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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 
Hoàng Hôn Toàn Tập gồm tất cả những truyện ký và tạp luận do Hoàng Hôn nhuận sắc, đã 

được in và phổ biến riêng rẽ. 
Chúng tôi nhận thấy những cuốn này gồm những ghi chép và nhận định xác đáng, chân thực về 

việc, về người của một giai đoạn nhiễu nhương và khó phân biệt nhất trong lịch sử nước ta. 
Do đó, chúng tôi mang in gộp lại, với mục đích bảo tồn một tài liệu cần thiết cho những người 

muốn tìm hiểu, nhất là những thế hệ sau cần những kiến thức khách quan, vô tư để rút kinh nghiệm 
cũng như tránh những lỗi lầm của người đi trước, trong việc phục vụ quốc gia dân tộc. 

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

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

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

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

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

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

Tất cả các sách do Người Dân-VietBooks xuất bản thì bìa là do Nguyễn Đức phụ trách, ruột do 
Gia Hòa trình bày và Mỹ Linh, Hồng Thúy kiểm soát để chính tả bớt lầm lỗi, lời thêm trong sáng. 
Các chữ trong ngoặc vuông và chú thích cuối mỗi bài, nếu có, là do nhà xuất bản thêm vô. 

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



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MỤC LỤC 
 
NGHĨ 
Người Mỹ, nước Mỹ! 
Nước Mỹ hôm nay 
Tên nhà quê nói chuyện thế giái 
Đại hội truyền thông hải ngoại? 
Lo chạy co đầu gối 
Quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca 
Chính trị gia...con tườu 
Sự thực... trần trụi! 
Dân đen cà kê dê ngỗng 
Lại cà kê dê ngỗng 
Dân có ngu, khu có đen không? 
Ba mươi năm sau ngày 30-4-1975 
Lại tò mò lịch sử 
Xin chịu thua 
Quan hôn tang tế 
Thưa các cô, các chú 
Ám sát yếu nhân? 
Thôi, chống cộng làm gì! 
George Đệ Nhị bối rối! 
Chê Mỹ 
Hãy thử thành thật với mình với người 
Thiên tai 
Nguy hiểm chết người 
Cũng nên nhận diện tí ti 
Ăn ngon, mặc đẹp 
Sát nhân giả tử 
Bóng tối trung cổ 
Việt Cộng thuyết pháp 
Xin thưa cùng cụ Nguyễn Trần Ai 
Nguyễn Trần Ai phúc đáp 
Kính gửi cụ Nguyễn Trần Ai 
Lại kính thưa các bác, các cô, các chú 

 

 
 
 

6 
7 
8 

10 
12 
13 
15 
17 
19 
23 
25 
27 
35 
38 
41 
43 

-  
44 
47 
48 
50 
52 
53 
55 
59 
60 
62 
64 
66 
68 
69 
70 

 
 

 



4 
 

 
 
 

 
 

VIẾT 
Tiếp tay 
Người Dân trả lời 
Trả hay quịt? 
Cũng trả hay quịt? 
Lại cũng trả hay quịt? 
Hội An hoard hay hoax? 
Xu thế thời đại 
Lính với dân 
Dân với lính 
Vấn đề hôm nay 
Nghề tổng thống 
Nghề tổng thống? 
Khỏa thân phản chiến 
Vẫn cứ tồn nghi 
Mấy vấn đề đầu năm 
Lập trường chung? 
Người dân là ai? 
Đồng ý với ông Phó Thường Dân Miền Nam 
Xin đừng hẹp hòi 
Lãnh tụ là ai? 
Lý sự cùn, nhân nghĩa hão! 
Chuyện tượng đài 
Tinh thần, tư tưởng 
Những con ếch ngồi đáy giếng 
Lại chuyện chính danh 
Phân bón tinh khôn 
Chúng ta, chúng nó 
Xin đôi lời cùng ông/bà Hậu Sinh 
Hậu sinh khả úy 
Góp ý muộn màng 
Thế nào là đạo văn, thế nào là sử gia? 
Những chuyện quái dị 
Vấn đề hôm nay 
Tôn giáo Bạc Hạnh 
Góp ý 
Hầu chuyện 
Thưa cụ Nguyễn Trần Ai 
Ai được ủy nhiệm trong chiến tranh Việt Nam? 
Góp ý về việc "Ai được ủy nhiệm trong chiến tranh VN"  
Phúc đáp ông Nguyễn Đình Hồng 
 
 
 

 
77 

-  
79 
81 
87 
89 
91 
98 

100 
102 

- 
106 
108 
109 
110 
113 
114 
115 
117 

- 
120 
123 
126 
128 
129 
132 
133 
134 
135 
136 
145 
149 
152 
158 
159 
160 

- 
162 
164 
167 

 
 

 



5 
 

 
 
 
 
 

Ủy nhiệm 
Thưa ông Đại Dương 
Lời qua tiếng lại 
Tôn Nữ Thị Ninh là cái... con gì? 
Phan Văn Khải quy mã 
Nham nhở hay cao tay ấn? 
Hoàn tất quy mã sự vụ 
Chạy lòng vòng? 
Cố vấn cho cụ Diệm, ông Ngô Đình Nhu? 
Jane Fonda vẫn như thuở nào? 
Ai đúng, ai sai? 
Xứng, rồi lại không xứng 
Chúng ta mất nước 
Thế là nhận bậy 
 
ĐỌC 
Sự thật thật hay sự thật... ảo? 
Đọc "Trăng Huyết" 
Sám hối, gột rửa? 
Cũng đọc "Trả Ta Sông Núi" 
Thánh chiến? 
Huyền thoại và sự thực? 
Sự phản bội ở Việt Nam? 
Gọng kìm lịch sử? 
Hồ Sơ Dinh Độc Lập! 
Trách nhiệm của người viết lách 
Vô trách nhiệm 
Vẫn cứ vô trách nhiệm 
Con Yêu Râu Xanh? 
Xin đồng ý 
Về việc dịch sách "Con Yêu" 
Lạm bàn về việc dịch 
Đọc "Hồi Úc Tuổi Thơ" 
Những Tên Đặc Công Đỏ 
Kinh Hịch của Lực Việt 
Hợm Hĩnh 
Thức Tỉnh: Quốc Gia và Cộng Sản? 
Đọc “Hồi Ký Võ Long Triều” (Phần I) 
Đọc “Hồi Ký Võ Long Triều” (Phần II) 
Sự Thật Thật hay Sự Thật Ảo (II) 
Sử Việt Cận Và Hiện Đại 
 
 

169 
171 
174 
175 
177 
179 
180 
182 
183 
185 
187 
188 
189 
191 

 
 

194 
202 
209 
211 
221 
223 
224 
226 
233 
235 
245 
246 
256 
261 
263 
264 
267 
269 
273 
283 
288 
289 
294 
297 
303 

 

 



6 
 

 
 

Phần 1 
NGHĨ 

 
 
 
 

NGƯỜI MỸ, NƯỚC MỸ! 
 
Tôi vẫn tưởng Hoa Kỳ là một nước tiến bộ, dân trí cao, người đại diện dân có thiện chí. Nhưng 

từ khi trở thành công dân, thì tôi thấy có lẽ xưa kia Hoa Kỳ như thế thật, có những lãnh tụ đạo đức, 
những công dân lương thiện, cho nên mới có một quốc gia như Hoa Kỳ ngày nay. Còn hiện thời, sự 
việc khác xa. Tôi thấy người Hoa Kỳ không còn xứng đáng với ân sủng mà họ đang hưởng thụ. 
Hiện nay, trong khi ở bao nhiêu nơi con người thiếu ăn thiếu mặc, thì tại Hoa Kỳ, người Mỹ tìm 
mọi cách trục lợi, mang tài nguyên của những nơi đó về tiêu dùng phí phạm. Ngay trong nước, 
người Mỹ cũng không còn biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Về việc đời, tổng thống, nghị sĩ, dân 
biểu đĩ điếm, gian manh họ coi như đương nhiên. Về việc đạo, đám "chủ chiên" múa may quay 
cuồng làm hề, họ coi như hấp dẫn. Về việc học, họ chỉ lo đào tạo chuyên viên kỹ thuật, ngoài ra 
hầu như không có chút kiến thức gì khác. Về nghệ thuật, họ lo trình diễn những màn nhố nhăng, 
bạo động, tội ác. Về luật pháp, họ lo bảo vệ thủ phạm thay vì nạn nhân... 

Tôi đã được chỉ dẫn rằng khi thấy ai trượt té ngoài đường, chớ nên chạy tới nâng đỡ, mà có thể 
bị kiện là kẻ gây nên tai nạn. Tôi lại cũng được chỉ dẫn ai kêu đói chớ có cho đồ ăn của mình, vì có 
thể bị kiện là không có giấy hành nghề nấu nướng mà làm người ta ngộ độc,... Đại khái như thế. 
Không có chuyện đạo đức, không có chuyện thương yêu, không có chuyện phải trái, mà chỉ có 
chuyện "lợi", chuyện "thủ". Cha mẹ, con cái, vợ chồng, bằng hữu đều xử với nhau bằng luật pháp. 

Vậy thì làm sao mà khá được, mà rồi không suy sụp? 
Mới đây, tôi đọc được một mẩu tin một bà kiện hãng thuốc lá về nỗi bà ta hút từ khi còn trẻ và 

nay bị ung thư. Tòa xử hãng thuốc lá phải bồi thường 22 tỉ. Tôi không tin mắt tôi. Tôi cho là tờ báo 
in lầm. 2 tỉ 2 cũng không thể có. 2 triệu thì có thể đấy. Vì nhiều bản án đã xử như vậy. Và tôi đã hỏi 
một người bạn. Anh ta xác định cũng đọc được cái tin đó. Đúng 22 tỉ. Cứ cái đà này, thì hẳn các 
hãng thuốc lá phá sản. 

Không phải tôi ngu đần đến nỗi không biết là những kẻ sản xuất đồ tiêu dùng phải có trách 
nhiệm về sản phẩm của mình và không mang ơn cơ quan FDA kiểm soát chặt chẽ những thứ này để 
bảo vệ người tiêu thụ. Thế nhưng FDA đã kiểm soát, nghĩa là đã chấp nhận và đã cẩn thận bắt các 
hãng thuốc lá phải in rành mạch lời cảnh cáo trên sản phẩm của họ. Kẻ nào còn hút là tự chấp nhận 
rủi ro. Tôi đã từng hút thuốc lá rất nặng rất lâu. Và đã từng được thưởng thức cái thú hút thuốc lá, 
đã từng hưởng ân sủng của thuốc lá, giúp tôi nảy "yên sĩ phi lý thuần". Nay tôi không hút nữa, là vì 
khí hậu bên này khô khan, hút hết ngon. Còn cái hại của nó, theo tôi biết, chưa có gì là nhất định. 
Ai giám cam đoan cứ hút thuốc lá, trung bình bao nhiêu điếu, trong bao nhiêu lâu đó, là tức khắc 
mắc bệnh ung thư. 

So với cái hại rõ ràng, rành mạch, không ai chối cãi, là các thứ rượu thì sao? Một thời, Hoa Kỳ 
cũng đã cấm rượu. Và sự cấm đoán này hoàn toàn dễ hiểu. Rượu làm người ta điên khùng, đánh 
đấm đâm chém nhau, lái xe đâm nhau, hết lo chải chuốt, tắm rửa, làm ăn. Nhưng mà rồi tụi mafia 
làm loạn, rồi thuế má thất thâu nên lại bỏ. Thế là thế nào? Có thực thuốc lá mang lại nhiều nguy cơ 
cho nhân loại hơn các thứ rượu mà nhà nước, tòa án ra tay triệt hạ chăng? Và, dĩ nhiên mạng người 
là vô giá. Nhưng sao có người chỉ 2 triệu, người lại 22 tỉ? Tòa căn cứ vào cái gì để đánh giá mọi 
loại mạng người? Mà lạ, sao các hãng thuốc lá cũng cứ trân mình chịu trận hoài. Và tất cả những 
người Hoa Kỳ cũng không một ai thấy cái gì vô lý để mà lên tiếng hết. 
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Vì, với tôi, ngay dù 2 triệu 2 hay 2 đồng 2, tôi cũng thấy khó lòng chấp nhận được, nếu nói 
theo lẽ phải, sự công bằng, giữa những con người còn gọi là có tí chút hiểu biết. 

 
 
 

NƯỚC MỸ HÔM NAY 
 
Trong bài "Người Mỹ, nước Mỹ", ông Đại Mặc nhận xét về xã hội Mỹ ngày nay rất đúng. Có 

điều chẳng hay ông có biết rằng các vị tổ sư chủ trương tự do dân chủ đã dự báo rằng nền tự do dân 
chủ rồi sẽ dẫn đến hỗn loạn chăng? Vì khi đã biết như thế, thì hệ luận tất nhiên của xã hội Mỹ như 
ngày nay cũng không có gì đáng lạ. Và đây là một bài học cho những ai chủ trương tự do, dân chủ, 
nhưng khôn ngoan, thì phải biết tự do, dân chủ không phải là luông tuồng, bừa bãi, lạm dụng. Mà 
phải biết dừng ở chỗ nên/cần dừng (tri chỉ). Hiện nay, một phần nào đó, chúng ta còn được một 
cuộc sống khả quan, ở nơi đất nước này (Hoa Kỳ), là nhờ những sự việc, những con người sau đây, 
mà tôi đã tưởng là không còn bao giờ thấy nữa. 

Tôi vừa đọc cuốn "Văn nghệ sĩ Miền Bắc như tôi biết" (tập 3) của Xuân Vũ do Xuân Thu xuất 
bản lần thứ nhất, năm 1998, trong có bài "Đi bộ hàng ngày" (trang 248-49-50): 

Tôi bắt đầu vận động từ hai năm nay... 
Mặc dù đi bộ, nhưng có bữa tôi gặp một bà Á Châu già lụm cụm, đi thật chậm; một bữa tôi 

gặp cả gia đình bốn người cùng đi. Một bữa khác, tôi lại thấy toàn gia cỡi xe đạp, dắt chó theo; 
một bữa gặp hai vợ chồng cùng đi, ông chồng đi trên vỉa hè, bà vợ đi sát mé đường. Quả thật là 
không buổi chiều nào giống buổi chiều nào. 

(Bỗng) một buổi chiều kia, tôi đang đi băng qua ngã tư, bỗng có một chiếc xe Cadillac mới 
toanh chạy tới gần (tôi), rồi thắng gấp. Tôi giật mình, tự hỏi: Mình sai luật đi đường chăng? Có 
thể lắm, ở các ngã tư lớn thì có vạch sơn vàng dành cho người đi bộ, còn ngã tư này nhỏ, nên 
không có vạch sơn đó. Tôi vừa bước nhanh lên vỉa hè thì, cửa xe mở, trên xe bước xuống một người 
Mỹ cao lớn, đứng tuổi, ăn mặc com lê, có vẻ xứng với chiếc xe lắm. Ông ta bước vòng ra sau xe và 
cúi xuống lượm một vật gì. Rồi quay lại, thấy tôi đứng ngó (ông), ông giơ cái vật kia lên và bảo: 
"Họ phí thế này đây!", rồi lên xe chạy tiếp. Tôi tự trách mình: Đã từng trông thấy không biết bao 
nhiêu hộp bia mà không hề nghĩ tới việc lượm lên. 

Hồi xưa, khi mới đến xứ này, vào những ngày lễ, tôi thường chở cả gia đình đi bãi biển nhặt 
hộp bia. Có khi bán được trên mười đô chớ không phải là ít. Lúc đó xăng có 49 xu một ga lông. 
Không biết tôi đã bỏ cái thói quen đó hồi nào, trong lúc nhiều bạn Mỹ lẫn Việt của tôi vẫn đi lượm 
như thường. Nhà họ có cả cái máy cán bẹp hộp, lon gắn trên cọc rào sau nhà. 

Một hôm, (tôi) lượm được một túi trên mươi hộp, tôi gặp cặp vợ chồng đi bộ. Ông chồng cầm 
trên tay mấy cái lon côca bóp bẹp. Tôi bèn cho ông ta. Hôm sau (tôi) lại gặp, tôi nói: 

- Nhà tôi đàng kia. Lát nữa, khi đi ngang qua cái xe đỏ, thấy có túi empty cans (lon đã uống 
hết nước), xin ông cứ lấy. That's for you... (Để dành cho ông đó) Ông ta OK (bằng lòng). Đi một 
vòng, (tôi) lại gặp hai vợ chồng. Tôi lại nói: - Bất cứ lúc nào đi ngang qua, ông thấy một cái túi 
đựng lon, thì xin cứ lấy. Tôi sẽ để dành cho ông đó. OK? 

Tôi làm như thế được ít lâu. Bỗng một hôm, vào buổi chiều, tôi cũng đi bộ về, thì thấy ở quả 
đấm cửa một phong bì không có tên người nhận. Cũng không có tên người gửi. Chỉ có số nhà của 
tôi. Tôi cầm thì thấy nằng nặng. Khui ra, thì thấy một đô giấy và ba đồng dimes (cắc) cùng bốn 
cents (xu) và một mảnh giấy: It's your money. (Tiền của ông đấy) 

Ký tên: Mr Aluminum. 
Thế có thích không? Mr Aluminum cộng với Mr Cadillac trên kia, thì đã ra một nhân vật rồi, 

chớ cần bịa tạc chi cho mệt. Văn chương ở ngay trước mặt ta, ta cứ nhặt. Tại ta phí, nên ta mất, ta 
nghèo. 
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Câu chuyện thật tầm thường, nhưng, với tôi, thật cảm động. Về ông nhà giầu người Mỹ "đứng 
tuổi", về gia đình bà "Á Châu già" không biết thổ sinh tại Mỹ, mới di dân hay di dân đã lâu, mà vẫn 
sống đôn hậu, cần kiệm, sòng phẳng, chu đáo đến cả mức... ngây thơ! 

Hình như ông Xuân Vũ định cư đâu ở một tỉnh nhỏ miền đông Hoa Kỳ. Tôi chắc thế, vì đôi lần 
qua miền đông, tôi vẫn còn thấy ít nhiều đức tính cần cù, tiết kiệm, đôn hậu, đạo đức của người Mỹ 
trước 1965, năm mà tôi từ giã nước Mỹ để hồi hương, vì tình thế lộn xộn của nước nhà. 

Trước 1965, tôi rất kính trọng nhà nước Mỹ, dân tộc Mỹ và ước mong những thị dân Việt Nam 
có được những tính của người Mỹ, mà tôi thường gọi đùa với bạn hữu là American stupidity (sự 
ngớ ngẩn của người Mỹ); có được nhà nước với những chính khách lương thiện như chính phủ Mỹ, 
mà tôi cũng gọi đùa là lũ American idiots (những người Mỹ đần độn). 

Khi về rồi, tôi buồn vô cùng, vì thấy người Mỹ sang nước ta đã làm tan hoang đất nước Việt 
Nam. Nhưng tôi thấy cũng chẳng phải lỗi của họ. Giản dị là họ không stupid cũng không idiotic. 
Thực ra, so với các đám ngoại bang, họ vẫn là người dễ thương hơn tất cả các đám tới Việt Nam 
mà tôi biết: Pháp, Nhật, Tàu,... Họ chỉ tiếp tục sống thụ hưởng, hời hợt như ở nước họ, một quốc 
gia có một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với văn hóa ta. Lỗi là do nhà nước Việt Nam đã nhắm 
mắt làm tay sai một cách vô liêm sỉ, không có lấy một chính sách nào trong việc tiếp nhận viện trợ 
kinh tế, chính trị, văn hóa đối với nước đàn anh. Trong khi đó, người Mỹ là một dân tộc tâm hồn 
tương đối giản đơn và tự cao tự đại, không lo tìm hiểu, biết mình biết người. Giả thử những chính 
khách Việt mà có tư cách, tôi giám chắc người Mỹ sẽ cư xử khác hơn. Và mọi sự cũng sẽ khác hẳn, 
ngày nay. Hai mươi năm sau (1985), tôi trở lại Hoa Kỳ. Lại cũng buồn vô cùng. Vì thấy họ hầu như 
trở thành thị dân Việt Nam, kiểu ông Đại Mặc phàn nàn. Hình như đã nhiều người nói: Mỹ bỏ Việt 
Nam, nhưng Việt Nam không bao giờ bỏ Mỹ, có lẽ một phần với ý nghĩa buồn thảm này. Điều này 
khiến tôi lại nghĩ đến việc một nền văn minh nào chói sáng đến đâu: Lưỡng Hà, Ai Cập, La Mã, Ấn 
Độ, Trung Hoa,... một khi đạt đến tột độ, thì rồi cũng tàn tạ. Con người thừa hưởng nền văn minh 
của ông cha tạo dựng chỉ còn biết thừa hưởng, rồi sa đọa để mà tàn lụi. Nước Mỹ đang bắt đầu 
bước vào giai đoạn tự hủy này. Mà không biết rồi ra nước nào sẽ thay thế. Tôi cho rằng đến lượt... 
Bắc Kinh, và thấy rởn gai ốc cho nhân loại. Vì tôi chẳng còn sống để mà lo cho bản thân!!! 

 
 
 

TÊN NHÀ QUÊ NÓI CHUYỆN THẾ GIÁI 
 
Tôi thật sự là tên nhà quê. Sinh trưởng nơi thôn ổ và đã... hạ quyết tâm sống nơi thôn ổ, chết 

nơi thôn ổ. Tôi không khoái thị thành. Nhưng cũng phải thưa là tôi chẳng giỏi việc cày sâu cuốc 
bẫm. Thế nhưng cứ nghĩ rằng mở một ngôi trường tiểu học, hoặc một y xá, một nhà bảo sanh, hay -
- bảnh hơn nữa -- khuếch trương một vài cái khung dệt chiếu, dệt lụa, cái tiểu thủ công nghệ gì đó, 
thì cũng sống với bà con thôn quê được chứ bộ. 

Mà rồi tụi cộng sản vớ được chính quyền. Chúng chẳng cho sống, đành phải trốn vào vùng... 
tạm chiếm (của Pháp), rồi đi Nam, rồi đi Mỹ. Mới thành ra... tên nhà quê nói chuyện thế giái!!! 

Lại cũng tại cái nhà ông Đăng Huy (Khỏa thân phản chiến, NgD152) đưa ra những lý lẽ mộc 
mạc mà lại vừa tai ghê! 

Mà thế thiệt. Cả như tôi mà là người Mỹ chính cống, thì thấy rằng cứ chủ trương như cụ 
Monroe là hay nhất: Tao chẳng đụng đến đứa nào, thì đừng đứa nào đụng đến tao. Mỹ Châu là 
của... người Mỹ (Hoa Kỳ). Một mình một sơn hà, cứ hưởng thụ bờ xôi ruộng mật trời cho. Còn nếu 
muốn kiếm chác thì, chúng nó uỵch nhau, mình đứng giữa, bán khí giới cho cả đôi bên, một vốn 
bốn lời: Chúng mày càng uỵch nhau, ông càng bở. 

Thế mà rồi: Cụ Wilson nhảy vô vòng chiến; lý do là ông Đức đánh chìm một tàu chở khách 
của Mỹ. Cụ Roosevelt nhảy vô vòng chiến; lý do là ông Nhật lùn đánh Trân Châu Cảng. Ý chừng 
hai cụ Đức, Nhật ức về cái việc cụ Mỹ thủ lợi, bán khí giới cho phe địch nhiều quá chăng? Hai vụ 
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này thì cũng tạm cho là chính đáng, vì bị đòn, thì đành đánh trả. Nhưng cụ Eisenhower nhảy vô 
vòng chiến Cao Ly và Việt Nam, hai cụ Bush bố, Bush con nhảy vô vòng chiến đánh Iraq (1991, 
giải phóng Kuwait theo biểu quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc), đánh Serbia (dưới ngọn 
cờ của NATO), rồi nay lại đánh Iraq (gần như đơn phương) thì xét ra lý do chưa được thiết đáo cho 
lắm. Vì dù có nguy cơ gì thì, riêng đối với nước Mỹ, cũng hãy còn xa xôi. 

Ông Iraq xâm lăng ông Kuwait, thì kệ hai ông với nhau. Hội Đồng Bảo An biểu quyết đánh 
Iraq, thì kệ Hội Đồng Bảo An. Liên Hiệp Quốc đòi Iraq giải giới, Iraq không tuân; Liên Hiệp Quốc 
ra tối hậu thư 1441, Iraq không ngán, thì kệ Liên Hiệp Quốc chứ!?!? 

Nhưng có lẽ hơi phiền, là Iraq đã chẳng những không giải giới, còn tiếp tục chế tạo các loại vũ 
khí bị cấm đoán, lại hỗ trợ cho bọn khủng bố quốc tế, khiến Hoa Kỳ cũng là nạn nhân (vụ 911). 
Thế thì riêng Hoa Kỳ cũng đã đủ lý do để tự vệ, ngăn ngừa nguy cơ khủng khiếp cho chính mình. 
Nhất là nghe đâu lại đã khám phá ra cả hàng ngàn ấy ngàn khác âm mưu khủng bố. 

Chẳng những thế, những ông Saddam Hussein, Kim Chính Nhựt là kẻ thù của chính dân tộc 
họ, là tai họa cho cả thế giới, cả nhân loại, không chỉ lúc này mà rồi có thể di hại không biết đến 
chừng nào, một khi họ sử dụng những khí giới ghê gớm mà họ hiện có. 

Thế thì sự tiêu diệt những nguy cơ đó là việc phải làm. Vậy mà một số "quốc gia" chẳng những 
không tán thành, lại còn chống đối, dưới danh nghĩa "hòa bình, phản chiến". 

Nghe thì cũng cao thượng lắm đấy. Nhưng hãy cứ tạm lấy mấy quốc gia điển hình (quốc gia ở 
đây có thể là nhà nước, có thể là cả dân chúng): Pháp, Đức, Nga,... Pháp, Đức, Nga xưa nay không 
phải là những quốc gia có truyền thống... phản chiến, chuộng hòa bình. Hoàn toàn trái lại là đàng 
khác. Chẳng cần nói, ai cũng biết mấy quốc gia này đã là tổ sư trong những việc gây chiến, xâm 
lăng; là nguy cơ của các quốc gia; là tượng trưng cho sự bệ rạc của văn minh vật chất,... Họ lại có 
những mối hận vô lý đối với Hoa Kỳ làm ơn nên oán, lúc nào cũng mong có dịp trả. Chưa kể 
những ghen tị vì bị Hoa Kỳ tranh mất cái địa vị đàn anh, dù rằng anh nào cũng được Hoa Kỳ giúp 
đỡ ngập mày ngập mặt. Cái tởm hơn cả là miệng thì nói hòa bình, phản chiến, nhưng những quốc 
gia này đều lén lút bán... khí giới cho Iraq hết. Không biết dân chúng của họ có biết như thế 
chăng??? Tởm nhất là ông Pháp! Không có Hoa Kỳ, sức mấy mà Pháp thoát khỏi ách nô lệ Đức 
Quốc. Thế mà rồi ông ta lại đi tái xâm chiếm Việt Nam, trong khi từ khẩu súng, viên đạn, đôi giầy, 
tấm áo của quân đội đều là của Mỹ. Và ông ta nhân danh là... chống cộng. Đến khi nguy cơ cộng 
sản trở thành vượt sức Pháp, Mỹ phải nhảy vô Việt Nam, thì ông ta lại bảo đó là cuộc chiến tranh... 
bẩn thỉu (sale guerre), Mỹ khổng lồ đi bắt nạt thằng bé Việt Nam, mặc dù ông ta thừa biết là sau lũ 
Việt Cộng là cả một Đệ Tam Quốc Tế... vĩ đại! 

Ông ta không ý thức nổi là hết thời lâu rồi, chẳng còn là một thực lực kinh tế, chính trị, quân 
sự, mà cả văn hóa nữa. Nay lại mơ ngủ tưởng có thể dùng nước bọt nhảy lên lãnh đạo Âu Châu 
(Tây Âu, Đông Âu), kiếm chác ở Trung Đông. Tội nghiệp cho ông Chirac ngày nay và những nhà 
lãnh đạo nước Pháp trước đây, toàn là dân mộng du, trong truyền thống "le roi Charles" (de 
Gaulle), chẳng bao giờ trưởng thành nổi. 

Bây giờ Hoa Kỳ đã đánh Iraq. Có vẻ chỉ còn việc kinh tế... hậu chiến. Và đây là vấn đề quan 
trọng nhất, để chứng tỏ cuộc chiến này là để dẹp một chính thể độc tài tàn bạo, cứu người dân Iraq, 
dẹp một kẻ đe dọa sự an ninh của loài người, răn đe những tên khật khùng khác, hay là vì quyền lợi 
thiển cận của phe nhóm, quyền lực Hoa Kỳ. Lại không biết rồi ra mấy ông Pháp, Đức, Nga,... đòi 
dây máu ăn phần đến mức nào? 

Riêng tôi, tôi cũng nghĩ như ông Đăng Huy. Là cứ giản dị "thịt béng" những cá nhân khật 
khùng đi. Có phải là ít tốn kém hơn việc đánh đấm, lại không thiệt hại gì đến tính mạng, tài sản của 
người dân vô tội. Khùng đến đâu mà thấy nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng co vòi lập tức, hết 
giám láo lếu. Thế nhưng có vị độc mồm độc miệng lại bảo: Làm vậy thì làm sao mà thí nghiệm khí 
giái! Liệu sự thực có thê thảm đến chừng đó chăng??? 

Còn việc hậu chiến, thì đã trèo đừng run. Nếu thực có chính nghĩa, thì cứ đường ta ta cứ đi, 
việc ta ta cứ làm. Chớ có giao nhiều quyền hạn cho mấy ông Liên Hiệp Quốc quản lý hay tái thiết. 
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Chỉ cho chấm mút tí tỉnh gọi là, cho có... thể thống. Bằng không, toàn là lũ ăn hại đái nát cả, thì rồi 
đâu lại cũng hoàn đấy mà thôi. Vì cái thực tế là càng lằng nhằng, càng không đi đến đâu, thì họ 
càng được ngồi lâu, càng có cớ kéo bè kéo cánh vào đớp hít. Chứ có phải việc ông việc cha gì của 
họ đâu mà họ thiết tha. Cứ xem như vụ Căm Bốt thì rõ. Bao nhiêu tiền của bỏ ra trong bao nhiêu 
thời gian, mà có đi đến thế giái nào đâu!!!  

 
 
 

ĐẠI HỘI TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI? 
 
Đại hội thì hẳn nhiên phải qui tụ nhiều người. Truyền thông là giới làm việc tuyên truyền 

thông tin; tức báo, chí, truyền thanh, truyền hình (có nhà văn, nhà thơ, nhà họa, nhà nhạc, nhà ca, 
nhà kịch, nhà nhảy, nhà múa, nhà vân vân... chăng). Hải ngoại tất gồm các vị trên hoàn vũ, ngoại 
trừ dân quốc nội. Không biết các ông bà NgD có thuộc giới truyền thông và có đi dự Đại Hội 
Truyền Thông Hải Ngoại không, còn riêng tôi thì dĩ nhiên chẳng có cái hân hạnh liên quan đến 
truyền thông, ngoài chuyện là khán, thính, độc giả. Nhưng khi nghe phong phanh về Đại Hội, thú 
thực, tôi có chép miệng mà... than rằng: Phải đến 28 năm mới có... Đại Hội Truyền Thông, thì là 
truyền thông con rùa, khá không nổi. Và rồi tự hỏi: Thế nhưng tại sao rồi bỗng dưng lại có Đại 
Hội? Tôi cho, lương thiện ra, thì là phản ứng nhất thời về cái vụ Hà Nội cử Đỗ Viết Thắng làm 
trưởng ban phụ trách Chương Trình Biên Tập Đối Ngoại VTH4 của Đài Truyền Hình Việt Nam, 
kiểu "Nhu cầu bảo vệ lằn ranh quốc cộng" của mấy ông cựu tướng tá; hoặc tinh ma ra, thì là để rêu 
nam rêu bắc: Truyền thông hải ngoại là em đây nè, ai mua thì mua, mại dzô mại dzô! 

Thế mà hoá ra không phải, mà còn "ngộ" hơn nhiều!!! 
Tin của Thời Luận, số ra ngày April 23, khiến tôi tá hỏa: 
- Ban tổ chức đại hội truyền thông thế giới (mà) nòng cốt là Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại, 

do ông Đỗ Sơn làm chủ tịch. 
Thế thì hẳn giới ký giả là nòng cốt. 
- Ông Đỗ Ngọc Yến là trưởng ban tổ chức và ông Du Miên là phó trưởng ban. 
Thế thì là giới báo (ông Đỗ Ngọc Yến) và chí (ông Du Miên) đứng tổ chức.  
- Theo báo Register ở Nam Cali, thì có khoảng 100 người làm báo tham dự đại hội này. Theo 

ban tổ chức thì có đại diện của 143 cơ sở truyền thông hải ngoại tới dự, nhưng một số lớn chỉ tới 
quan sát buổi khai mạc và để gặp bạn bè. 

Thế thì có lẽ gồm vừa giới báo, chí, truyền thanh, truyền hình vừa cả "bạn bè" khắp nơi về... 
chơi. 

- Trong diễn văn ứng khẩu chào mừng quan khách, ông Đỗ Ngọc Yến đã thú thật rằng trước 
giờ khai mạc một hai tiếng đồng hồ, ông vẫn không biết đại hội sẽ như thế nào, có bao nhiêu người 
tham dự. Ông chỉ biết đại hội này có mục đích 'trao đổi kinh nghiệm làm báo' tại một đất nước mà 
quyền tự do báo chí được triệt để tôn trọng. Và ông nhấn mạnh rằng báo chí phải tôn trọng ý kiến 
của mọi người. Có lẽ câu nói này mới thực sự là mục tiêu của đại hội truyền thông này. 

Thế thì mục tiêu thực sự của đại hội quả là lạ quá! Báo chí là trường ngôn luận, là phương tiện 
để người viết bảo vệ ý kiến của mình, phản bác (hay xưng tụng) ý kiến người khác. Đàng này "báo 
chí phải tôn trọng ý kiến của mọi người" là nhắn nhủ mọi người rằng phải chấp nhận ai muốn nói 
trăng nói cuội gì thì nói, phải chấp nhận để lũ đón gió trở cờ, thiên cộng, chính cống cộng sản nói 
năng văng mạng hơn chăng? 

- Điều ngạc nhiên, vì không thấy ghi trong chương trình đã phổ biến, là mở đầu đại hội, ban tổ 
chức đã đưa một người Mỹ, được giới thiệu là khoa trưởng báo chí Đại Học Fullerton lên giảng 
giải cho những người làm báo một bài học vỡ lòng về nghề làm báo. Ông này nói xong, bước 
xuống bục, đi về ngay, y như giáo sư sau khi chấm dứt giờ giảng trong lớp cho sinh viên. Ban tổ 
chức giải thích rằng ông này bận việc nhà nên cần về. Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu diễn giả 
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thứ hai, cũng là một người Mỹ. Ông này cũng bận việc nên thay vì tới nói rồi về sớm như ông thứ 
nhất, ông đã chỉ thu hình bài nói chuyện của ông, rồi giao cho ban tổ chức chiếu lên màn ảnh 
trong hội trường. 

Thế thì là không phải chỉ có truyền thông Việt Nam hải ngoại, mà có cả truyền thông (?) Hoa 
Kỳ lẫn Việt Nam... hải nội. Vì còn có ông nhà văn (?) Vũ Thư Hiên – chẳng biết được mời có đài 
thọ, hay nhân đến "mở lời" cho buổi ra mắt của văn phòng đại diện Hội Nhân Dân Việt Nam Chống 
Tham Nhũng (ở hải ngoại) vào ngày 6-4 tại Milpitas (CA) rồi ở nán lại, hay tự động đến – có hình 
màu thực lớn đăng trên trang nhất nhật báo Nguời Việt, kèm với lời... nhắn nhủ bà con truyền 
thông hải ngoại: Nên thảo luận những bất đồng một cách dân chủ và tương kính. Thế thì ông Vũ 
Thư Hiên tung, ông Đỗ Ngọc Yến hứng. Và truyền thông hải ngoại còn phải học hỏi nhiều. Nhưng 
đã học thày Hoa Kỳ lại học thày Hà Nội, hẳn sẽ tấn bộ chẳng mấy hồi. 

Thế cũng chưa hết, nghe đâu lại còn nhà luật (?) Đỗ Thái Nhiên, nhà chính trị (?) Lâm Lễ 
Trinh, nhà thơ (?) Nguyễn Chí Thiện,... đăng đàn. Thì đâu chỉ hẳn là truyền thông. Mấy ông trên, 
nhiều lắm là thỉnh thoảng có bài... lai cảo. Việc của dân nhà nghề, thì để họ tính với nhau. Còn 
ghiền micro thì cũng phải tùy dịp, chứ dịp nào cũng nhảy chồm vào, mà còn nhảy lên diễn đàn nữa, 
thì kỳ quá. 

- [Ban tổ chức] đã long trọng vinh danh một số người làm báo hiện nay tại Nam Cali xen vào 
giữa những người làm báo tên tuổi một thời. Mở đầu danh sách những người được ban tổ chức 
vinh danh là một số nhà báo kỳ cựu như Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Tú, Uyên Thao, 
Hoàng Hải Thủy, Thanh Thương Hoàng, Hà Thượng Nhân, Lý Đại Nguyên, Nguyễn Ngọc Linh, 
Nguyễn Tường Bách, Việt Định Phương, Minh Đức Hoài Trinh. Ba nhà báo đang hành nghề ở 
Little Saigon được ban tổ chức vinh danh là ông Đỗ Ngọc Yến và Du Miên. 

Thế thì không phải chỉ "truyền thông hải ngoại", mà là cả "truyền thông... hải nội". Danh 
không chính, ngôn không thuận, đáng lý "truyền thông kỳ cựu, hải nội" nên đứng ngoài, đừng nhận 
giải làm gì. Còn "truyền thông đang hành nghề", đồng nghĩa với "truyền thông hải ngoại", có ba 
"nhà" được vinh danh, nhưng lại chỉ thấy ghi có hai. Có lẽ sót ông Đỗ Sơn chăng? Cho đủ "trưởng 
ban, phó trưởng ban" và "nòng cốt" tổ chức. Tổ chức để... tự vinh danh, thì tài thật. Tất cả để làm 
cái gì dzậy? 

Thưa, là: 
Đại Hội long trọng tuyên cáo: 
- Đã có 143 cơ sở truyền thông Việt Ngữ tại hải ngoại (đã) tham gia đại hội. Trong ba ngày 

thảo luận khoáng đại và nhóm chuyên đề, kết quả như sau:  
- Về công tác truyền thông, đại hội đã quyết định phá vỡ sự bưng bít truyền thông của nhà cầm 

quyền cộng sản Việt Nam bằng các phương tiện kỹ thuật mới của tin học, bằng chuyển tin qua các 
báo ngoại quốc. 

- Khuyến khích giới trẻ tích cực dấn thân vào sinh hoạt truyền thông trong dòng chính của 
Hoa Kỳ cùng nỗ lực làm sáng tỏ lịch sử và văn hóa dân tộc. Duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam 
tại hải ngoại qua việc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Thận trọng trong việc sử dụng các từ ngữ chính 
trị và văn hóa trong truyền thông. Phối hợp để phổ biến rộng rãi tin tức đến các cộng đồng người 
Việt tại Đông Âu và Cam Bốt. Đòi hỏi tu chính một điểm trái luật trong hiệp định thương mãi giữa 
Hoa Kỳ và CSVN. Mạnh mẽ tố cáo các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Đại hội đồng thanh đòi 
hỏi: Nhà cầm quyền CSVN chấm dứt việc đàn áp, bắt bớ các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ và 
nhân quyền tại Việt Nam. Thực thi quyền tự do ngôn luận và truyền thông tại Việt Nam. 

Đại hội quyết định thành lập một ban liên lạc nhằm chuẩn bị đại hội truyền thông Việt Ngữ kỳ 
II trong tương lai và tiến tới một tổ chức chung cho giới truyền thông. 

Tóm lại, sau một thế hệ con em sinh trưởng tại... hải ngoại, có lẽ ngoài việc chào hàng ba ông 
"nhà báo đang hành nghề ở Little Saigon được ban tổ chức vinh danh", thì chả còn kết quả gì đáng 
kể. 

Vậy, hàng đã sẵn, ai muốn mua, xin mại dzô, mại dzô, mau mau kẻo hết!!!  
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LO CHẠY CO ĐẦU GỐI! 
 
Ông Trần Minh Trí, trong mục Dân Với Dân, NgD153, nêu lên nỗi âu lo là bất thình lình mà 

cộng sản từ bỏ quyền bính, rồi thì ai thay thế đây, lũ chôm chĩa chăng? Câu trước, ắt chẳng bao giờ 
xảy ra. Giản dị là xưa nay khó có chuyện kẻ nào nắm quyền bính mà lại chịu nhả. Còn cộng sản thì 
chủ thuyết đã minh định rành mạch ngay từ buổi ban đầu là cương quyết không bao giờ làm chuyện 
đó rồi. Về câu thứ hai, giả thử như có cái chuyện hãn hữu xảy ra, là cộng sản nhả quyền bính, thì 
ngược lại, điều tất nhiên hẳn là phải như thế rồi. Sau cái gương "đoàn quân Việt gian đi, chung lòng 
bán nước" và "ai bao năm từng lê gót nơi quê người", thì tất cả rong rêu, cây cỏ, sâu bọ, đười ươi, 
khỉ đột đều thấy chỉ cần láo khoét, bịp bợm, chẳng cần đấu tranh, chẳng cần xương máu cũng nhảy 
tót lên làm cha thiên hạ, dễ như húp cháo, miễn là nương tựa được vào ngoại bang. Để rồi chôm 
chĩa. Cho đến ngày nay cũng chưa thấy một não trạng nào khác trong đám chính trị da, chính trị 
thịt. 

Nhưng lại cũng vẫn luôn có những người như ông Trần Minh Trí. Chả hạn nhóm NgD. Họ đã 
nêu lên niềm băn khoăn tương tự. Và rồi không ít thân hữu/độc giả đã lên tiếng. Thậm chí nhóm 
NgD đã xuất bản hẳn một cuốn sách đề cập đến vấn đề này. Đó là cuốn "Mùa Thu Cuối Lối" 
(Hoàng Hôn, tủ sách Người Dân, 1994). Ý chừng tựa cuốn sách muốn nói rằng vào mùa thu 1945, 
lũ cộng sản đã du đất nước tới một ngõ cụt không lối ra. Nhưng sự tan rã của đế quốc cộng sản vào 
cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 tạo nên một hi vọng. 

Và cuốn sách gợi ý về toàn bộ vấn đề: 
Phải làm cái gì (what): phục hưng đất nước, con người 
Tại sao (why): vì quyền lợi, vì thể diện 
Bao giờ làm (when): ngay tức khắc 
Làm ở đâu (where): ở trong nước, ở ngoài nước, ở bất cứ đâu có người Việt. Việc phục hưng 

đất nước, con người thì kể như là việc đương nhiên, dễ hiểu, chẳng cần phải bàn cãi nữa. Nhưng 
phục hưng để làm gì, thì câu trả lời thiết thực là vì quyền lợi, vì thể diện của mỗi người Việt Nam. 

Từ đó, cuốn sách nêu ra từng thành phần dân tộc Việt: những đồng bào nông thôn, những đồng 
bào rừng núi, những công nhân, những công kỹ nghệ gia, những thưong gia, những công nhân viên 
bộ đội quân nhân công chức, những trí thức, những ngoại kiều, những người kháng chiến, những 
người thiên cộng, những người cộng sản,... kèm tín ngưỡng, chính kiến và rằng những nguyện vọng 
của họ có triển vọng được cam kết, thì mới có thể đòi hỏi họ chu toàn bổn phận. Điều này là câu 
chuyện trước hết phải cho mọi người thấy từ chỗ vô luật lệ, vô kỷ cương, vô đạo đức cộng sản, 
nước nhà sẽ được tái tổ chức trên luật lệ nào, cơ cấu nào; phải cho họ thấy sẽ làm như thế nào, tức 
có những chương trình, kế hoạch (how) do chuyên gia nào của các ngành (who) để có khả năng, 
kiến thức hoạch định, thực hiện. Thế cho nên cuốn sách đề nghị một nhóm luật gia nào hãy đứng ra 
dự thảo một hiến pháp. Rồi căn cứ trên hiến pháp đó mà tập hợp một "ảo nội các" gồm chuyên gia 
mỗi ngành phụ trách một lãnh vực, nghiên cứu phương thức phục hưng ngành mình, rồi đưa ra 
công bố để các chuyên gia khác bổ túc. Cuốn sách cũng đề nghị chiều hướng giải quyết những nhu 
cầu tối thiết của con người: cái an ninh, cái ăn, cái mặc, cái cư trú, cái sức khoẻ, cái học hành, cái di 
chuyển, cái giải trí của người dân. Những điều này dĩ nhiên cần có ở bất kỳ một xã hội lương thiện 
nào, lại càng cần ở xã hội Việt Nam tương lai đã bị sa đọa cùng cực do sự phá hoại của cộng sản 
hiện nay. 

Nhưng giới bằng cấp, chuyên gia thì có tiền mới sai được họ. Không có tiền, họ không làm. 
Nên, tối thiểu thì vấn đề nêu ra cũng đã 10 năm trời rồi (1994-2003), trong số thiên hạ đồn đãi có 
đến cả hàng 300.000 vị "vẻ vang dân Việt", không có lấy một chuyên viên tài cao học rộng nào gảy 
một móng tay. Nay thân hữu Trần Minh Trí lại nêu lên, thì tôi cũng nhắc lại. Biết đâu, đến ngày 
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đến giờ, sẽ có vị... dấn thân. Bằng không thì rõ là chuyện lũ thiếu học hành, thiếu bằng cấp, ngu dốt 
chúng ta chỉ được mỗi cái việc lo chuyện vô tích sự, chuyện mình không có kiến thức khả năng để 
giải quyết, thì lo làm gì. Lo vớ lo vẩn, chạy co đầu gối bốn phương tám hướng thì cũng chỉ tốn hơi, 
hỏi có đi đến thế giới nào? 

Nhưng đó là chúng ta quên mất một điều. Rằng không biết có do sự gợi ý của nhóm NgD hay 
hoàn toàn do phát kiến của đỉnh cao trí tuệ, ngày 19-1-2003 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Chánh ra 
mắt không phải cái ban dự thảo hiến pháp như nhóm NgD đề nghị mà luôn cái Hội Đồng Lập Pháp 
Lâm Thời, không phải cái ảo nội các của nhóm NgD đề nghị mà luôn cái... Chính Phủ Lâm Thời 
Việt Nam Tự Do. Hội Đồng Lập Pháp (thượng hội đồng và hội đồng quốc dân đại biểu) gồm đến 
cả 218 vị. Còn Chính Phủ thì những 4 phó thủ tướng, 5 tổng trưởng, 7 bộ trưởng, và 24 thứ trưởng, 
chưa kể 2 phụ tá bộ trưởng Phủ Thủ Tướng. 

Thế là ít ra ở Hoa Kỳ này, người Việt chúng ta có một lúc hai chính phủ. Thôi thì ta cũng cứ 
lạc quan, chắc mẩm bằng ấy vị, làm gì chẳng biến giấc mộng của nhóm NgD thành... hiện thực. 

Bằng không thì lập "chính phủ" làm cái... của nợ gì??? 
 
 
 

QUỐC HIỆU, QUỐC KỲ, QUỐC CA 
 
Thú thật, tôi mù tịt mọi chuyện. Ở đây tôi chỉ xin nói lên cái suy nghĩ của riêng tôi, mà tôi cho 

có lẽ cũng là cái suy nghĩ của rất nhiều kẻ dân dã bình thường. Hi vọng rằng nó đúng. Bằng như 
sai, mong ước sẽ được chỉ dạy. Như thế nó có lợi cho sự hiểu biết của đám bình dân chúng tôi. 

Bên phe không cộng sản, cái nhà ông Bảo Đại thế mà có duyên về cái quốc hiệu, quốc kỳ, 
quốc ca do ông ta chọn (?). Chúng vẫn cứ sống mãi. Quốc hiệu thì vua Gia Khánh vốn phong cho 
tổ tiên ông ta (vua Gia Long) là Nam Việt, có lẽ với ý nghĩa là cái nước ở phía nam vùng Bách Việt 
(mà không... ban theo lời xin là Việt Nam, có lẽ sợ cái ý nghĩa vượt khỏi phương Nam, nhảy lên... 
phương bắc). Đến vua Minh Mạng, bực mình, bèn đổi là Đại Nam. Cho đến năm Bảo Đại thứ 20 
(1945), giấy tờ chữ nho vẫn đề Đại Nam Quốc, Bảo Đại nhị thập niên. Khi Nhật đảo chính Pháp (9-
3-1945), vua Bảo Đại lấy quốc hiệu là... Đế Quốc Việt Nam, rồi khi trở lại làm quốc trưởng lại lấy 
là Quốc Gia Việt Nam. Sau đó, hai nền cộng hòa cũng lấy tên nước là Việt Nam luôn. 

Quốc ca thì vốn là bài Marche des étudiants (Sinh viên hành khúc) lời Pháp của Lưu Hữu 
Phước, làm cho sinh viên Đại Học Đông Dương, sau được làm lời tiếng Việt, thành "Tiếng gọi 
công dân", và chọn làm quốc ca. Kể ra cũng chẳng sao, miễn là nó có ý nghĩa lịch sử, còn tác giả 
của nó sau này thành đảng viên cộng sản cũng chẳng có gì mà phải quan ngại. 

Quốc kỳ thì khá hơn. Hồi thập niên 30, ông Bảo Đại từ Pháp về chấp chính, đặt ra lá cờ... Bảo 
Đại màu vàng (màu nhà vua), giữa sọc đỏ, chẳng hiểu vốn có ý nghĩa này hay do thiên hạ bàn 
giùm, là: máu đỏ da vàng. Đến nội các Trần Trọng Kim thì nó vẫn giữ màu vàng nhưng ruột đỏ thì 
lại thành quẻ ly (hai gạch bên liền, gạch giữa đứt đoạn) vuông vức ở giữa, mang ý nghĩa ánh sáng 
văn minh ở phương nam. Rồi với Quốc Gia Việt Nam thì thành cờ vàng ba sọc đỏ chạy suốt chiều 
dài, có thể cũng vẫn mang ý nghĩa máu đỏ da vàng, và thêm ý ba kỳ Nam Trung Bắc thống nhất. 
Hơn thế nữa, nó biến thành biểu trưng cho chế độ quốc gia, độc lập, dân chủ, tự do và tất nhiên 
chống cộng. Cho nên tụi cộng sản tức lắm, gọi nó là cờ... ba que. Và từ đó đương nhiên quốc hiệu, 
quốc kỳ, quốc ca không thay đổi gì nữa. 

Nhưng rồi 1975 đất nước rơi và tay cộng sản. Thì quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca là của họ. Người 
chống cộng không nhận đã đành, mà người ở hải ngoại còn cố gắng duy trì cả ba thứ biểu trưng 
tinh thần quốc gia, dân chủ, tự do, chống cộng. Chả hạn lấy tên là Trung Tâm Văn Học Việt Nam, 
Thư Viện Việt Nam,... Chả hạn khai mạc hội hè đình đám bằng chào "quốc kỳ" màu vàng ba sọc 
đỏ, hát "quốc ca" Tiếng gọi công dân. Vừa để chứng tỏ không công nhận những cái thuộc về cộng 
sản, vừa để chứng tỏ quyết tâm chống cộng của người Việt hải ngoại. Đó là giữa mình với nhau. 
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Với người, thì có những sự rắc rối. Chả hạn mỗi khi lễ mãn khóa, tốt nghiệp, một số trường đại 
học có truyền thống kéo cờ của các nước có sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp tại trường. Thế thì cờ 
của "nước" Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Nhưng "sinh viên Việt" tốt nghiệp lại không chấp nhận cái 
"nước" đó, cái "cờ" đó. Nó chẳng những không dính dự gì đến đám người tốt nghiệp, trái lại còn 
gợi lên bao nhiêu đau buồn khổ não. Nên có sự vận động dẹp lá cờ đó đi, thay bằng lá cờ chống 
cộng. 

Dẹp đi, thì cũng dễ thôi. Nhưng kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta lên thì cũng kẹt. Cái éo 
le là mọi lá cờ đều đại diện cho một nước, có lãnh thổ, có chính quyền, mà chúng ta thì không có. 

Lại vài năm nay, có cái điều hơi đặc biệt. Là ở những thành phố, những tiểu bang có nhiều 
công dân Mỹ gốc Việt vận động để chính quyền thành phố, tiểu bang công nhận lá cờ vàng ba sọc 
đỏ. Chiều hướng có vẻ thuận lợi. Có tiểu bang, có thành phố chính thức ra quyết định. Trái lại, cả 
nhà nước lẫn các cơ quan ngoại giao như đại sứ, lãnh sự của Việt Cộng phản đối. 

Thế thì ta cần nhận định ra sao? 
1. Đối với người Mỹ gốc Việt thì sự gìn giữ bản sắc dân tộc, duy trì biểu trưng công cuộc 

chống cộng mà lại thắng lợi là điều đáng hãnh diện và hân hoan. Nhưng việc "công nhận cờ vàng là 
biểu tượng của người Việt tị nạn" thì có lẽ ta cũng phải thực tế để hiểu rằng đó cũng chỉ có cái giá 
trị tương đối mà thôi.  

2. Đối với các nhà chức trách, đại diện thị xã, tiểu bang có phần chỉ là việc lấy lòng một cộng 
đồng mà họ biết rằng đã thành một lực lượng bỏ phiếu đáng kể. Lại cũng có phần nó có một hậu ý 
áp lực nào đó đối với đối thủ (Việt Cộng) không chừng. Vì hình như có một chuyện đồng bộ, ở 
nhiều không gian, vào cùng thời gian. Và dĩ nhiên nó không có ý nghĩa, lại càng không có thẩm 
quyền như công nhận một quốc gia, một lãnh thổ. Xì ních một chút, thì ta có thể thấy những cờ 
MacDonald tung bay phất phới đấy thôi. Chẳng bắt buộc phải có nghị quyết, cứ tự do bay. Mà chắc 
có xin thì cũng được thôi. Vậy, ở cái xứ dân chủ, tự do này, thì mọi chuyện công nhận hay bác bỏ 
cũng chỉ là giá trị tương đối.  

3. Thế cho nên cái ngớ ngẩn nhất là sự phản kháng của Việt Cộng. Tự họ đã chứng tỏ sự ấu trĩ 
về chính trị, sự không am hiểu về tinh thần dân chủ, tự do. Điều này kể như đương nhiên đối với 
họ. Vì họ quá quen cái lối nhòm ngó, xâm phạm từ gầm giường đến xó bếp rồi. 

Họ không ý thức nổi họ là một quốc gia đồng đẳng với toàn thể quốc gia Hoa Kỳ, đại diện 
bằng chính phủ Liên Bang. Còn tiểu bang, quận hạt hay tỉnh thị chỉ là chuyện địa phương. Nhiều 
lắm cũng như chuyện riêng của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Làm gì, là việc nhỏ của địa phương, 
hơi đâu mà phản đối. Trừ phi khi tại các cơ quan liên bang, tại các quốc lễ có kéo cờ các quốc gia, 
mà lại có sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đó, thiếu vắng cờ đỏ sao vàng, thì lúc đó phản kháng mới 
đúng. Mà bao giờ lại có chuyện này xảy ra? 

Vậy nhưng rồi cũng lại có chuyện khó ngửi: 
San Franciso (California), thành phố kết nghĩa với Việt Cộng (xin quí vị chớ ngạc nhiên về cái 

khoản tư bản kết nghĩa với cộng sản, nó là chuyện lợi dụng nhau, nhắm lợi nhuận mà) lại cũng là 
nơi có tòa lãnh sự Việt Cộng, một tuần trước, 15-7, toàn bộ 11 vị trong hội đồng lập pháp đồng 
thanh quyết nghị công nhận lá cờ vàng ba sọc. Rồi bị tòa lãnh sự hăm he rời đi chỗ khác. Tuần sau, 
Matt Gonzales, một thành viên, đòi biểu quyết lại, với lý do khi biểu quyết y ta không biết là lá cờ 
đó là lá cờ gì. Tiếp theo là tổng cộng 6 trong 11 thành viên đòi thảo luận lại vào ngày 29-7. (Lại 
cũng có tin là thị trưởng Willie Brown đã chính thức phủ quyết bản quyết nghị. Trong trường hợp 
này, trong vòng 30 ngày, sẽ tái bỏ phiếu. Nếu được 8 trong tổng số 11, thì bản nghị quyết trở thành 
chính thức). Rút cuộc, việc này chỉ chứng tỏ rõ rệt cái truyền thống "vừa trèo vừa run" của chính 
khách cũng như cái tính nông nổi của dân chúng Hoa Kỳ. Thì vụ Iraq hiện nay đấy: Phe này nói có 
"nguy cơ thật" và hô đánh là vội vàng... diều hâu. Nay phe khác bảo là "nguy cơ giả" thì rồi sẽ lại... 
bồ câu make love cho mà coi. Họ không có cái khả năng để nhìn xem thực chất vấn đề là gì. Còn 
trong vụ này, thì chẳng phải 6 thành viên "phản tỉnh" đó ngu độn đến mức không biết là cờ gì cũng 
cứ biểu quyết bừa, rồi một tuần sau lại... tái biểu quyết. Mà nó chỉ chứng tỏ cái đức vô liêm sỉ của 
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họ, nhổ rồi lại liếm. Chứ làm gì họ không đủ trí khôn để thử hỏi Việt Cộng liệu có dọn hoài được 
chăng? Bộ đô la là vỏ hến chắc, để chịu mọi sở phí ở cái xứ nhà cửa, công xá tốn kém nhất thế giới 
này? Điều đáng buồn là nó lại xảy ra với đại diện, với quần chúng Hoa Kỳ, một xứ được coi là cái 
hi vọng mỏng manh của thế giới ngày nay. Nhưng nếu là có một thương lượng (deal) nào đó thì sẽ 
dễ hiểu hơn. Phía Việt Cộng chưa chịu. Phía Hoa Kỳ làm áp lực. Phía Việt Cộng chịu. Thì mọi 
chuyện lại trở về... nguyên trạng (status quo). Có nghĩa là người Mỹ gốc Việt bị dùng làm công cụ. 
Đừng có mà tưởng bở!!! 

Những chuyện nhỏ như vậy cần là đề tài suy gẫm của giới hoạt động tranh đấu cho đất Việt, 
người Việt. Để tránh những hi vọng hão huyền vào thiên hạ.  

 
 
 

CHÍNH TRỊ GIA... CON TƯỜU! 
 
Hồi còn bên nhà, chỉ có một chút ý thức cỏn con, khó một ai có thể không quan tâm đến 

chuyện chính trị. 
Tôi không nói đến chuyện "làm" chính trị. Chẳng ai cho mình làm cả. Chỉ có làm gia nô. Vì 

làm chính trị, với cái nghĩa tốt đẹp của nó, với tình trạng nhà nước Việt Nam, thì có nghĩa là phải 
đối lập. Mà đối lập thì, chắc chắn, nhà nước cộng sản sẽ cho mình là Việt gian phản động. Nhà 
nước cộng hòa sẽ cho mình là... cộng sản. Sẽ chết chóc, hoặc ít nhất cũng bị đánh đập, tù đày tàn 
mạt. Lại còn mang tiếng Việt gian, phản động hoặc cộng sản chẳng biết ngày nào được minh oan. 
Rút lại chẳng ăn cái giải gì, mà chỉ mang họa vào thân. Thế cho nên cả những vị đã từng làm chính 
trị chống đối ngoại nhân, đến khi người mình cai trị người mình thì cũng đành chịu thua, bỏ chạy ra 
nước ngoài hoặc trùm chăn nằm ngủ. Nhưng quan tâm đến chuyện chính trị, hay nói cách khác là 
theo dõi chính trị, thì khác. Chẳng chết chóc gì. Mà lại có thể biết đường đi nước bước để mà cứu 
lấy cái thân. Ví dụ trong thời xung đột Cộng sản-Pháp 1946-54 không xuẩn động; năm 1954 biết di 
cư; thời 1954-75 biết nằm im; năm 1975 biết di tản,... nên toàn mạng. 

Riêng bản thân tôi, thì việc quan tâm đến chính trị là nó do cái băn khoăn này: Tổ tiên, ông bà, 
cha mẹ mình đáng kể là ngoan cường, có thua kém ai. Đồng bào ruột thịt mình, đa số (nông thôn và 
rừng núi) hiền lành, tử tế mấy ai bằng. Thế mà sao thế hệ mình khốn khổ đến vậy??? 

Nghĩ tới nghĩ lui, thì rõ ràng là chỉ vì người cầm quyền không làm việc... cầm quyền, nghĩa là 
không lo cho quốc gia dân tộc. Họ chỉ lo cho họ. Thế cho nên họ tuân theo chỉ thị của quan thầy, 
phục vụ quyền lợi quan thầy, để có địa vị, tiền bạc, súng ống mà đàn áp dân lành. Thế cho nên họ 
chỉ cần được quan thầy bảo trợ, quan thầy cầm trịch. Họ chẳng cần biết đến lòng dân. Họ chẳng cần 
làm việc cho dân. Ngược lại, họ cần đàn áp, bóc lột dân để thỏa mãn tham vọng quyền bính và tiền 
bạc. Thế thì làm gì dân chẳng khổ, đất nước chẳng tàn mạt. Rồi khi quan thày... kỷ luật hay bỏ rơi, 
thì họ cũng... rụng luôn. 

Đó là cái cảnh mà thi sĩ Trần Việt Hoài, tức Thiết Bản Đạo Nhân tức cảnh sinh tình: 
Đầy tớ Mỹ ngã gục 
Bồi Tàu, Nga reo vui 
Riêng chúng ta nòi Việt 
Ôi, xiết bao ngậm ngùi. [1] 

Thực trạng là như thế, nên người hiểu biết, muốn đóng góp cũng chỉ biết thở dài, vì bất lực, nói 
gì dân đen, ai giám nghĩ đến chuyện "làm" chính trị. Ở Hoa Kỳ thì khác. Đời sống bình yên quá, tự 
do quá, dân chủ quá. Họ chẳng cần băn khoăn, chẳng thiết về chính trị. Họ chỉ lo về kinh tế. Làm 
sao cho đời sống thừa thãi hơn nữa. Họ không biết thế nào là chừng. Kẻ thì chỉ muốn lãnh cho thật 
nhiều. Kẻ thì chỉ muốn phải chi thật ít. Hễ hơi có chút khó khăn về kinh tế là họ không chịu. Họ 
chẳng cần biết nguyên nhân, lý do. Họ chẳng cần chấp nhận thực tế. 
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Trong khi đó, những thành phần gọi là có trình độ, thay vì lãnh vai trò giáo dục, hướng dẫn, lại 
chỉ hùa theo đám quần chúng mê muội. Thành chính trị gia chỉ lo việc mị dân, hứa hẹn láo lếu 
chuyện phồn vinh. Kết quả là câu chuyện của tiểu bang California ngày nay. 

Dù ngu dốt đến đâu, ai cũng phải biết là ông thống đốc dân chủ Gray Davis không phải là Đức 
Chúa Trời để làm phép lạ đối với tình trạng kinh tế của tiểu bang nói riêng cũng như ông cộng hòa 
George Bush chẳng có phép lạ đối với tình trạng kinh tế của liên bang nói chung. Bãi miễn (recall) 
ông Davis thì hỏi ông nào làm gì được hơn. Thế mà ông dân biểu Issa bỏ ra hơn triệu bạc lập ủy 
ban vận động khắp nơi, rồi có thừa 900,000 chữ ký để làm cái chuyện bậy bạ này. Nhưng còn chưa 
thê thảm bằng cái chuyện là đến nay đã có cả hơn... 200 ứng cử viên thống đốc, rồi chính ông Issa 
quấy hôi bôi nhọ thì lại... chuồn! Ông Davis rất ít hi vọng được ngồi lại, vì cần đạt 50% số cử tri đi 
bầu chống đối sự bãi miễn. Thử hỏi rồi ra ai sẽ đắc cử? Người có tư cách hơn cả là phụ tá thống đốc 
Cruz Bustamante, rồi đến ứng cử viên cộng hòa thất cử Bill Simmons, nghị sĩ tiểu bang Tom 
McClintock. Ngoài ra là tài tử đấm đá Arnold Schwarzenegger, bầu bóng rổ Peter Ueberroth. Ghê 
hơn nữa là chủ báo khiêu dâm Larry Flynt, tài tử phim con heo Mary Carey, chủ quán rượu Reva 
Renée Renz, bà cụ 100 tuổi Mathilda Karenb Spak,... 

Ứng cử viên Jim Trenton thu 65 chữ ký tại một quán rượu giữa tối thứ sáu và sáng thứ bảy, 
hạn chót nộp đơn. Cristobal Emilo Burgon ghi tên tranh cử với khẩu hiệu: I'm not a big name, just a 
long name (tôi không là người tên tuổi, nhưng là người có tên... dài), cảnh sát viên Billray Smith 
ứng cử vì đây là cơ hội để sau này cháu chắt hãnh diện rằng ông tôi, cố tôi đã từng tranh chức 
thống đốc,... Ở một xứ dân chủ, chính trị gia con tườu múa may mị dân đã thấy nản. Nhưng đến 
nước những heo nọc, heo nái, ngỗng, ngan, gà, vịt cũng ứng cử thì thật là rơi nước mắt. Rồi ra cũng 
chẳng hơn gì các xứ lạc hậu. Kiểu Việt Nam hồi 1945: 

Việt Nam dân chủ cộng hòa 
Con tôm con tép bò ra biểu tình 
Con cá đi lính Việt Minh 
Con cua lại cũng ra đình hoan hô 

Mình cầu cho có tí chút tự do dân chủ để những vị vì dân vì nước có cơ hội đóng góp, mang lại 
cơm áo, ấm no, liêm sỉ cho con người thì đào chẳng ra. Thiên hạ có ê hề đủ cả thì chẳng ai sử dụng, 
mà để cho những kẻ ngu muội vạch đường cho những kẻ vô tư cách tung hoành. Họ đã đái ỉa vào 
những công việc, những chức vụ đòi hỏi sự kính cẩn nghiêm trang. Làm sao các vị quốc phụ 
Washington, Jefferson,... có thể mường tượng có một ngày hôm nay!? 

Thôi thì họ làm gì kệ họ. Chỉ mong rằng những người Mỹ gốc Việt còn một chút Việt tính hãy 
làm cái việc cần làm: chống lại chuyện bãi miễn; hoặc cùng lắm, bàu cho phụ tá thống đốc Cruz 
Bustamante, để chứng tỏ chúng ta còn một chút lý trí, để chứng tỏ chúng ta muốn giữ lại kỷ cương, 
không a dua vào cái việc ngu muội của lũ tườu, heo nọc, heo nái,... 

 
1. Trần Việt Hoài là con Á Nam Trần Tuấn Khải, tác giả bài thơ Anh Khóa. Sau ngày 30 tháng Tư 75, Trần 
Tuấn Khải tuyên bố chỉ mới sinh ra kể từ ngày đó. Trần Việt Hoài nói với bạn bè: Rõ bố tao chưa? Bố tao cỏ 
đuôi chó. Bố tao già sắp chết rồi, tại sao bố tao phải hèn hạ sớm thế! Tao tặng chúng mày bài thơ cuối cùng 
của đời tao. Kết cục Trần Việt Hoài buồn, nát rượu và té chết ngộp dưới mương làng Báo Chí, nơi gia đình 
ông trú ngụ, trước ông thân lâu. 
 

 
 

SỰ THẬT TRẦN TRỤI! 
 
NgD có chuyển cho tôi phó bản (do một thân hữu ở Arizona sao gửi) một đoạn trích trong 

cuốn "Tổng bình về Hồ Chí Minh" (sắp phát hành của ông Minh Võ) đăng trong Văn Nghệ Tiền 
Phong, số 662, nói về việc David Halberstam viết cuốn "HO" để suy tôn Hồ Chí Minh (Random 
House, New York xuất bản lần đầu năm 1971, tái bản năm 1987). 
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Theo như bài trích, thì chắc chắn trong sách "Tổng bình..." ông Minh Võ không đồng ý về việc 
David Halberstam suy tôn Hồ Chí Minh "tới độ tin thờ của một tín đồ sùng đạo". 

Suy tôn ai, thì là quyền của mỗi người. Thích thì mua đọc, không thích thì đừng mua, lỡ mua 
thì quẳng sọt rác. 

Điều David Halberstam chuyên viết nhảm thì chẳng phải chờ đến nay người Việt Nam mới rõ. 
Phiền cái là người ngoại quốc lại rất tin Halberstam. Nên những điều viết nhảm nhí của Halberstam 
từng đã tạo nên rất nhiều xáo trộn tại Việt Nam. Rồi sau đó, ngay dù cho đến 1971, mà Halberstam 
có ca tụng Hồ Chí Minh, thì ta vẫn có thể cho y ngu dốt mà thôi. Nhưng mãi 1987 mà y cũng như 
nhà sách vẫn tái bản và phát hành cuốn sách ca tụng Hồ đó, thì chỉ còn có thể nói là bọn chúng lưu 
manh đến mức trắng trợn, vô liêm sỉ, bất chấp mọi sự thực rành rành. Tuy vậy, họ cũng là người 
ngoại quốc. Ghê hơn là chính người Việt, đến nay, cũng cứ bịa đặt, mà lại cũng chính người Việt 
vẫn suy tôn, thì đã sao. Chả hạn... nhà tu Thích Nhất Hạnh với việc 300,000 ngôi nhà bị oanh tạc ở 
Bến Tre đó. Dù rằng mafia đỏ từ đầu đến cuối vẫn có nhu cầu thờ phượng "cha già", ca tụng tội ác 
của chúng. Dù rằng mafia đỏ vẫn có tiền để thuê lũ lưu manh ngoại quốc ca tụng "cha già", tội ác 
của chúng. Nhưng nếu số phận Việt Nam từ 1945 đến 1975 nằm trong tay ngoại nhân và lũ tay sai 
(đế quốc Nga, đế quốc Mỹ), thì sau 1975, số phận Việt Nam thuộc về người Việt Nam là chính: 
mafia Việt Nam, Việt Nam quốc gia, cỏ đuôi chó Việt Nam. 

Cỏ đuôi chó thì chẳng lý đến làm gì. Ai khoẻ là chúng hùa theo ăn có. Còn mafia đỏ nói giành 
độc lập thống nhất để mang lại công bằng hạnh phúc thì có thực hiện không? Người quốc gia nói 
yêu nước thương nòi thì có thực đấu tranh để diệt độc tài, bất công, bóc lột không? Những điều này 
không phải chuyện nói suông, mà phải là chuyện làm thực. Chúng ta biết mafia đỏ là gì và đã làm 
gì rồi, cũng lại biết người quốc gia cần phải làm gì và đã làm... những gì rồi. Nói thêm thì cũng tốt. 
Nhưng thiết đáo hơn là cần người ngoài (ngoại quốc) hiểu, người Việt trẻ hiểu. Thì lại không thể 
nói bằng Việt ngữ, vì họ không đọc được Việt ngữ! Thế cho nên tôi chẳng hiểu tại sao ông Minh 
Võ phải băn khoăn về việc Halberstam nói nhảm nói nhí. Và nhất là sao phải chờ mãi đến nay mới 
viết để mà phản bác. Mà viết bằng tiếng Việt thì chẳng biết nhắm đối tượng nào: Tổng bình về Hồ 
Chí Minh, cứ tạm hiểu là nói sự thực về mọi khía cạnh con người và sự nghiệp của Hồ, để phản bác 
những điều suy tôn nhảm nhí của Halberstam. Nếu đúng vậy, thì những người Việt lớn tuổi, ở 
ngoài này, chẳng ít thì nhiều đã biết rồi. Nếu không biết thì đã chẳng chạy, mà đã ở lại trong nước 
để cùng các đảng viên ca tụng, tôn thờ lãnh tụ và tuần tự tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
xã hội chủ nghĩa, để chuyển sang thiên đường cộng sản [1]. 

Còn hiện nay, ai cũng thấy nhà nước mafia Việt tung người sang bên này lũng đoạn; tư bản 
mafia chuyển tiền bạc sang mua tậu nhà cửa, cơ sở kinh doanh; sách báo cộng sản lan tràn; cậu ấm 
cô chiêu mafia vung vít. Trong khi đó, những người "tị nạn cộng sản" đón tiếp niềm nở nhân viên 
chìm nổi của mafia Việt; nhận vốn, nhận tiền đứng tên cho tư bản mafia, tiếp tay phát hành sách 
báo của kẻ thù, vảnh tai ra nghe lũ con cháu mafia thóa mạ người yêu nước. Một đàng... xóa bỏ hận 
thù để kiếm lợi. Một đàng lợi dụng sự tự do, dân chủ, luật pháp bảo vệ (mafia) để phóng uế lên mọi 
điều trong sáng, tốt đẹp. Điển hình: Nguyễn Gia Kiểng và đồng bọn đào mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 
Điển hình: Mấy tên y sĩ khóc lóc tiếc thương Trần Độ, tên đầu trò phá nát đất nước, hành hạ đồng 
bào. Điển hình: Tên vô học Trần Trường ngang nhiên treo hình Hồ, cờ cộng sản. Điển hình: Mấy 
thằng nhóc, con nhóc xuất ngoại ngang nhiên khoe khoang con cháu Nguyễn Văn Linh, Phan Văn 
Khải,... xỉ vả người chống cộng. Điển hình: Mấy nhà sách giao lưu một chiều, về nước khuân vác 
sách vở cộng sản sang bên này phổ biến,... Bọn tư bản, bọn cộng sản, bọn tay sai cộng sản, bọn đón 
gió trở cờ, bọn thời cơ chủ nghĩa chẳng còn cần ẩn danh giấu mặt nữa. Chúng cũng chẳng cần nói 
chuyện đạo đức, nhân nghĩa. Chúng biết chúng đã thành số đông. Chúng công khai cấu kết với 
nhau phá hoại tài nguyên, sức lực của đất Việt người Việt để thủ lợi. Chúng biết ngoài chúng ra, 
phần lớn người Việt hải ngoại cũng chỉ có thái độ thờ ơ, chỉ muốn yên thân. Chúng biết người thực 
sự quốc gia, thực tâm chống cộng chỉ là số ít, lại không có tổ chức. 
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Cho nên, lần lượt chẳng những các công sở mafia Việt công khai mở cửa khắp nơi, mà các cơ 
sở tư doanh mafia Việt cũng lan tràn, báo chí truyền thông sẽ được trả tiền để thở ra xặc mùi cộng 
sản. 

Ác mộng ngày nay là một đàng lũ mafia Việt là một nhà nước đầy đủ quyền hành và phương 
tiện, một đàng là lũ cỏ đuôi chó thời cơ chủ nghĩa quá ư đông đảo, một đàng người thực tâm chống 
lũ quỷ dữ, chống cái ác, chống cái vô liêm ngày một ít đi. 

Nhưng dù sao cũng vẫn còn một số người. Chẳng hạn, giờ phút này, ông Minh Võ vẫn cứ tiếp 
tục việc vạch mặt tên bán nước Hồ Chí Minh. Nhưng ý chừng ông Minh Võ chẳng có khả năng viết 
ngoại ngữ. Thôi thì tạm viết bằng Việt ngữ, cũng hả được cái bực mình, dù khá muộn màng (ít nhất 
cũng phải có từ 1987, khi cuốn HO của Halberstam tái bản đến nay). 

Tôi nói thế, là do nhận thấy tình trạng ngày nay quả thật cần rất nhiều sách báo viết bằng Anh, 
Pháp ngữ. Lý do giản dị là người Việt lớn tuổi hết có khả năng, thời gian để hi vọng làm nên 
chuyện gì rồi. Đó là một thực tế hiển nhiên: Chúng ta chưa có một kế hoạch, một tổ chức, một lực 
lượng, một nhân sự, thì dù thời cơ có tới cũng lại đành để qua thôi. Hoặc lại cũng để cho lũ buôn 
dân hại nước múa gậy vườn hoang. 

Những người trưởng thành, làm chính trị của các thập niên 1940, 50, 60, 70, 80 có thể có 
những cố gắng đấy. Nhưng họ chỉ toàn mong dựa vào ngoại bang, mà lại cũng không xong. Họ 
không dự kiến nổi thời cơ. Họ không dự liệu cho thành thế lực. Nên thời cơ đến, họ không biết 
hoặc không có khả năng nắm bắt: 1945 Nhật đảo chính Pháp, họ không biết hợp tác với Nam Triều; 
Nhật đầu hàng, có chính quyền trong tay họ lại đi giao cho cộng sản; 1954 Hiệp Định Genève dành 
cho một nửa đất nước, họ không chịu xây dựng dân chủ lại chỉ đòi làm... chủ dân; 1963 lật xong 
nạn gia đình trị, thay vì ổn định đất nước họ xoay ra phá phách, tranh giành nhau; 1975 họ chỉ biết 
bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn trình diện vào tù, không có một phản ứng nào thích hợp. 

Tôi lại thấy cũng cần nhắc nhở là chẳng những bọn mafia, tay sai, đón gió lũng đoạn cộng 
đồng người Việt hải ngoại, mà cả nhà nước, quốc dân nơi chúng ta nhận làm quê hương cũng vì 
quyền lợi mà bắt tay, làm lợi cho lũ tội đồ Việt Nam. Họ bang giao với chúng, họ cho chúng hưởng 
qui chế tối huệ quốc, họ đầu tư, họ viện trợ,... để chế độ phi nhân, phi luân vững bền. Mình chẳng 
có quyền gì để trách họ. Mà chỉ cần biết người biết mình để khỏi tái diễn những lỗi lầm lịch sử. 
Như trên cho thấy, thực ra chúng ta đã có rất nhiều cơ hội, mà chúng ta đã bỏ qua. Trong lúc này, 
chúng ta cũng còn một lãnh vực có thể trên cơ, tức lãnh vực văn hóa, mà sinh hoạt của chúng ta quá 
ư èo uột. Ngay trong cái lãnh vực ít có... lợi nhuận cụ thể hơn cả này thì hoặc kẻ có quyền của nhà 
nước (Hoa Kỳ) đã rỉ tai, bằng không thì cộng sản cũng đã ngầm vận động. Đến mức hiện nay các 
thư viện, các cơ quan không mua sách báo Việt nào có luận điệu chống cộng đã đành, mà cả đến 
những sách báo tặng không cũng bị trả lại, trong khi các sách báo cộng sản đầy dẫy, chẳng biết 
được mua hay được biếu miễn phí. 

Tôi nói thế, vì những lần từ chối sách báo biếu, họ đều không giám tỏ một lịch sự tối thiểu để 
viết một văn thư chính thức mà chỉ viết vài chữ (we no longer want to receive) vào một mảnh giấy 
nhỏ kèm theo, chắc để không ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Giá mà tôi là một luật sư hoặc có tiền 
thuê luật sư, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Hỏi rằng những cơ quan công cộng như các thư viện có được 
quyền chối từ những tài liệu đứng đắn phục vụ một thành phần quần chúng hay không. Lại cũng 
vẫn câu chuyện cái khó bó cái khôn thôi. 

Nhìn tới nhìn lui, tôi thấy hiện tại và tương lai chỉ còn trông chờ vào thế hệ trưởng thành vào 
thập niên 1990 ở hải ngoại. Mà thế hệ này không biết gì về người về việc của Việt Nam. Họ lại 
không đọc được Việt ngữ. Nếu họ có quan tâm, rồi đọc những tài liệu ngoại ngữ, thì kết luận của 
họ ra sao, không ai còn lạ. Do đó, chỉ những tài liệu Anh Pháp ngữ của chúng ta mới mang lại cho 
họ mối quan tâm về đất Việt, sự hiểu biết về người về việc tại Việt Nam, để rồi họ làm gì cho con 
người cho đất nước Việt Nam hiện tại và tương lai. Do đó, những người chống cộng thoát được ra 
hải ngoại muốn khỏi tủi nhục với tổ tiên; muốn khỏi bị đồng bào, con cháu xỉ vả là đã không cứu 
nổi đất nước khỏi tay lũ quỷ đỏ thì đây là đúng lúc chứng tỏ cho lũ mafia biết rằng: Cũng như ngày 



19 
 

30-4-75, chúng tưởng là ngày chiến thắng mà thực ra là ngày chúng lòi mặt lường gạt, dối trá, phản 
dân, hại nước. Ngày nay, lại là một dịp thanh lọc nữa để những kẻ mạo danh chống cộng, tị nạn lòi 
mặt thêm. Ngoài ra, còn lại, ai giờ phút này mà vẫn còn kiên trì việc chống mafia cộng sản thống trị 
độc tài, bất nhân, phản bội quốc gia dân tộc, tham nhũng thì thực sự đều là những người quốc gia 
chân chính, nắm chính nghĩa trong tay. 

Những người này hãy trực diện với lũ ác quỉ ngày một xuất hiện công khai, hãy làm sao cho 
thế hệ 1990 hiểu là do những áp lực quá ư to lớn của ngoại bang, do sự khuyển mã quá ư đắc lực 
của đám tay sai Việt, do sự tham lam ích kỷ của đám thời cơ chủ nghĩa khiến họ đã thành bất lực. 
Tuy nhiên những thế hệ họ vẫn có người nắm vững vấn đề, vẫn luôn luôn cố gắng nhận định, phân 
tích để trao truyền những hiểu biết, kinh nghiệm đắng cay từ thế hệ nọ tới thế hệ kia. Và rằng: Rõ 
ràng công việc trước sau không thể nào khác, vẫn là, bằng bất cứ giá nào, phải tiêu diệt tập đoàn ác 
quỉ mafia cộng sản và thiết lập một xã hội lương thiện. Mà muốn thế thì phải giải độc người ngoại 
quốc, người trẻ Việt hải ngoại để có sự thực tâm yểm trợ cũng như nhiệt tình đóng góp tài năng, 
hiểu biết trong việc hoạch định kế hoạch, chương trình, tổ chức đội ngũ, huấn luyện nhân sự, kết 
nạp quần chúng. Để lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng thời cơ, tiêu diệt mafia, xây dựng đất nước an 
bình no ấm. 

Thì rồi, một ngày, Việt Nam lại hãnh diện đóng góp với thế giới, với nhân loại như cha ông 
một thuở. 

 
1. Nhà nước cộng sản mới hoàn tất một phim về Hồ Chí Minh hòng phục hồi... thần tượng. Kết quả cuộc trình 
chiếu có... hai khán giả. Họ phải vội dẹp ngay!  

 
 
 

DÂN ĐEN... CÀ KÊ DÊ NGỖNG 
 
Một thân hữu ở "thủ đô tị nạn" có một thói dễ yêu mà cũng dễ sợ. Là thỉnh thoảng gửi cho tôi 

mấy mẩu tin tức cắt từ tờ nhật báo Người Việt, ở vùng đó. Dễ yêu vì, ở một nơi hẻo lánh như tôi, 
có được ít tin tức liên quan đến người Việt thì cũng ấm tấm lòng. Tôi chắc những mẩu tin đó, đối 
với vị thân hữu đó, tương đối là quan trọng mà... Người muốn chia xẻ với tôi. Và quả tình, đối với 
tôi, chúng cũng có trọng lượng thực. 

Còn dễ sợ, là vị đó không gửi theo thứ tự ngày tháng. Mà là, theo tôi nhận xét, thường gộp một 
số tin tức với nhau, cũng chắc lại theo thân hữu đó, có liên quan đến nhau. Hẳn với ý hỏi ngầm tôi 
là nghĩ ra sao, dù bằng cách này, ít nhiều, vị đó đã uốn nắn ý tưởng tôi rồi còn gì!!! 

Chả hạn mới đây tôi nhận được mấy mẩu: tin bộ trưởng quốc phòng Việt Cộng Phạm Văn Trà 
được mời qua Mỹ; tin Mỹ suy tôn ông Võ Đại Tôn; tin cựu quân nhân Việt họp Đại Hội Toàn 
Quân, tin Việt Cộng phóng vệ tinh. Toàn là chuyện nhà binh.  

- Kể ra hai kẻ bất cộng đái thiên tư bản cộng sản coi nhau như cùi như hủi, thề quyết chôn sống 
nhau, đánh nhau chí chạp, nay bắt tay nhau thì là... quên hết hận thù, hòa giải hòa hợp quá xá, cái 
thiện cái ác bất phân rồi. Thì hòa bình chăng? Đâu có! Quốc phòng mà! Ông Hoa Kỳ tư bản lo 
quốc phòng cho ông Việt Nam cộng sản? Hay ông Việt Nam cộng sản lo quốc phòng cho ông Hoa 
Kỳ tư bản? Thế thì chiến tranh chăng? Nhưng chiến tranh với ai bây giờ? Chả lẽ ông Việt Cộng 
chưa làm nổi viên đạn đi đánh mấy con rồng Đài Loan, Nhật Bổn, Nam Hàn? Hay Miến Điện, Thái 
Lan, Mã Lai Á,... Tôi nghĩ là nhắn Trung Cộng đấy thôi. Chỉ buồn cho dân tộc Việt Nam lại trở lại 
cái cảnh "ngọn cờ đầu xã hội chủ nghĩa, biên cương Mỹ kéo dài" (lần này thì kéo dài đến Ải Nam 
Quan)! Chết dân Việt, sướng đời mấy ông tay sai, bồi bếp và dân Mỹ lại hi vọng có trò giải trí "làm 
tình, không làm chiến tranh" (make love, not war). 

- Mời bộ trưởng quốc phòng Việt Nam mà tổng thống Hoa Kỳ lại tuyên dương, gắn huy 
chương cho ông Võ Đại Tôn về các công trạng đặc biệt trong thời chiến cũng như các hoạt động 
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trong hiện tại, vinh danh về các công trạng tình báo đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc trong nước 
trong cuộc chiến Việt Nam và trong cuộc chiến đấu hiện tại vì lý tưởng tự do với những hành động 
anh hùng phi thường và lòng yêu nước cao độ thì cũng hơi bất nhã. Lại thêm Học Viện Quốc Tế 
Nghiên Cứu Về Các Vinh Dự Quân Đội (International Institute of Military Honors) trao tặng một 
"biểu tượng cao cấp hiếm có là Thanh Gươm Hiệp Sĩ Của Vua Arthur" thì, chẳng biết quí vị thấy 
sao, riêng tôi thấy buồn cười. Thời đại dân chủ, nguyên tử mà lôi cái thanh gươm rỉ sét của vua 
Arthur ra làm gì. Ông Tôn làm gì cho Mỹ, tôi không biết. Cho Việt Nam, xem ra chưa có gì để mà 
xuýt xoa. Hay đây cũng lại là một cách hù Việt Cộng đồng thời "chỉ ra một lãnh tụ" mà ông Phó 
Thường Dân Miền Nam (Người Dân Là Ai?, NgD153) dài cổ chờ mong bấy lâu chăng? Tôi thì 
thấy chẳng đâu vào đâu cả. 

- Bây giờ cựu quân nhân Việt Nam mới họp nổi đại hội thì hơi trễ. Chắc là vì chờ đến nay mới 
kiếm ra lãnh tụ có tầm vóc. Kể cũng đúng thôi. Ít ra thì cũng phải là một vị không quàng chân lên 
cổ bỏ chạy mới ổn chứ! Và, lúc này, có lẽ các cựu quân nhân, nói riêng, chí ít cũng chia ra đến bốn 
xu hướng: xu hướng "lê minh đảo" tạm cho rằng vẫn còn muốn làm cái gì đó cho Việt Nam; xu 
hướng "tôn thất đính" có vẻ chỉ cần tí chức tước... lèo chơi, vì đầy đủ mọi cơ cấu từ mấy tháng nay 
mà rồi có thấy nhúc nhích gì thêm đâu; xu hướng "nguyễn cao kỳ" là thẳng thừng bắt tay với mafia 
đỏ; và xu hướng "ngô quang trưởng" mũ ni che tai, đứng ngoài mọi chuyện, lo mua nhà mua xe. Đó 
là chưa kể xu hướng "hoàng cơ minh" không biết đang tính làm gì. 

Việc họp nổi Đại Hội thì lại cũng hơi bất tiện cho việc "hòa giải hòa hợp" của tư bản-cộng sản. 
Được cái là cũng hết vai trò của quân sự rồi, "người anh em cộng sản" khỏi cần thắc mắc. 

Nhưng thời gian gần 30 năm lại thừa đủ để những cựu quân nhân trở thành lỗi lạc trong mọi 
lãnh vực. Thêm điểm mạnh sẵn có của các vị đó là một tập thể đông đảo, có khả năng, có thực lực, 
có kỷ luật. Nếu có thiện chí, thực tâm muốn làm, thì việc gì mà chẳng thành. Chỉ thí dụ quí vị đó 
muốn có tiếng nói, tức có một tờ báo, thì chẳng cần chờ lệ phí đoàn viên, chỉ cần 5,000 vị bỏ ra 20$ 
tiền báo một năm kiểu NgD, là có ngay 100,000$00, thừa sức để mọi người tung hoành: có phương 
tiện viết lách, trình bày chương trình, kế hoạch, kêu gọi, học hỏi, giải trí,... mà chẳng phải đi xin xỏ 
ai. Vấn đề chỉ là có thành tâm thiện ý hay không. Mà không còn là vấn đề có tiền, có người, có khả 
năng gì nữa cả. Cho nên trong 7 quyết nghị của Đại Hội, tôi thấy chỉ có quyết nghị 6: "Thành lập 
các tổ chức phối hợp hoạt động cấp bộ trung ương cũng như tại địa phương để thống nhất ý chí và 
hành động cho mục đích chung" là đúng đắn, cần thiết và thực tế hơn cả. Chưa có tổ chức thì nào 
biết làm gì, lấy ai làm, ngoài chuyện bàn suông? Còn nếu mà bất thành, thì cũng vẫn dễ hiểu. Là 
người Việt chúng ta luôn luôn khôn lỏi mà dốt đàn, nên chẳng tạo nổi cái gì, nếu không có quan 
thày sai bảo. Điều hơi lạ là sao không tạm có sẵn một cương lĩnh, kế hoạch nào đó mang ra đề nghị 
để mọi người đóng góp, để rồi có thể bắt tay vào việc. Đàng này ý chừng chờ cho có tổ chức rồi 
mới nghiên cứu sẽ làm gì. Xem ra có cái tính chất không... đi đâu mà vội mà vàng quá, không... nhà 
binh tí nào cả! 

Có một chuyện ngoài lề Đại Hội, là việc từ chối không cho ký giả không mang theo giấy mời 
vào dự. Một số báo chí có vẻ không vui. Ngược lại, tôi cho đây là một điểm son cần ngợi khen tiểu 
ban phụ trách về báo chí. Nếu ó thông báo là chỉ những người có giấy mời mới được vào dự, thì 
phóng viên phải hiểu như thế và phải mang theo. Lỡ quên (?!) thì đành chấp nhận sự từ chối. Đó là 
nguyên tắc, đối với mọi người. Đó là kỷ luật. Mà người quân nhân luôn luôn tôn trọng kỷ luật. Biết 
tuân thủ điều này, biết lỗi mình mới chứng tỏ sự trưởng thành, biết tôn trọng nếp sống văn minh. 
Mọi chê trách, bất bình đều là do bệnh ấu trĩ.  

- Còn chuyện vệ tinh thì thật vô cùng lợm giọng. Dân ngắc ngoải chết đói, lợi tức mỗi tháng... 
3 đô la. Chỉ loài dã thú, phường cẩu trệ mới đi làm cái chuyện này. Tức là chuyện thuê người làm 
và phóng vệ tinh. Để làm gì? Để chứng tỏ mức tiến bộ, hiện đại? Đã làm nổi cây kim, sợi chỉ chưa? 
Có làm được thì cũng lại máy móc, nguyên vật liệu ngoại nhập thôi. Nên liệu lại có do cái nhà ông 
Hoa Kỳ "viện trợ và cố vấn", như Miền Nam xưa kia có Nguyên Tử Lực Cuộc không đấy?!?! Mỗi 
lần nghe thống kê nhà nước Việt Cộng loan Việt Kiều đã chuyển tỉ ấy tỉ nọ ngoại tệ, thấy quí vị đó 
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về thăm quê hương khoe ở khách sạn, ăn nhà hàng 5 sao, đi xe láng coóng, ca tụng thân nhân ai 
cũng có cellular phone, laptop (điện thoại, máy vi tính cầm tay),... thực chỉ còn biết khóc. 

Đó là hết chuyện quân sự. Nay đến chuyện văn hóa, nghệ thuật. Vị thân hữu cũng gửi cho tôi 
tin của Người Việt về ông Trúc Sơn đeo tấm biển đứng trước tòa soạn nhật báo yêu cầu nhật báo 
Người Việt ngưng tiếp tay cho bọn Việt Gian, Cộng Sản vì đọc thấy trên một tờ tuần báo nói về 
cuốn sách Phạm Duy Tốn in ở trong nước của gia đình Phạm Duy được tổ chức ra mắt tại phòng 
sinh hoạt Nhật Báo Người Việt; tin nhật báo Người Việt tổ chức tưởng niệm Hồ Hữu Tường, Phạm 
Duy Tốn và triển lãm tranh sơn mài Đằng Giao; tin phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong chiếu tại 
quốc nội. 

Tôi vô cùng kính phục ông Trúc Sơn. Thấy sự trái tai gai mắt là có thái độ liền. Ôn hòa, thẳng 
thắn, trực diện. Đơn thương độc mã. Chẳng theo ai mà cũng chẳng cần ai theo. Cộng đồng nào mà 
có nổi dăm vị như vậy thì thế nào cũng phải khá, hết còn lũ treo đầu dê bán thịt chó. 

Nói thế không có nghĩa là tôi đồng ý với ông Trúc Sơn về cái khoản "nhật báo Người Việt tiếp 
tay cho Việt Gian, Cộng Sản". Theo tôi, đây nhật báo Người Việt chỉ làm việc giao lưu văn hóa 
thôi. Giao lưu hai chiều hay một chiều là việc của quí vị chứ. Bên này tự do, họ cho ra vô thong 
thả, thì chúng tôi tổ chức. Bên nhà cấm đoán, mà quí vị không giám mò về, thì là vấn đề của quí vị. 
Nhật báo Người Việt, thì dù ở nơi xa xôi, tôi cũng biết. Do đáp ứng đúng nhu cầu, thời điểm, địa 
điểm nên thành công đáng kể: tờ báo Việt ngữ số 1 về rao vặt, quảng cáo, bài vở, nhân viên, cơ 
sở,... có nghĩa là hiện nay có bộn bạc và phương tiện. Do đó, họ có một phòng sinh hoạt, cũng là 
chuyện đương nhiên. Cái đáng nói là sinh hoạt ra sao. 

Nói rằng "sách Phạm Duy Tốn in ở trong nước của gia đình Phạm Duy" là lối nói nhập nhằng. 
Có thực "gia đình Phạm Duy" được in sách ở trong nước không? Làm thế nào để được "in ở trong 
nước"? Hay mọi thứ sách báo trong nước đều do nhà nước in. Phải chăng chỉ là sách do nhà nước 
in để kinh tài, nhưng giá quá rẻ, ông Phạm Duy làm cái công việc... buôn cất, mang ra bán kiếm lời, 
còn Phòng Sinh Hoạt Người Việt làm cái việc tổ chức ra mắt, để đóng góp công trình vào sự 
nghiệp... giao lưu văn hóa? 

Cũng như việc tổ chức triển lãm tranh Đằng Giao. Mang được tranh ra ngoài, nếu không có sự 
chỉ đạo, thì ít ra cũng có sự vận động, rồi nhà nước khuyến khích hoặc đồng ý. "Văn hóa phẩm" 
xuất nhập đều phải chịu sự kiểm tra khe khắt cả. Chưa kể có thêm chuyện thuế má xuất nhập khẩu, 
thuế má lợi tức. Đằng nào cũng có lợi cho nhà nước cộng sản, ba bốn bề. 

Và điều đáng buồn cho các họa sĩ ngoài này là từ xưa tới nay chưa hề có cuộc triển lãm nào 
thành công đến thế. 

Sao vậy? Tên tuổi lừng lẫy? Đằng Giao trước đây hình như chưa hề vẽ vời, chưa hề triển lãm 
cái gì. Tài năng đột xuất? Thực không? Thật tội nghiệp cho các họa sĩ Việt ở hải ngoại. Thừa tiền 
bạc, thừa tự do mà không làm nổi cái trò gì so với những khó khăn của Đằng Giao ở trong nước! 
Yểm trợ thân hữu từ xa đến? Thế thì các vị từ Âu Châu chả hạn mang sang triển lãm có được đón 
tiếp như vậy không nhỉ? Thực ra chỉ là nhờ báo chí tiếp tay quảng cáo rầm rộ, nhờ sự sùng mộ, tò 
mò về bất cứ cái gì đến từ phía cộng sản. Bằng chứng là (vị thân hữu cho biết) ngay cách đó mấy 
bước, đồng thời có cuộc triển lãm của họa sĩ Nguyên Khai, một người có thành tích, có tên tuổi từ 
xưa, thì lại chẳng được nhắc nhở gì tới chút xíu và hẳn chẳng... tấp nập gì! 

Theo tiêu ngữ của tờ báo, thì nhật báo Người Việt là "cơ quan tranh đấu thời sự văn nghệ giáo 
dục". Hơi tối nghĩa. Liệu nó có nghĩa là tranh đấu cho/về thời sự, văn nghệ, giáo dục? Hay lại có 
thứ thời sự, văn nghệ, giáo dục tranh đấu? Tôi chắc nó phải là "cơ quan tranh đấu, thời sự, văn 
nghệ, giáo dục". Nghĩa là bốn mục tiêu riêng rẽ, tờ nhật báo Người Việt tự nhận là một cơ quan lo 
việc tranh đấu (cho/về cái gì đó), lo chuyện thời sự (hàng ngày), chuyện văn nghệ, chuyện giáo dục. 
Nếu quả thế thì ôm đồm quá. Nhật báo chỉ cần lo hai việc: thông tin, nghị luận thôi. Các việc tranh 
đấu, văn nghệ, giáo dục là lãnh vực của các tạp chí chuyên ngành. 

Ôm đồm đã là tệ, không ôm đồm lại còn tệ hơn. Tờ Viet Tide nêu tiêu ngữ là "tờ báo của trào 
lưu mới" mà chả thấy cái trào lưu đó đâu, ngoài cái vụ tràn đầy hình ảnh hở vú hở mông. Nếu đó là 
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cái trào lưu mới thì thật chán hơn cơm nếp nát!!! Tôi thấy những tạp chí như Hồn Việt, Làng Văn, 
họ chẳng có tiêu ngữ gì mà lại là những tờ báo thực sự, chứ đâu có là những "báo chợ" chuyên in 
và phát quảng cáo. 

Vậy, trên thực tế, thì nhật báo Người Việt vẫn chỉ làm hai việc thông tin, nghị luận mà thôi. 
Ngoài ra, vì ôm đồm nên nó chẳng ra làm sao cả. Như đôi khi có sinh hoạt về văn học nghệ thuật, 
có lẽ vì chẳng chuyên môn, chẳng ai chuyên trách nên loạn xà ngầu. Ngoài những sinh hoạt của cá 
nhân đoàn thể khác thuê/mướn và những mục bất thường dĩ nhiên không kể. Nhưng thí dụ nói về 
chuyện tưởng niệm: Không biết đây là chuyện có "cái gì" thì làm "cái đó" hay chuyện vị tình, ai có 
thân nhân tại đây thì tưởng niệm người đó? Có vẻ là như thế. Chả hạn Hồ Hữu Tường có con gái 
(Hồ Huệ Tâm), rồi Phạm Duy Tốn có con trai (Phạm Duy Cẩn) tại bên này, thì ta tưởng niệm Hồ 
Hữu Tường, rồi Phạm Duy Tốn. Điều này khiến người hơi biết về những vị này, về công việc của 
họ còn thấy được đôi điều. Nhưng những người không hề có một hiểu biết gì về vấn đề, ví dụ 
những người trẻ, thì nó lạc lõng, chẳng biết mang ráp vào đâu. Bằng mà như có chương trình tưởng 
niệm hay giới thiệu các vị đàn anh về ngành báo chí (đám Tây học chả hạn), thì sao không bắt đầu 
bằng Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, rồi mới Phạm Duy Tốn, đoạn Hoàng Tích Chu, Lãng Nhân, 
Tam Lang, Vũ Bằng, Lê Tràng Kiều, Đào Trinh Nhất, Nguyễn Phan Long, Phan Văn Trường... 
xong họa chăng mới tới Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường,... 

(Nhân tiện cũng xin nhắn "học giả" Nguyễn Ngọc Bích là làm ơn học thật cho một chút, nghĩa 
là biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Chứ sao lại cứ tiếp tục cái mửng "mulberry sea" 
hoài: Phạm Duy Tốn viết ba tập Tiếu Lâm Quảng Ký, do nhà Quảng Thịnh xuất bản, lấy bút hiệu là 
Thọ An nghe, không phải Thọ Khang đâu, ông... học giả ơi). 

Thiết tưởng có một kế hoạch chương trình nào đó, thì trước là để công việc thu thập, sắp xếp 
được dễ dàng chu đáo, sau là ích lợi cho người tham dự. Có một lịch trình căn cứ theo một tiêu 
chuẩn nào đó, chả hạn thời gian, từ xưa đến nay; chả hạn lãnh vực: nhà báo, nhà văn, nhà thơ; chả 
hạn xu hướng: văn phái, thi đoàn thì việc làm vừa có đường lối thứ tự, vừa giúp người tham dự có 
một khái niệm liên tục về thời kỳ, tài năng, xu hướng,... Bằng không thật uổng công lao, tốn kém 
cho người tổ chức mà lại vô bổ cho người tham dự, ngoại trừ cốt nhằm một mục tiêu khác, thì 
không kể. 

Chưa hết cái buồn trên thì lại bắt gặp sự... ngộ nghĩnh của bản tin về một rạp tại Hà Nội phải 
dẹp buổi chiếu cuốn phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong". Lý do là vì chỉ bán được có... mỗi một 
vé. 

Tôi thật không ngờ mấy ông cộng sản thế hệ thứ ba rồi, từng sống trong... quần chúng khá lâu 
(vì không như cha anh một bước nhảy vọt lên địa vị cha chú dân tộc) mà sao vẫn ngu ngốc, vẫn 
tưởng cái xác thối tha đó còn có một tí hấp dẫn gì để mà làm phim, để mà trình chiếu!!! Nhưng dù 
sao họ cũng chưa đáng thương hại bằng lũ người Việt ngoài này. Lũ này không chỉ thờ phượng 
"Bác". Nếu chỉ thờ phượng "Bác" thì cũng còn là có điều khả thủ. Vì thực ra "Bác" quả cũng có 
những đức tính kiên trì, trung thành, thủ đoạn. Còn lũ này thì lại thờ phượng bất cứ tên cộng sản 
cắc ké nào, chẳng có lấy một thành tích gì đáng kể, ngoài cái việc chém giết tàn bạo thân nhân, bạn 
hữu, đồng bào. Thí dụ chúng thờ phượng "cụ" Nguyễn Văn Trấn, "cụ" Trần Độ,... của chúng, 
những tên đao phủ mổ bụng, chôn sống, buông sông người không gớm tay. 

Bao giờ phía cộng sản cũng như phía không cộng sản hết lũ ngu ngốc thờ phượng "cụ này, cụ 
kia", chui dưới háng "cha này", uống nước tắm "mẹ nọ", hoạ chăng mới khá nổi. 

Thôi, tôi xin tạm ngưng cà kê dê ngỗng và hẹn dịp khác. 
 
 

LẠI CÀ KÊ DÊ NGỖNG 
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Lần này, nhận được tờ NgD số 162, ngoài bìa có hình vẽ ông Kỳ về quê ăn tết, trong ruột có 
bài "Tuyên cáo" của Cộng Đồng Việt Nam Minnesota về vụ đón tiếp Đấng Vít Vồ Hoàng Văn 
Tiệm, tôi thấy cần có lời bàn. 

Việc họa sĩ Gúc vẽ đùa chơi ông Kỳ, tôi thấy thích hợp. Chả có gì đáng nói như một số báo 
rùm beng. 

Ông Kỳ bị động viên vào quân đội. Vậy ông ta chẳng phải vì cơm áo mà đăng lính đánh thuê, 
cũng chẳng phải muốn vào lính để đi đánh cộng sản (chống cộng). Bị bắt lính thì đi lính, bị bắt 
đánh cộng sản thì đánh cộng sản. Sau này thấy chống cộng mang lại địa vị, quyền bính, tiền bạc thì 
ông ta chống cộng. Hết địa vị, hết quyền bính, hết tiền bạc, thì ông ta thôi chống cộng. Thôi chống 
cộng thì ông ta có thể chơi với cộng sản (nếu cộng sản chịu chơi với ông ta), đó là cái quyền của 
ổng. Ông ta xin phép cộng sản về chơi quê nhà thì là việc giữa ông ta với cộng sản. Có gì mà phiền 
trách. Lại chẳng hơn bao nhiêu vị hiện nay vẫn tự xưng là chống cộng (cũng phải xin phép chứ bộ) 
mà vẫn đi về sao? Nếu bảo vì ông ta tuyên bố này nọ, rồi liếm mép, thì thiếu gì người đã làm như 
ông ta. Còn bảo vì ông ta đã một thời làm tới chức chủ tịch hành pháp trung ương, phó tổng thống. 
Thì là do thời thế đẩy ông ta lên. Chúng ta có cái quyền gì trong việc lên hương của ông ta không? 
Chúng ta có hoan hỉ chấp nhận sự lãnh đạo của ông ta chăng? Bằng không, ông ta cũng chẳng có 
cái bổn phận nào cả. Cũng y như cụ Diệm. Cụ lúc nào muốn chống cộng thì chống, lúc nào cụ 
muốn thôi thì thôi, chúng ta có quyền gì? 

Ở trên thế giới, họ thường quan niệm hễ ai làm lớn là người đó có giá trị. Là tổng thống, là phó 
tổng thống, là tướng thì kể như suốt đời được hưởng thụ, được trọng vọng. Y như kiểu xưa kia ông 
bà chúng ta trọng vọng các nhà khoa bảng hay các vị quan lại. Nhưng ở cái thời đại chúng ta, thì có 
còn quan niệm như thế với các quan toàn quyền công sứ, các chủ tịch, tổng thống nữa không? Cộng 
sản có thể nghĩ rằng ông Kỳ có uy tín với thế giới, với dân chúng Miền Nam để mua chuộc ông ta. 
Ông Kỳ có thể tự nghĩ có tầm cỡ với thế giới với dân chúng Miền Nam để hi vọng được cộng sản 
mua chuộc. Vậy nếu chúng ta ồn ào lên tiếng trách móc ông Kỳ là chúng ta đã đáp đúng cái sở 
nguyện của ông Kỳ, công nhận ông ta, xác định cái giá trị để cho ông cò kè giá cả với cộng sản. 
Thế là chúng ta đã xác nhận ông Kỳ là lãnh tụ, muốn giữ ông Kỳ lại làm lãnh tụ của chúng ta 
chăng? Riêng tôi, xin được phép không dính dự vào những chuyện ngớ ngẩn như vậy. 

Nhưng việc đăng cái tuyên cáo phản đối một cơ sở thiện nguyện hạ cờ để tiếp đón một quan 
khách thì có vẻ lạm vào công việc riêng tư của họ. Ở cái xứ Mỹ này, nhà nước làm không hết việc, 
phải nhờ tư nhân tiếp tay. Nên có cái "diện" cơ quan thiện nguyện (non profit organization). Nghe 
hai chữ thiện nguyện, nhiều người chúng ta liên tưởng đến những cơ quan từ thiện ở Việt Nam, 
nghĩa là làm thí công, thí của. Có nhiều người lại có cái tâm trạng khi đến những cơ quan thiện 
nguyện hay xã hội là đi xin bố thí, như đến các cơ quan từ thiện bên nhà. Khiến cho những nhân 
viên cơ quan đâm ra có cái sai lầm là làm ơn làm phúc cho thiên hạ. 

Cơ quan thiện nguyện thì khác. Chỉ thiện nguyện ở cái mục nhà nước không đánh thuế các 
dịch vụ mà thôi. Nhân viên làm có ăn lương, chẳng thua kém gì các cơ quan khác. 

Tôi đã có thời đi làm sở xã hội (welfare, social service). Tới Mỹ theo diện di dân. Đi xin việc ở 
đâu cũng được trả lời (ngầm) là dành chỗ cho người tị nạn, để: cơ quan thiện nguyện lấy credit, xí 
nghiệp được nhà nước gánh cho một phần lương. Đành phải binh đường thi ở city, county, state, 
federal và chờ khi có ngân khoản. Theo các người đi trước cho biết thi làm việc sở xã hội ngon lắm. 
Chẳng cần bằng cấp gì. Khó nhất là làm bốn phép tính không được dùng máy, thì Mỹ bó tay chứ 
người Việt mình coi như húp cháo. Quả nhiên, tôi đậu dễ dàng, lại đậu cao là khác. 

Khi mới vô làm, người phụ trách việc hướng dẫn đã nói ngay: Chúng ta làm ở đây thực ra cũng 
là đi lĩnh welfare thôi. Giỏi dang thì đã đi làm ngoài khu vực tư. Nhà nước bày ra những cơ sở như 
thế này là để tạo công ăn việc làm cho những người không sẵn khả năng. Để chúng ta lãnh welfare 
thì chúng ta sẽ có mặc cảm, đâm ra nhiều điều tệ hại cho xã hội. Đi làm việc, chúng ta tích cực hơn. 
Nên lại có workfare. Khi kinh tế khó khăn lại có government spending,... Còn những người đến với 
chúng ta là khách hàng (clients). Không có họ, chúng ta không có việc làm. Vậy chúng ta phải phục 
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vụ cho đúng mức. Họ có quyền lợi gì phải cho họ biết hết. Bằng không, lỗi về phần chúng ta. Cái gì 
không thông suốt, gửi họ lên cấp trên. Cứ bị ba người khách hàng khiếu nại, là chúng ta bị nghỉ 
việc, bất kể phải trái. Họ đến với chúng ta thường trong tâm trạng có vấn đề, dễ nổi nóng, dễ làm 
ẩu. Khi tiếp họ, phải nhớ: ngồi gần cửa, biết chắc có đồng nghiệp làm việc kế bên, nhân viên trật tự 
hiện diện, để có gì còn kịp chạy và có người can thiệp. Bằng không thì hậu quả các bạn đành lãnh 
chịu thôi. Đó là bài học về quyền lợi và bổn phận ở một nước dân chủ mà tôi học được và thấm 
thía. Ngoài ra lại còn cái sai lầm là căn cứ trên một cái tên rồi suy diễn quá rộng. Tên một tổ chức ở 
cái xứ Mỹ dân chủ này nó tự do lắm: Quốc tế (international) nhưng chẳng có gì là quốc tế; quốc gia 
(national) nhưng chẳng có gì là quốc gia. Cho nên ta chớ nên vội nhận hễ cứ cửa hàng nào, cơ sở 
nào, đoàn thể nào ghi hai chữ Việt Nam là dành riêng cho người Việt Nam, làm việc cho người 
Việt Nam. Họ có toàn quyền dùng chữ Việt Nam mà làm công việc không dính dáng gì tới Việt 
Nam cả. Thế thì Cơ Quan Xã Hội Việt Nam (Vietnamese Social Service), theo tôi nghĩ, chỉ là một 
thứ cơ quan thiện nguyện do một nhóm người nào đó, không nhất thiết là người Việt Nam, lập ra để 
nhận ngân khoản (funds) trợ cấp của nhà nước, trước là có lương sinh sống, sau là có tí danh xưng 
giám đốc, chủ tịch, hội trưởng,... rồi làm một số công việc nào đó để ghi trong phúc trình nhắm kỳ 
tới xin cấp ngân khoản nữa. Giản dị có thế. Chớ nên tưởng một cơ sở có tên là "Cộng Đồng Việt 
Nam" thì là của cộng đồng Việt Nam, phải có bổn phận với Việt Nam, làm việc cho cộng đồng Việt 
Nam. 

Thế thì Cơ Quan Xã Hội Việt Nam có làm việc cho người Việt Nam cũng tốt. Nếu trong đề 
nghị (proposal) của họ không lý gì đến Việt Nam mà vẫn được cấp ngân khoản thì họ không làm 
việc cho Việt Nam cũng không sao. Nghĩa là Cơ Quan Xã Hội Việt Nam chỉ là một tổ chức riêng 
tư. Họ có cái quyền riêng tư của họ. Có treo cờ, không treo cờ, hay hạ cờ xuống cũng là quyền của 
họ hay ý muốn của quan khách. 

Ở đây chủ là Hội Tương Tế Bùi Chu, khách là Đấng Vít Vồ Bùi Chu Hoàng Văn Tiệm. Xưa 
kia Đấng Vít Vồ Bùi Chu Phạm Ngọc Chi chống cộng là việc của Đấng Vít Vồ Chi. Ngày nay 
Đấng Vít Vồ Bùi Chu Hoàng Văn Tiệm không chống cộng hay không chấp nhận ngọn cờ vàng ba 
sọc đỏ chống cộng là việc của Đấng Vít Vồ Tiệm. Xưa kia giáo dân Bùi Chu ở Bùi Chu chống cộng 
là việc của dân Bùi Chu ở giáo xứ Bùi Chu. Ngày nay dân Bùi Chu ở Minnesota không chống 
cộng, hạ cờ chống cộng là quyền của giáo dân Bùi Chu ở Minnesota. Dĩ nhiên khi họ sử dụng cái 
quyền đó là họ đã xác nhận thái độ của họ về vấn đề đó. Và dĩ nhiên ai muốn có thái độ đối với họ, 
thì ở cái xứ tự do này vẫn có một cái quyền. Đó là cái quyền... lấy thịt đè người, đa số thắng thiểu 
số, mà quí vị ra tuyên cáo cũng đã rành sáu câu: Quyền tẩy chay. Không đến với họ nữa, họ không 
có việc làm, không có credits để kê khai xin ngân khoản năm tới là treo niêu. Treo niêu thì đói. Đói 
mà muốn có cơm ăn thì phải o bế mình. Giản dị lắm. Nhưng vấn đề là có bảo nhau tẩy chay được 
hay không, chứ chỉ tuyên cáo rồi ai lo lợi riêng cho người ấy thì vẫn cứ là cái việc gánh bùn sang 
ao. Chán thấy bà nội!!! 

Chúng ta có thể làm áp lực được đủ thứ, đối với đủ mọi giới bằng hình thức tẩy chay hay bỏ 
phiếu. Nhưng thực tế là chúng ta chẳng bảo được nhau, chỉ khôn lỏi nhưng luôn luôn dốt đàn. Và 
đánh võ mồm!!! 

 
 
 
 
 
 

DÂN CÓ NGU, KHU CÓ ĐEN KHÔNG? 
 
Ngày 30-4-2004 đã qua. Thế là chẵn 29 năm Miền Nam sống dưới chế độ cộng sản. Nếu kể từ 

khi cộng sản dẹp được hết các đảng phái quốc gia, nghĩa là cuối 1946, đến 1975, thì cũng một thời 
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gian 29 năm Miền Bắc sống dưới chế độ cộng sản. Khi cộng sản chiếm được miền Nam, có những 
người ở Miền Nam coi tất cả người ở Miền Bắc là cộng sản. Bây giờ, với thời gian 29 năm tương 
đương, người Việt ở hải ngoại có coi tất cả những người ở quốc nội là cộng sản hay không? Hẳn 
phần lớn là không, nhưng với một số thì lại hình như là có. Cho nên mới có những sự kêu gọi "quên 
quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải hoà hợp dân tộc...". Nghĩa là người kêu gọi cho rằng giữa người 
dân chúng ta với nhau đã coi nhau là cộng sản, là chống cộng, hận thù nhau. Điều này quả tạo nên 
những sự thắc mắc cho chúng tôi. 

Hận thù thường là chuyện của hai phía. 
Tạm nói chuyện giữa cá nhân. Tỉ như có một tên A bỗng dưng đào mồ mả tổ tiên ông bà tên B; 

chém giết cha mẹ anh em tên B; hãm hiếp vợ con tên B; cướp nhà cướp ruộng, cướp của cải của tên 
B. Có lẽ trừ ông Phật, ông Giêxu, ông Lão, ông Khổng, chứ ngay ông Chúa, ông Mahômét cũng 
răng trả răng, mắt trả mắt (a tooth for a tooth, an eye for an eye). Vậy tên B mang tâm thù hận tên 
A. Mà lại có tên C lên lớp tên B là hãy "quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải" với tên A 
đi. Thì quí vị thấy sao? Có đào mồ cuốc mả tên C lên cho đỡ bực mình không? Lại tỉ như tên B sau 
đó tha phương cầu thực, mát mặt đôi chút, tên C lại đến phán dạy tên B nên về cộng tác với tên A. 
Thì quí vị nghĩ gì về cái tên C hỗn láo? Hoặc tên A nhắn tên B mang tiền của về làm ăn chung? Thì 
cái mức độ vô giáo dục của tên A là ở mức độ nào? Rồi lại tỉ tên B quên hết vụ mồ mả tổ tiên, cha 
mẹ anh em, vợ con của cải mà về cặp kè với tên A. Thì quí vị nghĩ sao về sự ngu độn và bất cố liêm 
sỉ của tên B? Và tên A sẽ coi tên B là cái giống gì, sẽ đối đãi với tên B ra sao? 

Còn nói về tập thể. Hai phía ngang nhau, thì bên nay hoặc bên kia ngỏ ý giải hòa. Hai phía 
chênh lệch thì chỉ có thể phía khỏe ngỏ ý, phía yếu hoan nghênh, tán thành. Có khi nào phe yếu nói 
chuyện hòa giải được. Yếu thì cam chịu hay van xin chứ hòa giải cái khổ nào. Kẻ khoẻ khi nào 
chấp nhận. Ấy thế mà lại là chuyện của Việt Nam. Lạ hơn nữa là kẻ khoẻ, tức nhà nước, không hề 
thiết đến chuyện cúi xuống, nới tay với kẻ yếu, tức người dân, nhưng vẫn có những người ở phía 
yếu làm cái việc hô hào kêu gọi người dân "quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải hoà hợp"! Họ 
chẳng ngu dại gì đâu. Họ chủ tâm lừa gạt đó. Họ là bọn tiêu bạc giả. Họ là cái giống gì? Ông Công 
Tử Hà Đông (Hoàng Hải Thủy) bảo họ là loài phi cầm phi thú (Nếu đi hết biển, Sài Gòn Nhỏ), 
nhưng tôi thì thấy họ rõ ràng là dòi bọ ngọ ngoạy trong vũng dơ. 

Trước đây, cũng vẫn những loại này: Kêu gọi kẻ tự vệ thôi chiến đấu. Lên án kẻ tự vệ không 
hiếu hòa. Họ không hề trách móc kẻ gây chiến. Không hề đòi hỏi kẻ gây chiến phải tôn trọng hòa 
bình. Ngày nay họ lại tiếp tục chuyện ngược đời y như thế: Kêu gọi kẻ yếu quên quá khứ, xóa bỏ 
hận thù, hòa giải hòa hợp. Nhưng, theo họ, kẻ khoẻ không ưng, thì kẻ yếu vẫn phải thôi chiến đấu, 
cam đành thân phận nô lệ, cho hết chiến tranh, cho có hòa bình chứ gì? 

Tôi không hề khiêm nhượng, vả lại những điều tôi sẽ nói không chỉ của riêng tôi, mà cũng là 
của một số bạn bè thân hữu của tôi chia xẻ. Và chúng tôi tự cho là tiêu biểu của đám dân Việt tầm 
thường, biết thân biết phận, chẳng hề nghĩ rằng mình hiểu biết gì, cũng chẳng giám đòi hỏi mong 
ước cái gì cao xa. Tóm lại là nghĩ sao thì nói vậy, không hiểu nổi thì thắc mắc, băn khoăn, mong 
những vị lớn tiếng kêu gọi những điều khó hiểu đó chỉ giáo. Có, dĩ nhiên là tốt. Không có, thì cũng 
chẳng sao. Xưa nay đã là chuyện thường tình, thì cũng đành chấp nhận, chẳng lấy gì làm lạ. 

Vốn là như thế này: 
Việt Nam đã thoát bị ngoại bang thống trị. Người Việt Nam cai trị người Việt Nam cũng đã 

sáu chục năm rồi, ngang với thời gian thuộc Pháp (1884- 1945). Sáu chục năm là thời gian trưởng 
thành của ba thế hệ con người. Nếu thêm cả thế hệ những người tranh đấu giành quyền hành cai trị 
của ngoại bang thì là bốn. Tình trạng đất nước chúng ta ngày hôm nay là do các vị ở cái thế hệ 
tranh đấu này. Ba thế hệ sau chỉ là thành phần thụ lĩnh. 

Vậy thì một phần là do các ông quốc gia quá dở và các ông chống cộng quá tệ, còn phần lớn do 
các ông cộng sản định đoạt rằng nó phải là như thế. Dở và tệ thì là tự trời sinh, đâu làm gì khác 
được. Nhưng các ông cộng sản quyết định tạo nên tình trạng ngày nay là vì sao? 
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Nói theo điệu tuyên truyền, từ đầu đến cuối, thì là các ông ấy đấu tranh với kẻ xâm lăng để 
giành độc lập, thống nhất cho xứ sở, tạo dân chủ tự do hạnh phúc cho dân tộc. 

Theo lý thuyết cũng như thực tế, thì có chuyện đấu tranh với xâm lăng, thực dân cũ là Pháp, 
thực dân mới là Mỹ. Nhưng đàng khác, cũng theo lý thuyết và thực tế, đã là cộng sản đệ tam, thì 
minh bạch là không thể có tình tự, ranh giới quốc gia hẹp hòi, mà là để gia nhập Liên Xô. Thống 
nhất, độc lập, tự do, dân chủ chỉ là chuyện nói dóc. 

Nhưng rồi Liên Xô tan rã. Chuyện gia nhập Liên Xô đành coi như bỏ đi. Nhưng phần lý 
thuyết, thực hành còn lại vẫn là không thể có "tự do dân chủ nháy nháy" (của thế giới tự do) mà là 
phải phục tùng mọi điều do Đảng qui định, tức là vô sản chuyên chính, dân chủ tập trung, cũng tức 
là đất nước con người phải là nô lệ cho các lãnh tụ đảng. 

Mấy ông quốc gia, chống cộng dở và tệ, thì lũ dân ngu chúng tôi đành chịu sự thống trị của các 
ông cộng sản, là điều đương nhiên, trước là ở Bắc Việt, sau là cả Bắc lẫn Nam. Thù hận sao nổi. 

Có điều là các ông cộng sản cao cấp thế hệ I, đi đây đi đó, học hành thoải mái, như Hồ Chí 
Minh, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Tạo,... học Trường Đông Phương Mạc Tư Khoa; Võ Nguyên 
Giáp,... học Trường Luật; Phạm Văn Đồng,... học Lycée Albert Sarraut Hà Nội; Trường Chinh, Lê 
Đức Thọ,... học Trường Thành Chung Nam Định,... khi gia nhập Đảng Cộng Sản đã tuyên thệ, khi 
có quyền bính trong tay, đã tuyệt đối trung thực thi hành tất cả những điều do lý thuyết và thực 
hành chỉ đạo: tiêu diệt các người quốc gia, tiêu diệt các tín đồ tôn giáo, tiêu diệt các thành phần trí 
phú địa hào, bần cùng hóa nô lệ hóa con người về tinh thần, về vật chất. Đến thế hệ II, loại các ông 
Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín,... thì cũng đương nhiên đồng ý, coi những việc trên là 
chuyện tự nhiên, cần làm để bảo đảm cho chủ thuyết, cho địa vị của chính mình, 

Nhưng đến thế hệ III, tức thế hệ nắm quyền hiện nay, chúng tôi nghĩ họ chỉ là những người 
được thừa hưởng thành quả của hai thế hệ trước để lại. Chưa kể họ lại còn được hai thế hệ cha anh 
dạy dỗ, làm gương rằng tất cả những chuyện bất nhân bất nghĩa, thương luân bại lý đó là đạo đức 
cách mạng. Thế thì, chúng tôi cho rằng họ có tội lỗi, trách nhiệm gì đâu. Trái lại, những việc làm 
ngày nay của họ, phải thành thực mà nói, về một khía cạnh, có nhiều điều nhân đạo hơn cha anh họ. 
Họ không còn giết chóc vô tội vạ. Họ không còn giam cầm người tràn lan. Họ nới tay trong nhiều 
lãnh vực. Không còn chế độ kiểm soát dạ dày, không còn chế độ cấm đoán chuyển dịch,... Dĩ nhiên 
cũng do họ bị áp lực này nọ. Nhưng giả thử họ cũng cứ ác độc như đám cha anh họ, thì hỏi chúng 
ta, người dân, đã làm gì nổi. Thì thù hận cái gì? Đó là sự thực, xin đừng nói chuyện vu vơ. Và đây 
là điều chúng tôi thắc mắc: 

Sự thực thì là như thế. Mà tại sao có những người cộng sản loại cha anh nay lại quay ra tự nhận 
mình yêu nước thương nòi, trách cứ đám con em cầm quyền hiện nay là không yêu nước thương 
nòi bằng họ. Tại sao lại có nhũng người tự nhận là tranh đấu cho tự do dân chủ suy tôn, ca tụng 
đám cộng sản cha anh ác ôn mà chê bai đám cầm quyền hiện nay. Rồi lại thêm kêu gọi xóa bỏ hận 
thù. Phải chăng những người này toàn thị vô liêm sỉ, tiêu bạc giả, nói những điều mà họ thừa biết 
trái với sự thật rành rành??? 

Nhà nước hiện nay có ác ôn, tham nhũng, thối nát thì bất quá cũng như đám con cháu các kẻ 
cường hào ác bá được thừa hưởng tài sản. Họ không thể biết gì khác hơn là tiếp tục đường lối của 
cha anh, để giữ của cải địa vị trước hết, và bóc lột áp bức thêm nếu có thể. Họ chẳng cần quan tâm 
đến mà cũng chẳng hề biết nổi cái gì khác, vì họ không hề được dạy dỗ cái gì khác. 

Đó là giai cấp thống trị. Còn giai cấp bị trị, thì bây giờ là thế hệ IV. Ông bà, cha mẹ họ biết 
mọi thứ nên mới "biết sợ" hay cứ nói một câu trung thì lại phải vội nói ngay một câu nịnh để mà 
sống còn. Còn họ sinh ra và lớn lên trong chế độ bạo quyền. Họ có gì đâu để mà so sánh, bất mãn. 
Sự ép mình một bề để tồn tại là lẽ tự nhiên. Thế thì họ chẳng có gì để mà thù hận. 

Tóm lại, người lớn tuổi chẳng có lý do gì để thù hận thành phần thống trị trẻ. Người trẻ tuổi 
thấy bạo quyền chỉ là chuyện đương nhiên. Nhưng thống trị già trẻ gì thì cũng không thể hi vọng gì 
ở họ. Mong muốn họ sửa đổi bằng cách nêu ra những sai trái, chỉ dẫn họ những việc phải làm đều 
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là những ảo tưởng, nếu không là một thủ đoạn để kéo dài sự thống trị của họ. Chỉ có một con 
đường duy nhất, là phải phế họ đi. Nhưng phế họ đi thì phải có cái gì thay thế. Cái đó là cái gì??? 

Chẳng cần xa xôi, chúng ta đã có kinh nghiệm vụ phế bỏ nền đệ nhất cộng hòa. Cho nên nếu 
quí vị nào có chủ trương nào và có phương thức nào thực tế lật đổ bạo quyền bằng cách này hay 
các khác, thay thế bằng cái gì tốt đẹp hơn, dân chúng chúng tôi sẽ tiếp tay. Còn không tiêu bạc giả, 
mà thực tâm nói đến chuyện hòa giải hòa hợp với bạo quyền hoặc hi vọng bạo quyền phản tỉnh, 
chúng tôi thiết nghĩ chỉ là mơ ngủ, gia nhập hàng ngũ buôn ảo tưởng. 

Mà chỉ tính chuyện lật nhà nước này đi cũng không xong. Phe phái nào ở trong nước sẽ trám 
chỗ? Phe phái nào ở ngoài nước sẽ trở về? Chẳng thấy gì hết cả. Ngay nghĩ đến các tôn giáo cũng 
không khỏi vô cùng đáng e ngại. Hết rồi những hiền nhân quân tử!!! 

Mang bạc giả đi tiêu chẳng lừa được ai; buôn ảo tưởng chẳng đi đến kết quả gì; mà tính chuyện 
thế chân bạo quyền cũng chẳng nổi. Có một phương thức. Nhưng đặc sệt nô lệ căn tính. Là nhờ... 
ngoại bang cai trị cho một thời gian để mà học hỏi cách tự cai trị. Nhưng có lạy thiên hạ thời nay 
cũng chẳng còn kẻ nào dại dột nhận cái công việc... xâm lăng này. Kể cả Liên Hiệp Quốc!!! Đó, 
những suy nghĩ, sau hoặc sáu mươi năm Miền Bắc hoặc ba mươi năm Miền Nam người mình cai trị 
người mình, của một lũ dân ngu khu đen Việt Nam. Vậy dân có ngu, khu có đen không nhỉ??? 

 
 
 

BA MƯƠI NĂM SAU NGÀY 30-4-75 
 
Tôi có mạo muội viết bài "Cũng đọc trả ta sông núi" (NgD172, 173), vì tự cho là cùng thế hệ 

các ông Phạm Văn Liễu, Trần Khắc Kính, Lê Văn Thái. Nghĩa là đều ngoài cả cái tuổi thất thập cổ 
lai hi. Dĩ nhiên là chỉ giám nhận cùng thế hệ thôi, mà chẳng giám nhận gì về vai vế, thành tích,... 

Vừa đây, đọc bài "Mất mát đầu năm" (NgD175), tác giả Phạm Quậy cho biết ông Thái đã ra đi 
vĩnh viễn "có muốn hỏi cũng không được, có muốn nói muốn viết cũng không xong", khiến tôi thấy 
có những điều muốn nói, muốn viết mà đến nay vẫn ngại ngùng, giờ có tạp chí NgD sẵn sàng đăng 
lời nói thật, mà không nói thì cũng uổng. Do đó, tôi đánh liều viết những dòng sau đây. 

Đã nói là ngại ngùng, thì tất nhiên điều nói ra không dễ nghe. Lại là một thường dân già lão, 
thì hẳn vô cùng lẩm cẩm. Cho nên, nếu như mà quí vị phụ trách tạp chí Người Dân vẫn cứ cho 
đăng, tôi xin thân hữu/độc giả nào không thích chuyện khó nghe, lẩm cẩm ngừng ngay nơi đây. 
Còn vị nào vẫn không ngừng, thì xin đọc với tinh thần khách quan của một người dân Việt trước 
những chuyện về người, về việc. 

Những chuyện này không cốt thỏa mãn tò mò của lứa chúng tôi, là những kẻ ngấp nghé miệng 
lỗ, hư thực phải trái chẳng còn là điều cần thiết, cũng chẳng cần cho quí vị trộng tuổi, vì chắc chắn 
chẳng còn làm nổi cái gì. Nhưng lại rất cần cho những người trẻ, 30 tuổi, sinh sau cái ngày 30-4-75 
(có thể cả sau 1954, ngày đất nước chia đôi để người sinh tại Miền Nam chẳng biết gì về Miền Bắc 
và trái lại). Vì, dù trong nước hay ngoài nước, họ chẳng có điều kiện để biết đích thực những 
chuyện về con người đất nước Việt Nam của giai đoạn rất nhiễu nhương 1945-75, đưa đến tình 
trạng đất nước ngày nay (30-4-2005). Ở trong nước, họ chỉ có những tài liệu một chiều. Ở ngoài 
nước, vì không đọc được Việt ngữ, họ chỉ có những tài liệu của những kẻ được thuê mướn lưu 
manh, những kẻ a dua ngu đần, hoặc khá hơn cả thì cũng là những người không am tường vấn đề. 
Mà họ thì cần biết rõ ràng rành mạch những chuyện về người về việc ở tại Việt Nam "như chúng 
là". 

Cho nên, trước khi tiếp tục, tôi cũng thấy cần nêu lên một vấn đề đáng buồn: Tạp chí Người 
Dân minh định là hiện diện để chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề liên quan đến đất nước dân 
tộc hầu đi tới sự đồng thuận mà quang phục quê hương. Tôi công nhận là rất nhiều người nêu ra 
vấn đề. Và, theo tôi, đều là những sự kiện xác thực hoặc những luận cứ vững chắc. Bằng cứ là hơn 
15 năm hiện diện, có thể nói không có, hay đúng hơn chưa có, một phản bác nào tạm gọi là ra đầu 
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ra đũa. Có thể vì NgD không phải là tờ tạp chí có số phát hành rộng rãi. Nhưng tôi nghĩ những vị 
tên tuổi, những đoàn thể tiếng tăm mà các tác giả đề cập bất lợi, thì chẳng trực tiếp đọc, cũng có 
người đọc giùm và thông báo cho biết. Vậy không lên tiếng, là vì họ cố ý lờ đi mà thôi. Ngược lại, 
người tham gia góp ý cũng quá ư hiếm hoi. Thành ra chuyện gì nêu lên rồi cũng đi vào quên lãng. 
Đôi khi có người góp ý, thì buồn thay, thường lại chỉ là nói những điều hoàn toàn có tính cách phe 
phái. Tôi không e ngại gì mà nói thẳng ra đây rằng thường là của phe Phật giáo và Công giáo -- 
nhất là Công giáo -- quá khích. Mỗi khi ai nói đụng tới ông Nhất Hạnh, ông Ngô Đình Diệm là họ 
bất kể hư thực phải trái, nói lấy được. Khi được trả lời thích đáng, thì họ cũng lại lờ luôn. Có thể là 
họ cứng họng. Có thể họ cho rằng như vậy là xong rồi, hi vọng thế nào cũng có người bị họ huyễn 
hoặc. Do đó, sự việc này mang tính chất lưu manh, mà không phải là chuyện thảo luận đứng đắn. 
Thay vì giúp mọi người bằng cách phân biệt sự hư thật phải trái hắc bạch phân minh, ít ra cũng 
bằng vài ba chữ trong mục Thư Tín, thì họ không có cái can đảm để nhận mình hết lý lẽ, không có 
cái lương thiện để nhận là mình sai. Hoặc giả họ lờ đi để tự dối rằng họ vẫn đúng, không muốn 
nhiều lời!?!? Nhưng họ chẳng dối được ai. Do đó, tôi mong rằng những điều sau đây sẽ được mổ 
xẻ, rồi được khách quan nhận định điều nào đúng, điều nào sai. Là vì tôi cho rằng đó là những điều 
cần thảo luận đến nơi đến chốn để ghi lại sau này giúp người trẻ biết người biết việc, tránh dẵm vào 
vết cũ, để mà đất nước có hi vọng khỏi bị diệt vong. 

Vậy, những người trẻ cần phải biết: 
- Tại sao hiện nay lại có người Việt quốc nội, người Việt quốc ngoại  
- Tại sao người Việt quốc ngoại lại được chiều đãi hơn người Việt quốc nội  
- Tại sao đất nước Việt Nam lại nghèo đói, lạc hậu hơn các quốc gia lân bang  
- Tại sao lại có người Việt quốc ngoại đánh võ mồm chống đối nhà nước cộng sản  
- Tại sao xưa kia lại phân chia Nam Bắc, tại sao Nam Bắc lại đánh nhau  
- Miền Nam, Miền Bắc ai phải ai trái, ai giỏi ai dở, ai hơn ai kém,...  
 

* 
 
Từ cuối thế kỷ 19, nước ta là thuộc địa của Pháp. Họ khai thác tài nguyên, sức lực của ta để 

mang về chính quốc. Dĩ nhiên, ta không chấp nhận thân phận mất nước mà liên tục đấu tranh giành 
độc lập. 

Năm 1940, tình hình thế giới biến chuyển. Nhật bắt nạt Pháp, vào nước ta. Nhưng đến 1945 thì 
Nhật trên đà thua, nên phải lật Pháp và "trả" độc lập cho ta để tránh cái nạn nội công cho Mỹ. 

Dù là độc lập "cho không", ta cũng có một chính phủ quân chủ lập hiến đàng hoàng, của vua 
Bảo Đại, với những nhân vật hàng đầu của thời điểm đó. Vậy, nếu Mỹ có vào giải giới quân đội 
Nhật, thì cũng không thể không chấp nhận chính phủ của Đế Quốc Việt Nam. Và Pháp cũng không 
thể trở lại với cương vị cũ. Phần Mỹ không muốn, phần ta không muốn, phần tình thế toàn thế giới 
đã khác. Dù chẳng phải giỏi dang gì cũng đều biết như thế. 

Nhưng cộng sản (Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh) thì chủ trương cướp chính quyền 
bất cứ lúc nào có thể. Thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Các đảng phái quốc gia trong nước 
(Đại Việt/Quốc Dân Đảng) ông chuộc bà chẳng chuộc, nhường việc cướp chính quyền cho cộng 
sản. Một số trí thức ngủ mơ, yêu cầu chính phủ trao quyền cho cộng sản. Chính phủ Bảo Đại sợ nội 
chiến, y theo, giải tán. Ông Bảo Đại thoái vị, yêu cầu Nhật không can thiệp. 

Mỹ giao cho Anh giải giới quân Nhật ở phía Nam, quân Tàu ở phía Bắc Việt Nam. Anh mang 
Pháp vào để tái diễn chuyện thuộc địa. Nếu Pháp suôi, thì Anh cũng lọt. Tàu mang các đảng phái 
quốc gia về, nhưng cộng sản mang vàng dân quyên cúng mua khí giới để hối lộ. Rút cục Tàu mang 
quân về Tàu... chống cộng, Pháp được cộng sản mời ra Bắc để cùng tiêu diệt các đảng phái quốc 
gia. 

Khi chỉ còn lại hai phe Cộng và Pháp, thì tất nhiên phải đánh nhau. Pháp hi vọng lấy lại thuộc 
địa. Việt cộng dùng chiến tranh để củng cố địa vị với chiêu bài đánh Pháp giành độc lập (Đệ Nhất 
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Thế Chiến, nhờ chiến tranh với Anh Pháp, Đệ Nhị Thế Chiến, nhờ chiến tranh với Đức, mà nhà 
nước cộng sản Nga Xô vững mạnh, nhờ Nhật xâm lăng mà cộng sản Tàu củng cố được lực lượng, 
CS đều mang chiêu bài yêu nưốc ra để thu lợi). 

Nhiều người Việt Nam thấy cộng sản nói là đánh Pháp thì hăm hở đánh, không biết rằng cộng 
sản đánh Pháp chẳng vì Việt Nam mà vì Đệ Tam Quốc Tế (Nga Xô). Hơn nữa, cộng sản lại bảo 
toàn chủ lực, đẩy họ đi đánh, để mượn tay Pháp tiêu diệt dần mòn người yêu nước. Thành ra những 
người này tự đào hố chôn mình và chôn quốc gia dân tộc. Trường hợp này, Lenine đã cảnh giác: 
Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Vậy chẳng nên hân hạnh về cái hào quang đom đóm kháng 
chiến. Nếu chỉ có hai phe, thì chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Việt cộng thì đã có gì. Mà Pháp thì 
cũng vừa thoát khỏi ách đô hộ của Đức. Hiềm cái Trung cộng lại chiếm được toàn Hoa Lục. Nga 
Tàu hỗ trợ Việt cộng hết mình, Pháp đành co vòi. Mỹ phải nhào vô. Nên đất nước chia đôi. Phía 
Bắc thuộc phe cộng sản đã đành. Nhưng nhà nước phía Nam lại đi chọn nằm trong tay Mỹ. Mà lại 
không trung lập. Điều dễ hiểu là sẵn nô lệ căn tính mất rồi. Vả trung lập thì nhà nước không vớ bở 
tiền viện trợ, không đủ khả năng đàn áp đối lập, lại cũng không biết múa ra sao. Lúc này, phe cộng 
sản đang tính cái chuyện sống chung. Nga Tàu không muốn kiếm chuyện. Bắc Việt yên chí sau hai 
năm tổng tuyển cử chắc thắng. Nên:  

- Ở Miền Bắc, cộng sản tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đấu tố, tịch 
thu, tước đoạt, cấm đoán, giam cầm, giết tróc. Toàn dân bị bóc lột đến xương tủy chưa hề thấy 
trong lịch sử đất nước, dù dưới cả bất kỳ chế độ nào của ngoại bang. Là tại vì chế độ cộng sản dĩ 
nhiên phải là như thế. Dân đói, dân ngu, dân sợ thì dễ trị. Do thiên triều Nga Tàu nêu gương, 
khuyến khích.  

- Ở Miền Nam, có một số năm (1954-1959) "hòa bình thịnh vượng". Ta không vô ơn. Nhưng là 
một người dân thông minh, thì cũng nên tự hỏi "hòa bình thịnh vượng" đó do đâu mà ra? Có phải 
do Mỹ đổ tiền bạc, hàng hóa vào tràn ngập. Có phải dù ít dù nhiều, Mỹ đòi hỏi phải có một chút tự 
do dân chủ? Có phải Nga Tàu bắt Việt cộng phải nằm im? Bằng không, liệu rằng có hòa bình thịnh 
vượng? Bản chất hai cái "cộng hòa" ở Miền Nam có tự do dân chủ, có lương thiện ngay chính hay 
không? Nếu không bị Mỹ kiềm chế thì sẽ ra sao? 

Đến năm 1959, phe cộng sản lại hết muốn sống chung. Cộng sản muốn bành trướng, tiêu diệt 
tư bản. Tư bản muốn ngăn chặn cộng sản. Thế là Miền Bắc được chỉ thị nam tiến, Miền Nam được 
hỗ trợ chống cộng. 

Xin đừng nói đến chuyện chống Mỹ cứu nước. Cộng sản chống ngoại bang này là để mang đất 
nước dâng cho ngoại bang khác. Việt cộng khoe là đánh bại ba tên đế quốc sừng sỏ. Nhưng không 
có súng ống đạn dược của ngoại bang, thì có mà đánh chó. Họ chỉ có công tạo nên cả bao triệu "liệt 
sĩ" và phá hoại đất nước tan tành. Xin đừng nói chuyện chống cộng vì tự do dân chủ. Nhà nước 
Miền Nam chống cộng cho Mỹ, cho Vatican để lấy địa vị, lấy tiền. Có tiền viện trợ bỏ túi rồi, 
không cần bóp nặn, dân chúng được tay làm hàm nhai nên dễ thở đó thôi. Dĩ nhiên Việt cộng sớm 
muộn cũng xâm lăng. Tất nhiên dân ta chống mà chống cách khác, ít thảm khốc hơn, hữu hiệu hơn. 

Đàng này là chiến tranh ủy nhiệm phải chống lối Mỹ nên, khi quan thày không chống nữa: Mỹ 
Tàu có thông cáo Thượng Hải, Nga bò ra được Thái Bình Dương, thì họ bỏ. Mỹ kể như hoà vốn. 
Nga Tàu đòi nợ đàn em. 

Đám người Việt nào xét ra không sống được với cộng sản thì bỏ nước ra đi, trở thành người 
Việt quốc ngoại. Những người này ra đi vì những lý do khác nhau. Có người vì làm tay sai cho Mỹ 
(lấy địa vị, tiền bạc) sợ cộng sản trừng trị. Có người vì nhiều tiền bạc, là đối tượng đấu tranh của 
cộng sản. Có người không có phương thế sinh sống dưới chế độ cộng sản. Có người chán sống với 
cộng sản. Có người (hoặc thân nhân) là nạn nhân của cộng sản. Có người chống cộng sản (vì cộng 
sản bán nước, làm hại đồng bào). 

Lúc đầu, say men chiến thắng dởm, cộng sản lên án kết tội tất cả những người này đều là phản 
quốc. Nhưng rồi thực tế là mỗi năm tập thể này góp về hàng mấy tỉ đô la cho chúng bỏ túi nên họ 
được chúng o bế. Trong khi đó, dù bóc lột đến bao nhiêu, thì 80 triệu đồng bào quốc nội cũng 
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chẳng mang lại lợi lộc nhiều bằng đó. Cái trái khoáy là vừa muốn có nhiều tiền bỏ túi lại vừa muốn 
ngồi cai trị lâu, thì phải giữ cho dân ngu dân nghèo và o bế kẻ có tiền nhưng vô trách nhiệm. Thế 
cho nên Việt Kiều được chiều đãi, được mang danh xây dựng đất nước, thành phố nguy nga, xe cộ 
rầm rộ, thị dân tung tăng. Chẳng thấy ai quan tâm đến thực trạng thôn quê, rừng núi. 

 
* 

 
Bây giờ nói đến chuyện yêu nước, thương nòi, tranh đấu cho dân chủ, tự do, giỏi dở của lãnh 

tụ: 
Theo huấn thị của Lenine, Staline, những người cộng sản phải đóng trò yêu nước. Thì Hồ Chí 

Minh đóng vai kép độc yêu nước. Ai cho rằng ông ta là người yêu nước cũng chẳng đáng trách. 
Ông ta là kịch sĩ có thiên bẩm lại được huấn luyện đến nơi đến chốn. Mà nhiều người chúng ta 
chẳng vẫn đi xem kịch rồi yêu kịch sĩ, đi nghe hát rồi mê ca sĩ đấy thôi. Những người này đồng 
nhất hóa những cử chỉ lời lẽ của diễn viên rồi cho diễn viên là nhân vật lý tưởng của họ. Đó là 
những con người bệnh tưởng, thong manh, trông cáo ra gà. Phần chúng ta thì chẳng mất thì giờ bàn 
cãi về tình tự yêu nước thương nòi của ông Hồ Chí Minh. Còn những người cộng sản khác? Nếu có 
người nào lầm lỡ mà theo "lý tưởng" cộng sản, thì việc tiêu diệt các đảng phái quốc gia, việc bắt 
bớ, chém giết, phản bội đồng bào, ở ngay những ngày đầu đảng họ (cộng sản) nắm quyền đã thừa 
khiến họ dứt khoát phải nhìn ra rằng đảng chỉ đưa ra những chiêu bài để đánh lừa họ, và phải...giã 
từ vũ khí ngay rồi. 

Họ khoe chống Pháp xâm lăng? Pháp thật có xâm lăng. Điều này làm nhiều người tiếp tay với 
họ. Nhưng họ chống Pháp không phải để giành độc lập. Họ nói Mỹ xâm lăng, nên họ chống Mỹ 
cứu nước. Điều này cũng làm nhiều người lầm mà "sinh Bắc tử Nam". Nhưng, thành thực mà nói, 
Mỹ chẳng có tham vọng cai trị Việt Nam như Pháp. Không có họ, Mỹ chẳng cần vào Việt Nam làm 
gì. Họ nêu lên sự hiện diện của cố vấn Mỹ, quân lính Mỹ nên phải đánh Miền Nam để "giải phóng 
thống nhất đất nước". Nhưng họ có giám chối cãi sự hiện diện của 20,000 cố vấn và 300,000 quân 
đội Trung cộng tại Miền Bắc hay không? Giả thử nếu Miền Nam "xâm lăng" Miền Bắc, thì đám cố 
vấn, đám quân lính đó có tham chiến chăng? 

Thế mà mãi cho đến bây giờ họ vẫn còn là đảng viên mà lại ấm ớ thì chỉ là vì đôi khi chút 
thiên lương ít ỏi vụt lên qua giọng lưỡi của kẻ bản chất vốn lưu manh bị loại ra ngoài vòng quyền 
lực mà thôi. Đó là những: Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Hoàng Minh Chính,... Họ không bao giờ trở 
nên người lương thiện yêu nước thương nòi được. Vậy, họ chỉ giả vờ ngớ ngẩn, hỏi các đồng chí 
đương quyền sao không dân chủ, sao không tự do? Đáng lẽ họ phải tự hỏi: Sao bảo chống Pháp 
giành độc lập mà lại móc ngoặc với... "người Pháp mới, người Pháp dân chủ", lại đi thần phục Nga, 
thần phục Tàu. Sao chống Mỹ cứu nước, rồi lại quỵ lụy, xin xỏ mời mọc Mỹ. Nếu họ còn địa vị, 
còn quyền bính, họ chẳng băn khoăn gì cả. Chả thế mà họ cứ ca tụng... cái thuở ban đầu lưu luyến 
ấy. Nghĩa là họ muốn trở về... đường xưa lối cũ, giai cấp đấu tranh, độc tài, chuyên chính chứ đổi 
mới, cởi trói cái... con mẹ gì. Nghe họ, có mà bỏ mạng sa tràng. Đừng có ngủ mơ. Việc họ thắng, 
cũng chẳng có gì là lạ. Trước hết họ đã có một đường lối rành mạch, được huấn luyện kỹ lưỡng, lại 
đã có những kinh nghiệm của đàn anh. Thứ đến là họ có một hậu thuẫn vô cùng hùng hậu, nhiệt 
tình của cả một đế quốc. Trong khi đó đối thủ của họ quá dở, quá phân hóa, đồng minh lại không 
thực lòng. Ở thế như vậy, thì "đồ điếu thành công dị". 

Vì chính sách của Mỹ chỉ là ngăn chặn (containment), không bao giờ muốn dồn Nga Tàu vào 
cái thế liều. Bằng không, để Miền Nam tấn công ra Bắc, thì kết cục sẽ ra sao, là điều dễ biết: Với 
khả năng của quân đội Miền Nam cộng hòa, với lòng dân oán hận của Miền Bắc. Cộng sản có mà 
thắng... chó. Đừng có ngu dốt mà khoe khoang thắng lợi. 

Thế những người chống cộng thì sao? 
Ai yêu quốc gia, dân tộc, thì cũng chống cộng. Nhưng lại cũng yêu tự do, dân chủ, và quên cái 

cá nhân mình đi để phục vụ quyền lợi đất nước. Ngay cả đến ông minh quân hay là những kẻ muốn 
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làm vua tốt cũng không thể khác. Còn chống cộng mà không yêu tự do dân chủ, coi mình là quan 
trọng thì cũng không yêu quốc gia dân tộc. 

Ông Ngô Đình Diệm là người chống cộng kiểu này. Ông bị ép làm một kịch sĩ, thì dĩ nhiên là 
một kịch sĩ dở, vì ông không có thiên bẩm đã đành, lại cũng không chịu học tập hay được huấn 
luyện tối thiểu. Đáng lẽ cứ để ông sống thật với ông: phong kiến, khệnh khạng, tự xưng vua để 
chống cộng, sau khi truất phế ông Bảo Đại (tuy ông Bảo Đại không phong kiến, khệnh khạng, và 
vốn đã là vua), hẳn mọi người cũng vui vẻ chấp nhận. Người Việt mình chưa đòi hỏi tự do dân chủ. 
Cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết cũng được. Chỉ cần pháp luật phân minh, không nói 
một đàng làm một nẻo. 

Thế nhưng Mỹ đã chọn lầm người. Ông Diệm không có khả năng đóng trò dân chủ giả. Khi 
nắm được quyền, ông càng không thể chấp nhận việc đóng trò dân chủ. Trái lại, ông đâm có ảo 
tưởng được Thượng Đế giao phó thiên mệnh. Ông không thể nhượng bộ bất kỳ ai đụng chạm đến 
uy quyền của riêng ông, ngay cả Mỹ, kẻ tạo dựng lên ông. Có những chân tay của ông, khi ông gặp 
nguy thì chẳng thấy mặt, khi mọi sự đã yên ổn rồi, thì cho chuyện ông từ chối việc Mỹ nhảy vào 
chống cộng là ông bảo vệ thể diện quốc gia. Họ ngụy biện cho ông để giải thích việc vô liêm làm 
con ăn đầy tớ, ké phần bơ sữa với ông. Họ quên hay vờ quên là vì sau khi cộng sản thành lập Mặt 
Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (20-12-1960), Mỹ nhìn ra nguy cơ nên đề nghị mang quân 
vào (14-5-1961), nhưng ông Diệm thì chưa nhận thấy, nên từ chối. Nếu đúng là Mỹ nhất quyết vào 
VN, thì hẳn phải "thuê người giết" ông ngay lúc này chứ. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ông đã yêu cầu 
Mỹ mang quân vào. Lúc đó Mỹ lại không muốn bỏ tiền vào con ngựa chứng để mà thua cuộc (24-
10-1961). Sau đó, thì là những giọt nước tràn ly. Việc ông đối phó với chuyện cờ quạt của Phật 
Giáo ở Huế (8-5-1963) chỉ chứng tỏ thêm cái vụng về thiển cận của ông. Mọi giới cùng không thể 
chịu đựng được ông nữa. Thế thì ông phải ra đi. Không chịu ra đi hay không biết cách ra đi, thì phải 
chết (2-11-1963). Mỹ cũng không thể làm gì hơn. 

Lại nữa, nếu cần giết ông mới vào được Việt Nam, thì sao Mỹ không vào ngay tháng 11, 1963, 
lại chờ mãi đến 8-3-1965 mới mang quân sang. Mà lại trong thời gian các "tướng tá được thuê 
mướn" Minh, Đôn, Khiêm, Kim, Xuân, Đính đều đã bị ra rìa, quốc trưởng Phan Khắc Sửu cùng thủ 
tướng Phan Huy Quát là dân sự. Và sau đó là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, chưa thể là con 
đẻ của Hoa Kỳ!? Chống chế gì thì cũng cần phải có cơ sở. 

Nói rằng trong thời gian chống cộng không thể có tự do dân chủ là ngụy biện. Cần có hạn chế. 
Nhưng vẫn phải quang minh chính đại. Không thể bầu bán gian lận, không thể bất chấp luật pháp, 
không thể kéo bè kéo cánh, không thể giữ độc quyền chống cộng mà chống cộng thành công được. 
Giản dị là dân chúng nhìn ra, không tiếp tay, không ủng hộ. 

Vì chống cộng theo chỉ đạo của Vatican, của Hoa Kỳ, vì phong kiến, vì độc tài, vì gia đình trị, 
ông Diệm đã khiến việc chống cộng cho Mỹ, cho Vatican thì thành công (ông Thiệu cũng chỉ là 
một thứ Diệm mà không có Diệm, "Diemism without Diem" mà thôi), nhưng cho Việt Nam thì tất 
nhiên thất bại. 

Còn người dân? 
- Ở ngoài Bắc, dù không ở đó, nhưng cũng có thể nói chắc số người "chống Mỹ cứu nước" 

hiếm lắm. Chống Pháp cứu nước đã ngán đến cổ rồi. Vì nào có được gì. Trái lại mất tất cả. Nhưng 
vẫn phải "sinh Bắc tử Nam" vì một lẽ rất giản dị: Với hệ thống hộ khẩu, với chính sách tem phiếu, 
trốn đi đâu? Trốn ẩn chỗ nào, ai giám chứa, lấy gì mà ăn, chưa kể liên lụy đến cả ông bà, cha mẹ, 
vợ con, họ hàng, làng nước. "Xẻ dọc Trường Sơn" là một chuyện đương nhiên như hơi thở: Sống, 
khỏi phải lao động nhọc nhằn, được cơm ăn áo mặc no ấm hơn; chết, cha mẹ vợ con có phận nhờ 
"liệt sĩ". *ít ra thì là cũng được kể công, bớt được nỗi sợ bị chèn ép, bắt nạt. 

- Ở trong Nam, đại thể là có tiền có thế thì chạy chọt miễn quân dịch. Không chạy nổi thì trốn. 
Không trốn nổi thì phải nhập ngũ, tòng quân. Số người tình nguyện chống cộng tỉ lệ là bao nhiêu? 
Bao nhiêu người coi như chọn đi lính là một nghề? Bao nhiêu sĩ quan cấp tướng cấp tá ngày nay 
vốn xuất thân từ mục tiêu chống cộng, tranh đấu cho dân chủ tự do? 
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Vậy không thể gọi là nội chiến. Dĩ nhiên hễ người trong một nước mà đánh nhau thì đều gọi là 
nội chiến. Nhưng cũng còn tùy, thế nào là "một nước". Thời nhà Chu thì "nước" thuộc nhà Chu mà 
phong hầu kiến địa cho chư hầu? Các chư hầu đánh nhau là nội chiến? Thời Liệt Quốc thì Tần Tấn 
là những "nước" riêng, khác chủng tộc hay cùng chủng tộc? Họ đánh nhau là xâm lăng, giành độc 
lập hay cũng là nội chiến? Dù sao thì người, của đều là sở hữu của vua Tần, vua Tấn, muốn làm gì 
thì làm. Xưa kia nói hai "nước" giao tranh chẳng sao. Nhưng nếu quan niệm người dân là chủ (dân 
vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh), chúng ta cần rành mạch. Lê Mạc là hai họ tương tranh. Trịnh 
Nguyễn là hai họ phân tranh. Nguyễn Tây Sơn, Nguyễn Gia Long là hai triều đại tranh chấp. Người 
dân sống ở vùng nào thì phải tuân phục kẻ thống trị vùng đó. Họ chẳng hề muốn đánh đấm, giết 
chóc lẫn nhau. Nhưng đã ra trận tuyến thì là luật của gươm đao súng đạn. Không bắn, không chém 
người thì người cũng bắn cũng chém mình. Dân miền Nam hay dân miền Bắc gì thì cũng vậy thôi. 
Tuy nhiên không phải là cuộc chiến tranh của họ. Họ không muốn có những cuộc chiến tranh đó. 
Vậy thì không thể gọi là Nam, Bắc phân tranh; không thể nói là dân Nam Hà đánh dân Bắc Hà. 
Nghĩa là không là nội chiến. Đã đủ chữ, ta phải dùng cho chính xác. Phải căn cứ vào bản chất của 
vấn đề. Trong chuyện gì thì cũng khó mà chỉ có một yếu tố, nguyên nhân, động lực duy nhất, mà 
gồm rất nhiều điều phức tạp. Nhưng vấn đề là lúc nào cũng vẫn phải căn cứ trên điều chủ đạo, quan 
trọng hơn cả. Ai muốn đánh và ai không muốn đánh? Đánh thì lợi cho ai? 

Do đó, rõ ràng: 
- Cuộc chiến 1946-54 bản chất không phải là chống xâm lăng giành độc lập. Vì nó không cần 

phải có. Vì nó không mang lại độc lập ấm no cho quốc gia dân tộc. Vì chẳng có độc lập, tự do, 
hạnh phúc. Vì nó bị người cộng sản sử dụng làm một phương tiện nhắm vào mục đích khác. Vì 
những người cùng cộng sản chống Pháp bị lừa. Nó chỉ được một việc là đuổi Pháp đi để rồi thần 
phục Nga Tàu. Tiền bạc, khí tài, chỉ đạo là do cộng sản Nga Tàu cung cấp. Không có Nga Tàu, 
không có trận thắng Điện Biên Phủ. Chẳng có gì để mà hãnh diện. Ngay cả Pháp cũng phải làm cái 
việc ngăn chặn cộng sản cho Hoa Kỳ, mới có tiền bạc và trang bị. Hội nghị Genève là sự thỏa thuận 
giữa Nga Tàu và Mỹ. Pháp và Việt cộng cũng chỉ làm vì, nói gì đến nhà nước Bảo Đại! 

- Cuộc chiến 1960-75 không phải là chống Mỹ ngụy, chống Mỹ cứu nước, thống nhất quốc 
gia. Nhà nước phía Bắc là công cụ bành trướng của Nga Tàu. Nhà nước phía Nam là công cụ ngăn 
chặn của Mỹ. Không do Nga Tàu Mỹ, cuộc diện phải khác, cuộc chiến phải khác, cường độ phải 
khác, kết quả phải khác. 

Đúng theo bản chất, đúng theo thực tế, cuộc chiến tại Việt Nam, từ đầu đến cuối, chỉ là một 
cuộc chiến tranh ủy nhiệm của hai đế quốc tư bản và cộng sản. Kẻ lãnh đạo hai phe giáp trận chỉ là 
những thừa hành, để lấy địa vị, tiền bạc. Người lính, người dân toàn quốc tối đại đa số chỉ là những 
kẻ hoặc bị lừa bịp hoặc bị bắt buộc phải hi sinh xương máu, để mà mất mát tất cả. Thế cho nên 
cũng chẳng thể gọi là cuộc chiến về ý thức hệ. 

Trong thực tế như thế, phe quốc gia làm gì? 
Phần các đảng phái: Trước ngày Nhật đầu hàng (15-8) hai hôm, ngày 13-8, Đại Việt Quốc Gia 

Liên Minh họp. Phe ông Nguyễn Xuân Tiếu, chủ tịch Liên Minh kiêm chủ tịch Đại Việt Quốc Xã, 
chủ trương giành chính quyền. Phe Trương Tử Anh, Liên Minh Quốc Dân Đảng (trong Liên Minh 
Đại Việt), chủ trương không. Ngày 16-8 (có tài liệu nói là 17-8), ông Tiếu vẫn dẫn đoàn võ trang 
vào Khâm Sai Phủ giành chính quyền. Ông Trương Tử Anh đến ngăn cản đòi giao đoàn võ trang, 
rồi mang về cho Nhật tước khí giới và giam ở trại Bảo An Binh. 17-8 công chức Hà Nội mít tinh, 
tập hợp quần chúng trước nhà hát lớn ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, bị mấy cán bộ Việt Minh 
trẻ (Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết) hạ cờ quẻ ly, thay bằng cờ đỏ sao vàng, biến thành cuộc biểu 
tình ủng hộ họ (có tài liệu nói là thành phần Dân Chủ Đảng, chưa gia nhập cộng sản, trà trộn hô hào 
ủng hộ Việt Minh). Trong buổi họp riêng tối hôm đó của Liên Minh Quốc Dân Đảng, ông Anh vẫn 
chủ trương không giành chính quyền, giải thích là để đồng bào nếm mùi cộng sản rồi sẽ cướp lại 
mới chắc ăn. 
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Tất nhiên toàn dân ai cũng hăng hái với việc độc lập của đất nưóc, nhưng phải thành thực xác 
nhận công phu vận động của Việt Minh: suốt đêm 17, ngày đêm hôm 18. Sáng 19, họ sách động 
quần chúng thành thị ra đường, nông thôn từ năm cửa ô tiến vào Hà Nội, vác theo cờ quạt, biểu 
ngữ. 

Phần chính phủ: Sau sự biến ngày 17-8, sáng 18-8, phó lãnh sự Nhật tại Hà nội đến gặp bác sĩ 
Nguyễn Xuân Chữ, đại biểu chính phủ tại Bắc Kỳ, hứa sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ trong tình thế nào, 
đại tá chỉ huy quân đội Nhật tại Huế nói với thủ tướng Trần Trọng Kim là Nhật vẫn có trách nhiệm 
giữ trật tự cho đến khi Đồng Minh tới. 

Chủ nhật 19-8, thị trưởng Hà Nội Trần Văn Lai (của chính phủ) cho phép Việt Minh biểu tình. 
Họ dẫn dân chúng đến Bắc Bộ Phủ đòi giao chính quyền. Khâm sai Phan Kế Toại đã từ nhiệm. Đại 
biểu chính phủ Nguyễn Xuân Chữ sẵn sàng đồng ý. Thật là êm ru bà rù, dễ như húp cháo! Ngày 22-
8, viên đại tá Nhật lại gặp ông Bảo Đại, cho biết, theo lịnh của Đồng Minh, ông mang quân tới trấn 
đóng để bảo đảm an ninh hoàng cung và các người cư ngụ ở đó, nhưng Bảo Đại từ chối, ra lịnh họ 
tháo gỡ các công sự. 30-8, Bảo Đại thoái vị. 2-9, Hồ Chí Minh trình diện chính phủ và đọc tuyên 
ngôn độc lập. 6-9 Anh tới Sài Gòn. 9-9 Tàu tới Hà Nội. Thế là rõ ràng các đảng phái quốc gia, nhà 
nước mang quyền bính đặt vào mâm vàng dâng lên cho cộng sản. 

Những tưởng như vậy là "phe ta" lặn đi, mai phục, bảo toàn lực lượng để chờ một... cơ hội 
ngàn năm một thuở khác. Đàng này, liền sau đó, khi cộng sản nắm chính quyền rồi, thì chính ông 
Anh lại ra lệnh lập chiến khu, võ trang... chống cộng, chống Pháp. Người dân khó mà không đồng 
tình với luận điệu tuyên truyền của cộng sản là các lực lượng quốc gia tính chuyện tranh phần xôi 
thịt. Chưa kể giữa các lãnh tụ quốc gia chẳng ai chịu thành tâm hợp tác với ai. Thế thì là vì mình 
hay vì đại nghĩa quốc gia dân tộc. Rốt cuộc, lực lượng quốc gia bị cộng sản, bị Pháp chặn đầu chặn 
đuôi, phải quàng chân lên cổ chạy sang Tàu. 

Sau 1954, đúng hơn sau khi ông Diệm tự phong là tổng thống, phải nói rằng không còn các 
đảng phái quốc gia nữa. Chỉ còn những nhóm nhỏ mượn danh nghĩa đảng phái dởm để kiếm ghế 
trong nhà nước của ông Diệm, ông Thiệu. Hay bạo hơn là vận động với Mỹ để thay thế ông Diệm, 
ông Thiệu. Ngay đến giờ phút này, ở ngay hải ngoại này cũng thế thôi. Chẳng có một đảng nào có 
cái đảm lược để tính đến chuyện tự tạo lực lượng đấu tranh với bạo quyền, chuyện nếu bạo quyền 
sụp đổ mà mình thay thế thì rồi sẽ làm gì, có người để mà làm hay không. 

 
* 

 
Rút lại chống Pháp, chống Mỹ hay chống Cộng thì cũng chỉ cộng sản thắng hay cộng hòa ẵm 

tiền. Dân Việt thì chỉ toàn thua đậm: đổ nát, chết chóc, tù đày, đòi rách, sa đọa. 
Mà chẳng phải lỗi ở người dân. Ở đâu thì việc quốc gia đại sự cũng là việc của thành phần trí 

thức, thành phần dư dả. Các cuộc cách mạng đích thực ở Mỹ (1776), ở Pháp (1789), ở Tàu (1910), 
và cả cuộc "cách mạng giật lùi" ở Nga (1917) cũng đều thế cả. Người dân chỉ biết hùa theo. 

Thế nhưng thành phần trí thức, thành phần dư dả Việt Nam thế hệ chúng ta lại làm cái việc hùa 
theo cộng sản, hùa theo cộng hòa. Dù đã có thừa cảnh cáo, đã được chỉ mặt, mà vẫn đứng cùng 
chiến tuyến. Thì, hoặc cũng thiếu lương thiện hoặc không đủ thông minh trong việc lựa chọn (tôi 
chỉ nói về các vị tự nguyện, xung phong (chả hạn Xuân Diệu, Chế Lan Viên) mà không nói đến 
những trường hợp miễn cưỡng (chả hạn Vũ Đình Liên, Thế Lữ). 

Ở ngoài Bắc, hồi 1946, mấy ông này đi kháng chiến, cầm chân Pháp cho cộng sản. Lại còn 
sang tận Thập Vạn Đại Sơn đánh Tàu Tưởng cho Tàu Mao (6-10/1949). Đến 1950, Trung cộng làm 
chủ Hoa Lục, Việt cộng thanh lọc hàng ngũ. Ông nào khôn hồn tìm cách lủi về thành. Cộng sản 
đôn nông dân lên thay. Nông dân thấy thành phần trí thức, thành phần dư dả đi với cộng sản, thì noi 
gương theo gót. Ông nào kẹt ở lại, hoặc đầu hàng cộng sản, hoặc nín thở qua cầu. Lại càng khuyến 
khích nông dân tin theo. Vậy, có công hay có tội. Thế mà khi bị phản bội, bỏ rơi còn ngớ ngẩn kêu 
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sao các ông cướp công của chúng tôi? Thay vì tự hỏi sao mình ngu thế, sao lại dẫn dắt các thành 
phần khác tin tưởng ở mình vào con đường cụt. Thay vì tự vấn tội lỗi của mình ra sao. 

Ở trong Nam hồi 1955, các ông... khôn ra, không cách mạng nữa. Mà xu phụ ông Diệm để bơ 
sữa. Điển hình là các ông Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, Trần Quốc Bửu,... Đều đã có hồi 
làm cách mạng thứ thiệt cả đấy. Thế mà rồi lại còn hỏi Mỹ sao các ông bỏ rơi chúng tôi? 

Mỹ ngăn chặn cộng sản khác với ông Diệm ông Thiệu chống cộng. Ông Diệm, ông Thiệu 
chống cộng khác với người dân muốn tiêu diệt cộng sản. Tiêu diệt cộng sản không có nghĩa là giết 
đến người cộng sản cuối cùng. Mà là đánh đổ chủ thuyết cộng sản, ngăn chặn tác hại của cộng sản 
bằng việc thực hiện tự do dân chủ, việc mang lại an ninh trật tự, công ăn việc làm, việc tôn trọng 
luật pháp, luân thường đạo lý. Nếu thực hiện những điều này, hẳn nhiên người dân đón nhận. Thì 
họ đã hợp tác. Họ đã tiếp tay. Hẳn chướng ngại gì cũng sẽ vượt qua. Khó khăn nào cũng sẽ khắc 
phục được. 

Còn hiện bây giờ, khỏi băn khoăn về cộng sản hay không cộng sản. Thế hệ Nông Đức Mạnh 
chỉ là những kẻ được thừa hưởng cha anh họ. Họ không biết gì ngoài việc thống trị, đàn áp, bóc lột. 

"Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh". Điều này không sai. Nhưng mà đấu tranh như thế nào 
mới là điều quan trọng. Kẻ thống trị được đào tạo đến mức thượng thừa, nên người dân mà sống 
còn là chỉ do biết sợ. Quá sợ nữa là đàng khác. Nguyễn Tuân nổi tiếng là... Bất Tuân, có con làm 
đến tướng, mà cũng phải thú là còn sống được là nhờ biết sợ, sợ quá! Sợ nhưng vẫn chống đối. 
Nhưng không thể chống đối ra mặt. Mà chống đối tiêu cực. Bằng chửi bới, lãng công, phá hoại 
ngầm. Kết cục là đất nước càng tan hoang, nhân dân càng đói rách. 

Vậy, hiện nay nhân dân chẳng có bất cứ lý do gì để thù ghét nhau. Cho nên những chiêu bài 
xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải, xây dựng quê hương chỉ có thể là những ý nghĩ, những lời nói 
của kẻ quá ư ngu dốt hoặc quá ư lưu manh. Ngu dốt, thì cần được dậy dỗ. Rằng thì là người dân thù 
ghét cộng sản hay phong kiến thì có. Làm sao lại không thù ghét kẻ bóc lột hành hạ mình được? 
Nhưng cũng để bụng vậy thôi, chứ làm được gì. Cho nên, bất kỳ lúc nào, còn cầu gì hơn là được 
hòa giải hòa hợp với cộng sản hay phong kiến. Nghĩa là cộng sản hay phong kiến mà đưa bàn tay ra 
là người dân vội nắm lấy liền. Thực ra chẳng người dân nào giám mơ tưởng đến chuyện đó. Mà chỉ 
cầu mong là cộng sản phong kiến đừng bóc lột áp bức họ nữa là đã quí lắm rồi. Họ sẽ thần phục, 
đóng góp cho cộng sản phong kiến mà chẳng thù ghét gì cả, lại còn mang ơn nữa là khác. Còn lưu 
manh thì phải vạch mặt. Thực ra lũ lưu manh cả hai phía chẳng hận thù gì nhau để mà cần hòa hợp 
hòa giải. Chúng đánh nhau để lấy tiền bạc địa vị. Còn được cung cấp khí giới, còn được trả tiền, 
chúng còn đánh nhau. Không còn nữa, thì chúng hết đánh nhau. Có gì mà thù hận? Ngô Đình Diệm 
đã tính thỏa hiệp với cộng sản. Nguyễn Văn Thiệu toan luồn lọt thỏa hiệp với cộng sản. Nguyễn 
Cao Kỳ đang thỏa hiệp với cộng sản,... 

Kẻ thắng thì muốn thí dỗ kẻ thua phục vụ chúng. Kẻ thua muốn thí dỗ kẻ thắng bố thí cho chút 
cơm thừa. Nói thẳng ra với nhau không tiện lắm. Chúng bèn mang danh nghĩa dân tộc ra làm bình 
phong. Mà đâu có mất mát gì, chỉ có lợi. Ngoài họ với nhau mà có con nhạn là đà trong đám "dân 
tộc" mang khả năng, nhiệt tình, tiền của về "xây dựng quê hương" thì càng tốt chứ sao! Những "con 
nhạn" này có thể hãnh diện lý luận: cứ đẩy mạnh kinh tế là chính trị phải chạy theo. Họ cố quên 
thực tế: không có nền chính trị lành mạnh, không có luật lệ phân minh, họ chỉ tái diễn nền tư bản 
rừng rú. Họ cố quên lịch sử: phát xít Đức, quân phiệt Nhật đều là những chế độ giầu mạnh, nhưng 
người dân được gì, đất nước được gì. Nếu chẳng may mà kẻ thắng trận không là Huê Kỳ, mà lại là 
Anh, Nga, Pháp, Tàu thì Nhật Bản và Đức Quốc sẽ ra sao? 

Tóm lại là lũ cộng sản phong kiến hành hạ dân, thì dân thù ghét. Chỉ cần chúng hết hành hạ, là 
người dân cũng hết thù ghét rồi, chẳng cần phải kêu gọi gì hết. Còn như muốn được dân thương 
yêu thì phải biết nhận tội, biết xin lỗi, hay lại biết chuộc lỗi nữa thì là lý tưởng. Chứ cứ kêu gọi 
suông, thì làm sao xóa bỏ nổi hận thù? 

Người chống cộng chân chính thì cũng thế thôi. Họ từ dân mà ra. Họ tranh đấu cho người dân. 
Người dân tranh đấu tương đối, tiêu cực. Họ tranh đấu tuyệt đối, tích cực. Khi mà cộng sản, phong 
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kiến còn tàn bạo, họ còn chống. Nếu như cộng sản phong kiến hết tàn bạo, họ còn chống làm gì. 
Thế thì kêu gọi người chống cộng chống phong kiến hòa hợp hòa giải là kêu gọi họ đi với bạo 
quyền? Lời kêu gọi đó dĩ nhiên chỉ phát xuất từ lũ ngu độn hoặc lưu manh, để mê hoặc người ngớ 
ngẩn. Như trên đã nói, việc quốc gia đại sự là do thành phần trí thức, thành phần dư dả. Cầu mong 
là những thành phần này đừng ngu dốt hay lưu manh. Nhưng ngày nay, trong nước, nếu có trí thức 
thì cũng chỉ là những kẻ bị cái sợ trấn áp; nếu có kẻ dư dả thì cũng chỉ là những kẻ muốn thụ hưởng 
cho mình, không giám nghĩ đến một tổ chức, một kế hoạch, một chương trình gì để lật đổ bạo 
quyền. Hơn nữa, có một điều cần nhắc đi nhắc lại, là Khổng Mạnh đã dạy: Thời nhiễu nhương mà 
ngồi ở ngôi cao mà giầu có, thì toàn thị vô liêm [1]. Trước đây, ở ngoài Bắc, ở trong Nam, từ chủ 
tịch Hồ Chí Minh, tổng thống Ngô Đình Diệm đến bè lũ không kẻ nào ngoại lệ. Ngày nay, trên toàn 
quốc, càng không thể trông đợi gì hơn. 

Còn người dân, lo cái ăn chưa xong, đâu giám nghĩ đến cái gì khác. Ngoại trừ khi họ nhìn thấy 
một tia hi vọng. 

Thế cho nên chỉ còn người Việt hải ngoại là có thừa điều kiện phương tiện khả năng tạo nên tia 
hi vọng đó. Nhưng người lớn tuổi thì không trông mong gì vào được nữa. Ba mươi năm chứng tỏ rõ 
ràng. 

Cũng lại cần lưu ý một vấn đề vô cùng quan trọng chỉ nảy sinh từ bây giờ: Một thể chế tương 
lai nào cũng dứt khoát không thể mặt nào là cộng sản, dù là chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa. Đó 
không phải là cực đoan, thiên kiến, kỳ thị. Mà chỉ là thực tế. Điều này cũng có nghĩa phải chấp 
nhận rằng người cộng sản không còn thể giữ vị thế lãnh đạo. Yeltsin, bí thư thành ủy Mạc Tư 
Khoa, ủy viên dự khuyết Bộ Chính Trị Liên Xô đã nói: Chế độ cộng sản không thể sửa đổi, mà phải 
bãi bỏ. 

Từ 1945 đến 1975, vẫn có thể tin vào bộ máy nhà nước cũ, còn dùng được, chỉ cần chút trong 
sạch hóa và cải tiến, bổ túc. Bây giờ, người lớn tuổi đã ra đi hầu hết, người cán bộ trẻ nhất cũng đã 
đến tuổi về hưu. Vả cũng đã lỗi thời, không đáp ứng được với thời đại mới, tình trạng mới, khó 
khăn mới. Tóm tắt là phải kết nạp một số lớn cán bộ có khả năng cao, phải cấp tốc huấn luyện một 
số lớn cán bộ dự trữ ngay bây giờ, mở các lớp huấn luyện cán bộ đại qui mô ngay khi nắm chính 
quyền. 

Hỏi rằng người trẻ gốc Việt Nam nghĩ sao? Quên Việt Nam đi? Chẳng ai có quyền trách cứ. 
Vẫn nhận mình là người Việt Nam? Chẳng nhận cũng chẳng được. Vẫn cứ là Vietnamese-
American/French/English/ German... Ngoại trừ lai giống, thành mắt xanh mũi lõ. 

Vậy thì vạch ra một đường lối, tạo nên một tổ chức, thảo ra một kế hoạch, huấn luyện chuyên 
gia làm niềm hi vọng cho người trong nước, chờ cơ hội, nắm bắt lấy để mà xóa bỏ bạo quyền, phục 
hưng quê hương, xây dựng ấm no an bình cho đồng bào đất nước là một thách đố dành cho những 
người trẻ Việt có tâm hồn, có khí phách, có nhiệt tình, có trách nhiệm ở hải ngoại. 

Tam thập nhi lập, 30 năm sau quốc nạn, là điểm khởi hành cho thế hệ mới, khởi bước đầu bằng 
một tâm hồn trong trắng, bằng hai tay không, để làm nên tất cả cho đất nước, cho đồng bào. 

Nên chăng? 
Sau hết, để kiểm điểm lại 60 năm qua (1945-2005), tôi xin nêu ra một số câu hỏi với những vị 

trong cuộc cũng như những vị biết sự việc. Để hi vọng người dân Việt có giải đáp về một số băn 
khoăn, rút tỉa kinh nghiệm và tìm ra đường hướng hành động cho bây giờ và tương lai: 

- Vào thời điểm 1945, tại sao không thấy đảng phái quốc gia nào hợp tác với chính quyền Bảo 
Đại-Trần Trọng Kim? 

- Trước một chuyện ai cũng biết trước là sự thất trận của Nhật Bản, thì các đảng phái quốc gia 
có kế hoạch gì trong việc giành chính quyền không? Nếu có, nó như thế nào? 

- Việc ông Nguyễn Xuân Tiếu (Đại Việt Quốc Xã) bị ông Trương Tử Anh (Đại Việt Quốc Dân 
Đảng), cùng trong Đại Việt Quốc Gia Liên Minh, ngăn cản giành chính quyền là bởi lý do, động 
lực nào? 
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- Hồi đó, lực lượng của các đảng phái quốc gia tại quốc nội ra sao, từ Tàu về là bao nhiêu, 
trang bị cỡ nào? 

- Có phải chuyện nhường chính quyền cho cộng sản là sai lầm lớn nhất của những người làm 
chính trị thời đó không. Giả thử họ không nhường, thì có nhất định cộng sản cũng vẫn cướp được 
chăng? 

- Kế hoạch không trao Miền Bắc cho cộng sản hồi 1954 là do những thành phần nào chủ 
trương? 

- Có phải nguyên nhân do chính khiến các đảng phái quốc gia thất thế là quá ư phân hóa, ai là 
người lỗi nhiều nhất? 

- Tại sao Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng lại chỉ lập chiến khu chống 
ông Diệm ở miền trung mà không có trong phong trào Cao Thiên Hoà Bình tại miền nam? 

- Ông Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm, ông Hồ Chí Minh và các lãnh tụ (tên tuổi) đảng phái 
quốc gia yêu nước hay yêu mình hơn? 

- Những năm 1955-58, Miền Nam tương đối yên ổn, ấm no là do tài ba của ông Diệm hay do 
những yếu tố nào là chính? 

......... 
Tôi mong rằng có những vị khác nêu lên những băn khoăn khác nữa, và có những vị mau mắn 

giải đáp, thì thật là một sự vô cùng quí báu cho con em.  
 

1. Bang hữu đạo, sĩ. Bang vô đạo, ẩn, phú thả quí yên, sỉ dã.  
 
 
 

LẠI TÒ MÒ LỊCH SỬ 
 
Những băn khoăn do thân hữu Nguyễn Đình Hồng gợi ý trong "Ba Mươi Năm Sau Ngày 30-4-

75" cũng là những điều nhóm NgD từng thảo luận với nhau. Do một sự tình cờ, mới đây, tôi được 
tháp tùng nhóm NgD đến ăn giỗ một vị đảng viên một đảng phái quốc gia tại tư gia, có sự hiện diện 
của những vị đồng chí hướng (thuộc các đảng quốc gia khác nhau), cùng một thời với vị ngồi trên 
bàn thờ, toàn ngoài 8, 90 tuổi, tôi liền thừa dịp xin các vị đó giải đáp. Dưới đây là những câu hỏi và 
lời giải đáp của các vị cha anh. Tôi thấy thường là mọi vị đều đồng ý về câu trả lời. Nếu có sai biệt 
cũng không đáng kể, vì các vị đều gật gù, không phản đối. Cho nên dù là những câu trả lời của các 
vị khác nhau, mà cùng một ý, tôi trình bày làm một. Cùng một câu hỏi mà có nhiều câu trả lời, thì 
tôi ghi riêng, nhưng không phân biệt là của ai. 

1. Hồi 1944, chúng cháu biết là các đảng phái quốc gia đã họp thành một mặt trận Đại Việt 
Quốc Gia Liên Minh, tìm sự hỗ trợ của Nhật để lật Pháp. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-
1945 để ngừa mối lo Pháp làm nội công cho Đồng Minh tại Đông Dương, thì Mặt Trận lại lập một 
Ủy Ban Chính Trị Bắc Kỳ, chắc để lập chính phủ. Nhưng theo chúng cháu hiểu, khi đó, Nhật thấy 
tình thế khẩn trương, không muốn xáo trộn, nên chẳng dùng giải pháp Cường Để-Ngô Đình Diệm, 
lại cũng chẳng dùng giải pháp Mặt Trận, mà sử dụng Nam Triều của Bảo Đại sẵn đấy cho gọn 
việc. 

Nhà nước Bảo Đại-Trần Trọng Kim lúc đó thật sự vì nước vì dân, lại ở trong một hoàn cảnh 
khó khăn mọi mặt, sao không thấy đảng phái quốc gia nào hợp tác, tiếp tay mà lại đứng ngoài một 
cách quá ư bàng quan vậy? 

- Muốn gì thì gì, Bảo Đại hết là do Pháp rồi do Nhật lập lên làm vua. Mà các đảng phái quốc 
gia, chả hạn Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng,... đều chủ trương dân chủ, cho 
nên không thừa nhận, hợp tác, mà muốn lập chính phủ của họ. 

- Lúc đó trung ương ở bên Tàu, cùng chiến tuyến với Đồng Minh và Tưởng Giới Thạch, chủ 
trương chống Nhật, bên nhà toàn cán bộ cấp dưới, làm sao có quyết định được. 
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2. Làm chính trị là nhắm nắm chính quyền. Các đảng phái quốc gia có kế hoạch gì trong việc 
giành chính quyền không. Nếu có, thì như thế nào? 

- Chúng tôi chủ trương biện pháp võ trang, dùng vũ lực, lại nghĩ Nhật chưa thua nhanh đến thế, 
nên khi việc đến thì cho rằng chưa đủ chuẩn bị. Nghĩa là không nhìn được xa, hành động thiếu thực 
tế. 

- Mấy đảng tiêu biểu, như Duy Dân thì nhắm về chủ thuyết, tư tưởng; Đại Việt nhắm về cán bộ 
nên phần lớn kết nạp các cậu ấm cô chiêu; Việt Nam Quốc Dân Đảng thì nhắm về dân, qua việc kết 
nạp hào lý, giáo viên; còn cộng sản họ nhanh tay hơn, sách động thẳng quần chúng kịp thời. 

3. Trước khi Nhật tuyên bố đầu hàng (15-8-1945), ngày 13, liên minh các đảng phái quốc gia 
(Đại Việt Quốc Gia Liên Minh) họp bàn, phe chủ tịch Nguyễn Xuân Tiếu (kiêm chủ tịch Đại Việt 
Quốc Xã, trong liên minh Đại Việt) chủ trương giành chính quyền, phe liên minh Quốc Dân Đảng 
(Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng, cũng trong liên minh Đại Việt), Trương 
Tử Anh không đồng ý. Chiều 16, ông Nguyễn Xuân Tiếu vẫn hướng dẫn đoàn võ trang vào Khâm 
Sai Phủ cướp chính quyền. Các bác hẳn biết về việc ông Trương Tử Anh cản ông Tiếu. Hôm sau, 
cuộc mít tinh của công chức ngày 17-8-1945 bị cộng sản biến thành cuộc biểu tình. Buổi tối, liên 
minh Quốc Dân Đảng họp, vẫn giữ nguyên quyết định. Vậy là do lý do gì. Các lãnh tụ khác có đều 
tán thành không? 

- Nói là cản thì cũng không đúng hẳn. Như trên đã nói, là vì cho rằng chưa chuẩn bị đủ, nên 
mọi người tán thành quyết định của ông Trương tử Anh, trong đó có tôi.  

- Tôi không dự buổi họp của Liên Minh Quốc Dân Đảng ở trụ sở (trường) Đỗ Hữu Vị về việc 
cướp chính quyền, nhưng được các đàn anh kể lại là anh Lê Ninh, tức Lê Khang (Việt Nam), đã 
đứng lên chỉ mặt từng người mà bảo rằng: Phải giành lấy chính quyền, chứ để cho cộng sản thì rồi 
chúng sẽ chôn sống hết bọn mình. - Anh Chu Bá Phượng (Việt Nam) trách anh Khang là nói gì thì 
nói chứ sao lại chỉ mặt từng người. Và đồng ý với ông Trương Tử Anh (Đại Việt) là cứ để cho cộng 
sản cầm quyền, họ phạm lầm lỗi, cho dân chúng biết, lúc đó mình giành lại mấy hồi. Anh Khang bỏ 
ra về và kéo một số đồng chí lên Vĩnh Yên cướp chính quyền, lập tỉnh chính phủ. Mà sau anh vẫn 
bị cộng sản chôn sống. 

- Hẳn là các lãnh tụ cho rằng nếu phe quốc gia giành chính quyền, phe cộng sản thế nào cũng 
gây nội chiến, thì mình có trách nhiệm với lịch sử.  

4. Các bác có cho rằng nhường việc cướp chính quyền cho cộng sản là sai lầm lớn nhất của 
những người làm chính trị thời đó không. Nếu trái lại, có nhất định là cộng sản vẫn cướp được 
chính quyền chăng? 

- Quả là có phần như thế. Ban lãnh đạo phe quốc gia tổ chức lỏng lẻo, thiếu quyết đoán, chậm 
chạp, rụt rè, do dự, có bàn bạc nhưng chẳng đi đến cái gì cụ thể, lại quân tử Tàu. Bằng không thì 
mình có người ở các chiến khu về chứ. Hơn nữa, mình cũng không làm việc vận động quần chúng. 
Còn cộng sản họ chỉ cần ít người sách động là đủ quần chúng kéo theo. Đó là sức mạnh của họ.  

5. Có phải lý do chính khiến các đảng phái quốc gia thất thế là các lãnh tụ quá ư phân hóa. Ai 
có lỗi nhất? 

- Phân hóa thì không đúng hẳn, nhưng lỏng lẻo quá. 
- Nhược điểm là lãnh đạo kém, nghe theo Tàu quá đáng chứ không phải là phân hóa. Phe quốc 

gia đáng lẽ mạnh, vì có Tàu yểm trợ, nhưng lại nghe theo Tàu quá đáng, trong khi đó cộng sản biết 
mua chuộc đám tướng Tàu tham nhũng. - Trương Tử Anh có lỗi hơn cả. Và phe quốc gia nghe Tàu 
liên hiệp với cộng sản là sai lầm. Thứ đến là Vũ Hồng Khanh ký vào Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-46, hợp 
thức hóa việc cho Pháp mang quân ra Bắc. Mà chính cụ Nguyễn Hải Thần cũng còn nói: Dân bây 
giờ đang vui, mình đừng làm họ mất vui. Khi nào họ buồn, mình sẽ đến cứu họ. Cứ toàn giọng 
quân tử Tàu. 

6. Kế hoạch không trao Miền Bắc cho cộng sản hồi 1954 là do những thành phần nào chủ 
trương? 
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- Đó là kế hoạch đảo chính, lật đổ. Bằng cách chiếm các đồn bốt, bắt con tin của các ông Chu 
Tử Kỳ, Đào Ngọc Viễn, Đoàn Viết Di, Nguyễn Hùng nhưng bất thành vì bị Pháp bắt gọn mang về 
giam tại trung tâm An Ninh Không Quân (Sécurité de l'Air) ở Bạch Mai (Hà Nội). 

7. Từ 1947 trở đi, các đảng phái quốc gia có hoạt động gì đáng kể không?  
- Phần lớn chạy về vùng Pháp, nhưng chủ trương "kháng chiến thụ động", bất hợp tác. Chỉ có 

một số đảng viên Đại Việt hợp tác với Pháp như các ông Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Đình Tại,... 
8. Tại sao Quốc Dân Đảng và Đại Việt lại không hiện diện trong phong trào Cao Thiên Hòa 

Bình ở Miền Nam mà lại chỉ lập chiến khu ở Miền Trung? 
- Vì cho rằng phong trào đó có bàn tay của cộng sản. 
9. Những năm 1955-58, miền Nam tương đối yên ổn, ấm no là do tài ba của ông Diệm hay do 

những yếu tố nào là chính? 
- Ổn định là chỉ ở bề mặt. Cộng sản tạm nằm nghỉ, người dân lo làm ăn, người di cư được trợ 

cấp, nhà nước được Mỹ yểm trợ. Còn dưới đáy là sóng ngầm, các giáo phái bất mãn, cộng sản mai 
phục chờ dịp trồi lên. 

10. Theo các bác, các người lãnh đạo nhà nước như Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm cũng như 
lãnh tụ các đảng phái yêu nước hay yêu mình hơn. Giả thử bây giờ nhà nước cộng sản hoặc vui vẻ 
hoặc mếu máo mà trao quyến bính cho chúng ta, thì các bác thấy thế nào? 

- Thôi thì tạm nói như thế này: Quí vị đó mỗi người yêu nước theo cách của họ.  
- Phe không cộng sản sẽ tàn sát nhau không còn một mống. Phi cơ chở người từ ngoài về, đáp 

xuống sân bay, sẽ không thấy một hành khách nào đi ra, vì các nhà đấu tranh giết hết nhau trên máy 
bay rồi. Hì hì. 

11. Hiện nay, chúng cháu thấy tình trạng bế tắc, không biết làm gì. Theo các bác, muốn quang 
phục quê hương, phải làm sao? 

- Phải phục hồi tinh thần Việt. Mất nước, mất dân không quan trọng. Nhưng mất tinh thần Việt 
thì hết thuốc chữa. Mà ngày nay thì người trong nước vọng ngoại, người ngoài nước vong bản, đố 
kị, ghen ghét, bè phái, ăn không ngồi rồi, đánh võ mồm do ngoại quốc nuôi (tôi nói Việt cộng, 
Trung cộng cho tiền, chứ không phải Mỹ). 

- Cần phải có một đường lối. Vì hiện không có một đoàn thể nào, một cá nhân nào cho ra hồn. 
- Tùy thuộc vào tình hình, trào lưu, xu thế thế giới. Mình không thể cô lập, và không thể làm gì 

nhiều, chỉ có thể thúc đẩy cho tiến trình nhanh hơn.  
- Không bế tắc, ngay trong nước, kẻ cầm quyền cũng đã phải đi vào xu thế kinh tế thị trường, 

nới lỏng việc nói năng, đi lại là đã đi vào xu thế chung. - Cần có một biến cố trọng đại, họa mới nảy 
ra một minh chúa, một phong trào quần chúng. Còn không thì khó có chuyện gì xảy ra. Lấy thí dụ 
chuyện Lục Địa và Đài Loan. Trần Thủy Biển cũng cho là Lục Địa chỉ đánh võ mồm. Các kẹo cũng 
chẳng giám đụng tới lông chân Đài Loan. Một tác giả Mỹ lại dạy khôn cả hai là Trung Cộng đừng 
có dại mà kiếm chuyện: Đài Loan chỉ cần mang một trái bom dội một cái đập nào đó là đủ để Lục 
Địa khốn đốn rồi. Đừng có nói dóc.  

 
 

XIN CHỊU THUA! 
 

Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại mà lo cho bộ da của mình. (Karl Marx) 
Phải chăng để hướng về tương lai, người ta có thể quên đi những vết thương của quá khứ? (Ba Kim) 

Tôi vẫn nghĩ có thời giới lập pháp đã lo đến việc bảo vệ quyền lợi con người, giới hành pháp 
đã làm việc kinh bang tế thế, kinh thế tế dân, giới tư pháp đã công minh xét xử, giới ngôn luận đã 
nói lên những điều trung thực. Cho nên mới có một quốc gia tốt đẹp Hoa Kỳ, một Tây Phương tân 
tiến. 

Nhưng kể từ sau đệ nhị thế chiến, khi mà đế quốc đỏ lên chân, thì thế giới cũng bắt đầu học 
cộng sản, đối phó với nhau bằng thủ đoạn. Giữa quốc gia với quốc gia. Giữa con người với con 
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người. Khó lòng tìm được những con người đôn hậu tiền chiến. Mà sa đọa hơn cả là giới ngôn luận 
(cũng là giới cộng sản tận dụng hơn cả): sách, báo, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh,... 

Giới này, trước đây được coi như hoàn toàn tự do trong việc theo dõi và phê phán việc làm của 
ba giới lập pháp, hành pháp và tư pháp: tự do tư tưởng, tự do ăn nói, tự do diễn đạt,... Thì ngược 
lại, ngày nay, họ hoàn toàn phản bội lại cái thiên chức đó. Thú thực, tôi không biết tại sao. Không 
lý toàn thể họ ngu dốt? Nhiều phần họ bị mua chuộc? Thế cho nên, tôi là người Mỹ gốc Việt hầu 
như không bao giờ ngó tới cái TV. Dĩ nhiên TV Mỹ cũng có những mục hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi 
thấy nó có nhiều cái nhảm nhí quá. 

Mới đây, tình cờ, liếc thấy trên TV ít hình ảnh nữ quân nhân Mỹ hành hạ nam tù binh Iraq, tôi 
vô cùng sửng sốt. Bởi vì nó quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết nhiều khi, nhiều nơi con người 
đối với con người vô cùng tàn bạo. Tỉ như tại quê hương Việt Nam cũ. Nhưng dù sao tôi cũng 
không bao giờ mường tượng rằng người phụ nữ Việt Nam có thể hành hạ tù nhân nam giới một 
cách khoái trá như những hình ảnh tôi thấy ở người Mỹ. Trong khi ai cũng cho rằng dân tộc Mỹ là 
văn minh, tự do, dân chủ, phần nào đồng nghĩa với nhân nghĩa, đạo đức. Ở Việt Nam xưa, họ 
(người Mỹ) từng nhiều lần can thiệp vào những chuyện đại khái như chống nhà nước Miền Nam 
thiếu dân chủ, đòi cải tạo chế độ lao tù,... Xưa kia, tôi có thấy như thế. Và mới đây, tuy biết thực sự 
dân tộc Mỹ đã sa đọa nhiều nhưng tôi vẫn cho rằng, tương đối, họ vẫn khá hơn các dân tộc khác. 
Bây giờ, chỉ nhìn thoáng những hình ảnh trên TV, lòng tôi đã cộn lên một niềm phẫn hận không 
sao diễn tả. Và tôi không thể nào hiểu nổi sao con người lại có thể đối xử khốn nạn như thế với con 
người. Ngược lại, tôi lại thực sự hiểu tại sao những người Mỹ xưa kia xuống đường phản chiến, đòi 
hòa bình. Vì họ đã được nhìn những hình ảnh loại như thế, về chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, 
điều này dẫn tôi đến một suy nghĩ. 

Trước đây, là người Việt Nam, tôi phẫn nộ theo một chiều hướng khác. Tôi thấy truyền thông 
Mỹ, gồm đủ sách, báo, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, tất cả đều bất lương. Họ đưa ra những 
hình ảnh, tin tức, bài vở hoàn toàn bất lợi cho một phía, phía miền nam tức Việt Nam Cộng Hòa, 
ngược lại hoàn toàn có lợi cho phía miền bắc tức Việt Nam Cộng Sản. Kết quả là người dân Mỹ 
hiểu hoàn toàn sai lạc. Thay vì sự thực là cuộc chiến ngăn chặn (chủ trương containment của tổng 
thống Truman) làn sóng đế quốc cộng sản, để Nam Việt Nam, con bài domino đầu tiên, khỏi bị rơi 
vào sự thống trị của cộng sản, bắt đầu một sự sụp đổ toàn diện của một chuỗi con bài (thuyết 
domino của tổng thống Eisenhower), nghĩa là hoàn toàn vì sự ổn cố và tương lai của chính nước 
Mỹ. Thì đám truyền thông Hoa Kỳ lại đầu độc dân Mỹ đó là chuyện đi làm ơn làm phước ở đâu 
đâu, hoặc tệ hại hơn là nước lớn đi bắt nạt nước nhỏ. Toàn gian dối. Họ giấu biến những hình ảnh 
tin tức đích thực về thực lực, về sự dã man tàn bạo của phe cộng sản. Chỉ cần nêu ra một chuyện 
nhỏ trong trăm ngàn thí dụ: 

Trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, cộng sản tấn công cố đô Huế và chôn sống ít 
nhất 5000 lương dân. Mà họ tuyệt đối không hề nhắc đến một chữ. Trong khi họ hò hét về "chuồng 
cọp Côn Sơn", thực ra chỉ là một loại biệt giam có chấn song sắt nhưng tù nhân vẫn được thung 
dung, thoải mái. 

Và có lẽ cũng nên thêm một vụ khác: 
Năm 1965, Hoa Kỳ mang quân sang Nam Việt thì Trung Cộng cũng mang quân sang Bắc Việt. 

Con số không ít ỏi gì: 20,000 cố vấn, 300,000 binh sĩ. Thế nhưng họ hò hét về việc quân Mỹ tới 
Nam Việt. Mà không hề có một lời về việc quân Tàu tới Bắc Việt. 

Hai việc "nhỏ" trên đây đưa đến một kết luận: Truyền thông Hoa Kỳ toàn quyền bóp méo sự 
thật. Họ muốn đưa ra cái gì thì đưa. Họ bắt truyền thông thế giới phải làm theo họ, dân thế giới, dân 
Mỹ phải hiểu theo ý họ. Họ là ai, tôi không biết. Có người giải thích là tài phiệt Do Thái, viện cớ 
vai trò của Kissinger (gốc Do Thái), việc Hoa Kỳ rút ở Việt Nam và quay sang Trung Đông. Chính 
vì lý do này mà tôi không buồn coi TV Mỹ. 
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Đồng thời, có một câu hỏi tôi thấy cần nêu lên: Vậy thì những hình ảnh về sự hành hạ quân 
địch chiếu trên TV ít lâu nay là 1/10, 1/5, hay 1/2 sự thực? Mà ngay cả 1/2 sự thực hẳn nhiên vẫn 
không là sự thực. 

Lại có một dư luận cho rằng những hình ảnh đó được dàn dựng để uy hiếp tinh thần kẻ địch, 
viện lẽ là cái vẻ quá đáng của nó cũng như việc chụp lén núp thì lấy đâu ra mà nhiều thế. Một bằng 
chứng là đã có phóng viên người Anh bị phát hiện là dùng tài liệu giả. 

Vậy đích thực ngày nay những người làm việc truyền thông đang làm gì? Trung thực viết lách, 
loan tin hay gian dối để lấy tiền. Nếu vì đồng tiền, thì họ đâu còn là giống người? Mà là súc vật như 
Marx nói chăng? 

Nhưng, chả cứ chỉ với người Mỹ. Ngay với người Việt (Mỹ gốc Việt?), tôi cũng chịu thua 
luôn. 

- Ví dụ như vụ cờ vàng-cờ đỏ. Thì nạn nhân cộng sản ủng hộ cờ vàng, không chấp nhận cờ đỏ. 
Nhưng ông Đoàn Viết Hoạt lại tán tỉnh treo cả hai cờ, rồi biện giải là chỉ bàn vậy thôi. Nghe thì 
cũng suôi tai. Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, thảo luận rộng rãi,... Thế nhưng tán tỉnh để Satan 
ngồi chung với Chúa, tướng cướp hoan hỉ với quan tòa, cái ác cái thiện ôm ấp nhau, thì khó hiểu 
quá. Sao ông Hoạt không về Việt Nam tán cộng sản cho treo cờ vàng đi.  

- Ví dụ vụ Việt Cộng đòi thăm thủ đô tị nạn. Đấy là cái trò quân giặc, quân cướp, quân hiếp 
dâm, giết người đến đạp vào mặt nạn nhân. Mà lại còn đòi được tiếp đón, hộ tống rầm rộ nữa. Mà 
vẫn có kẻ phiền trách việc nạn nhân phản đối và nhà chức trách địa phương không hoan hỉ. Kể cả 
người Mỹ gốc Việt. Dưới những mỹ từ tự do, dân chủ!!! 

- Ví dụ vụ các ông bà viết lách trả lời nhà đạo diễn phỏng vấn, trong một tài liệu được một tổ 
chức thiên cộng trả tiền để thực hiện. Rồi lại còn in ra để khiêu khích đám nạn nhân cộng sản! 

Theo các tài liệu thì nhà đạo diễn tự nhận là cộng sản. Các vị viết lách nếu không trực tiếp, 
gián tiếp làm việc với cộng sản (với William Joiner Center, hoặc được cộng sản in sách trong nước) 
thì cũng thiếu thiện cảm với đám người tị nạn. 

Còn ông Phan Nhật Nam thì cho là nhà đạo diễn láu cá lắm, gài các vị đó, nhưng các vị đó trả 
lời... rất thành thực. Có nghĩa là một đàng chê ông đạo diễn giở trò lưu manh, một đàng đỡ đòn cho 
các vị là... thành thực (nhưng cũng có thể hiểu là ngu ngốc, để cho "tên Việt Cộng" nó gài). 

Thiết nghĩ ông Phan Nhật Nam chẳng cần làm cái việc khoác áo thụng vào vái các vị đó làm 
gì. Trước kia, ở Việt Nam, viết lách là chuyện của bè nhóm, muốn nâng ai thì nâng, muốn dìm ai 
thì dìm. Bây giờ, ở ngoài này, người tị nạn Việt thừa điều kiện, thừa trình độ để biết kẻ hỏi thuộc 
loại nào, kẻ trả lời thuộc loại nào. Xin chấm dứt những trò nhạt nhẽo đi cho thiên hạ nhờ. Cũng thế, 
trước kia ở Việt Nam, nhiều điều ta có thể hiểu được dễ dàng, vì tương đối quyền lợi nó minh bạch, 
rõ ràng. Đó là quyền lợi của một quốc gia, dân tộc nhỏ bé và đôn hậu. Nhưng bây giờ, ở một quốc 
gia quá ư rộng lớn, quyền lợi quá ư phiền toái, thành phần quá ư phức tạp, rất nhiều lũ cơ hội, hoạt 
đầu. Họ nói ngược, họ nói suôi, nhân danh đủ thứ để rủ rê người hải ngoại quên quá khứ, hòa giải 
với cộng sản, mang tiền của tài năng về... xây dựng quê hương. Chỉ có điều họ không giám đề nghị 
với cộng sản hòa giải với người trong nước, lại cũng không giám về để mà cưỡi ngựa chung với 
đức ông cộng sản của họ. Họ là đối tượng của câu hỏi của Ba Kim. Bảo họ là súc vật (Marx), là phi 
cầm phi thú (Công Tử Hà Đông), là dòi bọ (Phan Bá Kỳ) đều làm tủi những loài này. Tôi cũng 
chẳng hiểu nổi họ đần độn hay lưu manh. Đành tự nhủ, hễ thấy cái bản mặt họ thì lánh cho xa. Dính 
với kẻ đần độn tổ bực mình. Dính với kẻ lưu manh tổ thiệt thân, chẳng chết cũng bị thương! 

 
 
 
 
 

QUAN HÔN TANG TẾ 
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Thứ bảy vừa qua, tôi còn đang nằm nướng trên giường, thì lũ trẻ kêu:  
- Ông tới, ông tới! 
Nhỏm dậy ra đón cụ, bạn thân của ông thân sinh tôi hồi sinh tiền, mời cụ vào phòng khách. 
Cụ ném phạch hai mảnh giấy báo xuống bàn: 
- Anh pha cho tôi ấm trà, rồi ngồi xuống đây tôi nói chuyện. Tôi hơi hoảng, pha trà, bưng cả 

ấm chén ra. Cụ nhâm nhi trà, rồi chép miệng:  
- Anh coi, thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. 
- Cái gì dữ vậy, Bác? 
Cụ thở một hơi dài, rồi cà kê: 
- Bực mình lâu rồi, cũng đành bỏ qua. Nhưng nay quá lắm, không đừng nổi. Anh có viết lách 

cho tờ NgD. Tôi cũng là người dân. Vậy, anh nghe tôi nói rồi viết lại giùm tôi. 
Thời xưa, tôi chắc những vụ quan hôn tang tế là nội trong gia đình báo cho nhau biết, để đến 

đỡ một chân một tay. Rồi bè bạn rỉ tai nhau đến chung vui, xẻ buồn. Quanh quẩn cũng chỉ trong 
làng trong tổng. Anh nên nhớ là vui thì chung vô, góp vào chứ không chia xẻ đâu nhé. Ai lại chia 
xẻ nỗi vui của người. Còn buồn thì mới chia xẻ, cho người ta bớt sầu bớt muộn. Chữ gọi là cộng 
lạc, phân ưu. Hoặc khi có người ở xa, thì bạn bè thư từ nhắn nhe, kẻ được tin trước sau cũng phải 
thân tới tận nơi để tỏ tình liên đới với sự chủ. 

Cho đến khi bị Pháp cai trị, mới có báo chí. Không biết Tây U họ cộng lạc phân ưu ra sao, 
nhưng người mình bỗng có cái sự đăng báo loan tin người từ giã cõi trần (cáo phó). Tôi chắc rằng 
là do thời thế đổi khác, người ta quen biết quá nhiều, nên phải nhờ phương tiện báo chí để loan tin. 
Nhưng cũng chỉ là những người tên tuổi, quen biết nhiều. Và những người đọc được thì hoặc cố 
công đích thân tới phúng điếu, bằng ở xa thì cũng gửi thư riêng phân ưu. Và sự chủ lại nhờ tờ báo 
để gửi lời cáo lỗi, cảm tạ, tri ân. Thôi thì cũng tạm được. Nghĩa là nhà có việc, quá ư bận bịu, đành 
phải nhờ tờ báo. 

Thế mà rồi lại phát sinh thêm cái quái trạng là thiên hạ không thân tới tham dự, mà lại đi đăng 
báo cộng lạc, phân ưu. Thật là nhảm. Những lời nhắn chung vui xẻ buồn trên báo hoàn toàn không 
ổn. Trước hết, vì đó là chuyện riêng tư, chuyện phải đích thân, không thể tắc trách gọi là làm cho 
có. Viết mấy chữ trên báo cho xong chuyện, thì thà đừng làm còn có tình có nghĩa hơn. Vả nó 
nhảm vì nội dung bài đăng báo thực ra không nhằm vào chủ thể (người nằm xuống, người hôn 
phối, người khao vọng,...) mà là lợi dụng cơ hội để khoe khoang bằng cấp, chức tước của người 
loan tin (thân nhân) cũng như người đáp lễ (bằng hữu). Cáo phó, phân ưu,... việc gì phải hài ra bằng 
cấp, chức tước của người đứng tên đăng báo. Nó chỉ liên quan đến chủ thể. 

Ngày nay, ở hải ngoại này, lại còn kinh khủng hơn. Những tên Kèo, tên Cột, chắc chắn chẳng 
quen biết là bao nhiêu, cũng đăng tin sinh nhật, đám tang, đám cưới, chung sống 25 năm, 50 năm, 
hưởng thọ,... lên mặt báo. Thêm cái vẻ càng đăng khổ lớn... càng oai. Có cái choán luôn hết cả toàn 
trang báo. Mà coi ra thì chẳng biết là những con gì trong 12 con giáp. Thật là kệch cỡm. Có khi còn 
in hình in ảnh nữa!!! 

Đàn ông sờ sờ mà cứ cầu chúc hương hồn với hương linh. Phật Giáo quan niệm chết là hóa 
kiếp, giải thoát; Công Giáo quan niệm chết là được về nước trời, hưởng nhan Chúa mà lại buồn rầu 
đau đớn. Đúng là nói mà chẳng biết mình nói cái gì!!! Kinh hơn nữa lại còn những mẩu ông bà, cha 
mẹ, cô dì, anh em chúc nhau chớp được mảnh bằng nữa chứ. Thật vô liêm sỉ. Thà là mừng mở cửa 
hàng, phòng mạch, coi như là một tờ quảng cáo rẻ tiền. Nhưng vẫn chưa ghê. Tôi nói nay chịu 
không nổi là do hai cái mảnh giấy này, đụng đến hai nhân vật mà tôi quí mến. Anh coi xem có hiểu 
là cái gì không? 

Tôi cầm hai tờ, một cáo phó, một phân ưu lên xem cẩn thận, thì thấy:  
 
 

CÁO PHÓ 
Vô cùng đau đớn báo tin thân bằng quyến thuộc 
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Mẹ, bà nội, bà ngoại của chúng tôi là 
Bà quả phụ Hồ Văn Ngà 

Nguyên giáo sư trường tư thục Lê Bá Cang (Saigon), nguyên lãnh tụ Việt Nam Quốc Gia Độc Lập 
Đảng, nguyên quyền khâm sai Nam Bộ (chính phủ Trần Trọng Kim), bị áp bức sát hại năm 1946 

Nhũ danh Agnès Đào Thị Sáu... 
Trưởng nam: Hồ Nhựt Quan 
Trưởng nữ : Hồ Thị Long 
Trưởng nữ: Phạm Hữu Như Mai 
Trưởng nam: Phạm Hữu Nghĩa 
Đích tôn: Hồ Anh Kiệt & Phạm Hữu Kinh Luân... 

và 
 

PHÂN ƯU 
Đau buồn nhận được tin 
Bà quả phụ Phạm Thái 

Nguyễn Ngọc Tân 
nhũ danh Trương Ngọc Trác 

Phu nhân của cố chiến hữu Bảy Bốp,... 
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. 

 
đành xin thưa: 

- Cháu thấy khó hiểu. 
Tuy rằng đây là một bản con cháu loan tin một cụ bà nguyên giáo sư Lê Bá Cang, nguyên lãnh 

tụ Việt Nam Độc Lập Đảng, nguyên quyền khâm sai Nam Bộ tạ thế. Có điều sao còn có chuyện bị 
sát hại năm 1946. Hơn nữa cụ có bao nhiêu thứ nam thứ nữ, bao nhiêu cháu chắt cũng được, nhưng 
sao lại những hai trưởng nam, hai trưởng nữ, hai cháu đích tôn mà là hai họ. Có lẽ cụ có hai đời 
chồng? Một cụ là quả phụ của những hai cụ ông (Phạm Thái, Nguyễn Ngọc Tân), rồi lại là phu 
nhân của cụ ông khác nữa (Bảy Bốp) chăng? 

- Ngay có như vậy cũng chưa khổ. Nhưng tôi biết, và có nói thì anh mới rõ. Cụ trên, nếu họ 
cáo phó là: 

Cụ Agnes Đào Thị Sáu 
tức cụ quả phụ Hồ Văn Ngà 
vân vân thì tạm có thể hiểu. 
Vì những chức vụ đó là của cụ Hồ Văn Ngà ông. Tuy nhiên cũng vẫn không ổn. Vì sau khi cụ 

Hồ Văn Ngà ông bị sát hại, cụ bà tái giá với cụ họ Phạm. Theo lệ thường, khi tái giá với người 
khác, thì phải coi người đó, dòng họ người đó là chính. Cáo phó như thế này là tủi cho cả hai cụ họ 
Hồ lẫn họ Phạm. Nhất là cụ họ Phạm. Vì rõ ràng là đã vơ hào quang của cụ Hồ mà lờ đi cụ họ 
Phạm (hẳn anh biết tên cụ Hồ Văn Ngà được đặt cho một con đường ở ngay trung tâm thủ đô Sài 
Gòn). Tôi thấy đây là một việc nhất bên trọng nhất bên khinh, mà đám con cái làm buồn lòng cha 
mẹ đã chết cũng như anh em còn sống. Theo tôi, nên có cáo phó riêng, của mỗi dòng con [1]. 

Về cụ dưới thì chỉ có một cụ ông, một cụ bà mà thôi, chứ không phải quả phụ của ông này, phu 
nhân của ông kia. Cụ ông Nguyễn Ngọc Tân, bí danh là Phạm Thái, bút hiệu là Bảy Bốp, Xừ Rô 
Be. 

Tôi chẳng hiểu cái cáo phó thì một trong hai ông trưởng nam làm đến chức đại tá; cái phân ưu 
thì do một đoàn thể tạm coi như có khá nhiều đoàn viên mà sao viết lách để chẳng ai hiểu ra gì như 
vậy. 

Đã háo danh, đã muốn khoe khoang, mà lại lòi cái dốt ra làm thiên hạ nực nội chịu không nổi. 
Cụ thở hắt ra, rót đầy một ly trà, ngửa cổ ực một cái, như muốn nuốt cái "nực nội" xuống tận 

ruột non ruột già. 
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1. Trong Nam, trước kia có việc dùng cả họ cha và họ mẹ. Thí dụ con đầu lòng lấy họ cha, con thứ lấy họ mẹ. 
Nhưng không đúng trong trường hợp này.  

 
 
 

THƯA CÁC CÔ, CÁC CHÚ 
 
Cháu đọc bài "Quan Hôn Tang Tế" ở mục Vấn Đề Hôm Nay, NgD181, cháu cũng thấy khó 

hiểu nếu không được "ông" giảng giải cho. 
Vừa đây, cháu lại đọc được một bài "phân ưu", nó không khó hiểu nhưng đáng mắc cười. Nó 

như thế này: 
Được tin 

ÔNG GIUSE TRẦN KHẮC KÍNH 
là con rể của cụ Trần Phương Sóc và là anh rể của 

 bác sĩ Trần Mạnh Tòng, giáo sư Trần Đình Thọ, bác sĩ Trần Việt Cường 
vừa qua đời ngày 29/8/05 tại Huntington Beach, California 

Thành kính phân ưu 
Little Saigon Radio và Viet Tide 

 
Cháu băn khoăn không hiểu người qua đời ở ngay Huntington Beach, thì sao thân nhân bè bạn 

không thân đến nơi từ biệt người chết, chia buồn cùng người sống, mà đăng báo làm gì. 
Mà sao đăng báo lại không chú trọng về người chết. Ít ra ông ta cũng có một nghề nghiệp, 

chức vụ gì chứ. Sao lại ghi là con rể cụ này, anh rể người kia. Vậy ra ông ta cả đời chỉ dựa vào bà 
vợ, mấy bà em gái thôi chăng. Hoặc là đấy chỉ là dịp để quảng cáo cho mấy người sống? Thế thì tủi 
cho linh hồn người chết quá. Giá mà lời đăng là của những người lăng nhăng nào đó, thì cháu cũng 
chẳng băn khoăn gì lắm. Đàng này là của hai cơ quan truyền thông, thì là chuyện khác. Cho nên 
cháu xin các cô chú giảng giải cho. Cháu xin mang ơn. 

 
* 

 
Hai cơ quan đó thực ra chỉ chuyên việc thương mại. Thiên hạ gọi là báo chợ, đài chợ. Họ sống 

bằng quảng cáo. Mọi việc họ làm là sao có lợi cho họ. Cháu xem, nghe họ thì phải coi như xem tờ 
quảng cáo, nghe đài quảng cáo. Cháu đừng đòi hỏi họ là cơ quan truyền thông hay ngôn luận, bằng 
không sẽ trở thành quá tham lam đấy. 

 
 

 
ÁM SÁT YẾU NHÂN? 

 
Các báo loan tin ông mục sư Pat Robertson... nói nhảm rồi phải xin lỗi. Ổng xúi rằng "không 

cần một cuộc chiến tốn tới 200 tỷ đô la để loại bỏ [một] người mà ai cũng biết là (một nhà) độc 
tài... chính phủ Hoa Kỳ hãy ra lệnh cho các điệp viên Mỹ ra tay ám sát tổng thống Venezuela Hugo 
Chavez..." (Người Việt số 7201, thứ năm 25-8-05). 

Kể ra, với danh nghĩa một lãnh tụ tôn giáo mà phát biểu như vậy thì không ổn. Chẳng tôn giáo 
nào cho quyền ta giết người. Đạo Phật "cấm" (?) đến cả sát sinh mọi loài. Thiên Chúa Giáo (Do 
Thái và Ki Tô) đều có "lời răn" thứ năm là "chớ giết người". Còn Hồi Giáo, thú thật, tôi không biết 
có cấm hay chăng. Ông Robertson nói nhảm thì là chuyện đương nhiên. Vả ông không chỉ là một 
mục sư. Mà ông còn là một nhà kinh doanh, một nhà chính trị. Ông có chân trong rất nhiều cơ sở 
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lớn. Ông đã từng ứng cử tổng thống. Ngoài ra, dĩ nhiên ông còn có cả tư cách một công dân của 
một quốc gia. 

Thế thì, theo tôi, đạo giáo là một việc (kể cả đạo đức), thực tế là một việc khác: 
Lịch sử cổ kim đầy dẫy những chuyện đúng như ông công dân Robertson chủ trương [1]. Ít 

nhất, theo tôi biết, thái tử Đan đã sai Kinh Kha làm thích khách đi giết Tần Thủy Hoàng, Vương 
Doãn xúi Lã Bố giết Đổng Trác, Phạm Hồng Thái mưu giết toàn quyền Merlin. Ngay mới đây thôi, 
Dương Văn Minh đã chủ trương ám sát Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến tính làm hai ông Diệm 
Nhu tan xác, bà Đặng Tuyết Mai định cho ông Thiệu đi ngủ với giun. Chẳng ai chê bai những 
chuyện như vậy, nhiều khi, trái lại, còn ca tụng. 

Những tác giả NgD cũng đã có vài ba vị chủ trương như thế. Là không thể mang cái luật pháp 
ấm ớ ra thi hành với những kẻ tội đồ dân tộc, nhân loại. Mang chúng ra tòa, rốt cục thì chúng vẫn 
sống phây phây, thì nào chúng có ngán, nào có răn đe gì được những kẻ kế vị. Trong khi đó, chỉ 
một mình tội nhân nào loại đó cũng giết chết, hành hạ, mang lại khổ đau cho hàng chục, hàng trăm 
triệu người. Cứ thử tưởng tượng, trong thế kỷ trước, có một tổ chức hay những tổ chức nào đó "thế 
thiên hành đạo", mà giết được Lenine, Staline, Hitler, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí 
Minh, Khomeini... thì đã cứu được bao nhiêu trăm triệu người, tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên, 
nhân loại bớt được bao nhiêu đau khổ, đổ nát,... 

Nhưng cũng thực tế cho biết rằng con nguời thường lại chỉ sẵn sàng chết cho những cái ngu 
muội, hoang đường, cuồng tín, mà quá ít người chịu chết cho chính nghĩa. Bằng không, một mạng 
đổi lấy một mạng, xét ra có nhiều phần đạt kết quả. Chưa kể nếu lại có nhân sự, có tổ chức, có điều 
kiện, có phương tiện, thì cái kiểu... cắn trộm mấy ai mà ngăn được. 

Tuy nhiên, có vẻ là những kẻ có thể làm được những điều đó không hề muốn làm, vì có độc tài 
mới có chiến tranh, mới có việc, có tiền. Hơn nữa, vấn đề chính yếu vẫn là, ví dù có một tổ chức 
như thế, thì thẩm quyền quyết định là ở đâu, để nó thực sự là vì công ích, và nhất là sau đó thì là cái 
gì, mà không thể là hỗn loạn như nhiều trường hợp lịch sử đã chứng minh. 

 
1. Ấy là nói giả thử vậy thôi. Biết đâu chính phủ Mỹ có tính chuyện đó thật, và ông Robertson đã giả vờ xúi để 
cứu bồ, vì chuyện đã bị tiết lộ, thì làm gì còn có thể tiếp tục thực hiện âm mưu! 

 
 
 

THÔI, CHỐNG CỘNG LÀM GÌ! 
 
Trong bài "Chạy lòng vòng?", NgD180 vừa qua, tác giả Phạm Quậy nói về những người trách 

cứ kẻ chống cộng, và giải thích: Họ hoặc là những người đã thoát khỏi vòng cộng sản, đang ung 
dung thư thái ở hải ngoại, hoặc những người được thân nhân ở hải ngoại gửi tiền về, hoặc những 
người móc ngoặc phè phỡn trên đau khổ của tối đại đa số đồng bào. 

Hẳn nhiên điều này là đúng, nhưng không phải chỉ những người đó mới can thôi đừng chống 
cộng, mà còn nhiều thành phần khác nữa. 

Từ khi cộng sản toàn chiếm Việt Nam tới nay đã 30 năm. Tam thập nhi lập. Theo tôi, có nghĩa 
khi con nguời đến cái tuổi ba mươi, thì là đã đủ sự hiểu biết để tự lấy quyết định sáng suốt trong 
việc đời. Dĩ nhiên là nói về những người ở cương vị cao, có nhiều quyền lợi, nhiều bổn phận, mà 
không luận đến người dân đen. 

Vậy, kể từ khi cộng sản làm chủ toàn đất nước đến nay là đủ 30 năm (1975-2005), thì đã có 
những người Việt Nam sinh ra ở trong nước, sinh ra ở ngoài nước, và đã đủ 30 tuổi. Những người 
này có đủ hiểu biết để tự quyết không? Khó lắm. Cũng theo tôi, những người này, ở trong nước, thì 
sự hiểu biết bị hạn chế (không được học hỏi, không có điều kiện để học hỏi, bị cấm đoán học hỏi); 
những người này, ở ngoài nước, thì tự hạn chế (không bị đòi hỏi, không muốn, không cần học hỏi). 
Thế cho nên, phần lớn người trong nước chấp nhận bạo quyền gần như là một sự tự nhiên, người 
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ngoài nước cho là những việc gì không liên quan đến việc mưu sinh của mình là ngoài sự cần phải 
quan tâm. Ngoài ra, một số khá lớn cha anh họ, những người năm, sáu mươi tuổi: ở trong nước, họ 
có một thái độ cam chịu, với một luận cứ rất vững chắc là: Chúng tôi trông mong ở các ông bà tại 
hải ngoại lâu rồi, nhưng chỉ thấy những trò ấm ớ, nên nay xin để chúng tôi yên. Giở giói ra chỉ tổ 
thêm đổ vỡ, chết chóc, mà rồi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa; ở ngoài nước, họ còn ghê hơn (vì họ đã 
thoát khỏi vòng, được yên thân, đời sống ổn cố, dư dả nữa là khác), bình thản khuyên can: Chống 
nữa mà làm gì, chẳng đi đến đâu cả! (Chạy lòng vòng, NgD180, Phạm Quậy). Người Việt Nam lớn 
tuổi, có kinh nghiệm về cộng sản còn như thế, thì người ngoại quốc, người gốc Việt Nam trẻ, người 
Việt Nam trẻ không hiểu nổi thái độ của những người Việt Nam chống cộng là lẽ đương nhiên. 

Do đó, có những câu hỏi: 
- Chiến tranh chấm dứt lâu rồi, tại sao không quên quá khứ và nhìn vào hiện tại và tương lai? 
Chiến tranh nào chấm dứt? Cần phải biết mình nói về cái gì. Nếu là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và 

Cộng Sản Việt Nam, thì có thể coi như là chấm dứt. Cũng tạm coi như nó bắt đầu từ ngày 8-3-
1965, khi toán Battalion Landing Team 2/9 đổ bộ ở bãi Nam Ô (Đà Nẵng), và chấm dứt ngày 29-3-
1973 khi đoàn quân Hoa Kỳ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Nhưng thực ra, có người đã nói: Mỹ rút 
khỏi Việt Nam, nhưng Việt Nam đâu có rút khỏi Mỹ. Và quả hội chứng Việt Nam (Vietnam 
syndrome) chưa biết còn ám ảnh Hoa Kỳ đến khi nào. Ngày nay, truyền thông Hoa Kỳ vẫn cứ hằng 
nhắc nhở đến "The Vietnam War" dài dài. 

Còn cuộc chiến, hay đúng hơn cuộc đấu tranh, giữa người quốc gia và người cộng sản Việt 
Nam thì khác. Nó bắt đầu kể từ 1930, khi Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, và vẫn 
liên tục tiếp diễn, chưa bao bao giờ ngưng nghỉ, cho đến khi nào tận diệt được cộng sản. 

Ngoài ra, làm sao quên được quá khứ? Và muốn nhìn vào hiện tại và tương lai thì cần nhớ quá 
khứ. Người Hồi Giáo làm sao giám quên những cuộc... thánh chiến. Người Mỹ làm sao quên được 
Trân Châu Cảng. Người Do Thái làm sao quên được lò thiêu của Đức. Người Nhật làm sao quên 
được Hiroshima-Nagasaki,... Nhớ, để mà tránh những vết xe đổ, để không làm bậy, để khỏi bước 
vào những lỗi lầm của người đi trước. 

- Tại sao con dân một đất nước mà lại hận thù nhau, sao không quên hận thù để cùng nhau xây 
dựng quê hương? 

Chống cộng chân chính không bao giờ là do hận thù. Hận thù không là nguyên nhân cũng như 
hậu quả của chiến tranh. Thí dụ, Hoa Kỳ không lâm chiến trong các trận Civil War, Mexican War, 
World War I, World War II, Korean War, Vietnam War xưa kia, và ngay cả Iraq War hiện nay là 
do hận thù và rồi mang hận thù sau khi các cuộc chiến đó chấm dứt. Chống cộng chỉ giản dị vì cộng 
sản là hiện thân của cái ác (Phạm Quậy, sđd). Cộng sản ác do bản chất, chưa bao giờ hết ác, tiếp tục 
làm ác nên lúc nào cũng phải chống. Chưa loại được cái ác, thì xây dựng cái gì?  

- Cộng sản đã có những thay đổi, hơn trước rất nhiều, sao vẫn còn chống? 
Những thay đổi đó là do thực tâm hay vì do áp lực, vì để sống còn. Và thay đổi cái gì, thay đổi 

cho ai. Đã hết đàn áp, đã hết chuyên chính, đã hết độc tài, đã hết bóc lột chưa. Thay đổi hình thức: 
nhiều xe cộ, nhiều cao ốc, nhiều mục ăn chơi ở các thành phố để cho đám nắm quyền hành, đám 
móc ngoặc, đám ngoại nhân bất lương thụ hưởng. Những người đặt các câu hỏi tương tự đã bao giờ 
ngó đến cuộc sống của người thôn quê, người rừng núi chưa? Những người này hiện sống ở tình 
trạng nào, dưới ách đè nén bóc lột ra sao. Mà họ là tối đại đa số dân chúng, ít nhất cũng là 80% dân 
tộc Việt Nam. 

- Nay quí vị đã là người Mỹ, sao còn cứ băn khoăn về chuyện Việt Nam? 
Ngày nay, thế giới quá ư nhỏ bé để mà sống cô lập. Bất cứ là người quốc tịch nào, thì cũng liên 

đới tới mọi người khác trên thế giới. 
Không rõ ở các vương quốc xã hội chủ nghĩa Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển ra sao. Còn ở thế 

giới tư bản, riêng với người Mỹ, công dân của đệ nhất siêu cường, giầu có, tổ chức xã hội chu đáo, 
thì có quyền lựa chọn giữa hai thái độ: - Mọi thứ dư thừa, ai cũng có thể no ấm, công ăn việc làm 
dễ dãi, thì mỗi người chỉ còn cần lo cho mình. Hoặc tận tình thụ hưởng phần vật chất, ăn ngon, mặc 
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đẹp, nhà cao cửa rộng, bồ bịch son trẻ. Hoặc tận tình thụ hưởng phần tinh thần, mũ ni che tai, ở ẩn, 
thiền định, sống gửi thác về. Ai biết phần người ấy. Mọi sự đã có dư người khác lo rồi. Có mình, 
không có mình, xã hội Mỹ cũng chẳng thêm, chẳng bớt. 

- Phần khác, thực ra người Mỹ còn liên đới hơn ai hết với thế giới. Chúng ta xía vào việc của 
họ. Chúng ta dùng đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Thái, đồ Trung Đông, đồ Nam Mỹ,... rẻ rề. Chúng ta đào 
xới tài nguyên của họ mang về phè phỡn. Nên chúng ta có bổn phận và trách nhiệm về những việc 
xảy ra cho họ. Chưa kể việc gì xảy ra cho họ cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Là công dân một siêu 
cường, chúng ta phải có một nhãn quan một kiến thức cho xứng đáng. Không thể sống trong vòng 
tối tăm, ích kỷ, nhắm mắt bịt tai trước những sự việc chung quanh, nếu không muốn bị tiêu diệt như 
bao nhiêu nền văn minh, đế quốc trong quá khứ. 

Do đó, mọi việc xảy ra trên thế giới, người gốc Việt đều quan tâm, đóng góp ý kiến, công của. 
Tuy nhiên mọi vấn đề quốc tế đều phức tạp. Còn vấn đề Việt Nam dĩ nhiên gần gũi, thiết đáo và họ 
nắm vững hơn, nên nó là sự quan tâm hàng đầu đối với họ, thì hỏi có gì là lạ. 

- Cộng sản cũng là người Việt Nam. Họ có công chống ngoại xâm giành độc lập, tức là cũng 
có tình tự quốc gia dân tộc vậy. Vả đúng ra nay họ có còn là cộng sản nữa đâu? 

Câu trả lời đúng nhất là các ông các bà chẳng biết cái con mẹ gì cả, thì đừng xía vô chuyện 
thiên hạ. Còn nếu có tâm thành, muốn xía vô thì phải mất công tìm hiểu. 

Đến lúc này, nói đến cộng sản mà còn tin vào những điều cộng sản nói, mà không hiểu động 
lực của những việc cộng sản làm, rồi khơi khơi rằng họ cũng là người, cũng là người Việt Nam, 
cũng yêu nước thương nòi, cũng tranh đấu cho độc lập tự do, cho cơm no áo ấm thì quả là mù, điếc, 
ngu độn. Một khi chọn phương châm hành động rằng cứu cánh biện minh phương tiện, là người 
cộng sản không còn nhân tính. Lê Nin dạy: 

"Cái gì có lợi cho đảng, cái đó là đạo đức. Không có một thứ đạo lý nào khác. Kẻ nào không đi 
với chúng ta, đó là kẻ thù. Chúng ta không xoa đầu kẻ thù, mà bóp vỡ sọ chúng." 

Không biết vậy, lại mang sự mù điếc ngu độn ra mà dạy dỗ người trong cuộc thì quả là không 
còn có một sự ngu độn nào hơn. 

Còn nói về việc hiện nay cộng sản có còn là cộng sản hay không còn là cộng sản cũng là lại 
một sự ngu độn không thể nói sao cho xiết. 

Cộng sản chỉ mang lý thuyết của Mác ra để làm bình phong, bàn cho vui chuyện, khi chưa nắm 
quyền hành. Khi nắm được quyền hành, công việc của họ là thực hành sự chuyên chính, độc tài, tàn 
bạo, cướp đoạt, nô lệ hóa con người. Thế cho nên, người chống cộng chân chính không chống họ vì 
họ là cộng sản, mà là chống cái bất nhân vô luân của họ. Thế thì, cho đến khi nào họ chưa hết bất 
nhân, vô luân, vẫn phải chống. Nhưng kẻ bất nhân, vô luân thường chính là do bản chất. Khó lòng 
mà thay đổi được bản chất. Cho nên thực tế là phải tiêu diệt nó hay chí ít ra cũng là cách ly nó. 

Ngay cả luật pháp, ở đâu cũng thế thôi. Dù với kẻ phạm tội do hoàn cảnh, cũng chỉ có hai biện 
pháp: Hoặc cách ly trong nhà giam, hoặc thi hành án tử hình. Huống chi những kẻ bẩm sinh là tội 
phạm, bẩm sinh là sát nhân. 

Người chống cộng chân chính chưa bao giờ đủ thế lực để tiêu diệt hay bỏ tù cộng sản. Cũng 
như luật pháp chưa bao giờ tiêu diệt hay bỏ tù hết tội ác. Thì cũng đành tiếp tục chống lại mọi loại 
tội ác, và cách ly hay tiêu diệt từng phần. Chưa ai giám nêu lên việc quên cái ác, hòa giải hòa hợp 
với cái ác, duy trì cái ác, xây dựng cùng cái ác, thì sao lại kêu gọi những chuyện này đối với cộng 
sản. Ngay Chúa, Phật cũng vẫn cứ luôn luôn ghét cái ác, trừng phạt cái ác, không bao giờ chấp 
nhận các ác, hòa giải hòa hợp với cái ác. Mà chỉ tha thứ khi nó nhận lỗi, hối cải, không còn là cái 
ác. 

Vậy đặt những câu hỏi trên thì là ngu độn. Hay lưu manh, để dụ dỗ kẻ khờ khạo? Hay làm 
dáng ra vẻ ta phóng khoáng, cao thượng, yêu chuộng sự hòa hoãn?  

 
 

GEORGE ĐỆ NHỊ BỐI RỐI! 
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Nhiều người Mỹ gốc Việt Nam chúng ta bầu cho ông George Bush (con). Nhưng ông không là 

vị tổng thống sáng giá. Ông đắc cử hai nhiệm kỳ chỉ là vì đối thủ dân chủ quá tệ mạt. 
Nhiệm kỳ đầu, ông nhảy vào Iraq. Do động lực nào, thường dân khó mà biết nổi. Nhưng rõ 

ràng là lý do tầm xàm. Nói là vì Iraq có võ khí nguy hiểm, rút cục chẳng có gì cả. Nói là giải 
phóng, đem tự do dân chủ đến cho Iraq, thì nảy ra cái vụ hành hạ tù binh. Thế thì là đánh lừa dân. 
Cho nên bắt đầu dân hăng say ủng hộ. Nay dân bắt đầu tái diễn cảnh phản chiến. 

Cái đáng nản là dân Mỹ lúc nào cũng nông nổi, chẳng biết đầu đuôi xuôi ngược. Thấy ai xúi 
sao thì nhắm mắt theo làm vậy. Khi mới mang quân sang Iraq, thì cờ quạt, khẩu hiệu yểm trợ tùm 
lum. Nào là "ái quốc, tự do". Nay, rồi ra lại sẽ "làm tình, không làm chiến tranh, hoà bình bằng mọi 
giá". Lợm giọng hơn là những kẻ như Jane Fonda, Baer,... một thời đã phản chiến, một thời đã hối 
lỗi, rồi nay lại phản chiến nữa. Rõ ràng là họ đều chẳng hiểu chẳng biết cái gì cả. Chỉ là no cơm 
rửng mỡ. Nhưng cũng sẽ cứ khiến ông Bush rắc rối to. 

Nhiệm kỳ này lại còn nguy hơn. Vụ bão lụt tại Louisiana đặt ra một vấn đề trầm trọng: Sang 
Iraq thì ào ào. Tại sao việc cứu trợ lại chậm chạp, sơ xuất đến thế? Việc nhà thì nhác, việc chú bác 
thì siêng. Mồ cha không khóc, đi khóc đống mối! Ở cái xứ này, không thể giấu giếm cái gì được. 
Chỉ nay mai, mọi chuyện sẽ được phanh phui: 

Sao ông thống đốc tiểu bang không chu toàn nhiệm vụ tối thiểu. Ông ta sẽ phải trả lời với 
chính người dân tiểu bang. Nhưng vẫn không làm thế nào để bào chữa được việc một thiên tai to 
lớn nhường đó mà ông tổng thống không tức thì tới ngay tại chỗ, để úy lạo, để nhận xét, rồi để ra 
chỉ thị cấp thời. Riêng đối với cộng đồng gốc Việt Nam chúng ta, phần lớn đã bầu cho ông Bush, 
thì ngay lúc này lại thêm một câu hỏi về ông ta. Đó là việc ông Lý Tống. Ông Tống là một công 
dân Mỹ. Ông Tống không làm việc gì khác hơn là tuyên truyền tự do dân chủ, tố cáo độc tài chuyên 
chính. Đó là việc làm được coi là người công dân Hoa Kỳ nào cũng ủng hộ. Chỉ có điều ông Tống 
thuê máy bay Thái Lan, cất cánh từ Thái Lan, xâm phạm không phận Việt Nam, rồi đáp xuống lãnh 
thổ Thái Lan, hẳn rằng việc xâm phạm không phận Việt Nam là trái phép. Thì ông Tống đã bị nhà 
nước Thái Lan bắt, lên án, và giam giữ những 7 năm 4 tháng. Theo lẽ thường, có lẽ nhà nước Hoa 
Kỳ phải xin ông Tống về Hoa Kỳ chịu án phạt. Nhưng nhà nước Hoa Kỳ đã không làm việc này. 

Nay cộng sản Việt Nam đòi nhà nước Thái Lan trao ông Tống. Nhà nước Thái Lan đã hèn mạt 
thỏa mãn yêu cầu của cộng sản Việt Nam. Mà nhà nước Hoa Kỳ tuyên bố không can thiệp. Thế là 
ông Tống bị trừng trị hai lần. Ai cũng biết ông Tống sẽ bị cộng sản trừng trị ghê gớm. Chỉ vì hai 
nhà nước của... thế giới tự do muốn o bế Việt Cộng. 

Nay giả thử ông Tống là một người Mỹ caucasian thì sao? Nhà nước Hoa Kỳ, ông Bush có lờ 
đi được, để tiếp tục rao giảng tự do, dân chủ, giải phóng, công bằng đạo đức không? 

Tất nhiên dân chúng Mỹ chẳng ai quan tâm đến một công dân Mỹ gốc Việt Nam. Nhất là trong 
lúc này đang xôn xao về bão lụt. Vả nói cho đúng ra có quan tâm họ cũng chẳng làm được gì. 

Nhà nước Mỹ như thế, nhà nước Thái Lan như thế, nhà nước cộng sản như thế, dân chúng Mỹ 
như thế. Rút lại là công việc của người gốc Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta có thể không đồng ý về 
phương thức của ông Lý Tống. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận ý chí cương quyết, đầu óc sáng 
tạo, tấm lòng quả cảm, hi sinh tiền của công sức của ông trong việc chống bạo quyền. Người tị nạn 
chúng ta mang ơn và mang nợ với ông Lý Tống. 

Thực ra, nếu muốn trả ơn, trả nợ, người tị nạn gốc Việt Nam ở hải ngoại thừa sức làm được. 
Chúng ta thừa phương tiện, thừa khí giới vô cùng hữu hiệu. Đó là những khoản tiền, những lá 
phiếu: 

- Đối với Hoa Kỳ, chúng ta gửi thư phản kháng đến cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp, 
ngôn luận. Nếu họ lờ đi, chúng ta sẽ không bầu bán cho họ, không nghe, không xem họ nữa. Điều 
này lại đồng thời chứng tỏ thế lực của cộng đồng chúng ta đối với các cơ quan quyền lực của xứ sở 
này. 

- Đối với Thái Lan, chúng ta tẩy chay hàng hóa của họ. 
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- Đối với Việt Cộng, chúng ta bớt gửi tiền, bớt đi về. 
Thế thôi, là đủ cứu được ông Lý Tống, ngay dù ông đã được giải giao về Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ 

phải can thiệp, Thái Lan sẽ phải can thiệp, Việt Cộng sẽ phải thả. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể 
gửi đi mấy lá thư, bớt ăn mấy món vừa miệng, bớt phè phỡn ở đất nước nghèo đói Việt Nam nghèo 
đói hay không?  

 
 
 

CHÊ MỸ 
 
Sau Thế Chiến II, dĩ nhiên tôi không có điều kiện, vả cũng chẳng cần, chẳng muốn tới các xứ 

cộng sản cũng thừa biết chúng ra sao. Nhưng tiếc rằng chưa có dịp tới các vương quốc xã hội chủ 
nghĩa Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, mà chỉ được qua ít nước Á Châu, Tây Âu và Bắc Mỹ. 

Tất nhiên tôi có một sự so sánh và quả thấy họ tự do, dân chủ, tiến bộ hơn Việt Nam mình. *ít 
nhất cũng về mặt vật chất, khoa học, kỹ thuật. Và nhiều khi cả về mặt tinh thần. Tỉ như dân họ thực 
thà, phóng khoáng, nhân đạo, lịch sự. Và tôi cho rằng họ được như thế là vì cuộc sống của họ dễ 
dàng, do thể chế chính trị và tổ chức xã hội hiệu quả, chu đáo hơn. Trong khi Việt Nam mình vừa 
thoát khỏi ách ngoại bang thống trị thì lại mắc ngay vào vòng cộng sản và phong kiến, quân phiệt. 

Giữa mấy nước, tôi thấy Hoa Kỳ là hơn cả, về rất nhiều mặt. Nhưng ở đâu cũng thấy bị chê 
bai. Có khi phải nói là... chửi mới đúng. 

Quả thế. Mấy ông cộng sản Nga, Tàu, Việt,... chẳng chỉ chê, mà là chửi rủa tàn tệ. Kể cũng 
phải thôi. Các ông này quyết tâm đào mồ chôn tư bản. Mà Mỹ thì là trùm tư bản. Chưa làm gì nổi 
nó, hỏi không chửi, thì làm gì? Rồi đến mấy ông Tây Âu. Mấy ông này thì cùng phe tư bản đấy. 
Nên dùng chữ chửi e rằng quá đáng. Tạm dùng chữ chê thôi. Nhưng có lẽ nói là đâm sau lưng, thì 
đúng hơn. Nhất là ông Đại Pháp, đại diện là ông De Gaulle (Charles André Joseph Marie), có lẽ vì 
tổng thống Roosevelt định chọn thượng cấp của ông là tướng Henri Giraud mà không để ông ăn ké 
việc hạ Đức Quốc Xã (sau chiều thủ tướng Winston Churchill mới chấp nhận ông). Lại cũng không 
phải chỉ các ông bà lãnh tụ đâu, nhiều khi cả dân chúng cũng hùa vào chê bai nữa. 

Phần lớn mấy ông bà này đều được Mỹ cứu thoát nạn xâm lăng, thống trị của Đức và giúp đỡ 
tái thiết đất nước tan hoang đổ vỡ. Thế nhưng, nghề đời, mang ơn là một điều không thoải mái gì 
cả. Chưa kể các ông bà tự cho là mình xưa nay ghê gớm lắm, chuyên làm cha làm mẹ thiên hạ. Nay 
bị lép vế, nên cứ nhè cái thằng hơn mình mà nhằn. 

Các ông bà cho là mình có một lịch sử lâu đời, một quá khứ huy hoàng, một văn minh sáng giá 
và chê Hoa Kỳ non trẻ, không có căn bản, mà quên thực ra người Mỹ cũng từ các ông mà ra. Nghĩa 
là họ cũng thừa hưởng đủ mọi thứ từ văn minh La Hy, từ ảnh hưởng Ki Tô Giáo của cựu lục địa, 
như bất cứ các ông bà nào. Họ chỉ khác là nhìn ra được những cái nhược điểm, lỗi thời, tệ mạt của 
quá khứ để mà cải tiến, thiết lập chính thể dân chủ đầu tiên và hữu hiệu trong lịch sử loài người. 
Cho nên họ đạt được cái vị thế huy hoàng ngày nay, chứ đâu có phải ngày một ngày hai hoạnh phát 
gì. 

Ngay cả các ông bại trận Đức Ý Nhật xem ra cũng không hoan hỉ gì với Hoa Kỳ cho lắm. 
Không biết họ nghĩ sao nếu là bất cứ một nước nào khác thì số phận quốc gia, dân tộc bại trận của 
họ sẽ như thế nào, với sự thống trị, với món nợ chiến bại mà họ sẽ phải trả. Còn các ông nhược tiểu 
có lẽ cũng ham được như Mỹ lắm đấy, nhưng chưa thể nào được, nên cũng theo đuôi các đàn anh 
chê bai, để ra vẻ mình thâm thúy, không thèm thuồng gì cả, nhất là để che giấu cái mặc cảm chư 
hầu. Các ông "lãnh đạo" Việt Nam (không cộng sản) lại còn ghê gớm hơn. Mỹ giúp cho các ông lên 
ngôi cửu ngũ, đổ tiền của, công sức, quân lính vào ào ào. Ông thì lo củng cố quyền bính cho anh 
em, tay chân. Ông thì lo dồn tiền vô túi. Mỹ thấy không được việc hay, đúng hơn, đã xong việc, bỏ 
đi. Các ông liền hô hoán Mỹ bỏ rơi, Mỹ tháo chạy. Làm như tội lỗi là do Mỹ, chứ mình vô can. Cứ 
làm như mồ ông mả cha của các ông cũng là mồ ông mả cha của Mỹ, nên Mỹ phải ôm ấp vậy. Tuy 
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vậy, vẫn chưa bằng mấy ông bà "ưu dân" Việt. Họ có học vấn, có địa vị. Họ chẳng nghĩ đến bổn 
phận, chỉ nghĩ đến quyền lợi. Họ giao khoán cho Mỹ, cho "lãnh tụ". Họ lo thối nát, thụ hưởng. Khi 
cộng sản đến, họ bỏ chạy. Ra ngoại quốc, họ làm gì? 

Điển hình, tạm lấy thí dụ các vị chạy sang Hoa Kỳ. Các ông bả chê: Mỹ làm gì có tự do, dân 
chủ. Cũng nói láo, cũng tham nhũng, cũng bóc lột. Nào khác gì cộng sản. Cứ cái điệu này thì có vị 
nào lên thiên đàng mà ngự bên tả Đức Chúa Cha cũng còn chê sao không được ngự bên hữu! Họ 
làm dáng, ra cái điều thâm trầm, sâu sắc, không ham giầu có, miễn cưỡng mà phải sống ở Hoa Kỳ 
để chẳng phải mang ơn. Có thưa thốt với họ, thì họ cho rằng mang ơn Mỹ là tinh thần sợ Mỹ, phục 
Mỹ, bản chất nô lệ. 

Thôi thì cũng đành tự coi là nô lệ. Nhưng tôi vẫn thấy rằng không có Hoa Kỳ nhảy vào Đệ 
Nhất Thế Chiến, Đệ Nhị Thế Chiến thì Âu Châu đã khốn nạn với Đức Ý; Á Châu đã khốn nạn với 
Nhật Bản. Hoa Kỳ không nhảy vào Cao Ly, Việt Nam, thì khá lớn nhân loại đã khốn nạn với Cộng 
Sản. Tôi đã sống thời Pháp, Nhật, Tàu, Cộng Sản, Mỹ chiếm đóng. Tôi phải thú thực Mỹ tốt hơn 
cả, không bớp tai đá đít, không bóc lột. Dĩ nhiên Hoa Kỳ nhảy vào đâu thì cũng là vì họ trước tiên, 
nhưng nếu không có họ, thì rồi đây nhân loại sẽ làm gì nổi với đám Hồi Giáo quá khích, và sau đó 
đến nạn Đại Hán bành trướng. 

Nói vậy, nhưng tôi cũng chê Mỹ: Dù muốn dù không, từ lâu, Mỹ đã là "tên sen đầm quốc tế". 
Họ chẳng thể đùn đẩy công việc này cho ai. Tổng thống Nixon, sau những kinh nghiệm đau 
thương, đã nhìn ra vấn đề, và nói đại khái: Cần phải có sức mạnh, phải dùng súc mạnh, nhưng phải 
dùng một cách khôn ngoan. 

Nhưng Mỹ đến giải cứu cho thiên hạ, mang tiền của, quân lính đến giúp đỡ họ, mà đâu đâu họ 
cũng xua đuổi Yankee go home. Thế mà sao Hoa Kỳ không hề thay đổi chính sách, suốt cả hơn nửa 
thế kỷ nay. Hơn nữa, với công của như thế, thừa sức để đạt được những kết quả tốt đẹp bội phần, 
sao Hoa Kỳ không kiềm chế mà lại tiếp tay cho đám độc tài quân phiệt. Còn đáng chê hơn nữa là 
chuyện dân Mỹ phung phí, đáng lẽ phải tiết kiệm để trợ giúp những nơi nghèo đói. Rồi mấy chục 
năm mới đây, có thể nói là Mỹ dẫn đầu trong việc sa đọa. Cứ tạm dẫn những phim ảnh cũng đủ 
chứng minh: phim nào cũng toàn đối thoại tục tĩu, bắn giết tàn bạo, lăn lộn trên giường. Làm như 
phải khai thác thú tính, thì mới là nghệ thuật, mới phục vụ cuộc đời. Chắc cũng như cái kiểu Chúa 
phải tạo ra thiên tai dịch lệ để... thử thách con người vậy. Sống đạo đức, sống thanh đạm, sống bình 
yên nó không vui. Bao nhiêu nền văn minh đã qua cái cầu sa đọa này. Nay phải chăng Hoa Kỳ 
đang tái diễn? 

Cố trung tướng không quân Trần Văn Minh viết: 
Tôi tới Mỹ lần đầu tiên vào năm 56, ở ba tuần. Năm sau, tôi trở lại, học trên hai năm, đi gần 

khắp xứ Mỹ. Người Hoa Kỳ thuở đó thật lịch sự, lễ phép, hiếu khách, vị tha, et cetera, et cetera, đủ 
cả các đức tính tốt, nhứt là sùng đạo, tuyệt đối tin God. 

Năm 75, tôi tị nạn di cư, trở lại Hoa Kỳ, thấy sao... kỳ! Mới có hai mươi năm, sao nhiều thay 
đổi lạ lùng! Người Hoa Kỳ nóng nảy, lỗ mãng, ích kỷ, chỉ biết có mình, coi đô la quá nặng vân vân 
và vân vân. Và dường như Thượng Đế... đã chết. (Chốn Lao Xao, Long Vân xuất bản, 1998, trang 
123) 

Người Mỹ đang phản bội lại ước nguyện và đạo đức của các vị quốc phụ. Thay vì nghĩ đến 
quốc gia, dân tộc, nhân loại, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ, phe phái họ. Hãy cứ coi khi họ tranh cử, 
khi họ đối diện với sự việc. Nguy cơ của nhân loại, của dân tộc, của quốc gia là Cộng Sản, là Hồi 
Giáo cuồng tín, là Đại Hán bành trướng. Họ không cùng chung lo, mà chỉ luẩn quẩn trong việc phá 
rối nhau, tố cáo nhau, chê trách nhau, bôi bẩn nhau,... 

Trong nước, họ viện dẫn tự do, dân chủ. Ngoài nước, họ biện luận là tôn trọng... chính quyền 
hợp pháp và không can thiệp vào nội bộ... đồng minh. Ai cũng thừa biết đó không là sự thực. Thế 
thì sự thực là gì, có phải là ngu dốt, mù lòa? Tôi hoàn toàn chịu thua. 

Quí vị nào có câu trả lời, hẳn rất hữu ích cho việc... nhờ vả Hoa Kỳ để phục quốc và hưng 
quốc. 
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HÃY THỬ THÀNH THẬT VỚI MÌNH, VỚI NGƯỜI 

 
Xưa nay, rất ít ai giám thành thực thú nhận sai lầm, tội lỗi của mình, mà cứ đổ vấy cái này cái 

nọ, người này người kia. Do đó, cũng ít ai tạo được sự tin cậy, kết nạp được người cùng chí hướng. 
Sĩ phu kiểu cuối thế kỷ 19 -- như các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, 

xả thân vì đất nước, bất kể bản thân, gia đình -- đã... tuyệt chủng. Không bao giờ còn có thể sản 
sinh ra... giống người như thế nữa. Thế kỷ hai mươi "của Việt Nam" cũng đã qua. 

Hãy tạm coi như thế kỷ này có 5 thế hệ: thế hệ 1900-20, thế hệ 1930-40, thế hệ 1950-60, thế hệ 
1970-80, và thế hệ 1990-2000. 

Thế hệ nào, thì ít lắm cũng phải đến 95% là thường dân, thuận thụ một chiều. Ở đây, chỉ nói 
đến, nhiều lắm là 5%, những người thuộc thành phần trí thức, khoa bảng, tư sản, tiểu tư sản nắm 
phần ảnh hưởng, chi phối, điều động, xây dựng hay phá hoại xã hội. Trong số này, phải công nhận 
thành phần hoạt động về lãnh vực văn học có nhiều thành quả tích cực. Thứ đến lãnh vực giáo dục 
tạm coi là khả quan. Còn lại là những thành phần chính trị, quân sự, kinh tế. Thế hệ 1900-20 coi 
như ảnh hưởng tây phương (thực ra là Pháp) cũng chấm dứt. Thế hệ này có một lớp người mới, 
tranh đấu... bán thời gian, như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp, Nguyễn 
Tường Tam, Trần Khánh Giư (Khái Hưng). Nhưng cũng có lớp người... cách mạng chuyên nghiệp, 
lãnh chỉ thị lương bổng của ngoại bang, như nhóm cộng sản của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh). 
Vụ nổi dậy Yên Bái 1930 (quốc gia) ngoài Bắc, vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1931-32 (thực ra là nông 
dân chống thuế nhưng cộng sản làm bậy và nhân vơ) ở Trung, kể cả phong trào Đông Dương Đại 
Hội 1936-39 trong Nam cũng chẳng được bao nhiêu hưởng ứng. Người tốt cũng như người xấu nay 
chẳng còn ai. Có lẽ chỉ còn trơ cái mặt khả ố của Võ Nguyên Giáp, cặp kề miệng lỗ vẫn không có 
nổi cái liêm sỉ tối thiểu im miệng để nằm chờ chết, mà còn nhi nhô đấu đá tranh phần bán nước hại 
dân đến tởm lợm. Thế hệ 1990-2000 còn quá trẻ để mà nói đến. 

Vậy, trước hết nói đến thế hệ 1930-40. Những người này trên dưới 70 tuổi. Trước 1940, có lẽ 
tối đại đa số bằng lòng sống dưới sự ổn định trong Hòa Bình Pháp Quốc của nhà nước Đông Pháp. 
Nhưng từ 1940 trở đi, khi thế chiến II bùng nổ ở Âu Châu và Nhật Bản vào chiếm đóng Đông 
Dương, thì tình hình đổi khác. Một số thấy có cơ hội để thay đổi vận mệnh đất nước. Việt Nam 
Quốc Dân Đảng, Đảng Cộng Sản Đông Dương tái hoạt động, các đảng phái mới ra đời. Nhưng 
ngoài cộng sản đã sẵn có sự chỉ đạo, yểm trợ mọi mặt của Đệ Tam Quốc Tế, có lẽ các đảng phái 
quốc gia không chủ trương gì hơn việc dẹp được sự thống trị của ngoại bang, với niềm tin tưởng là 
hễ độc lập thì đất nước sẽ khả quan. Kể cũng có phần đúng, vì tất nhiên rồi ra guồng máy nhà nước 
vẫn còn nguyên đó, chỉ cần thanh lọc, cải tiến trong tình tự yêu nước thương nòi. 

Thực ra lực lượng các đảng phái cũng chẳng có bao nhiêu, phần lớn là thanh niên thành thị. 
Cương lĩnh, chương trình, kế hoạch chẳng có gì đáng kể. Lớn nhất là Đảng Cộng Sản, thì toàn quốc 
cũng chỉ năm, sáu ngàn đảng viên. Các đảng phái khác không chừng có đảng chưa có nổi 100, phần 
lớn trông chờ ở lực lượng "hải ngoại" sẽ "nhập Việt" khi thời cơ đến. 

Chính vì niềm tin tưởng đơn giản và ấu trĩ về chính trị như vậy đưa đến chuyện triều đình Huế 
cũng như các đảng phái quốc gia sẵn sàng nhường cho cộng sản "cướp chính quyền". Sau đó lại 
còn "tinh thành đoàn kết" với cộng sản để bị họ tiêu diệt. Chưa kể chính thái độ nửa trăng nửa đèn 
này đã khiến rất nhiều người bị cộng sản lợi dụng lòng yêu nước "đánh Pháp, giành độc lập", vồ lấy 
"chính nghĩa" để đuổi được Pháp cùng giết người, cướp của, tra tấn, tù đày, phá hoại cương thường 
đạo lý của cha ông ở nửa nước miền Bắc, rồi tiếp tục mang chiến tranh vào phá hoại miền Nam. 

Sống dưới ách cộng sản trước đây, bị bưng bít cấm đoán, họ im hơi vắng tiếng là điều tốt, mà 
họ có vô liêm đến đâu, để hưởng đặc quyền đặc lợi, ta cũng vẫn thông cảm. Câu hỏi ở đây là, ngày 
nay, sao những người bị cộng sản lường gạt này, thay vì tiếp tục ngậm miệng ăn tiền, lại có những 



51 
 

kẻ giám đổ lỗi cho đồng bọn, vẫn không nhìn nhận chính bàn tay mình đã nhúng vào việc cùng nhà 
nước cộng sản đưa chết chóc đổ vỡ đến cho đất nước dân tộc suốt 30 năm. Các thuộc địa khác 
chẳng cần đánh đấm, chẳng cần chết chóc, chẳng cần đổ nát, chẳng cần sa đọa đã độc lập thống 
nhất từ bao nhiêu năm trước, để mà xây dựng, để mà tiến bộ. Trái lại, họ lại còn tự cho là có công 
đuổi ngoại xâm, giành độc lập thống nhất, tranh đấu cho dân chủ tự do, thì họ ngu độn hay lưu 
manh? 

Một phần của thế hệ này, hoặc thấu hiểu bản chất, hoặc có kinh nghiệm đớn đau về cộng sản 
đã bỏ chiến khu, bỏ bưng biền, về miền Nam không cộng sản. Tiếc rằng, ở đây, đa số họ thần phục 
độc tài phong kiến. Với tiền viện trợ ê hề, đa số đã bán rẻ liêm sỉ, khom lưng quì gối, lo vinh thân 
phì gia, tham nhũng thối nát. Họ tiếp tay độc tài phong kiến tiêu diệt các đoàn thể, cá nhân có công 
chống Pháp, chống Cộng, giành độc quyền buôn xương máu quân dân, bán cái công việc chống 
cộng cho ngoại bang. Họ rất giỏi việc đấu đá lẫn nhau, nay đảo chính, mai đảo chính. Nhưng với kẻ 
thù thì không có lấy một kế hoạch nào ra hồn. Cuối cùng tính chuyện "bắt tay", hòng ăn ké thêm, 
hoặc quàng chân lên cổ chạy, rồi trốn tội bằng luận điệu "đồng minh mướn đầy tớ giết chủ, đồng 
minh phản bội, đồng minh tháo chạy". Số ít còn lại làm chính trị hoạt đầu. Chẳng vận động quần 
chúng, chẳng tạo thực lực, chẳng dự kiến một kế hoạch chương trình gì một khi đồng minh bỏ rơi, 
đám tay sai bỏ chạy. Quân đội như thế, khí giới như thế, không một đảng phái nào tổ chức, kết nạp, 
chỉ biết chờ... ung dung trình diện "học tập"! 

Câu hỏi ở đây thì là sao cả đến kẻ chạy trốn được ra ngoại quốc cũng lại không có tí liêm sỉ để 
im mồm như đám bị kẹt trong nước, mà còn rêu rao thành tích, chức tước nhố nhăng làm bẩn tai 
bẩn mắt thiên hạ. 

Tiếp đến là thế hệ 1950-60. Họ mới năm, sáu mươi tuổi. Dù kẹt lại hay ra được bên ngoài, 
trước 1975, khó có người cao danh vọng giầu của cải. Một số âm thầm lương thiện thích ứng với 
hoàn cảnh. Nhưng có một số, theo bước thế hệ đàn anh, cho là thời cơ đã đến lượt mình, luồn lọt 
vào chế độ để kiếm chác, nếu ở trong nước; ở ngoài nước, sau khi mua xong nhà, xong xe, họ giở 
trò đấu tranh... nghiệp dư để lừa gạt đồng bào lấy tiền bạc, kèm hi vọng ăn ké công danh khi có 
cuộc đổi đời. Cho đến nay, chưa hề thấy một tập thể nào đứng đắn, làm thật. Rút lại chỉ còn thế hệ 
1970-80, nay khoảng ba bốn mươi. Ở trong nước, họ chẳng được biết gì nhiều, không thể làm được 
gì nhiều, nếu không nói là tinh thần đậm màu tiêu cực. Nhiều lắm thì họ cũng chỉ hưởng ứng khi 
thấy thời cơ đã chín muồi. Đám ở ngoại quốc mới là thành phần có đủ mọi phương tiện, khả năng. 
Hầu như ai cũng có thừa kiến thức, thừa phương tiện. Nếu họ quan tâm đến vấn đề, nếu họ muốn 
làm, thì là niềm hi vọng lớn lao nhất để mọi thành phần quốc dân trong và ngoài nước tiếp tay. Và 
nhất là họ giám thành thật với chính họ, với mọi người: nghĩ thật, nói thật, làm thật. Có điều là thực 
tế phải nhìn nhận khó có lý do nào để họ phải băn khoăn gì về Việt Nam. Nhiều lắm là làm một số 
công việc từ thiện, xã hội hoặc kinh doanh kiểu các mệnh phụ xưa kia đi thăm chiến sĩ để... xoa dầu 
cù là. 

Ông Bùi Hữu Trí, trong mục 30 Năm Tị Nạn của nhật báo Người Việt, số 7271, ngày 3-11-05, 
bài "Cộng Sản Việt Nam Và Cá Tính Của Một Dân Tộc", viết:  

Thanh niên, sinh viên, học sinh quốc nội thất nghiệp khi ra trường, cuộc đời không có tương 
lai. Thay vì đứng lên đấu tranh liều chết một lần cho xong, thì họ lại hèn nhát quên sầu trong ma 
túy và bia rượu. 

Thanh niên, sinh viên, học sinh hải ngoại may mắn được sống trong những xã hội dân chủ, tiến 
bộ, đầy đủ vật chất thì chỉ biết ích kỷ, hưởng thụ cho riêng mình.  

Vậy thì Việt Nam chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm!!! 
THIÊN TAI 

 
Ít lâu nay hẳn ai cũng phải có câu hỏi: Tại sao hồi này, trên khắp thế giới, tai trời ách nước lu 

bu vậy? 
Ít nhất có hai câu trả lời: 
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1 - Loáng thoáng, nghe các nhà khoa học nói rằng vì khí quyển bị ô nhiễm, nhiệt độ trái đất 
tăng, nên xảy ra bão tố, lũ lụt, dịch tễ,... Nhưng nếu thế thì là... nhân tai chứ đâu có phải thiên tai. 
Loài người tạo nên ô nhiễm chứ thiên nhiên đâu có làm ô nhiễm khí quyển. 

2 - Còn lũ bình dân, như tôi, thì cứ giản dị cho rằng: Đó là Trời phạt, Trời ra tai. 
Thế thì lại có câu hỏi Trời là cái gì? 
- Thưa, Trời là đấng quyền phép vô biên, sinh ra muôn vật, cai quản muôn vật.  
- Đấng đó hình dạng ra sao, giống đực hay giống cái, sinh ra muôn vật để làm gì?  
- A, cái này rắc rối nghe. Chỉ biết rằng bất cứ cái gì cũng phải có xuất xứ, có cái sinh ra. Như 

mình do cha mẹ sinh ra, cha mẹ do ông bà, ông bà do tổ tiên, tổ tiên do... ông Trời. 
- Thế ai sinh ra ông Trời. Và nhắc lại: Trời sinh ra muôn vật để làm gì?  
- Thú thực tôi hổng có biết. Nhưng có những tài liệu nói Trời sinh ra muôn vật để làm... sáng 

danh Trời, để vâng ý Trời. 
- Thế thì ông Trời cũng y như con người, muốn được vạn vật qui phụ, tung hô hả? Mà muốn 

thế sao không tạo ra một thế giới tốt đẹp mà nay tai trời mai ách nước?  
- Có sách nói rằng trời sinh ra con người giống hệt ổng. Nghĩa là Trời cũng đủ đầu, mình, và... 

ngũ chi, cũng đủ hỉ nộ ái ố như con người, nên tai trời ách nước là do Trời muốn thử thách con 
người để ban thưởng và trừng phạt. Cho nên cũng có người gọi Trời là Hóa Nhi, là Trẻ Tạo đành 
hanh; kêu là Trời Già cay nghiệt, Tặc Thiên (giặc Trời). Có khi lại láo xược mày tao cả với Trời:  

Lớn đầu chẳng chịu lấy chồng, 
Người ta lấy hết, chổng mông mà gào. 
Gào rằng: Đất thấp Trời cao, 

Sao không thí bỏ cho... tao chút chồng? 
Thế thì hỏi còn Trời, còn Đất gì nữa! 
- Cái gì mà kỳ vậy? Bỗng dưng tạo ra con người rồi bày ra thử thách để thưởng để phạt chơi 

hả? Thế thì thờ phượng ông ta (hóa nhi, cái thằng con nít, cái lão giặc đành hanh) làm gì? Vì có kẻ 
bậy bạ mà vẫn sướng (thưởng), kẻ tử tế vẫn khổ (phạt)? Thì ông Trời có công bình gì đâu? Rồi 
chẳng lẽ thiên tai dịch lệ thì là cả vùng đó mang tội với Trời sao? 

- Ấy, cũng có người cho là thế. Và, nhiều khi chẳng chờ thiên tai, họ tự tạo nhân tai. Chả hạn 
hiện nay một số người Hồi Giáo cho rằng Tây Phương tội lỗi quá, nên họ ra tay giúp Trời tiêu diệt 
để cứu nhân loại. Hay như ông Bush cho rằng ông nhảy sang Trung Đông là do Trời... rỉ tai. 

- Tôi nghĩ rằng Trời là một ý niệm do con người phịa ra, nhằm một mục đích nhất định. Ông 
Moisen cho Trời (Đấng Johovah) là chúa của dân Do Thái, sẽ mang dân tộc Do Thái lên địa vị chúa 
tể hoàn cầu. Ông Constantin cho Trời (Chúa Ba Ngôi) là chúa của dân La Mã, sẽ giúp họ thành lập 
đế quốc trên khắp nơi. Ông Mahomet cho là Trời (Đấng Allah) ra lệnh cho tín đồ Hồi Giáo phải đi 
áp đặt các dân tộc trên toàn thế giới dưới sự thống trị của họ. Mới đây các ông cộng sản thì không 
dựa vào sự huyền hoặc siêu hình nữa, mà cho Trời chính là khoa học, sẽ thiết lập thiên đàng ngay 
dưới hạ giới này. Rồi ông Lênin mang ra bịp mọi người để thiết lập đế quốc đỏ. 

Ông nào cũng thành công rực rỡ, nhưng cũng đều làm tốn bao nhiêu xương máu, nước mắt của 
nhân loại. Nghĩa là chẳng đi đến đâu cả. 

- Thế còn cái việc cho rằng sướng khổ là do cái nghiệp tự mình tạo ra, ở kiếp trước, ở kiếp này 
mà mình được hưởng hay phải trả, hoặc nhãn tiền kiếp này, hoặc tuần tự kiếp sau? 

- Kể ra cũng giải thích hợp lý được một phần. Cái phiền là kiếp này tôi có biết gì về kiếp trước 
đâu mà tôi gánh chịu, mà tội gì tôi phải nằm gai nếm mật cho kiếp sau thằng cha căng chú kiết nó 
hưởng. Vả lại vậy thì nạn nhân thiên tai dịch lệ đều là những kẻ bị quả báo? 

- Xin chịu thua. Cái này không chừng được người ta gọi là cộng nghiệp. Nhưng phối hợp cả 
hai câu trả lời trên, có lẽ Trời là một năng lực huyền bí nào đó điều hành vũ trụ. Khi chúng ta làm ô 
nhiễm mưu sinh, thì "nó" phải điều chỉnh lại, mà sinh ra thiên tai dịch lệ. Còn những ông Trời mà 
thiên hạ bịa ra là chỉ để phục vụ một ý đồ. 
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Xưa kia, thiếu gì kẻ nhân danh đại diện Trời, con Trời (thiên tử) để bắt con người khuất phục. 
Hiện nay, khối Hồi Giáo quá khích lại có hoang tưởng muốn làm bá chủ hoàn cầu, dùng Allah để 
kích thích kẻ cuồng tín. Phe Ki Tô Giáo phải ngăn chặn để giữ địa vị bá chủ hiện nắm giữ, nhưng 
lại không tiện nói ra là chỉ bảo vệ quyền lợi thế tục, cũng không thể nói toẹt ra là cuộc chiến giữa 
Ki Tô và Hồi Giáo nên ông Bush đành nói mí mí Chúa rỉ tai, cốt để kích thích kẻ cuồng tín, coi vậy 
mà cũng còn khá nhiều. 

Thôi thì, có mối đe dọa, thì cũng phải có kẻ ngăn chặn. Ông Đức thích chiến tranh nóng, ông 
Nga thích chiến tranh lạnh, ông Hồi thích chiến tranh khủng bố, rồi sẽ đến ông Tàu thích chiến 
tranh bành trướng. Kể còn có ông Mỹ ngăn chặn giùm thì cũng còn là cái may. Dù sao thì nhân loại 
cũng đã tránh được cái họa phát xít, cái họa cộng sản. May ra rồi sẽ thoát được cái họa phải theo 
một tôn giáo khắt khe hay cái... hoàng họa Tàu phù. 

 
 
 

NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI 
 
Đọc bài của bà Dương Thu Hương đăng trên tờ Cánh Én 140, tôi lạ quá. Trước hết là bà khẳng 

định: 
Chí ít bài phát biểu này cũng sẽ bao hàm tất thảy những ý nghĩ của tôi trong giai đoạn dài, và 

tôi sẽ không trở lại vấn đề này lần nữa.  
Nghĩa là bà không còn chấp nhận bàn bạc gì cả. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của bà 

Hương, không giám thưa thốt gì cùng bà. 
Nhưng giữa chúng ta, thì tôi thấy cần... quảng diễn. Vì những điều bà Hương nói vô cùng nguy 

hiểm. 
Bà Dương Thu Hương là nhà văn có thế giá. Về văn tài, tôi không giám lý đến. Nhưng về thế 

giá thì khó lòng ai giám chối cãi. Bà chửi nhà nước cộng sản như tát nước vào mặt mà họ có làm gì 
đâu?. 

(Có lẽ đụng đến bà, thì có thể quốc tế can thiệp chăng? Thực ra can thiệp, thì nhà nước cũng 
cần quái gì. Can thiệp dài dài, nhưng nhà nước coi như không, thì làm gì đây. Linh mục Lý, thượng 
tọa Quảng Độ, ông Nguyễn Đan Quế, vv... muốn nặng tay nhẹ tay với ai thì cũng tùy lượng nhà 
nước thôi, vậy xá gì một bà xồn xồn) 

Thế mà chẳng hiểu sao bà Hương bỗng nhiên: 
Trước hết, tôi xin được nói vài lời phi lộ. Tôi không chỉ là người chuyên đấu tranh cho dân 

chủ, tôi cũng còn là người viết văn, vì lẽ đó, chắc chắn trong vài năm tới, nếu Trời Phật còn cho 
sống, tôi sẽ không có cơ hội gặp gỡ mọi người, trả lời các cuộc phỏng vấn hoặc tham gia bàn luận 
về những vấn đề liên quan đến đất nước. 

Thế là thế nào? Có nghĩa bà tiên liệu là vài năm nữa bà sẽ bị bắt, bị cô lập, không ai được tiếp 
xúc? Mà vì "là người viết văn" hay vì là "người chuyên đấu tranh cho dân chủ", hay vì cả hai? Theo 
lời văn, thì nếu "chỉ là người chuyên đấu tranh cho dân chủ" có lẽ không sao. Nhưng vì "còn là 
người viết văn" (nên) "vì lẽ đó, chắc chắn vv...". 

Ở dưới chế độ xã nghĩa, thì dự kiến vài năm nữa mới có thể bị bắt giam kể ra cũng quá lạc 
quan. Tôi thì cho rằng người sống dưới chế độ đó cầm chắc bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt giam 
ấy chứ. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều tôi quan tâm. Giản dị là vì còn vài năm nữa, thì cũng 
còn chán thời giờ... tự do. Điều quan tâm của tôi là bà Hương chia cuộc chiến tranh Việt Nam ra 
làm hai: Cuộc chiến chống Pháp là thần thánh 

Cuộc chiến chống Mỹ là ngu xuẩn. 
Tại sao? 
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Cuộc thứ nhất thần thánh vì là do... Bác Hồ chỉ đạo. Đó là cuộc kháng chiến chống Pháp và 
"dù cả mấy chục triệu người sục sôi như lửa cháy" Bác Hồ "cũng vẫn phải tìm mọi biện pháp mềm 
dẻo hi vọng né tránh hoặc trì hoãn cuộc chiến". Vậy là... Bác Hồ yêu hòa bình. Bà viết: 

Khép lại trang này, tôi xin khẳng định một lần nữa, đối với tôi (DTH), cuộc chiến tranh chống 
Pháp thực sự là cuộc chiến tranh Thần Thánh. 

Có thể bà Hương thành thật nghĩ như thế, là quyền của bà, vì bà sinh ra và lớn lên trong một 
môi trường chặt hẹp, hạn chế sự hiểu biết cần thiết. Do đó, có thể bà Hương không biết cuộc chiến 
này do người cộng sản phát động và chỉ đạo. Người cộng sản không chiến đấu để chống xâm lăng, 
để quốc gia độc lập. Bà Hương không biết việc "mềm dẻo" của... Bác Hồ là để tìm thời gian, tìm 
đồng minh tiêu diệt người quốc gia. Bà Hương không biết là cuối 12/46 người thành phố bị lùa đi 
tản cư, nhà cửa bị tiêu thổ, mà chỉ đầu 1/47 đã lục tục hồi cư, giã từ "khiến chán". Chỉ một số nhỏ 
người bị mê hoặc, bị kẹt và những người thôn quê, rừng núi không biết đi đâu đành chịu ách một cổ 
đôi tròng: Pháp càn quét, Cộng Sản khủng bố. Cũng có thể bà Hương không biết hai "chiến thắng 
dòn dã" của Chiến Dịch Biên Giới và Điện Biên Phủ là do Tàu chỉ đạo, khí giới quân dụng Tàu, là 
Tàu dùng Việt Nam để ép Tây phương phải chấm dứt việc làm ngơ sự hiện diện của Tàu, phải đàm 
thoại với Tàu, còn "Bác Hồ" thì chỉ lo bổn phận "ngọn cờ đầu của vô sản thế giới", điều mà lúc làm 
chúc thư, "Bác" đã hãnh diện hoàn tất nhiệm vụ. Còn cuộc thứ hai ngu xuẩn là vì do Lê Duẩn chỉ 
đạo. Và bà Hương viết:  

Cuộc chiến tranh chống Mỹ, với tôi là cuộc chiến tranh ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc. 
Nó là sự xung đột giữa hai thế lực hiếu chiến. 

Là vì: 
Chính chủ tịch Hồ Chí Minh lại là người thứ nhất phản bác lại cuộc chiến tranh này trong Đại 

Hội Đảng lần thứ ba (1960)... cùng với dữ kiện Bác Hồ kính yêu phải buộc tuân theo đa số và vì 
yếu thế phải sắm vai hề theo ý của hai người đồng chí trở thành cai ngục. 

Cũng lại... Bác Hồ yêu chuộng hòa bình. Và, "Bác Hồ", gian hùng số một trong toàn lịch sử 
nước nhà, nếm cơm khắp năm châu bốn biển, an phận "sắm vai hề" suốt mười năm (19-9-59 đến 2-
9-69) dưới trướng tên ký ga suốt đời quanh quẩn xó bếp và ăn cơm tù Côn Đảo. 

Nhưng không chừng bà Hương có nghe lén thấy lời Bác... thầm thì phản bác chiến tranh 
chăng? Nên bà Hương tin Bác yếu xìu, phải sắm... vai hề. Còn thì có thể bà Hương không biết gì về 
việc 1954 Bác Hồ ra chỉ thị cán bộ chôn khí giới và nằm lại Miền Nam. Bà Hương không biết gì về 
ngày 14-9-1958 Bác Hồ ra lịnh cho Phạm Văn Đồng xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung 
Cộng để lấy quân kinh viện. Tháng Giêng 1959 Hà Nội ra Nghị Quyết 15 Đề Cương Cách Mạng 
Miền Nam. Là đã đủ khiến ông Ngô Đình Diệm phải ra sắc lịnh 10/59 ngày 6-5-1959 lê máy chém 
đi khắp nơi để chặt đầu cộng sản. Rồi 13-5-1959 Bác phê chuẩn "nhiệm vụ cách mạng", quyết tâm 
xâm lược, và 19-5 thượng tá Võ Bẩm được lịnh Bác thành lập Binh Đoàn 559 lên đường vào Nam. 
Có thể bà Hương không biết việc tháng Bảy 1959 Bác Hồ sang Nga nhận chỉ thị, trong nước cho 
lập đoàn 759 tiếp vận vào nam bằng đường biển. Ngày quốc khánh 2-9-1959, Bác phong quân hàm 
đại tướng cho Nguyễn Chí Thanh, thượng tướng cho Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn, trung tướng 
cho Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Song Hào, thiếu tướng cho nhiều người 
khác (những vị này đều có mặt tại chiến trường Miền Nam). Bác thành lập đoàn 959 lo dự trữ thực 
phẩm, đạn dược, nơi nghỉ quân tại hành lang Lào. Chỉ từ 5 tới 10 tháng 9, 1959, tại Đại Hội Ba của 
Đảng, Lê Duẩn mới được Bác cho làm bí thư thứ nhất (chưa được là tổng bí thư). Thế mà ngày 26-
9, cộng sản đã chạm súng cấp tiểu đoàn với quân của Sư Đoàn 11 Khinh Chiến Việt Nam Cộng 
Hòa, ngày 26-1-60 đã tấn công Trung Đoàn 32, lấy đi trên 1000 vũ khí đủ loại. Thế thì là công "hòa 
bình" của Bác hay tội "hiếu chiến" của Duẩn? Bà Hương lại có thể không hề biết... Bác tuyên bố 
"dù đốt cả dãy Trường Sơn, dù 5 năm 10 năm, dù lâu hơn nữa" cũng quyết chiếm Miền Nam. 

Còn nhiều lắm. Nhưng sơ sơ vậy đủ thấy bà Hương chẳng biết cái quái gì cả. Hoặc bà Hương 
biết tỏng tòng tong nhưng vờ ngây thơ cụ. 
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Bà Hương xung phong "xẻ dọc Trường Sơn" chống Mỹ cứu nước. Đoàn Thanh Niên Xung 
Phong Chống Mỹ Cứu Nước chỉ thành lập năm 1965. Không biết bà Hương xung phong vì lời kêu 
gọi... hòa bình của Bác "sắm vai hề" hay của tên... ngu xuẩn hiếu chiến Lê Duẩn. Xung phong như 
thế, nhưng bà Hương lại khẳng định chủ nghĩa cộng sản lo chuyện quốc gia lo chuyện hòa bình, 
đảng cộng sản lo chuyện quốc gia lo chuyện hòa bình, Bác Hồ lo chuyện quốc gia lo chuyện hòa 
bình. Chỉ hai... cái thằng mắc dịch Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mới quốc tế, mới hiếu chiến. Còn... cái 
thằng Mỹ cũng hiếu chiến nữa. Sao không hòa bình đi. Mặc... bu hai thằng Nga, thằng Tàu nó làm 
gì thì làm chứ. Để ngày 30-4-75, bà có mặt ngay tại Sài Gòn... giải phóng dân Ngụy khỏi cái ách 
phồn vinh, thoải mái giả tạo. Rồi ngồi ở lề đường gậm nhấm việc bị lường gạt. 

Nhưng chắc chẳng dại gì mà đi phù suy, bà đi phù thịnh, 1977, bà trở về Hà Nội, và... gia nhập 
Đảng. Bà Hương là đảng viên lúc này, thì bà Hương tuyên thệ với Đảng, với cụ Mác, cụ Lê, cụ Xít, 
bác Mao, bác Hồ đã đành. Nhưng bà Hương có tuyên thệ với hai Bác Lê không ? Để "cũng trong 
năm đó, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà Bên Kia Bờ Ảo Vọng được xuất bản tại Việt Nam, bán 
được 100,000 bản." (Alan Riding, New York Times, July 11, 2005). 

Thú thực, tôi không biết bà Hương thuộc phe nào: cầm quyền, thất thế, gián điệp, hay đấu 
tranh cho... dân chủ. Nhưng chí ít (chữ của bà Hương) thì điều rõ ràng rành mạch là nay bà Hương 
suy tôn... Bác Hồ. Mà điều này thì tốt cho tất cả các thành phần trên. Chủ nghĩa đã vào xọt rác, 
Liên Xô đã ngủm cù đèo, Trung Cộng hết chiếm đảo lại bắt dâng lãnh thổ lãnh hải, Đảng thuần một 
lũ lưu manh,... thì biết dựa vào cái gì bây giờ cho có thể thành cái giống người. Vậy duy nhất cái 
xác chết thối tha của "Bác" cũng còn là điểm tựa để mà nói rằng mình đã không vì ngu độn mà tiếp 
tay cho lũ phản bội quốc gia dân tộc, chưa kể còn có thể kể công, hoặc ít ra cũng phân bua được 
rằng tôi đâu có lầm đường, có gây nên tội, tôi đâu có hiếu chiến, tôi chỉ theo chân Bác... hành quân. 

Đó, cái không biết gì hay cái ngây thơ cụ chết người của bà Hương, với những ai cứ thấy bà 
đanh đá chửi rủa là đã tưởng bở!!! 

 
 
 

CŨNG NÊN NHẬN DIỆN TÍ TI 
 
Ít lâu nay, trên internet, các vị "chống đối" trong nước viết bài xỉ vả Đảng và Nhà Nước ghê 

quá, kể cả xỉ vả Chủ Nghĩa Mác-Lê nữa là khác, mà bằng ngôn ngữ rất là thậm tệ. 
Chúng tôi tạm biết là thực ra những bài vở như thế chỉ ở ngoài này là có người chịu khó đọc – và 
có nhiều huyễn tưởng –  mà thôi. Trong nước, phần không được đọc, phần cũng chẳng mấy người 
quan tâm. Vả chăng Đảng và Nhà Nước hiện nay coi như là chẳng ai (người Việt Nam) làm gì nổi, 
thì viết lách lăng nhăng có ăn nhằm gì. Thế nhưng, theo chúng tôi nghĩ, để cho có người (Việt 
Nam) dùng những ngôn từ thậm tệ xúc phạm quá đáng cũng là điều khó hiểu và khó chấp nhận. 
Vậy thì sự việc có một nguyên do nào đó: 

1/ có phải đó là chủ ý của Đảng, Nhà Nước? 
2/ nếu đúng, thì lý do, động lực, chủ tâm của Đảng, của Nhà Nước, của những vị lên tiếng là 

gì? 
3/ hay là có sự phân hóa, Đảng và Nhà Nước không có đủ uy tín cấm đoán các phe khác? 
4/ nếu vậy, trong những vị này, ai thuộc phe nào? 
5/ có phe nào thực tâm phản tỉnh, vì quốc gia dân tộc, và có những vị nào xét ra thực tâm, có 

thể tin tưởng được? 
Chúng tôi không trả lời được, nhưng vẫn có chút băn khoăn, là do thấy: Các ông các bà "chống 

đối" chẳng những bạo mồm bạo miệng đối với Đảng, Nhà Nước, Chủ Nghĩa mà còn bạo mồm bạo 
miệng đối với nhau nữa. Rõ ràng là chẳng có tính chất yêu nước thương nòi gì cả, vì giữa các ông 
bà đó đã chẳng yêu thương nổi nhau, tố cáo nhau loạn xà ngầu y là những con buôn ở cái... chợ trời 
dân chủ [1]. Nhất là kể từ sau khi ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ về. Vậy, biết tin vào ai? Trong 
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những vị này, theo chúng tôi, đáng nể nhất là bà Dương Thu Hương. Thú thực, chúng tôi không 
biết gì về bà Hương, ngoại trừ những điều đọc được ở những bài viết, những câu trả lời phỏng vấn 
của chính bà. 

Theo thế, thì bà sinh năm 1947, nghĩa là khi bắt đầu có cuộc xung đột Cộng Sản-Pháp. Cũng 
theo bà cho biết trong bài báo "She dares to live free" của Brian Eads thì thân sinh bà là thợ may, 
tham gia du kích quân năm 1949. Nhưng nay bà lại nói ông học trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Pháp 
tại Hà Nội, tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến và làm việc dưới một tàu buôn của Pháp trước thời chiến 
tranh [2]. Không biết bà Hương sinh ở khu cộng sản kiểm soát hay vùng Pháp tạm chiếm. Có nhiều 
phần là gia đình bà ở vùng Pháp tạm chiếm, cho nên bà nội bà là địa chủ mà không thấy nói bị đấu 
tố, dù bà có chứng kiến người khác bị, vào đợt 5 (1955). Mà sinh ở đâu thì khi đất nước chia đôi 
(1954), bà cũng chỉ mới 7 tuổi, chưa biết cái gì. 

Nhưng nay 60 tuổi (ta?), bà vẫn khẳng định được cuộc chiến cộng sản-Pháp 1946-54 là cuộc 
chiến thần thánh của "Bác Hồ" đánh Pháp giành độc lập. Bà làm như không biết "Bác Hồ" là cộng 
sản. Cộng sản không làm việc quốc gia, mà làm việc quốc tế. Bà cũng như không cần biết rằng 
"Bác Hồ" tận diệt các đảng phái quốc gia, các cá nhân yêu nước, rước Pháp từ Nam ra Bắc để làm 
gì. Và cuộc chiến Cộng Sản-Pháp 1946-54 hoàn toàn không cần thiết. Nó chỉ cần thiết cho việc 
bành trướng đế quốc Nga Xô và làm quốc gia dân tộc chết chóc, đổ vỡ, lầm than trong khi tất cả 
các thuộc địa khác đều được trả lại độc lập không tốn một giọt máu và đều trở thành rồng thành hổ 
từ lâu. Bà quên mất trong tổng kết trận Điện Biên Phủ, "Bác" tuyên bố: Nhận chỉ thị của Quốc Tế 
Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ (Lịch Sử Đảng Cộng 
Sản Đông Dương, nhà xuất bản Sách Giáo Khoa Mác Lê Nin, Hà Nội, 1979, trang 29) Bà theo học 
Trường Lý Luận Nghiệp Vụ. Tên trường thì vậy, nhưng chẳng hiểu sao bà lại được học (theo bà là) 
vì có khiếu... diễn kịch và múa hát! Rồi 1968 (21 tuổi) bà xung phong đi làm việc tại Ủy Ban Văn 
Hóa Quảng Bình -- việc văn phòng, việc diễn xuất, việc xẻ núi lấp đường hay việc nào khác -- mà 
bà gọi là ra trận. Nhưng bà lại cho cuộc chiến mà bà xung phong ra trận là ngu xuẩn. Ngoài 20 tuổi, 
chẳng còn bé bỏng gì, sao bà lại xung phong vào một việc làm ngu xuẩn? Bà quên cái chuyện bà 
học Mác Lê, rằng đã là cộng sản thì đều phải làm nghĩa vụ quốc tế, bành trướng về Nam Việt, sang 
Lào, sang Kampuchia, rồi sang Thái, sang Mã Lai, sang Tân Gia Ba,... Bà lại lý luận rằng là nó do 
Lê Duẩn chủ trương còn "Bác Hồ" phản bác. 

Bà lơ các việc: Năm 1954, "Bác" chỉ thị cán bộ chôn khí giới nằm lại Miền Nam. Năm 1958 
"Bác" dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu lấy quân viện. Tại Hội Nghị 15 (Đợt I) của Ban Chấp 
Hành Trung Ương Đảng, từ ngày 12 đến 22 tháng Giêng 1959, "Bác" chuẩn y "Đề cương cách 
mạng Miền Nam". 19-5, ngày "sinh nhật Bác", Bác ủy Võ Bẩm thành lập binh đoàn 559 nam tiến. 
Đợt II, từ ngày 10 đến 15-7, "Bác" ra nghị quyết 15 về "nhiệm vụ cách mạng", rồi cũng tháng 7, 
"Bác" sang Nga nhận chỉ thị, lập đoàn 759 tiếp vận cho Miền Nam bằng đường biển; ngày "quốc 
khánh" 2-9 phong quân hàm cho một lô tướng để đi Nam, thành lập đoàn 959 lo dự trữ thực phẩm, 
đạn dược, nơi nghỉ quân tại hành lang Lào; tháng 12 lập binh chủng thiết giáp để tấn công bằng 
đường núi. Năm 1960, ngày 1-6, "Bác" tổng kiểm tra dân số để bắt lính đi Nam; tháng 9, tại đại hội 
Đảng lần thứ 3, thay vì chọn Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp là những người uy tín nhất -- nhưng 
ngả theo Nga sống chung hòa bình -- "Bác" gọi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ am tường chiến trường trong 
Nam ra giao chức vụ lớn (bí thư thứ nhất, trưởng ban bảo vệ Đảng); phái "đại tướng" Nguyễn Chí 
Thanh (Sáu Vi, Trường Sơn) vào Nam thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngày 20 tháng 
12. Năm 1965, tháng 5, "Bác" cùng Xuân Thủy và Lê Văn Lương đến Trường Sa gặp cụ Mao, đưa 
trình một bản phác 12 con đường xâm nhập, xin thiết lập hoặc sửa chữa để leo thang chiến tranh. 
Do lời xin của "Bác", cụ Mao cho thiết lập quân đoàn hậu cần (Corps of the Chinese Rear Services, 
Zhongguo houjin budui), lính mặc quân phục, công binh mặc đồng phục công nhân Việt Cộng 
phòng giữ vùng trời vùng biển Bắc Việt cho tới 6 dặm cách vĩ tuyến 17 để lính Việt Cộng vô Nam 
[3]. Năm 1967, ngày 19-3, "Bác" chủ tọa lễ thành lập binh chủng đặc công cùng với Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp; tháng Tư, "Bác" sang Bắc Kinh chữa bịnh, cụ Mao dạy thôi đánh du kích 
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mà dàn trận địa ở Miền Nam, "Bác" vội truyền đạt lịnh cụ Mao cho các lãnh đạo ở Hà Nội; ngày 
21-7, "Bác" tiếp hai ông bạn Pháp Herbert Marcovich và Raymond Aubrac (hồi 1946 sang Pháp 
theo dõi Hội Nghị Fontainebleau, "Bác" ở nhà ông sau), do Henri Kissinger móc nối thương lượng, 
nhưng "Bác" không chịu, rồi họp đại hội khoáng đại thứ 14 của Đảng, vào tháng Chạp, quyết định 
việc tổng tấn công Mậu Thân 1968, vv... 

Tuy nhiên, dù với những việc cụ thể như trên, từ khi phê chuẩn "đề cương cách mạng Miền 
Nam" (1959), đến ngày đi gặp cụ Mác cụ Lê (1969), là 10 năm, bà Hương vẫn cho là "Bác" phải... 
sắm vai hề, theo ý của hai người đồng chí (Lê Duẩn và Lê Đức Thọ) trở thành cai ngục! 

Năm 1968, "Bác" viết di chúc:  
"Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền 

Trung. Một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó... Vì 
vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn 
anh khác..."  

Chắc "Bác" lẫn thật nên mới không muốn đề cao công... cứu quốc mà chỉ khoe thành tích hoàn 
thành nhiệm vụ do Quốc Tế 3 giao phó, chẳng mong tổ tiên ông bà, mà chỉ sẵn sàng gặp cụ Mác, 
cụ Lê. Nên bài thơ: 

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua 
Thắng trận tin vui khắp nước nhà. 
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. 

là của một tên nào đó nhái tài làm thơ con cóc và giọng xứ Nghệ của "Bác" đọc làm hiệu lịnh tổng 
tấn công đó mà thôi, kể cả khi hét lên thật to hai chữ "Tiến lên!". Và rồi chưa hai tháng sau lại có 
bài thơ "Không đề", ra lịnh tổng tấn công đợt nhì:  

Đã lâu không làm bài thơ nào, 
Nay lại thử làm xem ra sao. 
Lục khắp giấy tờ vẫn chưa thấy. 
Bỗng nghe vần "thắng" vút lên cao. 

Lại đầu năm Kỷ Dậu có bài "Mừng xuân 1969" kêu gọi tấn công nữa:  
Năm qua thắng lợi vẻ vang, 
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. 
Vì độc lập, vì tự do, 
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. 
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào! 
Bắc Nam xum họp, xuân nào vui hơn. 

Cũng đầu 1969, "Bác" còn lẫn hơn, nên khi phái đoàn Liên Minh Trịnh Đình Thảo từ Nam ra 
Bắc xin đến "nhà sàn" yết kiến, "Bác" đã từ chối mà thân hành đến thăm bằng cửa sau, gặp bà Thảo 
đang... trang điểm, làm phái đoàn cảm động... són nước mắt. Tới 1975, bà Hương đã có mặt tại Sài 
Gòn và "khóc ngày 30-4-75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ". Tuy thế, 1977 bà vẫn về 
Hà Nội gia nhập Đảng, được xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, bán được 100,000 bản. 1984 đi 
Moscow, 1988 làm phim, đọc diễn văn tại Hội Nghị Của Trí Thức Hà Nội và được ông Nguyễn 
Văn Linh ôm hôn thắm thiết. 

Rồi không biết do cái việc viết bài diễn văn cho Nghị Hội Những Nhà Văn năm 1989, hay do 
việc liên lạc với ông bác sĩ Bùi Duy Tâm từ Mỹ về, hay vì chuyện khác (theo lời qua tiếng lại giữa 
hai người, thì ông Tâm nói mưu đồ về làm tổng thống, bà Hương làm đệ nhất phu nhân, nhưng bà 
cải chính bảo đã uống thuốc diệt dục, trở thành lãnh cảm, làm gì có chuyện du dương), bà bị ông 
Linh mắng là con đĩ chống Đảng, 1990 bị khai trừ khỏi Đảng và Hội Nhà Văn, bị tướng Dương 
Thông bắt giam từ tháng 4 đến tháng Một, 1991. Theo bà, chính phủ Pháp phải chi cả hơn chục 
triệu Mỹ kim để Nhà Nước thả bà. Chúng tôi nghĩ nước Pháp chưa bao giờ tử tế với dân tộc Việt 
Nam, huống gì với một cá nhân Việt nào. Có lẽ vì một quyền lợi nào đó, Pháp viện trợ Việt Nam 
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đánh đổi một số điều kiện, trong đó có điều kiện thả bà mà thôi (thực ra bà được tha cùng dịp với 
Nguyễn Chí Thiện, Doãn Quốc Sĩ, linh mục Lê Đan Quế do sự can thiệp của Văn Bút Quốc Tế). 
Sau đó, 1994, bà đi Paris lãnh chức Hiệp Sĩ Nghệ Thuật Và Văn Chương (Chevalier des arts et des 
lettres) của Bộ Văn Hóa Pháp và mới đây (2/2006) để ra mắt cuốn Chốn Vắng (Terre Des Oublis, 
No Man's Land). Bà lại có mặt tại Hoa Kỳ tham dự Liên Hoan Văn Chương Quốc Tế (Festival 
International Literature) từ ngày 25 đến 30-4. Cuối cùng, ngày 11-5-06, một ông Nguyễn Quí Đức 
nào đó phỏng vấn bà Hương trong chương trình Pacific Times (KQEDFM88.5), mệnh danh là 
"Buổi phỏng vấn cuối cùng khi Dương Thu Hương giã từ vũ trường chính trị" (Nguyễn Khoa Thái 
Anh thu thanh và chuyển ngữ, đăng trên nhật báo Người Việt số 7472, ngày 23-5). Tôi xin tóm tắt 
lại những điểm chính trong bài phỏng vấn. Hi vọng rằng không làm sai lạc ý nghĩa của nó: 

Bà Hương lớn lối rằng năm 1994, nhà nước Pháp đề nghị bà ở lại làm tị nạn chính trị nhưng bà 
từ chối, mặc dù nhà nước Việt Nam không muốn bà về (đẩy bà ra), khiến có cả một chiến dịch báo 
chí Pháp Mỹ "sẵn sàng lên đạn" và ông Philippe Armee, sếp lớn của La Presse de la France phải 
đứng ở phi trường ba tiếng đồng hồ, chờ cho Việt Cộng lục soát, rồi chở bà về nhà. Lý do bà quyết 
về là do bà tự cho có nhiệm vụ nói lên tiếng nói mà người khác phải nói thầm nói vụng. Mười hai 
năm đã qua, cái giai đoạn căng thẳng nhất đã qua rồi, bây giờ là thời điểm bà rời bỏ vũ trường 
chính trị (sic), vì nhiệm vụ của bà đã kết thúc, đã có hơn 100 người ký tên vào bản kiến nghị đòi 
hỏi lập đảng đối lập. Quyết định này bà đã công bố với tất cả mọi người trước khi đi. Thời này gió 
đã xoay chiều, là khoảnh khắc thích hợp cho lớp mới đấu tranh dân chủ, có rất nhiều thuận tiện, chỉ 
trừ họ phải đấu tranh với những cái xấu ở trong chính họ (ý hẳn muốn nói Nữ Oa đã đội đá vá trời, 
dẹp mọi trở ngại, đường đất đã thênh thang, bọn hậu tiến chỉ còn trực chỉ). Riêng phần bà mà ở 
ngoài thì Việt Cộng mừng lắm. Bà chỉ đánh nhau với họ ở trong nưóc, đánh giáp lá cà, gươm đối 
gươm, súng đối súng, dao kề dao. Vì bà mà họ phải chịu đựng bao nhiêu hệ lụy, bây giờ họ sẽ được 
cởi trói. Nay đã ra ngoài thì "cái trò ấy" không thích hợp với bà. Vậy phận sự đối với dân tộc, bà đã 
làm xong. Bây giờ bà chỉ giữ lấy một vai trò là người viết thôi. Người phỏng vấn có hỏi là bà đang 
viết những gì. Bà Hương cho biết không có thói quen nói những gì đang làm hoặc sắp làm, vậy xin 
vui lòng chờ đợi. Nếu bỏ qua mọi ẩn khuất, mà cứ xét theo thường tình, thì Việt Cộng văn minh 
quá xá. Muốn nói gì thì nói, muốn đi đâu thì đi. Chưa bao giờ người Việt Nam được như vậy, thời 
Pháp thuộc, thời dân chủ cộng hòa, thời cộng hòa. Nhưng nhìn lại, thấy cũng chỉ tùy người thôi. 
Thày Quảng Độ, thày Huyền Quang chẳng hạn ngay đi trong nước cũng bị nhúm liền. Thế thì là 
làm sao? 

Cần phải xét đến gốc gác, quá khứ và hiện tại của đương sự có trong sáng hay không? Chỉ 
riêng bà Hương thôi, căn cứ trên chính những điều bà viết, bà nói, thì thấy nhiều sự sai sự thực, tiền 
hậu bất nhất lắm. Làm sao mà tin được sự thành thật cần có của một tấm lòng yêu nước, thương 
nòi? 

Cho nên ngay ăn nói ngỗ ngược như bà Dương Thu Hương cũng chưa chắc đã là do "thái độ 
can cường và tấm lòng đối với con người và đất nước" đâu. Ông Đinh Quang Anh Thái, xướng 
ngôn của Đài Little Saigon Radio và phóng viên của Viet Tide [4], chớ nên vội "cảm phục và xem 
như một người chị tinh thần". Xin nhớ khối người đã vì vội thấy "thái độ can cường và tấm lòng 
đối với con người và đất nước" của tên lưu manh Nguyễn Tất Thành [5] mà "cảm phục và xem như 
một cha già dân tộc", nên ngày nay chúng ta mới khốn nạn. 

Riêng tôi thì, ngay từ đầu, lại cứ vẫn tự hỏi mình rằng: Liệu có thể bà Hương là một thứ Ba 
Sơn Đỗ Hữu Cảnh (chuyên viên thành lập mặt trận chống cộng cuội)? Bả được nói năng xả láng, để 
mấy người đối lập chân chính trong nước hùa theo, thổ lộ hết tâm tình, để Đảng biết hết mà cụ bị 
biện pháp khi cần thiết; còn nay thì bà đóng vai ngậm miệng để nhắn nhe những người chống cộng 
ngoài này: Ở ngoài nước, quí vị chẳng có thế giá gì để mà nói năng. Phải như tôi xưa kia ấy: Về 
trong nước mà nói, còn ở ngoài thì hãy im đi. 
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Bà Hương ở trong nước... ị vào mặt cộng sản không sao, nhưng người chống cộng chân chính 
lớ quớ thì nhừ xương ngay, đừng có tưởng bở mà nói năng phóng túng, rồi đi Mỹ chữa bệnh, đi 
Pháp ra mắt sách. Còn ở ngoài này mà im thì... tiện việc nhà nước quá!!! 

 
1. Tựa bài viết của ông Nguyễn Thanh Giang 
2. Trước thời chiến tranh tất nhiên phải là chiến tranh thế giới (1939-45), vì trước chiến tranh Cộng Sản-Pháp 
(19-12-1946), ở ngoài Bắc chẳng có tàu buôn Pháp, cũng chẳng có ai làm cho Pháp. 
Nhưng trước thế chiến cũng chẳng có trường cao đẳng nào của Pháp dạy vô tuyến điện, nói gì dạy tới cấp kỹ 
sư (ingénieur). Các trường cao đẳng khác -- thương mại, mỹ thuật, công chính, canh nông, vv... -- chỉ dạy đến 
cấp cán sự (agent technique) mà thôi. Việc mà thân sinh bà Hương làm là việc của một điện tín hay hiệu thính 
viên (radio télégraphiste) chuyên gửi và nhận tín hiệu bằng mật mã Morse tích tích te te, và có thể ông theo 
ban Bưu Chính và Điện Báo (Section des Postes et Télégraphes) hoặc ban Điện Báo Vô Tuyến (Section 
Radiotélégraphie), cùng mở theo nghị định ngày 7-3-1926, của Trường Thương Mại Đông Dương (École de 
Commerce de l'Indochine) thiết lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 2-11-1920. 
3. Chỉ tính đến tháng 6, 1968, Trung Cộng đã thiết lập 1,206 cây số đường, xây 305 cây cầu, 4,441 cống, 476 
cây số đường sắt. Cho đến khi rút về, 320,000 lính Trung Cộng đã bắn hạ 1,707, làm hư 1,608 máy bay, bắt 
sống 42 phi công Mỹ.  
4. Tác giả loạt bài phỏng vấn Duong Thu Hương đăng nhiều kỳ trên Viet Tide.  
5. Tạm coi như tên thực của Hồ Chí Minh. 

 
 
 

ĂN NGON, MẶC ĐẸP 
 
Sách báo, phim ảnh hiện diện là để phục vụ văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thông tin 

nghị luận. Những mục này tất nhiên đều cốt để phục vụ con người, đời sống con người. Nhưng 
cũng có khi chúng được dùng để giáng họa cho con người, khi chúng thuộc loại nhảm nhí hay do 
những người sử dụng chúng một cách nhảm nhí. Chả thế mà người xưa có câu: Science sans 
conscience n'est que ruine de l'âme (khoa học mà không có lương tâm thì chỉ là sự làm suy đồi tâm 
hồn). Chẳng hạn những sách báo tuyên truyền của cộng sản, những bài viết nhảm nhí, những quảng 
cáo của lũ con buôn bất lương, những phim ảnh bạo lực, đồi trụy. Nếu nói là phục vụ con người, thì 
ra người Việt Nam chúng ta xưa nay rất là thiếu sót, không thấy có một vài loại sản phẩm... thành 
khẩn phục vụ con người. Chẳng hạn con người ai mà chẳng khoái... tứ khoái. Vậy mà ta chẳng có 
sách nào dạy cách làm... sương cho sáo. Có lẽ vì dân ta nghèo quá, chỉ cần no cơm ấm áo là quí rồi, 
chưa thấy cần những loại sách đó. 

Nhưng nay, thì chúng ta đã khá to. Ở bên nhà, tôi không rõ, nhưng ở hải ngoại, nhất là ở Hoa 
Kỳ, tôi đã thấy chúng. Cũng lại có lẽ vì nay ở ngoài này, chúng ta dư ăn dư mặc, nên phải lo đến 
chuyện cao xa chăng. 

Nhiều nhất là sách dạy làm tình hay nói về việc làm tình, mà các cụ cổ hủ gọi là... dâm thư, từ 
Nhục Bồ Đoàn, Tố Nữ Kinh, Kama Sutra đến các... sáng tác phẩm. Các sách này quí lắm, đều được 
bọc nylon kỹ càng với lời dặn cấm mở, mở ra là phải mua. Thứ đến là sách gia chánh, dạy cách nấu 
nướng các món ăn. Mới đây lại lai rai các sách nói về chuyện săn bắn, cờ bạc. Nhất là sự vừa ra lò 
rất ồn ào của cuốn sách "Rượu Vang, Món Quà Của Thượng Đế" do tác giả là chuyên gia về rượu 
vang có... chứng nhận (certified specialist of wine), nghĩa là tài ba lắm, công phu lắm. 

Thế là tứ khoái "ăn, ngủ, đ..., ị" đã có sách dạy nhị khoái ăn, đ... Chắc nay mai sẽ có sách dạy 
cách ngủ và cách... ị. Tứ đổ tường tửu sắc yên đổ, thi cũng lại đã có tam tửu, sắc, đổ. Nay mai tất sẽ 
có sách giảng dạy cách thưởng thức thú ma túy, công yên, cóng lọ. 

Kể ra thì cũng đáng hãnh diện về quí vị tác giả này lắm. Phải giàu sang, phú quí, hào hoa, 
phong nhã ghê nơi. Thiên hạ có đã lâu, nay mình cũng phải có chứ. Chỉ có điều, thiên hạ họ no cơm 
rửng mỡ, hết việc làm, bày đặt ra để tiêu thì giờ hay moi tiền tụi tiền dư bạc lắm chẳng sao. Đồng 
bào chúng ta từ bao lâu nay chưa được một ngày nào no ấm, nhất là hiện nay đang vác cái ách cộng 
sản ngàn đời chưa hề xảy ra, chúng ta được may mắn du học, du hành, du hí, hưởng lạc, không còn 
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việc gì làm, nếu có lên cơn viết những sách này, để khoe khoang sự hoạnh phát, sự hãnh tiến, sự 
trưởng giả học làm sang, rồi phổ biến hạn chế trong đám thân bằng quyến thuộc hú hí với nhau lại 
cũng chẳng sao. Nhưng mang ra nghênh ngang phô bày không đếm xỉa đến cái thiếu thốn, đau khổ 
của đồng bào thì thật là một sự nhẫn tâm quá đáng. 

Vì hẳn đồng bào chẳng mong đợi ông chuyên gia đó về nước nhập cảng rượu vang để... cải 
thiện bữa cơm cho họ hoặc trồng nho, ủ rượu để xuất cảng cạnh tranh bán lấy ngoại tệ... xây dựng 
quê hương. 

 
 
 

SÁT NHÂN GIẢ TỬ 
 
Ông cha mình dạy vậy: Giết người thì đền mạng. Nhưng chắc hẳn cũng vẫn xét tình, xét lý, xét 

chứng cớ, phân biệt cố sát, ngộ sát, chính phạm, tòng phạm để giảm khinh, tùy trường hợp. 
Chúng tôi chẳng biết gì về tội phạm học, pháp luật quốc gia, công pháp quốc tế, nhưng cứ theo 

sự suy luận của một thường dân, thì, tuy vậy, cũng tùy thuộc quá nhiều vào chuyện sáng suốt của vị 
quan toà. Thế nên sau này, ở những nước tiên tiến có thêm vai trò của bồi thẩm đoàn. Thí dụ ở Hoa 
Kỳ, bồi thẩm đoàn có đến 12 vị, thì chuyện sơ sót hẳn cũng giảm đi. Tuy nhiên vẫn có những 
chuyện oan ức xảy ra. 

Mạng người dĩ nhiên quan trọng, nhất là khi có những bằng chứng rõ rệt là có những trường 
hợp oan ức, nhầm lẫn. Chẳng hạn bị cáo giết người trong lúc tâm trạng bất bình thường hoặc bị bồi 
thẩm đoàn vụng xét. Thế cho nên hiện nay có vấn đề không nên thi hành án tử hình, mà cải thành 
án chung thân. Một phần có lẽ là để có cơ hội nào truy cứu, nếu nêu ra được bằng chứng lầm lẫn. 
Kể ra thì nhân đạo thật. Thế nhưng vậy thì nạn nhân chết rán mà chịu. Và tội nhân được bảo đảm 
tính mạng. Ngoại trừ trường hợp oan ức, thì kẻ ác sợ gì mà không giết người. Hóa ra kẻ lương thiện 
chịu thiệt, xã hội phải nuôi báo cô kẻ bất lương (tốn kém không phải là nhỏ). 

Lại còn vấn đề nêu lên là cá nhân chỉ giết năm mười người đã phải chịu tử hình, còn những vị 
lãnh đạo, những tướng tá giết cả triệu người, chẳng những đã chẳng bị tội, lại được tung hô. 

Chúng tôi thấy cứ lý luận như vậy, thì chẳng giải quyết được cái gì. Mà cho rằng, việc cá nhân 
là do tòa án quốc gia ấn định. Lãnh tụ quốc gia phạm tội thì do tòa án quốc tế quyết định. Miễn là 
có ấn định rành mạch và thi hành nghiêm chỉnh, không có lơ mơ hoặc thiên vị. 

Chẳng có cái gì tuyệt đối. Đó là khi không có một sự lựa chọn nào. Còn mới đây có một vụ xử 
tử hình một can phạm buôn ma túy (còn nặng bằng bao nhiêu lần giết người; giết người, chỉ người 
đó chết, chết là hết chuyện; ma túy không làm người ta chết ngay, mà chết lần lần, liên hệ đến bao 
nhiêu người lâu lâu, dài dài), mà thiên hạ lại khá ồn ào. 

Trong khi sự việc chưa ngã ngũ, chúng tôi không muốn bàn đến. Nhưng nay chuyện đã xong, 
thiết tưởng chúng ta cũng nên xét xem sao. 

Gia đình bị cáo bỏ nước ra đi, chọn một quốc gia khác định cư, đương nhiên ngụ ý đến đó để 
tìm an ninh, ổn cố, an cư lạc nghiệp, và cũng đương nhiên ngụ ý có bổn phận đóng góp cho sự 
phồn vinh của quốc gia đó. 

Bị cáo không thất học, không còn non dại, khi chọn việc buôn bán ma túy là cố ý vì lợi ích cá 
nhân, gia đình mà đang tâm đầu độc người dân của quốc gia cưu mang mình. Nếu thoát một 
chuyến, có gì đảm bảo bị cáo không làm chuyến thứ hai, thứ ba,... Lòng tham con người vô đáy. 
Khi bị bắt mà hối hận về việc làm của mình là điều tối đại đa số tội nhân nào cũng thế. Nhưng ít khi 
mà được tha lại không tái phạm. Chưa kể những kẻ tội phạm bẩm sinh (criminel né). 

Trong trường hợp này, nếu tội nhân được tha, cứ cho là tội nhân không tái phạm, nhưng vẫn là 
một khuyến khích đễ những kẻ khác phạm tội. 
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Bà mẹ thương con, bất kể phải trái, cố cứu mạng con là chuyện là chuyện đương nhiên. Nhưng 
quí vị đọc chuyện Tam Quốc hẳn biết thời Hán Linh Đế (156-189) có họa hoạn quan. Chúng truy 
bắt sát hại các danh sĩ. 

Người ta đến báo cho Lý Ưng, ông nói: Tôi không trốn, nếu trốn sẽ làm hại bao nhiêu người 
khác. 

Đốc bưu quận Nhữ Nam được lệnh bắt Phạm Bàng, đóng cửa lại, ôm chiếu thư phục trên 
giường khóc. Phạm Bàng nghe tin, nói: Tôi biết viên đốc bưu đó khóc là vì không muốn bắt tôi. Và 
tự đến huyện xin chịu bắt. Huyện lệnh thấy Phạm Bàng đến, giật nảy mình, nói: Trời đất rộng lớn 
thế này, sao ngài lại đến đây làm gì? Và định treo ấn cùng Phạm Bàng đi trốn. Phạm Bàng nói: 
Không cần thiết. Nếu bắt được tôi, có thể triều đình sẽ ngưng bắt đảng nhân. Vả mẹ tôi đã già, nếu 
tôi trốn đi, sẽ liên lụy đến người. 

Phạm mẫu và các cháu tới nhà giam thăm Phạm Bàng. Phạm Bàng an ủi bà: Con chết đi, còn 
có em con phụng dưỡng, mẹ không nên quá thương tâm. Phạm mẫu nói: Con đã theo được gương 
tốt của hai ông Lý-Đỗ (Lý Ưng, Đỗ Mật) để lại tiếng tốt cho đời sau, mẹ cũng thỏa lòng, không đau 
buồn đâu. 

Hai chuyện hơi khác nhau, hai cái chết cũng có ý nghĩa khác nhau nhưng dĩ nhiên cùng liên 
quan đến hai bà mẹ cũng như liên quan đến "đồng đảng". Phạm Bàng chẳng có tội gì mà chịu chết, 
bà mẹ vẫn thỏa lòng vì hết liên lụy, hết gây hại thêm đến người khác. Người buôn ma túy chết cũng 
hết làm liên lụy, hết gây hại thêm đến người khác. Mà đây không phải là số ít. Hơn hai mươi ngàn 
liều ma túy, ít ra cũng làm khổ 10 ngàn gia đình người nghiện cũ, 10 ngàn gia đình người nghiện 
mới. Chưa kể mối hại dây chuyền cho xã hội. Thế thì thiết tưởng bà mẹ nên tự an ủi rằng cái án của 
con mình là sát nhất nhân, vạn nhân cụ. Do cái chết của người con, bao nhiêu những kẻ đang làm 
bậy, hay tính làm bậy sẽ phải suy nghĩ lại. Một cái chết cứu được bao nhiêu cá nhân, gia đình, nhắn 
nhủ kẻ nào còn tiếp tục làm bậy là không tránh khỏi hình phạt. 

Khó có cái gì gọi là tuyệt đối trong việc ngăn ngừa chuyện oan ức, huống chi trong việc này 
không có chuyện oan ức. Còn đấu tranh hủy bỏ việc thi hành án tử hình chưa hẳn đã là cái gì tiến 
bộ. Việc xã hội phải nuôi báo cô một cách rất tốn kém kẻ phá hoại xã hội có hợp lý không. Việc 
hủy bỏ thi hành án tử hình đó, khuyến khích những kẻ khác tiếp tục phá hoại xã hội có hợp lý 
không. Tiểu bang California cũng vừa thi hành án tử hình, 13-12 trích thuốc cho tên cướp của giết 
người Stanley Tookie Williams. Âu Châu nhao nhao phản đối. Nước Áo, quê gốc của thống đốc 
Arnold Schwarzenegger đòi xóa tên ông trong vận động trường ở thành phố sinh quán ông, đòi 
tước quốc tịch Áo của ông. Phát ngôn viên Đảng Xã Hội Pháp lên án ông. Vatican nói rằng xử tử 
một người không giải quyết được gì hết [1]. Ở Hoa Kỳ, một số diễn viên, ca sĩ bênh y. Lại thêm các 
ông thày tu chính khứa Desmond Tutu, Jesse Jackson. 

Năm 1971, Williams lập băng Crips ở Los Angeles đấu đá với băng Bloods, tranh giành buôn 
bán ma túy, làm hàng trăm nạn nhân thiệt mạng. Chính Williams giết 4 người năm 1979: tháng Hai, 
y tấn công một cửa hiệu bách hóa và bắn chết người bán hàng, tuy người này đã trao hết tiền và 
nằm sấp xuống đất. Chưa đầy hai tuần sau, y lại giết cả gia đình một người gốc Hoa gồm hai vợ 
chồng và con gái, để cướp chưa tới 100 đô la. 

Họ bênh vì cho rằng từ đầu đến cuối y không nhận tội, không tố cáo thành viên trong nhóm và 
trong hơn 20 năm nằm tù, y viết sách, nói chuyện (Tookie Speaks Out, Life In Prison) chống băng 
đảng, giúp thanh thiếu niên quay về cuộc sống lương thiện, khởi nguồn cho các cuộc hưu chiến 
giữa các băng đảng. Stanley Tookie Williams lại còn được đề nghị giải Nobel Hòa Bình!!! Riêng 
với tôi, cái thứ giải thưởng phát cho những tên lưu manh loại Lê Đức Thọ, Kissinger cũng chẳng 
quí báu gì, nhưng nó vẫn chứng tỏ kẻ đề nghị như vậy thuộc loại óc bùn. 

Còn người Việt Nam chúng ta tranh đấu hủy bỏ án tử hình vừa qua có hợp lý không. Tại sao 
cứ phải là người Việt chúng ta mới tranh đấu. 87 người trước đó bị Singapore thi hành án tử hình 
sao chúng ta không tranh đấu? Ta chỉ cần binh người mình, còn thiên hạ mặc xác họ, thế thì chúng 



62 
 

ta khác gì tội nhân chỉ giải quyết việc của mình? Lại còn chuyện truy điệu, hành lễ dềnh dang để 
chứng tỏ cái gì? 

Nỗ lực tranh đấu cho, âm thầm khóc thương người thân là một tình cảm đương nhiên. Công 
khai tranh đấu, khóc thương một người lương thiện bị bạo quyền đàn áp (nếu ở trong vòng) là can 
đảm, (nếu ở ngoài vòng) là bác ái, từ bi. Nhưng tranh đấu cho, khóc thương một người làm ác là 
một hành vi thiếu suy nghĩ, a dua hoặc trình diễn rẻ tiền. Cái kiểu nhân nghĩa Tống Tương Công 
chẳng những làm chết bao nhiêu người khác mà rồi mình cũng chẳng thoát [2]. 

Bà Dương Thu Hương vừa mới đây có viết bài "Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi", đăng 
trên tờ nhật báo Người Việt số 7314, ngày 16-12-05, có đoạn:  

Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi. Không đi lễ chùa đã đành, tôi cũng không tin tuyệt đối 
vào lòng từ bi. 

Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng 
suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác. Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng 
trí tuệ, nó dễ dàng đưa ta đến tai họa. Chỉ cần nhớ lại tích Đường Tam Tạng đi lấy kinh là đủ. Đã 
bao nhiêu lần vị sư phụ này mắc lừa bọn yêu quái, niệm chú để siết chặt vòng kim cô, làm Tôn Ngộ 
Không đau đớn vật vã điên cuồng. Và cũng chớ nên quên rằng, [mỗi lần] ông ta mắc lừa, bấy 
nhiêu lần Tôn Hành Giả đi giải cứu. 

Khi thiếu [trí tuệ sáng suốt và] khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta 
biến thành chất dầu nhờn bôi trơn cỗ máy nghiền của loài ngạ quỉ, và chính cỗ máy này sẽ nghiền 
nát chúng sinh. 

Chí lý thay! Đi với ma, thì phải mặc áo giấy, ông bà ta cũng đã dạy thế.  
 

1. Cứ kiểu này, thì Phán Xét Chung cũng có giải quyết được gì.  
2. Thời Đông Chu, Tống Tương Công muốn làm bá chủ chư hầu, mang quân đánh Trịnh. Sở cứu Trịnh, mang 
quân sang. Tống vội thu quân về, đóng ở phía nam sông Hoằng Thủy để đối địch. 
Quan đại phu nước Sở Thành Đắc Thần sai người đưa chiến thư. Tống Tương Công phê vào chiến thư chấp 
nhận giao chiến, lại cho làm một lá cờ thật to, đề hai chữ "Nhân Nghĩa". 
Trời sáng rõ, quân Sở lục tục kéo qua sông. Quan tư mã nước Tống là Công Tôn Cố bảo Tống Tương Công: 
- Quân Sở chờ sáng rõ mới kéo sang, đó là có ý khinh suất. Nhân lúc chúng đang sang đò, xông vào đánh, tất 
có thể phá được. 
Tống Tương Công trỏ lá cờ, bảo: 
- Nhà ngươi không trông thấy hai chữ nhân nghĩa hay sao? Có lẽ nào nhân người ta đang sang đò mà xông vào 
đánh? 
Quân Sở qua sông xong, lo bày hàng trận. Công Tôn Cố lại thưa:  
- Quân Sở còn đang sắp hàng, bày trận, xin chúa công xông vào đánh ngay, tất chúng phải vỡ. 
Tống Tương Công nhổ và mặt Công Tôn Cố, mắng rằng: 
- Người không nghĩ đến điều nhân nghĩa muôn đời sao. Có lẽ nào nhân lúc người ta chưa sắp hàng bày trận 
xong mà xông vào đánh bao giờ. 
Quân Sở sắp hàng bày trận xong, khí thế hùng dũng, quân Tống đều lấy làm sợ hãi. Khi sáp chiến, quân Tống 
đại bại, "lá cờ nhân nghĩa" bị đoạt mất, Tống Tương Công bị một phát tên, quân Tống bị giết hại không biết 
bao nhiêu mà kể. Cha mẹ vợ con họ oán Tống Tương Công. Tống Tương Công than: 
- Người quân tử ra trận không đâm người đã bị thương, không bắt người già hai thứ tóc. Ta đây chỉ cốt lấy 
điều nhân nghĩa, bắt chước những thói tàn bạo làm chi. 
Vì bị trọng thương, một năm sau, Tống Tương Công chết. 

 
 
 

BÓNG TỐI TRUNG CỔ? 
 
Hồi tháng 8, 1997, ông Lão Ngoan Đồng có viết trên báo Ti Vi Tuần San (Úc) một vài điều về 

đạo Công Giáo, chúng tôi thấy bất ổn nên viết thư xin chỉ giáo (NgD84). 
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Thay vì trả lời những thắc mắc của chúng tôi, ông Lão Ngoan Đồng lại bảo chúng tôi gán cho 
ông và lên án ông "vô số tội" (NgD86). Chúng tôi đã trả lời ngay để hỏi ông là chúng tôi gán cho 
ông những tội nào, lên án ông như thế nào:  

Từ đầu tới cuối bức thư, chúng tôi không hề gán cho ông một tội nào chứ nói gì vô số tội. 
Chúng tôi không hề suy ra rằng ông "đả phá Tân Ước". Chúng tôi không hề nói ông viết rằng 
"toàn bộ Cựu Ước là huyền thoại". Chúng tôi không hề bảo rằng ông "đương nhiên chấp nhận 
thuyết tiến hóa của Darwin". Chúng tôi không hề "trước sau như một tin rằng loài người được 
Chúa tạo dựng ra cách đây mới có 6 ngàn năm mà thôi" (giản dị là vì chúng tôi không bao giờ 
nghĩ đến chuyện tính toán thời gian như vậy). Chúng tôi không hề lên án gì ông cả. 

Thì ông Lão Ngoan Đồng không hề trả lời thêm, mà chỉ nhắn trong mục thư tín là ngưng 
không thảo luận nữa. 

Thế mà nay, trong Ti Vi Tuần San số 1026, ngày 23-11-05, ông Lão Ngoan Đồng lại viết: 
Như quí độc giả còn nhớ, cách đây khoảng 10 năm, trên hai tờ Tivi Tuần San ở Úc và Người 

Dân bên Mỹ có đăng loạt bài "trao đổi" giữa Lão Ngoan Đồng và "độc giả Công Giáo" Phạm 
Trùng Dương (Hoa Kỳ). Trong cuốn sách của mình (trang 478), tác giả Nguyễn Mạnh Quang đã 
ghi lại phát biểu cực đoan của ông Phạm Trùng Dương (một tín đồ ở Hoa Kỳ mà LNĐ cho là đang 
sống trong "bóng tối thời trung cổ") với mục đích để người đọc lầm tưởng đây [là] sự cuồng tín 
chung của mọi tín đồ Công Giáo, mà không hề đề cập tới những lời phản bác của LNĐ. 

Ông Lão Ngoan Đồng liệt tôi vào loại tín đồ sống trong "bóng tối thời trung cổ", ông Nguyễn 
Mạnh Quang nếu có ghi lại rằng tôi "cực đoan, cuồng tín" là quyền của hai ông. Nhưng cho rằng tin 
như tôi khiến "người đọc lầm tưởng đây là sự cuồng tín chung của mọi tín đồ Công giáo" thì không 
hiểu ông Lão Ngoan Đồng muốn nói cái gì? 

Cái điều mà tôi hỏi ông Lão Ngoan Đồng, chót cùng, rút lại nguyên văn là như sau: Ông nói 
trong cả Cựu Ước chỉ cần tin hai điều là "Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài và Thiên 
Chúa truyền dạy Mười Giới Răn, vậy chứ Chúa tạo dựng như thế nào, thì không cần tin? Mười 
Giới Răn Chúa truyền dạy cho ai, tại đâu, ở thời điểm nào thì không cần tin? Và những truyện tích 
nói về hai tín điều này thì có là truyện tích huyền thoại không? 

Lại thí dụ "truyện tích" trái cấm. Tổ tiên chúng ta ăn trái cấm, phạm tội nên chúng ta mắc tội 
tổ tông, cần ơn cứu chuộc, cần rửa tội tổ tông để được thông công với Hội Thánh. Không rửa tội, 
thì không được thông công, không được cứu rỗi (hors de l' Église, point de salut). Với chúng tôi đó 
là tín điều. Còn ông có cho đó là huyền thoại không? Rồi những tích trong Tân Ước nữa, có là 
huyền thoại không? Chỉ có những thắc mắc, hỏi han đại khái như thế, chứ làm gì ra chuyện chỉ 
trích, phê bình, tranh luận thưa ông. 

Về việc theo đạo cần phải thấy đạo dưới ánh sáng khoa học, chúng tôi thiết tưởng không phải 
việc làm của tối đại đa số tín hữu, kể cả của bất cứ tôn giáo nào. Xin nhắc một chuyện hẳn cũng 
không xa lạ gì đối với ông: 

Khi còn nhỏ, các thần phụ thường trỏ một bức tranh và dạy chúng tôi rằng: Ông thánh đó 
đang loay hoay trên bãi biển tìm giải đáp cho những tín điều, truyện tích, mà đành bất lực. Bỗng 
ông thấy một em bé dùng một vỏ sò múc nước biển đổ vào một lỗ nhỏ. Ông tò mò dừng lại hỏi em 
bé làm chi đó. Em trả lời tát nước đổ vào lỗ đó cho kỳ biển cạn. Ông phì cười bảo làm sao em có 
thể làm được việc đó. Thì em hỏi lại: Thế tại sao ông đang tính làm chuyện tương tự như tôi? Em 
bé đó là thiên thần Chúa sai hiện ra để soi sáng cho ông thánh. 

Chúng tôi thấy là chí lý, với lý luận rằng: Mang sự hiểu biết hữu hạn, mang ngôn ngữ phàm 
tục của con người để giải thích sự vô hạn vô cùng là Thiên Chúa là việc của những kẻ điên rồ, thưa 
ông Lão Ngoan Đồng. 

Thế thì thưa quí vị, thưa quí đạo hữu, hiện các tín đồ công giáo có cũng tin như chúng tôi vào 
truyện tích trái cấm, vào tội tổ tông, vào ơn cứu chuộc, vào phép rửa tội, vào chuyện thông công 
với Hội Thánh hay chỉ có chúng tôi? Và khoa học của ông Lão Ngoan Đồng đã giải thích được bao 
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nhiêu về quá khứ, hiện tại, tương lai của vũ trụ, con người, vạn vật? Để mà giám xếp hạng mình 
đang sống trong ánh sáng, còn người khác trong bóng tối? 

 
 
 

VIỆT CỘNG THUYẾT PHÁP 
 
Trên NgD 185, mục Vấn Đề Hôm Nay, có ba bài của tác giả Phạm Trùng Dương, Ăn Ngon, 

Mặc Đẹp, đề cập đến vấn đề rượu vang, Sát Nhân Giả Tử, liên quan đến hai án tử hình mới đây, và 
Bóng Tối Trung Cổ, liên quan đến cuộc tranh luận dây dưa từ thế kỷ trước (1997) giữa ông và một 
vị, quý danh là Lão Ngoan Đồng, ở tận bên Úc. 

Phạm tiên sinh viện dẫn một số điển tích (Tống Tương Công, Phạm Bằng, Lý Ưng, và Đỗ Mật) 
để hỗ trợ lập luận của ông. Tôi khâm phục kiến thức của ông, chỉ thắc mắc một điều là với kiến 
thức như vậy mà sao ông phải lôi cả bà Dương Thu Hương vào để bênh vực lập trường, tuy rằng 
không cần đến bà Hương lập trường của ông cũng có thể hấp dẫn một tỷ lệ khá cao độc giả. Ông 
viết: 

Bà Dương Thu Hương mới đây có viết bài "Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi", đăng trên 
Người Việt số 7314 ngày 16-12-05, có đoạn: Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi.... đối với tôi 
lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng suốt và khả 
năng chiến đấu chống lại điều ác. Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng trí tuệ, nó dễ 
dàng đưa ta đến tai họa.... biến thành chất dầu nhờn bôi cỗ máy nghiền của loài ngạ quỉ, và chính 
cỗ máy này sẽ nghiền nát chúng sinh. 

Chí lý thay! 
Bà Hương bảo bà không đi chùa, đã đành đó là quyền của bà và cũng chẳng có gì là riêng tư 

cả. Thiếu gì người chẳng bao giờ bước chân vào cổng chùa, không biết ông sư bà vãi là ai, vẫn cứ 
là Phật tử, không cần ai giới thiệu, không cần tuyên thệ và không cần được cấp thẻ đảng. 

Điều cần nói ở đây là, tuy chẳng có "một trí tuệ sáng suốt", tôi cũng có thể luận ra là bà bảo 
"ông Phật" rằng cứ từ bi như ông thì chết cả đám vì cái từ bi của ông sẽ "nghiền nát chúng sinh". 
Do đó bà "quở" ông là ngu vì thiếu trí tuệ. Bà Hương quở ông Phật thế, chứ quở tàn tệ đến mấy đi 
nữa thì tôi cũng mặc bà với ông Phật, nhưng bà lại nhận là Phật tử nên tôi mới phải có ý kiến. Bà tự 
nhận là "con" Phật và dường như đến cái nghĩa của tên bố bà mà bà cũng không hiểu. Trước khi nói 
chuyện với bà, tôi tạm tóm tắt lời của hai tác giả, chỉ hai thôi vì còn có cả chục tác giả khác nữa, để 
giải thích cho bà. 

Giáo sư Triết học Huston Smith của đại học MIT nhận định:  
Khi người ta.... hỏi.... Vậy ngài là gì? Phật trả lời: Ta là thức giả. Câu trả lời của ngài trở 

thành tước vị của ngài, vì đó là điều Phật muốn nói. Trong căn Phạn ngữ budh nghĩa là thức tỉnh 
và biết. Vậy Phật nghĩa là Đấng Giác Ngộ hay Đấng Thức Tỉnh (80) 

... Có lẽ việc kỳ lạ nhất về ngài, theo ngôn từ của J. B. Pratt, là sự phối hợp của một cái đầu 
lạnh lùng và một con tim nóng hổi (The Religions of Man, 86). Giáo sư E. A. Burtt bình luận về sự 
hảo hợp của hai yếu tố này:  

Phật Cồ Đàm dường như đã phối hợp ở cao độ hai đức tính hiếm thấy có cùng với nhau và 
mỗi đức tính ấy khó thấy được nêu gương ở cao độ. Một mặt ngài là một người của thiện cảm nhân 
bản phong phú và đáp ứng, của tính kiên nhẫn, cương cường, hiền hòa và thiện chí không hề khiếm 
khuyết. Tính thân hữu của ngài đối với mọi người thành khẩn tìm đến với ngài là chân thật và 
không dè dặt. Do đó ngài nhóm lên nơi những người theo ngài một sự sùng mộ phi thường, nồng 
nhiệt, âu yếm mà chỉ những lãnh tụ vĩ đại nhất mới có thể đánh thức dậy. Mặt khác, ngài là một tư 
tưởng gia, có năng lực triết học vô thượng. Ngài là một trong những người trí thức vĩ đại của nhân 
loại, biểu dương tài lý hội sắc sảo khó có ai bằng. Ngài thẩm duyệt những sở trường và sở đoản 
của tư tưởng thời của ngài, ứng dụng nó khi ngài thấy nó rõ ràng là đúng và bác bỏ nó hay sửa đổi 
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nó khi ngài thấy nó thiếu chân thiện. Chính là vì đặc tính này của Đức Bổn Sư mà Phật giáo là tôn 
giáo lớn duy nhất căn cứ một cách có ý thức và thực sự trên một sự phân tích duy lý có hệ thống 
của vấn đề đời sống, và cách giải quyết nó. Phật là một nhà tiên phong yêu người và là một thiên 
tài triết học, quyện vào trong một nhân cách hào hùng duy nhất được nhân cách cương nghị của 
Phật thúc đẩy lúc ban đầu, Phật giáo lan tràn nhanh chóng. (The Teaching of the Compassionate 
Buddha, 22-3)  

Nếu bà Hương hiểu được những điều hai giáo sư Tây phương giảng trên đây thì hy vọng là bà 
đã được chuẩn bị để thảo luận tiếp. 

Phương pháp tu luyện Phật giáo tóm tắt lại là Giới (sila), Định (samadhi), Tuệ hay Huệ 
(prajna). Một trong những giáo lý căn bản của Phật giáo là bi trí dũng và thường thường tượng Phật 
có hai Bồ Tát đứng kèm hai bên, thí dụ Phật Thích Ca bên phải có Phổ Hiền Bồ Tát, bên trái có 
Văn Thù Sư Lợi, Phật A Di Đà bên phải có Đại Thế Chí, bên trái có Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế 
Chí và Văn Thù tiêu biểu trí tuệ (prajna), Phổ Hiền và Quán Thế Âm tượng trưng từ bi (karuna). 
Phạn ngữ prajna (tiếng Pali là panna), phiên âm là Bát Nhã, thường được dịch là Giác Ngộ và đạo 
Phật vẫn được biết là đạo Giác Ngộ, tức là đạo của trí tuệ. Đại đức Walpola Rahula người Tích Lan 
giải thích: 

Theo Phật học, một con người muốn toàn thiện phải có hai đức tính mà họ phải phát triển như 
nhau: bi (karuna) và trí (panna). Ở đây, bi có nghĩa là lòng thương, bác ái, sự tử tế, khoan dung và 
những đức tính của trái tim, trong khi trí tượng trưng khía cạnh tri thức hay những đức tính của 
khối óc. Nếu người ta chỉ phát triển phần cảm xúc mà quên phần tri thức, thì người ta dễ trở thành 
một người ngu tốt bụng, trong khi nếu chỉ phát triển khía cạnh tri thức mà bỏ quên cảm xúc, người 
ta dễ trở thành một người trí có tim sắt đá không biết cảm thương kẻ khác. Bởi thế, muốn toàn 
thiện, người ta phải phát triển đồng đều cả hai khía cạnh. Đó là mục đích của lối sống theo đạo 
Phật; trong đó trí huệ và từ bi liên quan mật thiết với nhau. (What the Buddha Taught, Việt dịch 
của Thích Nữ Trí Hải, Tư Tưởng Phật Học, 75-6).  

Thế thì từ bi độc hành ở chỗ nào? 
Tôi không muốn bàn thêm nữa, vì đây không phải là chỗ nói chuyện tôn giáo. Hòa thượng 

Thích Thanh Từ kể truyện Lục tổ Huệ Năng trả lời pháp sư Ấn Tông:  
Uẩn cùng với giới, phàm phu thấy là hai, người trí thấu rõ tánh nó không hai, tánh không hai 

tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói hoan hỉ chắp tay thưa: Tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân 
giả luận nghĩa ví như vàng ròng. (Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải, 70-1). 

Ai phàm phu, ai người trí, ai ngói gạch, ai vàng ròng hiển nhiên đã rõ. Bấy nhiêu thiết tưởng 
cũng đủ để tiếp chuyện bà Hương và dù thế tôi cũng vẫn phải sám hối cái tội nói nhiều vì không 
theo nổi gương ông Phật để giữ cái "im lặng cao thượng" (Tây Mỹ gọi là the noble silence) của ông 
hay cái "mặc như lôi" (im lặng sấm sét) của một đệ tử của ông là Duy Ma Cật, một thái độ mà tôi 
tin là thái độ của nhiều vị tài cao đức trọng nếu những lộng ngôn của bà Hương có làm rác tai các 
ngài. 

Khổ nỗi, luận điệu mập mờ của bà làm như có sáng kiến và khả năng "bổ khuyết" hay "chỉnh 
đốn" Phật giáo, mới nghe thì như chỉ để lập dị khoe mẽ là một "đỉnh cao trí tuệ", thực sự lại có một 
tác hại trầm trọng. 

Chiến thuật "lộng giả thành chân", cứ nói láo không biết ngượng rồi vẫn có người tin là thật, 
của bộ máy tuyên truyền cộng sản chắc chẳng ai lạ. Bằng chứng là Phạm tiên sinh cũng tin nên đã 
hớn hở kêu lên "Chí lý thay!", giống ông triết gia Hy Lạp đang tắm, tìm ra chân lý, cứ để nguyên si 
bộ y phục ông A Dong khi chưa ăn trái cấm, tồng ngồng chạy ra đường la rầm trời: Eureka! 
Eureka! Có lẽ ông Phạm mừng khi thấy bà Hương khẳng định Phật giáo ngu muội chỉ biết có từ bi 
mà không có trí tuệ, thì làm sao so sánh được với Ki tô giáo với Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức 
Chúa Cha, Đức Chúa Con (bác ái) và Đức Chúa Thánh Thần (trí tuệ). Điều này rất "thế gian 
thường tình", chẳng trách làm gì. Tuy nhiên, cái nguy hiểm của xảo thuật văn chương cộng sản là ở 
chỗ, một đảng viên cộng sản mà còn có khả năng sửa sai một tôn giáo lớn thì hẳn tôn giáo chỉ là 
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một thứ thuốc phiện ru ngủ, đúng như cộng sản vẫn lên án. Ngoài ra, việc cố tình, hay đần độn, 
diễn dịch sai một giáo lý có thể gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo. Những điều này có thể nằm trong 
kế hoạch thâm độc của cộng sản nhằm chia rẽ hàng ngũ quốc gia. Đôi lời thô thiển trên đây chỉ cốt 
đề cao cảnh giác để đừng có ai sa cạm bẫy của chúng. 

 
 
 

XIN THƯA CÙNG CỤ NGUYỄN TRẦN AI 
 
Xin vô cùng tri ân sự quan tâm của cụ đối với mấy bài viết vặt của tôi. Cụ quá yêu phong cho 

tôi là kẻ... đã có kiến thức, rồi lại trách vẫn còn phải "lôi cả bà Dương Thu Hương ra". 
Quả thật tôi không biết kiến thức của bà Dương Thu Hương về Phật pháp là như thế nào, còn 

riêng tôi thì vẫn xếp bà Hương, cũng như tôi, vào loại tín đồ bình thường, nghĩa là chẳng biết, 
chẳng hiểu cái gì rốt ráo về tông giáo của mình. Cụ Khổng dạy: Sự quỉ kính thần nhi viễn chi. 

Tôi thiển nghĩ tối đại đa số tín đồ chúng tôi, dù theo bất kỳ tông giáo nào, cũng trước hết là do 
ông bà cha mẹ theo tông giáo đó, rồi được chỉ thêm giáo chủ nào cũng dạy: làm điều lành, tránh 
điều ác, thì rồi hoặc sẽ gặp điều lành ở đời này hoặc được thưởng đời sau (lên niết bàn, lên thiên 
đàng, không bị sa âm ti, hỏa ngục, khi chết đi). Nó thực tế, duy lợi rõ rành rành, chứ không hề cao 
xa coi đời là ảo mộng, của cải thế gian là tội lỗi,... 

Đó là vì con người bình thường chúng tôi, ngoài việc trần gian, còn có một nhu cầu tâm lý, cần 
một cuộc sống... tâm linh để bớt hoang mang khi ở trong cảnh hoàn toàn bất lực và không hề biết 
sau khi chết đi là cái gì. Giản dị có vậy. Mà chẳng cứ chúng tôi. Dĩ chí có những quốc gia, tướng 
lãnh xuất quân cầu xin cùng một "Ơn Trên" phù hộ tận diệt quân thù. Vậy thì "Ơn Trên" phù hộ 
bên nào, bỏ bên nào? Phi lý như thế mà có ai băn khoăn đâu? Chính vì thế, nên trong bài Bóng Tối 
Trung Cổ, tôi đã thưa hẳn với ông Lão Ngoan Đồng là "về việc theo đạo cần phải thấy đạo dưới 
ánh sáng khoa học, chúng tôi thiết tưởng không phải việc làm của tối đại đa số tín hữu, kể cả của 
bất cứ tôn giáo nào." Chả hạn: là con chiên, chúng tôi lo tuân theo mười điều răn, chịu các phép bí 
tích, đọc kinh đi lễ để cầu Chúa hi vọng được lên thiên đàng, khỏi sa hỏa ngục; là phật tử, chúng tôi 
qui y, giữ giới, tụng kinh để cầu Phật hi vọng được lên niết bàn, khỏi xuống âm ti. Còn thờ ông bà 
tổ tiên là để các cụ phù hộ khỏe mạnh, ăn nên làm ra. 

Hỏa ngục thì khá rõ: sống với quỷ, lửa sinh, lửa diêm đốt đời đời kiếp kiếp; âm ti thì cũng có 
quỉ, cầu vồng, chó ngao, vạc dầu,... Còn niết bàn, thiên đàng đôi khi tò mò hỏi cha, hỏi sư, thì các 
vị cũng ấp úng. Tuy vậy, cũng chẳng mấy người băn khoăn. Vì như trên đã nói, giản dị là vì là 
người, chúng tôi có cái thiện tâm mong sống từ bi bác ái như Phật, thương yêu người như Giêxu, 
cũng như có cái nhu cầu tâm lý cầu khẩn, van xin các đấng thiêng liêng. 

Hẳn nhiên các vị học cao hiểu rộng, thâm cứu vấn đề tôn giáo tất chê chúng tôi là nông cạn, 
lười biếng, nô lệ không chịu tìm hiểu những điều cao siêu, uyên bác, ẩn áo trong những lời dạy của 
giáo chủ. Ngược lại, chúng tôi hoàn toàn không thấy là cần thiết. Vả lại chúng tôi có nhàn rỗi, dư 
ăn dư mặc, hoặc được người cưu mang cơm áo đâu, mà còn phải lo cơm, lo áo, lo trăm công ngàn 
việc, hơi đâu mà ngồi... ngâm cứu và diễn tỏa những cái uyên áo đó. Hơn nữa, sống là mang ơn xã 
hội, phải hoán trả người cho chúng tôi công ăn việc làm, người trồng thóc gạo cho chúng tôi ăn, 
người dệt vải cho chúng tôi mặc, người giữ gìn an ninh trật tự cho chúng tôi ổn cố, vv... nếu không 
muốn là kẻ ăn lường chơi quịt. Ngoại trừ vào rừng sâu sinh hoạt một mình. Thế nhưng người xưa 
lại nhắn Bá Di, Thúc Tề cũng vẫn uống nước suối, ăn trái cây của nhà Chu. Rốt cuộc hai vị phải 
nhịn ăn mà chết, vì biết chẳng lừa được ai, cũng chẳng dối được mình! Và, hẳn nhiên chẳng một ai 
thuộc loại tín đồ như chúng tôi đọc được Phạn ngữ, La Hi ngữ, lại cũng chẳng mấy người đọc được 
chữ Tàu, chữ Anh, chữ Pháp, thì làm sao mà hiểu nổi những điều uyên thâm. Có ít tài liệu Việt ngữ 
thì danh từ, văn phong lạ hoắc, ngô nghê (bát nhã, ba la mật đa, danh Cha cả sáng, nước Cha trị 
đến), có đọc cũng khó mà hiểu nó là cái gì. Vậy xin quí vị cao siêu... thượng tầng kiến thiết hãy cứ 



67 
 

lơ lửng trên cao, chớ có hạ mình xuống cái tối đại đa số bình thường... hạ từng cơ sở rồi đòi chúng 
tôi phải thấu hiểu xa xôi như quí vị. 

Nhưng một khi theo bước chân (kể cả thờ phượng) các giáo chủ, là chúng tôi đã nghĩ rằng các 
vị đó toàn năng, toàn trí, tận thiện, tận mỹ (bi trí dũng). Cho nên sự suy diễn của cụ về bà Hương, 
rằng bả cho rằng "cứ từ bi như ông [Phật] sẽ chết cả đám... quở ông là ngu vì thiếu trí tuệ" là quá ư 
oan uổng. Nhiều lắm là bà cho rằng tín đồ chẳng thể là Phật là Chúa nên ngoài sự làm lành, thì còn 
cần... sáng mắt sáng lòng để khỏi bị kẻ ác lợi dụng mà họa đến thân. Thực ra, tôi cho rằng Chúa 
cũng chẳng bắt phải chịu phép bí tích, đi nhà thờ, đọc kinh, xin lễ và Phật cũng chẳng bắt phải 
mang oản chuối lên chùa xì xụp lạy van, cúng dường. Phần lớn là do các cha, các sư phịa ra, tán 
nhảm làm tiền. Do đó, những điều cụ trích dẫn của các giáo sư Huston Smith, E.A. Burt, đại đức 
Walpola Rahula, lục tổ Huệ Năng cũng là lời tán rộng của các vị đó mà thôi. Vì hình như Phật 
ngoài việc dạy về từ bi, không thấy chỗ nào Ngài nói đến trí, đến dũng cả. Cụ có thể hài giùm cho 
vài câu thí dụ chăng? 

Về tán rộng, tôi có đọc trong một cuốn sách hay số báo nào đó việc họa sĩ Piscasso được hỏi ý 
nghĩa một số tranh của ông. Ông trả lời thẳng thắn chính ông cũng chẳng biết vẽ gì nữa, thích sao 
thì vẽ vậy thôi. Và khi được cho biết những lời bàn của các vị thưởng ngoạn, thì ông bảo có lẽ các 
vị đó hay hơn chính tác giả. Còn chính tôi cũng đã một lần nói chuyện với một nhà văn về tác phẩm 
của ông và được ông trả lời không hề có sự... ngôn tại ý ngoại như tôi tưởng tượng ra. Mới đây, 
trong bài báo "Kẻ thù của Đảng Cộng Sản là ai?" (Người Việt số 7378 ngày 18-2-06), ký mục gia 
Ngô Nhân Dụng nhắc lại câu của Nguyễn Trung mà rằng:  

Nhưng ngay sau đó, ông mượn lời những người đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
Sản mà nói: Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể bước qua cái bóng của mình. Hình ảnh bóng đè 
được ông nhắc lại một lần nữa khi đặt câu hỏi liệu Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể vượt qua được 
cái bóng của mình không? Chúng ta không khỏi liên tưởng đến tập truyện ngắn "Bóng Đè" của Đỗ 
Hoàng Diệu mới được xuất bản trong nước. Bỏ qua yếu tố tình dục trong đó, người đọc có thể 
nhận thấy hình ảnh một con người "bị bóng đè", bị bóng ma của cha ông đè qua những tấm hình 
trên bàn thờ, bị đè không thoát được mà còn đồng lõa. Nhắc đến những tấm hình treo trên bàn thờ, 
thì ở Việt Nam ai cũng hiểu nó là những hình gì. 

Từ một dâm thư kể chuyện cô con dâu nằm mơ ông bố chồng hiện về cùng làm tình ngất ngư 
mà ông ký mục gia liên tưởng đến chuyện ông cha đè nén, không thoát được (hẳn ý bào chữa cho 
hoặc giải thích rằng các người cộng sản bị quá khứ ông cha họ không cho họ... sửa sai, cởi trói) 
thì... diễn tỏa quả mênh mông. Bước qua bóng và... bị bóng đè là hai việc khác nhau xa, sao lại liên 
kết với nhau làm gì? 

Xin các "ngô nhân dụng, lão ngoan đồng, phạm mạnh quang, giáo sư, đại đức" dành những sự 
diễn tỏa mênh mông đó cho riêng mình, không làm gì có "chúng ta" và "người đọc" chúng tôi trong 
đó. Chúng tôi không đủ cái trí để hiểu những điều uyên áo của quí vị, cũng không đủ cái dũng để tự 
giác tự cứu. Ngay các cha các sư chắc cũng chẳng muốn chúng tôi tự giác tự cứu. Vì nếu ai cũng... 
tự tự cả thì quí vị đó sẽ làm gì, ăn vào đâu, mặc vào đâu, ở vào đâu? Xin vô cùng mang ơn. Do đó, 
cũng xin cụ Nguyễn Trần Ai chớ cho rằng: 

"Ông Phạm mừng khi thấy bà Hương khẳng định Phật giáo ngu muội chỉ biết có từ bi mà 
không có trí tuệ, thì làm sao sánh được với Ki Tô giáo – với Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa 
Cha [1], Đức Chúa Con (bác ái) và Đức Chúa Thánh Thần (trí tuệ)". 

Tôi, và nhất định bà Hương, không "đần độn diễn dịch sai một giáo lý" đến mức "khẳng định 
Phật giáo ngu muội". Tôi, và nhất định bà Hương, không bao giờ so sánh tông giáo. Riêng tôi cho 
rằng chê trách giáo chủ là ngạo mạn, so sánh (bênh vực, đả kích) tông giáo là khùng điên. Đạo ai 
nấy giữ. Ở tầm vóc, nhu cầu của chúng tôi, chẳng đạo nào hơn đạo nào, cũng nghi trượng, mũ 
mãng, xiêm y lòe loẹt, lốc bốc xoảng, tùng bi li, lùng tùng xòe, leng keng leng keng quyến rũ ông 
già bà lão đàn bà trẻ con thôi. Mấy ai nghĩ nổi Phật tại tâm, Chúa ngự trong lòng. Cái cần đối với 
chúng tôi là sống đời và sống đạo. Không thể xa lánh cõi đời, cũng không thể lấy đạo làm lẽ sống. 
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Nghĩa là cách sống của tối tối đại đa số dân chúng, ở bất cứ không gian, thời gian nào. Và ở một xã 
hội mà kẻ quyền thế bất nhân bạc ác, thì bà Hương nhắn nhủ bà con phải cảnh giác, chớ có mở lòng 
từ bi hỉ xả, yêu thương người vô điều kiện, mũ ni che tai mà rơi và cái bẫy của chúng, trái lại phải 
sáng mắt sáng lòng tranh đấu đến nơi đến chốn, thì tôi có cho rằng "chí lý thay" tưởng cũng không 
có gì quá đáng. 

Xin kính chào cụ. 
 

1. Quyền phép vô biên? 
 
 
 

NGUYỄN TRẦN AI PHÚC ĐÁP 
 
Đọc quý thư trên NgD188, tôi xin thú thật là đã rất lưỡng lự, không biết có nên phúc đáp hay 

không. Phúc đáp thì choán nhiều chỗ rất hạn hẹp của tờ báo. Không phúc đáp thì phần nào khiếm 
nhã với tiên sinh, phần nào bỏ lửng một vấn đề chưa giải quyết. Trong mẩu tin trên NgD189, BPT 
nhắn độc giả Vũ Đình Vượng đã khiến tôi thấy nên phúc đáp. 

Trong quý thư, tiên sinh bảo: "Hình như Phật ngoài việc dạy về từ bi, không thấy chỗ nào Ngài 
nói đến trí, đến dũng cả. Cụ có thể hài giùm cho vài câu thí dụ chăng?" 

Kính không bằng tuân lệnh. Xin đan cử: 
Kinh Pháp Cú viết rằng: "Thiếu trí thì không định, Thiếu định thì không tuệ, Người có định có 

Tuệ, Nhất định gần Niết Bàn". 
Kinh Pháp Cú viết như sau về sự Nương Tựa trên cõi đời: "Ai nương tựa Đức Phật, Chánh 

pháp và Tăng đoàn, Thấy rõ Bốn chân lý, Bằng trí tuệ chơn chánh (chân chính-tiếng Nam bộ)... 
Vui thay, có trí tuệ, Vui thay, không làm ác". Kinh Sonadanda Sutta viết: "Người có giới hạnh nhất 
định có trí tuệ, Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh, Giới hạnh và trí tuệ là Tối Thắng ở trên 
đời". 

Thưa tiên sinh, những trích đoạn trên đây tôi đã mượn của chính bà Dương Thu Hương trong 
bài "Thế lưỡng phân trong thuyết của Phật Như Lai, cung kính dâng Đức Thế Tôn để tỏ lòng tri ân 
sâu nặng trước Ngài," đăng trên Viet Tide số 252 kỷ niệm Phật đản 2550, mà tôi đã chuyển qua 
BPTNgD để tiên sinh tiện tham khảo, nếu cần. 

Đọc bài trên đây của bà Dương Thu Hương, hẳn tiên sinh cũng sẽ công nhận rằng "xếp bà 
Hương, cũng như tôi, vào loại tín đồ bình thường, nghĩa là chẳng biết, chẳng hiểu cái gì rốt ráo về 
tông giáo của mình" như tiên sinh khẳng định, dường như không được chính xác lắm. Tôi thiển 
nghĩ, nhận xét ấy áp dụng cho chính tiên sinh cũng là bất công cho chính tiên sinh, hoặc giả tiên 
sinh đã khiêm nhường quá mức. 

Tiên sinh cũng khẳng định "Tôi, và nhất định bà Hương, không bao giờ so sánh tông giáo", 
nhưng chính bà Hương lại viết cũng trong bài nói trên:  

Theo con số thống kê, hiện nay trên hành tinh có 1 tỷ bẩy người theo đạo Hồi, 1 tỷ bốn theo 
đạo Thiên Chúa. Còn người theo đạo Phật chỉ có trên 400 ngàn thôi. Con số ấy không mọc lên một 
cách ngẫu nhiên. Con đường chông gai thường ít người qua lại. Vách núi cao chắc chắn khó trèo. 
Nhưng con đường cheo leo ấy lại chính là phần tinh túy nhất trong lý thuyết của Đức Thế Tôn, là 
thứ nước cam lồ mà nếu ai đã từng nhắp một lần thì mọi thứ giải khát khác sẽ trở nên vô vị. 

Khi viết bài "Cộng Sản Thuyết Pháp" trên NgD187, tôi chỉ hoàn toàn dựa trên trích đoạn tiên 
sinh đã nêu ra, và dùng việc chỉ trích bà Hương làm cái cớ để cảnh giác những mánh khóe tuyên 
truyền của CS, và trong bài ấy, tôi đã minh định: "Tôi không muốn bàn thêm nữa, vì đây không 
phải là chỗ nói chuyện tôn giáo". Cũng vì lẽ ấy, tôi chỉ xin mạo muội vắn tắt đôi điều, kính mong 
tiên sinh lượng thứ nếu có điều gì thất lễ. 
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KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN TRẦN AI 
 
Tôi ước mong là độc giả nào tình cờ đọc mấy dòng này cũng bỏ qua, vì Cụ phúc đáp nơi đây, 

thì tôi cũng phải xin hồi âm nơi đây cho sòng phẳng và giải tỏa những ngộ nhận. Và tôi nghĩ đây 
không phải là nói chuyện tông giáo, mà là những người công dân Việt Nam (có tông giáo hay 
không) nói về chuyện đất nước, hay đúng hơn tỏ thái độ trước một vấn đề con người, đất nước. Tôi 
lại cũng xin cám ơn Cụ về những lời chỉ giáo cũng như bài báo gửi cho. 

Tuy nhiên, xin thành thực thưa, tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao Cụ cứ mang tội lỗi tròng vào cổ 
người, và khẳng định rất nhiều điều không hề có. Đó là:  

- Tựa bài của Cụ là "Cộng sản thuyết pháp", hẳn ngụ ý bà Dương Thu Hương là cộng sản. Mà, 
ít ra trên bề mặt, ai theo dõi cũng biết, bả đã bị khai trừ từ năm 1990, và từ đó, qua những bài viết, 
qua những bài nói, nếu không chống chủ thuyết, chống đảng, thì ít ra bả cũng chống dữ dội bạo 
quyền đương đại. Nếu nghi ngờ bả và đảng cộng sản Việt Nam (hay một phe cộng sản) dùng khổ 
nhục kế, ít nhất cũng phải chứng minh, trước khi gán ghép bả vẫn còn là cộng sản đã.  

- Bài "Tôi là Phật tử..." của bà Hương không hề là một bài thuyết pháp, mà chỉ giản dị là bài 
nói về cái cung cách Phật tử của bả: theo Phật nhưng không đi chùa vì chùa là nơi cán bộ đội lốt 
tăng ni; cũng không theo sát được Phật, vì Phật đại từ đại bi, không thể nghĩ đến cái ác, làm ác –  
ngay cả với kẻ ác; còn bả thì không, đối với kẻ ác phải dùng cái trí để giải trừ. Tôi xin mạn phép 
được nhắc lại đoạn mà tôi đã viết có trích lời đó nơi đây: 

Nỗ lực tranh đấu cho, âm thầm khóc thương người thân là một tình cảm đương nhiên. Công 
khai tranh đấu, khóc thương một người lương thiện bị bạo quyền đàn áp (nếu ở trong vòng) là can 
đảm, (nếu ở ngoài vòng) là bác ái, từ bi. Nhưng tranh đấu cho, khóc thương một người làm ác là 
một hành vi thiếu suy nghĩ, a dua hoặc trình diễn rẻ tiền. Cái kiểu nhân nghĩa Tống Tương Công, 
chẳng những làm chết bao nhiêu người khác mà rồi mình cũng chẳng thoát. 

Bà Dương Thu Hương vừa mới đây có viết bài "Tôi là Phật tử theo cách riêng của tôi", đăng 
trên tờ nhật báo Người Việt số 7314, ngày 16-12-05, có đoạn: "Tôi là Phật tử theo cách riêng của 
tôi. Không đi lễ chùa đã đành, tôi cũng không tin tuyệt đối vào lòng từ bi. 

Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng 
suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác. Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng 
trí tuệ, nó dễ dàng đưa ta đến tai họa. Chỉ cần nhớ lại tích Đường Tam Tạng đi lấy kinh là đủ. Đã 
bao nhiêu lần vị sư phụ này mắc lừa bọn yêu quái, niệm chú để siết chặt vòng kim cô, làm Tôn Ngộ 
Không đau đớn vật vã điên cuồng. Và cũng chớ nên quên rằng, [mỗi lần] ông ta mắc lừa, bấy 
nhiêu lần Tôn Hành Giả đi giải cứu. 

Khi thiếu [trí tuệ sáng suốt và] khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta 
biến thành chất dầu nhờn bôi trơn cỗ máy nghiền của loài ngạ quỉ, và chính cỗ máy này sẽ nghiễn 
nát chúng sinh." 

Chí lý thay! Đi với ma, thì phải mặc áo giấy, ông bà ta cũng đã dạy thế. 
Tôi nói "chí lý thay", giản dị là vì, "hoàn toàn dựa trên trích đoạn đã nêu ra", tôi chắc bà 

Hương, cũng như tôi, không thể là Phật, là Chúa: thiện với cả kẻ ác, bị tát má phải đưa thêm má 
trái. Thế mà chẳng hiểu Cụ căn cứ vào chỗ nào để gán ngay cho bả "quở ông (Phật) là ngu vì thiếu 
trí tuệ, làm như có sáng kiến và khả năng bổ khuyết hay chỉnh đốn Phật giáo, đần độn diễn dịch sai 
một giáo lý, khẳng định Phật giáo ngu muội chỉ biết có từ bi mà không có trí tuệ, thì làm sao so 
sánh được với Ki tô giáo" thì quả là lạ. 

- Trái lại tôi đâu có khẳng định cái gì. Viết rằng "quả thật tôi không biết kiến thức của bà 
Dương Thu Hương về Phật pháp là như thế nào, còn riêng tôi thì vẫn xếp bà Hương, cũng như tôi, 
vào loại tín đồ bình thường, nghĩa là chẳng biết, chẳng hiểu cái gì rốt ráo về tông giáo của mình" thì 
đâu có phải "khẳng định, dường như không được chính xác lắm"? Nói quả thật không biết thì còn 
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khẳng định cái gì? Còn xếp vào loại tín đồ bình thường là căn cứ vào bài bả viết, bả nói chuyện 
bình thường của nguời dân, chứ có bàn luận cao xa gì về tôn giáo, tín ngưỡng đâu. 

- Lại cũng căn cứ vào toàn bài viết của bà Hương cũng như của tôi, có chỗ nào so sánh tôn 
giáo này hay, tôn giáo kia dở, tôn giáo này tốt, tôn giáo kia xấu đâu. Còn bài viết sau, bài "Thế 
lưỡng phân trong thuyết của Phật Như Lai" mà Cụ gửi cho, bà bàn về tôn giáo, lại là một chuyện 
khác rồi. 

Nhưng nhờ bài này, và nhờ Cụ "mượn của chính bà Hương", tôi mới biết Phật có bàn về cái trí. 
Vậy thì rõ ràng những điều Cụ khẳng định không phải chỉ "dường như không được chính xác lắm", 
mà rất sai. Vì bả trích dẫn rất nhiều lời Phật dạy về cái trí, thì làm sao có thể gán cho bả những điều 
của Cụ trên đây. Trong bài này, quả bà Hương có so sánh giữa các tôn giáo, trên căn bản nhân số, 
với ngụ ý là Phật tử ít hơn tín đồ đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, vì khó theo, nhưng cái khó lại "chính là 
phần tinh túy" [1]. Tuy nhiên bài tôi viết có căn cứ trên bài này đâu, mà Cụ hài ra. Và cũng tiếc 
rằng bài chưa thấy bàn đến cái dũng (khả năng chiến đấu chống lại) như Cụ đã đề cập. 

Chống cộng? Tốt! "Cảnh giác những mánh khoé tuyên truyền của cộng sản"? Tốt! Nhưng cảnh 
giác quá đến mức gán những tội lỗi không hề có cho người thì không ổn, thưa Cụ! 

 
1. Ở điểm này, tôi không hoàn toàn đồng ý với bà Hương. Một đạo ít tín đồ không có nghĩa là do cái "phần 
tinh túy" khó theo. Tôi vẫn duy trì cái luận cứ là, trừ một thiểu số trình độ cao, đa số tín đồ theo đạo là do 
những yếu tố khác, mà không phải là vì hiểu... lẽ đạo (cái phần tinh túy). Ví dụ cha mẹ theo đạo nào thì mình 
theo đạo ấy, đạo công truyền phái người đi kết nạp thì nhiều tín đồ hơn đạo tâm truyền tín đồ phải... tầm sư 
học đạo, v.v... 

 
 

 
LẠI KÍNH THƯA CÁC BÁC, CÁC CÔ, CÁC CHÚ 

 
Cháu ở xa "thủ đô" lắm, ít có báo chí tiếng Việt. 
Vừa đây, bố cháu mới mượn được tờ Người Dân số 185, cả nhà đọc. Cháu đọc ké và muốn hỏi 

các bác, các cô các, chú một số điều. 
Trước khi hỏi, cháu xin phép nói về cái gia đình cháu, khiến cháu có những thắc mắc đó. 
Cháu yêu gia đình cháu lắm. Chắc tại ông bà, bố mẹ yêu cháu. Nhưng một phần cũng do cháu 

thấy nó đặc biệt, khác các gia đình Mỹ đã đành nhưng cũng khác cả những gia đình Việt nữa. 
Nhà cháu có ông bà, bố mẹ và cháu. Thế là năm người. Ông cháu bảo dòng họ cháu vốn hiếm 

đinh. Cháu yêu ông bà, bố mẹ nên cả ngày chỉ thích ở nhà nói chuyện. Cháu hỏi đủ chuyện, nên 
tiếng Việt cháu nói, đọc, viết được cả. Ông bà bố mẹ còn bảo: 

- Suốt dòng họ tiên tổ, chỉ có cháu là... giỏi chữ nghĩa lại còn đậu đại học nữa. Cả như ở bên 
nhà thì đừng có mà hòng. 

Quả cháu có đậu đại học và đã đi làm. Nhưng cháu thấy chẳng giỏi giang gì. Cũng chỉ học 
được một nghề kiếm cơm thôi. Còn mọi thứ hiểu biết, nếu có, thì đều học được ở ông bà, bố mẹ cả, 
nhất là ở cụ Nam Sơn cháu. 

Ông bà cháu kể chuyện cả hai đều mồ côi sớm, vốn dân làm ruộng. Cày thuê cấy mướn thôi, 
chứ không có ruộng nương. Nhưng được bố mẹ để lại căn nhà ba gian, tường đất, mái rạ cũng 
khang trang. Năm đói Ất Dậu không chết là nhờ ông cháu ở canh điền, bà cháu ở giúp việc thổi 
nấu, chăn trâu, cấy hái cho một gia đình phú nông nhân đức. 

Hồi Cộng Sản Pháp đánh nhau, gia đình cụ Nam Sơn, ở Hà Nội chạy về. Ông bà cháu mời gia 
đình cụ đến ở và chạy xuống bếp. Cả ngày đi làm, tối về chui vào ngủ đâu chẳng được. Hai cụ thấy 
vợ chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, coi như người trong gia đình. 

Ông bà cháu họ hàng không mấy người, nhận hai cụ là bố mẹ nuôi, quí trọng hai cụ lắm, tuy 
tuổi tác hơn kém nhau chưa tới 10 năm. Nhưng ông bà cháu bảo người nhân đức, làm ơn cho mình 
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thì khác gì bố mẹ. Cụ ông là công chức thôi. Và cụ nói chỉ đậu bằng Thành Chung (junior high 
diploma). 

Đến khi Pháp về lập bót, hai cụ hồi cư, bảo ông bà cháu theo về Hà Nội, chứ ở lại sống không 
nổi với Pháp và Cộng Sản đâu, và rủ cả gia đình ông bà phú nông (nhưng ông bà không nghe, sau 
được kể lại là bị cộng sản tố khổ tàn ác lắm, con cái nhiều người liên lụy nặng). Ông bà cháu tin hai 
cụ, theo về. Hai cụ cho ở dưới nhà xe, cấp vốn, ông cháu đi đạp xích lô, bà cháu đi bán bánh dày 
bánh chưng. Ông bà cháu bảo sướng lắm, nhàn hạ và phong lưu hơn làm ruộng nhiều. Đến năm 
1954 di cư, hai cụ lại bảo ở với cộng sản không được, phải theo các cụ vào Nam. Thì hai cụ bảo 
sao, ông bà cháu nghe vậy. Và rồi sống lại còn sướng hơn, vì người trong Nam xuề xòa, khí hậu ấm 
áp. 

Bố cháu sinh ở Miền Nam, học mấy năm tiểu học, rồi đi làm thợ nề, gặp mẹ cháu làm thợ hồ 
và lấy nhau. Cụ Nam Sơn khuyên bố cháu đi lính hải quân, vì đàng nào cũng phải động viên. Ai 
ngờ lại may, hồi di tản 1975 nhờ vậy mang được mọi người sang Mỹ, theo lời chỉ bảo của cụ. Cụ 
quen với mấy ông giáo sư ở Michigan, họ bảo lãnh, nên lại theo cụ về đây. 

Cụ Nam Sơn ông đi làm kế toán. Cụ bà ở nhà trông cháu chắt (trong đó có cả Con Khị, là 
cháu). Ông cháu đi quét tước, lau chùi cho một trường tiểu học. Bà cháu cạo răng đen, đi làm 
assembler, bảo rằng cho... đỡ ngứa chân tay, vì ông cháu bảo muốn đi làm, muốn ở nhà cũng được, 
một mình ông đi làm đủ sống rồi. Bố mẹ cháu làm catering, bán đồ ăn liền (fast food) và nước ngọt 
cho các công nhân hãng xưởng. Mọi người thích lắm. Cho lại còn sướng hơn cả ở Sài Gòn. Mãi 
đến 1980 bố mẹ mới sinh ra cháu. Bố cháu đặt tên là Lê Thị Thân, vì đẻ năm Thân. Bà/cô y tá bảo 
tên thế khó đọc, thôi, ghi là Titany Le. Cả nhà bảo tên gì thì tên, nhưng cháu vẫn chỉ là Con Khị, 
tên xấu dễ nuôi, hay ăn chóng lớn. Hai cụ Nam Sơn lại còn bảo: Thì cái Con Khị này cũng lý lắc có 
kém gì con khỉ đâu. Khị Khọoc gì cũng mặc, cả nhà yêu chiều là được rồi. 

Bố mẹ cứ phàn nàn rằng cháu sẽ vất vả. Con gái "người ta tuổi ngọ tuổi mùi, riêng con tôi phải 
ngậm ngùi tuổi thân". Cháu hỏi con có thấy gì phải ngậm ngùi đâu, thì bố mẹ cháu bảo: Con gái 
tuổi mày chưa... lấy chồng là cao số. Cháu thì chả biết cao số là thế nào. Cháu thấy chẳng thích, 
chẳng muốn, cũng chẳng cần lấy chồng. Vì thấy con trai chẳng ra làm sao cả, Mỹ Việt gì thì cũng 
là những cái thùng rỗng lớn. Chả thấy họ có gì khác hơn việc lo học một nghề, lo công ăn việc làm, 
lo mua nhà mua xe, lo lấy vợ đẻ con. Rồi để làm gì? Đó là nói nếu êm suôi. Thường ra thì gấu ó, ly 
thân, ly dị. Thì sao lại không cứ độc thân cho nó khỏe xác? 

Ông bà bố mẹ cháu lè phè lắm. Ông bà chỉ làm mỗi một việc cho đến ngày về hưu. Bố mẹ cháu 
cũng thế, từ khi sang đến nay cũng cứ một việc làm hoài. Hỏi sao, thì mọi người nói: 

- Việc gì thì cũng là cơm no áo ấm. Chẳng ai đuổi mình thì cứ chăm chỉ làm ăn, thay đổi mà 
làm gì. 

Nhà thì các cụ cứ đi thuê. Bảo rằng: 
- Xưa kia ở bên nhà thì còn lo tậu mãi để làm của cho con cho cháu. Hai cụ còn sống, chúng 

tao còn ở đây. Hai cụ đi rồi, không chừng chúng tao dọn đi Cali cho ấm áp. Còn ở bên này, mày 
(tức là cháu) đâu có cần. Nếu thích thì rồi mày thừa sức tự mua lấy. Chúng tao chết là hết, phủi tay, 
buông xuôi. Nay, chúng tao còn để tiền giúp bà con bên nhà. 

Nhưng xe thì nhất định chỉ mua xe mới, ông bà một cái, bố mẹ một cái. Các cụ bảo như thế 
khỏi phải sửa chữa rắc rối và vợ chồng đưa đón, đi chung một xe cho nhiều thì giờ gặp mặt nhau. 
Quần áo thì quanh năm suốt tháng toàn mặc jeans. Mọi người bảo thứ quần áo này vừa rẻ, vừa bền, 
vừa tiện, chẳng kém gì quần nâu áo vải và quần áo lính bên nhà, ngồi đâu cũng được, nằm đâu cũng 
được, khỏi cần là ủi. 

Từ khi có trí khôn, cháu đã thấy quí vị chống cộng dữ lắm. Đến nay cũng vẫn vậy. Cháu hỏi, 
thì quí vị nói: 

- Chúng tao cũng chẳng biết cộng sản là cái gì. Mày muốn biết thì hỏi cụ (cuối tuần nào cả nhà 
cũng tới nấu nướng họp mặt với gia đình cụ Nam Sơn, cháu đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho hai 
cụ, hỏi đủ thứ chuyện; cái gì khó đến đâu, cũ mới gì, cụ ông cũng có câu giải đáp hết, tài lắm). Còn 
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chúng tao thì thực ra có bị thiệt hại gì vì chúng nó đâu. Trái lại có khi chính vì có chúng nó mà 
chúng tao càng ngày càng sung sướng hơn là đàng khác. Nhưng chúng tao thấy chúng nó bạc ác, 
làm hại đất nước, hành hạ mọi người, thì là phải chống. Chứ không lẽ mình thoát, còn mọi người 
khốn khổ thì làm ngơ hay sao? 

Theo cụ Nam Sơn chỉ bảo, nhắc lại vụ năm Ất Dậu, và bảo việc lớn chẳng làm nổi, thì mèo 
nhỏ bắt chuột nhỏ, ông bà cháu liên lạc với con cháu chủ cũ (ông bà phú hộ) người nào thoát chết, 
bây giờ đã "ngóc đầu dậy", cũng vào loại khá giả trong làng, đề nghị tạo một cơ sở làm hàng xáo 
(xay lúa giã gạo) lấy tấm cám nuôi heo, còn gạo thì cung cấp cho dân làng. Người lớn 10 kí, trẻ con 
5 kí, vừa đủ khỏi chết đói, còn thì phải kiếm thêm. Cụ cũng chỉ cách mua chuộc đám cường hào đỏ 
để chương trình khỏi gặp trở ngại. 

Khi cháu học xong, quí vị bảo cháu muốn hiểu rõ mọi chuyện chống cộng của mấy người, thì 
về quê cha đất tổ một lần đi. Cháu hỏi sao mọi người không về. Quí vị trả lời: 

- Chúng tao chẳng có việc gì cần thiết đến nỗi không về không xong. Còn thăm nom du hí thì 
không đang tâm: Mình nhìn thấy thiên hạ khổ cực mà không làm gì được, lại chỉ tổ khiến họ so 
sánh và tủi thân. 

- Thế các cụ, các ông bà, chú bác cô dì, bố mẹ có thấy tủi thân là lưu vong, ăn nhờ ở đậu 
không? 

- Chúng tao không làm dáng hão! Cái gì mà lưu đày, đất trích? Nếu tủi thì đã về nước mà sống. 
Mình chưa đáng để chúng nó ăn thịt. Có điều về thì sống ra sao? Chắc chắn là khổ sở, mà cũng 
chẳng làm được gì. Ở bên này, ít nhất bản thân mình cũng sung sướng, tự do. Mà lại còn có thể 
giúp đỡ được người nọ người kia, có khi còn làm được chuyện nọ chuyện kia không chừng. 

Vậy, cháu về làng ông bà cháu, và thấy việc mọi người lớn trong nhà chống cộng và giúp dân 
làng là quá đúng. Dân khổ quá. Mấy người cháu chắt ông bà phú hộ xưa kia cứ nắn chân nắn tay 
cháu, mân mê và xuýt xoa: Cháu ông Cõn, bà Gái bảnh quá, đẹp quá, giỏi quá. Cháu ngượng muốn 
chết, mà thương họ vô cùng. Nếu không có hai cụ Nam Sơn, thì chẳng hiểu ông bà bố mẹ và cháu 
sẽ ra sao, so với họ và dân làng. Mọi người đón rước chiều chuộng cháu quá xá. Họ bảo rằng nhờ 
chương trình của cụ Nam Sơn và gia đình nhà cháu mà cả làng bớt đói rách và cho biết mọi chuyện 
êm ả, đâu ra đó. 

Từ đó, cụ cháu sai cháu mỗi năm một lần theo các cơ quan thiện nguyện và vận động họ về 
làng chữa bệnh phát thuốc, cấp học bổng cho dân làng cùng hướng dẫn cách ăn ở vệ sinh, lành 
mạnh. Cụ bảo: 

- Chỉ có thể làm những việc đó thôi. Làm cái gì khác nữa là tiếp tay cho bọn thống trị vững 
vàng thêm. Chùa, nhà thờ, từ đường, trường học nguy nga chẳng những không cần thiết mà lại là 
chỉ dấu ăn bám, bóc lột cơm áo của người dân ngu. Kiểu lãnh chúa phong kiến mới xây cất những 
lâu đài Tuileries, Versailles. Nơi thờ phượng, nơi làm việc, nơi học tập của người nghèo, nước 
nghèo thì phải khiêm nhượng, giản dị mới gần gũi, quen thuộc, thân thương với họ. Cháu hỏi: 

- Cụ có thấy cộng sản họ thay đổi gì không? 
Cụ bảo: 
- Cái gì mà chẳng thay đổi. Mày xưa kia bé bằng cái kẹo, nay bằng cái bồ, thì có là thay đổi 

không? Nhưng thay đổi như thế nào mới là quan trọng. Thực ra nay làm gì còn cộng sản nữa. Cộng 
sản là tổ chức để làm chư hầu cho Nga Xô. Nay còn Nga Xô nữa đâu. Thì tất nhiên họ thay đổi. 

Chưa kể những người cộng sản thực thụ chết hết rồi. Nay là hạng con cháu họ. Nhưng đang 
nắm quyền hành thì ai dại gì mà nhả ra. Mà họ được nuôi dưỡng, dạy dỗ để trở nên như thế, họ có 
biết gì khác. Có khi họ cũng chẳng thấy việc họ làm là bạc ác nữa, mà cũng chẳng biết làm gì khác 
hơn. Thế cho nên chỉ có một cách duy nhất là lật họ xuống. Nhưng chưa có điều kiện, chưa có nhân 
sự, chưa phải lúc. Họ hiện lại là công cụ cần thiết của Hoa Kỳ để ngăn chặn Trung Quốc, cũng y 
như các nhà cầm quyền trước đây. Phải có một tổ chức có thực tâm, có đường lối, có kế hoạch, có 
nhân sự để rồi biết nắm thời cơ. Thì họa ra mới có hi vọng.  

- Thế là cụ dạy hiện nay trong nước, ngoài nước chưa có tổ chức nào như thế?  
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- Đúng! Ông Hồ, ông Diệm tiêu diệt hết những người có tài, có đức rồi. Lọt sổ thì cũng chỉ còn 
những cá nhân mệt mỏi. Ngoài ra là những thành phần thời cơ, đón gió, bất tài vô tướng. Bằng 
chứng, ở hải ngoại ba mươi năm trời đủ mọi điều thuận lợi mà có nổi một đoàn thể nào đâu, ngoại 
trừ những tổ chức bịp bợm, lường gạt tiền bạc của đồng bào và lăm le làm tay sai, bắt tay với cộng 
sản để mong kiếm chác, bằng những chiêu bài "lương thiện" xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải, xây 
dựng quê hương. Họ thừa biết đám thống trị nào có thèm hòa hợp hòa giải. Nếu có, thì chúng đã 
hòa hợp hòa giải với chính người dân trong nước, và mọi chuyện đã tốt đẹp từ lâu rồi. Ở trong 
nước, thì ai giám hó hé. Những người cộng sản nhi nhô thì chưa thấy người nào thực tâm. Họ lên 
án kết tội kẻ cầm quyền là vì họ bị chúng đẩy ra. Nên họ bám vào cái xác Hồ Chí Minh để tự phong 
là chính thống. Họ không hề nhận những tội ác của Hồ Chí Minh cũng như của chính họ đã gây ra. 
Như thế thì hoặc là họ vẫn còn ngu muội, hoặc họ vẫn cứ lưu manh. Nghe họ, là lại sẽ bị lừa lớn 
một lần nữa. 

- Thưa, vậy theo cụ, phải nhìn nhận tội lỗi của lãnh tụ, của phe phái, của chính mình thì mới là 
thực tâm yêu nước, yêu đồng bào? 

- Thì thế chứ sao! Cứ nhìn đất nước và dân tộc tan hoang, khổ sở ở Miền Bắc, ở Miền Nam 
suốt 30 năm dưới nhà nước cộng sản, nhà nước cộng hòa, rồi 30 năm dưới bạo quyền hiện nay là 
đủ rõ tội họ nặng đến thế nào. Vậy mà bên này, bên kia vẫn giám kể công, lòng dạ họ không là thú 
vật, thì đầu óc họ cũng là bùn đen. Trẻ thì như Phương Nam Đỗ Nam Hải. Cỡ 10 tuổi đầu, mà vừa 
đặt chân vào Miền Nam đã nhận định: 

Hồi chiến tranh mình đã thấy những bất công, xong vẫn còn lờ mờ, nhưng chỉ mới hòa bình 
đây thôi, thì vấn đề đã khá rõ ràng: Có rất nhiều người đã tìm đủ mọi cách để thu vén hưởng lợi, 
mà họ lại thường có cái vẻ bề ngoài rất đáng kính, hoặc giảng giải cho mình nghe về lý tưởng cộng 
sản, về đạo đức cách mạng, về những lẽ công bằng trên đời... Càng tìm hiểu sâu rộng hơn, tôi lại 
càng phát hiện ra nhiều điều mâu thuẫn giữa thực tiễn cuộc sống đang diễn ra xung quanh, với 
những gì mà từ nhỏ tới lớn mình vẫn được tuyên truyền giáo dục. (Viết tiếp về nhận thức lại, 
Phương Nam, Australia). 

Già thì như cụ Lê Nhân, chắc ngoài 70, thày dạy Nguyễn Khoa Điềm –  ủy viên Bộ Chính Trị, 
bí thư Trung Ương Đảng, trưởng ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương – và Nguyễn Phú Trọng – ủy 
viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Hà Nội, chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, thủ bút Bản 
Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam: 

Than ôi! Chính là thày có tội lớn hơn nhiều vai trò lãnh tụ của các em hôm nay. Ấy là trên bục 
giảng năm xưa, thày đã lừa đảo các em, vì sợ tù, vì sợ bị bắt, vì miếng ăn, vì đồng lương chuyên 
viên 80 đồng bạc và chỗ ở hẹp rí 12 mét vuông; vì chế độ nó thế: người người lừa nhau, ngành 
ngành lừa nhau, nhà nhà lừa nhau, giấy trắng lừa giấy trắng, chữ viết lừa chữ viết. Bác lừa cháu, 
vợ lừa chồng, con lừa cha... Nó là thời đại lừa, thời đại bịp, thời đại phi nhân nên thày giáo tên 
Nhân lại thành bất nhân, làm nghề lừa đảo các em, giám cả gan giảng cho các em tà thuyết 
Marxism là chân lý vĩnh cửu! (Việt Nam cần một nhà nước tử tế, Lê Nhân, nhật báo Người Việt số 
7336, ngày thứ sáu 6 tháng 1, 2006).  

- Thưa cụ, chẳng lẽ cả mấy thế hệ mà không có người có tài, có đức?  
- Dĩ nhiên là có, nhưng quá hiếm và không chen được vào giới quyền hành. Cũng y như hiện 

nay, ai cầm quyền? Tất nhiên giới này, mấy thế hệ nay, toàn gồm con cháu những thông ngôn, bồi 
bếp, cán bộ, đảng viên, tay sai ngoại bang. Còn những người ngoài đám cầm quyền, trong nước ai 
cũng lo cơm áo chưa xong; ở hải ngoại chỉ biểu tình, viết sách viết báo chống đối mà không tạo nổi 
lực lượng hậu thuẫn thì cũng chẳng đi đến đâu. 

- Nếu vậy, các vị đó là người Việt Nam mà chẳng lo cho Việt Nam, thì cháu là Mỹ, sao lại phải 
lo cho người Việt Nam? 

- Mẹ bố mày! Thế chúng tao, ông bà, chú bác, cô dì, bố mẹ mày không là Mỹ à, tuy là Mỹ 
giấy. Mày là Mỹ thật, đẻ ở Hoa Kỳ, nhưng có tóc xanh mũi lõ không? Muốn gì thì gì, Mỹ vẫn là 
của người tây phương. Mà ngay tây phương như Mễ, Ý vẫn chưa phải là Mỹ. Còn người Nhật, 
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người Tàu, người Cao Ly, người Thái, người Phi Luật Tân thì rút cuộc cũng phải làm sao cho 
người tây phương họ kính nể. Thứ nữa, làm người là phải mang ơn, mang nợ loài người. Ai cho 
mình công ăn việc làm? Ai làm ra cơm gạo, áo quần cho mình no ấm? Tao nghĩ xã hội Hoa Kỳ kể 
như là khá chu đáo rồi. Ở xã hội này mà vẫn chịu đói rách thì phần lớn là lỗi tại mình. Lương thiện, 
chăm chỉ như ông bà, bố mẹ mày, thì chỉ ở những xã hội như Việt Nam hiện nay mới đói khổ mà 
thôi. Thế cho nên mình lo cho những người ở những xã hội như vậy. Mà gần nhất là quê hương 
Việt Nam. Xã hội mình có khá, con người mình có điều kiện để tự trọng, thì người ngoài họ mới 
kính nể, và rồi kính nể đến mày, đến con, đến cháu mày. 

- Thế nhưng vẫn chẳng làm gì hơn ngoài những việc mình đang làm, hả cụ?  
- Tao chắc vậy, ở đời chúng tao, đời ông bà, bố mẹ mày. Họa chăng ở đời chúng mày sẽ làm 

nên công chuyện, nếu không ích kỷ, không lười suy nghĩ, chịu học hỏi và làm việc. Trước hết phải 
biết tại sao mình lại phải làm việc này. Biết rồi thì phải biết làm nó như thế nào, nghĩa là gồm phải 
làm những cái gì, phải đào tạo người làm được những cái đó. Sau đó mới nói đến việc hạ cộng sản. 
Còn chưa biết làm cái gì, chưa có người để làm, thì hạ họ để làm gì? Để quấy hôi bôi nhọ thêm hay 
sao? 

Cháu thấy cụ nói hết đời các cụ, đời ông bà, đời bố mẹ mà vẫn không đi đến đâu, đâm hoảng, 
hỏi bố mẹ: 

- Cụ ông bảo mọi người chết hết trước khi nhà nước bạo quyền sụp. Mà mọi người chết có là 
hết thật không? 

Bố mẹ trả lời: 
- Thực ra chúng tao cũng không biết nữa. Xưa kia ở bên nhà, tin tổ tiên vẫn sống ở thế giới bên 

kia và phù hộ, nên thờ cúng và mong có con cháu cúng giỗ mình. Nhưng rồi thấy nhiều người hiền 
lành như ông bà chủ mà bị đấu tố dã man, con cháu lao đao, trong khi nhiều kẻ bạc ác lại giầu sang 
phú quí, thì chúng tao lại cho là do cái nợ kiếp trước. Bây giờ sang đây, thấy thiên hạ chỉ cúng giỗ 
làm vì, chúng tao hết hiểu nổi. Mày muốn biết thì hỏi cụ. Cháu hỏi cụ cháu, cụ dạy: 

- Chẳng ai trả lời được điều này, vì đã ai đã sống ở thế giới bên kia rồi về đâu? Đó chỉ là một 
loại tín ngưỡng, tin hay không tin tùy ý. Tín ngưỡng khác với tông giáo. Tông giáo thì bắt buộc 
phải tin. Không tin thì lôi thôi ở đời này, lôi thôi ở đời sau, nếu có. 

Ở phương đông mình vốn không có tông giáo. Chỉ có triết thuyết về nhân sinh, như đạo Phật, 
đạo Lão, đạo Khổng. Thích triết lý của các vị đó thì nghiên cứu, thì noi theo. Trái lại, ở phương tây 
thì toàn tòng, tin có một vị thượng đế sáng tạo ra muôn vật. Vị này cũng như con người, có thương 
yêu hờn giận. Cho nên sống theo ý ông ta thì có thưởng, trái ý ông ta thì phải phạt. 

Nghĩa là cho đến tận nay chưa có ai trả lời dứt khoát là có thượng đế không, có đời sau không, 
có thiên đường địa ngục không, thì làm sao tao trả lời được với mày? Vậy việc này mày phải tự tìm 
hiểu và quyết định lấy. Muốn tích cực thì tự làm điều lành điều tốt để khỏi tủi vong linh tổ tiên, để 
tạo nghiệp cho mình cho con cháu. Muốn tiêu cực thì làm điều ông thượng đế thích để được 
thưởng, tránh điều ông thượng đế ghét để khỏi bị phạt. 

Ấy thế, gia đình cháu như vậy. Sau khi đọc NgD 185, cụ cháu bảo:  
- Cứ hãy mua mấy năm báo, mấy bộ sách tiếng Việt, mấy bộ tiếng Anh của họ phân phát cho 

người trong nhà đọc xem đã, rồi tính sau. 
Nhưng cháu nóng ruột, không... tính sau, mà đọc "Kính chiếu yêu" ở trang trong bìa trước và 

chủ trương của NgD ở trang ngoài bìa sau, cháu có mấy điều muốn hỏi các bác, các cô, các chú. 
Như sau: 

Các bác, các cô, các chú rõ là chống cộng và cũng trông mong ở lũ... chúng cháu. Theo như 
cháu trình bày chuyện gia đình trên đây, các bác, các cô, các chú thấy cụ cháu đúng hay sai. Nếu 
đúng thì đáng buồn. Và theo số báo, thì NgD cũng đã có cả trên 10 năm nay. Vậy thì: 

- Kết quả hơn 10 năm của các bác, các cô, các chú đi đến đâu rồi: Đã đóng góp được gì vào 
việc tạo ra một tổ chức đáng tín nhiệm chưa? Họ có người có khả năng không? Họ đã làm được 
những gì và đang định làm những gì? 



75 
 

- Nếu vẫn chưa có một tổ chức nào, thì NgD (tức các bác, các cô, các chú) đã đạt được những 
kết quả gì khác? 

- Ngoài ra, NgD vẫn tiếp tục, thì là có tham vọng gì khác nữa không? Cháu hi vọng là sẽ được 
các bác, các cô, các chú hồi âm, thì sẽ... tính sau. Kính thăm các bác, các cô, các chú và gia đình an 
khang trong năm mới.  

 
* 

 
Chúng tôi không giám nhận vai trò huynh trưởng (chú, bác, cô, dì) với bất cứ ai, mà chủ 

trương coi nhau ngang hàng, bất kể tuổi tác, điều kiện, khả năng, địa vị. Để thoải mái, thành thực 
cùng nhau thảo luận hầu tìm ra điều gì bổ ích. Nghĩa là chúng ta là thân hữu (những người thương 
yêu nhau), chí hữu (những người cùng chí hướng), hay đạo hữu (những người cùng đi một con 
đường). Vậy xin thành thực thú nhận với quí hữu là các điều cụ Nam Sơn phán đều đúng cả: - Cho 
đến nay vẫn chưa hề có một tập thể nào đáng tín nhiệm.  

- Dĩ nhiên có rất nhiều cá nhân có khả năng, nhưng chẳng thấy một người nào đóng góp cái gì. 
- Kết quả công việc của chúng tôi cũng rất đáng nản: Người tị nạn... thiên cộng vẫn khăng 

khăng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản yêu nước, có công đuổi Pháp, đuổi Mỹ giành độc lập; Điện 
Biên Phủ vẫn là chiến công lẫy lừng của Võ Nguyên Giáp, làm hãnh diện cho Việt Nam; và người 
cộng sản đang kiên trì đấu tranh cho tự do, dân chủ. Người Cần Lao Nhân Vị vẫn nằng nặc Ngô 
Đình Diệm là chí sĩ anh minh, vì "cụ" bị sát hại nên Miền Nam mới rơi vào tay cộng sản; và họ vẫn 
xứng đáng để leo trở lại địa vị lãnh đạo quốc gia dân tộc. 

- Vậy chúng tôi chưa đạt được gì, chỉ tốn công tốn của. Mà cũng chẳng hi vọng sẽ có gì khác. 
Tuy nhiên, như cụ Nam Sơn dạy, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, chúng tôi vẫn kiên trì tiếp tục, là để các 
thân hữu có phương tiện đóng góp ý kiến. Và nhất là ghi lại những điều sai lạc ở Miền Bắc, ở Miền 
Nam để tránh vết xe cũ cho người đi sau. Hơn nữa, may ra, có thể sẽ là những tài liệu để người sau 
biết rằng các thế hệ dân đen chúng ta vẫn có người nhìn ra sự thật, đề nghị những việc đúng đắn, 
mà những người tài ba, trí thức (?), khoa bảng, nhà giầu -- nghĩa là những người đáng lý phải lãnh 
đạo xã hội -- không làm mà thôi. Những người này tên tuổi đầy dẫy trong các cuốn... Vẻ Vang Dân 
Việt của ông Trọng Minh đấy.  

 
 
 
 
 
 
 


