửa học viên học lý thuyết tại trường kết 
hợp với một nửa thực hành tại xí nghiệp, là một mô thức rất hữu hiệu cho tình trạng xứ sở trong 
giai đoạn tái thiết. 

Phần trung học phổ thông chỉ dành cho những người có điều kiện đặc biệt muốn học thêm về 
chữ nghĩa hoặc muốn học lên cao. Muốn thế, họ phải thi tuyển hoặc trả học phí. Nhưng thời gian có 
lẽ nên rút ngắn lại, vì thực tế chương trình trung học có thể hoàn tất trong điều kiện đó. Chả hạn ba 
năm cấp 1 và hai năm cấp 2. Cũng thế, tài liệu của nước ngoài đã quá ư đầy đủ. Nhưng chương 
trình của mình cũng lại cần đặt thể dục (võ học), công dân giáo dục và thường thức trước trí dục và 
thêm các môn kỹ thuật thực hành có tính cách hướng nghiệp để giúp những em sẽ phải bỏ ngang ra 
đời, lập gia đình hoặc tiếp tục học lên cao biết mình sẽ chọn ngành nghề nào (có lẽ mẫu mực là các 
comprehensive hay industrial arts programs). 

Phần đại học, thì Trường Văn Khoa cần trở thành một hãnh diện của quốc gia, vì mình không 
tự làm lấy thì cũng chẳng ai làm hộ được cho mình, vả cũng ít tốn kém hơn cả. Nhưng các phân 
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khoa khác, tôi thiết tưởng chỉ nên phụ trách việc đào tạo cấp cán sự mọi ngành (hai năm đại học, 
kiểu các đại học cộng đồng và cấp bằng associate của Mỹ). Mà ngay cấp này cũng nên thu lại cho 
hùng hậu. Sinh viên các nơi đến trọ học, tập trung tại nơi trường tọa lạc càng tạo thành không khí 
học tập mà cũng chẳng là vấn đề xa lạ ở Việt Nam xưa nay. Mà như thế thì học cụ, giáo ban tất 
nhiên sẽ khá hơn. Thay vì lập ra thật nhiều trường... học đại để ghi thành tích! Cấp học trên đó, 
buổi đầu, nên để cho ra ngoại quốc, vừa thu thập được những kỹ thuật hiện đại vừa đỡ tốn kém cho 
ngân sách quốc gia. Tôi biết những điều tôi nói sẽ bị chê trách ghê lắm. Nhất là về những điểm này: 
học tiếng ngoại quốc là mất gốc, tiếng mẹ đẻ sẽ kém lần đi thay vì mỗi ngày một phát triển thêm 
lên; muốn oai thì phải có một nền đại học; trí dục mới là quan trọng mà lại đi đặt xuống sau thể 
dục, đức dục và nghệ dục! Tôi xin thưa về từng điểm. 

Nội trong các vị Nho học và Tây học (Pháp) vẫn đầy dẫy người yêu nước, chưa nói rằng họ là 
những người yêu nước hơn bất cứ ai. Còn tạm so sánh khoảng thời gian từ 1915 là lúc bắt đầu 
chấm dứt thi chữ Nho, học chữ Pháp đến 1945 (30 năm) là lúc bắt đầu học bằng tiếng mẹ đẻ (với 
chương trình Hoàng Xuân Hãn), thì những thành quả về Việt ngữ do những người học chữ Nho chữ 
Pháp như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh 
Của, Trương Minh Ký, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhóm Tân Dân, 
vv... so với khoảng thời gian sau đó, từ 1945 đến nay 1995 (50 năm) của những người toàn học 
bằng tiếng mẹ đẻ (Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Duyên Anh,... và cả những người 
trẻ hơn nữa cũng chưa thuộc lớp học bằng tiếng Việt), liệu chắc gì phía nào khiến Việt ngữ tiến bộ 
nhiều hơn, về lượng, về phẩm? Tôi đã từng là kẻ lo dịch, lo soạn sách giáo khoa, lo làm tự điển. 
Những điều này vẫn có ích, nhưng không phải là cách giải quyết vấn đề. Trên thực tế, muốn đi sâu, 
lên cao, chúng ta vẫn phải giỏi ngoại ngữ. Trên thực tế, chúng ta vẫn nói "xốp oe, hạc oe", mà 
không nói phần cứng, phần mềm. Thì tại sao lại "đi tìm giờ ngọ lúc 14 giờ chiều"??? 

Về đại học, Miền Bắc ra sao tôi không rành, nhưng cũng thừa mường tượng được là chẳng có 
gì là ghê gớm lắm. Còn chúng ta thử tưởng tượng tập trung tất cả những cơ sở, trang bị, giáo ban 
của các trường đại học Miền Nam trước đây của chúng ta lại. Liệu có bằng một đại học cộng đồng 
bậc trung của Hoa Kỳ không? Thế mà muốn có một trường đại học hay ghê hơn nữa một nền đại 
học để làm niềm hãnh diện quốc gia thì tôi thiển nghĩ là một điều quá đáng trong thời buổi tái thiết. 
Sau này, khi đất nước đã phục hồi, đó sẽ là điều con em chúng ta nghĩ tới. Tôi lại đặt nặng thể dục 
(võ học) và đức dục-công dân giáo dục chẳng những vì tình trạng sa đọa ghê gớm của xã hội Việt 
Nam chúng ta hiện nay do các nhà nước hai miền liên tục phá hoại suốt 50 năm qua mà còn vì đó là 
khủng hoảng chung của toàn thế giới. Người ta lo đào tạo ra một lũ chuyên viên người máy để làm 
việc với máy móc mà không đào tạo con người. Thế cho nên con người chạy theo tiền bạc, thú tính. 
Tôi thường bực mình mỗi khi thấy người Mỹ gọi các lực sĩ, tài tử phần lớn thiếu nhân cách của họ 
là anh hùng của đất nước (national heroes). Nhưng nếu chúng ta có những chương trình thể dục, võ 
thuật-võ đạo đi kèm với chương trình đức dục, công dân giáo dục để tạo ra những quán quân đầy 
tinh thần thể thao, hiệp sĩ thì danh xưng anh hùng của quốc gia đâu có sai. Chúng ta nghèo, chúng 
ta lạc hậu, nhưng chúng ta sẽ có thể hơn họ, đi trước họ, làm gương cho họ nếu chúng ta phục hồi 
lại được truyền thống cha ông, tinh thần Lý Trần. Về nghệ dục thì có lẽ tôi ít cần biện minh hơn cả. 
Vì thực ra, toàn thế giới hiện nay, thời đại của technocracy [kỹ thuật], như trên tôi đã nói, đều chỉ lo 
đào tạo chuyên viên. Những nước tiến bộ, giầu có đều là những nước mà chương trình chuyên 
nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong ngành "giáo dục" và có đội ngũ chuyên viên thợ thuyền hùng hậu. Thế 
thì với hoàn cảnh nghèo đói, cần tái thiết, trọng từ chương, thiếu đội ngũ công nghiệp, chuyện đặt 
nặng nghệ dục trên trí dục ở Việt Nam tưởng không phải là điều điên khùng, đáng trách. 

Trên đây là những ý nghĩ của một kẻ uống thuốc liều. Chẳng hiểu có được ai buồn ngó đến để 
xem nó đúng sai ra sao chăng? 

Tóm lại, xin rằng khi giải quyết một vấn đề, nên giải quyết trên tổng thể, không nên vì cảm 
tính, tự ái hão. Phát huy sở trường, tránh sở đoản, lợi dụng cái gì thiên hạ sẵn có mang về làm cái 
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của mình, đừng lò mò đi làm những chuyện tốn kém thời giờ, công sức mà kết quả chẳng đáng là 
bao. 

 
 
 

VIỆC HỌC TIẾNG VIỆT Ở HẢI NGOẠI 
 
Trẻ con Việt ở hải ngoại có cần học tiếng Việt hay không? 
Tôi biết trả lời như sau đây sẽ trái ý tất cả mọi người, và sẽ bị xỉ vả vô số kể. Nhưng cũng xin 

thưa rằng tôi rất yêu nước Việt, khoái tiếng Việt. Mà vẫn muốn nghĩ sao nói vậy. 
Đầu tiên phải xác định học gì? Nghe, nói, đọc, viết? 
Học cái gì? Tiếng Việt hay văn hóa Việt? Vì em bé thì cần khác, mà thanh thiếu niên lại cần 

khác. Và chúng ta nhất định giữ chúng là "người Việt cao quí" một trăm phần trăm để ta về ta tắm 
ao ta, xây dựng quê hương, hay chấp nhận để chúng thành người Mỹ gốc Việt. Rồi cũng từ đấy mới 
định được cần cho ai. Nhưng ý chừng đặt vấn đề học tiếng Việt là để biết nghe, đọc, nói, viết để trẻ 
có "vũ khí" rồi tự đào bới kho tàng văn hóa Việt Nam? Như vậy thì KHÔNG cần. Vì đọc thông viết 
thạo – kể cả trình độ thâm hậu – khác với thấm nhuần văn hóa. Mẹ tôi một chữ bẻ đôi không biết 
mà sống rất giáo dục, rất văn hóa. Có ông giáo sư thạc sĩ-bộ trưởng-lãnh tụ mà sống rất vô giáo 
dục, vô văn hóa đến nỗi học trò cũ của ông kêu trời tại sao lại mang cái nhục đã có thời học ông. Ai 
bị Việt Cộng giam chung phòng với tư sản Miền Nam đều biết ông chệt ba tàu ve chai, vua bột 
ngọt, chẳng hề biết đọc biết viết một ngôn ngữ nào và ông du học Pháp, nguyên tri huyện, vua kẽm 
gai, chữ nghĩa hàng bồ. Vậy mà sống giáo dục, sống văn hóa thì ông ba tàu thua gì... cụ Khổng và... 
ngược lại! Ở cả hai miền Nam Bắc, tối đại đa số những nông dân vô học không phải là những kẻ 
đứt lưỡi la liếm, suy tôn lãnh tụ và mãi quốc cầu vinh đâu. Ai có giáo dục, ai văn hóa cao, và ai 
Việt Nam hơn ai? 

Các ông thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Phan Long chữ Việt tiếng Việt rất dở mà người 
hiểu biết chẳng ai giám bảo các ổng ít Việt Nam hơn mình. Ông bà Ngô Đình Nhu cũng thế. Bảo 
họ không Việt Nam thì các ông bà cần lao nhân vị buồn có thể chết được. Ông bà Nhu chẳng những 
rất... Việt Nam mà còn lập thuyết, soạn chiến lược, hoạch định đường lối cho người Việt chúng ta 
ào ào nữa là khác. Trên thế giới, có một thời, hễ là "trí thức" là phải thiên cộng, báo chí chạy theo. 
Phải chăng chữ nghĩa càng lắm, càng lưu manh? 

Trả lời KHÔNG cần rồi, thì tôi có quyền ngưng. Nhưng ngứa mồm, xin nói tiếp. Vậy, Anh ngữ 
chả hạn, thì rất cần, vì em bé, thanh thiếu niên đều cần để học ở trường, để sau này mưu sinh. Còn 
tiếng Việt, nói chung, thì không cần. Tôi biết khối người gốc Pháp, gốc Đức, gốc Bắc Âu, cả gốc 
Nhật, gốc Tàu chẳng cần học tiếng gốc. Vì họ không có mặc cảm hoặc vì họ không có những bốn 
ngàn năm văn hiến như mình không chừng, nên chẳng có gì đáng học. 

Nghe, nói tiếng Việt để truyền thông, đọc để giải trí, viết để diễn tả chả hạn, thì, theo kinh 
nghiệm của tôi, con trẻ tự nhiên nghe (hiểu) được, nói được, tạm đủ dùng, vì ở nhà không thể tránh 
dùng. Đọc tiếng Việt tương đối dễ dàng (với chúng) khi chúng lớn lên một chút. Chỉ ê a lẩm nhẩm 
đánh vần ít lâu là đọc ào ào. Và nếu chúng khoái, thì chịu khó ít lâu là viết được liền. Nhằm nhò gì 
năm ba cái dấu. Lại còn đúng chính tả và văn phạm nữa là đàng khác, vì chúng... khoái, có vốn 
liếng để chuyển di kiến thức (positive transfer of learning), và biết cách sử dụng tự điển (tôi dạy 
truyền bá quốc ngữ và bình dân học vụ cho các bà má, bà dì chỉ ba tháng là đọc viết, nhẹ như hơi 
thở). Nhưng nếu để chúng thấm nhuần văn hóa, thì quan trọng hơn là: Trong gia đình có "sống giáo 
dục", có "sống văn hóa" Việt Nam không? Nếu có, thì chả còn gì phải lo. Vậy, vấn đề là huynh 
trưởng đã biết mẫu người Việt Nam là như thế nào, văn hóa Việt Nam ra răng chưa đã (nếu biết thì 
đã chẳng lêu lổng ta bà thế giới như hiện nay). Rồi vấn đề kế tiếp là sách vở của mình có gì hấp dẫn 
không? Chứ biết đọc biết viết mà thấy ông bà cha mẹ sống như lũ đười ươi, sách báo mang chùi... 
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không đáng, thì chúng đâu có khoái. Nếu không khoái, thì khó bắt ép chúng lắm. Chúng gọi 911 là 
đổ nợ! 

Vậy nói về em bé thì chỉ cần ở nhà nói với chúng toàn bằng tiếng Việt. Tiếng Anh đã có bên 
ngoài lo. Nhất là, theo các cuộc điều nghiên, bắt trẻ học hai ngôn ngữ một lúc thực sự có làm trở 
ngại cho cả hai. Nên cần nhất quán: ở nhà tiếng Việt, ở trường tiếng Anh. 

Trừ phi ở nhà không có thì giờ chuyện trò với chúng (làm gì mà đến cớ sự, nông nỗi này; 
không có thì giờ chơi bời, chuyện trò dạy dỗ chúng, hỏi đẻ ra làm gì nhỉ?) thì mang đến trường, tiện 
lợi cả đôi ba bề. Chẳng những có người dạy dỗ trông nom mà mình cũng nhẹ cái thân, được du hí 
một buổi. 

Vậy, với em bé mà "cần" đi học tiếng Việt, thì có lợi cho phụ huynh và cả cho người tổ chức 
nữa, vì họ làm được việc tốt! Còn em bé thì hậu xét. Em đã biết gì lợi ích, chỉ biết phải đi học thêm, 
phải bớt nhân chi sơ, sờ vú mẹ! Ngoại trừ nhà trường có nhiều trò hấp dẫn. 

Còn thanh thiếu niên mà trường sở, thày cô, phương pháp, bài vở, sách báo, bạn bè ngon lành, 
tạo được niềm hãnh diện về "cái Việt Nam", là chúng sẽ học. Chưa kể nếu cha mẹ lại tỉ tê các lợi 
ích về lâu về dài cho chính chúng, thì chắc như bắp. Lại cũng kinh nghiệm bản thân: Hồi mới nứt 
mắt, chưa biết tiếng tây tiếng tàu gì, mà thấy hiệu sách của ông Tây Cà Lồ mỗi tháng có tờ Paris 
Magazine (loại Playboy hiện nay) từ Pháp gửi qua, toàn hình ảnh hấp dẫn chi lạ, cái thằng tôi cứ 
chăm chăm canh, chờ có là đọc cọp, rồi mở tự điển ra tra, thú đáo để. Ông chú, ông bác beo tai, kêu 
ầm lên: Ngứa nghề sớm sao (démangeaison de métier si tôt!) Phải vội thưa: Thiên đình đã ghi cái 
phận "cháu ngoan" của chú bác như thế (Cà c'est écrit là haut), làm sao khác được, đành phải noi 
gương chú bác "vĩ đại" tìm đường cứu nguy dân tộc chứ! 

Bài học rút ra là: Hễ khoái thì làm, cấm cũng chẳng nổi! Mà mấy cô mấy cậu choai choai đã có 
đủ tư cách để mình "May I suggest" [gợi ý] rồi, chỉ cho các vị thấy vui, thấy lợi, là mấy vị nhào 
dzô, can không được ấy chứ. Và ở cỡ này, thì có lợi cho cả ba: cho các vị đó là có món giải trí lành 
mạnh, tương lai huy hoàng; cho phụ huynh là khỏi mất ăn mất ngủ vì không biết các cẩu các mở 
lang thang nơi đâu; cho người tổ chức thì vẫn là được làm việc công quả, vui cái vui của thiên hạ! 
Nhưng chung kết, dĩ nhiên các cô các cậu vẫn là có lợi hơn cả, nếu chương trình học mang lại được 
cho họ niềm hãnh diện về đất nưóc, về con người, về văn hóa của cha ông họ. 

Cả như riêng tôi, thì giá mà cộng đồng mình có một phân khoa văn hóa Việt để dạy cho họ sau 
khi xong cưỡng bách giáo dục, hoặc học song song với đại học cấp một, hoặc hậu đại học mới là 
điều đúng nhất. Đó mới là lúc họ ý thức hoàn toàn nhu cầu biết về gốc gác cũng như sự thuận tiện 
và lợi ích của một thứ ngoại ngữ mà lại là tiếng mẹ đẻ, một kiến thức khác lạ mà lại nằm ngay 
trong máu huyết của mình! 

Nói như trên, tức là khẳng định huynh trưởng chưa làm đủ trách nhiệm nói chung chứ chả phải 
chỉ riêng việc học tiếng Việt. 

Phải có trường sở, thày cô, chuơng trình, sách vở, kiến thức hẫp dẫn (tam giáo cửu lưu, cầm kỳ 
thi họa,...) Nghĩa là phải có tiền, có người, có công, có của. Chứ chỉ trông vào sự thiện nguyện sao 
được. 

Vậy mỗi người có con có cháu hãy cứ tự hỏi đã bỏ ra bao nhiêu công của, đã sống cho ra 
NGƯ*ờI chưa, không vội nói đến người Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến, thì có câu trả lời liền. 
Và có trả lời được minh bạch, thì mới cần bàn thêm nữa.  

 
 
 

QUỐC NGỮ CHỮ NƯỚC TA 
 

Không biết cơ duyên nào tôi bắt đầu nhận được tạp chí NgD cách đây vài tháng. Đoán mò chắc 
có quới nhân nào đó thương tình, yêu cầu quí vị gởi đến. Xin đa tạ những vị có lòng. 
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Đọc qua ba số báo, thấy quí vị thật can đảm. Giữa rừng "báo chợ" tại hải ngoại lấy quảng cáo 
làm niềm sống, mà đôi khi cũng là niềm tin, bởi thân chủ nào "chi bạo", bảo chủ báo loan tin gì, thì 
cũng phải loan "tin bạo". Hơn thế, giữa lúc giá giấy tăng phi mã mà NgD vẫn anh dũng góp mặt với 
đời, thật đáng bái phục. Nhận thấy mục tiêu và đường lối của tờ báo cũng như nội dung bài vở rất 
giá trị, tư tưởng rất cởi mở, nên xin được góp 20 tiền để tiếp sức với quí vị. Ngoài những điểm 
tương đồng kể trên, tôi cũng có một bất đồng rất nhỏ (có thể rất nhỏ với quí vị, nhưng rất lớn đối 
với tôi). Đó là mục "Chuyện cà kê" của ông Lãng Nhân. Về nội dung và tư tưởng rất súc tích. Tuy 
nhiên về cách "trìnhbày" với những "danhtừkép" được "đánhmáy" "dínhxàlẹo" nhau thì thật tình đã 
khiến tôi chóng mặt lần đầu và mất hứng những lần sau. Cũng may là bài viết được xếp ở phần cuối 
báo, nên tôi cũng còn có dịp đọc những bài trước. Lúc còn ở Việt Nam, mấy anh răng đen mã tấu 
muốn "kách mạng" văn hóa nên sửa chữ "c" thành chữ "k", "y" thành "i" vv... Sợ quá nên xuống 
thuiền (thuyền) qua đây. Tưởng đã thoát nạn chữ nghĩa, nào ngờ gặp ông Lãng Nhân "gomchữ" nên 
tôi "bílối". Viết đến đây, tôi xin được mở dấu ngoặc thiệt bự, là tôi không bao giờ có ý chụp mũ 
ông Lãng Nhân đâu nhé. Tôi chỉ muốn nói lên sự "káchmạng" và "cấptiến" chữ nghĩa đã khiến tôi 
nhức đầu chóng mặt mà thôi. Vậy thì, với tư cách độc giả, xin được bày tỏ sự ấm ức như trên, và 
xin được hành sử đệ tứ quyền là: Đọc bài/báo hay không là quyền của độc giả, cũng như sửa 
bài/báo hay không là quyền của chủ báo. Nếu quí vị đồng ý với tôi trên nguyên tắc đó thì: 

1. Hoặc sửa cách đánh máy các danh từ kép dính xà lẹo trong bài của ông Lãng Nhân và xin 
nhận số tiền tôi đóng góp như là tiền mua một năm báo  

2. Hoặc là không sửa cách đánh máy các danh từ kép dính xà lẹo trong bài của ông Lãng Nhân 
và xin nhận số tiền tôi đóng góp như là tiền chi phí cho các số báo quí vị đã lỡ gửi đến tôi và xin 
đừng tiếp tục gởi số báo nào khác sau khi nhận được thư này. 

 
 
 

BPTNgD XIN THƯA 
 
Xin cho cái gì cần trả lời trước thì trả lời trước, cái gì sau thì để sau.  
Vậy, trên nguyên tắc, thì phải là không gửi số báo này đến bạn, vì vẫn có bài của bác Lãng 

Nhân. Và chữ vẫn "dínhxàlẹo"! 
Lý do là tờ báo, lại là tờ báo của người dân, không thể chiều riêng cảm tính của một người. Mà 

"Chuyện cà kê" thực ra trước kia để ở trang đầu kia đấy. Nhưng bác Lãng Nhân nhất định đòi trang 
cuối nên mới nằm ở đó. 

Dĩ nhiên có thể trả lời bằng thư riêng, nhưng BPT thấy đây là một dịp hết sức may mắn và xin 
hết sức cám ơn bạn đã cho dịp để nói lên một điều mà BPT vẫn ôm ấp từ lâu. Để tất cả các thân 
hữu/độc giả khác nhập cuộc. Thực ra cũng đã có một thân hữu đặt vấn đề liên quan gần xa đến việc 
cải tổ quốc ngữ đấy, mà tiếc không thấy ai hồi đáp (Xưng đại tự Việt, Công Tôn Nữ, NgD8). - Hệ 
quả tất nhiên là NgD hoan hỉ nhận 20 đồng "thí cô hồn" để khỏi phụ tấm lòng rộng rãi của bạn, và 
sẽ không gửi báo nữa, ngoại trừ bạn đổi ý, như đề nghị sau này. 

Rồi bây giờ đến chuyện lòng vòng. Nhưng cũng xin nói ngay là những ý kiến dưới đây hoàn 
toàn là của BPT, những kẻ hiểu biết hẹp hòi, chỉ thấy sao nghĩ sao nói vậy, và mong chờ các thân 
hữu/độc giả chỉ giáo. 

Đầu tiên, bác Lãng Nhân gửi bài đến thì, theo thường lệ, dùng gạch nối các chữ kép [1]. Chúng 
tôi có thưa với Bác về khuynh hướng ngày nay mọi người đều giản dị hóa, tiết kiệm thì giờ, bỏ 
gạch nối. Đó là "xu thế thời đại" có từ lâu, ở cả hai miền Nam, Bắc. Bác đồng ý, và, để tiết kiệm 
thêm, nối liền các chữ đa âm lại. 

Nhưng, theo như chúng tôi biết, đây không phải là sáng kiến của Bác đâu, mà chỉ là phục hồi 
lại một trong những cách viết quốc ngữ trong quá trình kiện toàn thứ chữ này. Và chúng tôi cũng 
nhân đó mượn bài của Bác để dò ý thân hữu/độc giả. 
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Chữ của chúng ta do các giáo sĩ châm chế đặt ra chỉ cốt cho nhu cầu truyền giáo. Nhưng khi nó 
trở thành thông dụng, thì vấn đề đặt ra trước tiên là mấy cái dấu. Duy trì những dấu này thì nhiều 
cái bất tiện lắm. Sách báo phải đúc chữ riêng, điện tín phải có máy riêng, văn phòng phải có máy 
chữ riêng, ra ngoại quốc không in sách báo, đánh điện tín được. Ngày nay thì computer phải có 
chương trình word processor riêng. Thay vì, nếu bỏ dấu, dùng ngay những chữ trong vần abc, 
những phương tiện thông dụng của tây phương, thì tiện lợi biết bao. Chúng tôi còn nhớ một câu 
chuyện, có thể là sự thật, có thể là giai thoại, về việc này: 

Một công chức sở tràng tiền (lục lộ, công chánh) mới thuyên chuyển lên Hà Nội, vợ còn ở rán 
lại quê ở Thái Bình. Một hôm ông ta nhận được cái điện tín của nhà ghi: VO DE VE NGAY. Lúc 
đó đang mùa lũ, lụt lội đe dọa mọi nơi. Méo mó nghề nghiệp, lo cho gia đình, lại muốn lập công, 
ông vội mang điện tín vào báo cáo "sếp" là quê ông, Thái Bình, bị vỡ đê, gia đình báo cho biết, 
nhân tiện xin phép về lo chuyện nhà. 

Sở tràng tiền lo việc đường sá, cầu cống, đê điều, được tin cuống cả lên, huy động nhân viên đi 
cứu lụt. Kiểm chứng lại, hóa đê không vỡ mà là vợ ông nhân viên đẻ con trai! Hệ quả là "sếp" méo 
mặt với cấp trên và ông vợ đẻ méo mặt với "sếp"! 

Do đó, vấn đề bỏ dấu đi đâm thành quan trọng. Và cụ Nguyễn Văn Vĩnh khởi xướng lối viết 
mà bưu điện Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc, vẫn dùng, là thay dấu bằng mấy chữ không có trong vần 
abc Việt, chẳng hạn f, j, w, z,... Rồi cụ Đào Trọng Đủ, cụ Vi Huyền Đắc, ông Nguyễn Hữu Ngư 
(Nguiễn Ngu Í) và nhiều vị khác nữa, chúng tôi không nhớ hết, mỗi cụ đưa ra một lối, bổ túc cho 
nhau. Nên nhớ là những vị này thượng thông thiên văn hạ tường địa lý, căn cứ vào ngôn ngữ học, 
âm ngữ học quốc tế, ở một trình độ rất cao, chứ không phải mách qué như kiểu anh chàng Nguyễn 
Tất Thành dốt nát học không hay cày không biết, học mót viết láo viết lếu rởm đời loè lũ đàn em 
ngu dốt hơn đâu. Xin đừng xếp cá mè một lứa như vậy. (Hồi chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi 
độc lập, ông Nguyễn Giang, trưởng nam cụ Nguyễn Văn Vĩnh, đã làm cả một tờ nhật báo, tờ Bình 
Minh, hoàn toàn bằng thứ chữ này). 

Trong khi đó, vì theo một cách máy móc, chúng ta đâm ra có định kiến tiếng Việt là độc âm, 
mỗi chữ đều viết rời, hoặc nếu cần thì gọi là chữ kép và nối bằng gạch nối. 

Chúng tôi thì lại cho rằng tiếng Việt vẫn có thể là tiếng đa âm (xin nhớ chúng tôi dùng chữ 
"tiếng" chứ không dùng "danh từ", vì không nhất thiết chỉ danh từ mới là chữ hay tiếng kép). 
Không kể những tiếng Hán-Việt đi riêng lẻ có nghĩa khác, đi chung có nghĩa khác đã đành, nhiều 
khi bắt buộc phải đi chung mới diễn tả ý nghĩa muốn nói. Thí dụ "mâu" đứng riêng, "thuẫn" đứng 
riêng chỉ hai vật dụng cụ thể; "mâu thuẫn" lại chỉ một ý niệm trừu tượng, và hai chữ phải đi với 
nhau mới được, không thể thiếu. Vậy thì "mâu thuẫn" rất có thể là một chữ hai âm chứ. Cũng như 
"vô giai cấp, phi giai cấp" rất có thể là một tính từ đa âm vậy. Còn tiếng nôm (Việt thuần túy) thì 
"lung tung beng, ba lăng nhăng" chả hạn không thể nói riêng lung, tung, beng mà phải nói luôn một 
lúc lung tung beng. Vậy thì lung tung beng cũng rất có thể là đa âm, chứ đâu cứ nhất thiết là độc 
âm. Mà đa âm thì sao lại không viết liền mà gạch nối làm chi cho mất công, mất sức, mất thì giờ. 
Nhất là nếu bạn làm nghề nhà in sẽ thấy phiền nhiễu, tốn kém ghê lắm, khi mà các thợ sắp chữ 
(ngày xưa) hay thợ đánh máy (ngày nay) và các thày cò (editor) không phải ai cũng tinh mắt và... 
thông văn tự! Do đó, chúng tôi hết sức đồng ý với thân hữu Công Tôn Nữ là Việt cộng có cơ hội 
hãn hữu để làm ba công việc vô cùng ích quốc lợi dân, mà lại cũng chỉ một mình Việt cộng làm 
được mà thôi: một là bỏ đê, hai là thay đổi cách xưng hô vô cùng phiền toái của ngôn ngữ Việt, ba 
là cải tiến chữ viết theo các đề nghị của quí vị trên đây. Lý do là con người ta rất cứng đầu cứng cổ 
trong việc thay đổi bất cứ cái gì, bất kể tốt lên hay xấu đi, có lợi hay có hại, và thường cứ cho cái 
hiện có, cái quen mắt là đúng, là đẹp hơn cả. Một thí dụ cụ thể ngay với NgD, là cái danh xưng của 
tờ báo, khi đổi từ Người Dân ra Người Dân Thầm Lặng, là có người phản đối, nhất định cứ cho sự 
thay đổi là sai, mặc dù rõ ràng là các vị phản đối này đều hiểu sai hoàn toàn về hai chữ "thầm 
lặng"! Tóm tắt điều hiểu biết của chúng tôi là như trên. Mong rằng sẽ có sự đóng góp của các vị 
khác. Và cũng mong rằng bạn Nguyễn Cao Mỹ không vì xốn con mắt ở một trang mà bỏ luôn mấy 
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chục trang kia, trong khi, nếu xốn con mắt, bạn vẫn có thể dẹp trang đó sang một bên. Ở đời này có 
cái gì có thể làm hài lòng ta 100% đâu? Chúng tôi thiết nghĩ cuộc đời chúng ta mà cứ 50/50 tốt xấu 
cũng là may mắn chán. Huống chi đâu xấu tốt (theo bạn) lại là 1/40!!?? 

 
1. Theo tài liệu, thì đầu tiên chữ quốc ngữ viết liền các danh từ kép. 

 
 
 

LÀM SAO PHẢI "DÍNHXÀLẸO"? 
 
Tôi đã đọc bài "Quốc ngữ, chữ nước ta" do ông Nguyễn Cao Mỹ viết. Tôi xin góp ý. Tôi cũng 

cùng tâm trạng như ông Nguyễn Cao Mỹ, đọc bài có những chữ "dínhxàlẹo" làm tôi nhức đầu, 
chóng mặt và mất hứng. 

Tôi không thủ cựu. Tôi đồng ý ngôn ngữ cần cải tiến. Nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam hiện 
nay chưa đến lúc đặt vấn đề cải tiến lối viết chữ quốc ngữ. Tại sao vậy? 

- Nếu Việt cộng dùng đầu óc "đỉnh cao ngu dốt" để cải tiến lối chữ Việt, chắc chắn đồng bào 
trong nước cũng như hải ngoại không ai theo.  

- Nếu một nhóm dân di tản đứng ra cải cách chữ Việt, chắc gì hai triệu đồng bào hải ngoại 
theo; nói chi đến 73 triệu đồng bào trong nước. 

- Chúng ta chưa có hàn lâm viện. Vậy ai là người có thẩm quyền cải cách chữ Việt? 
- Còn dựa theo vài ý kiến cá nhân rồi cho đó là qui luật thì không nên. Mặc dù một vài cá nhân 

đó là những vị khoa bảng cũng không đủ thẩm quyền đặt qui luật để mọi người theo. 
- Tôi nhớ cách nay khá lâu, ông Nguyễn Hữu Ngư, bút hiệu Nguyễn Ngu Í, có đưa ra lối viết 

bỏ chữ y thay bằng chữ i. Đồng ý tiết kiệm được chút giấy, chút mực. Nhưng nhiều khi sai nghĩa vô 
cùng tai hại. Thí dụ như tên người đẹp là Thanh Thúy hay biết bao. Nếu viết Thanh Thúi thì ý 
nghĩa hoàn toàn trái ngược. Viết loạng quạng có thể vác chiếu ra tòa vì người đẹp nổi giận. Sáng 
kiến của ông Nguyễn Hữu Ngư chỉ có ông Nguyễn Ngu Í theo mà thôi. 

- NgD chủ trương gom tiếng kép dính liền với nhau để bỏ gạch nối. Đồng ý tiết kiệm được 
chút giấy, chút mực, chút thì giờ đấy. Cũng có một số người viết chữ "không: 0", chữ "của: of", chữ 
"những: dấu ngã"... Họ bảo cải cách lối viết như vậy để tiết kiệm giấy mực và thì giờ. Họ nói có lý. 
Chúng ta nghĩ sao? Ai có ý tưởng phàn nàn năm dấu chữ Việt là phiền phức, cần phải bỏ để sử 
dụng máy chữ, computer là coi thường chữ Việt. Rất đáng buồn nếu chỉ vì vài ba cái máy đánh chữ, 
computer mà chữ Việt phải sửa đi sao? Từ lâu chúng ta đã sửa máy đánh chữ không dấu thành có 
dấu, đã dùng chữ Việt trong bộ computer để đánh chữ Việt. Rất dễ dàng và thoải mái. 

Chúng ta có may mắn hơn các nước láng giềng như Trung Hoa, Ai Lao, Cao Mên, Thái Lan. 
Những nước này đâu có ham máy đánh chữ, computer mà chối bỏ chữ viết của họ. 

Ngày xưa, dây thép đánh VO DE VE NGAY có thể hiểu hai nghĩa là VỠ ĐÊ VỀ NGAY hoặc 
VỢ ĐẺ VỀ NGAY. Xin NgD đừng lo! Ngày nay có máy fax rất chính xác, không thể mập mờ đoán 
gà hóa quốc được. 

Ông bạn Nguyễn Cao Mỹ hơi nóng. Chỉ vì một bài có chữ dính xà lẹo mà bỏ cả số báo bổ ích 
không đọc, thật đáng tiếc. Ví như ngồi bàn tiệc, chỉ vì một món ăn không hợp khẩu vị mà đứng 
dậy, nhịn đói ra về là dại, là thiệt. Cá nhân tôi, bài nào thoải mái, thích thú thì đọc. Bài nào nhìn 
vào cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, bực bội, khó chịu thì bỏ. Trừ phi trang đầu đến trang cuối NgD 
đều in theo lối tiếng kép dính xà lẹo, thì tôi sẽ không còn là độc giả NgD nữa. Học giả lão thành 
Lãng Nhân là người tôi vô cùng khâm phục. Không rõ tiên sinh có thích lối viết dính xà lẹo hay 
chăng? Ai viết văn cũng mong những sáng tác, những tư tưởng của mình được nhiều người đọc. 
NgD cứ tiếp tục in "Chuyện cà kê" theo kiểu tiếng kép dính xà lẹo thì phần này ít nhất cũng mất hai 
độc giả. Có thể NgD quan niệm in tiếng kép dính xà lẹo tiết kiệm giấy mực và thì giờ là điều cần 
thiết. Còn độc giả không đọc thì họ thiệt thòi. Họ đọc thì ấm vào thân họ. 
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Tôi muốn ấm thân, nhưng không muốn chóng mặt, nhức đầu. Đề nghị NgD in theo lối thông 
thường để gây dựng tình đoàn kết giữa người dân với nhau. Nếu NgD nghĩ chỉ có hai độc giả yêu 
cầu, con số quá nhỏ không đáng kể, thì xin "Chuyện cà kê" cứ tiếp tục theo ý của quí vị. 

 
 
 

CŨNG XIN GÓP Ý 
 
Những ý kiến dưới đây, tôi thấy sao, nghĩ sao nói vậy, và mong chờ chỉ giáo. Ta tạm thời xếp 

cái "xu thế thời đại" sang một bên, vì quả thật dù đã biết đất nước Việt muốn gì, người dân Việt cần 
gì đấy, nhưng mà cái sự phải làm ra sao và kiếm đâu ra người làm công việc đó, thì chỉ thấy bàn 
nhăng tán cuội, hoàn toàn bế tắc. Vậy thì lo chuyện khác là hơn. Chả hạn chuyện "vần quốc ngữ, 
chữ nước ta". 

Xin bắt đầu bằng những điều tổng quát, rồi vào đến chi tiết. "Chữ quốc ngữ" được đặt ra để 
phục vụ công cuộc truyền giáo. Sau đó, nó biến thành một khí giới thâm độc của thần quyền và thế 
quyền thực dân nhắm dẹp ảnh hưởng của chữ Nho và tư tưởng Khổng Mạnh nơi người Việt. Cho 
đến khi chính các nhà Nho nhìn ra cái lợi của nó và dùng giáo tàu đâm chệt, đứng ra phổ biến nó, 
trong phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục. Vậy là trong cái rủi có cái may, ta lấy làm 
mừng, nhưng chẳng thể lấy đó làm hãnh diện hay tự túc tự mãn. Nói rằng NgD phải "in theo lối 
thông thường để gây dựng tình đoàn kết" khi có bài in chữ "dínhxàlẹo" thì hóa ra tình đoàn kết dễ 
mất quá thế sao. Hơi khác thông thường là đã mất rồi. Vậy thì chả nên làm cái gì khác thông 
thường? Ngược lại, tôi nghĩ những vị sợ mất tình đoàn kết nhất lại chính là những vị không thích 
đoàn kết hơn cả không chừng. Và tôi thiển nghĩ những đề nghị cải cách, những đóng góp này nọ 
chẳng ăn nhập gì đến chuyện đoàn kết hay chia rẽ, là những điều dành cho các vấn đề tranh chấp 
gay cấn nào khác mới đúng. Bảo rằng "hàn lâm viện mới là cơ quan có thẩm quyền". Theo tôi 
đoán, ba siêu cường hiện nay – Mỹ, Nhật, Tàu – hình như chẳng nước nào có hàn lâm viện cả. Mà 
họ vẫn là siêu cường. Thì Việt Nam lập ra cái hàn lâm viện làm gì? Định đi ngược lại "xu thế thời 
đại"? Thời đại chúng ta, tiến bộ tính hàng ngày, mỗi cái mỗi chờ hàn lâm viện, thì có mà chết. Một 
tỉ dụ nhỏ như những phát minh, những danh từ về điện toán ngày nay, hàn lâm viện nào chuẩn y 
cho kịp? Lý luận rằng dựa theo ý kiến "cá nhân rồi cho là qui luật thì không nên". Vậy chứ 
Alexandre de Rhodes là cá nhân hay hàn lâm viện? Vả các nhân vật BPTNgD nhắc đến không là 
những cá nhân thường, mà là những vị thông thái, am tường khoa học. Khoa học là qui luật, sao lại 
không theo? Khoa học quốc tế ấn định khi nào viết "c" khi nào viết "k", khi nào viết "i" khi nào viết 
"y", là căn cứ vào ngôn ngữ học, âm ngữ học, chứ đâu có bảo nhất định cứ hễ "c" là thay bằng "k" 
hay "y" là thay bằng "i". Nhắc đến Thanh Thúy và Thanh Thúi chỉ là một cách mọi người nói đùa 
ông Nguyễn Hữu Ngư, chứ "úi" và "úy" là hai âm khác nhau, đâu có nhất định đều phải viết bằng 
"i". Cũng như chữ "không" viết bằng số 0, chữ "những" viết bằng dấu ngã,... có thể là một loại tốc 
ký, mà nước nào cũng có, không thể mang ra để gán vào việc cải cách chữ nghĩa theo khoa học, có 
những qui luật rành mạch được. 

Bây giờ nói đến chuyện tiết kiệm. Nó không giản dị chút nào. Nó không "coi thường chữ 
Việt... chỉ vì ba cái máy đánh chữ, computer mà chữ Việt phải sửa". Chữ Việt tạm coi như có 5 
dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và 12 nguyên âm a ă â e ê i o ô ơ u ư y. Chỉ riêng với một dấu sắc 
chả hạn, thì (trước đây) bao nhiêu nguyên âm đều phải đúc cho đủ á ắ ấ é ế í ó ố ớ ú ứ ý, mỗi dấu là 
12 chữ, năm dấu cộng 60 chữ. 

Nói một cách hết sức tổng quát, như vậy bản abc chữ Việt gồm 22 chữ cái. Muốn in chữ Việt, 
mỗi chữ phải có một "ô chữ". Thì là có 22 ô chữ abc thường, 22 ô chữ abc hoa, y như chữ Anh chữ 
Pháp, nhưng phải thêm một ô cho chữ đ thường, một ô cho chữ đ hoa, và... 60 ô cho các nguyên âm 
thường có dấu và 60 ô nguyên âm hoa có dấu! Ngoài ra – lại cũng hết sức tổng quát, tạm cho với 
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hơn 80 ô chữ thường – trung bình một tiếng Việt dùng 4 mẫu tự, chúng ta sẽ ráp được 20 tiếng, và 
lại cứ 4 tiếng Việt là một tiếng kép cần gạch nối, thì cần thêm 5 ô gạch nối nữa. 

Tổng cộng gần 90 ô chữ thay vì hơn 20 ô như chữ Anh chữ Pháp! Cứ cho rằng những chữ cái 
có dấu đặc biệt của chữ Việt cũng chỉ bằng giá với các chữ Anh Pháp thông dụng đi, thì nguyên về 
món chữ không thôi, nhà in của chúng ta đã phải bỏ vốn gấp bốn gấp năm nhà in Anh Pháp rồi! 
Nếu lại muốn có đủ mọi kiểu chữ như thiên hạ, thì thử tưởng tượng tiền bỏ ra là bao nhiêu, khi mà 
mỗi kiểu đều phải chi thêm gấp bốn gấp năm lần! 

Vậy thì không phải chỉ tiết kiệm tí giấy, tí mực, tí công. Vì chúng nó phải được đặt người 
ngoại quốc đúc ra, được bỏ tiền mua, được để vào các hộc riêng chiếm bao nhiêu chỗ, phải nhìn 
cho ra, phải được xếp vào bản in mất thêm bao nhiêu công sức. So với các chữ Anh, Pháp thì thêm 
ra bao nhiêu tốn kém, phiền toái. Còn "ba cái máy đánh chữ Việt", theo tôi biết, là do một ban 
nghiên cứu của Michigan State University, khi làm cố vấn cho Trường Quốc Gia Hành Chánh, giải 
quyết giùm ta. Và dĩ nhiên phải đặt đặc biệt các hãng làm máy chữ thửa cho riêng mình. Sản xuất 
đặc biệt với số lượng ít, thì tốn kém ra sao, ai cũng có thể hiểu. Tất nhiên thợ Việt Nam có thể mua 
chữ đúc và nút nhựa rồi gắn vào các máy chữ Anh Pháp, biến cải thành máy chữ Việt, nhưng cũng 
chỉ là giải pháp vá víu. 

Rồi đến computer, bàn chữ có cỡ 250 ASCII codes để dùng cho chữ thường, chữ hoa, con số, 
các ký hiệu, các mệnh lệnh. Dấu chữ Việt khiến phải dùng những codes đó cho các nguyên âm, 
chiếm hết khoảng 60 codes cho chữ thường và 60 codes cho chữ hoa (cũng như kiểu đúc chữ in 
trên đây). Nghĩa là cỡ trên 120 trong số 250 codes, mất đứt đi một nửa! Với đà khoa học kỹ thuật, 
ký hiệu thêm ra hàng ngày, thì mình sẽ bị kẹt ghê lắm. Đúng là dân nhà nghèo mà lại cứ xài sang. 
Vậy không phải là "từ lâu chúng ta sửa máy đánh chữ không dấu thành có dấu, đã dùng chữ Việt 
trong bộ computer để đánh chữ Việt dễ dàng và thoải mái" đâu. Cho đến đầu năm 1996 này, do 
theo dõi hệ thống Internet và Vietnet, tôi vẫn thấy chữ Việt hiện ra dưới dạng thức VIQR, nghĩa là 
dựa theo đề nghị của... cụ Nguyễn Văn Vĩnh! 

Nói đến "máy fax rất chính xác", có nghĩa là phải có máy fax (ở cả hai đầu). Nghĩa là ta đã chủ 
trương rằng bất cứ cơ quan nào ở bất cứ nơi nào cũng phải có đủ thứ. Nhưng chẳng cần viện đến 
nơi đèo heo hút gió, hẻo lánh, mà ngay ở cái xứ Mỹ cực kỳ tiến bộ này vẫn đầy dẫy những cơ sở 
chỉ có một vài thứ, thiếu một vài thứ. Thì sao? Lại lóc cóc chạy tìm cơ sở khác, miệng lẩm bẩm 
chửi thầm! Cho rằng có nhiều nước không vì "ham máy đánh chữ, computer mà chối bỏ chữ viết 
của họ". Thật không? Hay họ ham quá mà không làm sao được. Chả hạn người Tàu, người Nhật 
đều muốn la mã tự hóa chữ của họ mà không xong nên đành chịu, chứ họ đâu có hãnh diện gì. Tôi 
đã thấy các trường của các nước này dùng thẳng sách giáo khoa Anh ngữ, mà chẳng buồn soạn tài 
liệu giáo khoa, in sách giáo khoa bằng tiếng mẹ đẻ nữa! 

Cuối cùng là ý kiến cho rằng Việt Cộng là "đỉnh cao ngu dốt", tôi e rằng quá ư võ đoán. Có 
những việc ta phải nhận là họ làm được, nên theo. Tôi lấy thí dụ sách vở của họ rất đúng chính tả, 
rất ít lỗi typo [in ấn], và có những cuốn có giá trị khảo cứu, do công lao của tập thể. 

Bây giờ tôi nói giả dụ người Việt chúng ta làm được một cái bù loong. Điều này mới coi thì có 
vẻ chúng ta đã làm ra được cái bù loong đó. Nhưng thật ra không phải. Chúng ta chỉ biết cách tiện 
cái bù loong. Còn thỏi thép chúng ta phải nhập cảng; lưỡi dao tiện, cái máy tiện chúng ta phải mua 
của nước ngoài; cái máy phát điện làm cho máy tiện chạy cũng do nước ngoài chế tạo. Và thay vì 
tiện cái bù loong thông dụng, chúng ta tiện ra một con bù loong cỡ khổ... Việt Nam riêng, số răng 
riêng. Vậy thì chả ai mua bù loong của chúng ta đã đành, mà khi xa nhà cần cái bù loong ấy, chúng 
ta chẳng kiếm ở đâu ra. Lại mua vé máy bay trở về Việt Nam hay viết thư nhờ thân nhân gửi cho? 

Chữ Việt hiện nay cũng vậy. Cần cải tiến để đi đến đâu cũng được, có máy gì dùng máy ấy, 
chúng ta có thể đánh máy, in, gửi dây thép (đánh morse) bằng bất kỳ máy móc của nước nào, 
không phải đặt hàng đặc biệt, đắt đỏ, khó kiếm cho ra, gặp đủ mọi rắc rối, như trường hợp suốt 10 
năm trời từ 1975 đến 1985, báo chí sách vở của chúng ta tại hải ngoại phải bỏ dấu tay chả hạn. 
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Xưa kia, tôi vì công chuyện làm ăn, phải chu du tứ xứ, luôn luôn phải xách theo cái máy chữ 
tiếng Việt. Và một ông bạn hàng da ở đường Lê Thánh Tôn lại có lòng yêu cách riêng, tự tay cặm 
cụi làm tặng một cái cặp đựng giấy tờ đồ đạc rất đặc biệt, cái gì cũng khác đời, do chính ông thiết 
kế, sản xuất, kể cả mấy con ốc vặn cái tay xách. Một lần đang la cà xứ người, con ốc sút mất, tôi 
không kiếm đâu ra con ốc đúng như thế ở trên cõi đời này để thay thế. Vậy là có hai cách. Một là 
quẳng cái cặp vào sọt rác, mua cái khác. Nhưng như thế thì phụ lòng ông bạn vàng. Cách thứ hai là 
kiếm dây cột lại (lúc đó băng keo chưa thịnh hành). Kể cũng được, nhưng đi ngoại giao làm ăn mà 
xách cái cặp như thế cũng hơi kỳ. Đành mua cái khác dùng tạm. Rồi khệ nệ sách cái cặp ân tình đó 
về nước cho ông bạn vàng đi tiện con ốc khác! Năm 1985, di dân sang Mỹ này, tôi biết trước là 
chưa thể có bộ chữ Việt trong lãnh vực viết lách in ấn. Nên phải lùng sục cho được một máy chữ 
tiếng Việt và lại cũng khệ nệ mang theo, vì biết Mỹ hết viện trợ, thì Smith Corona, Olivetti còn đặc 
chế máy chữ Việt đâu nữa mà mua! Dĩ nhiên cái gì rồi cũng giải quyết được, nhưng vẫn có bao 
nhiêu chờ đợi, thiệt thòi, phiền toái và phải trả bằng những cái giá quá ư vô ích, trong khi sự giải 
quyết nằm chình ình ra đó, thật dễ dàng. Thì tại sao ta lại nằm ỳ ở cái đoạn trường? 

Ví dụ như vụ computer hiện nay, tuy nó thay cho thợ xếp chữ, thay cho máy chữ đấy. Nhưng 
vị nào bảo rằng "dễ dàng và thoải mái" là chưa theo dõi đến nơi đến chốn. Hiện có cả hàng 30 
chương trình word processor chữ Việt, nào VNL, VNI, Việt Toán, VPS, VISCII,... kể cả nhà nước 
cộng sản cũng đưa ra một chương trình TCVN. Rồi mỗi người dùng một chương trình. Nhà báo, 
nhà sách, người sử dụng muốn "dễ dàng và thoải mái" thì phải có sẵn cả 30 chương trình như vậy, 
lại còn phải được nhắn nhe là dùng chương trình nào để mà liệu bề. Chưa kể nếu muốn có những 
kiểu chữ này nọ, thì lại phải có những fonts riêng cho từng kiểu, từng programs cho... tiếng Việt! Ở 
những nơi xa xôi hẻo lánh thì làm sao đây? Tuy nhiên, tôi cũng xin báo một tin mừng, là hiện công 
ty Microsoft đã giải quyết hộ chúng ta, bằng cách – trong vòng đầu năm 1996 – sẽ đưa ra một 
chương trình chữ Việt của họ để áp đặt tất cả chúng ta phải theo một tiêu chuẩn duy nhất. Và thế là 
yên chuyện được phần nào. Nhưng thế là vẫn do người giải quyết giùm cái rắc rối của ta, thay vì ta 
tận dụng cái tiện nghi sẵn có của thiên hạ! Hè 96 này, "vua" xứ Titicaca có nhã ý mời tôi tới nghỉ 
ba tháng... hè! Ông khoe tại "hoàng cung" có đủ toàn bộ... computer! Tôi hy vọng là bạn bè tất cả 
sẽ chỉ dùng chương trình chữ Việt của Microsoft. Để tôi chỉ phải mang theo một diskette chữ Việt 
Microsoft, như trước đây cũng chỉ phải kè kè một bàn máy chữ Việt thôi, thay vì phải vác theo cả 
30 chương trình. Vì chỉ có thế mới đọc nổi mọi thứ tài liệu do bạn bè gửi cho và dùng được 
computer để đánh máy, runout [in] ra cái thư bằng chữ Việt mô tả tình thương nỗi nhớ gửi về dâng 
lên bà xã ở nhà ngự lãm chứ! Cuối cùng, về cái vụ chữ Việt có dínhxànẹo hay không, tôi nghĩ nên 
để các nhà ngôn ngữ học tuyên bố. Nếu thực tiếng Việt là độc âm, thì chắc dùng gạch nối; nếu là đa 
âm, thì tất nhiên phải dínhxànẹo. Và đó là tiếng nói của khoa học, không thể viện lý do gì để cản 
trở cả. 

Nói tóm lại, cái gì càng có tính cách phổ cập thì càng quí. Giải quyết sự việc phải trên tổng thể, 
không nên cục bộ. Chữ Anh đi đến đâu cũng có thể tận dụng các tiện nghi, từ tối tân đến thô sơ. 
Chữ Pháp, thêm mấy dấu là đã thấy hơi phiền toái, nhưng nhờ vậy xưa kia họ đã hãnh diện gọi cái 
bàn máy chữ của họ là clavier universel [bàn chữ toàn cầu], vì đế quốc Anh có thể dùng bàn máy 
chữ của đế quốc Pháp để đánh Anh ngữ, mà mang clavier anglais đánh chữ Pháp thì thiếu mấy dấu. 
Các ông Pháp rán mà ôm máy chữ đi theo để mà tự hãnh diện! Nhưng dù sao thì chính họ cũng tự 
chế ra được tiện nghi để mà dùng. 

Lại nữa, người Pháp có hệ thống đo lường thập phân rất hợp lý và tiện dụng. Người Anh Mỹ 
có hệ thống thập nhị, thập lục phân rất phiền phức. Họ đang tính đổi tất cả theo hệ thống thập phân. 
Họ có ngại cải tiến thì mất tình đoàn kết đâu. Trái lại, họ làm trùm thiên hạ là nhờ cái tinh thần thực 
dụng đấy. Cái gì thuộc nghệ thuật, để yên một chỗ mà ngắm nghía thì không cần xét đến mặt phổ 
cập, tiện nghi. Còn cái gì thông dụng thì phải nghĩ đến việc làm sao cho nơi nào chốn nào, đầy đủ 
hay thiếu thốn đều không tạo nên vấn đề mới là cách giải quyết khôn ngoan. Xin chớ bao giờ căn 
cứ trên cảm tính. 
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Chả hạn cái cặp giấy tờ của ông bạn vàng. Sau tai nạn, tôi đã đề nghị với ông cho phép tôi đặt 
nó lên bàn thờ, để dành cho con cháu làm gia bảo. Mỗi khi ông đến chơi, tôi mang ra khen lao và 
nâng giấc. Còn trong công việc kiếm tiền kiếm bạc thiếu cao thượng, thì tôi xin ông cho tạm sử 
dụng cái Samsonite của lũ tư bản tệ mạt vậy. Ông bạn vàng chịu lắm, cười toe! 

Ếch ngồi đáy giếng, biết có thế. Tôi xin hết. 
 
 
 

DỞ HƠI 
 
Các bạn đọc rán mà chịu đựng nghe. Má bầy trẻ hết chịu nổi rồi nên tôi quay sang bắt các bạn 

chịu! 
Số là những buổi hết chuyện... làm, mụ cứ lẩn thẩn hỏi tôi: - Giả thử mà được làm vua hay làm 

tổng thống, thì cưng sẽ mần chi!!!??? - Nói đùa hay nói thiệt? Đùa thì khác, mà thiệt thì khác. Nếu 
thiệt được làm, thì trước hết là phải bỏ luôn mụ mà kiếm mụ nào không thích chồng làm vua hay 
làm tổng thống! Vì mụ đó sẽ không xúi chồng tham quyền cố vị, tham nhũng thối nát. 

Ấy thế là đủ để mụ cấu nát đùi và phê phán dở hơi, cám hấp, cù lần. Tuy ai cũng biết, trên đời 
này làm gì có một mụ nào chịu nổi anh chồng dở hơi như thế. Cũng như làm gì có chuyện tôi làm 
vua hay làm tổng thống! Nhưng cũng vẫn đủ làm tôi đâm mơ mộng viển vông. *ờ, giả thử bây giờ 
được làm... vua, làm tổng thống Việt Nam, thì mình sẽ làm gì? Là nói nếu mình có cái... thiên mệnh 
đó. 

Một anh dân quèn, học không hay cày không biết, mà bây giờ... phải lãnh thiên mệnh, thì dù 
muốn gì chắc trước hết cũng phải nghĩ đến cái... dạ dày. Vậy tạm gọi cái chính thể của tôi là chính 
thể dạ dày, chủ trương văn hóa văn minh dạ dày. Văn hoa ra thì gọi là nền văn minh cấp I hay văn 
minh nông nghiệp. Ở trình độ văn minh này, mối quan tâm duy nhất là thỏa mãn cái dạ dày, có 
"thực" mới vực được đạo, mong thực hiện ước vọng ăn no mặc ấm, sưu dịch nhẹ nhàng và đất nước 
bình an thịnh trị. Thêm tí nữa là luật lệ giản dị không gò bó, cho thoải mái! 

Khi đã no ấm rồi, tất nhiên con người tính đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, thỏa mãn nhu cầu và 
sẽ bước sang nền văn minh tiện nghi vật chất. Dân quèn tạm gọi là nền văn minh cấp II hay văn 
minh khoa học kỹ thuật. 

Người ta cứ tưởng thỏa mãn nhu cầu là khoái lắm. Cái gì cũng muốn ngon, muốn đẹp, muốn 
nhanh, muốn nhiều. Nhưng rồi khám phá ngay ra rằng nhu cầu không có giới hạn. Cái nọ đẻ ra cái 
kia, và người ta chạy theo những nhu cầu giả tạo, mệt cả xác. 

Cho nên người ta đi đến việc chối bỏ những tiện nghi vật chất, tìm đến những giá trị tinh thần 
để bước sang nền văn minh cấp III. 

Rất có thể ở cấp văn minh này, người ta sẽ sống rất giản dị về vật chất mà tìm những thú vui về 
tinh thần. 

Nếu như thế thì người Việt chúng ta đang ở thế thượng phong. Vì đang ở nền văn minh dạ dày, 
lại có thể lợi dụng nền văn minh khoa học kỹ thuật để nhảy luôn sang nền văn minh tinh thần, mà 
không bị văn minh vật chất làm tình làm tội. "Mộng bình thường" như vậy mà không phải dễ thực 
hiện đâu. Xưa kia, ông cha ta luôn luôn phải đối phó với nạn phương Bắc nhòm ngó, chỉ toan áp 
đặt ách nô lệ lên quốc gia dân tộc. Từ nhà Nguyễn, thì lại là cái nạn phương Tây. Cây muốn lặng, 
gió chẳng muốn đừng, làm sao được, nên lúc nào cũng phải lo lắng giữ gìn bờ cõi. 

Ở chỗ này, tôi có một nghi vấn. Mọi người tranh nhau xỉ vả nhà Nguyễn Gia Long thiển cận, 
cõng rắn cắn gà nhà, làm mất nước. Tôi chắc thời đó, cả nhà Trịnh, nhà Nguyễn Tây Sơn cũng nhờ 
người ngoài chứ riêng gì chỉ mình nhà Lê Chiêu Thống, nhà Nguyễn Gia Long. 

Khi lấy được nước thì nhân tâm ly tán, thiên tai loạn lạc, chưa đủ thời giờ ổn định, trong khi 
người bên ngoài nhòm ngó quyết xâm chiếm cho bằng được, người bên trong cam tâm tiếp tay 
ngoại nhân vô cùng đắc lực, thì làm thế nào? Mất nước, phải lo lấy lại, thế mà khi thời cơ đến thì 
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bọn cộng sản lại quyết tâm mang đất nước làm chư hầu cho đế quốc khác và bắt mọi người phải 
giết hại lẫn nhau. Và rồi bây giờ nếu không còn đế quốc đỏ, thì chúng lại đang cố tìm ra đế quốc... 
tím! 

Cho nên, vấn đề trước mắt là làm sao cho hết cộng sản. Thì rồi mới được nói đến chuyện "xây 
mộng bình thường". 

Thế thôi, chứ bây giờ hết còn phải lo việc thiên hạ xâm chiếm đất đai, cai trị bóc lột nữa (1). 
Vả lại nước mình giầu đẹp là bao, ngay dù có dầu lửa, so với các nước khác, mà bảo họ ham (đây là 
tôi nói một cách khách quan, còn riêng với tôi, đất nước vẫn giầu đẹp, cái kiểu dù trong dù đục, ao 
nhà vẫn hơn). Vậy thì, nếu chúng ta muốn tự chọn cách sống, rất có thể thiên hạ cũng để cho yên 
thân, không nhất định bắt buộc chúng ta phải ăn mặc tiêu xài vung vít miễn cưỡng như họ. 

Nhưng mà chúng ta muốn sống như thế nào? 
Trên đã nói rồi. Hoặc thừa thãi tiện nghi vật chất. Hoặc thanh đạm về vật chất nhưng sung mãn 

về tinh thần. 
Nhưng trước hết, chúng ta là ai cái đã? 
Dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam. Nhưng Việt Nam có hai thứ người. Người ở thành thị, 

người ở thôn quê rừng núi. MỘT SỐ người thành thị thiên về lối sống tiện nghi vật chất. Người 
thôn quê rừng núi thiên về lối sống thanh đạm gần thiên nhiên. Vậy, nói vắn tắt, là TỐI ĐẠI ĐA 
SỐ người Việt là người có tâm hồn nông dân. 

Khoảng thời gian 1975, gặp người cộng sản, tôi thường thưa với họ rằng họ sai, khi tính 
chuyện hiện đại hóa. Tôi mà là kẻ thắng như họ, thì công việc trước tiên là mang khí giới, máy móc 
bán tuốt cho các nước khác, hay tốt hơn nữa là mang đổ hết xuống biển, giải tán quân đội, dẹp cơ 
xưởng và tuyên bố cùng thế giới là chúng ta trung lập. Rồi trở về cuộc sống của ông cha. Ăn mặc ở 
thì cứ cái cày với con trâu, "trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa", đi đâu 
cứ làm cái màn lô ca chân cho khoẻ người. Ngoài ra là KICACO (kiệu cáng công ty), cho người 
ngoại quốc muốn sang trọng. Ta dinh tùng dinh, có cáng, kiệu, kèm theo cờ quạt, biển lọng, chiêng 
trống đón tiếp. Họ sẽ mê tít, chi tiền mình tiêu mệt nghỉ. Miễn là việc chăm lo sức khoẻ, học hành, 
giải trí cho thật chu đáo, là mình trở thành dân tộc lành mạnh, đạo đức, trí thức, sống cuộc đời thoải 
mái, lên hương và dẫn đầu nhân loại về mặt văn minh ngay. 

Mà như thế có gì là khó khăn đâu.  
Sức một người làm một ngày 10 giờ đồng hồ (kể hết các công việc phát, cày, cấy, gặt) đủ làm 

cho sanh sản hai giạ lúa. Hai giạ lúa đủ nuôi một người trong hai tháng trời. Cứ thế mà suy ra, 
thời một người làm một tuần lễ, mà quanh năm đủ nuôi lấy miệng mình. Còn quần áo, còn nhà cửa, 
còn thuốc men nữa, kể cho làm việc một tháng bằng sức người, không nhờ máy nhờ thú, mà một 
năm xài không (lẽ) thiếu thốn (Ngồi tù khám lớn, Phan Văn Hùm).  

Đó là vào năm 1930, chưa có giống lúa năng suất cao, phân bón, khoa học kỹ thuật gì ráo trọi. 
Còn đất cát thì hiện cày cấy được trên toàn quốc có 5 triệu hectares, chia cho cỡ 5 triệu gia đình (70 
triệu dân), trung bình mỗi gia đình 1 hectare, là có thể nuôi nổi nhau rồi. 

Nhưng muốn vậy, là phải trả lại xã thôn quyền tự trị, để tái lập nền dân chủ trực tiếp, truyền 
thống của dân tộc, để người dân tự lý, tự quản với hương ước, với lệ làng. Trung ương chỉ phải lo 
đến chuyện tổng quát. Và như thế, thì làm vua hay tổng thống thật là... dễ ợt. Chả trách ông Phạm 
Đặng Long Cơ cũng nhấp nhổm!!! 

 
* 

 
Cứ tưởng nói mà chơi, không ngờ cái mộng làm vua đâm ra ám ảnh tôi... thật sự! Cơ khổ: 
Đã trà đã rượu đã đàn bà 
Lại cái... ngai vàng quấy nhiễu ta. 

Vì mụ vợ ngắm nghía "long nhan", tấm tắc khen:  
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"Cưng coi vậy cũng tàm tạm, đâu đến nỗi tệ. Mặt mũi hãm tài như Hồ Chí Minh, Ngô Đình 
Diệm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu còn làm chủ tịch, tổng thống được, thì cưng gì mà 
không thừa sức làm... dzua!"  

Nghe mà ham. 
Nhưng ham thì cũng phải xét cái tài của mình có cập cái chí không đã. Muốn làm vua thì ít 

nhất cũng phải biết kinh bang tế thế, kinh thế tế dân, cũng phải có tí tài... cai trị chứ. Mà cai trị thì 
phải lo sao cho... thần dân có công ăn việc làm. Không tin cứ hỏi hai ông Bush và Clinton thì rõ. 
Nhưng nếu hỏi, chắc chắn hai ông đó cũng chỉ nói loanh quanh. Vậy thà để tôi dài dòng văn tự một 
tí còn hơn. 

Con người xem ra ai cũng muốn nhàn. Chả thế mà, ý chừng xưa kia kiếm ăn cực khổ quá, 
thiên hạ bèn nghĩ cách sao cho... mồm miệng, í không, máy móc đỡ chân tay. Vậy nên mới nảy sinh 
văn minh khoa học kỹ thuật. 

Những tưởng chế ra cái này cái nọ thì nhàn cái thân. Chẳng dè mấy ông Gilbreth, Taylor chơi 
cái trò nghiên cứu thời gian, động tác (time and motion study) và việc làm dây chuyền, rồi lũ tư bản 
lợi dụng mang việc tiết kiệm công sức vào hệ thống sản xuất đại trà, bắt làm tối mắt tối mũi, bóc lột 
thặng dư giá trị. Kết quả là máy móc cướp công việc của con người. Và vấn đề thất nghiệp trở 
thành con ngoáo ộp, ma lè, lưỡi gươm Damocles lủng lẳng trên đầu trên cổ chúng ta. Nhưng cũng 
phải thế mới được, mới khỏi cái cảnh cơm chúa múa tối ngày. Lại còn cái tội công việc nhàm chán, 
nhắc đi nhắc lại một vài động tác trong bốn bức tường nhà máy, chẳng mấy khi hình dung nổi sản 
phẩm của bàn tay mình vóc dáng nó ra sao. Nhưng làm thế nào bây giờ, đó là cái giá phải trả cho 
sự tiến bộ và xa hoa vật chất chứ. 

Như hiện nay, ở Huê Kỳ, cái quê hương thứ hai của chúng ta này, chả hạn. Gặp nhau đâu đâu, 
câu đầu tiên cũng là: Dạo này làm gì? Còn làm chỗ cũ nữa không? Ấy là nói nếu vẫn còn luẩn quẩn 
loanh quanh đâu đó, chưa "cứ lặng mà đi rồi khuất bóng" di tản chiến thuật đi mất đất, để mặc 
"rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi" rồi! Mà cái nghề có công ăn việc làm thì mới ăn ngon ngủ kỹ, tính toán 
chuyện này chuyện kia được. Còn không có công ăn việc làm thì sinh ra nhiều thứ tội lắm. Trước 
hết là buồn đời, buồn thân thế, lo sợ, rồi hết tự tin, tự trọng. Nhàn cư vi bất thiện, đâm ra nhảm nhí. 
Chưa kể uy tín sứt mẻ, bị "dzợ" gài số de! Thế mà "nước Việt mến yêu của ta" ngày hôm nay cỡ 70 
triệu dân. Kể như mật độ dân số cao nhất thế giới. Vấn đề thành ra không phải là tiết kiệm nhân 
lực, mà hoàn toàn trái lại, là làm sao cho mọi người đều có việc làm. Cứ tưởng tượng nay mang 
một cái bơm nước về làng, là tức thời bao nhiêu chàng nàng sẽ phải ngồi không. Chưa kể hết cả 
những cái cảnh thơ mộng:  

Hỡi cô tát nước đầu làng 
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? 

hoặc 
Đêm qua tát nước đầu đình 
Để quên cái... váy trên cành hoa sen 
Có được thì cho em xin. 

Vân vân và vân vân... 
Lại tưởng tượng thêm, là mang về một cái máy cày. Cha mẹ ôi! Thất nghiệp có chùm, ngồi 

không "kênh xì bo" [ngó] nhau hả? 
Cho nên có khi phải tính đến cả chuyện "how to keep people busy" kiểu hồi khủng hoảng kinh 

tế thế giới, Hoa Kỳ đã phải có những chương trình đại khái thuê người đào hố, rồi lại thuê người 
lấp hố. Để cho có công ăn việc làm, để cho mọi người có tự trọng, không cảm thấy mình bất lực, ăn 
bám xã hội. 

Cứ tạm tính rợ 1/5 dân số ta thuộc loại nhân lực cần công ăn việc làm, thì cũng gần cỡ 15 triệu 
công việc. Với tham vọng hiện đại hóa đất nước thì tệ nhất cũng chỉ có thể để 10% là nông dân. 
Nhưng cứ liều cho cái tỉ lệ 50/50 nông dân-công nhân đi. Với mức trung bình mỗi xí nghiệp thu 
dụng 500 công nhân, thì chúng ta cần cỡ 10 ngàn xí nghiệp cho trên dưới 5 triệu công nhân. Lại 
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mỗi xí nghiệp cần vốn đầu tư chỉ là 1 triệu đô la. Thì số tiền bỏ vào việc hiện đại hóa xẻn xẻn là: 
1,000,000 x 10,000 = 10,000,000,000. Thưa, mười tỉ đô la. Dĩ nhiên với con tính rợ, số tiền tối 
thiểu và số nhân lực tối thiểu, nghĩa là cả hai con số, còn xa thực tế rất nhiều. Ông bà nào tính 
chuyện mang tiền của về "xây dựng quê hương", thì về đi! 

Còn tôi, tôi chỉ dự tính trên cái gì hiện chắc chắn có: đất đai và đội ngũ nông dân. 
Văn minh nông nghiệp dựa trên nguyên tắc mẫu hệ: Tại gia tòng phụ (nữ), xuất giá tòng... bà 

chủ, bà chủ tử tòng... bà chủ mới. Nói nôm na là cái đạo thờ bà. Bất cứ tổ chức lớn nhỏ gì cũng 
phải có bàn thảo. Mà đã bàn thảo là hay đâm ra cãi cọ lăng nhăng. Vậy điều hợp lý nhất là... thờ bà, 
nhường cho giới trời sinh ra lắm... mồm toàn quyền. Là hết chuyện cãi cọ, đôi co, kỷ luật đâu ra 
đấy. Một đất nước phồn vinh là một đất nước có kỷ cương. Có phải là tuyệt không? Thế rồi, ta cứ 
cổ cày vai bừa: 

Tháng Chạp là tháng trồng khoai. 
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà. 
Tháng Ba cày vỡ ruộng ra. 
Tháng Tư làm mạ mưa sa đầy đồng. 
Ai ai vợ cũng... sai chồng, 
Chồng cày vợ... quát một lòng cậy trông. 
Tháng Năm gặt hái đà xong, 
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy. 
Năm nong đầy... anh xay anh giã, 
Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo. 
Tháng Sáu mưa xuống nước nhiều. 
Tháng Bảy cày cấy đủ điều vui thay. 
Tháng Tám lúa tốt thày lay. 
Tháng Chín ngắm ruộng múa tay trong lòng. 
Tháng Mười lúa chín đầy đồng, 
Cất đổ vào cót để phòng năm sau. 
Tháng Một là tiết cày sâu. 
Một năm... anh kể từ đầu đến đuôi. 

Là được sống với thiên nhiên, là vợ chồng con cái có cái vui bên nhau... đồng lao cộng khổ, là 
có cái vinh hạnh ăn thứ do tay ta trồng trọt, mặc thứ tay ta dệt ta may. Khoái chí tử. 

Nhưng muốn có cuộc sống thoải mái như thế, thì đã thưa, việc quan trọng là phải trả lại cái 
quyền xã thôn tự trị. Trong làng trong xóm, ai cũng biết ai, ai cũng quen ai, kẻ tốt người xấu rành 
rành ra đó mà được tự do bầu bán thì khó lòng có sự nhầm lẫn lắm. Mà tên nào có quyền chức 
muốn ma mãnh thì đi ra trông thấy nhau, đi vào trông thấy nhau cũng đến chùn tay lại. 

Ngoài nông nghiệp ra, ở thành phố, ta sẽ biến đất nước thành trung tâm du lịch. Thiên hạ tới 
Việt Nam là – như trên nói – ta đón ngay ở hải cảng, phi trường, võng lọng, cờ quạt, chiêng trống, 
bát âm, đàn sáo lùng tùng xòe. Cứ đàn ông, ta mời lên cáng do hai phụ nữ khiêng kèm đám rước 
đèn cũng toàn phu phái đẹp. Đàn bà, thường nặng ký, thì ta mời lên kiệu cho bốn tên dựa rựa ghé 
vai rước nàng... về dinh, kèm kèn trống toàn đàn ông. Thế là vừa lịch sự, vừa nam nữ bình quyền. 
Chẳng kỳ thị, chẳng phân biệt đối xử. Nửa cây số đường sá một đoản đình, mỗi cây số đường sá 
một trường đình, ta mời quí khách "dừng chân bên quán" chè tàu thuốc lá. Khoẻ re. Cam đoan bà 
con ngoại quốc thích chí tử, quảng cáo nhau ùn ùn tới thăm "đất nước Việt Nam mến yêu của ta". 
Có phải công việc thật nhẹ nhàng, kiếm thật nhiều tiền, tạo thành đất nước giầu đẹp mấy hồi. 

Tiền đó, ta đem thiết lập những trung tâm văn hóa, những trung tâm giải trí để thu hút thêm du 
khách nữa, đem làm những giải thưởng văn học nghệ thuật thật hấp dẫn. Thế thì đất nước chúng ta 
chẳng thành cái rún của nền đệ tam đẳng văn minh là gì. Cơm no, áo ấm, rước sách tối ngày, toàn 
trung tâm giải trí, văn học nghệ thuật, mà con dân không lãnh đạo... nhân loại sao được???!!! Lúc 
này, ngồi nghĩ đến tiền đồ đất nước dưới sự... cai trị của mình, tôi sợ không biết khi tuổi già sức 
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yếu, muốn kiếm ông Nghiêu ông Thuấn truyền ngôi, thì nhân dân liệu có chịu bằng lòng như 
trường hợp các ông Washington hay Ben Gourion không đây. Hay lại cứ nhất dịnh bắt tôi làm... 
dzua cho đến chết thì... thật khổ! 

À quên, một điều tối quan trọng cần ghi làm Điều I Hiến Pháp là: Đàn bà không được làm vua. 
Đây không phải là tội kỳ thị. Lý do là bà dzua đã là vua trong nhà ông... dzua rồi còn gì. Do đó 
Điều II Hiến Pháp cũng phải là: Muốn làm dzua thì phải có... dzợ. Không thể như các ông Hồ Chí 
Minh, Ngô Đình Diệm. Hổng vợ là chỉ chuyên làm bậy. Vì thế là trái lẽ âm dương trời đất, lẽ công 
bằng của con người, và qui luật bảo tồn nòi giống siêu việt. Để còn trị vì... thiên hạ chứ! 1. Cứ coi 
Porto Rico năn nỉ xin làm tiểu bang, Phi Luật Tân vận động trở lại làm thuộc địa của Mỹ mãi mà 
không xong và Nga Xô vội vã tháo gỡ liên hệ với các nước Đông Âu và Việt Nam thì đủ biết. 

 
 
 

MỘT ĐÀI CHIẾN SĨ TRẬN VONG? 
 
Trước 1975, mỗi khi đi qua Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nhìn cảnh bốn bề hoang vắng, 

lòng tôi cộn lên một nguồn thương cảm những tử sĩ nằm đó, xa tất cả gia đình thân nhân, hương tàn 
khói lạnh. Trông bức Tượng Tiếc Thương, liên tưởng đến cảnh những người lính ngồi gác ở các 
tiền đồn heo hút, lòng tôi cứ nhão ra. Tôi biết họ đã chết thật đau đớn mà cũng thật vô ích. Tôi biết 
họ đang khổ cực mà rồi ra chẳng đi đến đâu. Tất cả những thành quả nào, nếu có, thì đều do lũ ăn 
trên ngồi trốc hoặc đám dân chúng đú đởn ở thành phố hưởng thụ. Tôi vốn gốc nông dân, chưa bao 
giờ có một cuộc sống dư dả, nên tôi thông cảm những người lính cộng hòa, cả những bộ đội bên 
phe cộng sản. Dù sao những sĩ quan, ngay cả không ở địa vị có thể thối nát tham nhũng được, thì 
cũng vẫn còn có thể nương tựa nhờ vả những thân nhân mát mặt. Còn những người lính thì không. 
Cha mẹ, vợ con họ đói rách mà nhiều khi vẫn còn phải nhịn ăn nhịn mặc để tiếp tế cho họ nơi tiền 
đồn. 

Họ chẳng được gì và thân nhân họ cũng sẽ chẳng được gì, chỉ toàn là chết chóc, khổ ải và hy 
sinh. Mà ít ai là người thông cảm, ngoại trừ cũng chính thân nhân họ hàng của họ. 

Tôi không đồng ý với tác giả Phạm Chánh Trực rằng: 
Sau 70 năm, người Việt tị nạn không ngừng bàn cãi "tranh đấu" hòng khôi phục lại một nước 

VN tự do, độc lập, phú cường. Rồi nào là quyên góp tiền bạc để xây đền chùa, xây làng tị nạn VN. 
Ai nói người tị nạn VN không thực tế, sống bằng quá khứ, chứ tôi để ý, thấy dân VN ở hải ngoại có 
đầu óc thực tế hơn người bản xứ Âu Mỹ địa phương nhiều. Vì chỉ có người sống mới đáng lo, chứ 
ai chết là kể như hết, là thiệt thân. 

Ngay trưa ngày 30-4-75, cộng sản tống tất cả thương binh cộng hòa nằm tại các quân y viện ra. 
Tôi thấy la liệt những binh sĩ cụt chân cụt tay, bông băng khắp người, bê bết máu me, được thân 
nhân vác ra đặt tại các gốc cây trên đường Tự Do, Nguyễn Huệ khất thực. Thiên hạ đi lại tấp nập, 
chẳng một ai buồn nhòm ngó, thản nhiên như không. Những người này chắc hẳn đã về lòng đất, 
trong đau đớn đói khổ từ lâu rồi. 

Sau 1982, từ nhà tù về, tôi thấy các cựu quân nhân nghèo đói phải nằm xóng xoài, bò lê dọc 
đường để tạo lòng thương. Mà ngựa xe vẫn tấp nập thản nhiên vun vút chạy, không hề thấy kẻ đoái 
hoài. 

Trong những năm tháng đó, tôi cứ nhìn các hình ảnh mầu sắc rực rỡ, quần áo lòe loẹt của 
những người di tản mập mạp chụp bên nhà đẹp xe mới mà ước ao, trong số đó, mỗi người mỗi 
tháng bỏ ra 50 đô la bảo trợ cho một gia đình quân nhân. 100 ngàn người bảo trợ là có một đoàn 
quân nửa triệu (mỗi gia đình trung bình 5 người) đủ mọi thành phần, đủ mọi khả năng, đủ mọi tuổi 
tác quyết tâm diệt cộng, không nề hà sinh tử. Mà không hề thấy một chút nhúc nhích, thì tôi thừa 
hiểu chẳng ai muốn làm thật, mà chỉ là chuyện giả. Dĩ nhiên sự tiếp tế tiền bạc qua mặt Việt Cộng 
không là điều đơn giản, nhưng cũng không thể là điều bất khả thi. Người Hoa họ chả có cả một hệ 
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thống ngân hàng chui để thu đô la, góp vàng của người mình trong các dịch vụ gửi tiền, gửi hàng 
viện trợ thân nhân thật vô cùng phồn thịnh đó sao. Cho nên chuyện "tranh đấu" mà ông Phạm 
Chánh Trực nói chẳng qua chỉ là trà dư tửu hậu, nói chơi để dối mình dối người đấy thôi, chẳng 
phải chuyện thực tế gì đâu. 

Còn xây đền, xây chùa, xây nhà thờ, xây từ đường cũng nào phải là chuyện chi thực tế. Đó chỉ 
là câu chuyện lo vớ vẩn. Lo cho tương lai xa vời: Có một vé tàu suốt lên thiên đàng hay niết bàn 
vậy thôi. Dĩ chí ngay cả chuyện xây làng tị nạn, tôi cũng tự hỏi nếu không có bàn tay của giáo hội 
công giáo, thì liệu kết quả có như thế hay không. 

Phú quí sinh lễ nghĩa. Ông Gordon Dillow bàn đến một đài tưởng niệm cho những người lính 
Miền Nam, tại Hoa Kỳ. Ông Dillow cũng nhắc đến các đài liệt sĩ của cộng sản. Cả hai việc đều 
đúng: vì người Hoa Kỳ dư ăn, có quyền nghĩ đến chuyện tinh thần; người cộng sản lập đài để ăn 
bớt ăn xén và làm việc tuyên truyền. Còn cái mà tôi lưu ý là điều ông Dillow nói: 

Những đài tưởng niệm duy nhất cho những người lính Miền Nam VN ở Việt Nam ngày nay là 
[hình ảnh] những cựu chiến binh què tay, cụt chân phải đi ăn xin du khách ở Sài Gòn, Đà Nẵng 
hay Huế. 

Thế thì tại sao lại không "xây những đài tưởng niệm" này??? Thiết tưởng chính ông Phạm 
Chính Trực cũng phải đồng ý rằng "chắc chắn những anh hồn không tên tuổi của Miền Nam VN 
không mong đến một đài tưởng niệm cho họ." Vậy vấn đề còn lại, dành cho lương tâm của tất cả 
mọi người Việt tị nạn hải ngoại, chưa phải là cho người đã chết. Mà hãy cho người còn sống đã. 

Ông bà chúng ta chẳng đã dạy rằng: 
Dẫu xây chín cấp phù đồ 
Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người. 

Những người con linh thiêng của đất nước, chết cho người khác sống, hẳn cũng đồng ý như 
vậy. Cho nên hãy lo cho người sống đã. Sau này, khi đất nước có chính quyền, chúng ta sẽ không 
quên người chết. quyền, chúng ta sẽ không quên người chết. 

 
 
 

QUANG NĂNG? 
 
Trong NgD, bài "Năng lượng mặt trời" tính việc "dùng khoa học kỹ thuật trực tiếp giúp đỡ 

đồng bào sinh sống trong các vùng thôn quê" có nêu vấn đề độc giả NgD chung sức hỗ trợ một vài 
đề án kiểu mẫu, thí dụ cung cấp điện năng cho khoảng 10 gia đình hoặc cho một trường tiểu học 
tại vùng quê hẻo lánh. Đây là một thí dụ về việc làm gì: cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 
cho dân quê Việt Nam; ai làm: chuyên viên Việt Nam tại hải ngoại; làm như thế nào: đóng góp thập 
phương để làm một thí điểm. 

Và tất nhiên đây là một việc rất tốt, không ai chối cãi được. Nhưng chúng ta có nên và có cần 
làm hay không, thì lại là điều nên bàn cãi. Vấn đề là có rất nhiều nhu cầu cùng một lúc, mà có cái 
cần ngay, có cái có thể để thư thả về sau. Mặc dù quang năng sẽ mang đến ánh sáng, thông tin, giải 
trí nhưng thực tế là nông dân Việt Nam hiện nay suốt ngày ở ngoài đồng, tối chỉ mong đi ngủ sớm. 
Chúa Jésus có phán: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm áo (bánh mì) mà thôi. Nhưng không 
chỉ sống bằng bánh mì có nghĩa là sẽ sống bằng "manna" thay bánh mì (Thánh thư Dt 8.3; Ex 12). 
Bằng không có manna, đói bụng, thì chắc cả 12 thị tộc Do Thái cũng đến phải bỏ Chúa mất thôi. Vì 
có... thực mới vực được đạo. Vậy rõ ràng gì thì gì cũng cần no cái bụng trước đã. Hơn nữa, thí điểm 
mà là mấy nhà thường dân, như đề nghị, thì thấy ngay rằng, sau khi hoàn tất, các cường hào đỏ sẽ 
tước đoạt liền. Thí điểm mà là một cơ sở công cũng chưa chắc khả quan (một trường học như đề 
nghị thì xét ra không thiết thực, ngoại trừ mục đích chính là để mở lớp tráng niên buổi tối, nhưng 
chắc gì các nông dân lớn tuổi thiết đến chuyện học hành, khi mà bụng chưa đủ no). Dưới các chế 
độ trước, cũng đã từng có các nhóm thiện nguyện giúp nông dân cái cống, cái bơm nước dẫn thủy 
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nhập điền. Khi đoàn thiện nguyện ra đi, tức khắc việc quản trị được đặt lại, và dĩ nhiên sẽ vào tay 
các kẻ quyền hành, rồi tiếp đó là bao nhiêu lạm dụng cũng như phí phạm. Hơn nữa, theo như bài 
báo, SELF và Veteran Vietnam Restoration Project cũng đang làm các công việc tương tự, thì mọi 
sự nghiên cứu (giá thành, hiệu năng, bảo đảm, trường tồn), đề án, tìm kiếm nguồn tài trợ, đỡ đầu, 
thiết lập nhà máy chế tạo chắc họ cũng chẳng bỏ qua. Hoặc nếu họ có sơ xuất thì các chuyên gia tại 
Sacramento nên giao thiệp trực tiếp với họ để đóng góp là tiện nhất, lợi nhất, tránh việc trùng lập 
vô ích. 

Còn riêng tôi, tôi thiển nghĩ: 
Nếu các chuyên gia tại Sacramento chỉ chuyên về có một lãnh vực quang năng, thì xin xét đến 

sự hợp tác nói trên đây. Bằng nếu các chuyên gia này gồm nhiều ngành, thì còn rất nhiều việc khác 
cần làm ngay hơn là ánh sáng ban đêm tại nông thôn. Như vấn đề tăng năng suất ruộng vườn, vấn 
đề cái giếng nước uống, vấn đề cái cầu tiêu, vần đề cái nhà ở. Phải no ấm, khoẻ mạnh trước đã, rồi 
mới nói đến bất cứ chuyện gì. Mà lại ít tốn kém hơn, lại cũng chẳng ai tước đoạt được. Tôi là dân 
nhà quê, đã từng ăn độn quanh năm ngày tháng, uống nước ao tù dơ dáy hoặc nước sông múc lên 
để lắng lại thì nửa vại là đất phù sa, bài tiết tại những cầu tiêu hôi thối ruồi nhặng dòi bọ lổm ngổm, 
ở trong những căn nhà tăm tối hoặc chỉ là chỗ chui ra chui vào. Kết quả là chấy rận, bịnh tật trong 
khi thực ra chuyện nghiên cứu việc du nhập giống má năng suất cao, chế tạo phân bón tại chỗ, đóng 
cái giếng nước công cộng, chỉ dẫn cách làm cái cầu tiêu hợp vệ sinh, cất căn nhà khang trang bằng 
vật liệu ít tốn kém là những điều quá dễ dàng đối với các chuyên viên của mỗi ngành. 

Đó là chưa kể, nếu thực sự có khả năng, thì xin nên think big, think global [nghĩ bao quát], hãy 
dồn tâm trí, thời giờ vào những chương trình, kế hoạch cho toàn đất nước, giúp cho ai có cơ hội 
mang ra thi thố việc kinh bang tế thế. Vì một lẽ giản dị là chuyện này không phải là do chuyên viên 
từng ngành làm thì còn là của ai? 

Cho nên, nếu có thể, xin các chuyên viên tại Sacramento lưu tâm hoặc đến các vấn đề cấp 
bách, hoặc đến các vấn đề đại qui mô, thì tôi chắc sẽ được sự hưởng ứng nhiều hơn. 

 
 
 

LẠI CŨNG VIỆC TRIỀU ĐÌNH 
 
Đến bây giờ mới nói đến chuyện LÀM cũng đủ thấy ngượng. Nhưng còn hơn không. Trong 

tình trạng hiện nay, việc đưa ra những đề nghị xây dựng phù hợp với tình trạng đất nước cũng như 
những lời báo động về những nguy cơ lũng đoạn là điều thực tế nhất mà người Việt hải ngoại cần 
làm và có thể làm. Các thân hữu-độc giả của NgD, trong các bài viết, đều đi theo chiều hướng đó 
và đều đề nghị tổ chức có khả năng về việc này hơn cả hiện nay là Hội Chuyên Gia Việt Nam. Tuy 
nhiên, cho đến nay vẫn chưa nhận được tín hiệu gì về phía Hội. Vậy chúng ta cứ rán chờ. Trong khi 
chờ đợi các vị có tài ba, thẩm quyền, điều kiện, thiện chí đó, kẻ thất phu đành lo... việc triều đình. 
Tôi vẫn tự coi là người dân thầm lặng. Thầm lặng không phải vì muốn thầm lặng. Mà là bắt buộc. 
Vì ai cho nói mà nói. Hồi còn bên nhà lơ mơ thì đi tù sớm. Ở bên này thì báo chí của thiên hạ, ai 
thèm đăng bài của mình. Còn mấy tờ báo quảng cáo đem bài của mình để cạnh thuốc trợ dâm hoặc 
hình ảnh mấy cậu mấy mợ lông lá nhẵn nhụi quần áo bảnh bao thì tội nghiệp cho tiếng nói của 
người dân quá. Vả, thật ra thì biết gì đâu mà nói. 

Thế nhưng xem bài vở của các vị trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tam giáo cửu lưu mãi, 
chẳng hiểu mô tê gì, đâm ra bực, nên đành liều. Vậy hôm nay, tôi xin nói về chuyện Việt Kiều và... 
tình hình đất nước. Ghê chưa??? Sao lại nói chuyện Việt Kiều? Vì mình là... Việt Kiều! Còn nói 
đến tình hình đất nước, thì phải nói đến việc bãi bỏ cấm vận, bang giao, và chống bạo quyền Việt 
Nam. Ở đây, tôi xin phép mở một dấu ngoặc. Tôi không giám gọi họ là cộng sản Việt Nam. Vì họ 
đâu còn là... cộng sản! Ông nguyên dân biểu Nguyễn Hữu Chung chả la làng xin đừng chống cộng 
nữa, làm gì còn cộng sản mà chống, và ổng bỏ đi cắt... âm hộ! Họ lại chẳng là người "cộng sản 
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mới", vì nếu vậy, họ đã cho ông nguyên chiến sĩ Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng Trần Thanh 
Hiệp... viết chung lịch sử. Họ cũng chẳng là "người thắng" bằng không đã cho "người thua" nguyên 
thứ trưởng Nguyễn Gia Kiểng... hòa giải hòa hợp. Họ cũng chẳng chịu đối thoại với ông Nhật Tiến. 
Họ lại cũng chẳng là quốc dân Việt Nam cho các "trí thức" Hoa-Thế-Nguyên... đối lập để thành 
"cao trào" lênh láng! Tôi xin đóng ngoặc lại. Bây giờ, ai cũng biết là phải có một nhóm người có 
thế giá đưa ra những cách thức hợp tình hợp lý để mọi phe cùng thấy làm khác đi là chỉ có hại, thì 
sẽ trở thành một thế lực qui tụ những người thành tâm và ép buộc những kẻ ngoan cố. Nhóm người 
đó đã được bà Trần Thị Xuân Thu đề nghị một cách rất xác đáng, là Hội Chuyên Gia Việt Nam, ở 
ngay thời điểm của thể chế chuyên gia (technocracy), ở ngay hoàn cảnh dụng võ của các chuyên 
gia (technocrats). Vấn đề là các vị này tính sao. Quí vị đó có muốn làm không. Hay chỉ tập hợp 
nhau chơi cho đỡ buồn vậy thôi! 

Gần hai chục năm nay, chúng ta chẳng thiếu gì các tổ chức, kể cả những tổ chức bất vụ lợi (?) 
được cấp ngân khoản. Nhưng nhiều người cho biết nếu muốn học thành nghề, muốn được giới 
thiệu việc làm có hiệu quả, thì nên đến nhờ các tổ chức của các bạn Miên, Lào. Chắc cũng không 
xa sự thực lắm, cho nên Căm Bốt giờ này đã tạm được giải quyết, và Ai Lao sẽ tiếp sau. Nhưng 
Việt Nam thì chắc còn khuya. 

Sự thể ra sao, thất phu chúng ta còn biết làm gì hơn là hãy chờ xem quí vị lo chuyện quang 
phục quê hương thi thố tài năng – để chúng ta tín nhiệm cùng ủng hộ và để quốc tế hậu thuẫn cùng 
giúp đỡ – và buồn rầu vì nỗi ngu dốt, mà chẳng được quí vị tam giáo cửu lưu dạy dỗ phải làm gì, 
chẳng bao giờ ngó thấy cái lộ trình (road map) nào cho việc xây dựng cộng đồng, quang phục đất 
nước. Thành cứ phải một mình đánh võ tự do. 

Tôi mù tịt về khía cạnh kinh tế, thong manh về khía cạnh chính trị, bây giờ bãi bỏ cấm vận thì 
sao đây? Đọc báo thấy hàng họ Việt Nam đang xuống tàu để tới Hoa Kỳ bán, thì mua hay không 
mua? 

Mua thì ai có lợi? Tôi có lợi tất nhiên. Vì có được những món mình ưa thích, chắc lại còn rẻ 
nữa. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến lợi của mình thôi thì còn gì mà phải băn khoăn? Nhà nước cộng sản 
chắc chắn là phải có lợi rồi. Không lợi họ đã chẳng xoay sở, đút lót để bỏ cấm vận. Nhưng đồng 
bào trong nước (trên nguyên tắc) cũng có thể có lợi chứ. Vì có sản xuất là có công ăn việc làm, có 
chỗ bán, được giá cao. Nhưng nếu nguyên tắc lại không thành nguyên tắc thì sao? Thiếu gì cái 
nguyên tắc đã thành không nguyên tắc ở Việt Nam rồi. Chả hạn (cũng lại đọc báo) nông dân được 
mùa, Mỹ mua gạo, nhưng nông dân lại khốn đốn, vì gạo xuống giá (cuối tháng Hai 1300đ/kg, nay 
750đ/kg), phân lên giá. Các công ty xuất cảng gạo đều là quốc doanh, độc quyền mua gạo, bán gạo 
rẻ, mua phân, bán phân đắt! Hàng họ, vốn liếng ngoại quốc đổ vào Việt Nam chắc cũng nhiều 
thêm. Lại ai có lợi? Nhà nước tất nhiên rồi, chỉ cần nói đến món thuế thôi cũng đủ rõ. Còn người 
dân (trên nguyên tắc) có thêm công ăn việc làm (thêm ở xí nghiệp của ngoại nhân, bớt ở xí nghiệp 
của người bản xứ phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại), có sản phẩm tốt để tiêu dùng nếu... may 
mắn kiếm được việc, kiếm ra tiền để mà mua. Nhưng lại cũng nếu... nguyên tắc vẫn không là 
nguyên tắc thì sao? Giá mà các kinh tế gia, chính trị gia dạy bảo cho chúng ta biết phải làm gì thì 
may quá: Hoặc chúng ta sẽ phấn khởi hồ hởi mua hàng hợp sở thích, hợp khẩu vị, rẻ tiền, lại giúp 
được đồng bào, đất nước. Hoặc chúng ta tẩy chay, tiếp tục như xưa, cũng chẳng chết chóc gì. Đàng 
này cứ đầy thành tích "vẻ vang dân Việt" mà chả thấy... con mẹ gì cả (xin quí bạn cho tôi chửi thề). 

Đấy là chưa kể những vấn đề mà ông Trần Công Lân đã hốt hoảng kêu lên, điều mà các ông 
các bà Huỳnh Thị Nữ, Trần Thị Xuân Thu, Nguyễn Trần Ai, Thất Phu,... đã khẩn khoản Hội 
Chuyên Gia Việt Nam. 

Nhưng nói gì thì nói, rút cục cũng vẫn thế thôi, chẳng đi đến đâu. Tôi sang đây muộn, khi thấy 
hàng hóa Thái Lan ê hề bên này, có hồi tôi cứ thắc mắc sao những người đi trước không phát động 
một chiến dịch tẩy chay để chính phủ Thái có biện pháp với đám hải tặc. Đàng này, người Việt dập 
dìu mua bán hàng Thái. Tôi lại nghe đâu bên Pháp, khá hơn một chút, đồng bào tẩy chay các cửa 



243 
 

hàng của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhưng lại mua (hàng của nhà nước cộng sản Việt Nam) tại 
các cửa hàng... ba Tàu. Rõ thật lẩm cẩm. 

Cứ lẩm cẩm suốt đời mà cũng cứ đòi chống cộng, quang phục đất nước, lại còn dọa mang đất 
nước vào kỷ nguyên dân chủ phú cường, hiện đại tiên tiến, vì có hàng 300,000 chuyên viên đủ mọi 
ngành nghề, mới đáng phục! 

 
 

CHUYỆN VĂN PHÒNG VẬN ĐỘNG 
 
Ở Hoa Kỳ, lập một văn phòng vận động hành lang (lobby bureau) là công việc đương nhiên 

của bất kỳ nhóm quyền lợi nào, của người Hoa Kỳ đã đành, mà còn cả của các nhóm người ngoại 
quốc, dĩ chí đến cả các quốc gia cần sự giúp đỡ hay bị chi phối bởi chính sách Hoa Kỳ (tức quốc 
hội và hành pháp Mỹ), nghĩa là có thể nói tất cả các nhóm chính trị kinh tế của toàn thế giới cũng 
không đến nỗi là ngoa ngôn. Như thế, đáng lẽ người Việt mình cũng phải có chứ? Ngay cho là chưa 
ai hiểu được cách sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ (điều này vô lý, vì trong số người di tản, có bao 
nhiêu người đã được Mỹ đào tạo và hợp tác với Mỹ, không biết nhiều thì cũng phải biết ít) – mà giả 
tỉ là bất cứ một nhóm nào khác đi nữa – thì năm ba năm, sau ngày 30-4-75, cũng đã phải có, và thế 
cũng đã là trễ. Nhưng mà vì, theo tôi nghĩ, người Việt thì khác. Rất ít người Việt chúng ta lo việc 
công ích, kết quả là cũng rất ít người tin ở thiện chí của bất cứ người nào. Rút lại là ai có thân 
người ấy lo, không thể tập hợp được tài chánh, nhân sự để làm điều gì cho ra hồn. Tôi nói hơi láo 
lếu nhưng vẫn luôn luôn cho là hiện nay rất khó mà một tập thể người Việt nào qui tụ nổi dăm 
người thực tâm sống chết làm việc với nhau lâu dài vì công ích. 

Cho nên cố gắng của ông Nguyễn Đình Thắng trong việc móc nối để "các hội đoàn ngồi lại với 
nhau" trong gần hai năm nay không đi đến đâu là sự đương nhiên. Đấy là ông Thắng đã có đầy đủ 
thành tích chứng tỏ khả năng và thiện chí của ông qua các hoạt động cho Boat People SOS và 
LAVAS. Có lẽ ông vẫn còn nhiều lạc quan tính, chứ tôi giám khẳng định là chẳng có hội đoàn nào 
có nổi tiền, người và muốn đóng góp làm công chuyện ông nói đâu. 

Theo tôi, tuyệt nhất là có một "minh chúa", ở đâu đó, khoái chuyện ruồi bu, hay có thể khoái tí 
tiếng tăm, lợi lộc còm cũng được, phát bồ đề tâm tài trợ cho kẻ có thiện chí hoạt động việc ích nước 
lợi... nhà, thì thật đúng là đất nước mình, thời đại mình sản sinh ra được "chí sĩ anh minh". Vài ba 
chục ngàn thấm thía gì đối với các doanh gia, bác sĩ, luật sư thành công. Nhưng các chú Ba đã nói 
rồi: "Cái lày lấy lâu la mà có!" 

Vậy vẫn chỉ còn cách các ông bà thân hữu-độc giả NgDTL nói hoài, mà ông Thắng cũng đã 
từng làm đó: Bắt đầu bằng chính bản thân ông xung phong công của, rồi nay một tí, mai một tí, 
người nào có lòng nhìn thấy khả năng, thiện chí của ông sẽ nhào vô. 

Vậy, Dự Án Thu Nhỏ của ông có nhiều phần trở thành hiện thực đấy. Ông rán tập hợp năm ba 
anh em bỏ tiền túi ra thực hiện giai đoạn I. Rồi làm sao giải thích cho xuôi tai là động lực nào thúc 
đẩy mấy ông bà làm công chuyện đó. Tôi không nói lý do hiện diện của văn phòng, vì lợi ích của 
nó đã quá rõ ràng rồi. Mà là lý do sự bỏ công, bỏ của của mấy ông bà. Hễ mà xuôi tai thì, dù cũng 
khó đấy, nhưng cố gắng, vẫn có thể kiếm ra cỡ 100 người giám mỗi năm bỏ ra hai, ba trăm đồng 
niêm liễm để tranh đấu quyền lợi cho đồng bào, cho đất nước, huấn luyện đám trẻ chứ. 

Và khi việc làm có kết quả thì nó sẽ tự giải quyết lấy mọi mặt dễ dàng. Cái khó vẫn là lúc đầu 
tạo được niềm tin đã mất. Lỗi chẳng phải tự người có thiện chí, cũng chẳng phải tự đồng bào, mà tự 
những người cộng sản và những người cộng hòa. Và đến nay chỉ còn những người thiện chí mới có 
thể gây lại niềm tin nhen nhúm, rồi may ra bùng cháy thành đám lửa rọi sáng quê hương chăng.  

 
 
 
 



244 
 

MỘT CHUYỆN DỨT KHOÁT 
 
Một việc làm của nhóm LAVAS, lôi cổ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra tòa, tôi cho là vừa ngoạn 

mục vừa chẩn định được một nguy cơ sẽ khó tránh. 
Đó là việc đầu năm 1994, Bộ Ngoại Giao đơn phương ngưng cứu xét các đơn xin nhập cảnh – 

dù hợp lệ và đã đáo hạn – của thuyền nhân Việt Nam tại Hong Kong, với lý do là họ bị rớt thanh 
lọc và do đó phải hồi hương theo qui định của Chương Trình Hành Động Toàn Diện 
(Comprehensive Plan of Action, CPA). Sau khi hồi hương, may ra, họ sẽ được cứu xét cho đi, từ 
Việt Nam. 

LAVAS nạp đơn kiện Bộ Ngoại Giao tại Tòa Án Liên Bang, với lập luận rằng việc thanh lọc ở 
Hong Kong không thể ảnh hưởng việc thực thi luật pháp Hoa Kỳ, và xin án lệnh buộc Bộ Ngoại 
Giao phải chặn không cho Hong Kong cưỡng bách hồi hương các thuyền nhân Việt Nam cho tới 
khi vụ kiện kết thúc. 

Ngày 2 tháng 3, 1994, Tòa Án Liên Bang thuộc khu vực Washington DC từ chối không cấp án 
lệnh trên. Nhưng Bộ Ngoại Giao nhượng bộ, cứu xét và giải quyết 150 hồ sơ, trong khi LAVAS 
kháng cáo khẩn cấp lên Tòa Kháng Cáo Liên Bang. Ngày 6 tháng 3 năm 1994, Tòa Kháng Cáo 
Liên Bang đã ra án lệnh khẩn cấp mà LAVAS yêu cầu và, ngày 3 tháng 2 năm 1995, tuyên cáo là 
Bộ Ngoại Giao vi luật, đã kỳ thị trầm trọng các đương đơn người Việt. 

Đến lượt Bộ Ngoại Giao kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện. Và trong thời gian chờ quyết định, 
Bộ Ngoại Giao thay đổi luật lệ để hợp thức hóa chính sách vi luật và kỳ thị của họ. 

Theo nhật báo Người Việt số 3972 ngày thứ ba 22-10-96 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện, trong 
một quyết định ngắn ngủi hôm thứ hai 21 tháng 10, đã bác bỏ quyết định của tòa Tòa Kháng Cáo 
Liên Bang cùng đã ra lệnh cho Tòa Án Liên Bang phải xử lại vụ này, căn cứ theo những thay đổi 
trong luật di trú mới. Điều này sẽ khiến thuyền nhân Việt Nam tại Hong Kong cũng như tại các nơi 
khác ngoài Việt Nam coi như không có hy vọng gì để xin nhập cảnh vào Mỹ, trừ phi trở về Việt 
Nam. 

Tôi không biết gì về luật, nhưng rất lấy làm lạ tại sao lại có chuyện hồi tố, tức mang một luật 
mới áp dụng cho những trường hợp trước khi có luật đó. Cứ theo lẽ thường, phải đã biết là tội mà 
vẫn phạm thì mới phải phạt vạ; và hình phạt đã có qui định rồi thì mới được thi hành chứ. Ngoại trừ 
bạo chúa, độc tài muốn làm trời làm đất gì mặc ý thì không kể. Còn đến ngay đức Jehovah khi sinh 
ra con người cũng phải giao ước cho làm mọi thứ tùy ý, chỉ không được ăn trái cây hiểu biết mà 
thôi, hễ ăn vào thì phải chết. Rồi khi con người phạm tội ăn trái cấm đó, Ngài lại thương tình, 
không bắt chết ngay tức khắc, chỉ đuổi ra khỏi địa đàng và không được ngồi không ăn sẵn, bắt phải 
đổi bát mồ hôi lấy bát cơm, không được hú hí vô tội vạ, mà phải mang nặng đẻ đau, và lại không 
được sống đời đời kiếp kiếp nữa mà thôi. Thế gọi là được giảm khinh, và hẳn con người hoan hỉ 
chấp nhận, thì cũng là hợp lý. 

Nhưng cũng từ đó lũ người tha hồ hoang đàng, vì đâu có luật lệ nào cấm đoán thêm. Tổ tiên 
mình sướng thật, tội lỗi lu bù, mà hẳn vẫn cứ trực chỉ thiên đàng, niết bàn, tiên cảnh. 

Phải mãi đến trước tây lịch 18 thế kỷ, Hammurabi mới ra luật đời, và 13 thế kỷ trước tây lịch, 
Moses mới ra luật Chúa (1), rành mạch phân minh, thì mới được nói đến chuyện trừng phạt, tù dày, 
âm ti, hỏa ngục chứ. 

Vậy thì, mọi sự thay đổi mới trong luật di trú cũng phải chỉ áp dụng từ đó trở đi, chứ sao lại hồi 
tố? Tôi hy vọng là các luật sư trong nhóm LAVAS giải đáp về mục này giùm tôi, trong khi đấu 
tranh cho đồng bào thuyền nhân chúng ta. Nhưng điều chính tôi muốn nêu lên ở đây không là việc 
kiện ngoạn mục của LAVAS, đã có công nêu lên căn bản của vấn đề, trên một đất nước dành cho 
các sắc dân chạy trốn mọi ách độc tài, đói khổ, một đất nước căn cứ mọi sự việc trên căn bản luật 
pháp, công bằng, tức chỉ vẽ kiểu đấu tranh bất bạo động, có trình độ. Và cộng đồng người Việt 
chúng ta ở mọi nước thu dung phải theo dõi và noi gương trong việc đấu tranh nhân quyền, chính 
trị cho con người và đất nước Việt Nam. 
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Mà là tôi đặt vấn đề rằng: 
Phải chăng ít lâu nay có một chiến dịch toàn cầu, một thái độ dứt khoát hạn chế việc tị nạn di 

dân, nhất là đối với dân da vàng nói chung, đúng hơn, đối với "các chú con trời" nói riêng? 
Chỉ vài chục năm trước đây, dân da vàng hầu như bị hạn chế trong việc di dân và nhập tịch 

khắp nơi. Cho đến khi có vụ thuyền nhân Việt Nam, thì bỗng nhiên các luật lệ biến ra lỏng lẻo. 
Phải chăng là Hoa Kỳ muốn bi thảm hóa nạn cộng sản, làm áp lực, ép các quốc gia phải "nhân đạo" 
nhận người tị nạn. Thế rồi, lộng giả thành chân, Gorbachev đầu hàng vô điều kiện, Hoa Kỳ đâm ra 
hổng chân, không còn con ngoáo ộp để nhát thiên hạ nữa. Nay sớm muộn lại phải tính đến việc nhờ 
vả Trung Cộng: hoặc biến Trung Cộng thành ngoáo ộp xâm lăng thay thế Nga Xô, hoặc tạo loạn tại 
Trung Hoa lục địa để kỹ nghệ Hoa Kỳ phồn thịnh? Nhưng nhờ anh này thì cũng chí nguy. Có khi 
chưa cần nhờ đến, anh ta cũng đã tự tạo binh đao khói lửa để ăn vạ thiên hạ không chừng. Cứ thử 
tưởng tượng nửa tỉ các chú con trời nại cớ độc tài, chiến tranh, kéo nhau đi tị nạn!!! Mỹ, Anh, 
Pháp, Úc, Gia Nã Đại cũng như các nước văn minh thừa dự kiến được mối nguy cơ này. Nên dưới 
cây gậy của nhạc trưởng Hoa Kỳ, đâu đâu cũng nổi lên một cuộc xét lại qui chế, làm khó dễ thập 
phần việc di dân nhập tịch. Và dĩ nhiên, lũ da vàng di dân lập nghiệp sẽ là dê tế thần, mỗi khi có 
những khó khăn trong cuộc sống, là chuyện đương nhiên. Như kiểu dân Do Thái đã phải chịu trong 
suốt hai ngàn năm lịch sử Ky Tô Giáo tây phương và hồi Đệ Nhị Thế Chiến tại Đức Quốc Xã. Đây 
là điều mà tất cả các đám di dân da vàng nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, dù đã 
tạo thành kiến xấu hay ngay cả có thành kiến tốt, đều cần phải tiên liệu, xét lại mọi mặt, để làm nhẹ 
bớt một nguy cơ sẽ có.  

 
1. Chính Chúa đọc cho Moses chép và chỉ dành riêng cho dân tộc Do Thái đã được Chúa thương yêu lựa chọn, 
giao ước bằng phép cắt bì (Genesis 17.10); circumsion/cắt da qui đầu, để làm gì, tôi không hiểu, xin vị nào 
biết chỉ giáo giùm. Có điều lạ là chính Moses thì lại không... cắt bì (Exodus 5.24, 25, 26)! 

 
 
 

NGẬM NGÙI 
 
Ông bà mình có truyền thống kết toán niên để. Tôi cũng học theo để tính sổ cuối năm, nhân 

tiện tính sổ luôn cuộc đời mình cho đến cuối năm nay. Ai tính chuyện làm vương làm tướng gì 
không biết, tôi chỉ "mộng ước bình thường", mong làm con dân một đất nước bình trị, gồm cơm ăn 
áo mặc đạm bạc và luật pháp được trên dưới tôn trọng, để có an ninh vật chất, có an ninh tinh thần. 
Cơm ăn áo mặc thì mỗi người phải tự lý, và cũng tự lo liệu lấy được. Nhưng luật pháp thì phải do 
nhà nước đề ra và nhà nước bảo đảm. 

Thế mà, khi có chút trí khôn, thì giáp mặt ngay với công cuộc cộng sản tàn sát những người ái 
quốc, để mang đất nước dâng hiến cho thiên triều. Cơ hội ngàn năm một thuở đất nước độc lập, dân 
tộc hạnh phúc tan biến. Lớn lên, đất nước bị cộng sản chia đôi, gia đình ly tán, những tưởng thôi thì 
còn lại một nửa mà cố thương yêu nhau, cùng gắng đóng góp thì rồi nửa cộng sản cũng đến phải 
chịu khuất phục trước thành quả của Miền Nam. Chẳng ngờ gặp phải đám người đặt quyền lợi 
riêng tư lên trên quyền lợi dân tộc, ra tay tiêu diệt những thành phần tài đức yêu nước còn sót lưới 
cộng sản. Như thế, còn gì để mà trông mong! Nay phải lang thang xứ người, nghĩ rằng lớp trẻ được 
học hành nhiều, được nhìn xa trông rộng thì đủ tài để tính chuyện cứu nước. Hóa ra họ chê chuyện 
chính trị. Chưa được một thế hệ, 20 năm, mà họ đã quên lý do hiện diện của họ, quên rằng vì sao 
cha anh họ mang họ tới đất nước này. Để chê chuyện chính trị! Ý chừng họ tự cho chỉ cần giỏi 
chuyên môn, rồi ngồi chờ nhà nước cộng sản cởi mở hoặc một nhà nước khác thay thế, thì sẽ mang 
khả năng chuyên môn về đóng góp. Nghĩa là chờ đợi để thừa hành. Là nói nếu họ còn yêu nước 
thương nòi ấy. Tiếc thay hai sự việc họ mong đợi khó lòng xảy ra, hay nếu có xảy ra cũng còn lâu, 
lâu lắm, bao nhiêu thế hệ nữa không chừng. Lẽ giản dị, như trên đã nói, là vì cộng sản và ngụy giết 
hết người rồi. Nên lớp trẻ phải tự học tập để điền vào khoảng trống, để tự làm lấy, nếu còn tự cho là 
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yêu nước thương nòi. Chê chính trị thì đất nước hết trông cậy. Vì chuyện Việt Nam từ đầu đến cuối 
vẫn là chuyện chính trị. Không biết chính trị thì không biết đất nước cần thể chế nào, lập trường 
chính sách gì, kế hoạch ra sao. 

Ở các nước, có những đảng phái đích thực, những chính trị gia chuyên nghiệp. Cờ đến tay, họ 
đã có sẵn chương trình, kế hoạch, nhân sự, khả năng, điều kiện để thực hiện đường lối của đảng đề 
ra. Ở nước ta không như vậy, các đảng phái nhiều lắm mới chỉ lo đến việc đuổi ngoại bang hoặc lật 
đổ bạo quyền. Ví dù cờ có đến tay, thì cũng đến phất bừa bãi, làm ăn vá víu. 

Cho nên, vấn đề hiện nay rõ ràng là những người Việt nào muốn làm chính trị thì phải học 
hành về chuyên môn, để có thể phụ trách các ngành sinh hoạt quốc gia. Ngược lại, những chuyên 
gia phải nghiên cứu chính trị, để nhận định thời cuộc, nhu cầu bao quát của đất nước, mới có thể 
lãnh trọng trách, thay vì chỉ làm kẻ thừa hành hèn mọn. Nói một cách văn vẻ là chúng ta cần một 
công cuộc rộng lớn: Chuyên môn hóa chính trị gia và chính trị hóa kỹ thuật gia. Chỉ có thế, chúng 
ta mới có những nhân sự biết nhìn bao quát. Tôi xin nói chuyện một cách cụ thể, mượn thí dụ của 
các tác giả trước đây. Đất nước chúng ta vínhư một cái nhà hư hỏng, ruỗng mọt. Chúng ta cần một 
căn nhà mới. Thì dĩ nhiên phải xét đến khả năng tiền bạc, đến nhu cầu ăn ở, phác họa căn nhà 
tương lai, rồi mới tìm thợ giỏi, vật liệu bền, để liệu bò mà đo chuồng. Nghĩa là đi từ cái bao quát 
trước, đến cái chi tiết sau. 

Như thế, việc đề nghị một tổ chức nhỏ nào (shadow cabinet) "uống thuốc liều" đứng lên đảm 
nhận phác họa một cái sơ đồ rồi để mọi người tham gia ý kiến, kiếm người phân công, tìm cách 
biến thành hiện thực là hợp lý. Nói theo kiểu tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là "phải có sự phối hợp, 
điều hướng, không thể mạnh ai nấy làm, mà phải có một cơ chế điều hợp", bằng không trăm ngàn 
việc nhỏ cũng không bao giờ trở thành việc lớn. 

Thế mà rồi chẳng hiểu tại sao, tiến sĩ Thắng lại phán "việc nhỏ chưa làm nổi, thì chẳng nên 
vọng tưởng việc lớn" và cho đó là "đặt cái cày trước con trâu, lập ra một cơ cấu chứ mười cơ cấu 
mà không có nhân sự thì cũng chỉ là phù phiếm mà thôi". Và ông Thường Dân thì lại cho rằng "chỉ 
tổ gây chia rẽ, điều tiên quyết là phải có nhân quyền ở Việt Nam đã". 

Xin nhắc lại thí dụ xây cất căn nhà. Chúng ta có đủ thợ đấu, thợ nề, thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn,... 
thừa tài ba trong ngành chuyên môn và có đầy đủ... nhân quyền, không ai cấm đoán, hạn chế. Rồi 
chẳng căn cứ vào một sơ đồ, chỉ đạo nào, ông thợ đấu đắp nền một nơi, ông thợ nề cứ tự do xây 
tường một chốn, ông thợ mộc cứ việc cưa cắt thỏa thích, ông thợ sơn ưa gì sơn nấy, ông làm vườn 
khoái chỗ nào là trồng cây trồng cỏ. Nhân quyền được tôn trọng đấy, tay nghề được huấn luyện chu 
đáo đấy, nhưng chỉ tạo được một đống lổn nhổn xà bần, mà chẳng có cái nhà nào cả! Cái cày nào 
đặt trước con trâu? 

Với một quốc gia, thì đại khái cũng thế, phải có ý niệm là đất nước và con người có những sở 
trường sở đoản gì (tức cũng như khả năng tiền bạc của một gia đình), để căn cứ vào đó mà ước định 
sẽ theo thể chế gì, hiến pháp ra sao, cơ cấu tổ chức nhà nước, chính sách kinh tế, tư pháp, y tế, giáo 
dục như thế nào (tức phác họa sơ đồ căn nhà). Rồi mới tính đến chuyện tham khảo ý kiến để tu 
chỉnh, tìm kiếm đào tạo nhân sự, viện trợ để xây dựng đất nước chứ. 

Tôi nghe nói hiện nay, trên khắp thế giới, người Việt Nam có đến cả ba trăm ngàn chuyên viên 
tài ba. Thì cái đề nghị mỗi ngành dăm ba ông ngồi lại với nhau, bỏ ra chút thì giờ trà dư tửu hậu, 
mang những cái kinh nghiệm, tài liệu của hai miền Nam Bắc ra mổ xẻ, cái nào tốt giữ lại, cái nào 
xấu bỏ đi, bổ túc bằng những cái học được của thiên hạ, rồi đưa ra công luận bàn bạc, là chúng ta 
thừa có một đường lối thực tiễn, hợp tình hợp lý không ai chối cãi được. Cờ đến tay ta, thì ta phất, 
cờ đến tay kẻ khác thì đó là tài liệu chỉ đạo cho họ phất. Kẻ nào không phất như thế là sai. Rút cuộc 
con dân đất nước biết được đường đi nước bước về đâu. 

Thế nhưng hai mươi năm nay chẳng ai buồn làm, đến nay lại còn chê là chuyện cái cày đặt 
trước con trâu. 

Nói thí dụ bây giờ cộng sản họ không thèm giữ quyền bính nữa. Thì ước vọng cơm ăn áo mặc 
của tôi trên đây thực hiện bằng cách nào? Bằng quyền tư hữu, bằng nền kinh tế thị trường? Thế 
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nghĩa là làm sao? Nhà đất của tôi xưa kia sẽ trả lại tôi? Thì người được cấp phát hay chiếm ngụ 
hiện nay ở đâu, làm gì? Rồi trật tự an ninh bảo đảm bằng luật pháp nào? Mà đất nước Việt Nam 
hiện nay còn có luật pháp gì không? 

Chẳng cứ hiện nay. Từ lâu nước Việt Nam chúng ta làm gì có luật pháp. Hồi Pháp thuộc, tôi 
biết có những vụ cá nhân người Việt kiện nhà nước Đông Dương vẫn thắng, bằng không thì kháng 
cáo sang tòa án bên Pháp và được xử thắng, nhà nước Đông Dương phải bồi thường. Nhưng cứ thử 
tưởng tượng một cá nhân người Việt kiện "cụ" Diệm mà thắng, thì chắc toàn dân đến chết sặc vì 
cười. Cho nên khi sang đến Hoa Kỳ, tôi thấy nền luật pháp, tư pháp của họ thật đáng ca ngợi. Tôi 
cũng đã thăm hỏi bạn bè khắp nơi, ai cũng công nhận Hoa Kỳ là nước tự do dân chủ, bảo vệ tự do 
con người hơn tất cả mọi nơi khác trên thế giới. Mà tự do dân chủ, quyền hạn con người là gì nếu 
không phải là nền luật pháp và tư pháp. Thế nhưng, trên tờ Người Việt ngày 18 tháng 11, 1995, ông 
Lữ Giang viết: 

Mặc dầu ngành tư pháp của Hoa Kỳ có những chuyện kỳ lạ như thế, nhưng đa số người Việt 
Nam khi đặt chân đến Hoa Kỳ thường nghĩ rằng đây là một nước có hệ thống tư pháp rất tiến bộ, 
mọi luật lệ đều phân minh, nên công lý được bảo đảm. Không phải chỉ những người không am 
tường về luật pháp đã nghĩ như thế, ngay cả những người trong ngành luật cũng thường tin tưởng 
như vậy. Trong số này, có người đã ca tụng luật lệ và hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ là "tuyệt vời", 
là khuôn vàng thước ngọc, có thể đem về áp dụng tại Việt Nam sau khi chế độ cộng sản không còn 
nữa. 

Tôi chưa đến nỗi ngu đần, cho nền tư pháp Hoa Kỳ là "tuyệt vời", là "khuôn vàng thước ngọc" 
và "mọi luật lệ đều phân minh" nhưng vẫn là một trong những người mong có một hệ thống tương 
tự tại Việt Nam. Xin nhớ tôi chỉ nói là tương tự. Vì tôi thấy hình như trong hệ thống tư pháp Việt 
Nam, bị cáo mặc nhiên bị coi là có tội, có bổn phận phải chứng minh mình vô tội, để nhờ "ba tòa 
quan lớn đèn trời soi xét". Nên tôi mong có một nền tư pháp quan niệm bị cáo vẫn vô tội, cho đến 
khi tòa án chứng minh là có tội để mà thi hành quyền xét xử, như tại tòa án Hoa Kỳ. 

Tôi không biết gì về pháp luật, về hệ thống tư pháp như ông Lữ Giang. Tôi chỉ mường tượng 
rằng, trước đây, tại Việt Nam, người coi về luật pháp vừa có quyền bắt giam (biện lý?), vừa có 
quyền thẩm vấn (dự thẩm?), vừa có quyền định tội (chánh án?). Nhiều khi lại chỉ vẫn là một người, 
như ở quận, ở tỉnh xưa kia. Với một thẩm phán hay một luật gia chuyên nghiệp, khi xem xong hồ sơ, 
nghe xong các lời khai và các bằng chứng trình ra trước tòa, là có thể biết ngay bị cáo có tội hay 
không có tội. Khi yếu tố của tội phạm đã hội đủ và bằng chứng của tội phạm đã rõ ràng, sự tranh 
cãi trước tòa chỉ mang hình thức trình diễn mà thôi, không ảnh hưởng gì đến quyết định của vị 
thẩm phán ngồi ghế xét xử. Chỉ trong một vài trường hợp có những điểm chưa rõ ràng hoặc có sự 
sai lầm trong thủ tục truy tố hay xét xử mới phải mở những cuộc tranh cãi mà thôi. Thì ra luật học 
là một khoa học chính xác hơn cả toán học, không thể lầm lẫn được. Và đã biết như vậy mà hệ 
thống tư pháp khắp thế giới còn bày đặt ra cái trò hề bào chữa thì chúng ngu đần thật. Tốn thì giờ, 
tiền của. Sao không để cho cái nhà ông thẩm phám quyết định phứt đi cho tiện việc... tư pháp? Phải 
một nỗi, ông thẩm phán đó lại được đào tạo trong cái hệ thống tư pháp... ngu đần mà ra! Những 
người trong hệ thống tư pháp có thể thừa khả năng chuyên môn, nhưng ai có thể bảo đảm sự vô tư, 
không lạm quyền, thông đồng của họ? Cái gì khích lệ họ mang hết công tâm ra trong từng vụ án, 
không hề để cho cảm tính, cho những chuyện bực dọc về gia đình, vợ con chi phối? Họ có là ông 
thánh hay không? Riêng ở Việt Nam chúng ta, tôi có thể nói, và mọi người cũng có thể rất đồng ý, 
rằng vô phúc đáo tụng đình. Oan uổng thì nhiều, mấy khi có chuyện đèn trời soi xét! Ở Hoa Kỳ 
hiện nay mới chỉ 28% dân mất tin tưởng ở hệ thống tư pháp, còn ở Việt Nam, tôi nghĩ là 101% đã 
mất từ khuya. 

Ông Lữ Giang ca tụng "những bồi thẩm được chọn trong các thân hào nhân sĩ có nhiều kinh 
nghiệm và từng trải trong cuộc đời". Những người này thực chất khác gì hơn là một loại "chuyên 
gia" nữa do nhà nước cử ra. Lại cũng chỉ rườm rà vô ích. Vì ông Lữ Giang đã bảo mọi sự đều chỉ là 
trình diễn mà thôi. Trong khi đó ông Lữ Giang chê bồi thẩm đoàn nhân dân kiểu Hoa Kỳ là bán 
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khai, mà ông ví với toà án nhân dân cộng sản. Chẳng cần nói, ai cũng biết hai thứ khác hẳn nhau. 
Ví như vậy là cố tình không thẳng thắn. Ở toà án nhân dân cộng sản, bồi thẩm đoàn hoàn toàn ngồi 
làm vì. Ở toà án Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn cần có một trình độ tối thiểu, có lương tri, có tự do dựa 
trên yếu tố tình người. Người nọ bổ túc cho người kia. Mười hai người mà đi đến một quyết định 
thì có nhiều phần bớt nhầm lẫn hơn do một người chỉ quen quyền thế, quen quyết định đơn phương, 
nhiều khi đã hết tin tưởng và chán ngấy về nghề nghiệp của mình. Còn mang những thí dụ như vụ 
O.J. Simpson ra để chê bai là hệ thống tư pháp Hoa Kỳ có lợi cho kẻ lắm tiền, thì hệ thống nào mà 
chả thế. Nén bạc đâm toạc tờ giấy đâu phải là câu nói mới có đầu hôm sớm mai? Hệ thống nào mà 
chả có kẽ hở để cho người ta lợi dụng. 

Tôi không xa lạ gì với những điều quá trớn ở Hoa Kỳ. Đốt cờ, đốt thẻ trưng binh, moi móc đời 
tư cá nhân, bảo vệ bị cáo quá đáng, bảo vệ chó mèo. Tất cả nhân danh tự do cá nhân, tự do phát 
biểu, lòng nhân đạo. Nhưng đó là những cái giá phải trả. Điều quan trọng là hệ thống nào binh vực 
quyền hạn con người, tránh sự lạm quyền nhiều hơn mà thôi. Chẳng thể có cái gì là tuyệt hảo ở cõi 
đời này cả. Tôi không biết ông Lữ Giang trước ở bên nhà là quan tòa hay là luật sư. Nếu là luật sư, 
thì tôi chê ông chọn một nghề mà chính ông cho chỉ là trình diễn, làm hề trước tòa án. Rồi ông lại 
chê môn luật học hiện nay đang có chiều hướng là dạy nghệ thuật trình diễn. Cái gì mà chẳng cần 
trình diễn. Ai mà không tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà làm diễn viên. Ông giáo hoàng phải đóng trò 
giáo hoàng. Ông tổng thống phải đóng trò tổng thống, ông thày giáo phải đóng trò thày giáo, ông 
mục sư phải đóng trò mục sư. Ai mà chẳng mong diễn xuất vai mình cho khéo. Vậy luật sư phải 
diễn xuất là đúng quá rồi. Đó vừa là kỹ thuật, vừa là nghệ thuật, sao ông lại tự mâu thuẫn? Còn nếu 
xưa kia ông là quan tòa thì ông là một thứ thánh nhân đã học được một khoa học thần thánh, chỉ 
nhìn vào hồ sơ là biết tức khắc sự thật. Vậy hệ thống tư pháp La Mã, Tây Phương, Việt Nam tự xưa 
tới nay không hề nhầm lẫn. Chỉ tiếc rằng trong đời tôi chưa hề được gặp ông quan tòa Bao Công Lữ 
Giang! 

Đọc những bài của ông Thắng, ông Thường Dân, ông Lữ Giang nói rằng không cần cơ cấu, mà 
cần nhân sự trước, không cần mô thức chính trị, mà cần nhân quyền trước, không cần gì ngoài ông 
thẩm phán, nghe các người trẻ hãnh diện không dính dáng vào chính trị, tôi đành ngậm ngùi mà cầu 
cho bạo chúa sống lâu. Mà chẳng cầu thì nó vẫn sống lâu, ai làm gì nổi mà nó chết? Thà vậy mà 
còn không loạn. Và muốn yên thân, tôi đành nhận nơi này làm quê hương để gửi nắm xương tàn. 
Thế đó! Đó là chuyện kết toán niên để năm cũ và quyết định năm mới này của tôi.  

 
 
 

GIÀ VỚI TRẺ 
 
Ở miền lạnh giá quạnh hiu, ít người, ít việc, ít tình, thừa thì giờ để theo dõi NgD đến nơi đến 

chốn, hôm nay tôi muốn nêu lên một chuyện. Chuyện già trẻ của NgD qua lâu rồi. Khi đó tôi không 
tham dự, muốn chờ xem diễn tiến ra sao. Lại cũng muốn để nó trầm lại, có nói thì cũng đỡ bị coi là 
do cảm tính. 

Thế nào là già, thế nào là trẻ, thế nào là xồn xồn? Ý niệm này có vẻ rất lơ mơ và thay đổi theo 
từng thế hệ. Trước đây ít lâu, thì trẻ có lẽ là dân mười tám đôi mươi, xồn xồn là ba mươi bốn mươi, 
và già là năm mươi sáu mươi. Vì theo các cụ, thì trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã 
toan về già. Đang xoan chưa hẳn là trẻ, vì tam thập nhi lập, đã đứng đầu đứng số, vợ con đùm đề 
rồi. Còn các bà thì ba mươi lại đã trên đường bị xếp xó, để cho các ông kiếm tí phòng nhì, phòng 
ba, phòng vân vân... 

Nhưng rồi tuổi thọ kéo dài, tuổi trẻ leo lên đến cả ba bốn mươi tuổi. Chả thế mà "chủ tịch hành 
pháp trung ương 35" tự nhận mình là trẻ, và tên nào trên 35 là đáng vứt bỏ (tuy nhiên, đến lượt 
chàng 60 tuổi thì lại không chịu nằm một xó, mà vẫn cứ chạy nhăng và nói nhảm). Rồi những 
Phạm Kim Ngọc, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Tiến Hưng,... nối gót, làm những 
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người trẻ, trổ tài kinh bang tế thế. Và chắc rồi phải chờ đến 65 tuổi, trong tương lai gần có lẽ là 67 
tuổi, mới thành già và... lãnh tiền già!!! 

Đó là mới chỉ nói về niên kỷ, chứ thiếu gì các ông già trẻ, lớn tuổi đời mà vẫn trẻ người non 
dạ, hoặc thích chơi trống bỏi, hoặc làm những chuyện dở hơi; hay nhiều ông trẻ già, tuổi đời chưa 
có bao nhiêu mà đã lụ khụ chết trong cõi sống! Phần tôi, tôi không nói tuổi. Để chẳng vị nào liệt 
cho thuộc giới nào: trẻ, xồn xồn, hay già. Tôi lại cũng rán chỉ nêu lên sự kiện. Để chẳng ai cho là 
ngả về một giới. 

Và lý do khiến tôi hâm lại vấn đề là để giải tỏa những mặc cảm mà tôi cảm thấy phảng phất 
trong NgD, một cách phi lý, thiếu cơ sở. 

Sự việc bắt đầu là ông Nguyễn Thành Tâm muốn "Thưa chuyện với một số vị đàn anh của tôi". 
Nhưng "đàn anh" khôn lắm, chẳng ai lên tiếng. Chỉ có mỗi mình cụ Nguyễn Tiến Đại gửi mẩu báo 
cắt đăng bài của cụ Ngô Văn Thái nói về cuộc hội thảo của giới trẻ tại Đại Học Stanford, từ những 
hơn ba năm trước, không liên quan gì đến việc ông Tâm nêu lên, mà chỉ thuần túy là để mong được 
đọc tiếp ý kiến của ông Tâm. Thế mà thôi. 

Vậy nhưng ông Phạm Phan Long lại cho ngay rằng "những bài đối thoại giữa hai thế hệ gay 
cấn và làm sôi nổi NgD lên" (?) và khuyên các ông già "hãy tin vào người trẻ, để cho họ làm việc 
họ thích, họ tin, bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ" mà "tuổi trẻ cũng nên để cho các cụ lẩm cẩm 
một chút". Ông viết:  

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, họ phải chấp nhận trách nhiệm và kết quả việc họ làm. 

Hay lắm! Nếu người trẻ làm việc cho bản thân họ, hay nhờ dở chịu. Tự hại, đó là quyền tự do 
của họ. Nhưng nếu việc làm của họ, điều họ thích, họ tin, vấp ngã của họ, thất bại của họ hại cho 
người khác, hại cho quốc gia dân tộc thì sao? Không thể lấy lý do gì để hành động phóng túng. Hại 
người, có lương tâm, pháp luật ngăn cản, trừng trị; hại quốc gia dân tộc, có kỷ luật, quốc pháp, lịch 
sử "hỏi thăm sức khỏe". Chứ đâu có quyền viện cá nhân, hoàn cảnh ra để múa gậy vườn hoang? 

Bằng chứng: 
Từ 1945, người trẻ kháng chiến cho Việt Cộng, người trẻ phản chiến cho Việt Cộng, phải 

chăng là do người già (Bảo Đại, Trần Trọng Kim, Hồ Tá Khanh, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Xiển, 
Ngụy Như Kontum,...) đã đủ thừa tin vào người trẻ, đã để họ làm việc họ thích họ tin, đã khuyến 
khích họ, đã vui vẻ chấp nhận họ, đã để họ làm gì họ muốn,...? Hay là do người già can ngăn cảnh 
giác họ chưa đủ, chưa làm đúng vai trò cha anh? Trách nhiệm và kết quả họ làm, ai chấp nhận, ai 
gánh chịu; thương tích họ để lại trên đất nước ai rên siết ngày nay? Rồi có bao nhiêu người trẻ đó 
giám như Georges Boudarel đảng viên, như Yves Montand thân cộng, khi phản tỉnh, tự thú: Chúng 
tôi là đồ mặt l... (xin lỗi, nguyên văn: nous étions des cons), dám như chị Katherine Ann Power 
cướp nhà băng, giết cảnh sát để phản chiến, rồi ngày nay thú nhận: Tôi biết tôi phải trả nợ cho tội 
lỗi của quá khứ? Cao thượng, phóng khoáng, cởi mở dễ nói dễ làm lắm: cứ mặc kệ. Ngăn ngừa di 
hại mới là điều khó. Những người già cũng có một thời đã trẻ. Đừng vì cái thiểu số ồn ào mà phải 
nghĩ đến chuyện "để cho các cụ lẩm cẩm một chút". Các cụ lẩm cẩm chẳng một ai lên tiếng, và mặc 
dù rằng nói là "một số" nhưng mọi người lại cứ có cảm tưởng đó là nhắn cho cả giới, tỉ như cụ thân 
sinh ông Tâm: "Chắc là con bị chửi bới nhiều lắm hay sao mà lại tức khí viết như vậy?"; như ông 
trẻ Hướng Dương: 

Tôi cảm thấy bạn dường như trút tất cả bực tức, bất mãn, giận hờn chất chứa bấy lâu nay trên 
thế hệ đàn anh của mình, nhất là trách nhiệm đối với đất nước mình!" 

Và như chính cả ông Tâm, vì ý định của ông lại không phải là một số mà:  
Tôi có thưa với bố tôi rằng tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ của tôi để những người của 

thế hệ bố tôi có dịp tìm hiểu nhiều hơn và rõ hơn về lối suy nghĩ và hành động của con em mình. 
"Những người của thế hệ" thì không thể là... một số, phải không? Ngoài ra chỉ có lời bàn ba 

phải, hòa cả làng. Rằng trẻ có người hay người dở, già cũng có người hay người dở. Ông Phì Ngư 
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(không biết trẻ hay già) nói rằng thì là xưa nay người già vẫn để người trẻ làm điều họ thích họ tin 
đấy chứ, có ai cản trở cấm đoán họ đâu. Ông Hướng Dương, người trẻ, thì: Muốn nói với bạn rằng 
tuổi trẻ chúng ta nên "rộng lượng", đừng quá cố chấp, đừng nên hẹp hòi, càng cần phải tránh 
những lỗi lầm của "đàn anh".  

Thì được ông Tâm nhắn: 
Tôi cảm thấy trong thư bạn có phần e dè, có phần khúm núm, như sợ rằng lời mình nói ra sẽ 

làm phật ý người lớn tuổi. Tôi không phủ nhận sự lễ độ tối thiểu cần có của một con người. Tôi 
nghĩ rằng chính sự e dè, khúm núm thái quá của tuổi trẻ làm cho người lớn tuổi hơn tiếp tục sống 
trong cái ảo tưởng "kẻ cả" và "lão làng". 

Rồi NgD muốn có tiếng nói của giới xồn xồn, trích đăng từ nhật báo Người Việt bài "Câu 
chuyện của một người 40 nói với các bạn ở thế hệ 20" ca tụng một người trẻ, của tác giả Nguyễn 
Quốc Bình, dù không liên quan gì với chuyện già trẻ của NgD. Và tiếp theo lại là một bài ba phải 
hòa cả làng nữa, "Già và trẻ", của ông Trần Công Lân, nhóm Ngàn Lau Hoa Kỳ (trẻ?), rằng: 

Người trẻ không biết thì hỏi. Người già làm được gì thì kể lại. 
Vậy tổng kết, có người già nào nói gì trên NgD đâu. Còn các ý thì có vẻ thiên về ca tụng người 

trẻ hoặc khuyên người trẻ chẳng nên chê trách người già đấy chứ. Và tưởng rằng sự việc đã kết 
thúc kiểu hòa cả làng, đầu voi đuôi chuột như thế. 

Thế mà, bỗng dưng, trong NgD số 46, cô/bà (trẻ?) Trần Thị Lan Anh tương ngay một câu: 
Những bài viết của anh em trẻ đăng trong NgD thường hay bị gán cho cái tội dạy đời, người 

viết bài này muốn lên tiếng trước để khỏi bị qui tội dạy đời. 
Tôi lục lọi NgD, tìm tới tìm lui mãi, mới phát hiện ra đó là cái vụ ông Đăng Huy, tác giả bài 

"Phản ứng ra sao?", kết luận: Kêu gọi nhau cùng làm thì được nhưng tôi nghĩ ông VHABP không 
nên dạy khôn người "đấu tranh và cộng đồng Việt Nam hải ngoại", đáp ứng câu hỏi "Nguyễn Hộ 
lại đi tù, phản ứng người Việt hải ngoại ra sao?" của tác giả VHABP.  

Tôi không quan tâm đến lời kết của ông Đăng Huy nói với ông VHABP, mà chỉ cố tìm xem có 
gì chứng tỏ ông VHABP thuộc phái trẻ, ông Đăng Huy thuộc phái xồn xồn, phái già? Tuyệt nhiên 
không! Chỉ là một bài kêu gọi đóng góp ý kiến, thái độ và hành động và một bài đáp ứng bổ túc ý 
kiến, thái độ và hành động. Hoàn toàn nói chuyện ngang hàng. Không ai tự xưng là trẻ, chẳng ai 
nói mình là người lớn, người già. 

Nếu suy diễn một cách phi lý đến độ cho rằng những thắc mắc của ông Đăng Huy chứng tỏ 
hiểu biết của người lớn tuổi, người già thì chẳng hóa ra bảo là người trẻ kém hiểu biết, ít học hỏi, 
không chịu tìm hiểu? Vì thực ra những điều đó bất cứ ai quan tâm đến vấn đề, chịu tìm học thì 
đương nhiên đều biết hết và suy diễn được, đâu có cần gì đến yếu tố tuổi tác. Dĩ nhiên phải loại trừ 
con nít ra, vì con nít còn bận chuyện vui chơi. 

Ngay việc ông Phạm Phan Long gán việc "đối thoại gay cấn giữa hai thế hệ" vốn đã là không 
có. Vậy thì sao nay cô/bà Trần Thị Lan Anh lại móc chuyện già trẻ vào? Làm sao cô/bà Trần Thị 
Lan Anh biết ông VHABP trẻ, ông Đăng Huy già. Mà ngay dù có trẻ hay già thì đâu có phải là yếu 
tố ông Đăng Huy nêu lên bảo rằng anh trẻ, tôi già, nên tôi khuyên anh? Ông ta chỉ căn cứ trên bài 
viết thuần túy. Sao cô/bà Trần Thị Lan Anh lại lôi giới già giới trẻ vào một chuyện không hề có 
ngay cả từ đầu đến cuối trong NgDTL cũng như giữa hai tác giả? Nhất là cô/bà Trần Thị Lan Anh 
lại phết ngay chữ "thường"? Thường là bao nhiêu người, bao nhiêu bài, bao nhiêu bận? 

Nếu tôi chưa được giải tỏa những thắc mắc trên, thì dù già, hay trẻ, hay xồn xồn, tôi cũng vẫn 
nghĩ rằng chúng ta lúc nào cũng nên rất cẩn thận trọng trong việc gây nên những ngộ nhận, nhất là 
giữa nhóm này nhóm nọ, giới này giới kia, và không thể nêu lên một sự việc không hề có. 
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KÍNH THƯA QUÍ VỊ CÔ BÁC 
 
Chúng cháu là lũ trẻ khoảng mười tám đôi mươi. Cũng có kẻ theo cha mẹ bỏ nước ra đi lúc 

năm ba tuổi, nhưng đa số sinh trưởng ngay tại Hoa Kỳ. Chúng cháu là người Mỹ. Nhưng cũng biết 
gốc gác mình là Việt Nam. Mỹ là gì, chúng cháu tự hào là am hiểu. Nhưng Việt Nam là gì, thì thú 
thật, chúng cháu rất lờ mờ. Tuy rằng chúng cháu ý thức rất rõ là muốn cho người các cộng đồng 
khác trọng nể thì chính mình phải trọng nể cái gốc của mình. 

Cha anh chúng cháu bận rộn hoặc kiến thức hạn chế, đâu có thì giờ và tầm vóc để trò chuyện 
nhiều. Cho nên chúng cháu phải cầu cứu đến quí vị cô bác. Chúng cháu chỉ biết là cộng sản tàn ác, 
nên cha anh chẳng thể ở trong nước, mà phải bồng bế nhau tìm đất sống ở các nơi khác. 

Thế nhưng cái thắc mắc của chúng cháu, riêng trong thư này, và cũng chỉ riêng về Việt Nam 
thôi, hãy tạm là: Tại sao cộng sản không được ưa thích, mà lại thắng các đảng phái quốc gia, thắng 
thực dân Pháp, thắng đế quốc Mỹ, thắng Việt Nam Cộng Hòa? 

Thực dân, đế quốc, cộng hòa đều không tốt đẹp, cộng sản thắng cũng có thể tạm hiểu được. 
Nhưng còn các đảng phái quốc gia? Họ là những ai, họ đã làm gì, hiện họ còn không, và họ có còn 
làm gì nữa không? 

Có thể cô bác mắng chúng cháu là ở đây thiếu gì đảng phái, hội đoàn? Nhưng có thực là đảng 
phái, hội đoàn theo đúng nghĩa của chúng, hay năm ba người trà dư tửu hậu, soạn cái tuyên ngôn 
tuyên cáo cho kêu rồi kể như xong? Chúng cháu lục lọi, tìm hiểu về họ, mà hầu như không thấy gì 
cả, trong khi đáng lẽ họ phải tìm tới chúng cháu để chỉ dẫn, tuyên truyền, kết nạp. Vì, theo chúng 
cháu hiểu, đảng phái là gì nếu không phải là cán bộ? Mà chúng cháu không đáng là cán bộ của họ 
hay sao? Họ không cần đến tuổi trẻ, không cần đến các chuyên viên mọi ngành, không cần hướng 
dẫn ngành nghề cho nhu cầu của chính đảng họ trước và nhu cầu của quốc gia sau? Họ đã thừa 
nhân sự, nên cứ để chúng cháu học hành lung tung, thả cho chúng cháu chỉ việc lo kiếm tiền ăn 
chơi, mua nhà mua xe, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Là đủ? 

Có lẽ đúng vậy, nên tuyệt nhiên chúng cháu chưa hề được đọc của một đảng phái nào các tài 
liệu về đảng sử, đảng cương, nội qui tổ chức, đảng kỷ, chương trình xây dựng đất nước, lề lối sinh 
hoạt, phương pháp hoạt động, đảng kỳ, đảng ca, nhân sự, vân vân và vân vân... Thành ra dù muốn 
đóng góp công sức khả năng bao nhiêu, chúng cháu cũng đành bó tay. Chả lẽ tất cả những điều trên 
đều là bí mật, cần giấu cả đối phương lẫn đồng bào? Nếu quả vậy, thú thật chúng cháu hết hiểu nổi 
các đảng phái quốc gia! 

Vậy cô bác biết gì về những điều trên, ít nhất, của các đảng lớn, của thế hệ cô bác, của thế hệ 
ngày nay, xin cô bác bớt thời giờ chỉ dẫn cho, thì chúng cháu thật hết sức mang ơn. 

 
 
 

KHÔNG LÀM CHÍNH TRI, CHỈ LÀM VIỆC XÃ HỘI 
 
Tôi xin vội thưa ngay là viết bài này không do sự thúc đẩy của tuổi tác già trẻ, chỉ mong nói 

lên một suy nghĩ phi niên kỷ. 
Những người lớn, khi di tản, là chạy trốn. Bằng chứng là họ chẳng làm gì cho công cuộc chống 

cộng, mà chỉ lo lấy lại thần hồn và ổn định cuộc sống. Còn những người trẻ, nghĩa là cỡ đôi mươi, 
thì làm gì? Có vẻ cũng lo đi học thêm, kiếm một cái nghề, lấy vợ đẻ con, mua nhà mua xe. Mãi đến 
cỡ 1980, có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, mới thấy hào khí kháng chiến phục quốc, thì lại bị phản 
bội, rồi xẹp. Cho nên người-Mỹ-gốc-Việt-hoạt-động-trẻ ngày hôm nay thường dùng câu: "Chúng 
tôi hoạt động xã hội, văn hóa; không hoạt động chính trị" với ngụ ý tâm hồn mình trong sáng, vị 
tha, không muốn dây nhơ bẩn, không có tham vọng lợi danh. Kết cục là lãnh vực chính trị dành cho 
người già! 
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Trong khi đó, chính vì chính trị nên mới có sự hiện diện của họ nơi đây. Chưa kể đây là niềm 
hãnh diện của họ, họ không thể phủ nhận cái lý do hiện diện của chính họ mà lại có thể được người 
nể trọng và tự họ trọng nổi chính họ. Họ chưa là người Mỹ 100% để có thể bất cần đến chính trị. 
Liệu họ có thể chỉ đóng vai tha phương cầu thực? Mà, ngay tha phương cầu thực đi nữa, thì, cũng 
như mọi cộng đồng thiểu số khác, nếu muốn nở mặt nở mày, họ cũng vẫn phải quan tâm và dấn 
thân vào chính trị. Mỗi hoạt động đều liên đới mật thiết đến tất cả các hoạt động khác. Không một 
hoạt động nào không có ý nghĩa chính trị trực tiếp hay gián tiếp. Nói "không hoạt động chính trị" 
như trên chỉ chứng tỏ sự nông cạn, thiếu khả năng, hoặc tránh né khó khăn vì không đối địch lại nổi 
với người già. Hơn nữa chính trị là gì? Phải chăng nó là thuật trị nước an dân một cách chính đáng, 
tài ba? Chính trị gia làm bậy không có nghĩa chính trị vốn là bậy. Nếu cho là người già nhơ bẩn thì 
người trẻ phải có bổn phận xông ra quét dọn cho sạch, chứ sao lại né tránh? Vì rồi cuối cùng cái 
cộng đồng, cái xã hội sẽ là của ai? Tại sao không đứng lên tiêu diệt thói hư tật xấu, thiết lập truyền 
thống tốt đẹp? Bộ những người già sống đời để độc chiếm? Và chả lẽ người trẻ rồi không bao giờ 
già? 

Cho nên việc Vanessa Tran, Allen Quach, trong "Kính thưa quí vị cô bác", băn khoăn về các 
đảng phái, đoàn thể là dấu hiệu tốt. Tìm hiểu, học hỏi quá khứ, cha anh là đúng. Nhưng đúng hơn 
nữa là rồi từ những kinh nghiệm đó tự đứng ra tổ chức lấy lực lượng để chứng tỏ khả năng, tinh 
thần trách nhiệm thay vì ngồi chê bai phụ huynh dưới cái áo giáp "không làm chính trị". 

Nên nhớ cha anh Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh, Lý Đông A,... đều lập đảng đấu tranh ở 
cái tuổi chỉ ngoài 20 tí chút. Mà trong những điều kiện vạn phần cam go, chứ đâu có thảnh thơi như 
người trẻ ngày nay ở quốc ngoại! Khoảng cách già trẻ mà là một điều có thật thì là vì người già 
thường tự cho mình nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan nên ưa áp đặt chủ trương của mình lên phái trẻ 
để mong tránh tổn thất; người trẻ, ngược lại, cho là người già lỗi thời rồi và cũng tin mình đủ điều 
kiện, khả năng để hiểu biết những gì người già đã biết, mà còn tiến bộ hơn là đàng khác, thành phát 
sinh chống đối. Thực ra, nếu cả hai phía cùng chiết trung một chút thì sẽ vô cùng tốt đẹp: Người già 
chỉ nhận đóng vai trò cố vấn và người trẻ nên suy nghĩ chín chắn hơn về các điều cố vấn của người 
già. 

Đấy là nói chung cho những tình trạng bình thường. Còn tình trạng Việt Nam, theo tôi, thì lại 
khác nữa. Giữa già và trẻ tích cực hoạt động, trên đại thể, có những điều rất khó thông cảm về 
chính kiến, về phán đoán, về chủ trương,... Đấu tranh cho Việt Nam tất nhiên phải ngụ ý tình tự yêu 
mến quê hương đất nước, chuyện tìm cách chấm dứt bạo quyền, của người già và người trẻ. Nghĩa 
là phải hiểu biết thấm thía về cộng sản và tự thấy có quyền lợi bổn phận đối với Việt Nam. 

Hiểu biết về cộng sản, thì tôi xin lần lượt kể từng thế hệ: Thế hệ sinh năm 1925, như Hồ Sĩ 
Khuê [1], trước biến cố cộng sản cướp chính quyền năm 1945, họ đủ khả năng phân biệt chánh tà, 
nếu họ chống cộng là vì ý thức được nguy cơ cộng sản đối với con người, đối với quê hương đất 
nước, chứ không vì thù hằn riêng tư. 

Ở đây, tôi xin được dài dòng để nhắc lại rằng thế hệ này không hề chống cộng vì thù hằn riêng 
tư, cũng y như cha anh họ, những Nguyễn Thế Truyền, Tạ Thu Thâu, Dương Văn Giáo, Hồ Văn 
Ngà, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Tường Tam, Khái Hưng, Lan Khai, Nguyễn 
Triệu Luật, Nguyễn Xuân Tiếu,... không hề có thù hằn gì với người cộng sản mà, trái lại, trong 
cuộc sống riêng tư, còn giao du thân mật với những tay tổ cộng sản như Hồ Chí Minh, Đặng Thai 
Mai, Trần Huy Liệu, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Đang, Trần Văn Giàu, Dương 
Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo,... Nhưng một khi người cộng sản nắm được quyền bính để làm hại 
đồng bào, quê hương đất nước, là họ phải tự lãnh nhiệm vụ chống đối. Vả không chống cũng không 
được, ngay khi còn Pháp thuộc, cộng sản đã theo dõi từng người, từng nhóm nào chủ trương ngược 
lại chúng để chỉ điểm (Đảng Cộng Sản Đông Dương được Đảng Cộng Sản Pháp tài trợ mỗi tháng 
5000 phật lăng. Chánh mật thám Đông Dương Louis Marty, cha đỡ đầu cho Võ Nguyên Giáp, 
Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, là cựu đảng viên cộng sản, anh em với André Marty, anh hùng Hắc 
Hải của Liên Xô, ủy viên trung ương Đảng Cộng Sản Pháp). Rồi khi nắm được quyền bính, chúng 
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tức thì ra tay tiêu diệt họ không thương tiếc. Bất kỳ địa phương nào cộng sản giành được quyền 
bính, chúng đều lùng sục các người quốc gia, kết tội họ là "phản động, gián điệp, Việt gian" và 
mang đâm chém công khai hay chôn sống lén lút. 

Xin hãy tạm nghe Nixon, người ngoài cuộc, nói sơ qua về câu chuyện này: //Nếu các nhóm 
quốc gia từ chối, thì Việt Minh cộng sản chọn việc cộng tác với người Pháp. Hồ ký thỏa ước tai 
tiếng ngày 6-3 để quân Pháp tới Bắc Việt. Ông ta đón tiếp họ và tâm tình: "Tôi yêu quí nước Pháp 
và quân đội Pháp. Các ngài được mời mọc tới đây. Tất cả các ngài đều là những anh hùng." Một 
đôi người cho rằng Hồ dàn xếp với Pháp để Quốc Dân Đảng Trung Hoa triệt thoái. Thực ra Trung 
Quốc đã hứa rút đi bằng một thỏa hiệp riêng với Pháp một tuần lễ trước đó. Còn động cơ thực sự 
của cộng sản, thì cánh tay mặt của Hồ, Lê Duẫn, sau đó, đã nói rằng làm như thế là để "tiêu diệt 
bọn phản động". Đối với Việt Minh, phản động phải hiểu là tất cả các người quốc gia. Hồ và Pháp 
cùng nhau thảm sát hàng trăm cấp lãnh đạo và hàng ngàn [2] thành viên các nhóm quốc gia. Người 
Pháp giao cho Việt Minh quân dụng, binh lính và ngay cả pháo binh yểm trợ để tiến hành chiến 
dịch trôi chảy. 

Tháng Bảy 1946, bộ đội của Hồ tấn công tất cả các căn cứ của các nhóm quốc gia còn sót lại, 
trong khi các toán thiết giáp chở quân Pháp bao vây vòng ngoài. Một phần hiếm hoi các lãnh tụ đối 
lập còn sống sót tới lúc đó bị bắt và bị hành quyết. 

Khi người Pháp quay trở lại chống Việt Minh hồi tháng 11, 1946, thì không phải là sự tình cờ 
mà Hồ trở thành lãnh tụ của phong trào kháng chiến quan trọng duy nhất. Ông ta đã giết hầu hết 
các người khác. 

Ý nghĩ rằng Hồ Chí Minh trước hết là người quốc gia là điều không có cơ sở thực tế nào. Thay 
vì hợp tác với những người quốc gia để tranh đấu cho độc lập xứ sở, trong suốt cuộc đời, ông chỉ lo 
thanh toán tất cả các người quốc gia, dù làm thế là cộng tác rõ ràng với thực dân Pháp. Dĩ nhiên 
ông đã sử dụng những từ ngữ quốc gia, nhưng trước hết và trên hết, ông là một tay cộng sản độc 
tài. Ông đã sử dụng chủ nghĩa quốc gia để phục vụ cho cộng sản, chớ không phải ngược lại.// (No 
more Vietnam, Richard Nixon) 

Vì thế, phần lớn những lãnh tụ phe quốc gia kể trên đều bị các "bạn" cộng sản thảm sát ngay 
khi chúng nắm được cơ hội, trong khi không một lãnh tụ quốc gia nào đang tay giết người "bạn" 
cộng sản, nên chúng còn đang sống hoặc chỉ chết già. 

Vậy gán cho người quốc gia chống cộng là vì hận thù để kêu gọi xóa bỏ và hòa giải hòa hợp thì 
một là có thể không am hiểu vấn đề như Đỗ Quyên trong "Triết lý con giun" hoặc cố tình bẻ quặt 
vấn đề để làm lạc hướng như nhóm Thông Luận. Sao không hãy kêu gọi Việt Cộng. Việt Cộng cứ 
hết hành hạ mọi người, là tức khắc hết hận thù. Và dân chủ thì tốt. Nhưng dân chủ có nghĩa là phải 
đối xử với kẻ gian manh bạc ác ngang hàng với người hiền lành lương thiện? Đa nguyên thì hay. 
Nhưng đa nguyên có nghĩa là các đảng phái chính đáng cũng phải ngồi chung với bè lũ mafia, cướp 
của giết người chăng? 

Thế hệ sinh năm 1935, như Phạm Nam Sách [1], trái lại, khó thể nhìn ra được điều gì ngoài cái 
thú vui mừng được đập trống ếch và hát múa: "Bác em tuy đã già rồi, Già rồi nhưng vẫn... ham 
chơi", nếu không sinh trong một gia đình chống cộng! 

Thế hệ 1945 và 1955, như Nguyễn Gia Kiểng [1], nếu ở Bắc Kỳ, thì biết gì ngoài cộng sản để 
mà so sánh tốt xấu. Nếu ở Nam Kỳ hay di cư năm 1954, thì lại chẳng thực sự có kinh nghiệm gì về 
cộng sản ngoài các tài liệu chống cộng rẻ tiền của các thể chế Miền Nam và về những điều bê bối 
của các thể chế này. Thế hệ 1965 và 1975 cũng thế, bị kẹt lại trong nước thì chỉ biết có cộng sản, 
còn di tản được thì chỉ biết về nơi mình cư ngụ. 

Vậy thì, có phải rằng – nhất là trong giới Việt Kiều hiện nay – chỉ có thế hệ 1925-30, tức đám 
người già 65, 70 tuổi, cả Bắc lẫn Nam (Nam Bộ Kháng Chiến, Bắc Bộ Kháng Chiến), mới thực sự 
biết cộng sản là gì để mà so sánh với các thể chế khác. Bằng không, những thế hệ 1935, 1945, 1955 
sinh sống tại Miền Nam thì phải bị mắc kẹt nhiều ít sau 1975, họa chăng mới hiểu phần nào về 
cộng sản. Còn ngoài ra, bất quá đều chỉ hiểu biết cộng sản qua sách vở hay các tài liệu tuyên truyền 
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– hoặc thiên cộng hoặc chống cộng – là cùng. Mà phần nhiều là thiên cộng, theo trào lưu làm dáng 
của thế giới mù lòa. Nhất là những người ít nhiều có thời gian ở ngoài nước, trong khoảng từ 1945 
đến nay. Giỏi giang đến cỡ bậc thầy của họ như Russel, như Sartre, khi phản tỉnh, nhận dại hơn 
giống chó, thì mọi sự lại đã là quá trễ! [3] 

Vì thế, tất nhiên số người chống cộng phải hiếm hoi. Lại là loại người bị liệt vào hạng già nua 
cằn cỗi. Còn tối đại đa số, nếu không có thiện cảm với cộng sản, cũng chẳng có kinh nghiệm gì để 
phải e dè, nói gì đến chống đối, hận thù. Do đó, họ thảnh thơi nói chuyện yêu thương, tình tự, hòa 
giải, hợp tác, vơ tất cả những điều cao thượng về mình và dè bỉu những người chống cộng là ngoan 
cố, lạc hậu, lỗi thời,... Đó là mới nói về những người tích cực hoạt động. Còn những người chỉ lo 
lắng cho bản thân, ta không cần bàn. 

Tuy nhiên, từ đâu phát sinh ra tình tự dân tộc? Đâu có thể là bẩm sinh? Mà đúng như bạn T. 
Ng. nói:  

Những người sinh năm 1955 trở về trước, chắc chắn có ít nhiều kỷ niệm đối với Việt Nam, dù 
vui ít buồn nhiều, vẫn có thể thấy mình còn có liên hệ. Nhưng hiện nay họ đã thuộc vào hạng già và 
thiếu rất nhiều khả năng, điều kiện để "trả nợ" quê hương, dù có muốn trả. Người ta bèn trông vào 
giới trẻ. 

Trẻ là thế hệ 1965, 1975. Năm nay 20, 30 tuổi. Ra đi khi 10 tuổi hoặc sinh đẻ nơi xứ người, họ 
biết gì về Việt Nam, mang ơn gì của Việt Nam, có nợ gì với Việt Nam để mà phải trả? 

Trả lời cho những điều này, thì tôi đã thấy đây đó trên tờ NgD rồi. Nhưng chắc ít ai để ý tới, 
nay nhắc lại chắc cũng không thừa. 

Xin tạm nói về những người gốc Việt Nam ở Mỹ. Cha anh người trẻ mang họ tới đây với tư 
cách "người Việt tị nạn chính trị". Quên cái tư cách đó là mặc nhiên họ quên cả cha anh và lý do sự 
hiện diện của họ nơi này. Nhưng dù họ muốn quên, các dân tộc khác cũng không quên cho họ, họa 
chăng phải chờ sau nhiều thế hệ hôn nhân dị chủng, họ mới hết là nòi giống Việt Nam. Do đó, hân 
hoan hay tủi nhục của Việt Nam vẫn là hân hoan, tủi nhục của họ. Cha anh họ, đàng hoàng hay bê 
bối, nay mai cũng trở về với cát bụi, chẳng còn ở lại để mà vinh nhục. Nhưng họ thì còn sống lâu, 
họ còn con cái để thừa hưởng hay gánh chịu. Phần nữa, không nhận mình là người Việt Nam, họ sẽ 
không có gốc rễ. Người Mỹ da trắng không coi họ là đồng chủng, người Mỹ da vàng không kiêng 
nể họ, nếu đất nước Việt Nam không đạt được trình độ ngang ngửa với xứ sở gốc của người Nhật, 
người Tàu,... Nước Mỹ có họ hay không có họ chẳng thành vấn đề. Hoa Kỳ không thiếu gì người 
đầy dẫy khả năng, luôn luôn chầu chực để di dân phục vụ, đóng góp. 

Trong khi đó, người Việt quốc nội ngưỡng vọng họ. Dĩ nhiên, người Việt quốc nội có bổn 
phận, trách nhiệm riêng phải hoàn tất. Nhưng thực tế mà nói, người Việt quốc nội, nếu là người có 
lòng, có lương tâm, thì còn phải lo kiếm sống, còn bị o ép, thiếu những điều kiện phương tiện, bị 
giới hạn về nhãn quan, về khả năng khoa học kỹ thuật. Nên người Việt quốc nội vẫn cần Việt Kiều 
tận dụng phương tiện đầy đủ ở quốc ngoại để đóng góp chất xám, khả năng khoa học kỹ thuật tiên 
tiến trong việc hoạch định ra những mô thức, chính sách, đường lối, kế hoạch cho đất nước. 

Cho nên, ở nước ngoài, Việt Kiều chỉ là một công dân bình thường nhưng đối với Việt Nam, 
rất có thể, họ là những bàn tay kiến quốc được mọi người tin tưởng và mang ơn. 

Do đó, nếu quả thực tin rằng mình có thể trở thành công dân 100% của xứ sở hiện đang cư trú, 
thì miễn cần bàn nữa. Bằng không, điều băn khoăn của những người trẻ như Vanessa Tran và Allen 
Quach chứng tỏ họ đã suy nghĩ một cách trưởng thành, nhận thức ra vị thế đích thực của họ. 

Tôi nghĩ rằng mối băn khoăn của Vanessa Tran và Allen Quach không đơn giản như bề ngoài 
của nó. Mà thực ra họ hiểu vấn đề, còn hơn chúng ta nữa là đàng khác. Khi nói "năm ba người thì 
cũng kể như có, và soạn được cái tuyên ngôn tuyên cáo cho kêu rồi kể như xong" là họ đã quá nắm 
vững câu chuyện rồi. Thiện chí của họ cần được đáp ứng bằng tâm thành của các bực cha anh. Thế 
mà họ mới chỉ tạm gọi là được hưởng ứng bằng mấy bài viết: bài "Tại Sao" và bài "Lướt Qua Các 
Phong Trào Đấu Tranh" của Huỳnh Ý cùng bài "Thanh Niên Nói Chuyện Với Thanh Niên" của 
Đoàn Ngọc Ẩn, đại khái trả lời được việc tại sao cộng sản thắng mà phe quốc gia thua. Ngoài ra, 
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chúng ta đã thiếu nghiêm túc khi cho rằng các đảng phái quốc gia vẫn tích cực hoạt động mà vì cẩn 
trọng nên phải dè dặt, kín đáo cũng như trách họ sao không tự tìm đến với các đảng phái đó. Cứ 
cho là phải dè dặt đi, thì bất quá cũng chỉ cần bí mật trong việc kết nạp là cùng. Mà điều họ băn 
khoăn là "đảng sử, đảng cương, nội qui, đảng kỷ, chương trình xây dựng đất nước, đảng kỳ, đảng 
ca". Cũng cần phải bí mật nữa sao? Trước 1945, sau 1945, sau 1954, sau 1975, dù bị hạn chế, cấm 
đoán, có đảng phái nào mà không tìm hết cách để ra báo, rải truyền đơn, treo cờ, tìm hiểu những 
người có tâm huyết, có phương tiện để tuyên truyền, kết nạp? Nay ở ngoại quốc, mọi sự đều tự do, 
mà lại nêu chuyện dè dặt ra để bào chữa và trách cứ người trẻ, thật là khó hiểu đến mức nực cười. 

Riêng tôi, tôi xin khẳng định rằng làm quái gì còn tổ chức nào cho ra trò. Đúng thế, năm ba 
người là đã đủ để ậm oẹ ra tuyên ngôn tuyên cáo kêu boong boong, xong rồi kể như là mãn nguyện 
và ngồi chờ, làm gì ra nhân sự để mà nghiên cứu, đề nghị chương trình kế hoạch. 

Vậy thì thực tế là, nếu những người trẻ tự thấy mình CẦN PHẢI làm gì cho Việt Nam, vì 
chính quyền lợi của mình và con cháu mình, vì chấp nhận một thách đố hấp dẫn, vì một lý tưởng 
gần gũi nhất là phục vụ giống nòi, chủng tộc, đất nước cha ông, thì, như Phật đã dạy: Hãy tự đốt 
đuốc lên mà đi. Người trẻ Việt Kiều hãy tự học hỏi, nghiên cứu và thành lập lấy tổ chức, đảng phái 
của chính tuổi trẻ. Lúc đó những người già phục thiện chắc chắn sẽ về đầu quân dưới trướng không 
chút mặc cảm, vì bất kỳ người già nào có chút tâm hồn đều đã có dịp đọc câu nói của Don 
Rodrigue: Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'atteind point le nombre des 
années (tài không đợi tuổi, lão ô bách tuế không bằng phượng hoàng sơ sinh). Yên chí đi! 

Lại nữa, người già xưa kia, khi tính chuyện "quốc sự" là chạm mặt với tử thần, tra tấn, tù đày 
của cả quốc tế tư bản, cộng sản, lẫn phong kiến. Còn người trẻ ngày nay có đủ thiên thời: các thế 
lực phản động đã rớt mặt nạ; có địa lợi: hết còn màn sắt, màn tre, được đi về thong thả, truyền 
thông tối hảo; có nhân hòa: toàn dân đều chán ghét cộng sản, bạo quyền. Lại thêm có cả hàng mấy 
trăm ngàn chuyên viên đi học hỏi khắp nơi, về đủ mọi ngành nghề. 

Vậy vấn đề còn lại là: Người trẻ có muốn chấp nhận thách đố, để mang lại vinh quang cho bản 
thân, dân tộc và quốc gia hay không? Người cộng sản đã làm xong "cuộc cách mạng mùa thu vàng 
úa 45-54" và "cuộc cách mạng mùa đông giá buốt 60-75". Liệu thế hệ trẻ Việt Nam có làm nổi một 
cuộc cách mạng mùa xuân đầm ấm cho quốc gia dân tộc? 

Câu trả lời, dĩ nhiên, là thuộc thẩm quyền của người trẻ. 
 

1. Quí danh những vị này đã được nêu lên trong bài "Nghề quì", nay cũng được hài ra, chỉ giản dị là vị những 
vị đó thuộc vào thế hệ đó, để cho có thí dụ cụ thể. 2. By thousands chỉ là một cách nói, thực ra phải nói là hàng 
trăm ngàn. 3. Sartre từng viết: "Chủ nghĩa cộng sản cũng là chủ nghĩa nhân bản" và "Kẻ chống cộng là đồ chó 
má" (Le communisme est aussi un humanisme, L'anticommuniste est un chien) trước khi phản tỉnh. 

 
 
 

LẠI NGẬM NGÙI 
 
Lóng rày có mòi các "chính khứa" nhộn nhịp dữ! 
Mỹ bỏ cấm vận, lập bang giao, và rồi sẽ ban tối huệ quốc cho cộng sản Việt Nam, thì chống 

cộng nữa đâu có được nhỉ? Cộng sản chính thức có cơ quan bên này, đi về như đi chợ, tiền bạc 
mang sang đầu tư, thuê mướn. Bao nhiêu là mối lợi, bỏ qua chả ngu lắm sao? Lại còn nay mai cộng 
sản làm tí màn trình diễn, cho đảng phái đóng vai chạy hiệu, biết đâu chẳng kiếm được tí ghế, tí địa 
vị phường chèo? Thế là các cá nhân, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo cuống cả lên, trở cờ, tranh nhau 
ỏm tỏi, tố cáo nhau lu bù. Dĩ nhiên từ xưa đến nay, cái trò này có hoài rồi. Chỉ có điều ngày nay 
cộng sản "thơm" quá, làm các ông các bà mót "đóng góp xây dựng quê hương" cuống quít, kẻo lỡ 
nhịp con tàu! 
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Nhưng điều gì đối với tôi cũng chỉ là những bức tranh vân cẩu, coi qua rồi bỏ. Chỉ riêng một 
điều tôi vô cùng ngậm ngùi. Đó là việc một đảng phái quốc gia đã từng là niềm tự hào của người 
yêu nước, Việt Nam Quốc Dân Đảng, nay cũng sa đọa đến mức hết còn mường tượng nổi. 

Hội Duy Tân, Việt Nam Phục Quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng của cụ Phan, rồi của ông 
Nguyễn Thái Học đều không có được những thành quả ghê gớm. Thực ra thì chưa có đảng phái 
quốc gia nào có được một thành quả ghê gớm. Nhưng Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chứng tỏ được 
cái tinh thần kẻ sĩ mà người Việt Nam hằng thờ phượng. Thành công được là nhất, còn không thì 
cũng phải thành nhân. Thế thì cái nhiệm vụ của những "truyền nhân" của Việt Nam Quốc Dân 
Đảng, nếu có, là phải duy trì cái truyền thống đó. Đàng này, mới đây, "đảng" lại tín nhiệm một kẻ 
mà thành tích nham nhở không ai bì kịp, không ai không biết: chưa có nổi lấy mảnh bằng tiểu học 
mà khoa trương tiến sĩ, giáo sư, viện trưởng, vô đảng với tính cách con nít ham chơi chẳng sinh 
hoạt đảng lấy một chút nào. Vậy mà nay "đảng" tôn lên địa vị lãnh đạo! Thì tôi chỉ nên ngậm ngùi 
hay phải "khóc lên đi, cho quê hương yêu dấu"!? 

Nhưng ông Nguyễn Anh Anh không đồng ý, có lẽ do ông mới chỉ đọc NgD duy có số 62 mà 
thôi. Mà cũng không đọc kỹ nữa. Vì ngay trong số 62, mục "Ai thế? Cái gì vậy?" BPTNgD cũng 
vẫn còn phàn nàn "thế nhưng các đảng phái không thấy ai giải đáp cho nỗi thắc mắc của con em". 
Quả thế, trên NgD – người già có, người trẻ có – nhiều lần năn nỉ các đảng phái cho biết về mình 
để họ tìm hiểu, đóng góp, gia nhập,... mà tuyệt nhiên không được một chút hồi âm. 

Một tờ báo còn chẳng biết mò các đảng phái ở đâu. Mà các đảng phái cũng chẳng buồn ngó 
đến một tờ báo tạm coi như đứng đắn, thì một thường dân biết làm gì hơn? 

Ngoài ít tài liệu về Nguyễn Thái Học, điều mà tôi biết về VNQDĐ là qua cuốn Việt Nam Quốc 
Dân Đảng của Hoàng Văn Đào. Nhưng đó là những chuyện về trước. Thời thuộc Pháp, thuộc Việt 
Minh, thuộc Ngô Đình Diệm, thuộc Nguyễn Văn Thiệu, VNQDĐ và các đảng phái gặp khó khăn, 
phải hạn chế hoạt động, tôi hiểu được. Chỉ thoát ra hải ngoại được một số ít, tôi hiểu được. Nhưng 
hoạt động lem nhem ở một không gian đầy tự do và bối cảnh đầy thuận tiện như ở Hoa Kỳ hiện nay 
là điều tôi không hiểu nổi. 

Thỉnh thoảng tôi nhận được tờ Sao Trắng. Tờ Sao Trắng cho biết là cơ quan của VNQDĐ 
Đảng Bộ Hải Ngoại, có Tổng Thư Ký đổi cờ, đổi cương lãnh, đổi chủ thuyết. Ông Tổng Thư Ký 
này là nhân vật tôi đề cập đến. Nếu ông Nguyễn Anh Anh chưa biết là ai, thì tôi xin nói thêm: là 
nhân vật đã khai trước tòa án là "học tiến sĩ hàm thụ của Pháp và mang văn bằng ra đốt tại mả mẹ 
nuôi" đó. Tổng Thư Ký Đảng Bộ Hải Ngoại không lẽ không đi họp một phiên họp quan trọng. Mà 
nếu có đi họp, ông Nguyễn Anh Anh vẫn không nhận diện được thì cũng lạ. Lạ hơn nữa là ngoài 
các bài báo khác, bài của ông Đặng Văn Nhâm, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo VNQDĐ đặc 
trách Âu Châu, chình ình ra đó mà ông Nguyễn Anh Anh lại hỏi tôi "đã lấy tin tức ở đâu hay có kẻ 
nào có ác ý đã cung cấp." 

Ông là đảng viên, ông chẳng hồi âm lòng ham tìm hiểu, đóng góp, tham gia của người dân, ông 
chẳng buồn đọc bài vở nói về đảng của chính Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Đảng, mà ông lại 
đòi một thường dân bỏ thì giờ tìm hỏi đảng viên dự đại hội hiện ở Quận Cam! 

Trụ sở đảng ở dâu, các đảng viên là ai, ở địa chỉ nào? Tôi đâu có cứ nhất định là phải ở Quận 
Cam mà lại không ở Boston, Massachussetts, thì làm sao mà hỏi? Tổng Thư Ký có phải là địa vị 
lãnh đạo không? Và chưa giải nhiệm, chưa truất phế thì có còn lãnh đạo hay không? Nhiệm vụ 
người dân đi tìm hiểu các đảng phái hay nhiệm vụ các đảng phái là phải đi tìm người dân? Nhiệm 
vụ nào là chính? Người dân nghe sao, biết vậy thì cái lỗi đó là ở ai? 

Vừa mới đây, trong buổi gặp gỡ Nguyễn Chí Thiện, theo bài tường thuật của SàiGòn Nhỏ số 
486 ngày 17-11-95, thì chức tước của ông Tổng Thư Ký nói trên lại còn lớn hơn nhiều [1]. Vậy nếu 
SàiGòn Nhỏ có "ác ý cung cấp cho ông Phạm Hồng Diễm một tin hoàn toàn bịa đặt" thì xin ông 
Nguyễn Anh Anh và các "đảng viên ở tại Quận Cam rất nhiều" vui lòng đến yêu cầu SàiGòn Nhỏ 
đính chính, để quần chúng ở xa như chúng tôi "tránh được những sai lầm đáng tiếc". Bằng không, 
đành nghe vậy thì biết vậy, chứ làm răng bây chừ? 
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Những tên tuổi mà ông Nguyễn Anh Anh đề ra, thực sự người dân chúng tôi chắc ít người biết 
là những ai. Trái lại, ông Đặng Văn Nhâm lại có nhiều người biết đến đấy. 

Tôi thường nghe thiên hạ nói: Chỉ có Chúa mới không lầm. Thế nhưng, theo tôi thấy, Chúa lại 
còn lầm tệ hại hơn ai hết. 

Chúa sáng tạo đầu tiên ra giống thiên thần. Thì thiên thần đầu đàn Lucifer (Ánh Sáng?) đã tức 
thời rủ rê đồng bọn đảo chánh Chúa. Làm Chúa phải mất công tạo ra hỏa ngục! Chúa lại thử thời 
vận, tạo ra giống người, theo hình ảnh Chúa. Thì Adong-Evà không vâng lời Chúa luôn. May mà 
mới chỉ kịp ăn "trái hiểu biết". Chậm tí nữa, ăn luôn "trái sống đời", không chừng nước thiên đàng 
và nước trần gian có chiến tranh liên tu bất tận. Chúa chọn dân tộc Do Thái làm con cưng, thì dân 
Do Thái không ngừng phản bội Chúa, rồi cuối cùng là kẻ... giết Chúa (Christ killers) luôn! 

Đó là mới tạm kể mấy cái sai lầm lớn, chứ các sai lầm khác thì kể sao cho xiết. Vậy thì tôi có 
"những sai lầm đáng tiếc" cũng không có gì lạ cả. Nhưng nó sẽ hết đáng tiếc, nếu được quí vị đảng 
viên soi sáng nhiều hơn. 

 
1. Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Ngoại. 

 
 
 

LÀM NHƯ THẾ NÀO? 
 
Tôi không biết tí gì về chính trị, nên không thể hiểu nổi những việc làm của các chính trị gia. 

Đại khái chỉ lơ mơ biết các cụ Khổng Mạnh dạy rằng "chính giả chính dã", nghe đâu nghĩa là làm 
chính trị là sửa từ cái cong ra cái ngay, cái sai ra cái đúng, cái xấu thành cái tốt. Thế mà thấy sự đời 
hình như nó không phải vậy, nên đành mạo muội bàn đến chuyện đội đá vá trời, là vì cái nhiệm vụ 
làm dân! 

Việt Cộng đã được bỏ cấm vận, có bang giao, trong khi chờ đợi qui chế tối huệ quốc, thì tha hồ 
đi tới đi lui nước Cờ Hoa. Và các hạm lớn hạm nhỏ xứ Cờ Hoa tìm hiểu, tiếp đón, đãi đằng, tô vẽ 
người bạn mới là chuyện đương nhiên. Đó là chuyện của họ, ai cấm được. Vấn đề là các người 
chống cộng phải đối phó với sự việc đương nhiên này như thế nào? 

Lấy thí dụ, chả hạn, vừa mới đây, ngày 29-11-95, có hội thảo của người Mỹ, tổ chức tại bộ 
ngoại giao Mỹ, về việc làm ăn với Việt Cộng, mời đại sứ Lê Văn Bàng tham dự. Lại ngày 2-12-95, 
phân khoa Khoa Học Chính Trị của Đại Học San Diego tổ chức, mời phó đại sứ Hà Huy Thông, đề 
tài là Vietnam: Bridging the Old and the New, lại có mời cả mấy ông bà người Việt, cộng-sản và 
không-cộng-sản tham gia. Thú thực, tôi không theo dõi vụ này, nhưng chẳng cần phải thông minh 
lắm cũng biết ngay là sẽ có người từ chối, người tham gia và người chống đối. Từ chối thì như ông 
Nguyễn Trọng Nho, phó chưởng lý bộ tư pháp California, với lý do không còn được đối thoại trực 
tiếp với ông phó đại sứ, vì ban tổ chức "thay đổi hiện nay về thành phần của thuyết trình đoàn số 4, 
đưa ông Hà Huy Thông lên thành người phát biểu chính riêng rẽ (keynote speaker), đã không còn 
cho tôi cơ hội đối thoại đó nữa". Mời đối thoại rồi lại hết cho đối thoại, từ chối là đúng rồi, chứ bỏ 
qua một dịp ngồi ngang hàng với "His Excellency" cũng uổng cho sự nghiệp chính trị lắm chứ! 

Tham gia thì như hai ông Đỗ Như Điện và Nguyễn Anh Giao, đại diện Hội Người Việt Tại San 
Diego. 

Chống đối thì như ông Phạm Nam Sách và những người biểu tình bên ngoài. Đầu tiên, tôi thiển 
nghĩ phải tạm tìm hiểu mục đích của buổi hội thảo đã. Phân khoa Khoa Học Chính Trị mà hội thảo 
về một vấn đề chính trị, kinh tế, văn học, hoặc vân vân thì danh chính ngôn thuận quá rồi còn gì. 
Nhưng dĩ nhiên chẳng phải tìm hiểu chỉ để tìm hiểu suông (knowledge for knowledge sake). Mà 
hẳn phải có mục đích thực dụng kèm theo. Chả hạn mấy ông Mỹ bỏ ra tí chi phí tổ chức còm, rồi 
chờ cả hai phía Việt hết lòng trình bày cái lợi cái hại, để họ tính chuyện làm ăn, mà khỏi phải tốn 
tiền thù lao! Nhưng nghe đâu lại còn phải đóng tiền mới được tham dự nữa là đàng khác. Thế thì 
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cái chuyện hiểu biết suông, kể cả với người tổ chức cũng như người tham dự, khó có cơ đứng vững 
lắm thì phải! Cũng chẳng sao, Việt-cộng thấy có lợi thì tất họ nhất định làm. "Cái gì có lợi cho cách 
mạng là đạo đức" mà. Nếu Việt-không-cộng mà thấy có lợi thì cũng cứ nên làm. Có cơ hội tốn tí 
tiền còm để dạy dỗ kẻ này kẻ nọ cũng là điều phước thiện nên lắm chứ. Việt-chống-cộng mà thấy 
có hại thì cứ chống. Chính nghĩa lúc nào chẳng sáng ngời. Vấn đề là bên nào cũng phải sao cho 
thấu hiểu sự việc và chuẩn bị cho chu đáo. Việt Cộng thì họ chu đáo tất nhiên, không thì rồi bị phê 
và tự phê cho bằng thích, chưa kể hậu quả kỷ luật. Mỹ thì là nghề của chàng rồi, khỏi bàn. Thế 
nhưng còn "phe ta"? 

Vậy Vietnam: Bridging the Old and the New là cái gì? Có thể dịch là "Lấp hố ngăn cách giữa 
cái cũ và cái mới"? "Nối lại mối quan hệ giữa cái cũ và cái mới" không? Nếu thế thì là cái cũ nào 
và cái mới nào? Phải chăng cũ là cái cộng hòa, mới là cái cộng sản? Hoặc cũ là cái quốc gia, mới là 
cái quốc tế (cộng sản vẫn chưa hề bỏ). Hoặc cũ là Việt Cộng quốc doanh tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, mới là Việt Cộng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Hoặc cũ là Vietnamese-in-short, mới là Vietnamese-American. Hoặc cũ là Mỹ bảo vệ tự 
do dân chủ, mới là Mỹ bồ bịch với độc tài chuyên chính? Trong khi bốn đề tài của cuộc hội thảo là 
như sau: 

- Cultural and Social Perspectives on Vietnam (Viễn tượng văn hóa và xã hội VỀ, Ở, TẠI (?) 
Việt Nam) 

- Vietnam Community in the United States (Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ)  
- Doing Business in Vietnam (Kinh doanh tại Việt Nam) 
- Reconstruction and Reconciliation (Tái thiết và hòa giải) Tôi không thấy cái cũ và cái mới 

đâu cả. Thế thì phân khoa Khoa Học Chính Trị Đại Học San Diego ấm ớ giữa đề tài và nội dung 
hay tính chuyện đeo râu đội mão cho Việt Cộng hoặc động não (brain storming) hai bên mà khỏi 
tốn tiền? Phải chăng đây cũng là một chuyện treo đầu heo bán thịt chó? 

Đấy là phía Mỹ. Giờ đến phía Việt. 
Về quí vị không-cộng-sản, tôi không giám nói. Riêng quí vị chống-cộng, theo tôi, thì có lẽ họ 

luôn luôn hiểu Việt Cộng là lũ mặt trơ trán bóng. Chúng lúc nào cũng chỉ nói lấy được. Bạn ở trong 
giang sơn của chúng, thì chỉ có mỗi một cách là ngồi nghe chúng nói nhảm. Thứ nhất ù lì, thứ nhì 
đồng ý. Ngoài giang sơn của chúng thì chúng không có liêm sỉ, không bao giờ biết ngượng mồm và 
mỏi mồm. Cứ hỏi tiến sĩ Kissinger bốn năm năm nói chuyện với lũ điếc tại Paris. Cho đến khi 12 
ngày đêm ném bom. Cứ hỏi đại úy Phan Nhật Nam mấy năm hội nghị bốn bên ở trại Davis. Cho 
đến khi giải tán. Chúng cứ là cái đĩa máy hát rỉ, quay hoài quay hoài. Cần gì sự thực, cần gì nghĩa 
lý. Mấy ông ngớ ngẩn tin một phần nào, là chúng ăn tiền rồi. Trong khi thực ra, với chúng, chỉ hoặc 
là cây gậy tổ chảng, hoặc là củ cà rốt thật bự. 

Vậy thì ngồi nói chuyện với chúng thà vạch đầu gối ra mà nói. Nên nếu ngồi xuống mà nói 
chuyện với chúng thì chỉ có lợi cho chúng, là mặc nhiên chính thức hóa cương vị của chúng. Có 
chấp nhận tư cách chính thống của chúng, thì mới ngồi nói chuyện với chúng chứ. Có tin là chúng 
cũng biết phải biết quấy, thì mới chuyện trò với chúng chứ! Luận điệu cho là không ngồi lại với 
nhau thì làm sao chuyện trò hòa giải được, làm sao khiến người cộng sản "đổi mới" thì, ngay chính 
tôi cũng thấy, khó lòng đứng vững trong trường hợp đối với người cộng sản. Điển hình là thảm 
cảnh Kissinger và Phan Nhật Nam! 

Đây có lẽ là lý do chính khiến mấy vị chống-cộng phản đối những vị chuyện trò với cộng sản. 
Riêng tôi, tôi thấy cũng chính đáng thôi. 

Quí vị không-cộng-sản nghĩ sao về thái độ này của chúng tôi? Xơ cứng, ngoan cố, lạc hậu, 
không tiến bộ? Chúng tôi đành chịu búa rìu, chẳng biết làm sao khác. Có lẽ đành phải xin phép để 
nhắc quí vị nghiền ngẫm thêm về những lời tuyên bố của ông Nguyễn Hữu Đang (Phỏng vấn 
Nguyễn Hữu Đang, NgD64). Tuy nhiên, đó là chuyện chuyện trò tay đôi. Nếu từ tay ba trở lên thì 
lại khác. Cộng-sản, không-cộng-sản, chống-cộng đều có nhu cầu đắc nhân tâm của các phe không 
thù địch. 
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Cho nên có lý luận là mình không dự thì chúng nó vẫn "đường chúng chúng cứ đi". Ở đây, tôi 
nhớ lại một vài trường hợp hơi tương tự. Tại Hội Nghị Genève, ngoại trưởng Trần Văn Đỗ nhất 
định không ký, dù biết mình không ký thì "đường chúng chúng vẫn cứ đi". Tại Hiệp Định Paris, 
Nguyễn Văn Thiệu bị ép và rồi chịu ký. Tất nhiên Thiệu không ký thì "đường chúng chúng lại cũng 
vẫn cứ đi". Nhưng giá trị giữa hai thái độ trong hai cuộc chơi khó có thể lầm lẫn. Cái nào hay, cái 
nào vì chính nghĩa. Và cái nào tệ mạt, cái nào vì lợi ích cá nhân thật rõ ràng. Và nếu cái chữ ký 
trong cả hai trường hợp đều chẳng là điều cần thiết nhưng nếu có thì vẫn có "chính nghĩa cho chúng 
nó" hơn. Nếu không thì chúng đã chẳng phải ép buộc làm gì! 

Vậy thì nếu thấy những tổ chức đứng đắn mời, ta rất nên tham dự, với điều kiện đã chuẩn bị 
thật chu đáo, cử người thật có khả năng, và, quan trọng hơn hết, đã đả thông và tìm sự đồng tình 
của "kẻ thù của kẻ thù ta", để trở thành thế mạnh (cây gậy tổ chảng). 

Có điều đây mới là vấn đề. Nó tùy thuộc việc phải làm sao nhìn cho ra những cái thành phần 
thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu; cái ý đồ thực sự của ban tổ chức; thành phần của họ là những ai; 
thể thức tham dự và đóng góp ra sao vân vân. Nếu không nắm vững những vấn đề đại loại như vậy, 
thì rất có thể thành phần thứ ba, thứ tư, thứ năm gì lại cũng vẫn chỉ là còn có "phe ta" và "phe nó". 
Thì hóa ra chẳng có đối thoại, chẳng có tìm hiểu gì ráo trọi, mà là chỉ vụ hình thức. Rút lại phe ta 
trở thành bung xung để phe nó thủ lợi, rêu rao mà thôi. Nói ví dụ như lũ thời cơ chủ nghĩa, lũ hạm 
lớn hạm nhỏ muốn tạo "chính nghĩa" để thanh thiên bạch nhật việc thì thụt với cộng sản chả hạn. 
Hoặc ai cấm được nhà nước cộng sản chi địa cho anh này chị nọ tổ chức hội thảo để rủ rê? Chúng 
tổ chức hội thảo, phe ta dự, thì tất nhiên ta và chúng như nhau, chẳng cùng chuyện trò với cộng sản 
là gì, cá mè một lứa. Thì quốc dân đồng bào trong ngoài nước còn làm sao phân biệt ai chính, ai tà? 
Và thế là chúng nhởn nhơ nói chuyện... yêu nước thương nòi, xây dựng quê hương, dự phần vào 
diễn tiến hòa bình, tranh đấu cho nhân quyền, đắp xây tự do dân chủ,... 

Do đó, trong vụ nói trên, phần tôi, tôi thấy Đại Học San Diego làm ăn không minh bạch về đề 
tài, ông Nguyễn Trọng Nho có thái độ thích đáng. Riêng Hội Người Việt Tại San Diego và nhóm 
ông Phạm Nam Sách thì không biết điều nghiên vấn đề đến mức độ nào, khi tham dự cũng như khi 
chống đối, dù cả hai việc đều cùng là đáng làm. 

Và nếu đáng làm, thì có phối hợp nhau, kẻ tung người hứng, để dành cho Việt Cộng những đòn 
chí tử không, hay chẳng ra đầu đũa gì, thì: 

- phe thứ ba (cả người Việt lẫn người ngoại quốc) sẽ tự nhủ: Hai bên tử thù mà họ còn ngồi lại 
chuyện trò phải trái với nhau được, thì sao mình còn phải bận tâm gì nữa mà không cứ nhảy vô làm 
ăn kiếm lời; 

- phe thời cơ chủ nghĩa dĩ nhiên hô hoán: Đấy nhé, chúng ta cũng làm cùng một việc, tìm... 
đồng thuận với người cộng sản, chứ có khác gì nhau đâu;  

- đồng bào trong nước, bị Việt Cộng loan tin méo mó là hội đoàn này, đoàn thể nọ đã hội thảo 
cùng "nhà nước ta", thì đành thở dài, gác chuyện tranh đấu sang một bên; 

- vân vân... 
Và câu chuyện cũng tương tự như việc có ký hay không ký của ông Thiệu và cụ Đỗ trên đây. 

Chẳng dự, thì "đường chúng chúng vẫn cứ đi", nhưng dự hay không dự vẫn có những hệ quả rõ rệt. 
Hoặc tệ hại hơn nữa, là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ tổ cho dân Cờ Hoa họ khinh là phe ta 
chẳng làm nổi trò gì, Việt Cộng mới là kẻ giỏi, thì thay vì làm việc chống cộng lại là làm lợi cho 
Việt Cộng, mới cả là một sự đáng buồn. Thà không làm, có lẽ lại ích lợi hơn. Làm mà như thế thì, 
Việt Cộng chỉ chi tí địa hay dùng đám chạy cờ cắc ké là đã đạt được những thắng lợi tâm lý, chính 
trị không sao kể siết. Và 75 triệu đồng bào khốn khổ bên nhà, dù muốn dù không cũng đặt rất nhiều 
kỳ vọng vào người ở hải ngoại, đành cam chịu một bề, kiếm ngày hai bữa ăn độn, mà chẳng thể 
dám vẫy vùng gì nữa! Cho nên, với sự ngu dốt của tôi, tôi thiển nghĩ, việc quan trọng của chúng ta, 
chưa phải là tham dự hay không tham dự. Mà trước hết là phải quan niệm rằng, khi làm việc ích 
chung, thì có quên nổi cái ta, cá nhân hay tập thể, để mà phối hợp công sức, thay vì chỉ làm lợi cho 
địch. 
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Bằng không dẹp nổi những cái nhỏ nhen, tự ái vặt, thì câu hỏi của tôi là: Có thực những vị đó 
làm việc ích chung, hay họ đang kiếm một cái gì khác cho riêng họ? 

 
 

 
MÍT ƯỚT BẦU BÁN 

 
Bên nhà, hồi xưa, cũng bầu bán ghê lắm chứ! 
Khi còn Pháp thuộc, có bầu các ông kỳ mục hội đồng hàng xã; bầu nghị viên hội đồng hàng 

tỉnh, hội đồng thành phố; bầu dân biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Những chức này, phần lớn, chỉ 
là danh hão mà các ông nhà giầu bỏ tiền ra mua (phiếu). Cử tri thì hạn chế, được o bế mua chuộc. 
Nên không làm gì ra chuyện bắt phải đi bầu. Thì còn làm gì có chuyện ăn gian. Lắm khi thắng bại 
hơn kém nhau chỉ có một phiếu! 

Đến khi nước nhà "độc lập", cũng có bầu. Lại phổ thông đầu phiếu lận! Nhưng điểm chính lại 
là ăn gian. Bằng cách chỉ người của mình mới được ứng cử. Bằng cách bắt buộc toàn dân phải đi 
bầu. Không đi bầu, không có thẻ cử tri thay thẻ căn cước, bị xét hỏi là mệt thở. Vẫn chưa đủ, nhiều 
khi còn nhét phiếu lậu vào, số phiếu nhiều hơn số cử tri! Kết quả là "các cụ Hồ, các cụ Ngô" đều 
chỉ đắc cử với số phiếu khiêm nhượng 98.99%. Cho ra vẻ cũng còn có tí liêm sỉ!!! Những lúc đó, 
tôi cứ mong sao được bầu bán tự do, muốn bầu thì bầu, không muốn bầu thì thôi, bầu cho ai tùy ý. 
Và, nếu được vậy, chắc chắn bầu bán trong làng, trong tỉnh, hay trong nước gì cũng sẽ "bầu đúng 
cử xứng" hết. Vì nước mình nhỏ tí, tiềm năng có hạn, ai làm gì bà con biết hết xẩy, chả lầm vào đâu 
được. Dĩ nhiên chuyện này có mà đến tết Congo mới có nổi ở Việt Nam. Đến khi sang đây, làm 
"Mỹ giấy", quyền cử tri được o bế quá trời, thì dốt chính trị cỡ tôi cũng phải hiểu rằng tất yếu là rồi 
thì đâu đâu cũng phải chọn chế độ dân chủ, dĩ nhiên tùy theo mức độ. Ngay dù ở các xứ còn vua 
chúa hay còn các lãnh tụ độc tài, thì ít nhiều cũng phải khoác tấm áo dân chủ giả hiệu. Nếu là dân 
chủ thật thì phải có đại diện của dân. Để ấn định ra hiến pháp, rồi theo hiến pháp đó mà cai trị hay 
xử đoán. Vậy thì là lập pháp làm ra luật, hành pháp thi hành luật, và tư pháp xét xử theo luật. Và 
dân chủ là pháp trị. Luật pháp là tối thượng. 

Lập pháp có quyền đề nghị luật, nhưng hành pháp, tư pháp có quyền bác nếu luật đó vi hiến. 
Hành pháp có thể đề nghị luật, nhưng lập pháp, tư pháp có quyền bác nếu luật đó vi hiến. Rút cuộc, 
tư pháp là tối hậu, có quyền diễn giải luật pháp. Biết vậy, nhưng đất nước Mỹ rộng lớn quá, thành 
phần dân chúng vô cùng phức tạp, chả biết tông tích ông Smith, ông Jones ra răng, dự luật đọc mờ 
mắt không hiểu nổi, tiềm năng đất nước thì vô hạn, quyền lợi chõi nhau chan chát, có vẻ rất khó 
chọn lựa, đâm ra hoang mang cùng cực. 

Đấy là nói trước đây, chứ từ kỳ bầu cử năm 1992 thì điên đầu luôn, vì nó bắt đầu một vụ tranh 
cử bằng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Kết quả là kẻ thiếu tư cách lãnh đạo quốc gia. 

Rồi năm nay lại tranh cử. Nghe nói có đến 50% cử tri không đi bỏ phiếu vì chán ngán. Điều 
này không làm ai ngạc nhiên. Vì phe đối lập không có gì sáng giá. Riêng tôi, tôi mang ơn phe cộng 
hòa đã vớt vát lại một phần nào cái quốc thể cho Hoa Kỳ, là tránh việc bới móc bẩn thỉu, đặt người 
Mỹ trước sự lựa chọn giữa nhân cách và... vô nhân cách. 

Tiếc rằng có lẽ người Mỹ đã đặt sự an sinh vật chất, bằng vào sự tạm ổn định kinh tế, trên sự 
an sinh tinh thần, nên ông Clinton tái đắc cử. Tuy nhiên, vẫn còn niềm an ủi là ông Clinton thắng 
bằng tỉ lệ 50% so với 41%, thì không phải là ông ta thực sự được tín nhiệm. Và điều an ủi lớn lao 
hơn nữa là kỳ này "Mỹ giấy" gốc Việt đã ý thức quyền hạn, biết sử dụng đường lối tranh đấu hợp 
pháp nên tích cực đi bầu. Theo báo Người Việt "thăm dò ngoài phòng phiếu các cử tri đi bầu (exit 
poll) tại Orange County và Los Angeles County cho thấy cử tri gốc Việt là cộng đồng người Mỹ 
gốc Á duy nhất đem đến đa số phiếu cho ứng cử viên Bob Dole trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua". 

Như vậy, từ kỳ tới, người Mỹ gốc Việt nhất định sẽ được quan tâm đặc biệt, và sẽ có tiếng nói 
đáng kể, nếu chúng ta bắt đầu phát triển công việc vận động người Việt đi bầu, mà một nhóm người 



261 
 

trẻ tại Quận Cam đã làm ít lâu nay. Tập hợp được 100,000 cử tri chả hạn, nhất tâm cùng bầu một 
danh sách, thì tiếng nói của chúng ta sẽ dõng dạc biết là bao nhiêu, đòi gì mà chẳng được!!!  

 
 
 
 
 
 

CÁC VỊ HIỀN NĂNG ĐÂU HẾT CẢ RỒI? 
 
Làm sao có thể tưởng tượng một xứ ảnh hưởng tây phương nặng mà lại đi bầu một ông tổng 

thống gốc đông phương. Thế mà chuyện đó đã xảy ra tại xứ Pérou, một xứ chỉ mới đây thôi không 
xa lạ gì lắm với các chính thể độc tài; và ông Alberto Fujimori, dĩ nhiên gốc Nhật, đã đắc cử một 
nhiệm kỳ lại đang chuẩn bị tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ nhì, đối đầu với ứng cử viên Perez de 
Cuellar, cựu tổng thư ký LHQ. 

Tuy vậy, cũng chưa lạ. Lạ hơn là bà vợ ông, bà Susanna Higuchi, dĩ nhiên cũng gốc Nhật, lại 
trái ngược truyền thống Nhật phu xướng phụ tùy, bất đồng chính kiến nặng nề với chồng, tố cáo 
chính phủ của ông đầy rẫy tham nhũng, dọn ra khỏi dinh tổng thống để phản đối đạo luật do ông 
ban hành cấm thân nhân tổng thống ứng cử tổng thống hay quốc hội, có lẽ vì bà tính ra ứng cử tổng 
thống tranh với ông không chừng. 

Ông Fujumori tuyên bố không cho bà làm đệ nhất phu nhân nữa, nghĩa là kèm theo cả việc bà 
không còn văn phòng tại phủ tổng thống, không còn thư ký riêng, không còn công xa, không còn 
cận vệ, không còn được chính phủ đài thọ sự di chuyển, vv... Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng 
bà Higuchi có hoàn toàn tự do của một công dân với mọi tham vọng chính trị hiến định. 

Lại còn lạ hơn nữa là hai ông bà có ba con nhỏ, thì đều ở cả với ông. Rồi không biết bà có phải 
trả tiền cấp dưỡng con cái và thường xuyên vào dinh thăm chúng và thăm... ông không??? Tội 
nghiệp ông, gà trống nuôi con, làm sao còn thì giờ lo việc nước! 

Theo cách suy nghĩ cổ truyền của người Á Đông chúng ta thì bà Higuchi thật hư thân mất nết, 
đáng mang mà gọt đầu bôi vôi, đóng bè trôi sông: đã không vâng lời chồng còn mang ra bêu riếu, 
rồi lại bỏ bê chồng con ra ở riêng. Nhưng theo lối suy nghĩ tiến bộ ngày nay, thì bà thật đáng suy 
tôn, chí công vô tư, sòng phẳng, hoàn toàn tự lập, để quyền lợi chung lên trên và hy sinh quyền lợi 
riêng tư. 

Cũng thế, ông Fujimori đáng chê ở chỗ gia chưa tề nổi thì làm sao mà trị quốc được, sao không 
biết thân biết phận xin nghỉ sớm như ông Nixon, về đoàn tụ với gia đình? 

Nhưng cũng lại phải khen ông thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh 
mần, cúp hết, để tiết kiệm công nho. 

Đấy là nhìn sơ sơ bên ngoài, không biết bên trong còn có quanh co uẩn khúc những gì. 
Mà không biết họ là thế hệ thứ mấy tại Pérou rồi? Và đáng lẽ họ phải là con cháu hai cụ Lạc 

Long Quân và Âu Cơ nhà mình mới phải. Không đồng ý là vui vẻ cưa đôi, cả sơn hà, cả con cái, ai 
lo việc người ấy, hổng có uýnh lộn gì ráo trọi, mệt cả chàng mệt cả nàng, mà chỉ béo mấy cha thày 
cãi. 

Giá mà người Việt chúng ta tái lập lại được truyền thống tổ tiên, chắc đất nước giầu đẹp mấy 
hồi. Nhỉ! 

Thì chúng ta sẽ có cái cảnh cành đào mọc đâm lên, mọc chĩa xuống, mọc quay phải, mọc quay 
trái, mọc hướng đông, mọc hướng tây như ô/b Đỗ Quyên khuyên nhủ. Nhưng đây không là đồng 
thuận đâu, mà là hoà nhi bất đồng thì phải. Vả ăn thua là các ông bà cộng sản các ông bà ấy có chịu 
hòa và cho mình bất đồng không ấy chứ. Khuyên nhủ kẻ yếu làm quái gì cho mất công, thưa các vị 
hiền năng! * 
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Cynisme [bi quan yếm thế] là thái độ huỵch toẹt, ngang bằng xổ ngay, có sao nói vậy, dù cho 
người bị nhắc đến có kêu là sống sượng, trắng trợn, trâng tráo thì cũng vẫn cần cho lúc này. 

Romain Rolland nói: "Nỗi tận khổ mà nhân loại gánh chịu không phải là sức mạnh của những 
kẻ bạc ác mà là sự yếu hèn của các bậc... hiền năng" (Le pire mal dont souffre le monde est non la 
force des méchants mais la faiblesse des meilleurs). Những bậc "hiền năng" Việt Nam của thời đại 
chúng ta nhiều lắm, gồm trong bốn loại: 

- loại thánh thiện thực, không nói thánh thiện mà chỉ làm việc thánh thiện; loại này phải may 
mắn, có phúc có phận lắm trong đời mới gặp một lần;  

- loại nói thánh thiện mà chẳng làm việc thánh thiện; loại này nhan nhản ngoài đường ngoài 
chợ, trên báo chí; nói làm dáng để vơ phần đẹp đẽ về mình, để hành sử quyền lực theo những mưu 
đồ tối tăm của họ; chữ nghĩa huỵch toẹt gọi là nhân nghĩa bà tú Đễ; 

- loại tin rằng người nói thánh thiện là người thánh thiện; loại này, nói năng thanh nhã, thì là 
cho họ tâm hồn trong sáng nên cả tin, còn nói năng huỵch toẹt, thì cho là lũ ngu đần, nghe sao liền 
vội tin làm vậy; 

- loại nói thánh thiện để lừa bịp mà làm việc bất nhân; lũ cộng sản là tổ sư về mục này, lũ ngụy 
cũng vào loại kha khá. 

Mọi điều đều dễ hiểu, vì người thánh thiện thì thánh thiện ngay tự trong tâm, tối ngày bận rộn 
về việc làm điều thiện, khó mà còn thì giờ để mà nói năng, phân tích điều thiện, điều ác, để mà 
khuyên thế này, nhủ thế kia. Chỉ kẻ có lòng thù hận mới nói chuyện xóa bỏ hận thù, hoà giải hòa 
hợp. Người dân lương thiện có bao giờ nghĩ đến thù hận nhau để mà đặt thành vấn đề hòa giải hoà 
hợp? Rút lại chỉ toàn hiền năng... giả! 

Lại còn những bậc "hiền năng" quốc tế nữa. 
Tôi không đủ kiến thức để hiểu tại sao Liên Hiệp Quốc và Mỹ lại mang quân vào Haiti. Nếu 

nói là vì nhà cầm quyền Haiti độc tài, tàn ác thì thiếu gì quốc gia khác còn ghê gớm hơn, sao không 
can thiệp. Xem ra cũng chỉ là việc nói thánh thiện mà không thực sự làm việc thánh thiện. Rút lại là 
mọi việc cứ lem nhem, chẳng đâu vào với đâu, như ở tất cả mọi quốc gia có bàn tay Liên Hiệp 
Quốc và Mỹ can thiệp vào. 

Nixon đã nói: 
Một trong những bài học chúng ta phải rút ra từ vụ Việt Nam là nếu chúng ta không hành sử 

quyền lực cho điều thiện, thì sẽ có rất nhiều tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Khiêu Sămphăn, Pol 
Pot nắm lấy. 

Còn De Gaulle thì: 
Nếu những người khôn ngoan từ chối hành sử quyền lực, thì những tên điên cuồng, những tên 

cuồng tín nào đó sẽ chớp lấy. 
Rốt cuộc là làm sao cho các bậc "hiền năng" hết... yếu hèn nhỉ! Tuy vậy, méo mó có còn hơn 

không. Giá mà Liên Hiệp Quốc và Mỹ cũng can thiệp luôn vào Việt Nam lần nữa thì tốt quá. Vì 
thực ra vấn đề Việt Nam không thể giải quyết riêng giữa người Việt Nam hay cả giữa các quốc gia 
láng giềng với nhau, ngay từ lâu lắm rồi. 

Tôi thấy, trước một thực tế nhân sự như ngày nay, trước nạn nhân mãn của đất nước, trước 
nguy cơ Trung Quốc thực hiện tham vọng Đại Hán, trước tình thế bất ổn trong vùng, người Việt 
Nam làm chính trị phải biết nhìn xa trông rộng. Quí vị cứ hỏi những người từ 60 tuổi xấp lên, nghĩa 
là những người đã có kinh nghiệm sống thật bản thân, nhận định về từ 1945 trở đi, thì biết. Có phải 
ngoại nhân cai trị còn có chút kỷ cương, luật pháp, còn đỡ thối nát tham nhũng, còn được yên ổn 
tay làm hàm nhai, còn làm ăn đến tối gối đầu đến sáng hơn khi người mình làm chủ đất nước hay 
chăng? 

Nạn bành trướng Đại Hán kể như là một tiền oan nghiệp chướng đương nhiên của Việt Nam, 
bất cứ lúc nào mà người dân Việt chẳng ý thức một cách rõ ràng, nói gì đến những người làm chính 
trị, đâu phải chờ đến tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, ngoại trừ lũ sinh ra vốn bản chất tay sai: 
Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hay, trong thời đại chúng ta, là tập đoàn Việt Cộng. 
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Nhưng mới đây có một xu hướng báo động mới về mối đe dọa bành trướng Đại Hán này. Điển 
hình là trong câu chuyện của ông Nguyễn Đình Huy (chủ tịch Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc Và 
Xây Dựng Dân Chủ) với ông Chử Bá Anh và trong bài Đường Mòn Chống Cộng của ông Trần Văn 
Kha trên nhật báo Người Việt. Hai ông ngụ ý là nên để Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để giúp nhà nước 
đối phó với nguy cơ đó. Nhưng nếu khi nguy thực, Hoa Kỳ lại tái diễn cái mửng 1975, thì rồi 
sao??? Có vẻ như người ta cứ chờ từng biến cố tới, rồi mới có từng phản ứng! Không biết hai ông 
này có lúc nào đã tin rằng "xu thế thời đại" ngày nay của nhân loại là... hòa bình dân chủ hay 
không? Chắc là không, vì cả hai đều nghĩ là Trung Cộng vẫn hiếu chiến, vẫn nhấp nhổm xâm lăng. 
Tôi cũng nghĩ chẳng làm gì có cái "xu thế tất yếu" là hòa bình dân chủ. Nhưng lại cũng không nghĩ 
Trung Cộng nhất thiết là hiếu chiến, ôm mộng xâm lăng kiểu cũ. 

Đế quốc mới xâm lăng theo kiểu mới. Duy trì lực lượng để thành cường quốc, để bảo vệ biên 
cương lúc này đã lỗi thời, ngay cả với các quốc gia tiến bộ, chứ đừng nói đến Việt Nam chưa làm 
ra nổi viên đạn, chưa lọc được nổi một giọt xăng, trước một siêu cường có bom khinh khí, bom 
nguyên tử, bom... người. Trong quá khứ, chúng ta đương đầu với bắc phương được, vì chiến tranh 
là gươm đao dáo mác. Ngày nay thì khác. Vả lại xưa kia các quốc gia sống lẻ tẻ, ai lo phận người 
nấy. Ngày nay, nếu có, nguy cơ Đại Hán là của chung Đông Nam Á, nếu không nói là của chung 
nhân loại. 

Trước đây, Mỹ đã dùng Nam Việt Nam làm tiền đồn chống Trung Cộng đến người Việt cuối 
cùng, để cho Mỹ và các quốc gia khác được yên ổn làm giầu trên xương máu Việt Nam. Tất cả các 
quốc gia đó chỉ lợi dụng mà không đóng góp. Chúng ta chẳng may có những tập đoàn lãnh đạo ở cả 
hai miền ngu đần, nên đành chịu đổ nát, chết chóc, nghèo đói cho đến ngày nay. Vậy không có lý gì 
chúng ta lại đâm đầu trở lại làm tiền đồn hay đắp đập be bờ, mang thân xác ra đỡ đạn để cho thiên 
hạ tiếp tục tọa hưởng nữa. 

Tôi quan niệm vấn đề Việt Nam ngày nay là của toàn vùng, của toàn thế giới, nhưng không có 
khả năng để đưa ra một sách lược nào trong vấn đề này. Chỉ xin gióng lên một gợi ý với quí vị hiện 
đang nói đến một Việt Nam lắm tài nguyên, nhiều nhân tài, phú cường, tiên tiến, vv... 

Chúng ta đừng nên để những danh từ rỗng tuếch và huyền thoại dựng đứng của những tài liệu 
tuyên truyền lừa dối dẫn dắt. Chúng phải tìm cách vận động quốc tế hóa vấn đề Việt Nam, vấn đề 
Đông Dương, vấn đề Đông Nam Á. Nhờ thiên hạ quản trị cho một thời gian, may ra học hỏi rồi, 
chúng ta sẽ biết tự cai trị lẫn nhau chăng. 

Với tôi, tôi mới chỉ thấy mấy người trẻ nhìn đúng đường đi: ông Nguyễn Đình Thắng tính mở 
văn phòng vận động quốc hội, và các ông Nguyễn Hữu Chung, Lý Thanh Bình tính vào quốc hội để 
ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ. Còn tất cả chỉ là chạy vòng ngoài, hoặc, tệ hơn, vờ vịt để 
làm ăn chia chác với cộng sản.  

 
 

 
THƯỜNG DÂN THẮC MẮC 

 
Tôi có một vài thắc mắc. 
Mấy người già Việt Nam bên này thì kẹt trông thấy rồi. Con cái bận rộn, cháu chắt không nói 

được tiếng Việt, lại cũng không thể dạy dỗ chúng kiểu Việt Nam. Ở chung với con cháu cũng dở 
mà ở riêng cũng dở. Ở chung mà con cháu không hiếu thảo thì lủi thủi thân già, mà hiếu thảo thì là 
kẻ phá đám hội. Chúng muốn đi đâu, để mình ở nhà không đang tâm; hy sinh ở nhà cả thì mất vui; 
đi cả thì lắm cái lỉnh kỉnh. Hạnh phúc nhất có lẽ là chỉ ở đâu đó gần con cái có cháu chắt nhờ trông 
nom, có vườn tược nhờ chăm sóc (mà mình lại cũng ưa những công việc đó) và sòng phẳng trong 
việc hưởng tiền già, medical, medicare. 

Mấy ông bà xồn xồn thì cũng nhiều cái rắc rối tơ. Trước hết là sự vùng lên của con cháu bà E 
Và. Con cháu ông A Dong có vẻ cũng biết thân biết phận rồi. Nhưng khúc mắc của vấn đề là mức 
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độ. Cụ Khổng bảo cứ trung dung, không thái quá, không bất cập. Nhưng không biết cái trung dung 
nó nằm ở chỗ nào. Có những ông nhũn như con chi chi, mà các bà vẫn chưa chấp nhận... chỉ tiêu. 
Có thể vì các ông không còn võng lọng nghênh ngang một thuở. Lại có bà vẫn hiền như... ma xơ. 
Mà các ông lại cứ ngoan cường... túng tắng, vì chê bà nhà hết thơm như... múi mít, không bằng 
mấy bà chưa... chấp nhận chỉ tiêu. Thành ra tình nghĩa cứ như mây mùa thu, khói trong lò. Và luật 
sư làm giầu. 

Chưa kể nỗi con cái được xã hội bảo vệ đủ thứ, nhưng lại đổ trách nhiệm lên mình. Kể lý luận 
rằng không nhận trách nhiệm bổn phận thì đừng đẻ cũng đúng. Nhưng chỉ đúng với ai sinh con đẻ 
cái ở bên này. Chứ đã... trót đẻ ở đâu đâu, thì đành thi phúc thi phận, tạm nhủ cứ mang lòng thương 
ra hy vọng xóa bỏ... ngõ ngách bụi đời của các cô các cậu. Chứ biết làm sao bây giờ? Tôi thấy 
người Việt mình sáng giá trong nhiều lãnh vực lắm. Chắc thiếu gì vị đã để tâm khảo sát, tìm ra cách 
giải quyết mấy vấn đề căn bản trên. Giá được các nhà tâm lý học, cố vấn gia đình, cán sự xã hội,... 
chỉ giáo trên mặt báo cho mọi người bớt được nỗi niềm thì quí hóa quá. 

 
* 

 
Những người tôi quen biết chê Hoa Kỳ và ca tụng xứ nọ xứ kia có những chương trình an sinh 

xã hội tốt đẹp hơn nhiều. Ngoài Việt Nam, tôi chỉ biết có Hoa Kỳ, nên chẳng biết đâu mà mò, 
nhưng tạm hiểu là, ở Hoa Kỳ, hình như chỉ người thường thường bậc trung là khổ. Giầu hẳn thì dĩ 
nhiên còn gì nữa mà lo. Nghèo hẳn thì được chính quyền trợ cấp. Cũng vậy, trẻ hẳn hay già hẳn thì 
khỏe. Còn kinh tế bậc trung là phải đóng đủ mọi thứ thuế và xồn xồn là cứ phải còng lưng ra làm 
việc. 

Bé mà nghèo, được nhà nước chăm lo, lớn lên đi làm đóng thuế, về già lại được nhà nước săn 
sóc, thì cũng hợp lý. Có thể coi là cái quyền cũng được. Trường hợp người Việt mình có phần đặc 
biệt. Chưa đóng góp gì nhưng cũng được nhà nước chiếu cố. Càng được hơn. Miễn đừng lạm dụng. 
Lại có nhiều khoản trợ cấp lắm. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh riêng tư, tôi có băn khoăn riêng về cái 
khoản AFDC (Assistance For Dependent Children), tức khoản trợ cấp cho những gia đình có con 
nhỏ mà ở trong tình trạng kinh tế thấp kém nói chung và mấy cô gái ngoan (không chồng mà chửa) 
không có nghề nghiệp mưu sinh. Theo tôi hiểu, thì vì lo cho đứa trẻ, nên chính phủ trợ cấp cho cha 
mẹ, với mục đích giúp đỡ phương tiện chăm lo cho con. Điều này hoàn toàn nhân đạo và hợp lý đối 
với những bực cha mẹ gặp lúc không may không đủ điều kiện lo cho con cái. Nhưng có những 
trường hợp cha mẹ không lý đến con cái, chửa đẻ bừa bãi, nhiều khi cố ý chửa đẻ cho nhiều để 
sống nhờ bằng chính những món mà chính phủ trợ cấp cho đứa trẻ. Như thế sẽ có sự việc là họ 
càng chửa đẻ bừa bãi càng được hưởng thêm trợ cấp, mà rút lại những đứa trẻ càng bị thiếu thốn. 
Xin quí vị cho biết nhà nước có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn không? Tôi thấy nói có 
những gia đình sống bằng an sinh xã hội hàng mấy đời. Như vậy đành chịu nuôi báo cô bọn ký sinh 
trùng ấy mãi mãi sao? Lại còn rắc rối thêm là khi được trợ cấp thì được luôn bảo hiểm sức khỏe 
(chưa kể các khoản khác) khiến nếu đi làm, trừ thuế, mua bảo hiểm, hóa ra thua lãnh trợ cấp xa. 
Vấn đề này lại còn liên quan đến một điều đáng rớt nước mắt hơn nữa. Là tụi trẻ hiện nay muốn 
chống đối hay thoát ly sự rèn cặp của cha mẹ, thì cứ kiếm một cái... bầu, rồi khai unwed mother 
[gái ngoan không chồng mà lại có con] là có trợ cấp và ra ở riêng. Và rồi tệ nạn trên đây bắt đầu: 
Chửa đẻ bừa bãi để lấy thêm trợ cấp, và những đứa trẻ càng bị bỏ bê hơn; không giám đi làm, vì 
thu nhập kém lãnh trợ cấp! 

Tôi biết có cơ quan truy tầm phụ hệ để qui trách vào người cha, nhưng hình như không đắc lực 
lắm. Tại sao? Vì thiếu nhân viên? Sao không tăng nhân viên để công việc có hiệu lực hơn, để giảm 
bớt tệ nạn và tránh cho đứa trẻ tình trạng bị lợi dụng? Tiền trợ cấp cho đám ký sinh trùng đó dùng 
để trả nhân viên truy tầm ra kẻ lãnh trách nhiệm chả là có lợi nhiều bề, cho nhiều người, cho xã hội 
hơn sao? Nhân tiện, tôi cũng tò mò hỏi thêm: Ví thử cô gái đẻ xong, quẳng con cho chàng trai vô 
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nghệ nghiệp, thì nhà nước có truy tầm mẫu hệ để qui trách cô ta chăng? Nam nữ bình quyền mà, 
phải không? 

Tất nhiên những điều tôi nói, mọi người đã nghĩ tới và có giải pháp từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn 
nhờ quí vị giải đáp, vì vẫn thấy tệ đoan tiếp tục, và vì có một lũ con gái, lúc nào cũng ngay ngáy 
một ngày nào, một ả nào đó chán học hành, chán nữ công gia chánh, muốn nằm ngửa ăn sẵn, mà đi 
kiếm... cái bầu, thì có phải là nhà nước có ý định tốt mà mang họa cho vợ chồng chúng tôi và xã hội 
không? Chưa kể nếu có vị nào ôm mộng lớn, thì có thể phác họa một hệ thống an sinh xã hội tốt 
đẹp hơn cho Việt Nam tương lai, dựa trên kinh nghiệm của các nước tiền phong. 

Quí vị có thể vỗ về tôi là cứ yêu thương chăm lo giáo dục là không còn gì phải lo, hoặc lại triết 
lý rằng ai có cuộc đời của người đó để tự lý. Nhưng đã là cha mẹ thương con, làm sao không lo cho 
được, là công dân sao không tức về việc è cổ ra đóng thuế nuôi lũ ăn bám? Nhất là khi thấy chính 
nhà nước như vậy khác gì xúi bẩy tụi chúng, làm hại chúng tôi! 

 
* 

 
Học lực của tôi không được bao nhiêu, chưa xong trung học chương trình Việt, nên sự hiểu 

biết của tôi vô cùng giới hạn. 
Nhưng cứ theo sự suy nghĩ của tôi, thì chương trình học của Việt Nam – đúng hơn của Pháp – 

cũng khá chu đáo. Có lẽ là do có căn bản lâu đời, dựa trên chương trình cải tổ giáo dục từ thời cách 
mạng, thời Napoléon cộng với sự đóng góp của các vị mô phạm Việt. Thành ra mỗi ban đều đã 
được nghiên cứu, có những môn, những phần liên quan chặt chẽ, cần và đủ. Nghĩa là việc học 
tương đối có kết quả, đưa lại một số kiến thức đại cương bao trùm khá nhiều lãnh vực. Nếu cần phê 
bình, thì là nó (vốn dĩ) thiếu tính cách thực dụng, nặng phần trí dục và nhiều may rủi trong việc thi 
cử. Nhưng có lẽ những nhược điểm này phần lớn là do phương pháp nhiều hơn là do chương trình. 

Thật vậy, khi Napoléon cải tổ giáo dục là để phục vụ giới thừa ăn thừa mặc, cần thông hiểu 
thiên văn địa lý để trà dư tửu hậu trong phòng khách, hoặc cái Bacccalauréat [tương đương bằng tú 
tài Việt Nam] là một kỳ thi nhập học của 6 phân khu đại học, thì học như thế, thi như thế hoàn toàn 
có lý do vững chắc. Nhưng mang áp dụng vào chương trình giáo dục phổ thông cho một dân tộc thể 
chất ốm yếu, kinh tế èo uột, đội ngũ nhân công ít ỏi, trường ốc giới hạn rồi, có thể chỉ vì thiếu may 
mắn, không gặp bài tủ về một môn nào đó là tiêu luôn 12 năm đèn sách, năm sau tiêu luôn về một 
môn khác, năm sau nữa, vân vân và vân vân, tiêu luôn tương lai (?) ở sa trường, thì quá uổng cho 
đương sự, cho đất nước! 

Sang đây, theo dõi việc học của con cái, tôi thấy yên tâm hơn về cái khoản may rủi. Không còn 
chuyện học tài thi phận. Bất quá có rủi thì cũng chỉ phải học lại cái môn thiếu điểm, vài ba lần rồi 
cũng xong. Điều này thật hợp lý. Nhưng ngược lại, tôi thấy có nhiều cái bất ổn. Trước hết, nhà 
trường chỉ lo dạy môn học, hình như không giám nhận cái việc dạy dỗ luân lý đạo đức, mà coi như 
đó là trách nhiệm của gia đình và nhà thờ. Trong khi gia đình thì viện cớ bận mưu sinh, nhà thờ 
phần lớn chỉ lo cái chuyện đời sau xa lắc xa lơ. Chưa hết! Muốn tốt nghiệp, chỉ cần đủ số units [giờ 
học], ngoài một số ít cho đủ ngành major [chính], còn thì học gì cũng được, hoặc kéo dài bao lâu 
cũng được, đưa đến tệ trạng chọn thày dễ, môn dễ cho có điểm cao, mà thực học chẳng có bao 
nhiêu. 

Khi theo dõi các con về việc học của chúng ở trường, tôi khó nhận ra được sự liên kết giữa 
môn nọ với môn kia. Ví dụ Sử không học từ đầu đến cuối mà chỉ cần học một giai đoạn nào đó, 
một thời đại nào đó. Toán học một phần nào đó. Dĩ nhiên có những môn có đòi prerequisites [điều 
tiên quyết], nhưng vẫn thấy quá ư lỏng lẻo, người học phải cố gắng lắm họa chăng mới liên kết nổi 
môn học nọ với môn học kia để mà áp dụng. Trong khi đó, nền giáo dục Hoa Kỳ cốt phục vụ đám 
đông, thì đám đông không phải là những kẻ có nhiều khả năng liên kết như thế. Trên đây là những 
băn khoăn của một người có con cái. Tôi thấy việc con cái tốt nghiệp ở Hoa Kỳ là sự đương nhiên. 
Chẳng còn thể đổ cho việc học tài thi phận, chẳng còn thể đổ cho việc không đủ tiền lo cho con ăn 



266 
 

học đến nơi đến chốn. Nhưng vấn đề là tốt nghiệp như thế nào. Có thực mảnh bằng đó bảo đảm một 
khả năng, một kiến thức gì chăng? 

Người Hoa Kỳ hình như họ không quan tâm lắm về việc này. Họ cứ tuyển dụng người tốt 
nghiệp vào làm trainee [thụ huấn], rồi huấn luyện, và chỉ cần sử dụng một phần nhỏ những điều học 
hỏi. Ngoại trừ những kẻ xuất sắc ngoại hạng. Còn người Việt chúng ta, muốn thành công thì cần 
tận dụng những điều kiện hiện có trong tầm tay để vượt trội những khó khăn đương nhiên của một 
sắc tộc còn quá mới mẻ trong cộng đồng đa chủng này đã đành, nhưng quan trọng hơn là cần tự hỏi 
ngoài việc học kiếm cơm, thì còn để làm gì nữa không??? 

* 
 
Hôm nay tôi xếp hàng chờ đến lượt ở bưu điện Westminster đường Bolsa. Sau tôi có mấy 

người Ấn Độ, Tàu, Đại Hàn, Mễ. Bỗng có hai cô người Việt – tuổi cập kê, trông rất mát mắt, ăn 
mặc thật đúng thời trang, không có dấu vết phèn nào chứng tỏ mới từ Việt Nam qua như tôi – lách 
vào trước. 

Mấy dân "thiểu số" đứng sau nhìn chằm chằm, làm tôi nhột quá, đành phải thưa với hai cô: 
- Hai cô vào làm gì đó? 
- Mua tem! 
- Mua tem thì xin hai cô xếp hàng chứ. 
- Lâu quá! 
Trời ôi, con cái nhà ai mà đẹp đẽ, thông minh, khôn ngoan và... mất dạy thế. Ra tên già này và 

những dân "mán mường" kia đều ngu độn hết, chẳng biết lâu chóng ra sao! Không biết ông bà nội 
ngoại, thân phụ thân mẫu của hai cô có đẹp đẽ, thông minh và khôn ngoan như thế không? 

Dân "mường mán" càng nhìn dữ. Tôi lại đành năn nỉ: 
- Hai cô ơi, tôi thì thế nào cũng được. Khổ nỗi những người kia họ không kể là hai cô phá lệ, 

mà họ chửi cả tụi Việt Nam mới khổ. 
Nhân viên đều còn bận. Cả hai cứ tỉnh bơ, đứng ỳ, tôi cứ phải lải nhải. Cuối cùng, có một ông 

nhân viên cũng người Việt, có vẻ cũng nhột, phán hai cô phải ra ngoài xếp hàng. Lúc đó vấn đề 
mới được giải quyết. 

Lại mấy hôm trước, tôi lang thang ở đường Brookhurst, quãng giữa Bolsa và Westminster, 
đang chờ đèn xanh, thấy một "bà cụ" (còn ít tuổi hơn tôi) xăm xăm băng qua đường. Tôi nắm "cụ" 
lại và hỏi "cụ" có thấy đèn đỏ không. "Cụ" trả lời:  

- Sao không thấy! Ăn thua gì. Mình đi thì cứ việc đi chứ. Việc gì phải đợi!  
- Thế cụ có ăn tiền mù không? 
- Không. Chỉ mới vay tiền già thôi. 
Lạy Chúa tôi! Tiền thì chịu khó lãnh, mà luật lệ thì lười theo. Điều tôi băn khoăn muốn hỏi quí 

vị là: 
Hai cô trẻ, nếu mới ở Việt Nam qua, thì sao học ăn học mặc mau thế mà không học được một 

tí kỷ luật sơ đẳng. Bà già hưởng quyền lợi thì nhanh thế mà sao không hưởng được một tí gì tinh 
thần trọng pháp? Tuy mới sang, nhưng theo tôi biết, thì những việc tương tự không hiếm. Sao vậy? 
Hoặc chúng ta đã quá hãnh diện đất ta giầu đẹp, dân tộc ta anh hùng rồi nên chẳng cần học ai nữa? 
Và như vậy thì ở nhà cho rồi, chứ sang cái đất "mên mọi" này làm quái gì nữa nhỉ? Giá được quí vị 
sang trước chỉ dạy cho cớ sự, thì vô vàn mang ơn.  

 
* 

 
Mới đây có chuyện lộn xộn về trợ cấp tàn phế trong cộng đồng Kamphuchia di tản, làm tôi lại 

nhớ có hồi cộng đồng Việt Nam tị nạn cũng tai tiếng về Medical [trợ cấp y tế], mà sợ cho bản thân. 
Tôi qua trễ, lại nhiều tuổi, đi làm không đủ số tam cá nguyệt (quarters) nên nay không có 

lương hưu, nhưng được tiền già và cả medical, medicare. Tôi bị mắc chứng hắt hơi xổ mũi kinh 
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niên, nhân tiện muốn biết thể thức, một hôm đến phòng mạch xin khám bịnh, kể lể bịnh tình. Chả 
thấy bác sĩ lắng tai nghe cho một lời, chỉ mang ống nghe chấm chấm vào ngực mấy cái, rồi biên toa 
cho thuốc dị ứng. Tôi khẩn khoản thưa thêm không phải dị ứng, mà là chứng kinh niên, quanh năm 
suốt tháng. Bác sĩ cũng vẫn phớt lờ, cho mua thuốc nhỏ mũi và... Telynol! Lại còn dặn tuần tới trở 
lại. Thật là chán. 

Tôi nghe nói Medical trả tới 75$. Vậy mà lại còn thấy Medicare báo ký nhận để bác sĩ lấy 
thêm 80$ nữa. Tôi thấy sợ quá. Chấm chấm mấy cái, nguệch ngoạc mấy thứ (ai cũng mua được ở 
siêu thị) chưa đầy năm phút, bất kể đến lời khai bịnh, mà chính phủ phải trả nhiều thế sao? Các vị 
"lương y" (như từ mẫu) không còn nhớ lời thề Hippocrate chỉ tính thù lao tương ứng với sự phục vụ 
con bịnh chăng? Hay tiền bạc, công lao bỏ ra đèn sách của các vị đó phải có "thặng dư giá trị" 
nhiều nhiều. Dù có muốn nhiều, ở bên nhà cũng đừng hòng. Sang đến đây, vớ được "của chùa", ăn 
gì mà ăn lắm thế! 

Điều tôi lấy làm lạ nhất là – theo tôi thấy – giấy tờ khai chỉ gồm khoản lý lịch và khoản dành 
quyền cho bác sĩ tính tiền chính phủ. Còn khi khám bịnb xong, không thấy phải ký giấy tờ gì để 
biết khám ra sao, tìm ra bịnh gì, điều trị thế nào. Như thế thì bác sĩ muốn khai gì cũng được, muốn 
đòi bao nhiêu tiền tùy ý, làm sao nhà nước biết mức độ phục vụ, và lần nào cũng tính tối đa thì sao? 
Tôi lại còn nghe nói có những vị "lương y" chuyên thu thẻ medical của "thân chủ" rồi "tùy nghi sử 
dụng", không biết có đúng chăng? 

Tôi mong được quí vị dẫn giải cho yên tâm, chứ không, theo sự suy nghĩ lẩm cẩm của tôi, thì 
quỹ nào mà chịu cho nổi, mấy ông bà bác sĩ thiếu lương tâm cứ giầu thêm, người đóng thuế cứ è 
mãi cổ ra gánh. Và biết đâu lại sẽ chẳng có một chuyện tai tiếng xấu mặt người mình nữa mất thôi. 

 
 
 

Ở HAY VỀ? 
 
NgD có nêu câu hỏi: Không biết người Việt hải ngoại rồi ra có mang những vốn liếng, kiến 

thức cần thiết và quí báu cho việc xây dựng đất nước trở về sống ở quê nhà hay không, và mong 
thân hữu-độc giả góp ý. 

Để quí vị tiện theo dõi vấn đề, tôi xin phép nhắc lại phần câu hỏi gợi ý được NgD đặt ra: 
1. Bạn có nghĩ mình sẽ trở về Việt Nam để sống không? Nếu không, xin cho biết tại sao? 
2. Bạn có nghĩ rằng cần phải có một số điều kiện nào thì mình mới về sống ở Việt Nam không? 

Nếu có, xin cho biết những điều kiện nào (cần phân biệt rõ những điều kiện chung và riêng)? 
3. Bạn có nghĩ rằng việc giới trẻ Việt Nam hải ngoại về nước sống có thể sẽ tạo nên một số vấn 

đề nào không (cho họ, cho xã hội, cho giới trẻ trong nước)?  
Tôi thật không hiểu NgD muốn gì khi đặt vấn đề rồi lại tuyên bố: Hiển nhiên không có ý kiến 

nào đúng hay sai hoặc đúng hơn, vì mỗi cá nhân trong chúng ta đều có một hoàn cảnh và lối suy 
nghĩ khác biệt... Một ông Tây xì xồ nào đó cũng nói một câu tương tự: Chân lý ở phía bên này dãy 
Pyrénées lại không là chân lý ở phía bên kia. 

Nói cho cùng kỳ lý ra, thì như thế thật. Có điều đúng lúc này lại không đúng lúc khác, đúng ở 
chỗ này lại không đúng ở chỗ khác, đúng với người này lại không đúng với người khác. Nhưng đã 
chẳng đúng, chẳng sai, chẳng đúng hơn, chẳng sai hơn, thì đường ta ta cứ đi, còn bày đặt bàn bạc 
làm gì cho mất thì giờ? Và tôn giáo, luật pháp, luân lý, đạo đức, truyền thống,... tất cả đều vô tích 
sự, nếu ta cứ đòi cái tuyệt đối ở cái cõi đời này. 

Chả hạn ông Nhật Tiến tuyên bố làm gì có tự do ở đất Mỹ này, thì đúng quá, triết lý sâu sắc 
quá. Ông Phạm Kim Vinh cứ dài mồm chửi nước Mỹ đầu trộm đuôi cướp cũng đúng nữa. Nhưng 
tương đối ra, thì nó cũng... hơi có tự do hơn, hơi nhân bản hơn các nơi khác! Nên các ổng vẫn cứ ở 
lì, chẳng chịu "mu" [chuyển] đi đâu cả! Vậy tất cả chỉ là sự lựa chọn cái tốt hơn, bài trừ cái xấu 
hơn. Cho nên khi ta mang một vấn đề gì ra thảo luận, là có ý tìm ra điều hơn lẽ thiệt, để làm theo 
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điều lợi, tránh điều hại. Dù không có gì là tuyệt đối, thì cũng vẫn lợi nhiều hại ít hoặc hại ít lợi 
nhiều, rồi dùng đó làm chỉ nam mà hành động. Nhất là việc ở hay về trong lúc này liên quan đến sự 
lợi hại cho đất nước, đặc biệt đối với những người tự nhận là...tị nạn. 

Do đó, tôi xin phép được lạm bàn. 
1. Hỏi rằng "có nghĩ sẽ trở về Việt Nam để sống không" chắc gồm có mong, có muốn, có định 

về Việt Nam sống không? 
Thất thập cổ lai hi như tôi, thì mong là cái chắc, nhưng muốn thì chưa chắc. Làm gì tôi chả 

mong sống ở quê cha đất tổ, chết cạnh tổ tiên ông bà. Nhưng vì sợ cộng sản, đành phải bỏ quê 
hưong làmg mạc di cư, rồì bây giờ di dân, tha phương cầu thực. Còn muốn thì phải làm, phải biết 
làm gì, làm như thế nào, phải tạo ra điều kiện mà làm. Nhưng tự xét không có tài, có sức. Nhìn 
quanh nhìn quẩn, trơ thân cụ, một con én già làm sao nên nổi một mùa xuân. Chưa kể thiên nan vạn 
nan, thời gian không đủ cho kẻ gần kề miệng lỗ. Đành tự nhủ mỗi thế hệ có những trách vụ phải 
hoàn tất. Xin dành việc đó cho người trẻ. 

Cho nên định về thì không. Vì không bắt cộng sản thay đổi được. Vì không có người để thay 
đổi. Vì không có phương tiện để thay đổi. Dù ngay cho là đã biết phải thay đổi như thế nào, chứ 
chưa nói đến việc chẳng biết phải thay đổi ra sao! Là tôi nói cái biết của những người thực tế, chứ 
cái biết viển vông của đám buôn ảo tưởng thì thiếu gì! 

2. Nói như trên, tất nhiên đã khẳng định là phải có một số điều kiện mới giám nghĩ đến việc về 
sống ở Việt Nam. Chưa kể còn phải phân ra sống tạm hay sống vĩnh viễn. Và dĩ nhiên cũng có 
những đòi hỏi chung, những đòi hỏi riêng. Tạm cho là có bốn loại người nay muốn về sống ở Việt 
Nam, tạm thời hay vĩnh viễn: 1/ thời cơ chủ nghĩa, 2/ tay sai ngoại bang, 3/ tay sai Việt Cộng, 4/ 
mai phục (rất hiếm). 

Còn một loại thứ năm, loại buôn ảo tưởng tôi nói ở trên. Loại này cho rằng về "xây dựng quê 
hương" thì có lợi tam tứ bề: dân có lợi, chủ có lợi, mình... có lợi và Việt Cộng có lợi... tí ti. Tí ti là 
bao nhiêu thì không biết, nên tôi tạm dẹp bọn này qua một bên. 

Mấy chục năm gần đây, thiếu gì các vị mang bằng cấp ngoại quốc về làm lớn? Nếu không phải 
là loại cẩu vĩ thảo, thì cần phải hết sức khiêm nhượng điều nghiên, nếu thực sự có nhiệt tình làm 
việc cho quốc gia xã hội. Để tránh vết xe cũ. Hãy nhớ chính cộng sản đã nói: Nhiệt tình cộng với 
ngu dốt thành phá hoại. Và nếu muốn biết chín chắn phải làm gì, thiết tưởng two heads is [are?] 
better than one [hai đầu óc hợp lại tất là hơn một], thì 350 cái đầu của Hội Chuyên Gia đâu phải 
chơi. Vậy mà họ đành quyết định: 

Thứ nhất, chuyên gia Việt Nam là những người công dân [sic] Việt Nam, dù mang quốc tịch 
nào, cũng đều có bổn phận đối với việc xây dựng đất nước. Thứ hai, từ nhiều năm nay, nhà cầm 
quyền Việt Nam cho áp dụng chính sách đổi mới. Nhưng chính sách này chỉ tạo điều kiện dung 
dưõng một guồng máy hành chính bất lực, một đoàn cán bộ quan liêu, nhũng lạm và không có khả 
năng xây dựng. Trong khi đó, đại đa số người dân sống trong bần cùng, đất nước suy đồi và không 
có tự do dân chủ. Việt Nam CHỈ CÓ THỂ phát triển và canh tân khi tự do dân chủ được phục hồi 
và guồng máy độc tài chuyên chính không còn nữa. Thứ ba, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam HIỆN 
NAY không cho phép chuyên gia Việt Nam tại hải ngoại tham gia vào công cuộc tái thiết và canh 
tân. Người chuyên gia Việt Nam ở hải ngoại sẽ nỗ lực cùng với mọi người Việt, ở trong cũng như 
ngoài nước, TẠO ĐIỀU KIỆN vãn hồi nền tự do dân chủ tại Việt Nam bên cạnh NHỮNG CHUẨN 
BỊ VỀ DỰ ÁN KỸ THUẬT. 

Một nền luật pháp nghiêm minh và một guồng máy cán bộ thanh liêm, trong sạch là điều kiện 
thiết yếu để bảo đảm cho tiến trình canh tân và xây dựng dân chủ cho Việt Nam. 

(Đại Hội Quốc Tế, do Hội Chuyên Gia Việt Nam tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn 6-9/3/1993) [1] 
Xin mạn phép lạm bàn: 
Chữ quốc tế nghe lớn lối quá. Một số ít ngoại nhân, một số chuyên gia Việt Nam tự các nước 

tới họp chưa thể là quốc tế. Người dân Việt Nam thuần túy luôn luôn tôn trọng đức khiêm cung. 
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350 vị kinh bang tế thế mà cùng đi tới một quyết định chung là quá tốt. Nhưng cũng hơi tốn 
kém. Giá thêm chút chất lượng bằng việc đã có thể cho biết phải TẠO ĐIỀU KIỆN NHƯ THẾ 
NÀO  và ĐÃ CÓ BAO NHIÊU DỰ ÁN KHẢ THI rồi thì xứng đáng tốn kém và hay biết bao. 

Nhưng đặt đúng vấn đề đã là trên đường đi đến thành công. Chúng ta chỉ còn việc chờ đợi. 
Tuy nhiên, hình như có một điểm thiếu sót: Trước hết cần có một dự án (đúng hơn một tổ 

chức) chính trị của các chuyên gia chính trị. Rồi nói gì mới nói.  
 
 
 

XIN KHÔNG ĐỒNG Ý 
 
Tôi xin được phép không đồng ý với cụ bà Trần Thị Xuân Thu. Đầu tiên, cụ cho cái gì cũng 

tương đối, kể cả chân lý. Theo tôi, có những chân lý tuyệt đối chứ. Như cái lẽ biến dịch: mọi sự 
không đứng yên mà đều thay đổi. Chả hạn cộng sản không thể trường tồn. Chả hạn cụ phải già, và 
tôi sẽ phải chết... Lại theo cụ, có bốn loại người sẽ về sống tại Việt Nam. Theo tôi thì bốn loại 
người đó đã, đang và sẽ về sống ở Việt Nam mới đúng (dĩ nhiên sống ở đây có nghĩa là làm ăn sinh 
sống). Vì chờ đến bây giờ mới chỉ "sẽ" thì khí muộn, không thể xếp vào bốn loại nhanh chân lẹ tay 
đó. Tuy nhiên, cả bốn loại đều không quan trọng lắm, ít nhất cũng là về số lượng, vì việc nhanh 
chân lẹ tay đòi hỏi một số khả năng, bản lãnh đáng kể, mà số đông khó lòng có được. Nhưng trong 
đám đó: Dân thời cơ chủ nghĩa, thì những bộ mặt già nua của chúng chình ình ra rồi, chả có gì đáng 
nói; lũ trẻ ranh tập tễnh cũng không đáng đếm xỉa, bất quá cũng chỉ kiếm chác cò con, khả năng 
kinh doanh, vốn liếng được bao nhiêu. Nên, nói chung, coi như bỏ. 

Đám làm tay sai cho ngoại bang cũng thế thôi, chỉ là kẻ thừa hành. Nguy hại chăng là thủ 
đoạn, mức độ độc hại của lũ chủ chúng. Còn thẩm quyền thanh lọc đầu tư lợi hại dĩ nhiên ở trong 
tay kẻ cầm quyền. Vậy thì bọn chúng cũng không có gì đáng kể. 

Lũ tay sai cho Việt Cộng lại càng không đáng nói, vì đã mang thân làm dân đổ vỏ, thì tài cán 
chẳng đáng là bao. 

Riêng loại mai phục, thì chính cụ cũng nhận là quá hiếm rồi, thành ảnh hưởng cũng chỉ có hạn. 
Nói tóm tắt là chẳng có gì đáng quan tâm. Ngược lại, chính loại thứ năm, loại mà cụ dẹp qua 

một bên không luận đến, theo tôi, lại rất quan trọng. Trước hết là vì số đông, sau nữa vì thực tế sẽ là 
như vầy: 

Chúng ta không phải sinh ra là đã yêu nước thương nòi. Chúng ta yêu quê cha đất tổ là vì nơi 
đó nuôi dưỡng ta, bảo bọc ta, chứa đựng kỷ niệm, công lao của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta chẳng 
còn nơi nào khác dung dưỡng, chẳng yêu chúng thì yêu cái gì? Nhưng mấy thế hệ mới đây, nói 
chung, bị bắt buộc đóng góp thì nhiều, trái lại không được đền đáp bao nhiêu. Khi cuộc sống thành 
khó chịu đựng nổi, lại có nơi chứa chấp, thì chúng ta ra đi. Đất lành chim đậu, ngay dù ta có quên 
luôn cái xứ sở đã mang lại đau thương, thì cũng có gì đáng trách. Thiếu gì người dân tộc khác đã 
chọn Hiệp Chủng Quốc hay quốc gia khác làm quê hương, dù quê hương họ chưa chắc thua kém gì 
quê hương chúng ta. 

Còn bây giờ ở Việt Nam có điều kiện sống được, thì có thể rất nhiều người lớn tuổi về vì cảm 
tình, vì kỷ niệm; có thể rất nhiều người ít tuổi về vì lợi lộc, vì thách đố. Đâu có gì mà chê, mà 
khen? 

Khen hay chê, họa chăng là việc họ có giám lương thiện nói thực chủ đích của mình, thay vì 
mang những chiêu bài yêu nước thương nòi ra để làm bình phong cho công việc vị kỷ. 

Nhưng họ chỉ về khi có những điều kiện khả quan, gồm điều kiện làm ăn (sử dụng nghề 
nghiệp) và điều kiện sinh sống (tiện nghi). Mấy ai bỏ nơi được trọng dụng về nơi bị bạc đãi, nơi 
sung sướng về nơi khổ ải. Năm ngoái, bà Rita Klimova, đại sứ Tiệp Khắc, người đặt tên "cách 
mạng nhung" cho cuộc xóa bỏ chế độ cộng sản, ở Hoa Kỳ chưa được ba năm, đã phải xin về nước 
trước nhiệm kỳ, vì sợ quen thuộc với tiện nghi vật chất. Chúng ta ở gần hai chục năm, dĩ chí có khi 
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chưa hề biết mặt mũi đất nước Việt Nam ra sao, thì cần điều kiện là lẽ đương nhiên. Cứ tưởng 
tượng một cuộc sống ở thành phố thiếu nước máy, thiếu điện, thiếu giấy đi cầu, muỗi mòng, gián 
chuột, làm gì phải năn nỉ ỉ ôi các "đồng chí"; chân lấm tay bùn, gối đất nằm sương ở thôn quê, là cụ 
sẽ thông cảm với các vị (trước kia) mang bằng cấp về làm lớn. Trách làm gì? Trách chăng là họ ngu 
mà lại cứ tự cho là khôn: chính trị không phân biệt nổi chính tà, kinh tế thua mấy anh gian thương 
vô học, xã hội chẳng giải quyết được mảy may, cho dù viện trợ như núi. Vậy chỉ mong sao lớp 
bằng cấp ngày nay về nước mà có thực học và có khả năng đã là quí lắm rồi. Thế cũng đủ có lợi cả 
ba bề bốn bên, và cứ tạm cho là được. Có điều, người có thực học, có khả năng thì luôn luôn chín 
chắn. Nên điểm duy nhất tôi đồng ý với cụ bà Trần Thị Xuân Thu là: 350 heads are better than one: 
HOÀN CẢNH THỰC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG 
CHUYÊN GIA VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI THAM GIA VÀO CÔNG CUỘC TÁI THIẾT VÀ 
CANH TÂN, NGƯỜI CHUYÊN GIA VIỆT NAM Ở HẢI NGOạI SẼ NỖ LỰC CÙNG VỚI MỌI 
NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, TẠO ĐIỀU KIỆN VÃN HỒI NỀN TỰ 
DO DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM BÊN CẠNH NHỮNG CHUẨN BỊ VỀ CÁC DỰ ÁN KỸ 
THUẬT,  [1] 

Nhưng dĩ nhiên ai cấm được những thiên tài một mình một ngựa tìm ra những "đáp số" [sic] 
khác nhau cho bài toán Việt Nam! 

 
1. Quyết nghị của Hội Chuyên Gia. 

 
 
 

NÊN CHĂNG? 
 
Chẳng phải chờ đến cuốn sách của ông McNamara, thì người Việt nào cũng vẫn hằng dư biết 

là thiên hạ, nói chung, chẳng ai thực biết gì về con người và đất nước Việt Nam. Nhất là riêng 
người Mỹ, thì lại càng mù tịt. 

Họ không biết, giản dị là vì họ không thèm biết, như những người Mỹ làm chính sách (policy 
makers), hoặc vì họ không có điều kiện để mà biết, như những người Mỹ thường dân. 

Những người Mỹ làm chính sách có tâm trạng của anh nhà giầu. Cứ nhiều tiền là xong tuốt. Có 
tiền mua tiên cũng được, miễn là giám trả tới giá. Được giá thì mả ông mả cha chúng nó cũng đào 
lên bán. Vì thế đâu đâu cũng bị xua Yankees go home, [Mỹ cút về nước] nhưng rút cục Yankees 
vẫn muốn gì được đó. Tranh thương hả? Cứ tung tiền ra phá giá, các anh kém vốn chịu không thấu, 
là ta lại một mình một chợ tung hoành. Muốn đánh bạc? Tố hoài, hết láng, là ta vơ cả. Thích đánh 
lộn? Bom đạn cứ ào ào trải thảm là đâu vào đó tức thì. 

Thì Việt Nam đó. Nga bỏ vốn, Tàu bỏ vốn. Cuối cùng cũng thua to. Và Mỹ đủng đỉnh muốn 
trở lại lúc nào chả được. Việc gì phải tìm hiểu cho mất công. Còn thường dân Mỹ thì sống yên ổn 
đầy đủ quá, nghĩ ngợi làm gì cho nó nhức đầu. Mà có tò mò đi nữa thì radio, tivi, phim ảnh, sách vở 
đã có đũa thần nhạc trưởng, ra lệnh tấu khúc nào thì tấu khúc đó. 

Muốn đưa quân qua Việt Nam? Thì tấu hành khúc xuất quân. Muốn rút quân khỏi Việt Nam? 
Thì tấu khúc hồi mã khao quân. Dễ mà. Nếu cần bộ mặt dân chủ, thì chi ít tiền, làm ít lên đường, 
xuống đường ủng hộ phản đối là xong ngay. Rút lại cũng lại vạn sự giai do... tiền định! 

Đấy là Mỹ. Còn các vị không phải là Mỹ thì sao? Những người này chia ra làm hai hạng. Cộng 
sản thì chống Mỹ đã hẳn rồi. Nhưng đồng minh Mỹ cũng chống Mỹ cùng mình nữa. Vì họ bị Mỹ 
thế chân. Vì họ ghen tuông với Mỹ giầu mạnh. Thế hệ chúng ta, trí thức lương thiện không còn. 
Bertrand Russel còn nhận chi phiếu của Nga (trương mục số 5210-10-045-34 tại Skandinaviska 
Banker Thụy Điển) để lập tòa án Stockholm nữa là. Ghen với Mỹ, họ hùa nhau dìm Mỹ, ca tụng 
cộng sản. Mỹ càng bị một nước nhỏ bé nghèo đói... hạ, họ càng khoái. Thế là người và việc Bắc 
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Việt được nâng lên chín tầng mây. Người và việc Nam Việt bị nhận xuống bùn đen. Nhưng đừng 
tưởng bở. 

Hãy cứ xét qua chuyện Mỹ phải thông báo cho Nga tối thiểu nửa tiếng trước mỗi khi B52 cất 
cánh, Mỹ phải được Nga đồng ý về chiến dịch di tản bằng trực thăng; Pháp tính thế chân Mỹ bằng 
kế hoạch Mérillon; Anh hù dân Việt suốt trong những tháng Ba, tháng Tư 1975 trên đài BBC rồi 
qua luận điệu tuyên truyền, chiến dịch phỏng vấn, trả tiền cho đài Little Saigon tiếp vận, chuyện 
phát hành sách "Giap, the victor in Vietnam" của tướng Peter Mac Donald, cuốn "Following Ho 
Chi Minh" của Judy Stowe, trưởng ban Việt ngữ đài BBC, vv... để nhấp nhổm vào Việt Nam, và cứ 
hỏi các cựu nhân viên BBC Đỗ Văn, Judy Stowe, các cựu (?) đảng viên Nguyễn Anh Tuấn, Bùi 
Tín, thì biết việc nâng lên hay dìm xuống chẳng phải là do thiên tài hay bất tài. 

Họ cũng chẳng quá ngu nữa: Những dân tộc Á-Phi, phi Thiên Chúa giáo được họ coi là giống 
"người" hạ đẳng, xúi cho đánh nhau chết bớt đi lại càng hay. Cũng đâu tốt lành gì hơn cộng sản là 
bao nhiêu. 

Dĩ nhiên người Mỹ lại còn có niềm tự tin là mình giỏi nhất, biết hết. Làm theo Mỹ (the 
American way) là đúng hơn cả. Không tin hả? Thì cứ nhìn những thành quả của nước Mỹ chúng tôi 
đi. 

Hồi những năm đầu thập niên 1960, tôi được dự những cuộc viếng thăm quan sát (observation 
tours), thường được gặp những nhân viên cao cấp ở các tiểu bang Hoa Kỳ, tất nhiên là những vị có 
tầm hiểu biết khá cao. Câu họ hỏi tôi thường gặp là: 

- Thế nào, viện trợ của chúng tôi ích lợi nhiều cho nước ông chứ? Và câu trả lời của tôi cũng 
thường là: 

- Quí ông nói viện trợ nào? Chỉ có chúng tôi viện trợ cho quí ông chứ làm gì có việc quí ông 
viện trợ cho chúng tôi? 

Họ trố mắt ngạc nhiên: 
- Sao lại thế được? Thì viện trợ tiền, người của chính phủ liên bang chúng tôi cho chính phủ 

của ông đó! 
- À, thế thì người của các ông sang nước tôi là để hưởng thụ như các ông hoàng bà chúa, còn 

tiền thì các ông đưa cho lũ tay sai của các ông, cho chúng bỏ túi, để các ông sai bảo. Dân chúng tôi 
đâu có được gì. 

Các ông là tư bản, dân chủ, tự do mới sợ cộng sản. Chúng tôi nghèo đói, lạc hậu, quen bị trị, 
việc gì mà ngán. Vậy chống cộng là việc của các ông hay của chúng tôi? Thế mà chúng tôi mang 
xương máu ra ngăn chặn cộng sản giùm các ông, thì ai viện trợ ai? 

Thường thường họ đều "ồ" lên và yêu cầu tôi nói thêm cho họ biết sự thể. Sau đó họ đều cho là 
có lý và thú nhận: 

- Thực bây giờ có ông nói chúng tôi mới hơi hiểu qua vấn đề một chút, chứ từ trước đến nay, 
chúng tôi cứ yên trí là chính phủ chúng tôi đang làm những công việc tốt lành cho các nước kém 
phát triển. Hèn chi mà ở đâu cũng Yankees go home! 

Ở nước nhà, cơ quan tôi làm việc có một ban cố vấn Mỹ. Lúc đầu, mấy vị cố vấn có ý dạy bảo 
chúng tôi phải làm như thế này, như thế kia. Chúng tôi thưa với họ:  

- Những kiến thức của các ông là kiến thức Mỹ. Các ông biết gì về Việt Nam hơn chúng tôi? 
Chỉ chúng tôi mới biết chúng tôi cần gì và nên làm như thế nào. Nhưng điều chắc chắn là các ông 
có thể đề nghị chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho các chương trình của chúng tôi. Vậy từ nay, việc xin 
tiền phần các ông lo, việc thực hiện phần chúng tôi lo. OK? [đồng ý chứ] 

- OK! 
Họ phục thiện, nhìn ra vấn đề. Và từ đó chúng tôi làm việc với nhau rất tương đắc. Họ xin 

được nhiều tiền, chúng tôi làm được nhiều việc. Khi mãn hạn phải về nước, ai muốn chúng tôi đề 
nghị với cơ quan của họ cho triển hạn, chúng tôi hết lòng khen lao và yêu cầu để họ ở thêm. Mọi 
người đều vui vẻ! Trong một buổi mạn đàm, mấy ông cố vấn hỏi tôi: 

- Tại sao nước ông không có người tài và người yêu nước? 
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- Sao các ông lại hỏi vậy? 
- Vì chúng tôi thấy các người lãnh đạo Việt Nam đều bất tài và chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, 

gia đình, phe phái. 
- Vì họ không còn là người Việt Nam. 
- Ngoài họ, chúng tôi có thấy ai đâu? 
- Các ông làm sao thấy được. 
- Sao vậy? 
- Kể cũng hơi hiếm, vì đế quốc, thực dân, cộng sản, tay sai giết quá nhiều, và vì các ông tìm ở 

những tiêu chuẩn khác. Vả lại họ trông tầm thường lắm, các ông nhìn sao ra. 
- Họ như thế nào? 
- Họ ăn mặc xuềnh xoàng, ở khu nhà lá, làm sao các ông gặp họ và nhìn ra họ. Những người cố 

vấn cười ồ lên: 
- Có tài có đức mà không ở nhà lầu, đi xe Cadillac, thì tài đức ở chỗ nào?  
- Ấy, chính vì vậy tôi mới nói các ông làm sao thấy họ được.  
- Sao họ không tìm đến chúng tôi? 
- Thì các ông vừa cười đấy thôi. Tìm đến các ông vô ích, vì các ông không thể chấp nhận họ, 

không thể nào hiểu nổi họ. Vả các ông chỉ muốn có tay sai, mà họ thì không bao giờ chịu làm tay 
sai. Nhất là chính phủ của các ông, có đâu dễ tính như các ông. 

Mấy người cố vấn nhìn nhau thở dài. 
Tôi lại có lần đi thăm Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Trông hoa cả mắt: bàn, ghế, 

bảng, phấn, cả giẻ lau bảng cũng mang từ Mỹ sang. Lại đủ cả tủ lạnh, bếp gas, bếp điện, máy rọi, 
máy chiếu,... Tôi nghĩ thầm chắc trong chương trình học thế nào cũng phải có môn sex education 
[dạy dỗ về tình dục], nấu nướng pizza, hamburger, hotdog,... [những món ăn cấp thời của Mỹ]. 
Trong khi, trước khi đến, tôi cứ mường tượng cái trường kiểu mẫu ở Miền Nam nước Việt, trong 
thời điểm đó, tất phải là một căn nhà nền đất; mái, vách bằng lá dừa nước; bàn ghế bằng những tấm 
ván bìa cây xẻ ra bỏ đi vì không dùng vào được việc gì đáng kể, do phụ huynh, thày trò tự tạo; và 
nhà trường được dựng ở giữa một cánh đồng mênh mang nào đó! 

Do đó, từ lâu, tôi vẫn nghĩ, nếu muốn cho thiên hạ biết về con người, đất nước Việt Nam thì 
chính người Việt Nam phải tự làm lấy. 

Thế nhưng người Việt Nam cũng lại chỉ có hai hạng. Người có khả năng phương tiện thì không 
muốn làm. Người muốn làm thì không có khả năng phương tiện. Nói cho rõ hơn là những ông bà 
bằng cấp cùng mình, nói năng được, viết lách được, xuất bản được thì còn bận lo kiếm chỗ cao, tiền 
nhiều, gái đẹp trai tơ. Những kẻ muốn nói muốn viết, muốn xuất bản thì không đủ ngôn ngữ, không 
có tiền để chi khoản này khoản nọ. 

Nhưng nên nhớ là tôi nói người muốn làm. Đừng vội tin hễ tài liệu có tên người Việt là tốt. Có 
nữa, thì phần nhiều cũng lại vì mục đích kiếm chỗ, kiếm tiền. Tôi chỉ lấy một thí dụ nhỏ thôi. Ông 
Nguyễn Tiến Hưng có bằng tiến sĩ, đã dạy tại đại học Mỹ trước khi về làm lớn ở Việt Nam, rồi lại 
co giò chạy sang Mỹ dịp 30-4-75 và đi dạy lại tại đại học Mỹ. 

[Bỏ ra ngoài vấn đề bằng cấp ngoại giao (à titre diplomatique). Chúng ta ai cũng biết, Pháp đã 
ban cấp khối bằng thạc sĩ cho người Việt mà không có chair [quyền dạy học]. Mà ngay có chair, 
cho dạy ba cái lớp lăng nhăng thì đã chết ai. Tôi cũng đã biết có ông nguyên tổng trưởng bị bà Nhu 
"giải nhiệm", được Mỹ an ủi, chỉ sang Mỹ 6 tháng là đã có bằng tiến sĩ, trường lớn đàng hoàng. Cứ 
miễn là tạo ra những bộ mặt khoa bảng để về làm tay sai là được rồi. Hiện nay ông Hưng đang về 
Việt Nam "xây dựng quê hương."] 

Vậy ông Hưng thừa khả năng viết sách, in sách. Nếu ông ta thực tâm muốn người Mỹ hiểu về 
Việt Nam, thì ngay sau khi ông "tị nạn", là cần hơn cả. Nhưng không, ông đợi mãi năm 1986, 12 
năm sau, khi ông chủ nhỏ Nguyễn Văn Thiệu của ông dục dịch tái xuất giang hồ, ông mới cho ra lò 
cuốn The Palace File, để... thanh minh thanh nga cho ông Thiệu. Mà chắc cũng là được thuê đứng 
tên thôi, ông ta làm gì có khả năng viết. Đây là Jerrold L. Schecter viết thuê [người có tiền bạc 
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quyền thế vẫn có thể mướn người viết (ghost writer) theo lời mình kể lại]. Trong sách, mỗi khi nói 
về ông Hưng, đều dùng ngôi thứ ba. Dĩ nhiên đó có thể chỉ là một cung cách viết lách. Nhưng tôi 
nói có bằng cớ, vì ông Hưng vô trách nhiệm đến mức chẳng buồn đọc qua xem Schecter viết những 
cái gì. Chỉ cần nêu lên một vài cái thôi: 

Một ông tổng trưởng trong nội các có thể nào lầm tên ông thủ tướng yêu dấu Trần Thiện 
Khiêm của chúng ta ra là Trần Văn Khiêm (em ruột bà Nhu) không nhỉ? Thế mà sự thể nó là thế 
đấy. 

Ông Hưng, phụ tá đặc biệt của tổng thống, tổng trưởng kinh tế kế hoạch, lại thân cận với tổng 
thống Thiệu lắm. Nhưng sách bảo tên con gái ông Thiệu là Lệ Thủy [tên con gái ông Nhu]! Ý 
chừng muốn gán ghép một cuộc ái ân vụng trộm mà lại có chứng cớ rành rành bằng xương bằng 
thịt chăng? Trong khi tất cả người Việt chúng ta đều biết con gái ông Thiệu tên khác và ông Thiệu 
không đủ tầm vóc để có thể tham dự một cuộc ái ân vụng trộm cỡ đó. 

Một tổng trưởng kinh tế kế hoạch Việt Nam không thể nào không biết là cái cầu Mỹ Thuận đã 
bắc hay chưa (đến nay Việt Cộng mới đang... dọa bắc). Thế mà sách nói nó bị xây cất dở dang 
khiến ông tổng trưởng nhìn thấy mà xốn cả con mắt! Quí vị có thấy cái cầu Mỹ Thuận ấy nó ở đâu 
không? Đã cất được mấy nhịp, mấy vài? Tôi thì mới chỉ thấy có cái bắc Mỹ Thuận thôi, từ đời 
Pháp thuộc lận. Và cái tên Mỹ Thuận có tự đời ông cố ông sơ tôi. Nhưng trong sách lại "quảng 
diễn" nó được gọi, được đặt tên một cách châm biếm, vì nó được Mỹ chấp thuận cho xây (A bridge 
in the Mekong Delta was ironically named the My Thuan Bridge, literally, "Approved by the 
Americans". Hung never knew whether it was for technical reasons or lack of funds that the bridge 
was not completed, but it stood as an eyesore). Xin quí vị chớ cười, đây chắc là anh chàng Schecter 
gà mờ mà lại làm ra vẻ thạo tiếng Việt, tự biên tự diễn để dọa đồng bào Mỹ của anh ta đấy thôi. 
Thế đấy, tất cả chỉ là vì Schecter viết láo mà ông Hưng không có nổi tí xíu lòng kính trọng người 
đọc để coi qua lại một chút, một chút thôi. Thôi, ta bỏ các Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo, 
Phó Bá Long, Nguyễn Tiến Hưng và đồng bọn sang một bên. 

Bây giờ có một hạng người khác, những người trẻ được học hành tại các nước thu dung. Họ có 
khả năng ngôn ngữ, có điều kiện tiền bạc, nhưng có thể họ cũng không muốn làm hoặc lỡ có muốn 
làm họ cũng có biết gì về Việt Nam hơn những người ngoại quốc! 

Vấn đề như vậy thì là đương nhiên những người muốn làm hãy hợp tác với nhau, chả hạn 
người lớn tuổi viết, người trẻ dịch, điều mà mới đây Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bắt đầu làm 
(?) Muộn còn hơn không. Nhất là giữa lúc này, khi mà nhóm Đỗ Mậu, Chu Văn Trình và đồng bọn 
đang mở một chiến dịch bôi đen các thành phần quốc gia, toan tính viết lại lịch sử: Tất cả, Việt 
Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân, Cao Đài, Hòa Hảo, Gia Tô, Phật Giáo (Ấn Quang) đều 
là tay sai bán nước, chỉ có cộng sản là chân chính. Điều này sẽ càng làm thiên hạ hoang mang, hiểu 
lầm thêm về Việt Nam. 

Hoặc liệu có vị nào giám làm mạnh thường quân, chi ra một món tiền, lập một giải thưởng 
đứng tên mình về dịch sách, để danh thơm lại cho hậu thế chăng? Mình cứ chê Mỹ liệt mấy tay tài 
tử chớp bóng, ca sĩ, lực sĩ làm "anh hùng quốc gia" là nhảm, chứ những người đó khối kẻ đã dùng 
tiền kiếm được lập nhà thương, thư viện, trường học, các cơ quan văn hóa xã hội. Còn người mình 
thì có ai? Mấy ngàn bạc bỏ ra cho một cuốn sách để quảng bá gia tài văn học nghệ thuật, niềm tự 
hào của dân tộc, thực là quá rẻ. Mà liệu có ai giám có... cái gan cùng mình đó chăng? 

Tôi cũng biết ông Douglas Pike có một văn khố hoàn toàn về Việt Nam, phong phú hạng nhất 
trên thế giới. Nay ông về hưu, muốn tìm người biếu không. Có thể đối với thiên hạ, thì nay nó 
không còn giá trị bao nhiêu so với các tài liệu khác, nhưng đối với chúng ta, thì nó là cái gia tài vô 
giá. Những tài liệu của Việt Nam và về Việt Nam, vì chiến tranh làm thất lạc, còn lại tí nào cộng 
sản đang mang ra bán giấy ký. Tôi đã từng thấy những công văn tối mật của cộng sản, những cuốn 
tự điểu từ đời Alexandre de Rhodes mang bán để gói xôi. Cứ hỏi ông Khai Trí, người mê sách, 
từng cởi luôn áo ngoài đường, tại chỗ, đổi lấy sách sau khi "học tập cải tạo" về thì biết. 
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Những người Việt có lòng thử đi lùng sục một vị nào bỏ ra mấy chục ngàn đặt cọc một căn 
nhà, làm ít kệ, thuê một nhân viên tháng chừng ngàn bạc, rồi nhận về, giữ làm tài sản cho quốc gia 
dân tộc. Nếu khéo quản lý, không khó gì mà không được trừ thuế, xin được ngân khoản và cả bán 
tài liệu cho thiên hạ nữa. Nhưng câu hỏi cũng vẫn là có ai giám bỏ ra tí tiền còm để làm việc công 
ích và mua tiếng thơm hay không? 

 
 
 

TỔ CHỨC? 
 
Ông Công Tôn Hoàng trách cứ người già không nghiêm túc khi trả lời người trẻ về vấn đề 

đảng phái tại quốc ngoại hiện nay, rồi lại thách đố người trẻ, trong điều kiện vô cùng dễ dãi ở hải 
ngoại, có tập hợp nổi lực lượng để hoạt động hay không, thì liền trong NgD55, ông Việt Thường 
kêu gọi lập nhóm "cùng nhau tụ lại, mưu tìm một đường lối giúp phần nào trong công việc xây 
dựng tự do cho một Việt Nam đang bị tàn phá từ cỗi rễ bởi bàn tay cộng sản". 

Có điều đáng tiếc một chút, theo tôi hiểu, là ông Việt Thường ra điều kiện "phải có thư gia 
nhập nhóm" đã. Ý chừng gửi cho NgD? "Rồi sau đó sẽ đến phần nhóm họp, vv..." mà chưa đưa ra 
dự án tổ chức, với lý do là "điều đó nói ra lúc này có lẽ quá sớm, vì nếu nhóm NgD không thành 
hình cụ thể, thì vấn đề tổ chức chưa có căn bản để đề cập đến." 

Ngược lại, cả như tôi nghĩ, thì ai định gia nhập một nhóm nào chắc cũng đều phải biết sơ qua 
mục đích, điều kiện, bổn phận, quyền lợi (có thể là cương lĩnh chăng?) 

Vậy thì, đã có nhiệt tình và có khả năng, ông Việt Thường nên hy sinh công sức, thảo ngay 
một dự án gồm những gì cần thiết để thiết lập nên một nhóm sinh hoạt cho mục đích nói trên, và 
tạp chí NgD có nhiệm vụ cố gắng phổ biến sao cho rộng rãi, như vậy họa chăng mới có những 
người có lòng thành, thấy có một cái gì cụ thể mà gửi đơn gia nhập. Sau đó, ngoài sự liên lạc giữa 
những người đã gia nhập (theo thể lệ sinh hoạt của nhóm), tạp chí NgD sẽ phụ trách việc đăng bản 
tường trình hàng tháng của nhóm cho độc giả và thân hữu theo dõi để tham gia. Còn nỗi băn khoăn 
của BPTNgD trong việc "nâng cao sự lưu tâm của mọi người, gần [nhất] là đồng bảo hải ngoại, về 
những vấn đề 'chính trị', tuy khô khan song lại thực sự cần thiết và quan trọng này" là điều quá rõ 
ràng. Trong điều kiện nghèo nàn của chúng ta thì, theo tôi, chẳng làm được gì hơn là BPTNgD và 
các thân hữu-độc giả cố gắng thêm nhiều trong việc phát hành tạp chí, tức kiếm ra bạn mới, và tăng 
cường bài viết, bài dịch bằng Anh ngữ để hấp dẫn giới trẻ, vốn yếu về khả năng tiếng Việt (chứ 
chưa giám nói gì đến các dân tộc khác trong cộng đồng Hoa Kỳ, mà thực ra cần phải tranh thủ ngay 
từ khi đặt chân lên đất nước này). Lực bất tòng tâm, tài bất cập chí, biết làm sao hơn?! 

Chúng ta làm việc ích chung, cần mạnh bạo và tranh thủ thời giờ. Mọi việc đều mang ra công 
luận, người này khiếm khuyết thì người khác bổ sung, chẳng có gì phải rụt rè e ngại. Và như thế, 
chắc chắn cũng khó mà lầm lẫn nữa. Vậy ai có khả năng xin gấp mang ra đóng góp. 

 
* 

 
Tạp chí NgD đã hiện diện chẵn 7 năm nay để mong tìm một câu trả lời là PHẢI LÀM NHƯ 

THẾ NÀO để dẹp cộng sản và mang lại cơm áo cho dân Việt. Cho đến nay vẫn chưa hề có lời hồi 
đáp. 

Là dân thường, khi còn ở trong nước, lo sao cho khỏi bị bỏ tù, rồi phải dành mọi thì giờ cho 
cơm áo, sao cho ngày được hai bữa là mừng quá rồi. Khi sang được tới Mỹ, sống theo kiểu nhiều 
no ít đủ của Nho Lão Phật, ở xứ này, chả sợ bắt bớ, chả sợ đói rét nữa, bỗng đâm xài sang, băn 
khoăn niềm băn khoăn của "xu thế thời đại". 

Nhưng rồi lại thấy rằng các vấn đề hận thù, hòa giải, xây dựng, dân chủ gì gì đều tùy thuộc kẻ 
quyền hành cả. Mình là dân, giám hận thù ai, ai cho ngồi ké nói chuyện hòa giải, xây dựng đất 
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nước, thực thi dân chủ,... Chỉ khi nào mấy ông có quyền mà nới tay cho một chút, là tức thời mình 
hết bị thù hận, giam cầm bắt bớ, được sống trong niềm cởi mở hòa hợp, được mang công sức ra 
làm ăn ấm thân, yên nhà, đóng góp cho đất nước, được thở hít không khí tự do. Chứ còn quân sự 
mình chẳng có, đâu dọa nổi ai. Chính trị không biết, làm gì ra chương trình kế hoạch gì để mà rủ rê 
thiên hạ. Kinh tế thì lấy đâu tiền nong để nhử bà con. Khoa học kỹ thuật thì bất quá cũng chỉ đủ làm 
kẻ thừa hành. 

Việc chê trách cha anh, tố cáo tội ác cộng sản đã quá nhiều, đó là quá khứ. Hiện tại, chúng ta 
mải tranh cãi lẫn nhau về những chuyện đúng sai vô bổ, ngoài khả năng và quyền hạn, là cái "xu 
thế thời đại" trên đây. Còn tương lai gần, tương lai xa thì hầu như không ai biết phải làm gì! 

Nên, có lẽ chúng ta chỉ còn biết cố gắng hết thờ ơ, theo sát những tuyên ngôn tuyên cáo, việc 
làm rồi đối chiếu với quá khứ, thành tích của những người đang nắm quyền bính hoặc nhấp nhổm 
nắm quyền bính và giúp nhau nhận định sao cho khỏi ấu trĩ, u tối hầu tránh những việc lầm người, 
lầm việc đáng tiếc của năm mươi năm qua tái diễn (mượn ý Nguyễn Chí Thiện). 

Nhưng cho đến nay, chưa thấy việc làm, thành tích, ngay cả chương trình, kế hoạch trên giấy 
tờ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào đủ tạo nổi niềm tin và hy vọng cho chúng ta. 

Ông Thường Dân nhắc lại câu hỏi tương tự như đã từng được nhiều lần nêu lên trong NgD: 
Giả dụ có một phép lạ nào đó làm cho tập đoàn lãnh đạo cộng sản thực thi dân chủ tự do, thì người 
Việt không cộng sản nói chung và người Việt hải ngoại làm gì? Cho nên bà Nữ đề nghị các ông 
trong Hội Chuyên Gia bắt tay vào công việc là xác đáng nhất. Vì qui tụ được mọi mặt chuyên viên, 
vì ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra còn trông vào ai bây giờ? Tổ chức nào cũng lèo tèo dăm ba 
người, nhiều khi chẳng có lấy nổi khả năng gì ngoài việc viết được cái tuyên ngôn tuyên cáo nặng 
mùi! 

Vấn đề còn lại là các ông đó có nhận làm, hoặc có khả năng làm không. Thời gian sẽ trả lời. 
Còn trong khi chờ đợi, đọc bài "Công ty đầu tư" của thân hữu Việt Thường, tôi cũng vỡ ra, nên 

xin có ý kiến. 
Dù tệ mạt, tôi cũng mí mí hiểu rằng muốn thành lập một công ty, thì cái lệ thường là các sáng 

lập viên phải phác thảo điều lệ, nội qui, và, nếu tốt hơn nữa là, hợp thức hóa đi, rồi kêu gọi cổ phần 
sau. Nhưng người thì bảo chắc gì có ai gia nhập mà tốn công nghiên cứu. Người thì chê chưa thấy 
công ty tròn méo ra sao, thì gia nhập làm gì. Cái kiểu "tứ khoái nhất mạn" bàn hoài, đá ba lông đi 
đá ba lông lại, thì chả đời nào thành hình. Nhất là với người Việt Nam ta xưa nay ít có – nếu không 
nói là chưa có – những chuyện hùn hạp nào cho ra hồn. Mà "Công Ty Người Dân" là chuyện vô 
cùng lỏng lẻo và thiên về cái lợi tinh thần hơn là vật chất, thì lại càng khó có nổi những đáp ứng 
nồng nhiệt, nhất hô bá ứng. Tôi vốn là kẻ thích cái gì cũng thực hiện cho nhậm lẹ, xưa nay vẫn mơ 
mòng một chuyện như vậy mà không đủ khả năng nói lên cho rành mạch. Vậy nay xin đề nghị như 
thế này: 

Nếu thân hữu-độc giả hiện tại của NgD vị nào đồng ý thì thực hiện ngay, là gửi chi phiếu hoặc 
lời hứa mua cổ phần (một loại promissory note?) về địa chỉ NgD. Vị nào chưa đồng ý thì tiếp tục 
cho thêm ý kiến. 

BPT sẽ phổ biến quí danh lên một mục dành riêng về việc này, đồng thời gửi biên lai (trong 
trường hợp gửi chi phiếu) kèm theo báo (cho khỏi tốn bưu phí). Thực ra việc này hơi thừa, vì 
cancelled check [chi phiếu đã lãnh tiền] kể cũng đã là biên lai rồi, nhưng cứ làm thêm cho... đàng 
hoàng. Tiền này BPT sẽ không đụng chạm đến, mà mở một trương mục tiết kiệm để kiếm chút lời 
trong khi chờ đợi. Khi công ty thành hình, sẽ giao toàn bộ lại cho ban quản trị. 

Tôi vốn không có tài làm ra tiền. Từ xưa đến nay vẫn cho là muốn có một món tiền lớn ngay 
một lúc để thực hiện điều mình thích thì chỉ còn cách mua vé số. Nhưng mua một mình, cơ may 
chẳng được là bao nhiêu. Bèn rủ cỡ mươi người gom lại thì, chả hạn mỗi người góp 10 đồng, sẽ có 
100 cơ may. Dù thế, may rủi của vé số vẫn quá lớn: 100/mấy triệu. Thành ra bao lâu nay cũng 
chẳng đi đến thế giới nào cả. Tôi lại có thêm một kinh nghiệm bản thân: Khi theo dõi NgD trên hệ 
thống Internet, tôi biết chắc chắn hệ thống này sẽ phát triển khủng khiếp, nếu có tiền, thế nào cũng 
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phải mua ít cổ phần. Thế nhưng cái khó bó cái khôn. Và từ đó đến nay, giá cổ phần của Internet, 
trong có mấy tháng trời, đã đắt lên gấp ba lần! 

Vậy thì chuyện lập Công Ty Đầu Tư NgD cũng là một cách đánh bạc, nhưng cơ may thắng thì 
quá nhiều, mà rủi thì ít. Mà có rủi, cũng chưa chắc đã mất trọn như đánh số. Nếu công ty mà thành 
hình, thì bất quá mỗi người đóng góp mấy trăm bạc, đâu có tán gia bại sản gì. Mà thắng thì có tiền, 
làm được bao nhiêu việc ích lợi. Bằng không thì cũng là một cơ hội để trắc nghiệm xem, vào giờ 
phút này, ngay trong những thân hữu-độc giả của NgD đi nữa, có bao nhiêu người còn sốt sắng tích 
cực tính làm một chuyện gì chăng. 

Nói đổ xuống sông xuống biển, trường hợp trong thời hạn bao lâu mà không có đủ một số cổ 
phần nào đó (chẳng hạn 6 tháng phải có được 1000 cổ phần), là công ty không thành, thì BPT sẽ: 

- hoặc biên chi phiếu hoàn trả, 
- hoặc mang sang làm tiền mua báo, mỗi cổ phần là bao nhiêu năm, nếu có sự chấp thuận rành 

mạch. 
Thì cũng là một cơ hội nên thử. Xem vận hạn con người, đất nước Việt Nam đi về đâu? 
 
 
 

50 NĂM ĐỜI TA CÓ ĐẢNG! 
 
Cho đến ngày 19-8-1995 là 50 năm đời ta có Đảng, nghĩa là Đảng Cộng Sản công khai thống 

trị một phần rồi toàn thể nhân dân Việt Nam, một thời gian đã được 50 năm. Đến nay thì ta có 
Đảng còn hơn cả 50 năm là đàng khác. Ta không chấp nhận Đảng, nhưng ta cũng chẳng làm gì 
được Đảng. Đó là thực tế! Không làm gì được là vì chúng ta ỷ lại nhờ người khác, Pháp rồi Mỹ, 
làm hộ, như các nhà nước "gọi là quốc gia". Bằng không thì lại, may ra, lui cui làm lấy một mình 
mà không cần đến sự yểm trợ tham gia của quần chúng, như tình trạng các đảng phái quốc gia 
trước kia. Chưa kể việc giành độc quyền làm và lo tiêu diệt bạn hơn tiêu diệt thù, để lo cho quyền 
lợi bản thân, gia đình, phe phái. Sự việc tháng 8, 1945 là do việc chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến. Sự 
việc 1954 là do Hiệp Định Genève. Sự việc 1963 là do Mỹ muốn thay ngựa. Sự việc 1975 là do Mỹ 
muốn Nga Tàu nghênh nhau. Chẳng phải nhân dân muốn thay đổi, thì nó thay đổi. Còn bây giờ, ở 
trong nước thì, theo sự suy nghĩ ngu đần của tôi, hẳn phải chịu tho. Kẻ nào móc ngoặc được, thì lo 
kiếm chác. Kẻ nào không, thì lo cho cái dạ dày. Cho nên sự giải thể coi như khó lòng xảy ra. Sự 
biến thể, dù tất yếu, cũng chẳng theo chiều mình muốn! Vị nào cho là người trong nước sẽ lật đổ 
cộng sản, xin cứ tự do suy nghĩ. 

Ở hải ngoại thì mắc mớ gì lắm đâu. Thay đổi cho quốc gia dân tộc chỉ là chuyện làm thêm, làm 
phụ (leisure time, part time, overtime). Đánh võ mồm, hội họp cuối tuần, cãi cọ cho tiêu thì giờ. 
Cũng đã là quí hóa chán. Có còn hơn không. Chứ có lo tổ chức tính tới gì. Khi nào cờ đến tay, lúc 
đó sẽ hay mà. Đó là nói về giới già, bốn năm mươi tuổi xấp lên. 

Còn với thế hệ người Việt sinh năm 1975 thì hơi có khác một tí. Họ nay trên dưới 21 tuổi chút 
chút, tuổi mà bất cứ xã hội nào trên thế giới ngày nay cũng phải coi là đã đủ trưởng thành. Và dù 
muốn dù không, hiện tại và tương lai cũng nằm trong tay họ. 

Nhưng nếu ở trong nước thì họ không thể quan niệm 50 năm đời ta có Đảng, mà là cả đời họ 
có Đảng. Họ sinh ra là đã có Đảng rồi. Họ ăn và thở trong lòng Đảng. Đảng có mặt đương nhiên 
như khí trời. Còn một số ít ở hải ngoại, nếu vẫn nhận là thuộc thế hệ Việt Nam sinh năm 1975, thì 
trái lại, lại chẳng cần biết Đảng là cái quái gì, lại còn thấy Đảng chẳng có kí lô nào cả. Nhưng với 
họ, Đảng cũng đương nhiên hợp pháp và hiện hữu. 

Thế cho nên, ở trong nước, ông Hà Sĩ Phu kêu là thanh niên không chú ý tới chính trị; ông 
Đoàn Quốc Đăng Long mỉa mai người không cộng sản cần đầu tư thêm trí tuệ và tâm huyết. Ở 
ngoại quốc, quí vị NgD băn khoăn "có sinh hoạt chính trị trong cộng đồng người Việt hải ngoại 
không?" 
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Theo ông Đông Phong, thì "kiến thức chính trị quyết định tối hậu cho mọi hoạt động của xã 
hội", nhưng ông Vũ Hữu Táo khẳng định không có ai làm chính trị cả. Mà tôi thấy ông này lại 
đúng. Lúc nào nói chuyện với người trẻ cũng đều thấy họ giãy nảy lên rằng họ không làm chính trị. 
Một đôi khi hiếm hoi có vị trẻ nào đóng góp trên NgD, thì đều có vẻ trách cứ người già. 

NgD bước sang năm thứ 7 rồi. Tôi thấy nó chẳng tiến được một bước nào cả. Nó chỉ là tờ báo 
của giới già, nhắc chuyện cũ cho nhau nghe để mà gật gù. Có lẽ công dụng duy nhất của nó là ghi 
lại được những kinh nghiệm đã qua. Nó không lách được vào giới trẻ. Vì giới trẻ không đọc được 
chữ Việt là một cớ. Cớ nữa là giới trẻ nào có quan tâm gì đến các vấn đề NgD nêu lên. 

Vậy thì thay đổi đất nước bằng quân sự không có, chính trị không có, kinh tế cũng không nốt. 
Có lẽ chỉ còn lãnh vực văn hóa. Thì cụ Nguyễn Trần Ai và Tủ Sách Người Dân đã đề nghị đó. 

Ý chừng quí vị đó mong có hai ngàn cổ đông, để có nổi 100.000 đồng. Tham quá! Tôi cầu 
được... 20 cổ đông thôi. Cứ cầu cho được 1% là đủ mừng hết lớn. Một trăm ngàn đồng cũng chẳng 
là bao, nhưng giá mà có được và biết cách làm ăn thì cũng sinh ra nhiều ích lợi đấy. Nhưng đó là 
ước vọng hoang đường. 20 cổ đông, chẳng làm được gì, nhưng cũng chứng tỏ là còn có... 20 người 
băn khoăn muốn làm một cái gì đó. Biết đâu ráp lại với nhau sẽ thành sức mạnh. Bảy tên ma bùn 
gồm Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Trịnh Đình Cửu, Dương Hạc 
Đình, Nguyễn Tuân (Kim Tôn) tụ tập nhau tại 5D Hàm Long Hà Nội vào một ngày tháng ba 1929 
là đủ mười lăm năm sau nắm... chính quyền và làm khốn khổ đất nước đồng bào hơn năm chục 
năm nay, thì 20 người thiện chí lại không xoay nổi thời cuộc hay sao. Nhất là lại ở một môi trường 
đầy điều kiện thuận tiện tại hải ngoại này nữa. 

Tôi thực tế, vì thấy quí vị kêu gọi, mà đã có bao nhiêu người hưởng ứng??? Vậy xin ghi tên tôi 
là một cổ đông, may ra đủ số 10 người để quí vị khởi hành. Rồi chẳng nên cơm cháo gì, thì ít ra 
cũng ra cái điều là mình vẫn đã cố làm chuyện nào mình thấy cần phải làm. Dù rằng răng lương 
tâm của tôi nó rụng từ khuya mất rồi. 

 
 
 

LÀM CÁI GÌ BÂY GIỜ? 
 
Ở ngoài này, tôi thấy nếu cứ lo cho bản thân, thì mọi chuyện có thể gọi là hanh thông. Ở những 

xứ không ít thì nhiều có tự do như những nơi chúng ta hiện dung thân, chuyện no ấm không còn là 
vấn đề cốt tử như khi còn trong nước. Nếu có tinh thần tiến thủ, thì chẳng thiếu gì cơ hội để leo. Dù 
có thể chẳng mấy ai lên đến tột đỉnh, nhưng chuyện thăng tiến vẫn dễ dàng hơn khi còn ở bên nhà. 
Dĩ nhiên đây tôi nói đến những người lương thiện và chí thú, chứ kẻ bất lương thì cái cảnh chó 
nhảy bàn độc lại là chuyện quá thường tình trong đất nước chúng ta, cả hàng mấy chục năm nay 
chưa thấy mòi chấm dứt. 

Nhưng nói đến chuyện ích chung, thì xem ra khó khăn vô chừng. Thế cho nên nếu nghĩ đến 
chuyện đất nước, thì trái lại, thật là bế tắc. 

Tôi thấy bây giờ ta nên thiết thực hơn. 
Đầu tiên, NgD muốn tạo diễn đàn để mong có người đóng góp cụ thể cho chuyện xây dựng 

quê hương. Kết quả không có một chuyên gia nào nhào vô cả. Rồi có lẽ thấy cần có tiền, công việc 
mới chạy, có người bàn lập nhóm. Nhưng xem ra nhóm cũng sẽ chẳng được bao nhiêu người, bao 
nhiêu tiền, thì lại có vị bàn nên làm nhà xuất bản những tuyển tập liên quan đến sử kiện Việt Nam. 

Tôi cũng vẫn còn thấy đó là một tham vọng quá cao, chẳng làm gì ra người ra tiền để mà thực 
hiện. Vậy nên xin bàn đến chuyện chỉ cần ít người ít tiền mà thôi. Đó là việc phát hành sách báo. 

Từ xưa đến nay, theo tôi biết, trong ngành viết lách, xuất bản và phát hành của Việt Nam vốn 
có một thông lệ. Người viết tùy thuộc vào nhà xuất bản, nhà xuất bản tùy thuộc vào nhà phát hành, 
nhà phát hành tùy thuộc vào các tiệm sách. Người viết khi hoàn thành tác phẩm mà không tìm ra 
người xuất bản hoặc bị nhà xuất bản ngâm không chịu in thì chán nản không viết tiếp nữa. Nhà 
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xuất bản không giỏi phát hành thì sách không chạy nên không có khả năng in nhiều tựa sách. Nhà 
phát hành đưa sách cho tiệm bán mà không thu được tiền về thì cũng hết đường làm ăn. 

Vậy mắt xích chính trong việc đóng góp vào chuyện phổ biến món ăn tinh thần là các tiệm 
sách. Các tiệm sách nhận sách bán ăn phần trăm theo giá bán, khá cao, thường là 50%, mà thường 
không phải trả tiền trước, coi như làm ăn không mất vốn mua hàng, ngoại trừ tốn phí về cửa hiệu và 
nhân viên. Nếu nhà sách chăm thanh toán tiền nong cho nhà phát hành, nhà phát hành chăm thanh 
toán cho nhà xuất bản, và nhà xuất bản cho tác giả, thì nền sách báo thịnh vượng. Khi còn ở bên 
nhà, tình trạng đại khái khả quan. Vì các nhà xuất bản, các nhà phát hành phần lớn đều bề thế. Các 
tiệm sách muốn có các tựa sách mới để bán thì phải thanh toán tiền sách cũ cho nhà phát hành, nhà 
phát hành đến lượt phải thanh toán cho nhà xuất bản. Chỉ còn lại giữa nhà xuất bản và tác giả là có 
phần trục trặc. Có những nhà xuất bản rất... lười thanh toán, hoặc trả theo lối nhỏ giọt, vì lý do cung 
cầu: nhiều người viết, nhiều người muốn tác phẩm của mình thấy ánh sáng mặt trời nên phải cầu 
cạnh (tự xuất bản sách ở bên nhà là một điều khó thực hiện vì cần vốn quá lớn và vì thủ tục nhiêu 
khê). Hiện ở ngoại quốc, tình trạng thay đổi. Đến lượt các tiệm sách... lười thanh toán. Có nhiều lý 
do khiến tiệm sách chậm trả hay không trả tiền vốn. Nhưng điều chính vẫn là chỉ nhà xuất bản, nhà 
phát hành nào có rất nhiều tựa sách, khiến kệ sách mà thiếu sách của họ, thì hiệu mất khách, khi đó, 
đưa lô sách mới tới, sẽ được trả tiền về những cuốn cũ, theo kiểu "gối đầu". Nhà sách chẳng đi đâu 
mà thiệt. Còn các nhà xuất bản và phát hành nhỏ, tất nhiên có sách của họ hay không chẳng là điều 
thiếu sót lớn lao gì, thì hoặc không bõ thanh toán, hoặc quên đi, hoặc tệ hơn ỳ ra. Nhà sách không 
trả, thì đi mà kiện hay sao? Nay, tạm lấy Hoa Kỳ là nơi người Việt tụ tập đông hơn cả, thì tình trạng 
lại càng bi đát hơn. Tổng kết, nhiều lắm, có vài ba nhà xuất bản lớn, thì in lại sách cũ là đủ rồi, khỏi 
mất tiền tác quyền. Cách tiệm sách phải o bế họ mới có sách để kiếm ăn. Còn các sách mới phần 
lớn do các tác giả phải tự lo xuất bản lấy. Viết xong tác phẩm, bỏ ra một tháng lương là đủ hoàn tất 
việc in ấn rồi. Thế nhưng tình trạng thu tiền của tiệm sách kể như là một ảo tưởng. Nên rõ ràng hiện 
đang cần một hệ thống phát hành cho hiệu nghiệm, để các sách được in lẻ tẻ tới khắp các kệ sách và 
được hoàn tiền vốn, cho việc sáng tác tiếp tục. Hay tốt hơn nữa là làm sao cho sách đến tận tay độc 
giả, vì người đọc hiện nay ở rải rác khắp chỗ, không tập trung như khi còn ở bên nhà, mà rất nhiều 
chỗ khó tìm cho ra tiệm sách. 

Với hệ thống bưu điện chằng chịt, với hệ thống internet hữu hiệu, tôi đề nghị NgD lập một 
nhóm nhỏ chuyên việc phát hành sách báo. 

Tiền bạc không cần là bao, mà chỉ cốt có người liên lạc với các "nhà xuất bản nhỏ" để họ giao 
sách cho nhóm. Nhóm sẽ viết bài giới thiệu sách trên Internet, trên NgD, trong bản Tin Sách gửi 
đến mỗi nhà và gửi sách đến cho các tiệm sách hay trực tiếp đến cho người mua ở khắp nơi trên thế 
giới cũng như theo dõi việc thanh toán tiền nong. 

Vì có nhiều sách, lại là sách chọn lọc, thì nhóm sẽ rất có thế giá, sẽ được thanh toán sòng 
phẳng, sẽ rất có triển vọng thành công. 

Khi đã thành công, có khá tiền, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện tự xuất bản, đến chuyện dịch thuật, 
chuyện trao giải thưởng để khuyến khích các hoạt động văn hóa làm nở mày nở mặt người Việt ở 
xứ người. 

Đó là ý kiến của tôi, học đòi cụ Lão Thực: Think big, start small! Một cơ sở xuất bản và phát 
hành sách báo bằng bưu điện qua hệ thống Internet, nguyệt san NgD và bản Tin Sách là phương 
thức có mức độ khả thi cao, không cần vốn đầu tư nhiều ngay lúc đầu, không cần nhiều người điều 
hành, và trong công việc có phần nào thương mại này, khoản tiền bị thất thoát, nếu có do thất bại, 
cũng sẽ không lớn lắm. 

Dưới đây là kế hoạch: 
- Nhiều người có những suy nghĩ, nghiên cứu muốn được phổ biến đến người khác, nhưng 

không có phương tiện, cơ hội; 
- Số sách báo, tài liệu bằng Anh ngữ nhằm giới thiệu, phổ biến những suy nghĩ, tình cảm ghi 

nhận của chúng ta đến người địa phương rất hiếm và, như vậy, gần như chúng ta để mặc cho những 
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người có kiến thức sai lạc về Việt Nam, những người thân cộng, và chính cộng sản hoàn toàn thao 
túng, làm chủ mặt trận văn hóa; 

- Nếu cắt bớt được những chi phí lâu nay người tiêu thụ phải trả cho những giới trung gian, giá 
sách báo có thể giảm được nhiều; 

- Nếu có những cuốn thư mục (catalogs), không những chỉ liệt kê sách mà còn có phần giới 
thiệu, nhận định những sách mới ra, người đọc sẽ có nhiều tựa để lựa hơn và cũng bớt được phần 
nào thời gian "truy lùng" sách, mà lắm khi lại mua phải sách không hợp ý cho lắm; 

- Nếu giảm giá và dễ mua, số lượng sách mua sẽ cao hơn và những tác giả sẽ có cơ hội viết 
nhiều hơn. 

A. Mục đích: 
- Giúp những thân hữu, bạn đọc ham chuộng sách báo, sống ở các vùng xa những nơi tập trung 

nhiều người Việt có cơ hội mua sách báo dễ dàng hơn;  
- Giúp những nhà xuất bản nhỏ hay những tác giả tự xuất bản có cơ hội giới thiệu, bán sách 

của mình; 
- Giúp những bạn có lòng, có công viết sách có cơ hội xuất bản sách;  
- Khuyến khích việc sáng tác, dịch thuật những tác phẩm giá trị, có dính líu đến Việt Nam, 

trong những lãnh vực văn hóa, chính trị, xã hội, lịch sử,...  
B. Quan niệm phương thức: 
Hình thành một nhà xuất bản-phát hành. Một cơ sở thế này có khả năng hoàn thành được cả 

bốn mục đích trên. 
Tuy nhiên, vì không thể bắt đầu ngay bằng một công việc to lớn đòi hỏi nhiều nhân, tài, vật lực 

trong giai đoạn đầu, nên chỉ thành lập một nhà phát hành với hình thức một hội sách (bookclub) 
chẳng hạn. Hình thức hoạt động này nhắm hai mục đích 1 và 2 bên trên. Khi đã vững vàng, thấy 
tương lai có thể sống được, rồi sống mạnh, sẽ đi qua giai đoạn hai, tức đi vào lãnh vực xuất bản. B. 
Một số đề nghị: 

1/ Các tác giả-nhà xuất bản có sách muốn giao cho VietBooks phát hành, xin chịu cước phí và 
gửi cho VietBooks, mỗi tựa, năm/mười cuốn. Nhận được sách, VietBooks sẽ gửi lại giao kèo kiêm 
biên nhận làm bằng; 

2/ Hàng tháng, VietBooks làm bản thư mục, đăng trên tạp chí NgD (bản in giấy và bản phóng 
lên Internet) hoặc trên bản Tin Sách gửi tới các thân hữu-độc giả khắp thế giới; 

3/ Ba tháng một lần, VietBooks sẽ thanh toán những cuốn nào bán được, tiền là 50% giá đề, 
bằng chi phiếu gửi đến tận địa chỉ của tác giả-nhà xuất bản;  

4/ Ngoài ra, và quan trọng hơn cả, VietBooks tuần tự làm bản liệt kê tất cả các tác phẩm Việt 
Nam xưa nay để giúp người Việt cũng như người ngoại quốc nào muốn lục tìm, khảo sát mọi vấn 
đề về con người, đất nước Việt Nam được dễ dàng. Bản liệt kê sẽ chia riêng theo tựa sách, tên tác 
giả, nhà xuất bản, và bộ môn, lần lượt từ những cuốn hiện đang lưu hành đi dần về những cuốn xa 
xưa. Nếu có điều kiện, sẽ có phần tóm lược nội dung mỗi cuốn và rồi tiến tới các sách ngoại quốc 
liên quan đến Việt Nam. 

Các nhà xuất bản nào muốn sách của cơ sở mình được liệt kê sẽ gửi thư mục đang có của mình 
cho VietBooks dưới dạng floppy disks [dĩa chứa tài liệu để đọc trên máy điện toán]. 

C. Mua sách: 
5/ Đặt mua bằng chi phiếu và sách sẽ được gửi tới tận nhà, qua hệ thống bưu điện hay UPS 

[hãng vận chuyển], tùy trường hợp. Người mua sẽ chỉ phải trả giá đề trên sách, mà không phải trả 
cước phí; 

6/ Tiệm sách, thân hữu-độc giả muốn làm đại lý cho VietBooks sẽ được dành hoa hồng 30% 
trên giá đề, và sách được gửi đến tận nơi, đại lý không phải chịu bưu phí. 

D. Xuất bản dịch, thuật: 
7/ Hội viên (xin xem những đoạn sau) nào có tác phẩm theo tiêu chuẩn sẽ được ưu tiên in ấn 

trước thân hữu-độc giả. Điều kiện thỏa thuận trong giao kèo giữa tác giả và VietBooks; 
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8/ Về dịch thuật, trong giai đoạn eo hẹp lúc đầu, tạm ấn định thù lao mỗi trang sách tiêu chuẩn 
là US$ 5.00 tượng trưng. Thù lao dịch mỗi cuốn sách trung bình 300 trang sẽ thành 1,500$00; 

9/ Nhóm sẽ chọn sách. Người dịch dịch thử năm trang. Nếu dịch hay sẽ tiếp tục. Tiền trả làm 
hai kỳ: một nửa khi hoàn tất và giao toàn bộ trong floppy disks (hai bản), một nửa khi sách xuất 
bản. Tên người dịch được ghi trên sách, nhưng bản quyền thuộc VietBooks. 

E. Phần thưởng văn chương: 
10/ Trong tình trạng khởi đầu, nhóm dành "Giải Thưởng Người Dân", tượng trưng 1000$00, 

cho tác phẩm nào xuất sắc, do nhóm xuất bản. 
F. Gia nhập: 
Dù mới chỉ là một cơ sở phát hành, song cũng cần có một ngân khoản để khởi đầu (computer, 

chi phí in, phổ biến thư tịch, toa đặt mua sách và gửi sách,...) nên sẽ kêu gọi thân hữu-bạn đọc gia 
nhập làm hội viên của VietBooks. Trong giai đoạn đầu, vì mới chỉ là một nhóm nhỏ, hình thức sẽ 
TẠM THỜI do một người đứng tên điều hành. Khi lớn mạnh, sẽ đổi qua hình thức corporation 
[công ty].  

11/ Ai muốn gia nhập, xin đóng một hay nhiều phần, mỗi phần US $50.00. Chi phiếu đã lãnh 
tiền kể như là biên lai; 

12/ Hội viên mỗi tháng được quyền mua sách với giá vốn 60% trên giá đề, tổng cộng ngang 
với số tiền đóng góp. Tiền sách trả bằng chi phiếu, gửi về địa chỉ VietBooks; 

13/ Sáu tháng một lần, VietBooks thông báo về tình hình sinh hoạt, tài chính của nhóm đến tận 
địa chỉ từng hội viên; 

14/ Hội viên, thân hữu, độc giả nào sẵn thiện chí, có khả năng, ý kiến, đề nghị, muốn tiếp tay 
nhóm trong việc xuất bản, phát hành, in ấn, sáng tác, dịch thuật, giới thiệu những sách có giá trị với 
người Việt và người ngoại quốc xin liên lạc với VietBooks. 

Ngoại trừ sẽ có những ý kiến đặc biệt nào khác, bằng không, dựa theo tinh thần đề nghị, tạm 
thời giao cho một người đứng tên điều hành để:  

- xin tên bảng hiệu (fictitious name) 
- xin môn bài (licence) 
- mở trương mục (bank account) 

để bắt đầu sinh hoạt phục vụ những mục tiêu thiết thực như:. Hội viên được mua sách rẻ, nhàn hạ, 
ngay tại nhà; sách được chọn lọc và giới thiệu kỹ càng, không sợ mua lầm sách dở; có cơ hội viết 
lách, sáng tác, dịch thuật, xuất bản những tác phẩm của mình; giúp những người khác cũng có cơ 
hội như mình; khám phá những tài năng mới; kết hợp những người đồng chí hướng tại từng địa 
phương để làm một cái gì tốt đẹp cho người Việt đất Việt; khuyến khích những nhà xuất bản nhỏ 
trong việc quảng bá sáng tác phẩm của người Việt; làm cho người ngoài thực sự hiểu biết về con 
người và đất nước Việt Nam; tạo một nguồn tham khảo, giúp cho sự tra cứu được dễ dàng; kiếm lời 
một cách qui mô và chính đáng, khi công cuộc trở nên bền vững và thành công, vân vân... 

Hiện nay, theo sự hiểu biết của chúng tôi, một cuốn sách trung bình 300 trang, tác quyền cỡ 
$500 (nếu tác giả viết bằng computer thì tác quyền có thể lên đến $1500) hoặc sẽ chia sau (10% 
trên giá bán), tiền sắp chữ layout vẽ bìa cỡ $1000, tiền in ấn cắt xén một ngàn bản cỡ $2500. Như 
thế, giá thành cuốn sách tối thiểu là $4000. Thường thường nhà xuất bản nhân lên gấp ba, và giá 
bán mỗi cuốn sách sẽ là $12.00 

Với giá đề $12.00, nhà xuất bản phải dành cho nhà phát hành hay tiệm sách 50% hoa hồng. Vị 
chi nhà xuất bản chỉ còn thu lại $6.00 mỗi cuốn, lại phải tính thêm hao hụt 20% số sách in ra cho 
những việc biếu tặng, gửi mẫu của tác giả, của nhà xuất bản, vân vân... thì nhà xuất bản sẽ thâu về 
4800$. Gỡ gạc là trông vào buổi "ra mắt sách". Các thân hữu ủng hộ nhiều là khỏe rồi. Thêm bán 
trực tiếp được cuốn nào thu trọn giá cuốn đó. 

Do đó, dù với sự tham gia của các hội viên, thì việc xuất bản sách vẫn chỉ có thể trông vào các 
vị mạnh thường quân. Hoặc có thể dùng phương thức vay tiền, mượn vốn: Năm mười vị hằng tâm 
hằng sản ứng tiền ra cho VietBooks in sách. Tác giả sẽ nhận tác quyền bằng 20% số sách in (200 
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cuốn). Người ứng tiền sẽ lấy sách tương đương với số tiền, theo giá 50%, để tùy nghi sử dụng (bán, 
biếu), hoặc chờ VietBooks bán sách hoàn lại tiền sau. 

Rõ ràng chỉ có những nhà xuất bản lớn, chừng năm ba nhà, có nhiều sách để "gối đầu", lại là 
những sách in lại, không phải trả tác quyền, không mất tiền "sắp chữ", có sẵn độc giả mong chờ 
khiến các tiệm sách không thể không thanh toán là mới tồn tại và làm giầu được. Còn các nhà khác, 
thì hoặc vì muốn tác phẩm thấy ánh sáng mặt trời, thích truyền bá suy tư của mình, hay hơn nữa vì 
một ý đồ nào, vì có nguồn tài trợ nào đó. Chả hạn ông (bà) cộng sản muốn đánh ông chống cộng, 
ông chống cộng muốn đánh ông cộng sản bà cẩu vĩ thảo, ông công giáo muốn đánh ông phật giáo, 
ông phật giáo muốn đánh ông công giáo, vân vân và vân vân... Vậy thì đây cũng chính là lý do hiện 
diện của VietBooks: ý đồ đánh cộng sản, đánh tay sai ngoại bang, đánh bọn lưu manh, quang phục 
đất nước con người Việt Nam, ngoài những điều nhắm bên trên. Nên mong ước có tài chánh đóng 
góp của các thân hữu-độc giả. 

Và câu hỏi xin nêu lên là liệu có một nhu cầu về một cơ sở như VietBooks hay không. Vì thực 
tế vẫn luôn luôn xác định tình trạng gà què ăn quẩn, nghĩa là vẫn quanh quẩn giữa mấy người trong 
một nội vi rất hẹp cứ tiếp tục bỏ công bỏ của, mà không thể phá vỡ vòng vây để có được sự tiếp tay 
góp sức của người ngoài. Như vậy sẽ chịu đựng được bao lâu và đạt được thành quả gì? 

Có thể do bất tài, có thể thiên hạ không thiết tha. Đàng nào thì cũng là một tình trạng mù mịt. 
Ngay cả tạp chí NgD đã hiện diện chẵn 7 năm nay mong tìm một câu trả lời là PHẢI LÀM 

NHƯ THẾ NÀO để dẹp cộng sản và mang lại cơm áo cho dân Việt cho đến nay vẫn chưa hề có lời 
hồi đáp. 

Trong khi đó, chỉ có những lời nói chung chung: dân chủ phú cường. Hoặc ghê hơn nữa là: hoà 
hợp hòa giải với người cộng sản... tiến bộ. Tiến bộ thì là phải tự do dân chủ. Mà cộng sản thì đương 
nhiên là phải không tự do dân chủ. Muốn tiến bộ thì phải không còn là cộng sản. Còn là cộng sản 
thì không thể tiến bộ. Căn cứ trên chủ thuyết, trên thực tế, trên nhân sự, trên xương máu của hôm 
qua, hôm nay, và sẽ cả của ngày mai. 

Vậy, có nghĩa là hoặc chúng ta không có đủ nhiệt tâm để tìm ra giải đáp nếu chúng ta ở trong 
hàng ngũ chuyên gia các ngành có thực tài, các doanh gia thành công nhiều vốn liếng; hoặc chúng 
ta thừa nhiệt tâm nhưng lại không là những chuyên gia có thực tài hay những nhà kinh doanh nhiều 
vốn nên tiền tài bất cập chí hướng; hoặc chúng ta có tài nhưng chờ được trả giá đền công sao cho 
hơn các ông chủ bà chủ hiện thời; hoặc chúng ta thừa tiền thừa của nhưng để đầu tư vào những việc 
khác lợi lộc nhiều hơn. 

Cho nên ta hiện cần tự hỏi lại: Có thật chúng ta cần một diễn đàn để lên tiếng, trao đổi, đối 
thoại, đóng góp,... hay là không có cái nhu cầu đó. Cũng như có thật chúng ta cần một cơ sở như 
VietBooks hay không. 

Để mà duy trì hay khuếch trương trong khi đáp ứng xem ra không có gì đáng lạc quan hết trọi! 
 
 
 

NHÓM PHÁT HÀNH 
 
Một số thân hữu-độc giả có cảm tình với chủ trương của NgD – dĩ chí đến cả một độc giả vừa 

đọc có một số duy nhất vừa qua – nêu lên câu hỏi: Cứ đánh võ mồm hoài mà không làm cái gì cụ 
thể sao? Và đề nghị lập công ty. Tiếp theo có, chắc cỡ, nửa tá người ủng hộ. Và hẳn BPT.NgD chờ 
cho đủ cái túc số... 10 người! 10 người tích cực trong cái số khoảng 1000 (ước đoán) người đọc 
NgD, 2 triệu đồng bào hải ngoại, coi vậy cũng đủ sức làm tờ báo phải đổi tên từ Người Dân Thầm 
Lặng trở lại thành Người Dân, đủ sức làm BPTNgD phải đưa ra một dự án, thì cũng tạm cứ lấy làm 
mừng đi. 
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Sao lại không? Khi mà chỉ 7 tên "ma bùn" như cụ Công Tôn Nữ nói mà cũng chỉ 15 năm sau là 
đã nắm quyền bính của cả nước, thì 10 vị hằng tâm hằng sản, hơn nửa thế kỷ sau, ở một môi trường 
đầy dẫy cơ hội, mà lại không làm nổi trò trống gì hay sao??? 

Và nếu tôi không lầm, thì phương thức của BPT.NgD hẳn phải là... vào nhỏ ra to (think big, 
start small), như các vị viết bài vẫn thường nhắc nhở. Nghĩa là, trong tình trạng của người Việt lưu 
lạc, phân hóa, thờ ơ ngày nay, NgD không nên chỉ là một diễn đàn suông, VietBooks không nên chỉ 
làm việc bán sách mua sách, mà cần là một "sự tập hợp những người có nhiệt tâm, đã hiểu biết 
nhau, tin được nhau" để tiến tới những công chuyện tích cực, thực tế, "đẩy mạnh công cuộc giải thể 
chế độ hiện hữu". 

Vậy, ta hãy cứ thử think big một tí xem sao. 
Ít lâu nay, có đôi ba vị tính chuyện cho gọn, đã chung tiền ngay một lúc cho năm, ba năm báo. 

Điều này chứng tỏ những vị này yêu thích tờ báo, tin tưởng ở sự trường tồn của nó. Mà thực vậy, tờ 
NgD đã chứng tỏ thiện chí của nó suốt sáu, bảy năm nay. Tôi thấy có những thân hữu như ôô. Lã 
Hoàng Trung, Trần Thế Kiệt ròng rã hết năm này qua năm khác, đều đặn mỗi tháng yểm trợ NgD 
100 đồng không biết mệt. Đa số chúng ta không có điều kiện để làm như thế, nhưng bỏ ra 100 đô la 
một lần cho suốt 5 (hay 6) năm, đối với mỗi người, cũng không hề là một cố gắng quá đáng. Thì 
sao tất cả chúng ta lại không làm một cử chỉ có ý nghĩa, là đóng ngay một lúc cho tờ báo 100 đồng 
cho 5, 6 năm báo, để BPT.NgD hởi dạ, vững tâm và có phương tiện dồi dào xứng đáng với nhiệt 
tình của họ, để họ làm cho tờ báo đạt tiêu chuẩn ước mong. Và biết đâu họ lại chẳng làm thêm được 
những công việc huê dạng khác nữa? 

Thứ đến, tôi thấy có một mục mà các báo khác rất thành công, kể cả về mặt tài chánh, vì họ lấy 
lệ phí năm đồng, mười đồng: Mục kết bạn. Thành công vì tâm trạng bơ vơ của rất nhiều người 
trong chúng ta hiện nay. Thế thì sao NgD không mở mục này hoặc thay vì thân hữu-độc giả chỉ gia 
nhập làm hội viên lẻ của VietBooks, thì NgD hãy làm "chất xúc tác để tập hợp nhau lại, phân công 
phân nhiệm để cùng đạt tới một mục tiêu do đa số đồng ý, trong một tiến trình có hoạch định đứng 
đắn, có những người nhận trách nhiệm từng phần, từng giai đoạn và một nhóm người cùng nhận 
trách nhiệm tổng hợp và nhất là thực sự có quyết tâm muốn xả thân cho quê hương Việt Nam yêu 
dấu" bằng cách mỗi vùng thành lập một chi hội VietBooks để mọi người hội họp, gặp gỡ, liên lạc 
mật thiết với nhau, trao đổi ý kiến, chương trình, kế hoạch và làm đại lý hay cổ động viên cho tờ 
NgD cũng như các sách báo của VietBooks? 

Tối đại đa số người Việt hải ngoại chúng ta ngày nay kêu công ăn việc làm chiếm hết ngày giờ, 
không còn có thì giờ làm một cái gì khác nữa. Tối đại đa số người Việt chúng ta ngày nay kêu các 
sinh hoạt đều bị quấy hôi bôi nhọ, không thể nào có thể tham gia. Những lý do đều xác đáng đối 
với công dân một quốc gia, một xã hội an bình. Việt Nam của chúng ta đang ở dưới hố thẳm. Nếu 
còn yêu nước thương nòi, thì đó lại chính là những lý do khiến chúng ta phải dấn thân, bỏ công, bỏ 
sức, bỏ của, bỏ thì giờ vào để cải tiến, quang phục tình trạng. Nếu cứ viện cớ nhọc mệt, nhơ bẩn mà 
đứng ngoài, để cho lũ quấy hôi bôi nhọ tiếp tục múa may, thì làm sao tình trạng có thể khả quan 
lên, và đất nước dân tộc làm sao được giải thoát? 

Cho nên chúng ta nên tự hỏi là người tị nạn hay là người di dân. Và rồi có thái độ cho thích 
nghi và dứt khoát. 
 

 
 


