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Dân Ý 
tạp luận 

Phần 2 
VIẾT 

 
 
 

TIẾP TAY 
 
Tôi là độc giả của NgD. 
Đọc các bài trên NgD, tôi thấy có một số vấn đề muốn nêu ra từ lâu, mà vì công việc bận quá, 

không có thì giờ viết. Nay xin viết ra đây vài điều thắc mắc, cũng như yêu cầu NgD làm một vài 
việc tôi cho là cần thiết. Để rộng đường dư luận về vụ một số người, tự coi là đại diện vài nhóm 
cộng đồng người Việt ở Orange County, tổ chức hội luận, họp báo, lên tiếng trên đài phát thanh 
VOV chống đối thiền sư Nhất Hạnh về bài thuyết giảng của thiền sư ở New York City về biến cố 
9-11 của năm 2001, cũng như NgD đã tiếp tay đăng tải những bài báo luận bàn về vấn đề này. Tôi 
có nhận xét là những bài đó mới chỉ là ý kiến một chiều "theo đường lối của nhóm tổ chức đánh 
phá thiền sư Nhất Hạnh". 

Xin quí vị coi bài tôi chép lại dưới đây và, nếu có thể được, xin trích đăng trên NgD. Đây là 
một bài viết tôi thấy nó nói lên ý kiến thứ hai, đối nghịch những ý kiến của tác giả được nêu ra trên 
NgD số 135 trang 9 và những trang kế tiếp. Tôi xin gửi bài viết kèm đây trích trên trang nhà của 
Giao Điểm, của tác giả Trần Chung Ngọc. 

Ngoài ra, tôi cũng xin nói thêm là nhân việc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, NgD cũng đã 
đăng một số bài nói về nhạc sĩ này. Và một số tác giả đã chỉ trích ông ta là viết nhạc "phản chiến" 
cũng như ca sĩ Khánh Ly "hát nhạc TCS làm nản lòng quân dân VNCH". 

Tôi nghĩ là chúng tôi cũng như quí anh chị chủ trương báo NgD và tác giả thuộc cỡ 50 trở lên, 
ở thời gian đó, xin quí vị nhớ lại giùm xem là nhạc sĩ Phạm Duy có viết nhạc phản chiến không? 

Bài thơ của một tác giả mà tôi quên tên, đã được Phạm Duy phổ nhạc, bài "Kỷ vật cho em", là 
loại thơ và nhạc gì? Những ai đã hát những loại nhạc đó? Tại sao chính quyền VNCH thời đó vẫn 
để cho họ sáng tác và hát như vậy? Đó là vì VNCH đã có "tự do sáng tác lẫn tự do trình diễn trong 
một khuôn khổ nào đó". Nhưng bây giờ, sau khi chiến tranh chấm dứt đã 1/4 thế kỷ, nhân vụ một 
nhạc sĩ sinh sống ở Việt Nam vừa qua đời, một số người Việt Nam sống ngoài Việt Nam có thể nói 
là họ được hưởng tự do gần như là tuyệt đối của xứ Mỹ này lại lên tiếng chỉ trích như vậy? 

Người chết không thể biện minh cho mình, còn nhạc sĩ Phạm Duy vẫn còn sống ung dung ở 
Mỹ, thì chẳng ai giám đả động gì tới ông ta cũng như các ca sĩ đã và đang hát nhạc của ông ta về 
những bài nhạc phản chiến. Làm như vậy có được coi là công bằng hay không? 

Sau cùng tôi xin minh xác là tôi không có liên hệ gì với nhóm Giao Điểm, thiền sư Nhất Hạnh 
cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly hay nhạc sĩ Phạm Duy. Chỉ thấy khi đọc NgD có 
sự không công bằng nên xin góp ý ở đây.  

 
 
 

NGƯỜI DÂN TRẢ LỜI 
 
Muốn là người tự do, chúng ta không thể làm nô lệ cho bất kỳ định kiến nào. Cho nên quí hữu 

chẳng cần minh xác chuyện có... liên hệ hay không liên hệ. Có liên hệ mà lý lẽ vững vàng thì chắc 
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chắn thân hữu/độc giả NgD vẫn chấp nhận, NgD vẫn đăng tải. Không có liên hệ mà lý lẽ nhảm nhí 
thì cũng chẳng ăn thua gì. Thêm nữa là cần sự tâm thành. 

Do vậy, nên chắc hẳn quí hữu không phải là độc giả lâu đời của NgD. Bằng không tất quí hữu 
phải thấy các tác giả NgD từng... ưu ái bà Khánh Ly, ông Nhất Hạnh, ông Phạm Duy, ông Trịnh 
Công Sơn hơi nhiều và đã từ lâu rồi, đâu phải chỉ mới bây giờ. Và họ là cái gì để mà nói chuyện 
giám hay không giám. Lại có lẽ cũng vì quí hữu chỉ mới làm quen với NgD nên đã không thấy là 
NgD kỵ nhất cái chuyện phe phái. Phe phái đã làm tan nát đất nước và lòng người Việt Nam nhiều 
rồi. NgD không đứng về phe nào cả. Và các tác giả/thân hữu/độcgiả NgD cũng đồng ý như thế. Hễ 
thấy bài vở có tính cách phe phái thì loại, thấy việc làm nào ích cho đất nước thì xưng tụng, làm hại 
thì lên án. 

Bài vở NgD chọn đăng là trên căn bản đó, và sẽ rất mực hoan hỉ đăng bài của quí hữu, nếu quí 
hữu muốn nghiêm chỉnh phản bác những điều mà quí hữu cho là không đúng của các tác giả. Quí 
hữu kêu bận quá, thì ý hẳn cho rằng các tác giả NgD ít bận hơn quí hữu chăng? 

Quí hữu dùng chữ "tiếp tay" hơi tùy tiện. NgD số 135 ra trước các cuộc hội luận, họp báo, lên 
tiếng rất lâu, thì làm sao tiếp tay họ được. Chưa kể chúng tôi đoan chắc 100% là, đến ngay lúc này, 
các tác giả đó cũng không biết họ hội luận, họp báo, lên tiếng ra sao. Giản dị là họ đều ở xa "thủ đô 
tị nạn". Hơn nữa, khi một người dân lương thiện túm cổ kẻ ăn trộm, thộp ngực thằng ăn cắp là họ 
thi hành bổn phận bảo vệ xã hội. Họ chẳng quan tâm đến việc có tiếp tay cảnh sát hoặc luật pháp 
hay không. Nhưng nếu cho như thế là tiếp tay, là một hệ quả phụ lực thì cũng đúng thôi. Việc làm 
của các tác giả NgD cũng vậy. Thấy ông Nhất Hạnh ăn gian nói dối, thì họ lên tiếng. Bảo họ tiếp 
tay cho người này người nọ là quí hữu đã xúc phạm các tác giả đấy. Ở xứ "tự do gần như là tuyệt 
đối" này, họ đâu có thể có tinh thần nô lệ đến cỡ đó, kiểu quí hữu gán cho là "theo đường lối của 
nhóm tổ chức đánh phá thiền sư Nhất Hạnh". 

Việc "trích đăng" theo yêu cầu của quí hữu, chúng tôi không thể tuân thủ được. Quí hữu thừa 
rõ bài đó sặc mùi phe phái, lại không hề trả lời những vấn đề các tác giả NgD nêu ra. 

Về chuyện "nhạc phản chiến" thì có sự khác biệt rất nhiều giữa một ông nằm vùng chuyên viết 
nhạc phản chiến với một ông viết cả ngàn bài ca, chỉ đá gà một bài duy nhất. Chưa kể cần định 
nghĩa nhạc phản chiến là thế nào. Phản chiến lúc nào cũng đúng. Nhưng phản chiến lưu manh kiểu 
Peter Arnett, Nhất Hạnh, Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành,... vì quyền lợi riêng tư, đồng lõa với thủ 
phạm gây chiến để đánh phá kẻ tự vệ; phản chiến kiểu ngu đần vì lười học hỏi như một số giáo sư, 
sinh viên Hoa Kỳ chẳng biết nguyên do chiến tranh ở đâu, nhắm mắt suy tôn kẻ gây chiến, thì 
không thể bỏ qua được, vì họ phản bội đồng bào, làm hại tổ quốc. 

Chinh Phụ Ngâm là lời than thở của người chinh phụ, nhưng vẫn hãnh diện về chuyện "chàng 
tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung". Kỷ Vật Cho Em cũng than thở 
cảnh "em hỏi anh bao giờ trở lại". Nhưng ý thức rõ ràng rằng "Anh trở về có thể là trong hòm gỗ 
cài hoa", mà vẫn không đào ngũ, không ngần ngại ra tiền tuyến, thì là họ vẫn không thích chiến 
tranh, họ vẫn phản (đối) chiến (tranh) nhưng vẫn cứ phải hi sinh chiến đấu chống lại lũ giặc để gìn 
giữ giang san, để bảo vệ tính mệnh, tài sản cho gia đình, cho xã hội. Quí hữu hỏi tại sao Trịnh Công 
Sơn được viết nhạc phản chiến, tại sao Phạm Duy được phổ nhạc bài Kỷ Vật Cho Em, tại sao người 
ta được hát loại nhạc đó, tại sao chính quyền VNCH để cho họ sáng tác và hát như vậy, rồi quí hữu 
lại tự trả lời. Thực ra chúng tôi không đồng ý cho lắm về câu trả lời, nhưng thấy không cần quảng 
diễn ở đây. Còn câu quí hữu hỏi tại sao ngày nay "một số người sống ngoài Việt Nam...", chúng tôi 
có thể trả lời như thế này: Rất có thể trước kia họ muốn nói muốn viết lắm đấy, nhưng trong nước 
làm gì có phương tiện: báo chí là của riêng từng nhóm, họ đâu có đăng cho; nói năng gì phải được 
nhà nước cho phép, đâu có thể muốn viết gì thì viết. Còn bây giờ họ nói, không phải "chỉ trích" ông 
Trịnh Công Sơn. Ổng chết rồi, chỉ trích làm gì. Ông bà ta dạy rằng chó chết hết chuyện mà. Ai hơi 
sức đâu nói đến nữa. Nhưng là họ muốn dạy dỗ cái lũ "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", thờ 
phượng Trịnh Công Sơn đấy. Và đó là họ sử dụng cái tự do "của xứ Mỹ này" đó. Có thế mà quí 
hữu nghĩ không ra sao? Quí hữu nói đến "công bằng" và cho là hễ đả động tới ông Trịnh Công Sơn 
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thì lại cũng phải đả động đến các ông bà phản chiến khác. Chúng tôi chưa thấy ai quan niệm lạ lùng 
như thế bao giờ. Có thể, về một mặt nào đó, có rất nhiều kẻ cùng phạm một tội. Người ta chỉ có thể 
nêu ra kẻ làm bậy nhất hoặc tiện dịp nhất mà thôi. Chứ nếu kể ra tất cả mới là công bằng, thì giấy 
bút nào cho xuể. Chả hạn, mỗi lần kể tội Hồ Chí Minh, thì lại phải kể tội cả hơn 2 triệu đảng viên; 
hay suy tôn Ngô Đình Diệm thì cũng phải suy tôn tất các ông Đệ Nhất Cộng Hòa mới là công bằng 
chăng. Tòa án dân sự, toà án hình sự chỉ xử từng vụ một thì tòa án dư luận cũng chỉ xử từng vụ một 
thôi chứ, làm sao có thể xử một lúc tất cả những tên ăn gian nói dối được, thưa quí hữu. 

Chưa kể là tự do và công bằng không thể cùng đi đôi với nhau. Nhận định của quí hữu rằng 
"thấy khi đọc NgD có sự không công bằng" rồi đòi hỏi hễ đăng một bài "chỉ trích" là phải có kèm 
một bài phản bác lăng nhăng, thì ra mỗi bài "đánh phá" cộng sản lại phải kèm một bài ca tụng cộng 
sản chăng? Việc làm này không phải là việc của NgD. Vả NgD mà làm như thế thì thân hữu/độc 
giả cũng không bao giờ chấp nhận. Và NgD không thể sống nổi đến số thứ 2! 

Có một số người Việt chúng ta ra ngoài này lóa mắt về những danh từ dân chủ, tự do, công 
bằng. Họ cho chúng đồng nghĩa với láo lếu thả giàn, hỗn loạn không giới hạn, vô kỷ cương, vô luật 
pháp, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Họ không thể ý thức được rằng dân chủ, tự do, 
công bằng đích thực đòi hỏi kiến thức rất rộng, tính tự chế vững mạnh, tinh thần nhân bản cao độ,... 
đối nghịch với độc tài xưa kia chỉ đòi hỏi sự tuân phục. Thế cho nên ở cộng đồng Việt chúng ta có 
rất nhiều chuyện đáng phàn nàn. 

Chúng tôi hi vọng là đã giải đáp những điều quí hữu thắc mắc, và mong đợi ý kiến của quí hữu 
đóng góp thêm. 

 
 
 

TRẢ HAY QUỊT? 
 
Nhân đọc "Tin mừng bằng vàng cho người Việt chúng ta" và bản thông báo của IOM trong số 

143, tôi được một bữa cười no nê. 
Đòi các ông bà Việt Nam trả lại tiền máy bay cho IOM không khác nào đòi Việt Cộng trả Sài 

Gòn cho người Miền Nam. 
Tôi còn muốn nói thêm nữa là "dân tộc tính" của dân tị nạn Việt Nam chẳng những không trả 

nợ cho chánh phủ mà nếu ăn gian, ăn cắp được thêm nữa thì làm ngay. Các ông cứ nhìn quanh các 
ông, ngay tại California thì rõ: trốn thuế, khai gian thuế, khai gian tàn phế-bịnh hoạn, một mình ở 
hai tiểu bang, hô hào chống cộng nhưng sau lưng chung vốn đầu tư, buôn bán với Việt Cộng, vv... 
Trên thế giới, chỗ nào có dân tị nạn Việt Nam là cũng có những chuyện tương tự. Nếu có ai viết 
"Người Việt xấu xí ở California" thì rồi ở đâu cũng thấy đúng.  

 
* 

 
Khá lâu không thư từ liên lạc với tạp chí NgD. Hôm nay, nhân kỳ gửi check để tiếp tục đọc 

NgD, tôi viết vài dòng, trước là kính chúc BPT được sức khoẻ để phục vụ độc giả, sau là có hai ý 
kiến nhỏ: 

1. Vấn đề tiền vé may bay đến nay đã quá lâu, tôi nghĩ là tất cả những người được vay để thoát 
khỏi các ngục tù hắc ám của vương quốc lừa dối (CS Hà Nội) đã thanh toán hết rồi. Nào ngờ nay 
vẫn còn những kẻ lì lợm, vô liêm sỉ thò tay đặt bút ký ở phi trường Tân Sơn Nhứt ngày nào, nay 
đánh bài quịt. Thử hỏi nếu lúc ấy chính phủ Hoa Kỳ nói người xin đi tị nạn tự lo liệu phương tiện 
sang Mỹ, hẳn ai nấy đều cố lo vay mượn, dù một trả thành hai. Và nếu bạo quyền CS Hà Nội ra vẻ 
nhân đạo cho vay kèm theo một mớ giấy tờ và buộc người thân ở lại phải bảo lãnh kèm theo một số 
biện pháp chế tài và tính lãi suất theo thời gian thì sao? 
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Rất nhiều chi tiết, phân tích, so sánh thân hữu Trần Thị Xuân Thu đã nêu ra rồi, tôi chỉ mạo 
muội đề nghị biện pháp cụ thể: 

Đối với hạng người quịt nợ này, chúng ta không thể nhân nhượng nể nang được, vì họ không 
biết tự trọng, không có danh dự. Danh dự ở đây là của một dân tộc, một quốc gia đối với thế giới, 
chứ không phải giữa chúng ta, mà có thể chín bỏ làm mười được. 

Theo tôi: 
- Đề nghị UBCNVB (nhờ tạp chí NgD chuyển tiếp, tôi không có phương tiện, định cư trễ, HO 

30, chỉ có cây viết với tờ giấy) xin cơ quan IOM danh sách những người quịt nợ với đầy đủ chi tiết 
tên tuổi,... đăng lên các tờ báo lớn (xin các báo hoan hỉ ủng hộ cho đăng miễn phí để rửa nhục cho 
cộng đồng), kêu gọi các địa phương, hội đoàn rà xem ở quanh mình còn ai chưa thanh toán nợ máy 
bay, nhắc khéo họ thanh toán; rà xem họ về Việt Nam khoe giầu khoe sang mấy lần. Ở nước Mỹ thì 
là hơi tò mò vào đời tư, nhưng đối với bọn vô liêm sỉ này thì hãy đặt chúng vào ngoại lệ. 

- Đề nghị với cơ quan tổ chức thi quốc tịch thêm một câu hỏi nữa là quí vị đã có làm điều gì 
bội tín chưa? Chả hạn ký mà không thực hiện. Hay nói rõ là đã trả nợ máy bay chưa. Rồi bấm 
computer ra danh sách để xác định đậu rớt. Tôi còn nhớ như in là ai thi quốc tịch cũng đều bị hỏi 
câu: Bạn có trả thuế đúng hạn không? Và giám khảo liếc nhìn computer rồi mới tuyên bố "You 
pass". Ở xứ Cơ Hoa này vấn đề credit rất quan trọng. Tại sao cơ quan IOM không gửi danh sách 
này sang cơ quan đòi nợ mướn? Lệ phí bắt con nợ phải chịu. Tại sao không thông báo danh sách 
qua các cơ quan tài chánh, vay mượn, tín dụng, cà thẻ, mua nhà, mua xe, mua vé máy bay về Việt 
Nam,... 

- Đề nghị UBCNVB và các cơ quan, phương tiện truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo 
chí, internet làm mạnh vụ này. 

Đây là việc cần làm, lấy lại danh dự cho cộng đồng người Việt chúng ta, quyết không để con 
sâu làm rầu nồi canh. 

Đối với bọn này, xin đừng e ngại phải giữ uy tín, danh dự, đời tư cá nhân. Chính bọn chúng đã 
bán rẻ danh dự quốc gia dân tộc. Tôi giám quả quyết thế mà không sợ ai cho là chụp mũ. Chứ bọn 
này, khi ở trong tay bạo quyền CSVN thì lại răm rắp tuân thủ, một điều dạ, hai điều thưa. 

Khi có danh sách đưa ra, quí vị đối chiếu xem điều tôi quả quyết đó có đúng không? 
2. Vấn đề dịch sách, cách đây mấy năm, NgD kêu gọi, tôi đã hưởng ứng. Nhưng theo NgD nói, 

có lẽ tại số của NgD không có mạng kêu gọi tài chánh nên không thành. Nay đổi tay, trưởng lão Tô 
Sử kêu gọi, tôi lại xung phong. Nhưng nhờ NgD chuyển hộ, vì ông Tô Sử không ghi tiền gửi về 
đâu. 

Cần dịch sớm cuốn "Con yêu râu xanh". Hi vọng kỳ này đổi tay, ông Tô Sử cầm trịch, tôi gửi 
check 120$, 20$ cho năm báo tới, 100$ yểm trợ dịch sách, rất mong đừng hoàn lại tiền như kỳ 
trước. 

 Mong các bạn hưởng ứng việc đại nghĩa này. 
 

* 
 
Trước tiên, tôi kính lời chúc sức khoẻ đồng thời xin chân thành cảm ơn quí vị BPT đã dành 

cho tôi sự ưu ái, gởi biếu tôi nhiều số báo (từ số 136 đến 143, tổng cộng 8 số). Vậy, nay tôi xin gởi 
đến BPT chút ít tiền báo và cước phí số báo mà tôi đã nhận và xin quí BPT ngưng gửi. Trước đây 
đã gởi 6 đồng, nay gởi 10 đồng nữa. 

Sau đây, tôi có vài lời về hai vấn đề: 
1. Qua bài viết của tác giả Đăng Huy, tựa "27 năm, tính sổ", theo phỏng đoán của tôi về tình 

trạng gia đình HO sang Mỹ, khoảng 80% có vài ba con bị kẹt lại VN. Và như vậy, họ có ít nhất 
năm bảy đứa cháu nội ngoại. Không biết là họ có nên dành dụm tiền (đô la) gởi về để giúp (nuôi) 
con cháu họ? Hay họ phớt lờ, mặc chúng nó vất vưởng ra sao thì ra. Chưa nói đến anh em cật ruột 
của họ đã và đang khốn khó. 
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Nếu nói họ "ngụy biện", vậy thì họ phải làm sao đây? 
Gia đình tôi có con trai, dâu và bốn cháu nội. Hiện tôi đang lo về tình trạng bảo lãnh gặp khó 

khăn về họa ngày 11-9. Đơn bảo lãnh của tôi đã được hai năm và không biết bao lâu nữa con và 
cháu tôi được đoàn tụ? Nếu kéo dài năm bảy năm nữa, thì cháu nội lớn của tôi lại kẹt nữa!!! 

2. Về khoản tiền nợ vé máy bay, tôi sang Mỹ hơn 7 năm và sống ở nơi khá đông người Việt, 
song chưa hề nghe nói về cái thông cáo đòi nợ của cơ quan IOM. Riêng gia đình tôi (5 người lớn) 
đã thanh toán xong số tiền ấy sau một năm đến Mỹ. Và sau đó, cơ quan này đã vài ba lần gởi thư 
đến nhà kêu gọi ủng hộ để họ giúp những người đi sau. Gia đình tôi cũng đã ủng hộ vài lần với số 
tiền năm bảy chục. Đặc biệt gần đây, dù tôi đã thay đổi chỗ ở, song họ vẫn gởi được thư đến nhà để 
kêu gọi ủng hộ thêm. 

Vậy, theo ý kiến tôi, bằng cách nào đó, cái thông cáo trên [cần] được đăng ở báo cộng đồng 
người Việt và nhiều nơi, nhiều tiểu bang, có lẽ sẽ có tác dụng rộng hơn chỉ đăng ở NgD. Đồng thời 
cái thông cáo ấy phải có ghi ngày tháng năm hoặc ít ra cũng [ghi] trích từ báo nào và ngày tháng 
năm nào. 

 
* 

 
BPTNgD có chuyển thư quí hữu đến tôi. Do đó, tôi yêu cầu BPT dành đặc ân cho tôi là gửi 

thêm đến quí hữu một số báo chót này, để tôi được phúc đáp. Quí hữu vô cùng sòng phẳng, xin vô 
cùng ái mộ. 

1. Quí hữu tới Hoa Kỳ theo diện HO. 
Tôi đã rành mạch thưa: 
Riêng thành phần HO, tôi không biết quí vị từ bỏ quê hương với tính cách gì. Có vì một "mối 

lo sợ có căn cứ là sẽ bị ngược đãi", hay vì đã bị ngược đãi, hay vì sự nhân đạo của nhà nước Hoa 
Kỳ (có người đã quảng diễn hai chữ HO là humanitarian operation), nên tôi xin miễn bàn. 

Đã miễn bàn mà sao quí hữu lại không sòng phẳng, gán cho tôi nói rằng "họ ngụy biện", thì 
quả là oan uổng, tôi có nói đâu. Rồi lại còn cật vấn tôi rằng "phải làm sao đây", thì tôi nào có biết gì 
mà giám trả lời?!?! 2. Quí hữu sang Mỹ "hơn 7 năm", có nghĩa là cỡ 1994-95. 

Bài "Vấn đề hôm nay: rửa mặt" (NgD143-44) cũng đã rành mạch nêu: Cuối tháng Sáu 1994, 
các báo chí Việt có đăng dài ngày cái thông cáo của IOM yêu cầu vị nào mượn tiền vé máy bay mà 
vẫn chưa trả, thì liên lạc với họ. (Tin mừng bằng vàng cho người Việt chúng ta, Trần Thị Xuân 
Thu).  

Rồi nay, giữa năm 2002, lại thấy cái thông cáo đó được đăng dài ngày ở các báo nữa, thì tôi 
cũng theo chân bà Trần Thị Xuân Thu kêu gọi người nào chưa trả thì trả đi, và yêu cầu tạp chí NgD 
trích đăng lại cái thông cáo đó miễn phí nhiều kỳ kèm với các bài kêu gọi, chứ đâu có phải "chỉ 
đăng ở NgD". Vấn đề tại sao cái thông cáo đó không ghi ngày tháng thì không phải là thẩm quyền 
của tôi. Còn chuyện tại sao tôi không ghi "trích từ báo nào và ngày tháng nào" thì giản dị là vì tôi 
thấy không cần thiết. Vấn đề chính là thực sự chúng ta có vay nợ, thực sự chúng ta có quịt nợ, thực 
sự chủ nợ có đòi nhiều lần, thực sự chúng ta có bổn phận phải trả nợ. Thế thôi, ngày giờ năm tháng 
ăn nhập gì?!?! Quí hữu chưa hề nghe nói về cái thông cáo đòi nợ không có nghĩa là nó không có. 
Cũng như tôi chưa hề nghe bất cứ ai nói IOM gửi thư xin ủng hộ, nhưng biết đâu vẫn có. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này, tôi thấy rất đáng khả nghi, mong rằng thân hữu/độc giả nào có bị 
quyên cúng như thế xin vui lòng gửi cho tôi phóng ảnh những cancelled checks (về địa chỉ NgD), 
tôi sẽ làm cho đến sáng tỏ vấn đề. Đa tạ. 

 
 
 

CŨNG TRẢ HAY QUỊT? 
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Qua lời nhắn của ông (Đăng Huy) trong NgD số 145, tôi xin gởi đến vài văn kiện liên quan đến 
vấn đề tiền nợ vé máy bay, đồng thời xin thưa vài lời ngắn gọn:  

1. Ông viết: 
Không ai phủ nhận được chuyện quí vị thành công trong việc ngăn chặn UNESCO vinh danh 

Hồ Chí Minh, nhiệt tình trong vụ Quỹ Kháng Hiến Hoàng Cơ Minh, vụ đả đảo cờ máu hình cáo 
già. 

Những việc làm trên có thành phần HO tham gia hay chỉ riêng người tị nạn cộng sản (di tản)? 
2. Ông viết: 
Theo con số chính thức của nhà nước cộng sản, thì ít ra hàng năm cũng nửa triệu người... tị 

nạn về Việt Nam mà không sợ... bị ngược đãi. Người tị nạn lại cũng thanh thản gởi hàng về hàng 
năm ba tỉ bạc làm giàu cho kẻ... ngược đãi mình. 

Trong nửa triệu người và số tiền ba tỉ bạc ông đề cập trong đó có thành phần HO hay chỉ riêng 
nguời tị nạn cộng sản? 

Nếu ông khẳng định những việc làm trên là chỉ riêng người tị nạn cộng sản chứ không có thành 
phần HO tham dự vào, thì tôi thành thật xin lỗi ông vì đã hiểu sai bài viết của ông. 

3. Tôi đến Mỹ khoảng giữa năm 1995 và xin xác nhận với ông: Từ thời gian ấy đến năm 2002 
này, các báo Việt ngữ ở địa phương chưa hề đăng thông cáo đòi nợ vé máy bay của cơ quan IOM. 
Do vậy, tôi muốn báo NgD đăng lại cái thông cáo ấy nên ghi rõ ràng trích từ báo nào và ngày tháng 
năm nào, tại địa phương nào để mọi người không thắc mắc hoặc nghi ngờ. 

Vài hàng kính gởi đến ông. 
 

* 
 
NgD yêu cầu tôi trả lời. Thú thực tôi rất phiền muộn mà phải trả lời, vì không ngờ việc làm của 

tôi khiến ông không vui. Phần lớn hẳn là do khả năng viết lách của tôi quá tệ. Phần nữa có lẽ vì ông 
không chịu đọc kỹ. 

Tôi lại cũng xin NgD vui lòng gia ân cho tôi, gửi đến ông số báo 147, vì vấn đề ông nêu lên 
không chỉ riêng tư, mà còn có tính cách chung cho một số người. Và tôi xin thưa: 

Những văn kiện ông gửi cho chứng tỏ ông cũng hiểu sai vấn đề. Những giấy đó là của hội 
thiện nguyện MRS (Migration and Refugee Services), một chi nhánh của USCC (United States 
Catholic Conference). Theo tôi đoán thì là hội đó đã được nhà nước Hoa Kỳ cấp mỗi đầu người 500 
đô la để GIÚP ĐỠ trong việc cung cấp giấy tờ từ Việt Nam, vay mượn tiền nong để tới Hoa Kỳ, trợ 
cấp khi tới nơi và thu hồi lại tiền vay mượn khi có công ăn việc làm. Cũng như các hội thiện 
nguyện khác, họ được phép quyên tiền thập phương và được miễn thuế để trang trải những chi phí 
làm những công việc giúp đỡ như trên, ngoài việc được lãnh ngân khoản trợ cấp (funds) của chính 
phủ. Những hội này khác với IOM (International Organization for Migration), cũng theo tôi hiểu, là 
cơ quan quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc được nhà nước Hoa Kỳ xuất quỹ nhờ PHỤ TRÁCH việc 
cho vay (ứng trước) tiền vé máy bay cho đám di dân, tị nạn và đòi nợ những người không chịu trả. 
Ở cái xứ Hoa Kỳ này mà không xem xét kỹ, dễ thành cái chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia, tội 
nghiệp lắm. 

Tôi đã cố gắng chia ra từng thành phần, để thưa chuyện riêng. Vậy phần tôi thưa chuyện với 
các ông bà tị nạn dĩ nhiên chỉ dành cho các vị tị nạn. Vì sợ có người trách là hàm hồ, ở phần kết 
đoạn này, tôi đã phải ghi rõ là chỉ:  

Nên gửi tiền về ở mức độ tối thiết thôi, chỉ nên về thăm quê khi nào bất khả thể và, mỗi lần về, 
nên tới thăm một xóm nghèo ở thành phố, một vùng thôn quê hẻo lánh, nhất là ở miền Bắc, miền 
Trung xem thực sự tình cảnh đồng bào ra sao. 

Rồi, lại thưa vì không biết gì về quí vị HO, nên không giám bàn, cùng xác định trong phần 
nhắn tin Mục Thư Tín NgD145 là xin ông sòng phẳng, đừng gán rằng tôi nói gì về quí vị HO, sao 
nay ông cũng cứ vẫn còn nhắc đến cái chuyện không hề có đó làm gì? 
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1. Riêng về câu hỏi các chuyện chống cộng thành công, ông lại cũng hỏi có thành phần HO 
hay không. Đã không biết, thì không thể trả lời. Nhưng cứ như sự kiện, chuyện Quỹ Kháng Chiến 
Hoàng Cơ Minh, ngăn chặn UNESCO là những việc xảy ra khi chưa có chương trình HO, thì hiển 
nhiên chẳng cần suy nghĩ cũng biết là không đứt đi rồi. 

2. Tôi lại cũng chỉ theo con số chính thức của nhà nước cộng sản. Nhà nước đó nói là người tị 
nạn, thì tôi viết là người tị nạn. Nếu cần hỏi trong con số đó có người HO không, thì xin ông hỏi 
thẳng nhà nước cộng sản. Tôi không có thẩm quyền để trả lời. 

3. Còn chuyện các báo Việt ngữ địa phương sao không đăng cái thông cáo đó, thì là việc của 
IOM. Nhưng tôi cũng mạo muội nghĩ rằng họ làm sao mà đăng được khắp mọi nơi. Phải chi tiền 
chứ bộ. Nên chỉ đăng ở thủ đô tị nạn, mà cũng chỉ ở những tờ nhật báo nhiều độc giả mà thôi. 

Chính vì nghĩ thế nên cụ bà Trần Thị Xuân Thu vào năm 1994 mới yêu cầu NgD đăng miễn 
phí và dài ngày, giúp họ. Rồi nay tôi theo gót cụ, cho rằng NgD nên tiếp tay, vì NgD tuy ít độc giả, 
nhưng đi khắp các tiểu bang, kể cả quốc ngoại, lại toàn là độc giả có lòng, may ra sẽ làm cái việc in 
phó bản, gửi đến những người cùng vùng, họa chăng rửa được cho cái bộ mặt người Việt chúng ta 
sạch thêm chút nào chăng. 

Tôi lại cũng đã thưa cùng ông rằng mục đích của chúng ta là sao cho đồng hương của chúng ta 
trả nợ. Chúng ta biết đích xác có nợ, chúng ta biết đích xác chưa trả nợ, chúng ta biết đích xác vay 
ai, chúng ta biết đích xác ai đòi. NgD chắc cũng biết đích xác như vậy, nên đồng ý với chúng tôi, 
tiếp tay IOM, đăng miễn phí cho họ nhiều ngày, kèm với các lời kêu gọi. Thế có nghĩa là thông cáo 
đó đăng trên báo NgD, vào các số 143 tháng Bảy, 144 tháng Tám, 145 tháng Chín. Rõ ràng, rành 
mạch rồi, còn ghi trích từ báo nào, ngày tháng năm nào, địa phương nào để làm gì? Ai thắc mắc, 
nghi ngờ? 

Thắc mắc gì? Cái gì (what): con nợ không chịu trả nợ; chủ nợ đòi nợ. Ai (who)): Người di dân 
tị nạn, kẻ vay nợ; IOM, kẻ cho vay. Khi nào (when): vay quá lâu rồi; nay nên trả gấp. Ở đâu 
(where): vay ở nơi ký giấy; trả ở IOM, 2 Executive Circle Suite 240, Irvine California 92614-6778. 
Ra sao, như thế nào (how): biên chi phiếu ghi tên IOM; gửi về địa chỉ kê trên. Tại sao (why): tại thể 
diện quốc gia, tại thể diện cộng đồng; tại đức công bằng; tại sự liêm sỉ tối thiểu của con người. 

Nghi ngờ gì? Nghi ngờ NgD, cụ Xuân Thu, Đăng Huy phịa láo thông cáo, đòi nợ xít, đòi rồi bỏ 
túi??? Thắc mắc, nghi ngờ gì cũng phải có cơ sở. Cụ Xuân Thu, tôi, NgD tiếp tay đăng cái thông 
cáo miễn phí thì ăn cái giải gì? Ai ngu gì ký ngân phiếu cho cụ Xuân Thu, cho tôi, cho NgD? Ngoài 
hi vọng sẽ có những người khác cùng tiếp tay để rửa mặt cho người Việt Nam? 

 
* 

 
Trên báo NgD, quí bạn đề cập đến việc dịch "Con yêu râu xanh" để phổ biến và hóa giải. 
Mặc dầu kém về mọi mặt – thể xác, tinh thần, nhất là tài chánh – tôi cũng xin góp phần rất nhỏ, 

gởi theo cái check $50.00 gọi là nhiều tay vỗ nên kêu, để công việc đạt được kết quả. 
Về việc quí vị HO còn một số chưa thanh toán tiền mượn của chính phủ Hoa Kỳ, theo tôi nghĩ, 

nên nhờ các đài phát thanh phổ biến rộng rãi hơn, có kết quả hơn. Phổ biến trên tạp chí NgD nhiều 
lần không hiệu quả bằng loan tin trên đài. Bởi lẽ tạp chí NgD còn ít độc giả, hơn nữa số HO còn 
thiếu tiền vé máy bay không chắc họ đã đọc NgD. Do đó, họ không... nhột. 

Mấy lời thô thiển góp ý với quí bạn. 
 

* 
 
Thực ra NgD chỉ mong toàn những vị đóng góp nhỏ mà thôi, vì điều này chứng tỏ nhiều người 

nghèo mà vẫn quan tâm đến việc chung. 
Các chỉ bảo của quí hữu đều xác đáng. Có điều NgD tự xét mỗi người có một phận sự, một khả 

năng. Nếu các đồng nghiệp truyền thông: báo chí, truyền thanh, truyền hình,... thấy đó là việc cần 
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làm... miễn phí thì họ sẽ làm. Còn nếu họ thấy có tiền mới làm thì là việc của họ. NgD không là cái 
thá gì để... nhờ họ. Vì sẽ lại cũng bị xỉ vả tới tấp thôi. 

Nếu NgD có tiền, thì sẽ trả tất cả các báo Việt ngữ khắp nơi để họ đăng. Nhưng vì là con bà cả 
đọi, NgD đành tự đăng miễn phí dài ngày, kèm lời kêu gọi thân hữu/độc giả tiếp tay giúp IOM 
(thực ra là để rửa mặt mình cho đỡ nhơ nhớp). Cái khó bó cái... ngu là vậy! 

Cũng xin mạn phép nhắc thân hữu là cụ bà Xuân Thu, thân hữu Đăng Huy và NgD chỉ kêu gọi 
quí vị di dân, tị nạn. Quí hữu nói đến các vị HO là... lạc đề rồi.  

 
* 

 
Thể theo lời đề nghị của ông Tô Sử, tôi xin gởi tấm check 100 đô la tiền đóng góp dịch cuốn 

sách Con yêu râu xanh Việt Nam. Nhờ NgD chuyển hộ cho ông Tô Sử. Về tiền máy bay IOM, tôi 
có vài ý kiến thô thiển sau: 

Người Việt sống ở Mỹ đến nay trên dưới một triệu. Thử hỏi một triệu người ấy có bao nhiêu 
người đọc báo NgD. 

Các thân hữu/bạn đọc NgD đã biết thông báo của IOM từ lâu và hình như đã thanh toán nợ này 
xong. Nếu có một vài mống biết mà không chịu trả, thì cũng đành chịu, biết làm sao bây giờ. Như 
vậy NgD có đăng đi đăng lại nhiều lần cũng vô ích thôi, để giấy mực mà làm việc khác. 

Người Việt tị nạn sống trên đất Mỹ đã trên 20 năm rồi. Hầu hết đã có công ăn việc làm, có 
lương bổng; người bệnh người già đều có trợ cấp. IOM vì nhân đạo hay sao đó không được rõ, tôi 
đề nghị tìm cách phối hợp với một vài cơ quan như UBCNVB, thẳng tay làm mạnh vụ này (như 
ông bạn Ninh Kiều đề nghị) bằng cách tống đạt thư đến từng cá nhân thiếu nợ. Kỳ hạn một hay hai 
tháng phải thanh toán đủ. Nếu không, IOM sẽ tính lãi suất kể từ ngày ký mượn. Tiền lời này sẽ trả 
cho người đòi nợ hay chi phí tòa án, nếu có. Những người quá cố, con cháu họ phải đảm trách trả 
nợ. 

Quá thời hạn trên, không thấy họ trả, thì IOM liên hệ với các xí nghiệp của người thiếu nợ máy 
bay và cơ quan cấp trợ cấp cho người già, người bệnh nhờ họ trừ lương và trợ cấp, nhất thiết không 
cho trả góp. Cứng rắn như vậy, họa may mới đòi được nợ. Nhân đạo và nhu quá, không đòi được 
xu nào đâu. Thật ra thì khi đưa tay ký giấy mượn, họ biết món tiền này trước sau gì cũng phải trả. 
Nay thấy IOM ra thông báo đòi nợ, họ không chịu trả. Có một vài người không được tốt, vô ơn bất 
nghĩa, quen thói lường gạt, quịt nợ, cho mình là khôn ngoan, đã thốt ra câu: Dại gì mà trả. Ôi, nhục 
nhã quá, nhục nhã cho cộng đồng người Việt chúng ta quá. 

 
* 

 
Đối với chúng ta, nếu muốn làm việc gì cho nên hồn, thì phải tạo được sự nể vì và thân ái của 

người ngoài. Do đó, chúng tôi cho rằng nếu có điều kiện, thì tốn kém bao nhiêu, việc trước hết vẫn 
là làm sao rửa được bộ mặt người Việt cho sáng sủa. Có thế rồi mới tính đến việc khác. 

Có một điều mà quí hữu không lưu ý, là không phải "một vài người không được tốt". Chúng 
tôi được biết (Dân Với Dân, NgD145) là chỉ có 17% trả nợ, còn 83% thì không. IOM lại cũng cho 
biết là số tiền không trả lên đến 83 triệu đô la. Do đó, chúng tôi tạm suy diễn là cái quỹ ứng trước 
tiền máy bay của chính phủ Hoa Kỳ giao cho IOM là 100 triệu, mới chỉ thu về được có 17 triệu, 
còn thiếu 83 triệu. 

Ở một xứ sở dân chủ tự do nó khác với một xứ sở độc tài lạc hậu. Vả vấn đề của chúng ta 
không phải là làm sao để IOM đòi được nợ. Họ thừa biết mọi cách. Vấn đề của chúng ta là làm sao 
cho người Việt trả nợ. Và cách thức của NgD là nhờ các thân hữu/độc giả tiếp tay làm phó bản lời 
kêu gọi gửi cho người Việt vùng mình. Biết đâu chẳng rửa sạch được mặt mũi dân Việt. 

 
* 



85 
 

Có điều này tôi thắc mắc hoài khi đọc báo hoặc nghe đài: Đó là những lời buộc tội việc về và 
gởi tiền về VN. Đại để là tiếp tay VC, nuôi sống chế độ, vv... Nhẹ như lời cảnh cáo trong báo NgD 
số vừa đây. 

Kể cũng lạ là, càng kết tội, người ta lại về và gởi tiền về càng nhiều hơn. Có vẻ như thể nhạo 
lại các lời buộc tội trên. 

Theo thiển ý: Đã không cản được, thì sao các vị đại lãnh tụ cộng đồng như Mr Hồ Anh Tuấn 
chẳng hạn, nếu có giỏi – như Khổng Minh, mượn tên của quân Tào bắn lại quân Tào hay như Cô 
Tô Mộ Dung lấy gậy ông đập lưng ông – thì cũng phải có cách dùng gậy mình đập đầu VC chứ? 
Không chừng cái gậy đô la và phong trào y cẩm hồi hương (theo lời kết tội trên báo, đài) là một vũ 
khí lợi hại, nếu được dùng đúng và tốt. 

Còn nữa. Ta hãy xem Bắc Hàn, Cuba, Lào,... có ai gởi tiền về và về thăm nhiều như VN ta 
không? Thì chế độ Bắc Hàn chừng nào chết? Hay dân Bắc Hàn đang chết dài dài và càng ngày dân 
Bắc Hàn càng bất thành nhân dạng. Các nước tư bản và LHQ còn viện trợ cho VN đó. Trong khi họ 
biết tỏng là đảng Vẹm đớp hơn 50%. Là tại sao? 

Xin báo NgD hoặc ông Đại Dương chỉ cách để tôi đỡ thắc mắc, để tiếp tục đi cày nuôi con với 
nuôi cháu lầm than ở VN, mà không có mặc cảm có tội với đất nước.  

 
* 

 
Có lẽ quí hữu muốn... gài chúng tôi vào cái thế ngọng miệng đây. Chúng tôi chẳng thế trả lời 

cho báo nào đài nào cả. Còn riêng NgD, gồm các tác giả lẫn BPT, từ đầu đến cuối, đại khái vẫn cho 
rằng số người thực sự chống cộng là hiếm hoi. Đa số chống cộng với hậu ý. Số người bỏ nước 
nhiều phần là vì đời sống dưới chế độ cộng sản khó khăn. Chúng tôi cho, thực tế, là không thể xin 
đừng gửi tiền về, đừng đi đi về về Việt Nam, vì đời sống đói rách của thân nhân, nhất là khi nhà 
nước cộng sản lại khuyến khích chuyện đó. Cho nên chúng tôi chỉ viết rằng: 

Nên gửi tiền về ở mức độ tối thiết thôi, chỉ nên về thăm quê hương khi nào bất khả thể và, mỗi 
lần về, nên tới thăm một xóm nghèo ở thành phố, một vùng thôn quê hẻo lánh, nhất là miền Bắc, 
miền Trung xem thực sự tình cảnh đồng bào ra sao. (27 năm tính sổ, Đăng Huy, NgD142) 

Còn việc quí hữu hỏi khó sao "càng kết tội người lại về và gởi tiền về VN càng nhiều hơn, có 
vẻ như thể chế nhạo lại các lời buộc tội", chúng tôi không phải là những người đó nên thú thực 
không biết tại sao họ lại như thế. Nhưng rất có thể lời phỏng đoán của quí hữu là đúng, hoặc có thể 
chỉ giản dị là càng ngày người ta càng kiếm được nhiều tiền hơn, nên tiêu nhiều hơn. 

Về phần so sánh giữa các nước cộng sản của quí hữu, chúng tôi lại cũng không có một con số 
nào để mà trả lời. Nhưng cũng có thể đoán là Bắc Hàn, Cuba, Lào,... chẳng có nhiều người "tị nạn" 
bằng Việt Nam, thì hẳn cũng gửi tiền hoặc đi về ít hơn. Tuy nhiên thế cũng không đồng nghĩa rằng 
mấy nước đó sẽ lâu hay chóng chết hơn cũng như nỗi khổ vật chất và tinh thần của dân họ nhiều 
hay ít hơn dân Việt. Theo bạn, Bắc Hàn, Cuba, Lào,... sẽ lâu chết hơn, dân họ càng ngày càng bất 
thành nhân dạng, còn Việt Cộng chóng chết hơn, dân Việt càng ngày càng thành nhân dạng chăng? 

Riêng chúng tôi thì chỉ thấy Việt Nam nhiều người về, gửi nhiều tiền hơn nhưng, hình như, 
nước Việt Nam, người dân Việt Nam cũng vẫn không được xếp trên những xứ đó về mặt tiến bộ và 
giầu có. 

Các nước tư bản, LHQ viện trợ cho Việt Nam hay cho bất kỳ quốc gia nào khác cũng là vì 
quyền lợi của họ, giữa họ và giai cấp thống trị. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng họ lo cho dân 
Việt Nam. Chả phải chỉ có tư bản, LHQ viện trợ, mà Cộng Sản, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo 
cũng đã, đang và sẽ viện trợ dài dài đấy, quí hữu có biết không? Vẹm đớp 50% chứ đớp hơn nữa, 
mà có lợi cho họ, họ vẫn cứ làm. Thí dụ, quí hữu hẳn đã biết, ở bất kỳ nơi đâu, người dân cũng xin 
Yankee! Go home! đấy chứ. Mà sao họ cũng cứ tiếp tục viện trợ dài dài??? Cuối cùng, câu hỏi sao 
ta không là Khổng Minh, Mộ Dung là quá thừa. Tài cao trí lớn không là một điều bắt buộc phải có. 
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Cũng như tài sơ trí thiển không là một cái tội. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Miễn là thành tâm và thiện 
ý, không có những hậu ý xấu xa, là đủ xứng đáng làm một con người rồi. 

Kết luận của chúng tôi: 
Nếu là "diện" tha phương cầu thực, thì cứ thoải mái y cẩm hồi hương. Nếu chống cộng mà thân 

nhân không có một cách gì mưu sinh (mà làm gì có tình trạng cực đoan này) thì ta viện trợ ở mức 
tối thiết, cốt sao chớ tạo nơi họ tinh thần ăn bám, ỷ lại. Làm sao tạo nên tình trạng viện trợ cây cần 
câu, mà không viện trợ con cá. Đàng khác, ở hải ngoại đủ mọi điều kiện để đóng góp thì tích cực 
đóng góp vào việc chống cộng. Vì chúng ta cần sáng suốt giải quyết tình trạng lầm than tại quê nhà 
từ cái gốc, là tiêu diệt cộng sản. Chứ không ngu đần giải quyết cái ngọn, sự phè phỡn cho thân 
nhân. Giải quyết lầm than cho mọi người, chứ không phải riêng cho con, cho cháu. Thì sẽ chẳng có 
mặc cảm nào... sốt. Bạn nghĩ sao??? 

 
* 

 
Cám ơn quí anh chị nghèo mà gan, đã gửi cho người tù báo tặng đều đều, trước sau sáu số. Còn 

thua bác Phan Văn Bính, Seatac WA hai số. 
Thật cái nghiệp làm báo là dâu trăm họ. Người cầm tờ báo cứ ngỡ giấy cùng chữ vô tri, nhưng 

thưa quí ngài nó được thành hình bằng máu, nước mắt, tâm huyết, khối óc, trái tim của người viết 
và người thực hiện. 

Đô la không giải quyết được tất cả đâu. Bác Bính ném 16 đô để đoạn tuyệt NgD, người mà 
chính bác nhìn nhận đã dành cho bác nhiều ưu ái, biếu đến 8 số liền. Chỉ vì bác không hài lòng ông 
Đăng Huy. 

Không hài lòng ông Đăng Huy là phải. Tôi cũng vậy. Tôi thấy ông ta đáng trách vô cùng. Thấy 
ghét lắm. Người tù giận ông đó: 

"Thì tôi có biết gì mà giám trả lời". Chu choa, ông đã nói quá rành mạch ở đoạn trên rồi. Thì 
cứ nói toẹt ra sự thật: Các bác chỉ muốn cứu con trai, con dâu, cháu nội, anh em họ hàng cật ruột 
mà quên chuyện cứu nước. Hỡi trời! Có những chuyện nghịch lý mà không nói lên lời. Không biết 
lúc bị cộng sản tra tấn, cướp nhà, tù đày, xé nát gia cang, quí ông có nghĩ có ngày được ra nước 
ngoài gởi đô la về tiếp sức cho chúng nó không? 

Lại thêm bác Chương Lương cất giọng bi ai: Ôi thật thảm thê cho dân tộc Việt! Nghe sao ai 
oán não nề như khúc tiêu sầu của chàng Trương vậy. Tôi cũng muốn thành Mỵ Nương luôn. Người 
tù mà vượt ngục là lỗi mấy ông đó nhe. Đọc báo hai số gần đây tức muốn thành Lương Sơn Bá: 

"Chẳng biết thế này có phải là quảng cáo miễn phí cho quí vị tiệm sách và sách báo Việt Cộng 
chăng". Hỏi đã là trả lời rồi. Biết mà còn làm! Tức ơi là tức. Tôi vốn tính ngang tàng, thích nói 
thẳng, ai giận cũng (quê) thôi. "Xin các độc giả/thân hữu tiếp tay phổ biến sách báo NgD để đánh 
bại chiến dịch sách báo cộng sản hiện nay đang tràn ngập tại các tiệm sách" rồi tiện thể quảng cáo 
không công giùm những nơi bán sách báo cộng sản luôn. Vừa phải thôi chớ, các ngài. 

Máu Tarzan của tôi sôi sục đó, giận phát nổi điên lên được. Tiền bối Việt Thường đã vắt cạn 
sinh lực để lại cho anh chị, cho tôi, cho thế hệ mai sau một di sản quí báu. Là người thừa kế, ta phải 
có bổn phận giữ gìn phát huy tác dụng. NgD cũng có bán sách mà. Làm ơn nhận một ít để tiện giới 
thiệu, có phải độc giả nhứt cử lưỡng tiện không? 

Xin chân thành cám ơn báo NgD, ông Tô Sử cùng tất cả quí cô chú bác, anh chị em đã tiếp sức 
cho việc in sách "Con quỉ râu xanh ở Việt Nam" của lão tiền bối Việt Thường và hoan hô anh 
TQLC, người chiến sĩ anh hùng đã từng dựng lại ngọn cờ vàng nơi thành Quảng Trị năm xưa. 

 
* 

 
Có phải hễ muốn có sách bán là thiên hạ giao cho đâu. Không có cửa tiệm thì phải trả tiền ngay 

hoặc ít nhất cũng phải quen biết. 
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NgD đã từng kêu gọi những nhà xuất bản nhỏ, các tác giả tự xuất bản gửi sách để bán kèm với 
sách báo của NgD, mà chẳng được vị nào hưởng ứng cả, nên đành dẹp và chỉ biết bán sách nhà 
thôi. Người mình không quen lối làm ăn chung chạ hoặc lâu dài. Thành ra lại cũng cái khó bó cái 
khôn. NgD từng đề nghị nhiều chuyện lắm, mà chẳng nên cơm cháo gì cả. Rút lại đành tự nhủ: 
Làm được đến đâu hay đến đấy vậy. 

 
 

 
LẠI CŨNG TRẢ HAY QUỊT? 

 
Thể theo yêu cầu của cụ Huy, tôi xin phép nêu lên vài ý kiến chân thật, về vấn đề quí vị đã đặt 

ra trong số báo 145. 
Trước hết, tôi tự nhận cũng là một HO đến Mỹ cuối năm 1992. Do đó, tính năm cũng đã được 

10 năm và cũng vừa đúng tuổi retire [hưu] và đã được 40 credits (tam cá nguyệt]. 
Tôi nêu lên như vậy để quí bạn độc giả hiểu cho rằng từ khi mới nhập cư, được "8 tháng ở 

không lãnh tiền", nhưng với bản chất tự trọng, được 6 tháng thì đã đi làm, cho nên giờ này mới đủ 
40 quarters. 

Sở dĩ tôi đi làm sớm vì không muốn ngửa tay lãnh tiền, khó coi, mặc dù đây là một qui chế SS 
[an sinh xã hội] rất tốt đẹp của Mỹ mà nhiều người suy diễn chỉ là "lớp trẻ làm nuôi lớp già mà 
thôi". 

Trở lại hai vấn đề mà ông Bính nêu ra, tôi thấy không có gì là quá đáng. Có điều nói về cá 
nhân, nếu ta nợ ai thì ưu tiên khi có điều kiện, dứt khoát phải thanh toán để lương tâm khỏi cắn rứt. 
Đó là những người có lý trí và lương tâm. Còn những việc thê nhi ruột rà thì ta tự giải quyết trong 
nội bộ, chớ không nên viện lý do này nọ để quịt nợ. Làm như vậy thì không còn gì là tư cách và 
danh dự con người nữa. Ông bà ta cũng đã từng nói: Nhân vô tín bất lập. Đảng CSVN từ ngày 
thành lập đến nay có bao giờ giám nói đến chữ tín, và luôn luôn lúc nào cũng bội tín và nói khoác 
nên đã được mang danh hiệu là "vương quốc lừa dối". Cũng như ông Bính, tôi đã thanh toán món 
nợ trước hạn kỳ một năm nên cũng được IOM gửi giấy khen. Sau đó độ hai năm, tôi cũng nhận 
được mấy bao thư, trong có hình ảnh và giấy quyên tiền nhờ ủng hộ những người đi sau. Nhìn hình 
ảnh những người tị nạn, hầu hết là dân Phi Châu, nhất là đám trẻ em hốc hác, ốm tong teo, có lẽ để 
đánh động lương tâm thiên hạ cho tiền, nên tôi cũng ký check 30 rồi 20 dollars, nhưng không nhớ 
là bao nhiêu lần. 

Mãi đến năm 2001, trong lúc mạn đàm với một bạn đồng nghiệp đi diện ODP, tôi có đem vấn 
đề này nói cho ông nghe, thì ổng bảo rằng họ có fund của chính quyền cung cấp. Họ làm vậy là để 
trục lợi riêng tư mà thôi. Nghe qua, tôi sinh ra lưỡng lự và không ký check nữa. 

Quí vị cũng biết cho rằng nhà mình ở xứ này còn hơn cả một văn phòng của một cơ quan ở 
VN. Mỗi ngày thư từ quảng cáo đủ loại tấp nập gửi đến, có khi còn không có thì giờ để mở ra, đem 
vứt vào sọt rác, hơi sức đâu mà lưu trữ, chỗ nào để mà cất giấu, do đó cụ Huy thông cảm cho việc 
không có những thư đó gửi cho cụ để làm bằng. 

Thú thật, lúc mới qua, tôi cũng ham đọc sách báo lắm và còn cộng tác với tờ báo của hội tại địa 
phương. Mấy năm nay thì đầu óc không còn minh mẫn nữa nên chỉ có đọc mà không viết. 

Tội nghiệp có đứa cháu là nhà văn Nguyễn Văn Ba (đã mãn phần tại Canada) đã gửi báo biếu 
từ Canada, từ Houston, vv... mấy năm liền, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái thông báo của IOM đòi 
nợ cả và lần đầu tiên đọc trên tờ NgD (tôi chỉ được đọc NgD từ số 100 trở đi mà thôi). 

Qua bài viết của cụ Bính, tôi thấy có nỗi buồn ở nội tâm, bị mất mát quá nhiều sau chiến tranh, 
tù đày và bây giờ đang trong cảnh ly hương, gia đình lại ly tán trong cảnh xế chiều của cuộc đời. 
Khi đọc đến bài viết của cụ Huy, cụ đau lòng vì "đồng liêu" làm nhục quốc thể nên nêu lên những 
vấn nạn của cuộc đời, chứ không có ý trách móc hay xách mé gì cụ Huy hết. 
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Tôi không rõ cụ Huy có bị đi tù CS dài hạn từ 3 đến 4, 5, 6... mốc trở lên, nhất là ra miền 
thượng du Bắc Việt như tôi? Nếu mà còn sống được và khi qua Mỹ còn tiếp tục đi làm và nhất là 
còn giữ được tinh thần để viết ra cũng là khá lắm rồi, nếu không nói là một số khá đông đã chết 
(trong trại hoặc sau khi về) hay đang dở sống dở chết với chứng bệnh tâm thần. Bởi vì chúng ta đều 
biết chủ trương của bọn CS là giết lần mòn thể xác và tinh thần những người tù mà chúng giam giữ 
dưới cái nhãn hiệu "cải tạo viên". 

 
* 

 
BPTNgD lại bắt tôi thưa thốt, thì "thôi thế, cũng đành". 
Trước sau, tôi tính sổ là, sau 27 năm, chưa có sự tiến bộ. Trong khi đó tiền người Việt hải 

ngoại gửi về quá nhiều mà quốc gia dân tộc càng rách nát, và mong vấn đề được xét lại. Lại nhắc 
còn món nợ nhỏ nhoi về tiền bạc nhưng rất to lớn về ý nghĩa hiện bị quá nhiều người không chịu 
trả. Và tôi kêu gọi mọi người cần sòng phẳng, chứ có nhố nhăng gì đâu? 

Tất cả những điều cụ dạy, tôi đã thưa trong thư phúc đáp cụ Bính ở số NgD147 vừa qua, nên 
xin được chấm dứt việc bàn thảo râu ông nọ cắm cằm bà kia không đi đến kết luận này. 

Tuy nhiên, tôi xin mạn phép để đề cập đến một vài ngộ nhận vô cùng nguy hiểm:  
- Qui chế SS rất tốt đẹp của Mỹ [mà] nhiều người suy diễn chỉ là lớp trẻ làm nuôi lớp già mà 

thôi. 
Nếu tôi không lầm, thì là cụ nói đến hai món "lương hưu" và "tiền già". Lương hưu thì là tiền 

của chính mình đóng cho chính phủ (trong trường hợp cụ làm 40 quarters) để khi về già lãnh ra. 
Vậy không thể gọi là lớp trẻ nuôi lớp già được. Còn tiền già, thì có lẽ rất ít người sinh trưởng hoặc 
trưởng thành tại Hoa Kỳ được lãnh. Giản dị là suốt thời gian từ 20 đến 65 tuổi không làm ít cũng 
làm nhiều, có đóng cho chính phủ, tất ít nhiều cũng có lương hưu. Chỉ còn những trường hợp thực 
sự đặc biệt, như tàng tật (bẩm sinh hay quá sớm) hay người tị nạn lớn tuổi không còn khả năng đi 
làm, họa chăng có thể nói là "người khoẻ làm nuôi người yếu" mà thôi (tiền trợ cấp welfare lại là 
chuyện khác).  

- Họ (cơ quan thiện nguyện) có fund của chính quyền cung cấp. Họ làm vậy là để trục lợi riêng 
tư mà thôi. 

Thú thực, tôi không hiểu cái "ông bạn đồng nghiệp đi diện ODP" này thuộc hạng người nào, đã 
sống ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm mà sự hiểu biết, suy nghĩ của ông ta xặc mùi lạc hậu, nô lệ. 

Ở một nước dân chủ, cùng bất đắc dĩ nhà nước mới phải nhúng tay vào công việc. Thường thì 
nhà nước khuyến khích, giúp đỡ tư nhân đứng ra làm càng nhiều càng tốt. Thế cho nên mới gọi là 
dân chủ, tức là dân làm chủ, không phải là nhà nước làm chủ. 

Nhà nước có giúp đỡ, trợ cấp, nhưng không bao giờ đủ, phần lớn vẫn phải trông vào sự đóng 
góp công của của tư nhân. Nói ngay như việc tị nạn của chúng ta, chính phủ chi chỉ có một phần, 
một phần lớn là do sự giúp đỡ của dân chúng Mỹ. Ngoài ra, các hội thiện nguyện không chỉ làm 
riêng một việc người tị nạn. Thế cho nên họ không lúc nào không cần tiền, phải xin mọi người tặng 
dữ (donation). Cứ tạm lấy mấy thí dụ, như các cơ quan Con Thuyền Ánh Sáng, Y Sĩ Không Biên 
Cương, Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển nếu chỉ trông vào funds của chính phủ thì họ nào có làm 
được gì? KCET mà cung cấp cho chúng ta những chương trình bổ ích trên TV là nhờ vào ai? 
Những cơ quan này khi nhận donations đã "trục lợi riêng tư" ra sao? 

Riêng ở Hoa Kỳ, có khoảng 1,500,000 cơ quan tương tự. Ngân khoản giúp họ hoạt động – 
ngoại trừ 5% dành riêng cho các tổ chức đặc biệt (trust funds) – là nhờ: 77% đóng góp của tư nhân 
(privates), 10% của các tổ chức chuyên việc trợ cấp (foundations), chỉ có 8% là từ chính quyền 
(gồm cả liên bang, tiểu bang, lẫn địa phương). 

Dĩ nhiên cũng có những kẻ lợi dụng riêng tư. Nhưng phát ngôn một cách hàm hồ như ông 
"đồng nghiệp đi diện ODP" để kết quả là quí hữu không ký check nữa, thì hỏi từ xưa đến nay các 
xứ dân chủ tiên tiến làm sao tiến bộ cho nổi và có thể giúp đỡ những xứ lạc hậu nghèo đói chúng ta. 
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Những cơ quan Hồng Thập Tự, Amnesty International, Pen Club,... họ đã trục lợi riêng tư ra sao??? 
Nhân tiện, tôi xin kể một chuyện khác: 

Tôi được rủ tham dự "chương trình sữa miễn phí cho người già". Xưa nay, tôi không tham dự 
các chương trình thực phẩm cho người già, vì thấy không cần thiết, vả lại những thứ đó không thích 
hợp với cách ăn uống của tôi, trong khi có nhiều vị cố lãnh về rồi bỏ uổng. Nhưng lần này các ông 
bạn thúc giục cùng đi một thể... cho vui, sữa đặc biệt lắm, nên cũng ham. 

Tới nơi hẹn, tôi thấy là cái nhà xe của một tư nhân (người Việt), chất đống các thùng sữa, tôi 
đã hơi lạ. Rồi hơn chục người được cho biết phải đi khám bác sĩ và mời lên xe "van". Hết một buổi 
chờ tại phòng mạch, ngoài phần... khám bịnh lại có phần ghi tên lãnh giường nệm, gậy gộc,... rồi tất 
cả được mời đi đãi... bữa cơm, một điều lạ thứ hai. Sau đó, mỗi tháng sẽ được phát 4 thùng sữa 
Ensure, mỗi thùng 24 lon, vị chi 96 lon. 

Theo tôi suy luận, thì đây là chương trình dành cho những người bất toại, khó bề nhúc nhích, 
khó ăn uống đồ khô nên được cấp mỗi ngày một lon nhựa, loại dùng xong rồi bỏ (throw-away), 
cùng với ba lon sữa thay ba bữa ăn, và giường nệm tự động tiện dụng cho người bại liệt. 

Đàng này, những người hưởng thụ không thuộc loại đó. Tôi có tới mấy vị bác sĩ quen biết để 
nhờ hỏi han. Thì một vị cho biết: Chúng tôi hỏi han sẽ phiền lắm, hậu quả là rồi hành nghề khó 
khăn hoặc không nơi nào họ mướn mình nữa. Một vị khác cảnh cáo: Tiền nhà nước chăm lo mỗi vị 
có hạn định, vị nào lạm dụng hết tiền, thì khi cần đến sẽ gặp khó khăn đấy. Nhưng một vị khác lại 
nói: Ôi dào, chớp được cái gì thì cứ hưởng, Mỹ thiếu gì tiền. 

Ý chừng các vị đi cùng chuyến với tôi cũng đồng ý với vị bác sĩ dễ tính này, nên cũng đều nói 
với tôi như vậy. 

Riêng nơi tôi đến ghi tên đã thấy cỡ đâu chừng 200 hồ sơ. Còn những nơi nào không rõ. Cùng 
hôm chúng tôi đến "khám bịnh", thấy có một nhóm khác cũng được dẫn tới. Như thế không biết 
nhà nước tốn riêng cho phòng mạch bác sĩ này, các nhà cung cấp sữa, tiện nghi cho người thụ 
hưởng riêng nhóm tôi là báo nhiêu. Xem các hóa đơn, tôi thấy tính: 

Phần khám bịnh 850$ (Medicare nhận trả 472$, cho một người chẳng bịnh hoạn gì, và dường 
như rồi cứ 6 tháng lại khám lại một lần) 

Phần bình nhựa 168$ (Medicare trả 134$, phần này phần lớn có tính tiền mà không cung cấp) 
Phần sữa Ensure 274$ (Medicare trả 219$; 96 lon sữa, ngay bán lẻ cũng chỉ đến 2$ một lon là 

cùng) 
Phần hai cái đệm đầu gối 330$ (Medicare trả 188$, quá mắc) Phần cái nệm giường 347$ 

(Medicare trả 218$, cũng chẳng rẻ gì) Vân vân,... 
Tôi cho là cái nhóm mà tôi biết đã thi hành kế hoạch của phòng mạch bác sĩ, của các nhà cung 

cấp để họ kiếm tiền bừa bãi. Còn người thụ hưởng thì vô tình tiếp tay bậy. 
Riêng những người thụ hưởng gốc Việt chúng ta thì cũng có vẻ là cứ mặc xác nhà nước lo. 
Nếu thế thì sao không ở lại trong nước để nhà nước lo cho từ mũi kim đến sợi chỉ. Còn đã ra 

đến nước ngoài, thì phải hiểu nhà nước tức là mình. Mình đóng thuế cho nhà nước. Mình phải trông 
chừng việc chi tiêu của nhà nước. Mình phải hạn chế sự phao phí của nhà nước. Mình phải chặn 
đứng sự lạm dụng tiền bạc của nhà nước. Giản dị vì tiền của nhà nước là của mình. 

Hay là chúng ta muốn nước Mỹ trở thành lụn bại? Nếu chẳng trong đời chúng ta, thì cũng đến 
đời con cháu thôi! 

 
 
 

HỘI AN HOARD HAY HOAX? 
 
Tôi đã được đọc những tài liệu của Việt Cộng nói Việt Nam là một trong những cái nôi phát 

sinh loài người đầu tiên trên trái đất, Việt Nam là dân tộc đầu tiên phát minh ra việc trồng lúa nước, 
đã đào bới được những di tích chứng minh quả thật có thời đại Hùng Vương, vv... 



90 
 

Tôi chẳng là nhà nhân chủng học, nhà khảo cổ học. Thế nhưng chuyện cái nôi loài người, 
chuyện đầu tiên trồng lúa nước, chuyện thời đại Hùng Vương, thì tôi xin được phép nghi ngờ. 

Cứ suy luận theo kiểu dân nhà quê của tôi thì thấy nước ta, phần là cái đuôi của Trung Hoa, 
phần là ven bể cực đông của Ấn Độ, cho nên Tây gọi là Ấn Độ Chi Na, nhiều phần là bồi đắp về 
sau, thì khó lòng là một miền đất cũ để là cái nôi của nhân loại, miền trồng lúa nước đầu tiên, cũng 
như đã có một triều đại Hùng Vương cha truyền con nối hàng hai ngàn năm giữa các tộc bộ còn 
hoang sơ. Trong một dịp gặp một nhân vật cao cấp trong ngành cổ học Việt Cộng được sang Mỹ 
làm việc, tôi có mang vấn đề ra hỏi, với lời chất vấn đại khái: Chuyện gì Bắc Việt cũng bịa đặt, 
tuyên truyền bừa bãi. Ngành của anh lại quá mới mẻ tại Việt Nam, thiếu đủ mọi phương tiện, rồi 
phải nhờ Nga Xô kiểm chứng, mà khoa học kỹ thuật của Nga Xô tôi rất nghi ngờ sau khi tiếp xúc 
với người với sản phẩm của họ. Vậy anh cho biết sự thực ra sao? Ông ta cười cười trả lời: Thì có 
sao làm vậy ấy mà, anh hỏi làm chi! 

Đàng khác, di tích và cổ vật tất nhiên chẳng thiếu. Xưa kia dân ta chẳng ai để ý. Còn Pháp thì 
phần lo khai thác lợi ích ngay trước mắt, phần chưa có thì giờ, phần sau này bị chiến tranh, làm sao 
khai quật, tìm kiếm cái gì. Nay thừa thời giờ, thừa nhân sự, ở một miền đất tương đối cổ, có hàng 
hai ngàn cây số bờ biển, thiếu gì thứ nằm ngầm dưới đất dưới nước chờ moi lên. 

Vấn đề là moi lên với mục đích gì? Với các ông cộng sản thì dễ hiểu lắm. Để khoe khoang rởm 
hoặc để bán lấy tiền. Từ cái mục đích thực tế này tất nhiên sẽ nảy ra rất nhiều trò bịp bợm. Cho nên 
không mấy ngày là trên báo chí ngoài này không đăng tin trong nước đào bới được quí kim, cổ vật. 

Mấy năm mới đây, tôi được biết có tin tìm ra một chiếc thuyền buồm chìm ở vùng Hội An, 
một thành phố buôn bán cổ của Việt Nam xưa. Rồi có tin một công ty Hoa Kỳ được phép trục vớt. 
Rồi có tin những đồ tìm thấy trên chiếc thuyền buồm đó được mang triển lãm và bán cho công 
chúng khắp thế giới. Rồi tôi được tận mắt coi một phần những đồ vật đó. Thì thấy lạ quá. 

Tôi chẳng phải là tay thích chơi đồ cổ. Tôi chán chúng là đàng khác. Nhưng xưa kia nhà ông 
bà, cha mẹ, chú bác, cô dì tôi nhiều đồ cổ lắm. Nhìn hoài nó cũng quen mắt, tạm phân biệt được cái 
nọ cái kia. Thì thấy lô đồ này có nhiểu kiểu vẻ khác nhau, nhiều thứ men khác nhau, nhiều nét vẽ 
khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau. Có thứ có vẻ cũ, có thứ có vẻ mới, có thứ có vẻ của Á Đông, 
có thứ có vẻ của Trung Đông. Nhưng chẳng có vẻ Việt Nam gì cả. 

Lẩn thẩn hỏi thăm, thì dần dần được biết đây là một "huyền thoại" biến thành sự thực: Đồ gốm 
Chu Đậu. 

Thú thực xưa nay tôi chưa từng nghe ai nói về đồ gốm Chu Đậu, chưa từng thấy ai có một món 
đồ gốm Chu Đậu [1]. Nhưng theo sự giải thích thì: Có một huyền thoại về nó. Có một tài liệu chữ 
Việt về nó, một tài liệu chữ Nhật về nó. Nhưng chưa ai từng thấy nó. Nay: 

Khoảng 570 năm trước đây, một chiếc thuyền buồm dài hơn 100 bộ xuôi nam, dọc theo bờ biển 
nước Việt để đến phố cổ Hội An. Khi còn cách cù lao Chàm khoảng 7 dặm, một khu vực gồm nhiều 
hải đảo gần Hội An, một trận bão lớn đã nhận chìm chiếc thuyền xuống đáy biển sâu 200 bộ. 

Năm 1999, Saga Horizon, với những kỹ thuật hiện đại, đã phục hồi nguyên vẹn hơn 200,000 
món đồ gốm Việt Nam. Toàn bộ chuyến hàng được mệnh danh Kho Tàng Hội An, là bộ sưu tập đồ 
gốm Chu Đậu duy nhất trên thế giới. Butterfield & Butterfield ở San Francisco đã tổ chức một 
cuộc đấu giá chưa từng có vào tháng 10 năm 2000, với sự hiện diện của các viện bảo tàng quốc tế 
và các nhà sưu tập để đấu giá những món đồ gốm Chu Đậu độc đáo chưa từng thấy trước đây. 

Như tôi nói trên, lô đồ này có nhiều kiểu vẻ khác nhau, nhiều thứ men khác nhau, nhiều nét vẽ 
khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau. Có thứ có vẻ cũ, có thứ có vẻ mới, có thứ có vẻ của Á Đông, 
có thứ có vẻ của Trung Đông. Nhưng chẳng có vẻ Việt Nam gì cả. 

Nêu thắc mắc, thì được giải thích: kiểu cọ, tranh vẽ, màu sắc khác biệt nhau nhiều, không có 
tính cách Việt là vì đây là một chuyến hàng do Trung Đông đặt, không phải riêng một lò làng Chu 
Đậu (tổng Thượng Triệt, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương), mà cả các lò làng lân cận, rồi trên đường 
về bị đắm. Nhưng theo tôi, về bất cứ lãnh vực nào, mỗi thời, mỗi địa phương đều phải có những nét 
đại cương giống nhau. Như về đồ gốm, thì về đất, về kiểu thức, về men, về đề tài, về nét vẽ, về màu 
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sắc khó có thể sai lạc nhau quá nhiều giữa một vùng rộng lớn, chứ đừng nói đến giữa mấy làng lân 
cận. Chính vì thế nên các chuyên viên mới có thể nhìn qua cũng tạm biết thứ nào đời Tống, thứ nào 
đời Nguyên, thứ nào đời Minh, thứ nào đời Thanh, thứ nào đồ Tàu, thứ nào đồ Việt, thứ nào đồ Tây 
Phương, vv... 

Tôi có nhận ra một ít gốm Bát Tràng, gốm Huế, gốm Trung Đông vào cỡ thời kỳ đó. Và cũng 
có nhiều tay sắc sảo nhìn ra, nên những món này bị... chớp ngay; lần sau mò lại, tôi thấy chúng biến 
mất khá nhiều. 

Nếu thực có một loại gốm Chu Đậu, thì không lẽ trước chuyến thuyền buồm, sau chuyến 
thuyền buồm không ai làm, không ai mua, không ai còn giữ được một món nào. Vả chăng, so sánh 
với gốm Huế, gốm Thanh Hóa, gốm Bát Tràng, gốm Móng Cái, quả là lạc lõng. Tôi không có mặc 
cảm tự ti, nhưng quả thực kỹ thuật và nghệ thuật "Chu Đậu" bỏ xa các lò trên quá nhiều. Và làm 
sao thương gia Trung Đông biết đến Chu Đậu để đặt hàng, ký kiểu? 

Chưa kể 570 năm trước cũng chỉ là đời vua Lê Thái Tổ (1428-33), tương đương với vua Tuyên 
Tông nhà Minh (1425-35) là cùng, đâu có lâu lai gì, mà đến nỗi cả một ngành nghề nuôi sống cả 
một vùng bỗng nhiên thất truyền, biến mất, không còn thấy tung tích để ngày nay nhà nước Việt 
Nam cộng sản và các ông Saga Horizon tư bản phát hiện khiến: 

Đồ gốm Chu Đậu không còn là huyền thoại về một thời hoàng kim. Đó là di sản cho mọi người 
thưởng thức, ngắm nhìn và tiếp xúc. Và bạn có thể sở hữu một phần của lịch sử. 

Tôi không giám có kết luận. Xin để dành phần quí vị. Dù sao đây lại một lần nữa chứng tỏ sự 
hợp tác, phối hợp nhuần nhuyễn giữa kẻ cướp cộng sản và bà già tư bản, nhân danh phục hồi di sản 
lịch sử Việt Nam cũng như trước đây đã có sự phối hợp của hai vĩ nhân đại diện hai nhà nước cộng 
sản và tư bản: Lê Đức Thọ-Kissinger!!!  

 
1. Khoảng đời Nguyên (1279-1368), một số con dân nhà Tống bỏ xứ sang lánh nạn tại Việt Nam, mở lò ở 
Thanh Hóa, nên sau này đào được nhiều đồ gốm tại đây, gọi là Tống Thanh hay Đông Thanh, nhưng giấu 
nghề không hề truyền cho người Việt. Khi nhà Minh lấy lại được nước, đám người này về xứ, người Thanh 
Hóa vẫn không biết gì về nghề gốm, chỉ có lò sản xuất chum vại (đất nung), cho đến hồi xung đột Việt Minh-
Pháp vẫn còn, tại địa điểm gọi là Lò Chum. 
Có tài liệu (Revue Indochinoise, 1907, trang 630, nói làng Đậu Khê, tổng Kim Đô, huyện Thanh Lâm, tỉnh 
Hải Dương có lò chum vại, cỡ năm 1465 (đời vua Lê Thánh Tông) toàn dân di cư đến làng Thổ Hà, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.  

 
 
 

XU THẾ THỜI ĐẠI 
 
Mỗi thời đại có một xu thế. Đó là đường lối của các vị tiến bộ. Tạm nói, ngót ba chục năm nay 

thôi, sơ sơ người Việt chúng ta cũng có đến ba bốn cái xu thế. Hòa hợp hòa giải với cộng sản chả 
hạn; mang tiền bạc, tài năng về tiếp tay cộng sản xây dựng quê hương chả hạn, giao lưu văn hóa 
với cộng sản chả hạn,... Hình như tất cả đều vẫn không đi đến thế giới nào. Nên, ngay lúc này đây, 
đến lượt xu thế suy tôn cộng sản phản tỉnh, nói chung; suy tôn ông Trần Độ, nói riêng, và truy điệu 
ông này khi ông vừa nằm xuống. Thì vậy chứ sao? Chưa kể kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, chưa kể 
ta phải luôn luôn dang rộng vòng tay đón nhận những người đồng chí, đồng chóe để tạo thành sức 
mạnh; nhất là họ, những nhà cách mạng lão thành, yêu nước thương nòi, có công giành độc lập 
thống nhất, họ đang chống đối, đang hô hào tự do dân chủ,... Ai mà sánh bằng. Họ sẽ làm nên 
chuyện. Không bám vào họ, thì còn bám vào ai? Các đỉnh cao trí tuệ này chí lý lắm: Năm sáu chục 
năm nay, các anh chẳng làm được trò gì hết. Chẳng lẽ nay cũng lại cứ toàn theo những nẻo mòn, 
đường xưa lối cũ. Phải đổi mới tư duy và hành động. Nghĩa là không làm gì nổi họ, thì theo đuôi họ 
(you can't lick them, then join them). Thế mới là vô cùng sáng suốt và thực tế. 
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Nhưng điều quan trọng lại là cộng sản... phản tỉnh có cho bám đuôi không? Muốn biết có hay 
không, thì phải biết họ là ai. 

Dĩ nhiên tôi chỉ là thường dân, không là đỉnh cao trí tuệ, nên chỉ nói chuyện ở mức độ thường 
dân, dựa vào kinh nghiệm sống thực, mắt thấy tai nghe thôi. Đầu tiên là, cho đến nay, thiên hạ luôn 
luôn nhầm lẫn, mang đổ lẫn lộn đệ tử của Mác/Ăng-ghen và Lê/Xít vào cùng một giỏ... cua. 

Từ khi có loài người, thì là phải có kẻ thống trị và bị trị, kẻ bóc lột và bị bóc lột. Rồi cái tệ nạn 
cứ tăng dần với thời gian, cho đến phong kiến và nông nô. Một đàng thì cứ phải còng lưng làm mà 
không đủ ăn. Một đàng đêm ngày không tốn một giọt mồ hôi thì lại phè phỡn phủ phê. Các người 
có đầu óc xã hội nhìn ra sự bất công đó và liên tục tìm cách sửa đổi, ngăn chặn. 

Cho đến khi khoa học, kỹ thuật tiến bộ, thì bất công lên đến mức không chịu nổi: Kẻ giầu có 
thế lực đánh bạt đám tiểu nông, tiểu thương, tiểu thủ công nghệ, biến họ thành công nhân nhà máy, 
không tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động, bị bóc lột thặng dư giá trị. 

Nhưng đồng thời Mác/Ăng-ghen cũng mường tượng một tình trạng tất yếu: Phe tư bản ngày 
càng tập trung, phe công nhân càng ngày càng đông đảo. Đến một lúc, một phe thành tối đại thiểu 
số, một phe thành tối đại đa số. Thế thì phe ít tất phải thua phe nhiều. Vậy chỉ cần sách động cho 
phe tối đại đa số cùng vùng lên chiếm đoạt lấy tư liệu sản xuất làm của công, thiết lập các công xã 
(communia/commune/commune/Kommune, La-tinh/Pháp/Anh/Đức). Đó là chủ trương của chủ 
nghĩa Communism, mà đúng ra ta phải dịch là chủ nghĩa công xã hay cùng giả muốn thể hiện ý 
niệm của chung, của công thì phải là chủ nghĩa công (không dấu nặng) sản, Commonism 
(communis/commun/common, allgemein). 

Lại cũng vì lý luận như thế, nên Mác/Ăng-ghen suy diễn là cách mạng nhất định phải phát sinh 
trước tiên tại nước nào kỹ nghệ hóa nhất, nhiều dân đi làm công hơn cả. 

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với sự sản xuất dư thừa, thì cứ các tận sở năng, các thụ 
sở nhu, làm hết sức mình, và tha hồ hưởng thụ, thừa thãi ê hề, chẳng ai buồn tham lam, ích kỷ nữa. 
Cho nên trong tuyên ngôn 1848 của Mác có khẩu hiệu: Công nhân toàn thế giới, hãy đoàn kết lại! 
Để chôn sống tư bản. Rồi họ thiết lập International Workingmen's Association tại London vào năm 
1864, Second International vào năm 1889 tại Paris. 

Lý thuyết thì như thế. Nhưng tác giả Hoàng Hôn trong cuốn "Mùa thu cuối lối" (Người Dân, 
1994) hỏi đùa, đại khái: 

Mấy thứ khác tha hồ xài, còn thứ... đàn ông/đàn bà thì sao? Có các tận sở năng, các thụ sở 
nhu không? Mà... cái mình muốn "các thụ" nó không chịu "các tận" thì mần răng? Thành ra, rút 
cuộc, cũng vẫn nặng phần tư hữu, không thể nào... chung được. Nghĩa là mấy tổ sư Mác/Ăng-ghen 
chỉ nói chuyện hão huyền. Bằng chứng là cách mạng lại xảy ra tại nước Nga... nông nghiệp. Sau khi 
cướp được chính quyền tại Nga, Lenin thấy được cái triển vọng dùng sự hấp dẫn của chủ thuyết 
công xã, công sản của Mác để biến toàn thế giới trở thành một đế quốc duy nhất dưới quyền thống 
trị của nước Nga, bằng cách dụ dỗ những kẻ bất đắc chí, bất mãn ở các thuộc địa Anh Pháp chống 
lại chủ để mang các đất đai đó sát nhập vào Nga; những kẻ độc ác, tham lam ở Anh Pháp Mỹ cũng 
như các quốc gia độc lập chống lại nhà nước để gia nhập đế quốc Nga. Ông ta lập ra Communist 
International (Comintern, Quốc Tế Cộng Sản) tại Moscou năm 1919, dụ dỗ thiên hạ lập đảng và gia 
nhập, với lời lừa phỉnh rằng Nga là nước theo chủ nghĩa Mác đầu tiên, nên nhiệm vụ hàng đầu của 
tất cả các đảng chư hầu là phải bảo vệ nước Nga, trong bất cứ trường hợp hoàn cảnh nào. Đến cả 
mức là Nga có sự tranh chấp với chính tổ quốc mình, thì đảng chư hầu cũng phải phản bội ngay tổ 
quốc mà bảo vệ Nga. Rồi thì Nga sẽ là đầu tàu dẫn dắt các đảng chư hầu cướp chính quyền, thống 
trị nhân dân, thực hiện thế giới đại đồng (đế quốc đỏ). Điển hình là Maurice Thorez, chủ tịch đảng 
chư hầu Pháp. Khi Nga là đồng minh với Anh Pháp chống Đức phát xít, ông ta tình nguyện đầu 
quân và hô hào đảng viên nhập ngũ. Khi Nga quay lại đồng minh với Đức chống Anh Pháp, ông ta 
đào ngũ trốn sang Nga. Có nghĩa là tất cả đảng viên ở tất cả mọi nơi phải coi Nga là tổ quốc duy 
nhất, không còn quốc gia, dân tộc nào khác. Có nghĩa là tất cả các đảng viên ở tất cả mọi nơi phải 
coi Mác/Ăng-ghen là tổ tiên, Lê Xít là ông bà, cha mẹ. Điển hình là Hồ Chí Minh, chủ tịch đảng 
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chư hầu Việt Nam, khi chết, không mong gặp tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh hùng quốc gia dân tộc, 
mà chỉ mong gặp cụ Mác cụ Lê. 

Thêm vào, với đảng, phương thức nào cũng tốt, miễn là đạt mục đích – cứu cánh biện minh 
phương tiện. Cái gì lợi cho đảng là lương tâm, là đạo đức. Mà quyền lợi của đảng là tối thượng. 
Vậy thì mọi thứ – vật chất, tinh thần – phải thuộc về đảng. Cho nên chữ Communism của 
Mác/Ăng-ghen không còn là chủ nghĩa công xã hay công sản nữa mà là cộng (với dấu nặng) sản. 
Nghĩa là mọi thứ đều hoàn toàn phải mang góp vào làm của đảng, thuộc quyền sở hữu của đảng, dù 
là đất nước, con người, đồ vật, của cải, tuốt tuột, cả đến tâm tư, đầu óc, linh hồn. Bằng chứng, sau 
khi cướp được chính quyền tại nước Nga nông nghiệp, Lenin tức thời tịch thu ngay tất cả, không 
một ai còn có quyền tư hữu ruộng đất, nông dân chỉ còn cái quyền è cổ... cày ruộng, không được 
giữ thóc gạo lại, mà phải nộp cho nhà nước, tức là đảng. 

Mà đảng, thực chất, lại là của riêng của các lãnh tụ mà thôi. Nên tất nhiên tất cả những chiêu 
bài độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc, bình đẳng, bác ái, người không bóc lột người chỉ là lời nói 
suông, hay phải hiểu theo nghĩa của lãnh tụ, nghĩa là hoàn toàn trái ngược. 

Nói cho ngắn gọn, chủ nghĩa cộng sản Lê Xít không liên quan gì tới chủ nghĩa công xã hay 
công sản của Mác Ăng-ghen. Trái lại cộng sản còn ra tay tận diệt cho bằng được công xã hay công 
sản (xã hội, đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ). Ít nhất các đảng viên cao cấp, khi gia nhập đảng cộng sản, thấu 
hiểu như thế, tuyên thệ như thế và hăng hái, tự nguyện tuân thủ, thi hành. Chính vì chủ trương phản 
bội quốc gia dân tộc như vậy, nên ngay ở các nước tiên tiến đến đâu, đảng cũng chỉ được hoạt động 
trong vòng luật pháp thời bình trị. Mỗi khi biến loạn, là tức khắc lũ này bị loại ra ngoài vòng pháp 
luật, không hề được nương tay. 

 
* 

 
Không ai có thể phủ nhận được cái thực tế trên đây. Tất cả những người bị sống trong thế giới 

cộng sản đều đã kiểm chứng được rành mạch, qua các suy nghĩ, lời nói, câu viết, việc làm của các 
đảng viên khắp nơi đối với lãnh tụ, đối với đảng, đối với tổ quốc Nga. Mọi tình cảm đối với quốc 
gia dân tộc là lạc hậu, phản động. Tất cả những việc làm đều đã được điều nghiên, nghiền ngẫm, đã 
được mang thi hành tại Nga, tại Tàu, đã đạt những kết quả mong muốn. Các đảng chư hầu đều phải 
mang thực hiện, theo chỉ thị, đường lối, chính sách, đều phải báo cáo về thiên triều: Đó là phải tiêu 
diệt các thành phần hiểu biết, bất phục tòng; đó là làm sao cho toàn dân trở thành ngu dốt và đói 
rách để dễ cai trị, để duy trì quyền bính. Chẳng làm gì có việc họ "sai lầm" như một số người không 
cộng sản chê trách, hay hí hửng khi thấy họ "sửa sai". 

Thế thì người cộng sản Việt Nam phản tỉnh của chúng ta là như thế nào? Họ có thấy khi theo 
những chủ trương trên đây là bán linh hồn cho ngoại bang, là phản bội quốc gia dân tộc không? Có 
phải chính họ là thủ phạm tiêu diệt tự do dân chủ dân sinh hạnh phúc không? Họ có công hay có tội 
đối với thân nhân, đồng bào? 

Đó là những câu hỏi dành cho đám cộng sản cha chú, loại Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm 
Văn Đồng, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Trần Văn Giàu, Trần Độ,... những kẻ đã sống thời phong kiến, 
thực dân, phát xít. Và tất cả đã trả lời rành mạch. Chủ thuyết của họ không bao giờ sai. Chính họ 
không hề sai. Công lao của họ vô cùng to lớn. Họ rất hãnh diện về những điều họ đã làm. Nhiều 
lắm. Chỉ có những cá nhân đảng viên nào đó là sai thôi. Lại cũng chỉ là những đảng viên hiện đang 
cầm quyền mà hết cho họ ăn có. 

Họ là những người đang ở vùng ánh sáng, tự lựa chọn việc nhắm tít mắt lại đi vào bóng tối, 
nhất định không bao giờ chấp nhận ánh sáng nữa. Thì làm sao họ nhìn thấy gì. Cho nên, đến nay, 
duy nhất có Nguyễn Hộ nhận tội và tự lấy làm nhục nhã về những năm tháng làm việc cho đảng. 
Mà cũng vẫn chỉ sau khi bị thất sủng. Còn các lớp con cháu họ, sinh trưởng trong nền giáo dục 
cộng sản, bị bưng bít mọi mặt, được dạy dỗ để chỉ suy nghĩ, hành động kiểu cộng sản. Thì làm sao 
có thể khác hơn. Với những người này, dân chủ là dân chủ kiểu cộng sản, tự do là tự do kiểu cộng 
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sản, công bằng hạnh phúc là công bằng hạnh phúc kiểu cộng sản. Họ suy nghĩ, hành động máy 
móc, nói năng viết lách như con vẹt. Họ chẳng có tội, có lỗi, vì họ không biết gì phải trái về việc họ 
đã, đang và sẽ làm. Họ sinh ra, lớn lên, cả đời sống trong bóng tối mù mịt. (Cũng có một đôi người, 
như nhà văn Dương Thu Hương vượt Trường Sơn diệt Mỹ Ngụy cho đến... chiến thắng, rồi "tháng 
4, 1975, [mới] ngồi bên lề đường Sài Gòn ôm mặt khóc vì khám phá ra rằng chế độ thắng cuộc 
chiến chả qua chỉ là một chế độ man rợ"). Những người này bị nhốt trong bóng tối, không có nhu 
cầu mở mắt; ra ánh sáng, đôi ba người chịu khó giương mắt lên. Nhưng muốn gì thì gì, họ cũng có 
những hạn chế nhất định. Đừng hi vọng bắt họ hay tự họ hiểu biết theo kiểu chúng ta. 

Do đó, những người như Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ,... chống đối kẻ đương quyền là vì họ 
không còn được ở ngôi cao chức trọng, quyền hành khuynh loát. Trước kia, họ hô hào khuynh đảo, 
kêu gào dân chủ tự do mà chính là để chính tay họ thiết lập một chế độ vô luân, thi hành những 
biện pháp vô nhân, bóp nghẹt mọi thứ dân chủ tự do. Ngày nay, bị thất thế, họ lại tái diễn tuồng 
tích cũ. Còn đám tay em họ, làm sao ý thức được những danh từ đó thực sự nghĩa là gì, chỉ lớn 
tiếng hô theo đàn anh, với hi vọng có lúc được leo lên địa vị ao ước. Thế thôi. Lỗi là chính chúng 
ta, tưởng rằng họ nói ngôn ngữ của mình, hiểu theo điều mình hiểu. Tôi tạm lấy một thí dụ không 
có thật mà lại rất là sự thật: Một ngày kia, tên chúa quỉ Lucifer dụ dỗ đám đệ tử bản chất bạo tàn 
làm loạn để cướp chính quyền, thiết lập hỏa ngục. Chúng đi tuyên truyền kết nạp đảng viên ngu 
ngơ và hứa hẹn dân chúng là cuộc sống ở hỏa ngục tốt đẹp lắm, hơn hiện tại nhiều. 

Đám đảng viên cắc ké và quần chúng ngu ngơ chết cho giấc mộng đó. Và hỏa ngục trở thành 
hiện thực. Lũ quỉ tha hồ tung hoành, thực hiện mọi ước mơ tàn bạo dã man, hành hạ đám nạn nhân 
khốn khổ, thỏa mãn nhu cầu xa đích. Rồi lũ quỉ đấu đá nhau. Lũ bị loại nói rằng hỏa ngục trước kia 
của Lucifer, do chúng thiết lập tốt đẹp lắm. Hỏa ngục do lũ quỉ hủ hóa thống trị hiện nay không tốt 
đẹp như xưa. Phải tái thiết lập lại cái hỏa ngục cũ, thì mới là dân chủ, tự do, công bằng, hạnh phúc. 

Nay quần chúng lại đang tung hô những tên quỉ lẻo mép này, hi vọng chúng lập một hỏa ngục 
tốt đẹp. Khối người đang hãnh diện làm cái chuyện đó. Rằng có thế mới ra con người tiến bộ. Họ 
ca tụng công ơn ngày xưa của những con quỉ này. Họ đoan chắc những con quỉ này lại đang tranh 
đấu cho tự do, dân chủ. Họ khuyên bảo mọi người làm như họ. Họ chê trách những người không 
theo họ là ngoan cố, đầu óc chặt hẹp, không sáng suốt, tiến bộ. 

 
* 

 
Ta hãy đọc qua một bài viết thuộc loại này: 
Trên tờ nhật báo Viễn Đông, ngày Thứ Bảy 21 tháng Chín, 2002, trong bài "Tướng Trần Độ: 

Bạn hay thù?" tác giả Phạm Văn Thanh, bàn về việc có nên làm lễ truy điệu cho Trần Độ hay 
không, đã nêu ra nỗi "khó xử" của người Việt hải ngoại, vì nếu: 

Chỉ xét về sự nghiệp của ông đến đây thôi, thì Trần Độ đúng là một tội đồ đối với nhân dân 
Việt Nam. 

Nhưng mà này: 
Dẫu cho sự thật thế nào, tướng Trần Độ là kẻ thù của người quốc gia hay đã thức tỉnh trở về 

với chính nghĩa dân tộc, khi ông nằm xuống, chúng ta hãy để lịch sử phán xét. 
Chớ có kết tội Đảng Cộng Sản, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Độ,... vân 

vân nghe, chỉ... lịch sử mới có cái quyền đó. Ba mươi năm phá hoại, ba triệu đồng bào chết tức 
tưởi, ba mươi triệu thân nhân đau khổ, đất nước nghèo đói, dốt nát thụt lùi hàng bao nhiêu thế kỷ, 
hơn 70 triệu đồng bào quằn quại trong hỏa ngục trần gian, ta vẫn chưa có quyền qui trách đâu nhé. 
Hãy cứ kiên tâm chờ... lịch sử. 

Trong giai đoạn đấu tranh này, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Điều đáng nói hơn, 
kết án một người tranh đấu cho cùng mục tiêu với chúng ta mà không chắc người đó thực tâm hay 
cò mồi, vô tình chúng ta phủ nhận lòng thành cùng tâm huyết đối với quê hương dân tộc của những 
người cộng sản thật sự phản tỉnh. 
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Làm sao ta lại giám chắc Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Độ, vân vân... 
không thực tâm đấu tranh giành độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, hạnh phúc cho đồng bào, cùng 
mục tiêu với chúng ta nhỉ. Sao chưa chi đã giám phủ nhận lòng thành của họ? 

Cái lắt léo của ông Phạm Văn Thanh là thế này: 
Khi thì viết: 
Cho đến lúc bị khai trừ khỏi Đảng, ông vẫn bày tỏ là hãnh diện đã là đảng viên cộng sản. 
Khi thì khẳng định: 
Tuy nhiên, chúng ta khó tưởng tượng được rằng chính một cán bộ "hồng" từ lõi ra ngoài vỏ 

mà bỏ Đảng Cộng Sản cái một! Từ đó, sống trong chế độ độc tài phi nhân như CSVN, mà Trần Độ 
cùng Nhóm Dân Chủ giám nói lên tiếng nói quật cường chống lại chế độ, thì, nếu không được 
Đảng để yên vì lý do thầm kín nào, (thì) chúng ta phải ngưỡng mộ ý chí, lòng can đảm và dũng khí 
của họ. 

Rồi vờ vĩnh hỏi: 
Sự thật ra sao? Khổ nhục kế trong vòng hỏa mù chính trị cộng sản hay cựu tướng Trần Độ 

thật tâm phản tỉnh quay về với dân tộc, khi lương tâm ông chợt thức tỉnh để nhận ra rằng tay mình 
đã nhuốm máu dân lành vô tội quá nhiều?  

Ông Trần Độ bị khai trừ hay ông Trần Độ bỏ Đảng cái một, đã khó biết, nhưng còn khó biết 
hơn là ông ta thi hành khổ nhục kế hay chợt thức tỉnh. Thế cho nên ta phải chơi cái trò gánh bùn 
sang ao: 

Chính Trần Độ mới có thể trả lời những câu hỏi vừa nêu ra một cách trung thực mà thôi!... 
Thử nghĩ, nơi đâu cũng tai vách mạnh rừng, chỗ nào cũng đầy công an dòm ngó, có lẽ chỉ 

người trong cuộc mới hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn và học được lối xử thế thích hợp để tồn tại, nhẫn 
nhục chờ thời mà thôi. 

Khốn khổ, thời thế khác rồi. Cộng sản thống trị trên toàn quốc rồi. Cho mọi người tha hồ đánh 
võ mồm. Dân quèn còn nói năng thả cửa. Đảng viên "trẻ", cắc ké như Dương Thu Hương ngang 
nhiên xé thẻ, tuyên ngôn, tuyên cáo, viết lách huyên thuyên bốp chát mà có chết... mụ tây đen nào 
đâu. Đảng viên "cụ", cấp tổ sư Trần Độ ai giám đụng tới. Mà sống đến tuổi đó, có bị đụng tới cũng 
còn tiếc nuối cái gì. Vậy mà vẫn ôm khư khư lấy thẻ đảng, rồi ăn nói ẫm ương. Cho nên rõ ràng là 
tên cộng sản nào cũng vậy, khoe khoang những thành tích xưa kia, toàn là khoác lác cả. Chỉ giỏi 
làm chỉ điểm thôi. Còn đến việc thực, thì toàn một lũ hèn nhát. Chính bọn họ tố cáo nhau mà: Hồ 
Chí Minh hèn, Trường Chinh hèn, Võ Nguyên Giáp hèn, Phạm Văn Đồng hèn, vân vân và vân 
vân... 

Còn ông Trần Độ, thì vừa đây, nhà văn Xuân Vũ kể một chuyện bảo đảm thực trăm phần trăm: 
Năm 1968, ông Trần Độ, tức Chín Vinh, tức Chín Hô (vì ông hô răng) là tư lệnh toàn mặt trận tấn 
công Sài Gòn. 

Xuống ghe chạy, ổng cứ hỏi từng chập "chạy bao lâu nữa" vì sông Sài Gòn rộng lớn, còn ổng 
thì không biết bơi (lội). 

Ghe máy chạy chừng 15 phút trên sông thì ghé lại một quán cóc. Lính bảo vệ ông Hô có đến 
20 mạng, nhảy lên bờ. Quán đốt đèn măng sông sáng trưng. Lính thì mừng, vì trong quán bán đủ 
thứ hàng, có cả dầu thơm và hộp quẹt Zippo. Có cậu mua ba cái một lúc. Còn bánh tiệm thì ăn thả 
cửa, uống nước đá xirô tha hồ. Còn ông Chín Vinh thì sợ xanh mặt, ăn uống không dzô.... Ở đấy 
chừng 15 phút, thì bắt đầu hành quân tiếp bằng cặp giò. 

Bạn Nam Kỳ thì biết cầu khỉ rồi chớ gì. Cứ ít bước lại có một cây cầu khỉ bắc qua mương qua 
rạch. Mà cầu khỉ thì kỵ với dép râu. Mang dép râu mà đi khỉ kiều thì không có bảo đảm chút nào. 

Đến rạch Cây Da – tôi còn nhớ rõ cái địa danh này – thì cầu "trường tiền khỉ" có ba nhịp. Đó 
mới là gian khổ cách mạng chớ. Lính thì cởi dép vắt vai, đi không khó mấy. Có cậu cũng bị trở 
ngại là quai súng AK vướng tay vịn cầu làm lọt dưới rạch. Có cậu đề nghị kiếm xuồng "độ" giang 
nhưng cầu đó không có người dân nào lại chê, nên nhà gần đó không có xuồng. (Nhưng) nói 
chung, khắc phục khó khăn, quân ta cũng hoàn thành kế hoạch nhà nước 99%, nghĩa là mấy cậu té 
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xuống rạch cũng bò lên được, chớ không có ai bị "hi sinh" vì "nước rạch". Tới ông tướng Hô mới 
khó khăn. Ông cương quyết không đi cầu, mà bắt đồng chí xã đội trưởng cõng qua sông bằng cách 
đi trên cầu. 

Khổ nỗi đồng chí xã trưởng lại không cao bằng ông trung tướng. Cho nên cặp giò cán cuốc 
của ông tướng thòng xuống quẹt vô thành cầu, xuýt rơi cả hai xuống rạch. Ông tướng bèn động 
viên tinh thần cách mạng của đồng chí mình: Tôi sẽ phong cho đồng chí lên trung tá! 

Ông xã đội trưởng phải tải một khối thịt trên 70 kí lô đi cầu khỉ, còn khổ hơn hề làm xiệc đi 
trên dây, có ham hố chi cái lon cái gô "trung tá", nhưng vẫn phải cõng đồng chí ta qua rạch! Mặc 
áo bà ba, quần tiều, đeo lon ở đâu mới được chớ. Trời bất dung gian, nửa chừng pháo lại bắn. Mà 
pháo của Mỹ, đâu như pháo Tây ở Điện Biên Phủ bắn một phát nghỉ hút thuốc cũng kịp. Đàng này 
nó nổ ra phan không biết đường mà trốn. Nhưng ông xã đội trưởng cũng hết lòng độ ông Độ qua 
rạch Cây Da. Đến bờ bên kia, ông Độ đứng xuống, đi lóng cóng một quãng khá dài. Đến một cái 
chòm mả, ông Độ chạy vô núp một núm mả cho chắc ăn, lấy tư thế hẳn hoi rồi hạ lệnh: Rút về R. 
Để cắt nghĩa cho cái sự rút đó, ông bảo: Mỹ nó biết tôi vô Sài Gòn, nên nó bắn chặn đường đó! 

Và rút thiệt! Tội nghiệp ông xã đội trưởng mới hay cái lưng mình ướt mèm và khai ngáy. (Và 
bây giờ Trần Độ như tôi biết, Thế Giới Ngày Nay 175, trang 111-2)  

Ta lại trở lại với ông Thanh. Ông thêm câu thòng này mới đáng khiếp:  
Tuy vậy, nếu chúng ta chiến đấu chống lại cộng sản vì lý tưởng quốc gia, thì không lẽ chúng ta 

buộc tội Trần Độ chiến đấu vì ý thức hệ của ông ta? 
Này, Chúa có việc thiết lập thiên đường của Chúa. Lucifer có việc thiết lập hỏa ngục của 

Lucifer. Sao lại buộc tội Lucifer? Bạn có việc lo cho quốc gia dân tộc của bạn. Ông Trần Độ có 
việc giết dân hại nước, lo cho Đảng cho Nga Xô của ông. Sao lại buộc tội Trần Độ chiến đấu vì ý 
thức hệ của ông ta? Cảnh sát có việc duy trì an ninh trật tự của cảnh sát. Kẻ cướp có việc cướp của 
giết người của kẻ cướp. Sao lại được bắt bớ giam cầm kẻ cướp? Thấy chưa, cần phải có tư duy tiến 
bộ, cởi mở, cao thượng, văn minh. Chớ nên lạc hậu, ngoan cố, chặt hẹp, xấu lắm.  

Bất cứ một hi sinh nào trong cuộc đấu tranh tìm tự do, dân chủ cho quê hương cũng là một 
mất mát lớn, và sự hi sinh chỉ có nghĩa khi nó góp phần bảo vệ chính nghĩa quốc gia, xây dựng quê 
hương, mang hạnh phúc cho dân chúng và phục vụ nhân loại. 

Cái chết của tướng Trần Độ sẽ là một mất mát lớn cho đại cuộc, khi nó đáp ứng phần nào cho 
những mục tiêu nêu trên. Nếu không, cái chết đó cũng bình thường như của bất cứ ai. 

Tóm lại, chỉ có hai trường hợp. Một, ông Trần Độ hi sinh trong cuộc đấu tranh cho quê hương, 
nay ông chết, là một mất mát lớn cho đại cuộc. Hai, cái chết của ông cũng bình thường như bất cứ 
ai. Không hề là cái chết của kẻ tội phạm của quốc gia dân tộc. Thì ai truy điệu là tốt, cứ kệ người ta, 
ai không truy điệu thì thôi, chớ nên xúc phạm tới Trần Độ. 

Giọng điệu này vô cùng tài tình là bắt đầu bằng cái tựa đầy vẻ tìm hiểu, phân tích. Nhưng toàn 
bài là làm lạc hướng người ít hiểu thực chất của cộng sản, của đảng viên, của Trần Độ để tiếp tay 
cho lũ cộng sản nằm vùng, lũ tay sai tung hoành, lũng đoạn cộng đồng Việt ở hải ngoại. 

Khối người bị vô tròng. Họ không đủ trí nhớ để nhớ lại rằng, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ 
cộng sản – chân chính và phản tỉnh – ngưng rêu rao việc chúng đấu tranh cho tự do, dân chủ, công 
bằng nhân đạo, hòa hợp hòa giải, và công lao của chúng bằng trời bằng bể. 

Năm 1945, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh,... liên hiệp với cộng sản. 
Năm 1954, quân nhân công chức "quốc gia" ở lại xây dựng Miền Bắc với cộng sản. Năm 1968, 
Trịnh Đình Thảo, Lâm Văn Tết,... ra khu với cộng sản. Năm 1975, Dương Văn Minh, Chân Tín, 
Nguyễn Ngọc Lan,... dang tay đón rước cộng sản. Kết quả ra sao, ai cũng biết. 

Ngày nay, bọn người... xu thế thời đại thực ra cũng vẫn chỉ lập lại đường xưa lối cũ của các vị 
trên đây mà thôi. Chỉ có cái là những vị trên đây chưa có kinh nghiệm sống với cộng sản. Còn bọn 
người "xu thế" thì đã biết rõ cộng sản rồi. Vậy nếu họ tái diễn cái trò suy tôn cộng sản... phản tỉnh, 
thì là ngu độn hay lưu manh? Cái này có phải chờ để "chính họ mới có thể trả lời câu hỏi vừa nêu 
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ra một cách trung thực mà thôi!" hay phải chờ... lịch sử? Thưa không. Với tôi, lũ này không ngu, 
mà chỉ lưu manh. Ai muốn nghe theo chúng để mà chết thảm, xin tự do. Tôi thì không. 

Nhưng thực ra, tôi đồng ý với ông Tô Sử (Con yêu râu xanh, NgD142) là nếu có ai nghe 
chúng, thì cũng là lỗi ở chúng ta. Họ rất mơ hồ về thực chất cộng sản, về lũ đảng viên cộng sản cha 
chú. Đến mức cả cụ Hoàng Cơ Thụy, ngày nay, vẫn còn... nhấn mạnh: "Thiên đường cộng sản (chỉ) 
là cứu cánh sau cùng của xã hội chủ nghĩa." (Thư gửi Tô Sử, NgD145). 

Cụ Thụy cho rằng cộng sản thực hiện thiên đường qua 5 giai đoạn:  
Giai đoạn 5: Cứu cánh sau cùng của xã hội chủ nghĩa là xây dựng một thế giới đại đồng, trong 

đó ai cũng như ai, cùng chung hưởng mọi tài sản và hạnh phúc như nhau, không còn có chuyện 
người bóc lột người, không còn phân chia giai cấp tư bản hay vô sản, thống trị hay bị trị, tức là 
một thiên đường nơi trần thế. Đó là giai đoạn cộng sản... 

Đó là sự mong ước của Nguyễn Ái Quốc và của mọi con người cộng sản nói chung, theo đúng 
21 điều kiện của Lénine. Họ mong thiết lập một xã hội đại đồng, ngõ hầu mang lại hạnh phúc thật 
sự cho loài người. Họ cuồng tín với cái gọi là xã hội chủ nghĩa, mà họ nâng lên hàng một tôn giáo 
mới cho toàn thể nhân loại trên năm châu. 
Giai đoạn 4: Muốn đạt tới thiên đường ấy, cộng sản cho rằng phải thay đổi cái xã hội mục nát hiện 
thời, phải loại trừ cái nạn người bóc lột người, bằng cách diệt trừ những giai cấp tư bản đang ăn 
trên ngồi chóp, phải tịch thu tài sản của bọn họ – coi như là đã bóc lột của dân nghèo – để phân 
chia lại cho giai cấp vô sản, cho nhân dân. 

Đó là thuyết đấu tranh giai cấp với khẩu hiệu "vô sản trong một nước, hãy đoàn kết nhau lại". 
Nói vắn tắt, chủ nghĩa cộng sản chứa đựng đầy những biện pháp bạo lực và giết chóc. 

Giai đoạn 3: Để có thể thực hiện cuộc đấu tranh giai cấp ấy, thì trước hết phải nắm chính 
quyền, mà chỉ một mình đảng cộng sản nắm chính quyền. Bởi vì đảng phải có độc quyền chính trị, 
có công an và võ khí trong tay, thì mới có thể diệt trừ được giai cấp tư bản bằng xử tử hay đưa đi 
trại cải huấn (nói là để báo thù) và tịch biên tài sản họ. 

Đó là thuyết vô sản chuyên chính, bắt đầu ngay ở các cấp địa phương, tức toàn quốc. 
Giai đoạn 2: Vậy hồi đầu (tức là trong giai đoạn 1930-1945), Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản 

Đông Dương phải lo cướp quyền trong tay thực dân Pháp (rồi phát xít Nhật) và ở dưới là tay sai 
Việt, tức triều đình Bảo Đại. 

Đầu tiên là giai đoạn tự lực, với những thất bại chua cay, như vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh hồi 1930-
31, vụ tổng ruồng vét sạch năm 1939-40. Nhưng từ 1945 trở đi, thời cơ đã xui khiến họ phát động 
được cuộc chiến tranh 30 năm để thôn tính xong toàn thể nước Việt. Nói vắn tắt, chủ nghĩa cộng 
sản chứa đựng đầy những biện pháp bạo lực và giết chóc. 

Giai đoạn 1: Phải đợi tới hồi 1938, Nguyễn Ái Quốc ở Moscou mới nhận được cẩm nang của 
Staline là trở về nước, liên kết với toàn dân, kể luôn bọn tư bản trí phú địa hào, thì mới mong thắng 
được kẻ cường quyền Pháp. 

Vậy phải giấu nhẹm cái nhãn hiệu cộng sản không ăn khách. Phải đội lốt quốc gia, chỉ nói 
chuyện ái quốc chống ngoại xâm, giành độc lập, thì mới lôi kéo được toàn dân tham chiến. Nghĩa 
là phải đóng trò đoàn kết quốc gia, thành lập Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh tắt là Việt 
Minh, để đánh đuổi kẻ thù chính là Pháp, rồi Pháp-Nhật. Chừng nào xong thì sẽ diệt kẻ thù phụ là 
bọn trí phú địa hào. Nói vắn tắt, chủ nghĩa cộng sản đưa phương tiện nói dối lên hàng quốc sách... 
Nói tóm tắt, nếu cứu cánh của cộng sản là một thứ hạnh phúc chung cho loài người, thì những 
phương tiện của họ toàn là nói dối, bạo lực và giết chóc. (Việt sử khảo luận, Hoàng Cơ Thụy, Nam 
Á, 2002, trang 2880-1)  

Nghĩa là cụ Thụy cho rằng cái gì cộng sản cũng lừa bịp hết, cộng sản vô cùng tàn ác, nhưng cụ 
tin chắc về cái khoản thiên đường thì họ thành khẩn thực tâm và cương quyết thực hiện. Chỉ tiếc 
rằng cụ Thụy không hề trả lời ông Tô Sử là "nếu quả thật mục tiêu tối hậu, cứu cánh sau cùng của 
cộng sản là như thế, thì cao cả quá, sao ta lại chống làm gì nhỉ?" Đúng thế, dù nói dối, bạo lực và 



98 
 

giết chóc, để rồi đạt tới hạnh phúc chung cho loài người, thì cũng đã sao. Ta mà chống họ, là ta đã 
làm một công việc phản tiến hóa, phản đạo đức, phản hạnh phúc của nhân loại rồi còn gì. 

Trái lại chúng ta chống là chính vì biết tỏng cái việc xây dựng thiên đường, mà cụ Thụy quả 
quyết là cộng sản tính làm thực, mới là điều láo khoét đầu tiên và tổ bố. Lenin, Stalin, Mao Trạch 
Đông, Hồ Chí Minh,... chẳng một tên nào mong thiết lập thiên đường, trái lại chúng chỉ quyết tâm 
thiết lập hỏa ngục. Nói như cụ Thụy, dù là trễ rồi, nhưng cũng vẫn là suy tôn lũ ác quỉ về một điều 
không bao giờ có thực. 

Cụ Thụy xác định thêm là: 
Nói tóm tắt, về mặt thuần túy lịch sử, chỉ từ sau ngày 30-4-1975 tụi Việt Cộng mới bỏ rơi cái lý 

tưởng thiên đường cộng sản để thi nhau nhào vào thiên đường tham nhũng trên toàn thể đất nước 
Việt Nam. Chúng áp dụng một thứ tư bản chủ nghĩa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tự biến 
thành những nhà tư bản đỏ, giàu tỉ phú đô la, từ bọn chóp bu trong Bộ Chính Trị trở xuống bọn 
công an làng xã. Và độc tài tàn ác hơn trước nữa để giữ chỗ làm tiền. Nói cách khác, đó là lý do tại 
sao trong bộ VSKL chính biên tôi chưa đề cập đến cái tội tham lam nhũng lạm của "các đảng viên 
chỉ muốn cướp của người làm của mình": lời nhận xét của ông (Tô Sử, Giới thiệu sách, NgD143) 
rất đúng cho giai đoạn hiện thời (thư đã dẫn). 

Cụ Thụy bất kể thực tế là: cộng sản vẫn tham nhũng ngay từ khi nắm được chính quyền và 
cộng sản bớt độc tài tàn ác khi vào đến Miền Nam (vì dù có muốn tiếp tục cũng không được). 
Chẳng lẽ cụ Thụy không biết gì về thơ ca hò vè của dân Bắc thời kỳ 1945-75 nói về tham nhũng 
của cộng sản "chỉ muốn cướp của người làm của mình" sao, về sự "cởi trói" của cộng sản hiện nay 
sao? 

Cụ Thụy lại cũng không giải thích, thành khó mà hiểu tại sao cộng sản chỉ tham nhũng từ 30-4-
75. Vào thời điểm đó, Nga Tàu vẫn còn mạnh lắm, vẫn là cộng sản thuần túy. Cái gì khiến Việt 
Cộng bỏ rơi lý tưởng thiên đường cộng sản, mà hủ hóa. Vì sự phồn vinh giả tạo của Miền Nam? 
Thế thì sao hồi 1945, hồi 1954, cộng sản ở rừng núi về Hà Nội phồn vinh, mà vẫn không hủ hóa? 
Còn cộng sản Nga, Tàu, Đông Âu, Bắc Hàn, Cuba có tham nhũng không, hay chỉ riêng có cộng sản 
Việt Nam? Từ cụ Thụy suy ra, quả rõ ràng là rất ít người hiểu về chủ nghĩa cộng sản, biết về người 
cộng sản. Điều này khiến cho lập trường mọi người vô cùng chao đảo. (NgD147, trang 22) 

Cho nên lời đề nghị của thân hữu Phạm Tưởng trong "Việc dịch Con Yêu" (NgD146) là xác 
đáng. 

Chúng ta cần có ngay một tài liệu "Việt Cộng nhân vật chí" để giúp mọi người biết rành mạch 
về các người cộng sản cha chú ở Việt Nam. Trong đó có ghi rõ họ tên, bí danh, ngày sinh, ngày tử, 
dòng dõi, quê hương, hình ảnh, thành tích càng chính xác trung thực càng tốt. 

Bắt đầu có lẽ tạm lục tìm các tài liệu hiện hữu, đối chiếu, kiểm chứng và công bố lần lần, để ai 
biết sự sai lầm thì đính chính, sự thiếu sót thì bổ khuyết, thì rồi sẽ có lý lịch đích xác về từng cá 
nhân một. 

Chúng ta không bịa đặt, vu cáo làm gì nên cần phải làm sớm, để những người cùng thời, biết 
đích xác về các đương sự, có cơ hội giúp cho tài liệu trở thành giá trị vĩnh cửu; bằng không, quí vị 
đó... ra đi, thì rồi không ai biết sự thực ra sao. 

 
 
 

LÍNH VỚI DÂN 
 
Nhân mùa Giáng Sinh 2002 và Tết Dương Lịch, lính già tôi xin kính chúc NgD sức khỏe dồi 

dào để làm báo trường kỳ. Riêng họa sĩ Gúc, thì lính tôi xin một bức họa tuyệt chiêu về Tố Hữu 
(vừa mới lìa đời) với câu thơ nịnh: Thương cha, thương mẹ, thương chồng, Thương mình thương 
một, thương ông thương mười.  

Luận Về Thuyết Luân Hồi, Nhân Quả 
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Từ hồi tóc còn để chỏm và mặc quần thủng trôn, đi học trường làng, cho đến ngày di cư vào 

Nam (1954), ngày vào lính bảo vệ quê hương, đều được nghe các cụ nhà ta nói: Đời cha ăn mặn, 
đời con khát nước, ý nói gieo Nhân thì gặt Quả (luật nhân quả). 

Thế nhưng vào năm 1963, ai ăn mặn, khát nước liền. Như trong vụ đảo chính 1-11-63, tổng 
thống Kennedy, nắm chính quyền dân chủ Mỹ lúc đó, trực tiếp tổ chức đảo chánh và dùng người 
bản xứ giết người bản xứ, đã tàn sát thật dã man tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình 
Nhu. Chỉ 20 ngày sau, tổng thống Mỹ Kennedy cũng bị ám sát tại Dallas, Texas. Vài năm sau thôi, 
hai người em của ông Kennedy cũng bị chết tương tự. Thậm chí người con trai duy nhất trong gia 
đình Kennedy là John F. Kennedy, Jr cũng đã chết theo cha. (Riêng cộng sản thì theo chủ thuyết 
tam vô, không tin có quả báo luân hồi, vì nếu tin, nó đã không giám làm những điều tàn ác với nhân 
loại trong thế kỷ 20). 

Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
Viết bài này, xin NgD đừng cho tôi là một dư đảng Cần Lao. Tôi chỉ là lính, tâm sự với NgD. 

[1] 
Cố tổng thống Diệm, một nhà ái quốc, đã vì nước hi sinh bản thân và cuộc đời cho chính nghĩa 

quốc gia, mỗi ngày ăn một bữa cơm, buổi sáng ăn một chén cháo với miếng cá kho, mặc một bộ 
veste trắng quanh năm và khăn đóng áo dài khi có quốc lễ, mỗi tối, trước khi đi ngủ, quì gối đọc 
kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, nước nhà độc lập. 

Thời thế lúc bấy giờ bầu trời sung sát, thù trong giặc ngoài, hoàn cảnh cây muốn lặng mà gió 
chẳng dừng, giới báo chí truyền thông thân cộng bóp méo sự thật. Cả một guồng máy cai trị vĩ đại 
của Hoa Kỳ bị cộng sản quốc tế mua chuộc. Và một lực lượng quân sự, chính trị lớn lao của bộ chỉ 
huy chiến lược chống cộng toàn vùng Đông Nam Á mà lại hồ đồ trong sự thâu nhận tin tức thất 
thiệt, mù quáng của giới truyền thông lưu manh, giới truyền tin gian ác. 

Người ta gieo gió, ném đá giấu tay ở khắp nơi, khiến tổng thống Diệm một mình thức khuya 
dậy sớm làm việc nước, tận sức tận lực, mà không xuể. Làm như vậy để làm gì? Khi thực tế chỉ là 
mua lấy cái chết? Một cái chết thảm thiết, rùng rợn mà cả thế giới phải bàng hoàng, kinh sợ. Một 
cái chết mà thi thể, hình hài bị giết một cách dã man, rừng rú, thương tâm, tủi nhục của một vị tổng 
thống của một nước, do dân bầu, đường đường là một vị nguyên thủ quốc gia, quang minh chính 
đại. Thì đó cũng là một điều để cho giới lãnh đạo trẻ của nước Việt Nam tự do sau này suy nghĩ 
cho kỹ. 

Hiến pháp ở đâu? Công lý của giới hành pháp ở chỗ nào? Công bằng, lẽ phải và đạo đức làm 
người ở chỗ nào, khi ra lệnh giết một vị nguyên thủ của một quốc gia dân chủ trên thế giới, do dân 
bầu lên, một đồng minh làm việc đắc lực để chống cộng, giữ gìn bờ cõi để bảo vệ thành trì cho thế 
giới tự do? 

Đó là một người có công lớn lao, chứ không phải là một tội nhân, mà muốn đem ra chém thì 
chém, giết thì giết. Dù cho có tội gì đi chăng nữa cũng phải được đem ra tòa xét xử. Và các quan 
tòa phải được nghe lời biện bạch của đôi bên, để xem xét tội của ông Diệm là cái tội gì? 

Lịch sử ngày nay đã rõ ràng minh chứng: 
Tội của ông Diệm là tội chống cộng để cho người dân Việt Nam có manh áo mặc, có tiền xài, 

có nhà ở. Tội của ông Diệm là tội chống cộng để bảo vệ quyền sống làm người. Tội của ông Diệm 
là tội chống cộng để bảo vệ kẻ già yếu, bảo vệ đàn bà con trẻ khỏi bị đi làm đĩ bán thân, đàn ông 
khỏi đi làm thằng ăn trộm móc túi vì nghèo đói, khỏi bị quân cộng sản hèn nhát Việt Minh lùa đi 
đàng trước làm bia đỡ đạn, chết banh thây dưới khói súng của thực dân Pháp trong lòng chảo Điện 
Biên Phủ. Tội của ông Diệm là tội chống cộng để cho dân Việt Nam khỏi phải bồng bế nhau chạy, 
vượt biên năm 1975 và đàn bà trẻ em gái khỏi bị hãm hiếp lõa lồ tủi nhục. Tội của ông Diệm là tội 
chống cộng để bảo vệ quyền làm cha, làm chủ, làm chồng, bảo vệ danh dự của người chiến sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa khỏi bị quân cướp nước vô sản chuyên chính của Hồ Chí Minh trói tay, cùm chân, 
chặt đầu, cướp vợ, cướp con, cướp nhà, cướp nước, khỏi nhìn thấy chính vợ con mình bị người ta 
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làm nhục trên ghe, trên tàu vượt biển đi tìm tự do. Tội to nhất của ông Diệm là tội chống cộng để 
cho mấy ông sư sau này khỏi nhìn thấy cảnh hòa thượng, thượng tọa, đại đức đi ở tù, bị đánh đập, 
bị tra tấn, bị chôn sống. Tội của ông Diệm là tội chống cộng để bảo vệ quyền tự do ăn nói của ký 
giả, tự do báo chí, truyền thông, truyền thanh, truyền hình và truyền tin bôi nhọ gia đình tổng thống 
để làm lợi cho cộng sản, để rước Karl Marx, Lênin cỡi voi về giầy mồ, để rước Hồ, Mao về đào mả 
tổ. Tội của ông Diệm là tội can đảm đứng ra, vì công bằng lẽ phải và đạo đức làm người, chống đối 
tội ác của cờ bạc, đàng điếm, hút xách, rượu chè; chống lại quyền cai trị của thực dân Pháp hà hiếp 
dân Việt; bài trừ phong kiến cản bước tiến dân chủ, tự do; chống cường quyền ác bá; chống bàn tay 
lông lá của bọn con buôn súng ống bom đạn ngoại bang mưu đồ trục lợi, khi huynh đệ tương tàn. 

Chỉ có những kẻ ngu si, gian xảo, trộm cướp hồ đồ mới lấy ân làm oán, lấy công làm tội. Chỉ 
có những kẻ vô liêm sỉ, không có tư cách làm người, là lũ quân cướp Việt Cộng, cướp nước non xứ 
sở của chúng ta, đánh đuổi chúng ta ra khỏi nước để cướp nhà, cướp nước mới kết án gán tội cho 
ông Diệm. Đó là quân ngu xuẩn, sống trong rừng, làm không nên ăn vì ngu dốt về kinh tế quốc gia, 
ngày nay đi van xin ăn mày tư bản quốc tế, nhờ làm quan thày chỉ bảo, để rồi tiếp tục để hầu bóp cổ 
80 triệu dân ta. 

Hãy nhìn về quá khứ, lịch sử, và thử hỏi ai là người có công và có tội với đất nước? 
Đó là bổn phận và trách nhiệm của giới trẻ khi đứng ra lãnh đạo đất nước Việt Nam sau này, 

đem cán cân công lý và đèn trời soi xét. 
Hãy trả lại sự công bằng cho tổng thống Ngô Đình Diệm, một người đã hi sinh, để làm một bài 

học kinh nghiệm cho dân, cho nước, cho chính chúng ta!!!  
 

1. NgD đâu có bằng cớ nào mà giám "cho là"? 
Câu chuyện này đã được bàn nhiều. Tuy nhiên, năm mới, ngày rộng tháng dài, NgD chiều tác giả, đăng lên để 
các thân hữu/độc giả đóng góp, hầu ôn cố tri tân, có phần ích lợi gì cho tương lai chăng? 

 
 
 

DÂN VỚI LÍNH 
 
Không biết do một sự cảm khái nào, mà bỗng tác giả Tô Việt làm một quả tống cựu nghinh tân 

bằng một bài suy tôn... vị vĩ nhân vô tiền khoáng hậu Việt Nam: Ngô Đình Diệm. 
Nhờ ơn cha mẹ, tôi không thuộc một tôn giáo nào. Thế không hẳn có nghĩa tôi là kẻ vô thần, 

không tín ngưỡng. Mà chỉ có nghĩa là chưa một tôn giáo nào (không đồng nghĩa với triết lý) đủ khả 
năng đả thông cho tôi về những vấn đề siêu hình. Còn những giáo điều, giáo lý của các tôn giáo mà 
họ truyền đạt cho tôi chỉ làm tôi buồn cười. Vì chúng y như cái kiểu luận bàn của tác giả Tô Việt 
trong bài "Lính với dân" (NgD150). 

Tôi chẳng cho ông Tô Việt là dư đảng Cần Lao. Vả hình như cũng chẳng có đảng Cần Lao. Mà 
dù có, thì được làm đảng viên Cần Lao không phải là dễ. Tuy nhiên, dù có chém chết, tôi vẫn nghĩ 
ông Tô Việt là người Công Giáo, lại là người thân cận với ông Diệm và làm việc bên cạnh ông 
trong Dinh. Bằng không, ông Tô Việt đã chẳng biết về ông Diệm chi li đến thế: ăn làm sao, mặc 
làm sao, hàng ngày làm những cái gì. Chứ chẳng lẽ ông Tô Việt chỉ nghe hơi nồi chõ rồi cứ khen 
nức khen nở thì còn ra cái... tổng thống gì nữa? Không những thế, ông Tô Việt còn là người rất am 
tường mọi việc quốc gia đại sự, việc quốc tế phiền toái: nào là bộ máy cai trị của Hoa Kỳ bị cộng 
sản mua chuộc, lực lượng quân sự vùng Đông Nam Á hồ đồ, chuyện (Hoa Kỳ?) ném đá giấu tay, 
những điều mà chưa một ai giám khẳng định. Vì biết đâu lại chẳng là chính bộ máy cai trị của Hoa 
Kỳ muốn như thế, lực lượng quân sự chẳng hề có hồ đồ, chẳng có ai ném đá giấu tay. Chưa kể, 
những điều này, trái lại, đều có những tài liệu chính thức, giấy trắng mực đen chứng minh. Chỉ đọc 
một mình tờ NgD cũng đã đủ thấy rõ như ban ngày. Cũng thế, ông Tô Việt nói về cố tổng thống 
Diệm một cách hết sức chủ quan, trái ngược với rất nhiều sự thật cũng như các sách vở viết từ 
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trước đến nay (trừ những sách của một số những nhân vật được ân sủng dưới thời Đệ Nhất Cộng 
Hòa hoặc đồng đạo với ông Diệm). 

Ông Tô Việt nói đến vị tổng thống do dân bầu. Có chuyện bầu bán gian dối không? Fraus 
omnia corrumpit, sự gian dối hủy bỏ hết mọi chuyện. Ông nói tới hiến pháp. Nó có tiền chế không? 
Ông nói tới công lý. Nó có là công cụ của hành pháp, nó có vô tư không? Công bằng, lẽ phải, đạo 
đức. Nó có thật không? Không ai chối cãi Đệ Nhất Cộng Hòa phần nào hơn cộng sản về những 
điểm nay. Nhưng hơn cộng sản chưa phải là điều đáng ca tụng. Cũng như Đệ Nhị Cộng Hoà hơn 
Đệ Nhất, cũng chẳng phải là điều đáng hãnh diện. 

Ông lại nói đến công ơn trời bể của ông Diệm: nào giúp dân khỏi bị cộng sản lùa đi làm bia đỡ 
đạn Pháp tại Điên Biên Phủ, khỏi phải bồng bế nhau vượt biên, khỏi phải đi "học tập cải tạo", các 
nhà sư Phật Giáo khỏi bị đi tù, đánh đập, tra tấn, chôn sống vân vân và vân vân..., những chuyện 
xảy ra trước và sau khi ông Diệm cầm quyền. Nói theo kiểu này, thì ngay vua Hùng thứ nhất cho 
đến ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đều có công hết trọi, ở những chuyện xảy ra trước khi và cả sau 
khi quí vị đó cầm quyền. Và như thế thì hóa ra ông Diệm cũng chẳng có công quái gì cả. 

Nhưng cái buồn cười hơn hết: Ông Tô Việt là người Công Giáo, nói về ông Diệm, ông 
Kennedy là người Công Giáo. Thì đáng lẽ ông phải mang tín điều công giáo ra mà giải luận. Rằng 
mọi sự đều được diễn ra theo ý Chúa. Tôi đã từng nghe dạy dù một sợi lông chân rụng xuống cũng 
là do ý Chúa muốn như thế. Chúa là "đấng phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, sáng láng vô 
cùng, lọn tốt lọn lành, ở khắp mọi nơi". Chúa quyết định mọi việc, chúng ta chỉ có việc "vâng ý 
Cha dưới đất bằng trên lời", để "làm đẹp lòng Chúa". Cho nên Giu-đa bán Chúa, Phê-rô chối Chúa 
rồi lập Giáo Hội cũng chỉ là "vâng ý Chúa". Chả có gì đáng khen, chả có gì đang chê. Và tôi cho 
đó, phần nào, là một thứ thuyết định mệnh. Nhưng Chúa vẫn có thưởng có phạt. Rồi tự hỏi: Hay là 
ông Diệm đã làm cái gì trái ý Chúa mà bị phạt. Hay là ông Diệm vẫn kính Chúa thương người mà 
Chúa bất lực chẳng làm gì được cho ổng? 

Đàng này ông Tô Việt lại mang cái thuyết luân hồi nhân quả của nhà Phật ra giảng giải về 
trường hợp các người Công Giáo thì thật là kỳ. Vì ngược lại, thuyết nhà Phật gán cho con người sự 
tự do tuyệt đối. Chỉ mình mới tạo ra cái nghiệp hay giải cái nghiệp cho chính mình mà thôi. Gây cái 
nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Muốn giải nghiệp thì phải trả cho hết nợ. Gây cái nhân tốt là để gặt cái 
quả tốt sau đó. Thế cho nên thật là kỳ khi nói về những người Công Giáo mà lại cho rằng vì ông 
Kennedy gieo cái "nhân" bạc ác, giết anh em ông Diệm (làm chết lây cả cô cháu, cô Lệ Thủy; việc 
ba lần bị lây vạ tuyệt thông của ông Thục), nên chính ông và anh em ông lại gặt cái "quả" bị giết 
(làm chết lây cả người con là John F. Kennedy, Jr). Hóa ra không có bàn tay của Chúa, mà là 
chuyện nhân quả của nhà Phật? Mà vậy thì hẳn ông Diệm cũng lại gieo cái "nhân" nào đó cho ai 
nên mới gặt cái "quả" như thế chứ? Thưa ông Tô Việt, cái nhân đó là cái nhân nào. Các ông 
Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí Diệp, Ba Cụt, các tín đồ ngày Phật Đản 1963,... chăng? Nhưng nếu vậy 
cái luật nhân quả này cũng khó hiểu. Sao cái nhân do ông Kennedy gieo thì lại có cái quả báo nhãn 
tiền, ngay tức khắc, chỉ trong vòng 20 ngày. Trong khi cái nhân của ông Diệm thì lại phải chờ lâu 
thế nhỉ? Ông Tô Việt muốn cho giới trẻ Việt Nam suy nghĩ. Ông Tô Việt muốn tố cộng. Mà giải 
luận, tố cáo cũng như suy tôn một cách hoàn toàn chủ quan, mù quáng, võ đoán, không một chút 
chứng minh kiểu này thì tai hại cho đám trẻ con em của chúng ta vô cùng. 

Mong rằng ông Tô Việt hãy trả lại sự công bằng cho tổng thống Diệm, bằng cách tìm đọc 
những tài liệu nói về ông ta, cả hai phía, phía ca tụng cũng như phía chê bai, thì rồi sẽ tìm ra phần 
nào sự thực, mà xin đừng nói sảng.  
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VẤN ĐỀ HÔM NAY 
 
Là cựu thượng sĩ thiết giáp QVNCH, tôi đi lính 11 năm, bị thương 8 lần, đánh xong trận Mậu 

Thân, tôi đã được thăng thượng sĩ, đến ngày mất nước vẫn còn thượng sĩ. 
Vẫn biết cái tôi là haissable [đáng ghét] nhưng cứ nghĩ đến hiện tình đất nước là tự giận mình. 

Tôi bỏ cả cuộc đời son trẻ, đến mất cả người yêu (vì không muốn nàng bị góa bụa) nhưng cuối 
cùng thì for nothing (chẳng được gì). Cái tội tôi làm mất nước thì than làm gì, phải không các bạn, 
nhưng gần đây thấy báo chí viết mà chạnh lòng: 

- 1 lũ bác sĩ bên Canada đi vinh danh tên đồ tể của dân tộc  
- 1 anh tổng thống đào ngũ thì "không mắc mớ gì" đến những boat people (thuyền nhân) 
- 1 anh phó tổng thống thì phát ngôn bừa bãi, lại ân hận vì nhường chức tổng thống cho kẻ 

khác, nay đã về Việt Nam kiếm tiền 
- 1 anh tổng thống thì đầu hàng giặc 
Ôi! Đất nước Việt Nam sao lại sinh ra lắm con rối như vậy? Chống cộng? Sao không cầm súng 

đánh nhau, để rồi nay qua đây đánh lung tung, mà toàn võ miệng. 
Các bạn trong BPTNgD có ý kiến gì không? Theo tôi, chẳng qua vì mấy con rối đó sợ cộng 

sản quá, nên thấy cái gì cũng đánh (võ miệng). Phải chi ngày xưa phụ tôi, ra Quảng Trị đánh với tụi 
nó, thì ngày nay đâu cần phải la làng. Thật giận cho cái thân tàn ma dại của tôi, cả đời chẳng làm 
được gì ích nước lợi dân. 

Thôi, xin gởi NgD 20$ để được đọc tiếp 1 một năm nữa. 
Kính chúc ngD một năm mới nhiều độc giả. 
 

* 
 
Chúng tôi nghĩ, nước có tuần, dân có vận. Nước mình hơn 50 năm nay vào cái tuần xấu, nên 

nảy sinh cái cảnh chó nhảy bàn độc. Người thiện chí dù ít, vẫn có đấy, nhưng nói chẳng ai nghe, mà 
hoặc chạy theo thiên đường ảo tưởng hoặc chạy theo đô la, nên chẳng có thể có một lực lượng để 
làm nên một cái gì. Đó là quá khứ, chẳng nên tiếc xót ly sữa đổ. Tiếc chăng là gần 30 năm nay, 
chạy ra được ngoài này, chẳng ai học được một bài học nào để mà thay đổi con người, thay đổi 
phương thức đấu tranh. Thì mình làm được gì hơn, ngoài sự cho rằng việc nào phải thì làm. Miễn là 
thực tâm, mà không phải là với một hậu ý. Rồi may ra khi tuần vận tới, đất nước và dân tộc sẽ khá 
hơn!!! 

 
 
 

NGHỀ TỔNG THỐNG 
 
1. Từ trước đến nay, trong đời sống xã hội của người Việt, theo thói quen, không nghe ai nói 

"nghề tổng thống, ông ấy làm nghề tổng thống". Thông thường, nếu được gọi là nghề, thì phải có 
thày dạy và phải có khóa sinh theo học, phải có trường. Thực tế cho thấy, tại Việt Nam cũng như 
trên khắp thế giới, không có quốc gia nào mở trường để đào tạo tổng thống. Theo định nghĩa của 
các từ điển, "nghề" là công việc làm theo sự phân công của xã hội, như nghề dạy học, nghề nông; 
hoặc công việc một người chuyên làm để sinh nhai, như nghề tự do. Căn cứ theo hai định nghĩa 
này, ta có thể gọi "làm tổng thống" là hành sử một nghề để mưu sinh, như tất cả mọi nghề khác. 
Như vậy, nếu được gọi "nghề tổng thống", thì đây là một nghề đặc biệt, với mấy vấn đề như sau: 

a. Trong một nước theo thổng thống chế, bất luận số dân số ít hay nhiều, hàng chục hoặc hàng 
trăm triệu dân, trong một thời gian ấn định nào đó, thường 4 hoặc 7 năm, chỉ có một công dân duy 
nhất của quốc gia đó được dân chúng bầu để làm cái nghề này mà thôi. Nghề này không có trường 
đào tạo. 
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b. Người làm tổng thống không nhắm vào tiền lương ròng của mình để mưu sinh. Cái bổng lộc 
dành cho tổng thống thì vô hạn định, như: công ốc, phương tiện di chuyển, nhân viên tùy tùng, chi 
phí về lễ nghi, an ninh. Ngoài ra, vị tổng thống còn có trong tay một quỹ đặc biệt, được gọi là quĩ 
đen, quĩ chánh trị,...  

c. Nghề tổng thống đem lại một danh vọng tột đỉnh, tên tuổi được ghi vào sử sách.  
2. Lịch sử đã chứng minh một nguyên lý: Càng cao danh vọng càng dày gian nan. Riêng tại 

nước Việt Nam Cộng Hòa, trong quá khứ, sự khó khăn của vị tổng thống tăng gia gấp bội. 
Về đối ngoại, điểm yếu của một nước nhược tiểu là phải dựa vào một cường quốc và tức nhiên 

phải lệ thuộc ít nhiều vào chánh sách chánh trị và sự tiếp viện của nước đàn anh này. Họ dùng sức 
mạnh của phương tiện viện trợ để áp lực nước đàn em phải làm theo ý đồ của họ. 

Về đối nội, còn có nhiều khó khăn hết sức phức tạp. Muốn giữ vững địa vị của mình, vị tổng 
thống nào cũng phải ưu tư đến một số vấn đề như sau:  

a. Tìm hậu thuẫn và vây cánh dưới mọi hình thức. Vận động sự yểm trợ của các đảng phái và 
các tổ chức chính trị. 

b. Dùng người cộng tác thân tín và thân tộc. 
c. Cô lập và vô hiệu hóa các phe phái đối lập. 
d. Cảnh giác về âm mưu nội gián của kẻ địch. 
3. Tôi phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1952 đến 1974 và đã trải qua ba 

đời tổng thống, vị tổng tư lịnh tối cao của quân đội: Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, Nguyễn 
Văn Thiệu. Tôi đã có điều kiện làm nhân chứng – hoặc mắt thấy tai nghe, hoặc ngẫu nhiên là người 
trong cuộc – nên đã biết được vài mẩu chuyện loanh quanh ba vị tổng thống kể trên. 

Trong bài này, tôi xin nói những gì tôi biết về tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn 
Văn Thiệu sanh năm 1924, quê tỉnh Ninh Thuận, xuất thân từ Trường Võ Bị Huế Khóa II, năm 
1950 đã từng phục vụ trong quân đội viễn chinh Pháp tại chiến trường Bắc Việt từ 1953, lúc tình 
hình chiến sự đang hồi sôi động và quyết liệt nhất. Về sau, ông đã lần lượt giữ các chức vụ: tham 
mưu trưởng Bộ Tư Lịnh Hành Quân tại Quân Khu Thủ Đô Sài Gòn (tư lịnh lúc đó là đại tá Dương 
Văn Minh); chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (trung tá); tư lịnh Sư Đoàn Bộ Binh 
tại Quảng Trị (đại tá); và tư lịnh Sư Đoàn Bộ Binh tại Biên Hòa (đại tá). Đến lúc tham gia chánh 
trường, với chức vụ tổng thống, ông Thiệu đã củng cố địa vị bằng mọi biện pháp thích ứng. Xin 
nêu vài sự kiện: 

Trong kỳ ứng cử tổng thống lần thứ hai, ông Thiệu đã loại ông Dương Văn Minh (trước kia là 
một đàn anh) và ông Nguyễn Cao Kỳ (một bạn đồng hành) một cách hợp lệ theo thủ tục bầu cử. 

Trong nhiệm kỳ của mình, tổng thống Thiệu đã cô lập một vài nhân vật có ý đồ – có bằng 
chứng cũng như khả nghi – cản trở bước tiến hoặc chống đối và lật đổ ông.  

a. Trong hai năm 1965-66, lưu đày tướng Đỗ Mậu khoảng một năm tại Pleiku và Nha Trang. 
b. Năm 1970, cách chức và lưu đày tại Đài Loan trung tướng Nguyễn Hữu Có, tổng trưởng 

quốc phòng, khi ông Có đang công du tham dự lễ quốc khánh tại nước này. Lúc đó tôi giữ chức vụ 
trưởng ban văn thư của Văn Phòng Tham Mưu Trưởng Liên Quân tại bộ tổng tham mưu 
QLVNCH. Chính văn phòng chúng tôi, thừa lịnh Bộ Quốc Phòng, đã lập thủ tục hành chính, liên 
lạc với Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Đài Bắc, để cơ quan này thâu hồi giấy thông hành của trung tướng 
Có, mặc nhiên lưu đày ông Có tại Đài Loan trong một thời gian vô hạn định. 

c. Năm 1973, cách chức trung tướng Vĩnh Lộc, chỉ huy trưởng Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, 
sau khi ông Vĩnh Lộc công du Thổ Nhĩ Kỳ trở về Việt Nam. Lý do là có dấu hiệu ông Vĩnh Lộc đã 
liên lạc với cựu hoàng Bảo Đại tại Pháp với một âm mưu không có lợi cho ông Thiệu. Lúc tôi giữ 
chức vụ phó trưởng phòng Sưu Tầm bộ Quốc Phòng, chính phòng chúng tôi, thừa hành lịnh của bộ 
trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Vỹ, thâu thập tin tức, xác nhận là trung tướng Vĩnh Lộc đã có đi 
Pháp để liên lạc với cựu hoàng Bảo Đại, trong lúc ông Vĩnh Lộc chỉ có sự vụ lịnh công du đến Thổ 
Nhĩ Kỳ mà thôi. 
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d. Ngày 21-4-1975, bắt giam Nguyễn Tấn Đời, giám đốc Tín Nghĩa Ngân Hàng vào Khám Chí 
Hòa. Ông Đời đặt nghi vấn, cho rằng trước đó ông Thiệu đã hai lần ám sát hụt mình. Lần thứ nhất 
đánh bom chiếc ho bo của ông Đời đang neo tại bến sông Sài Gòn cạnh Cột Cờ Thủ Ngữ, bến Bạch 
Đằng. Lần thứ nhì, đánh bom nổ chiếc trực thăng chở một phái đoàn từ Sài Gòn đi Đà Nẵng để ủy 
lạo quân nhân đang tham chiến tại Vùng I chiến thuật. Trong phái đoàn có ông Đời tháp tùng, 
nhưng ông Đời đã thoát nạn. Theo lập luận của ông Đời, tổng thống Thiệu đã ám hại mình "để có 
thể độc diễn làm tổng thống như ý đồ, vì chẳng còn một ai là đối thủ của người ta nữa. Ông Thiệu 
là người đa nghi và thâm độc." (xem "Hồi ký Nguyễn Tấn Đời" xuất bản tại Hoa Kỳ, năm 1988, tr. 
80). 

Sự thật ra sao? Chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ mọi tình tiết. Tuy nhiên, qua những 
sự kiện nêu trên, có dư luận cho rằng, xưa nay, trong chính trường, không có chỗ đứng của tình 
cảm. Đó là điều bình thường. Ai không thích làm chánh trị thì nên tránh xa. 

e. Từ đầu năm 43, tôi được thuyên chuyển từ bộ tổng tham mưu QLVNCH đến phục vụ tại Bộ 
Quốc Phòng, chức vụ phó trưởng phòng Sưu Tầm, cấp bậc trung tá. Phòng này có hai nhiệm vụ 
chính: Một là quản trị và điều hành các phòng tùy viên quân lực trực thuộc các tòa đại sứ Việt Nam 
tại ngoại quốc; Hai là liên lạc với các phòng quân lực của các tòa đại sứ ngoại quốc đặt tại Sài Gòn, 
như: Mỹ, Gia Nã Đại, Anh, Pháp, Đức Ý, Na Uy, Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Nam 
Hàn, Thái Lan, Cam Bốt, Mã Lai, Phi Luật Tân,... 

Trong thời gian này, tổng trưởng quốc phòng là trung tướng Nguyễn Văn Vỹ. Ông Nguyễn 
Văn Vỹ, quê ở Hà Nội, tốt nghiệp trường võ bị của Pháp mở tại Sơn Tây, Bắc Việt. Về sau, ông 
được thăng cấp thiếu tá trong quân đội viễn chinh Pháp. Dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, 
chuyển sang QLVNCH, ông Vỹ được đặc cách thăng cấp thiếu tướng. Năm 1956, không được tổng 
thống Diệm tin dùng vì bị nghi là người của cựu hoàng Bảo Đại, do đó ông Vỹ xin từ bỏ chức vụ 
trong quân đội Việt Nam và trở về quân đội Pháp, phục vụ tại nội địa nước này. Sau khi tổng thống 
Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và bị sát hại, ông Vỹ trở về quân đội Việt Nam và lần lượt nhận các 
chức vụ chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung; tổng cục trưởng Tổng Cục Quân 
Huấn/Bộ Tổng Tham Mưu; tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham Mưu; và cuối cùng tổng trưởng quốc 
phòng thay thế trung tướng Nguyễn Hữu Có bị cách chức. 

So với một số tướng lãnh đồng thời, trung tướng Vỹ có tiếng công minh và thanh liêm. Khi giữ 
chức vụ bộ trưởng quốc phòng, ông Vỹ có ý nghĩ đem lại cho QLVNCH sự tự lực tự cường và 
giảm bớt sự lệ thuộc của ngoại viện. Sáng kiến này được thực hiện bằng một kế hoạch kinh tài âm 
thầm nhưng đại qui mô. Tổng thống Thiệu chấp thuận việc "cởi trói" này và tất nhiên chịu trách 
nhiệm về việc làm của ông Vỹ. 

Trung tướng Nguyễn Văn Vỹ áp dụng một phương sách góp gió làm bão, "mượn" tiền lương 
của mỗi quân nhân, không phân biệt cấp bực, 100 đồng VN/tháng, để lập một ngân quỹ kinh tài 
riêng của quân đội. Với một quân số trên một triệu người và với một thời gian kéo dài nhiều năm, 
số tiền đóng góp trở thành một tích lũy khổng lồ, nghe nói là được vài trăm tỉ [?] đồng Việt Nam 
vào thời đó. Bộ quốc phòng cho thành lập nhiều công ty thuần túy của quân đội đi kinh doanh trong 
các lãnh vực vận tải, xây cất, thực phẩm, ngân hàng,... Ngân hàng của quân đội có tên là Kỹ 
Thương Ngân Hàng, trụ sở đặt tại đường Trần Hưng Đạo, góc đường Nguyễn Văn Cử, Sài Gòn. 
Khi có trong tay một số vốn khổng lồ, ông Vỹ cho xây cất một trụ sở mới cho ngân hàng, hoàn toàn 
do Cục Công Binh thực hiện, tại đại lộ Nguyễn Huệ, ngay tại trung tâm Sài Gòn. Đây là một cao ốc 
12 từng, 4 từng dưới dành cho Kỹ Thương Ngân Hàng, 8 từng trên dự định cho các nhà kinh doanh 
thuê làm văn phòng. Sau năm 1975, cao ốc này là trụ sở của Imexco, một công ty xuất nhập cảng 
quốc doanh của cộng sản Việt Nam. 

Trung tướng Vỹ còn âm thầm "qua mặt" Hoa Kỳ, cho thành lập một xưởng đúc đạn súng 
trường tại Cát Lái. Hoa Kỳ đánh hơi được ý đồ của Việt Nam manh nha thoát vòng kiềm tỏa của 
ngoại viện nên đã áp lực dẹp bỏ xưởng đúc đạn này. Năm 1972 (rất tiếc là tôi không nhớ đích xác 
ngày tháng), một buổi họp quân sự Việt Mỹ được triệu tập tại trụ sở Bộ Quốc Phòng, góc đường Lê 
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Thánh Tôn và đường Công Lý, để bàn về số phận của quĩ kinh tài của QLVNCH. Trưởng đoàn bên 
phía Việt Nam là thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Phái đoàn bộ quốc phòng gồm có đại tá Bùi Quí 
Cảo, Tổng Thanh Tra Quân Phí, một số sĩ quan khác đã trực tiếp điều hành quĩ đóng góp của quân 
nhân và các trưởng phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng: đại tá Nguyễn Thanh Chí, trưởng phòng 
Nhân Viên; đại tá Lữ Mộng Chi, trưởng phòng Hành Quân Nghi Lễ; đại tá Dư Thành Nhựt, trưởng 
phòng Tiếp Vận; và cá nhân tôi, phó trưởng phòng Sưu Tầm, đại diện đại tá Chung Minh Kiến, 
trưởng phòng. Trước giờ khai mạc, tại hành lang phòng họp, ngẫu nhiên tôi đứng bên cạnh thủ 
tướng Trần Thiện Khiêm cùng với vài vị đại tá trưởng phòng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ 
phủ tổng thống đến bộ quốc phòng để gặp thủ tướng Trần Thiện Khiêm nói vài lời dặn dò vào giờ 
chót. Ông Thiệu nói, công khai và không giấu giếm, và tôi đã được nghe như sau: Anh cố gắng 
tranh đấu để duy trì quĩ này. Ông Khiêm trầm ngâm, không lên tiếng. Trong thâm tâm, tôi nghĩ: 
Đây là một sứ mạng khó hoàn thành. 

Trong buổi họp, sau những lý luận hợp tình hợp lý của phía Việt Nam để thuyết phục phía Hoa 
Kỳ, trưởng đoàn phía Hoa Kỳ phúc đáp là rất tiếc không có thể chấp nhận ý kiến của phía Việt 
Nam. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ có hứa ngoại giao là sẽ trình lên cấp trên để có quyết định. 

Một vài tuần sau, các đơn vị quân đội trên toàn quốc nhận được công văn từ Bộ Quốc Phòng 
thông báo mấy quyết định như sau: Chấm dứt việc đóng góp của mọi quân nhân trích từ tiền lương 
hàng tháng để sung vào "quĩ tiết kiệm" của quân đội. Tất cả tiền "cổ phần" của mọi quân nhân, 
trong mấy năm vừa qua, sẽ được hoàn trả đầy đủ. 

Đồng thời, tại nội bộ Bộ Quốc Phòng, có những thay đổi quan trọng về nhân sự như sau: 
Ngưng chức tổng trưởng quốc phòng của trung tướng Nguyễn Văn Vỹ và thủ tướng Trần Thiện 
Khiêm kiêm nhiệm tổng trưởng quốc phòng đến khi có lịnh mới. Ngưng chức ông Nguyễn Hữu 
Lượng, đổng lý văn phòng Bộ Quốc Phòng, đại tá Bùi Quý Cảo, tổng giám đốc Nha Thanh Tra 
Quân Phí và một số sĩ quan cao cấp trực thuộc đã trực tiếp điều hành "quĩ tiết kiệm" của quân đội. 

Sự kết thúc ngoài dự tính của quĩ kinh tài QLVNCH làm cho tôi liên tưởng đến nhận định của 
nhà đại thi hào La Fontaine của Pháp trong một bài thơ ngụ ngôn: Lý lẽ của kẻ mạnh luôn luôn là 
tối ưu (La raison đu plus fort est toujours la meilleure). 

Với cái nhìn tiêu cực, người ta rất dễ dàng xuyên tạc Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ bù 
nhìn. Tuy nhiên, một sự thật không thể chối cãi được là Việt Nam Cộng Hòa, một nước đàn em 
trong một liên minh chống cộng tất nhiên phải lệ thuộc – tới mức mất quyền chủ động – vào một 
đàn anh cường quốc về mọi phương diện: viện trợ ngân sách, viện trợ quân phí. Thậm chí còn bị 
can thiệp vào nội bộ, nhứt là về nhân sự. 

Ý kiến phê phán cho rằng: tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dung dưỡng tham nhũng và 
không phải là một minh quân nên đã gây ra sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam. Ý kiến biện hộ cho 
rằng: Trong cảnh ngộ Việt Nam Cộng Hòa thời đó, khó có một nhân vật xuất chúng nào có thể cứu 
Miền Nam khỏi lọt vào tay của cộng sản Bắc Việt. Sự thiếu khả năng của các vị lãnh tụ Miền Nam 
Việt Nam thời đó, và vấn đề tham nhũng, nếu được xem là yếu tố của sự sụp đổ, thì đó là mấy yếu 
tố nhỏ. Yếu tố quyết định là: Chánh sách của Hoa Kỳ tại mặt trận chống cộng ở Đông Nam Á là 
tiền hậu bất nhất, chung qui cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà thôi. Lúc nào Hoa Kỳ còn làm hậu 
thuẫn cho Việt Nam Cộng Hòa – một tiền đồn chống cộng tại Đông Nam Á – thì Việt Nam Cộng 
Hòa còn tồn tại. Đến lúc Hoa Kỳ thay đổi chính sách, nhất quyết rút ra khỏi chiến trường và cắt 
giảm mọi viện trợ thì đương nhiên Việt Nam Cộng Hòa phải sụp đổ. 

Hiện nay, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trung tướng Nguyễn Văn Vỹ, thiếu tướng Đỗ Mậu 
đã từ giã cõi trần. Một số sĩ quan khác có liên quan đến các sự kiện nêu ra trong bài viết này, như 
thủ tướng Trần Thiện Khiêm, trung tướng Nguyễn Hữu Có (hiện ở Việt Nam), trung tướng Vĩnh 
Lộc, đại tá Chung Minh Kiến, đại tá Nguyễn Thành Chí, đại tá Lữ Mộng Chi, đại tá Dư Thanh 
Nhựt (bốn vị trưởng phòng tại Bộ Quốc Phòng) và một số sĩ quan cao cấp thuộc Tổng Nha Thanh 
Tra Quân Phí vẫn còn đó, đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Các vị này chắc chắn là biết rõ nội vụ hơn 
tôi. Những dòng bút ký này viết theo ký ức, sau gần 30 năm trời qua, có thể vì chủ quan mà thiếu 
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sót và không chính xác, ngoại trừ vài ba sự kiện mà tôi được biết nhờ trường hợp tôi là người trong 
cuộc. Rất mong được quí vị nào biết cặn kẽ vấn đề bổ túc những hiểu biết của quí vị và chỉ vẽ 
những sai sót ngoài ý muốn của chúng tôi. 

Chúng tôi xin tiếp nhận những ý kiến của quí vị với một tinh thần phục thiện.  
 
 
 

NGHỀ TỔNG THỐNG? 
 
Thú thực tôi rất ngạc nhiên về cái tựa bài viết của thân hữu Lý Trường Thạch (Nghề tổng 

thống, NgD151). 
1. Tôi thiết tưởng chưa ai cho đó là một nghề. Đó chỉ là một chức vụ. Vả ngay theo định nghĩa, 

không biết ở tự điển nào, do chính tác giả Lý Trường Thạch ghi ra, mà tôi đoán là cái định nghĩa 
của chữ profession hoặc occupation cùng những chữ đồng nghĩa, rằng: "Nghề là công việc làm theo 
sự phân công của xã hội hoặc công việc một người chuyên làm để sinh nhai", thì bất quá cũng chỉ 
chấp nhận được cho tổng thống cái định nghĩa "công việc làm theo sự phân công của xã hội" chứ 
không thể là "công việc làm để sinh nhai", để rồi ấn định rằng "làm tổng thống là hành sử một nghề 
để mưu sinh". 

Tổng thống thường là người đã thành công vẻ vang trong cuộc sống, thừa tiền bạc, đã không 
cần đến việc mưu sinh, thừa tiếng tăm nhưng muốn mưu cầu quyền lực hầu thi thố tài năng, và – có 
khi, rất có thể – mong giúp ích cho người. Còn nếu chỉ là một nghề mưu sinh, thì hỏi rằng hết làm 
tổng thống, ông ta sẽ thất nghiệp sao, rồi sẽ làm gì để mưu sinh, hay chỉ mong ở cái lương hưu? Tôi 
hoàn toàn không tin là một ông tổng thống lại nhằm cái chuyện nhảm nhí đó. Về mấy đặc điểm tác 
giả nêu lên lại cũng không chính xác gì cả.  

a. Đâu có phải tổng thống nào cũng do dân bầu, trong một thời gian ấn định. Có những ông tự 
phong. Có những ông đòi làm tổng thống mãn đời. Có những ông leo lên chức vụ do gian lận. 

b. Một ông tổng thống cho ra tổng thống đâu có nhắm vào bổng lộc. Những cái đó chỉ để giúp 
ông thực hiện những chính sách, kế hoạch của ông ta mà thôi. Bằng không ông ta chỉ là phường ký 
sinh trùng sống trên xương máu đồng bào với thủ đoạn tham nhũng, thối nát. 

c. Tổng thống nào cũng được ghi vào sử sách. Nhưng chưa hẳn ông tổng thống nào cũng có 
danh vọng tột đỉnh, nếu không tạo được những thành tích vẻ vang (ngoại trừ xú danh tột đỉnh: có 
những tổng thống đời đời bị nguyển rủa vì chính tích độc tài tham nhũng thối nát). 

2. Nói về sự khó khăn của tổng thống thì hẳn rằng phải có. Nhưng xác định rằng với tổng 
thống Việt Nam Cộng Hòa sự khó khăn tăng gia gấp bội thì quả thực buồn cười. 

Việt Nam chỉ là một tiểu nhược quốc, dân chúng hiền lành, tùng phục, đối lập yếu xìu. Muốn 
gì thì, cả Miền Nam lẫn Miền Bắc, công việc nào quan trọng cũng đều đã có vô số đồng minh lo 
giùm. 

Về đối ngoại, thì thiếu gì nguyên thủ quốc gia phải dựa vào một cường quốc. Đâu có phải vì 
thế mà tất cả những vị này đều "phải làm theo ý đồ của họ". Nam Hàn, Đài Loan, Căm Bốt, Lào, 
Thái Lan, Phi Luật Tân,... đều là nhược tiểu, đều có nhận viện trợ Mỹ cả đấy, đâu có phải chỉ riêng 
Nam Bắc Việt Nam? Mà họ đâu có là bù nhìn, tay sai? 

Về đối nội, thì tổng thống nào mà chẳng cần tạo thế mạnh để thực hiện những điều mình ôm 
ấp. Bằng dùng người thân tín, thân tộc. Bằng cảnh giác kẻ địch. Bằng tìm hậu thuẫn. Nhưng tổng 
thống Việt Nam Cộng Hòa thì tạo thế mạnh bằng độc tài, phản dân chủ. Đáng lẽ phải khuyến khích 
sự đối lập thì lại tìm đủ mọi cách "cô lập, vô hiệu hóa các phe phái đối lập" (không hiểu sao tác giả 
lại cho đấy là việc...cần làm). Đáng lẽ phải "tìm hậu thuẫn, vây cánh dưới mọi hình thức, vận động 
sự yểm trợ của các phe phái và tổ chức chính trị" thì chỉ lo thủ tiêu, giam cầm họ và chỉ dùng kẻ gia 
nô thân tín và thân tộc bất tài, vô hạnh.  
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3. Theo đúng định nghĩa của tác giả, thì ông Dương Văn Minh chưa hề là tổng thống, vì dân 
không bầu bán gì cho ông ta cả. Mà cả hai ông Diệm và Thiệu cũng chẳng phải là tổng thống, vì 
đều tự phong hoặc bầu bán gian lận. Mà về chính trị, về pháp luật, thì fraus omnia corrumpit (gian 
lận là đồ bỏ). Riêng về ông Nguyễn Văn Thiệu, không biết tác giả cho rằng ông này "đã củng cố 
địa vị bằng mọi biện pháp thích ứng" là nghĩa thế nào? Thích ứng là hợp pháp? Hay thích ứng là 
bất kể luật pháp? Hay là luật pháp của kẻ mạnh, sai bảo, mua chuộc lũ tay sai: như trường hợp mà 
tác giả nêu ra trong việc loại Dương Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ trong việc tranh cử (ông đại 
tướng Dương Văn Minh không hợp lệ tình trạng quân dịch, ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ 
không đủ chữ ký của nghị sĩ dân biểu); như trường hợp loại Đỗ Mậu, lưu đày Nguyễn Hữu Có, 
cách chức Vĩnh Lộc, giam giữ Nguyễn Tấn Đời. Những người này có tội gì? Luật nào cho phép 
cách chức, giam giữ họ? Hay toàn là chuyện láo lếu của một kẻ "độc diễn" tổng thống và lũ tay sai 
nhắm mắt vâng lệnh làm càn? 

Thế mà tác giả lại cho rằng đó là điều "bình thường". Trong chính trường, xưa nay không có 
tình cảm thì có phần đúng, nhưng không có nghĩa là vô liêm sỉ, vô luật lệ để mà lên tiếng khuyên 
"ai không thích thì nên tránh xa". Cứ làm như chính trị là cái gì bẩn thỉu. Và như thế thì việc chính 
trị để cho ai? Ai lo việc cho quốc gia dân tộc nói chung? Ai lo việc lật đổ cộng sản, quang phục quê 
hương ở Việt Nam, nói riêng? "Nhân đạo, chính vi đại" (Lễ Ký). Trong đạo làm người, chính trị là 
việc lớn. Đừng có vì một số những chuyện bẩn thỉu của Việt Nam mà tổng quát hóa ra cho toàn thế 
giới. 

4. Về Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội, tôi xin hỏi tác giả: Luật pháp nào cho ông Vỹ cái quyền trừ 
nghiến mỗi tháng 100 đồng của "mọi quân nhân không phân biệt cấp bực"? Họ có được hỏi ý kiến, 
họ có bằng lòng không, ở một thời điểm mà lương lậu người quân nhân không đủ nuôi thân, vợ con 
nheo nhóc nhất, một đồng bạc đối với họ to bằng cái mẹt? 

Với "Vài trăm tỉ đồng Việt Nam vào thời đó" nhưng cứ tạm lấy 1/2 thôi, chẳng cần làm gì, 
ngồi không bỏ nhà băng lấy lời cũng đẻ ra mỗi năm: 100,000,000,000 x 20% = 20,000,000,000$00 
(20 tỉ), đâu cần gì tài ba. Rồi khi hoàn trả "cổ phần", thì có gồm đủ lời lãi, có tường trình chi tiết 
phân minh không? Đàng này Bộ Quốc Phòng thành lập "nhiều công ty thuần túy quân đội đi kinh 
doanh các lãnh vực". Với thế lực như thế, với số vốn như thế, với lực lượng nhân sự, với khối dụng 
cụ khỏi trả tiền như thế thì hỏi còn tư nhân nào ngóc đầu lên nổi. Bộ định làm tư bản độc quyền? 
Có còn một chút ý thức nào về tự do, dân chủ nữa chăng? 

Tôi không hiểu tác giả cho thế nào là những "lý luận hợp tình hợp lý của phía Việt Nam"? Tôi 
không hề muốn Hoa Kỳ xía vào bất cứ công việc gì của Việt Nam. Mà dù họ có muốn xía vào, 
mình không chịu thì chắc gì họ đã làm được gì. Chẳng cứ rằng tiêu cực mới "xuyên tạc Việt Nam 
Cộng Hòa là một chính phủ bù nhìn". Cái lý của tác giả đưa ra rằng: Lý của kẻ mạnh là luôn luôn 
tối ưu (La raison đu plus fort est toujours la meilleure) dựa vào câu nhận định của nhà ngụ ngôn 
Pháp chưa hẳn là lúc nào cũng đúng. Nó chỉ thường đúng trong trường hợp sài luật rừng. Còn thì 
vẫn có những trường hợp kẻ yếu được luật pháp bảo vệ, kẻ yếu đánh quị kẻ mạnh, nếu biết khôn 
ngoan chọc đúng tử huyệt địch thủ khổng lồ mà. "Trong cảnh ngộ Việt Nam thời đó, khó có một 
nhân vật xuất chúng nào có thể cứu Miền Nam Việt Nam khỏi lọt vào tay cộng sản Bắc Việt. Sự 
thiếu khả năng của các lãnh tụ Miền Nam Việt Nam thời đó và vấn đề tham nhũng, nếu được xem 
là yếu tố của sự sụp đổ, thì đó là mấy yếu tố nhỏ" là một nhận định quá ư phiến diện. Chẳng cần 
phải có nhân vật xuất chúng, chỉ cần có dân chủ: Người lãnh đạo mang vấn đề ra thảo luận cùng 
quốc dân, để quốc dân đóng góp thì việc gì cũng xong. Cho nên cái chuyện dành độc quyền tay sai, 
đàn áp quốc dân, tham nhũng, thối nát chính là những nguyên do khiến người dân chán ghét, muốn 
bất cứ một sự thay đổi nào, nên làm mất nước vào tay cộng sản. 

Chẳng hiểu tác giả nghĩ gì mà lại cho rằng "chính sách của Hoa Kỳ tại mặt trận chống cộng ở 
Đông Nam Á là tiền hậu bất nhất" rồi lại viết thêm "chung qui cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà 
thôi". Vậy thì cái tiền hậu như nhất là quyền lợi rồi còn gì. Cái gì có lợi cho Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ 
làm. Cái gì có hại cho Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không làm. Nhất quán quá đi chứ. Nếu đã biết như thế 
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thì mình phải tự lo thân, chứ sao lại để "đến lúc Hoa Kỳ thay đổi chính sách, nhứt quyết rút ra khỏi 
chiến trường và cắt giảm mọi viện trợ thì đương nhiên Việt Nam Cộng Hòa phải sụp đổ"? Rõ ràng 
luận điệu tay sai, ỷ lại. VNCH chẳng là bù nhìn thì còn là cái... khỉ mốc gì?? 

Trên đầu bài, tôi nói là rất ngạc nhiên về cái tựa. Đọc xong, tôi lại càng ngạc nhiên không hiểu 
tác giả viết bài đó nhằm mục đích gì. Ông kết luận là "mong được quí vị nào biết cặn kẽ vấn đề bổ 
túc những hiểu biết (của quí vị) và chỉ vẽ những sai sót". Để làm gì? Để biết thêm những chuyện bê 
bối của nhà nước Nguyễn Văn Thiệu? Biết thêm, thì có cái lợi gì? 

Ông Thiệu, tuy danh nghĩa là... tổng thống, đã hành sử như một ông vua chuyên chế, muốn bắt 
ai thì bắt, muốn bỏ ai thì bỏ. Những người thuộc cấp của ông Thiệu đã cúc cung tuân lịnh của ông 
ta. 

Ông Vỹ đã vâng lời ông Thiệu, đơn phưong trừ nghiến tiền lương của một triệu quân nhân, bất 
kẻ đến cái quyền tối thiểu của họ là được quyền quyết định về đồng tiền xiết máu của chính họ, 
trong lúc mà họ vắt mũi không đủ đút miệng. Chưa kể những việc răm rắp vâng lời ngoại bang. Thế 
nhưng có vẻ như tác giả cho rằng đó là những chuyện đương nhiên. Nào là "thích ứng". Nào là 
"hợp lệ". Nào là "bình thường". Nào là "hợp tình hợp lý". Nào là "xuyên tạc. Nào là "không thể 
chối cãi được". Nào là "yếu tố nhỏ". 

Ý chừng tác giả muốn những kẻ vốn người nhà nước, những kẻ hậu sinh biết được những việc 
làm đó của nhà nước Nguyễn Văn Thiệu để rồi cờ có đến tay, thì cũng cứ thế mà phất, theo kiểu đó. 
Cho nên không hề thấy một lời bình luận xem phải trái ra sao. Trái lại, lại coi như sự mất chủ 
quyền, sự gian lận, sự lạm quyền, sự tham nhũng, sự vô tài bất tướng là chuyện đương nhiên, phải 
chấp nhận vậy. Quả là một điều dễ sợ, khi nghĩ rằng những thành phần làm việc quốc gia đã đều 
suy nghĩ và hành sử như thế. Và sau gần 30 năm sống ở xứ người cũng chưa hề cải tạo được não 
trạng!!! 

 
 
 

KHỎA THÂN PHẢN CHIẾN! 
 
Hồi ở bên nhà, tôi đã có hân hạnh được chiêm ngưỡng một bà giận chồng sao đó, tụt quần tụt 

áo, trần truồng tô hô cho thiên hạ ngó. 
Thú thực, tôi có ngó. Nhưng chẳng thấy lý thú tí nào cả, chẳng thấy có gì hơn mấy chị em ta ở 

Ngã Ba Chú Ía, ở Ngã Ba Chuồng Chó, nếu không nói là còn kém xa về phương diện... thẩm mỹ. 
Theo tôi hiểu, thì các cô các bà thuộc giống... phô dâm (exhibitionist), các cậu các ông thuộc 

giống... chiêm dâm (voyeurist). Thế cho nên các cô các bà cứ phô ngực, phô bụng, phô đùi,... cho 
các cậu các ông ngắm. Tuy nhiên vẫn giữ lại tí chút. Như hai cái núm nhũ hoa, cái tam giác sắt. 
Chẳng hiểu vì chúng không mấy mỹ thuật hay vì để dành riêng cho một người hoặc... mấy người 
nào... đặc biệt chăng!?!? 

Thế thì cái nhà bà giận chồng trên chủ trương... thôi đặc biệt. Và như vậy không biết ông 
chồng có thiệt thòi gì không, thiên hạ có lợi lộc gì không? Dù sao thì chủ trương vẫn rõ ràng là vấn 
đề phô ra hay giấu đi một vài cái... đặc khu đã chứng tỏ cái nào dành cho lòng thương yêu... cách 
riêng, cái nào mang ban phát... cách chung. 

Điều này tôi hiểu được. Chứ còn như cái sự mấy ông mấy bà phản chiến mang của... quí hay 
của... nợ ra thọc vào con mắt người ta để làm gì, thì quả thật tôi không làm sao hiểu nổi. 

Phản chiến là một sự suy nghĩ trong đầu óc, là một thái độ biểu lộ bên ngoài, như viết, như nói, 
như vác biểu ngữ tuần hành. Chứ hai cái cấm khu đó có một ý nghĩa, một biểu lộ nào liên quan đến 
sự hòa bình hay chiến tranh đâu mà lôi chúng ra, mà bắt chúng thay mặt mình đòi hỏi hòa bình. Giá 
mà các vị diều hâu làm điều này có lẽ mới đúng. Vì lẽ thường là hễ chúng mà gặp nhau là thường 
có... xung trận, biểu trưng một cuộc chiến tới chỉ, bất tương nhượng. Do đó, tôi thấy quí vị phản 
chiến thật là nhảm, ít nhất cũng là trong việc lựa chọn biểu trưng. 
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Lại thú thực, tôi chẳng biết gì về câu chuyện nên ủng hộ hay phản đối cuộc chiến hiện nay, 
giữa Hoa Kỳ và Iraq. Các quyền lợi chằng chịt, các động lực yếu tố rối mù, một thường dân như tôi 
làm sao biết hết, để mà ủng hộ hay đả đảo? Chiến tranh tự vệ? Chiến tranh trừng phạt? Chiến tranh 
giải phóng? Chiến tranh xâm lăng? Chiến tranh kinh tế? Chiến tranh tông giáo? Ai giám cả quyết là 
mặt nào? Tất nhiên chiến tranh gì, thì ai cũng ghét. Nhưng nhiều khi vì quyền lợi, người ta vẫn phải 
làm chiến tranh. Trong trường hợp tự vệ, người ta lại càng không thể chối từ chiến tranh. Nên 
thường dân mà muốn ủng hộ hay chống đối chiến tranh chớ nên vì suy nghĩ giản đơn, thiển cận 
rằng bản thân mình bị thiệt hại hay lợi lộc rồi vội có thái độ. Quyền lợi cá nhân rất nhiều khi trái 
với quyền lợi tập thể, quyền lợi xã hội, quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc, quyền lợi nhân loại. 
Nói một thí dụ vô cùng giản dị: Người dân Nga, Tàu, Bắc Hàn, Bắc Việt bị bắt đi đánh nhau, chẳng 
có việc lựa chọn yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Một công dân Mỹ bị động viên đi đánh cộng sản 
tại Việt Nam, tất bị xáo trộn về công việc, bị xa nhà xa cửa, bị nguy cơ chết chóc, thì ghét chiến 
tranh, phản chiến là tình tự tự nhiên. Việc gì mà người Mỹ phải làm cái việc bổn phận của người 
Việt Nam. Nhưng nếu biết rằng nguy cơ cộng sản chẳng phải riêng cho người Việt, mà cho chính 
ngay người Mỹ, nước Mỹ, cho các nước khác, cho mọi người, cho cả nhân loại, thì việc chống cộng 
lại chính là bổn phận hàng đầu của người Mỹ. Trốn tránh động viên, phản chiến là ngu độn, hèn 
nhát, tự đào hố chôn mình. Hồi đó, cả thế giới bênh cộng sản, chống Mỹ, phản chiến. Có lẽ đa số là 
ngu ngốc, chẳng biết nguy cơ cộng sản, lại muốn lấy tiếng là yêu chuộng hòa bình. Còn một phần 
nhận tiền của Nga để chửi thuê khóc mướn. Một phần là ghen tị với Mỹ. Một phần là cố tình phá 
Mỹ. Tất cả đều lưu manh ở điểm lờ tội ác của Nga Xô và tay sai gây chiến mà gán tội cho Hoa Kỳ 
và tay sai tự vệ, đắp đập be bờ. Nhưng ngay cả trường hợp sự ủng hộ hay phản đối chiến tranh là 
thái độ của một sự hiểu biết tới nơi tới chốn, theo tôi, cũng không thể nào mang biểu lộ bằng cách 
giơ của nợ ra. Nó chẳng nói lên cái gì cả. Mà chỉ chứng tỏ trình độ hạ cấp của kẻ bày tỏ, mang sinh 
thực khí biểu lộ thái độ của mình. Trong cuộc diễn hành Rosenmongtag tại Dusseldorf, tôi thấy một 
xe hoa có mô hình biểu trưng nước Mỹ, có bộ mông vĩ đại, nơi hậu môn thò ra nửa thân hình của 
Merket, lãnh tụ Angela, có lập trường ủng hộ Mỹ. Thật là một hình ảnh thô bỉ, hạ cấp. 

Từ những hành động, biểu trưng hạ cấp như thế, chúng nói lên trình độ, đầu óc bịnh hoạn của 
những kẻ bày tỏ thái độ hay hùa theo. 

Tôi xin nhắc lại là tôi chẳng biết đủ yếu tố để mà ủng hộ hay phản đối cuộc chiến sắp tới. 
Nhưng quả thật tôi tởm lợm về những hình ảnh do những người phản chiến tạo nên. Chúng chứng 
tỏ họ thuộc loại thiếu giáo dục, làm dơ bẩn cái chủ trương phản chiến, cho dù nó có cao quí đến đâu 
đi chăng nữa.  

 
 
 

VẪN CỨ TỒN NGHI 
 
Đọc báo NgD số 151 tháng ba 2003 thấy có bài đề cập đến vụ Ôn Như Hầu và vụ cụ Huỳnh 

Thúc Kháng mất có vẻ khả nghi, tôi xin hân hạnh góp một vài ý kiến về những việc ấy như sau: 
Năm 1946 có cuộc hội nghị Fontainebleau tại Pháp, do Phạm Văn Đồng là trưởng đoàn. Bỗng 

nhiên Hồ Chí Minh tuyên bố qua thăm nước Pháp với tư cách cá nhân, trao quyền chủ tịch cho cụ 
Huỳnh Thúc Kháng, vì lúc ấy là phó chủ tịch kiêm bộ trưởng Bộ Nội Vụ. 

Sau đó cụ Huỳnh phải vào Vinh để dự lễ khánh thành Cầu Chợ Thượng, thì vài hôm sau có 
công điện ở Bắc Bộ Phủ mời cụ về gấp có chuyện khẩn. Cụ phải bỏ dở công việc về ngay. 

Văn phòng trình lên cụ hồ sơ và tang vật gồm nhiều xương cốt người, tìm thấy trong khu vườn 
trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng ở đường Ôn Như Hầu Hà Nội (nơi đây là căn cứ của quân đội 
Nhật Bản đã từng đóng trong thời chiến tranh năm 1945). Cụ Huỳnh truyền chuyển hồ sơ qua Bộ 
Tư Pháp để cứu xét và nghiêm trị. Thế là cụ đã vô tình lầm kế thâm độc của lão cáo già Hồ Chí 
Minh âm mưu diệt các đảng phái quốc gia qua tay một vị lão thành có tiếng vì nước vì dân. Cụ 
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Huỳnh Thúc Kháng tạ thế ngày 21-4-1947, thọ 72 tuổi, an táng tại đỉnh núi Thiên Ấn, tỉnh Quảng 
Ngãi. Cụ mất vì tuổi già sức yếu chứ không phải vì mưu sát. Trước khi quá vãng, cụ có lưu lại bài 
thi tuyệt mệnh như sau:  

Bệnh lão sao mà giống Ngọa Long, 
Việc nhiều ăn ít, mạch như lông. 
Lót lòng ngày đụng, nhiều hai bữa, 
Tiểu tiện đêm đi, ít sáu lần. 
Tiêu khát trà ngon dùng chẳng hiệu, 
Trừ trùng thuốc bổ uống hoài công. 
Bệnh mình mình chữa còn là quí, 
Hơn bạn Đông Du tiếng thọ ông. 
(Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, 1947) 

Trân trọng kính chào ông. 
 

* 
 
Sự đóng góp của quí hữu vô cùng quí báu. 
Chúng tôi căn cứ vào một tài liệu của người thân cận cụ Huỳnh viết (Nỗi oan của cụ Huỳnh 

Thúc Kháng, NgD117), rằng năm 1947 cụ về quê, công khai chống cộng sản, bị kềm kẹp nên bệnh 
tình và thuốc thang cho cụ có điều mờ ám: vừa uống xong thang giải cảm, cụ á khẩu, mặt mày tím 
bầm tắt thở, bã thuốc bỏ vào cháo cho chó ăn, chó ngã lăn ra chết,... 

Dù sao chúng tôi cũng vẫn dè dặt mà chỉ viết rằng "cụ Huỳnh chết một cách khả nghi" mà 
chưa có khẳng định gì cả. Vậy lại cũng xin để tồn nghi, chờ một tiếng chuông xác thực hơn, trừ phi 
quí hữu xác định đã sát cánh với cụ Huỳnh, ở cạnh giường bệnh và chứng kiến phút cụ Huỳnh lâm 
chung. 

Ngoài ra, thiết tưởng nên thêm rằng căn nhà ở phố Ôn Như Hầu (Bonifacy cũ) không phải chỉ 
có Nhật chiếm đóng, mà sau đó còn giao cho Tàu phù. Đây mới chính là lý do có xác người chôn. 

Ai sống thời đó đều biết mạng quân Tàu phù không bằng con chó ghẻ, đói khát, bệnh tật, chết 
chóc tràn lan nên khi chết, đồng đội họ không bỏ mặc thì cũng vùi dập bừa bãi. Chúng tôi không tin 
rằng cộng sản có trình tang chứng xương cốt cho cụ Huỳnh. Chỉ sau khi cụ Huỳnh đồng ý cho lục 
khám thì phe Quốc Dân Đảng mới bị hàm oan. Hồi ấy, chính chúng tôi ở đường Yết Kiêu (Bovet) 
gần đó cũng tò mò tới nơi coi tận mắt. 

Điều đáng trách là khi ấy ai mà chẳng thừa biết chuyện đảng tranh và sự gian ngoan của bọn 
cộng sản. Sao cụ Huỳnh lại khờ khạo, không hỏi qua phe quốc gia xem sự tình ra sao mà đã vội... 
nghiêm trị!!! 

 
 
 

MẤY VẤN ĐỀ ĐẦU NĂM 
 
Quanh quẩn khoảng dịp tết vừa qua, có một vài sự việc đáng quan tâm:  
I. Báo Thế Giới Ngày Nay số 178 tự khoe về "nỗ lực" đăng lời đáp xanh rờn của Dương Thu 

Hương "lên tiếng trên một đài phát thanh tiếng Việt tại hải ngoại" (bài Mẹ Mìn, mục Mây Tần, 
TGNN178) rằng "Hồ Chí Minh là người Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20", rằng "ông đã từ chối 
cuộc chiến tranh chống Mỹ, đã từ chối cuộc chiến tranh để dân tộc biến thành hai ngựa (để) làm 
nông phu cho hai hệ thống".  

II. Thêm bản tuyên cáo và thư phản đối của Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Louisiana, bản tuyên 
cáo của Ban Liên Lạc Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Pennsylvania Và Phụ Cận cùng bản tuyên 
ngôn (?) ủng hộ (hai văn bản của Hội Cựu SVSQTBTD Louisiana) của Gia Đình CBXDNT 
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Louisiana về việc tạp chí VNTD số phát hành ngày 1-2-03 tại Louisiana đã đăng bài Sớ Táo Quân 
trong có đoạn như sau: 

Chính nghĩa ôi thôi 
Đi vào sọt rác? 
"Danh Dự, Trách Nhiệm" 
Cũng phải bỏ đi? 
"Cư An Tư Nguy" 
Trở thành bánh vẽ! 
Đồng phục đẹp đẽ 
Chỉ để mà chơi... 

(Ghi chú của Trần Huy Vân bút hiệu Vương Kỳ Sơn, chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí VNTD, 
tổng giám đốc đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại: Sớ táo quân của tạp chí VNTD/LA 
do hai táo Hương Huyền/San Antonio TX và Văn Anh/New Orleans LA hợp soạn ngày 23 tháng 
chạp năm Nhâm Ngọ, nhằm 25/01/03. Sớ được trình bày trên 24 đài phát thanh Tiếng Nói Việt 
Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới: Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Nhật, Đức, vv... 
hướng về thiên cung vào tối thứ tư ngày 29/01/2003) 

III. Lại có một số báo chí đăng một bài khá dài, do đến cả gần 50 vị đứng tên, tựa là "Nhu cầu 
bảo vệ lằn ranh quốc cộng". 

Về cả ba việc trên, tôi nghĩ chưa vội bàn đến nội dung. Hãy tạm bàn về hình thức.  
I. Trong mục thư tín, Thế Giới Ngày Nay (sđd) viết: 
Trả lời ông Ngô Thời Vận, Houston TX, về một ý kiến của nhà văn Dương Thu Hương liên 

quan đến Hồ Chí Minh: 
Sau khi TGNN Xuân Quí Mùi (số 177) phát hành, (có) độc giả đã gọi điện thoại tới tòa báo 

bày tỏ ý kiến về bài phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương, phần đông đều ngợi khen nỗ lực này 
của tòa soạn. Riêng ông không đồng ý về một câu nói của nhà văn phản kháng DTH coi ông Hồ "là 
người Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20". Phản bác này thật dễ hiểu vì Hồ Chí Minh là tên tội phạm 
lớn nhất trong lịch sử dân tộc cận đại. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đồng quan điểm với ông. Nhưng 
chúng tôi đã cho đăng nguyên văn ý kiến của bà Dương Thu Hương vì những lý do sau đây:  

1. Là một tạp chí có lập trường quốc gia và tranh đấu cho tự do dân chủ, chúng tôi tôn trọng 
quyền phát biểu của người khác. Thực tập dân chủ là không bịt miệng, cưỡng bức người khác phải 
nói theo mình. Chúng tôi không dành trang báo cho cộng sản và tay sai cộng sản tuyên truyền, 
nhưng không thể "kiểm duyệt" ý kiến của những người cùng đang tranh đấu cho tự do dân chủ. Dù 
đang ở trong nước hay ngoài nước, những người ấy và chúng tôi, chúng ta, đang cùng hướng về 
một mục tiêu chung là tranh đấu thực hiện một chế độ dân chủ tự do tại Việt Nam. Những người 
cùng theo đuổi một con đường vì lòng yêu nước, vì tự do của dân tộc có thể có những ý kiến khác 
nhau về nhiều vấn đề, trong đó có những nhân vật đã thuộc về lịch sử. 

2. Nhà văn Dương Thu Hương, qua những bài viết và những phát biểu gần đây, đã chứng tỏ 
lập trường chống cộng dứt khoát và nhiệt tình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Lập trường này 
đã càng thêm rõ rệt qua bài phỏng vấn đăng trên TGNN. Riêng về câu hỏi liên quan đến Hồ Chí 
Minh, Dương Thu Hương đã nói nhiều về con người tầm thường của Hồ Chí Minh, mà trong đó 
câu nhận xét HCM như "một người VN vĩ đại" có vẻ như lạc lõng, chỉ nhắm mục đích tự vệ. Chúng 
ta không nên quên Dương Thu Hương đang ở dưới một chế độ công an trị, và tại Việt Nam vẫn còn 
nhiều người tôn sùng Hồ Chí Minh. Vả chăng, dù đó có là ý kiến thực của Dương Thu Hương, ta 
cũng nên tôn trọng ý kiến ấy, nhân danh những con người tự do.  

3. Chúng ta cũng không nên quên đây là một bài "phỏng vấn" đã được phát thanh trên Đài 
Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phỏng vấn là "văn nói". Nhắc đến "văn nói" thì phải hiểu "giọng 
nói, cách nói, cách nhấn giọng"... là yếu tố quan trọng để biểu thị ý tưởng. Cùng một câu nói, 
nhưng chỉ cần đổi giọng là làm thay đổi ý nghĩa câu nói, đôi khi có thể làm phản nghĩa. 
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Xin mạn phép nhắc ông, lần đầu phát biểu về HCM trong bài phỏng vấn, DTH đã nói như sau: 
Ông ấy sẽ vẫn là người Việt Nam, GỌI LÀ người Việt Nam vĩ đại nhất trong thế kỷ 20...", chỉ GỌI 
LÀ thôi, không chắc lắm! 

4. Sau cùng, theo thiển ý, thay vì tranh luận với nhau về một ý kiến, chúng ta nên phân tích, 
đánh giá tổng thể các phát biểu của người được phỏng vấn xem có tiềm năng tư tưởng nào đóng 
góp vào tiến trình đưa đến xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản không? 

Kính chào đoàn kết diệt cộng. 
Chúng tôi không phải nhìn đâu cũng thấy cộng sản, không phải là kẻ hoảng loạn. Mà chỉ từ tốn 

xin thưa mấy điều sau đây: 
- Nếu cứ lớn tiếng "tranh đấu cho tự do dân chủ" là đã "cùng hướng về một mục tiêu chung là 

tranh đấu thực hiện một chế độ dân chủ tự do tại Việt Nam", thì thiết tưởng chẳng ai bằng những 
người cộng sản. Không phải chỉ bây giờ, mà lâu lắm lắm rồi đấy. Họ còn tự cho triệu lần tự do dân 
chủ hơn thiên hạ nữa cơ. Vậy ta vẫn lại nên sát cánh với họ nữa chăng? 

- Mà những thí dụ về khổ nhục kế của cộng sản trong việc tố cộng, chửi cộng, diệt cộng cũng 
có hiếm hoi gì đâu. Họ chủ trương cứu cánh giải thích phương tiện mà. 

- Chủ trương phục hồi hào quang cũng như phịa ra tư tưởng Hồ Chí Minh của họ cũng không 
phải là chuyện nhất thời, mới đây đâu nhé. 

- "Tôn trọng quyền phát biểu, không bịt miệng, cưỡng bức người khác nói theo mình" không 
đồng nghĩa với phổ biến những lời phát biểu mang hiểu lầm hay tai hại đến cho... phe mình. 

- Tự do dân chủ đến đâu cũng vẫn có sự "kiểm duyệt", bắt buộc hay tự chế. Ngay lúc này đây, 
ở Hoa Kỳ, có là lúc TGNN cứ việc thoải mái đăng bài ca tụng bil Laden, Hussein, Kim Chính Nhựt 
là vĩ nhân của thế kỷ 21 chăng? Bằng không thì sao lại phổ biến bài ca tụng Hồ Chí Minh giữa 
cộng đồng Việt Nam hải ngoại?  

- Không hiểu sao "đã nói nhiều về con người tầm thường của Hồ Chí Minh" mà rồi trong đó lại 
có "câu nhận xét HCM như một người VN vĩ đại" để "có vẻ như lạc lõng, chỉ nhằm mục đích tự 
vệ". Vĩ nhân thì làm sao lại có nhiều cái tầm thường được nhỉ? Bào chữa là Dương Thu Hương 
nhắm mục đích tự vệ thì coi rẻ bà ta quá. Theo như chỗ chúng tôi biết về những phát biểu của bà 
Dương Thu Hương xưa nay, đâu làm gì có chuyện dè dặt. Hơn nữa bà ta đâu có sợ chế độ công an 
trị. Trái lại, bà ta còn tuyên bố đã nắm được quân bài chủ trong tay rồi là đàng khác.  

- TGNN đã làm cuộc thăm dò ý kiến như thế nào để khẳng định là "tại Việt Nam vẫn còn nhiều 
người tôn sùng Hồ Chí Minh". Nhiều là bao nhiêu phần trăm, thuộc thành phần nào. Xin chớ nói 
khơi khơi như vậy 

- "Nhân danh những con người tự do", chúng ta tôn trọng quyền tôn thờ thần tượng của từng 
người. Có đến cả giáo phái thờ Satan, thì đó vẫn là việc của họ, miễn là đừng làm hại đến người 
khác. Nhưng ta không thể nào cho những người tôn thờ Lenin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông 
cũng như Hồ Chí Minh – những kẻ giết hại hàng chục, hàng trăm triệu sinh mạng lương dân – là 
đồng chí hướng với chúng ta. Người nào tôn thờ... vĩ nhân lường đảo, dâm đãng, bất nhân, vô luân 
hiếm có trong lịch sử loài người thì không thể nào là những người tử tế.  

- Chúng tôi chắc là TGNN đã trực tiếp nghe tiếng nói trả lời của Dương Thu Hương. Và cũng 
chắc là TGNN sẽ cho biết "giọng nói, cách nói, cách nhấn giọng" của bà ta nó ra cái sự thể làm sao, 
mà xin đừng cắt nghĩa rằng: GỌI LÀ nghĩa là không chắc lắm cũng như đừng can "tranh luận với 
nhau về một ý kiến", chứng tỏ một tính chất nói lảng, gà mờ, vì đó là một ý kiến tổ chảng, chưa 
thanh thỏa xong thì chẳng có gì để mà đóng góp cả, giữa hai phe hoàn toàn đối lập.  

II. Lại cũng là một việc xanh rờn của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại trên đây.  
- Có đến 24 đài trên khắp thế giới, hẳn không phải là một tổ chức tầm thường và việc "mạ lị 

vào hai điều thiêng liêng" của "quân nhân sĩ quan xuất thân từ Trường BBTĐ" cũng chẳng thể là 
chuyện sơ suất. 

- Cho nên việc "phẫn nộ" của cá nhân hoặc hiệp hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức là đương 
nhiên, dễ hiểu. Nhưng "riêng sự góp sức và nhiệt tình ủng hộ của các hội viên trong hội đối với tờ 
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báo và đài phát thanh của ông [Trần Huy Văn] trong thời gian qua" thì quả thật chứng tỏ Hội Cựu 
SVSQTB Thủ Đức Louisiana gà mờ quá xá, để rồi nay phải mất công... phản đối!!! 

III. Đây rõ ràng là một phản ứng đối lại việc ký "quyết định đẩy mạnh công tác kiều vận tại hải 
ngoại" của thủ tướng Việt Cộng, đáp lại lời kêu gọi của hai xướng ngôn viên Dương Phục và 
Nguyễn Trương của hai đài Saigon-Houston và VNCR. Đại khái cũng vẫn chỉ là chuyện chờ cộng 
sản ra đòn, rồi ta mới tính chuyện đỡ.  

- Xem qua danh sách những vị đứng tên, thì thấy: rất nhiều vị xa lạ, chứng tỏ không phải chỉ 
những chính khách mới quan tâm; rất nhiều vị tên tuổi quen thuộc, chứng tỏ quí vị này cũng vẫn 
còn kiên trì. 

- Có một sự tiến bộ khá lớn, kể như có tính cách dân chủ. Ở chỗ kê khai họ tên theo a, b, c chứ 
không theo chức tước, vị thế lớn nhỏ. Lại thêm về chức tước thì kể ra các tướng, tá, dân biểu, nghị 
sĩ đều ghi thêm chữ "cựu", là đã ý thức đứng đắn về cái cương vị của mình đấy. 

- Trái lại, có điều dở. Là, với nhiều vị, cứ tạm coi là tên tuổi đi, tướng có, tá có, cha có, sư có, 
nghị sĩ có, dân biểu có mà vẫn không có được cái... đảm lược gọi đích danh những kẻ láo lếu mà 
chỉ "một người trước kia, một cựu thiếu tá". Dè dặt thế để chứng tỏ cái gì? 

- Rồi viết rằng trước đây ở Miền Nam "trên phạm vi tổ chức, chính quyền có ba ngành độc lập 
với nhau, là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội và chính phủ đều do dân trực tiếp bàu lên". 
Ngoại trừ định chơi chữ với... cụm từ "trên phạm vi tổ chức" ra, bằng không thì là một chuyện đáng 
sợ. Một là những vị này cũng gà mờ về hai cái chế độ cộng hòa Miền Nam. Hai là quí vị nói thế có 
nghĩa rằng nếu cơ hội trở lại, thì cũng lại sẽ "tổ chức" như thế chăng? Thực tế, chúng ta làm gì có 
ba ngành độc lập, do dân... trực tiếp bàu lên? 

Tóm lại truyền thông, kêu gọi, ủng hộ, phản đối,... đều cần biết mình biết người, cần nắm rõ 
vấn đề. Người dân Việt vì quá nhiều đau khổ suốt dòng lịch sử nên trưởng thành nhiều lắm, không 
ấu trĩ, a dua như phần lớn các dân tộc khác, kiểu khỏa thân... ủng hộ hoặc phản chiến đâu. 

 
 
 

LẬP TRƯỜNG CHUNG? 
 
Báo Thời Luận ra ngày 8 tháng Sáu, 2003 có đăng bức "Tâm thư gửi quí đồng hương hải ngoại 

về đề nghị minh định lập trường chung" đề ngày 1-6-2003 của 184 tu sĩ, nhân sĩ, trí thức, chính trị 
gia, nhà văn, nhà báo, doanh gia, cựu quân nhân,..., gồm những vị đã ký tên trong bản "Nhu cầu 
bảo vệ lằn ranh quốc cộng" (cỡ 50 vị) hồi cuối tháng 12, 2002 và các vị mới. Thời Luận không lục 
đăng danh sách quí vị đó, nhưng sự gia nhập của các vị mới khiến ta hiểu là đã có nhiều vị hoan 
nghênh chủ trương bảo vệ lằn ranh quốc cộng trước đây mấy tháng và chủ trương minh định lập 
trường chung hiện nay. 

Tất nhiên ai là người thực sự yêu nước thương nòi – hay cả những người lương thiện chỉ muốn 
an thân – thì cũng phải chống cộng, nghĩa là vẫn luôn luôn có lằn ranh cụ thể hay vô hình với cộng 
sản phản dân phản nước, có bao giờ không, ngoại trừ những người ngu ngơ bị lường gạt hoặc lưu 
manh tưởng ăn ké được với cộng sản. Cũng thế, lập trường của người thực sự yêu nước thương nòi 
lúc nào chẳng vẫn nhất quán: quốc gia độc lập, lãnh thổ vẹn toàn (thứ nhất); đất nước là của quốc 
dân gồm mọi thành phần (thứ hai); thể chế cần tự do dân chủ (thứ ba); cộng sản lường gạt phản bội 
tổ quốc (thứ tư); chống cộng, dưới hình thức nào, cũng có phần đóng góp (thứ năm); việc chống 
cộng vẫn cứ còn cần thiết khi cộng sản còn hiện diện (thứ sáu); tiếp tay cho cộng sản là lưu manh 
(thứ bảy); cộng sản là tội đồ dân tộc (thứ tám); văn hóa cộng sản là vô luân (thứ chín); bênh vực 
cộng sản là điều không thể chấp nhận được (thứ mười). 

Những điều này đã hiển nhiên ngay tự đời nào, hay ít ra cũng từ ngày thoát ra khỏi nước. Mãi 
đến giờ phút này, 27 năm rồi, 184 quí vị mới nhìn ra cái nhu cầu về lằn ranh cũng như về lập 
trường chung thì là quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không. 
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Tuy nhiên, trong NgD số 153, tôi có đề cập đến một vài nhược điểm về nhận định của lời kêu 
gọi về "Nhu cầu lằn ranh", trong đó có sự xác định là trước đây ở Miền Nam đã có ba ngành lập 
pháp, hành pháp và tư pháp độc lập cũng như quốc hội và chính phủ đều do dân trực tiếp bầu lên. 
Đó là những sự ai cũng rõ chỉ có trên giấy tờ, mà không có trên thực tế. Lời kêu gọi không căn cứ 
trên những sự thực mà lại trên sự gian dối hiển nhiên, thì khó được sự hưởng ứng lắm. Lần này, tôi 
thấy không những chỉ là nhược điểm mà còn là nguy cơ. Nguy cơ này gói ghém trong câu: 

Mọi luận điệu nhục mạ thể chế quốc gia và người Việt quốc gia đều là xuyên tạc, cố tình phản 
bội quốc gia, phỉ báng dân tộc. 

Khi mà kết tội trầm trọng đến mức đó, xét ra chúng ta phải minh định thể chế quốc gia là cái 
gì, người Việt quốc gia là ai. 

Vì có "đề nghị" là "để đồng hương xét định", thì tôi là một đồng hương, xin mạo muội thưa 
như sau: 

Như trên đã nói, hai chủ trương đó [lằn ranh, đường lối] là những nhu cầu thường trực, đâu có 
phải nay mới "cấp bách" nổi lên. Cho nên hai chủ trương đó chỉ là đương nhiên, có đâu là "một 
việc làm rất khó khăn" gì. Khi nói chúng ta có nhu cầu cấp bách phải minh định một lằn ranh, một 
đường lối chung, là muốn nói xưa nay vốn chưa có hoặc hiện nay có điều gì đặc biệt tạo nên cái 
nhu cầu cấp bách. Thiết tưởng muốn được hưởng ứng nồng nhiệt thì cần phải cho biết rành mạch 
cái điều đó ra sao. Còn đồng ý hay cả không đồng ý đi nữa thì có chết chóc gì đâu mà kêu là "rất 
khó khăn". Nhưng, ngược lại, muốn được đồng ý thì việc kết tội không thể mơ hồ. Theo như "tâm 
thư" thì hai nền cộng hòa Miền Nam là "thể chế quốc gia, chủ nghĩa quốc gia", toàn dân Việt Nam 
không cộng sản hay thiên cộng, kể cả những người cộng sản đã tỉnh ngộ, là "người quốc gia". 

Nói "chủ nghĩa quốc gia hoàn toàn trong sáng, phát sinh từ dân tộc" là có lẽ đã lầm lẫn với tinh 
thần quốc gia, tức lòng yêu nước chăng. Tinh thần quốc gia tức lòng yêu nước – có thể "phát sinh 
từ dân tộc, gắn liền với dân tộc" – có thể lại rất khác với chủ nghĩa quốc gia, là một chủ thuyết nào 
đó (Đức, Ý, Nhật hồi đệ nhị thế chiến), đối đầu với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa quốc tế chẳng 
hạn. Nói "thể chế quốc gia là truyền thống đã chứng tỏ sự ưu việt" là có lẽ đã có sự lầm lẫn với thể 
chế dân chủ tự do. Khó mà định rõ thế nào là "thể chế quốc gia". Mỗi quốc gia có một thể chế khác 
nhau. Có thể là thể chế quân chủ, thể chế dân chủ, thể chế độc tài – thực sự hay trá hình (thể chế là 
quân chủ mà lại mang tính cách dân chủ hay trái lại, hoặc thể chế mang danh nghĩa dân chủ mà lại 
độc tài, thể chế độc tài mà lại yêu nước, vv...) 

Nói rằng "tại Miền Nam trước đây, là thể chế quốc gia [cộng hòa] đã chứng tỏ sự ưu việt của 
nó" để so sánh với thể chế cộng sản thì được. Nhưng đó không phải là lý tưởng của chúng ta. Vì 
thực tình mà nói, đó chỉ là những thể chế dân chủ giả hiệu. Sự dễ thở thoi thóp tương đối của Miền 
Nam là nhờ ở sự kiềm chế và viện trợ của các thế lực dân chủ quốc tế. Mà vẫn đầy dẫy chuyện 
tham nhũng, thối nát, lạm quyền,... Bằng nếu nhà nước có toàn quyền, với những nhân sự mà ta đã 
biết, thì sự thể cũng sẽ khác xa. Sách vở đã nói đến quá nhiều. 

Vậy nếu đụng chạm đến Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, đụng chạm đến các vị chức sắc trong hai 
thể chế đó, tỉ như nói hai thể chế đó (thể chế quốc gia) là dân chủ giả hiệu hay nói ông Diệm (người 
Việt quốc gia) gia đình trị, ông Kỳ (người Việt quốc gia) tư cách cà chớn, ông Thiệu (người Việt 
quốc gia) tham nhũng – chưa kể chán vạn "người Việt quốc gia" bê bối khác – thì có là "luận điệu 
nhục mạ, đều là xuyên tạc, cố tình phản bội quốc gia, phỉ báng dân tộc" không? Sao lại có thể có sự 
khẳng định phi lý như vậy. Thế thì xưa nay đã biết nhiêu người phạm tội. Làm sao họ giám hưởng 
ứng lời kêu gọi của quí vị đó? Tóm lại, hình như 184 vị ký tên đã cố ý quên cái điều là tại Miền 
Nam trước đây đã có những thể chế, những con người mang tính cách tay sai, thừa hành lệnh lạc 
của ngoại bang; mang tính cách con buôn, bán cả quốc gia dân tộc để vinh thân phì gia. 

Riêng với tôi, nếu tái diễn lại những "thể chế quốc gia", những "người Việt quốc gia" của hai 
cái đệ nhất đệ nhị cộng hòa, thì tôi chả ham hưởng ứng làm gì, chứ đừng nói đến đóng góp, đấu 
tranh, mà đành chọn nơi tạm dung làm quê hương cho rồi!!! 
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NGƯỜI DÂN LÀ AI? 

 
LTS: Bài dưới đây không ghi tên thật, không địa chỉ và dĩ nhiên không số điện thoại (không 

biết tại sao vẫn tới NgD mà không bị bưu điện nghi ngờ và giữ lại, theo thể lệ hiện hành). Cũng lại 
theo thủ tục, NgD đáng lẽ không lý đến. Tuy nhiên, vì nội dung có phần đặc biệt: Bác bỏ những 
việc làm từ trước đến nay của NgD. Mà NgD luôn luôn mong ước những điều phê phán, chê trách, 
chỉ trích,... Vì chỉ có thế mới biết mình đúng/sai để mà cải tiến hay sửa đổi. Do đó, NgD đăng lên 
và mong chờ sự đóng góp của các thân hữu/độc giả. 

Quên phứt tôi là đứa chẳng ra gì, một người nào không biết gửi cho liền ba số báo NgD và đề 
nghị tôi, với tư cách thường dân, lên tiếng! Ai mà giám lên tiếng với tư cách thường dân? Ông bà 
mình nói: Ý dân là ý trời. Mà trời thì có nói gì đâu. Đức Khổng Phu Tử đã làm chứng rằng: Trời có 
nói gì đâu. Bốn mùa biến đổi, muôn vật sanh sôi. Trời có nói gì đâu (thiên hà ngôn tai, tứ thời hành 
yên, thiên hà ngôn tai). 

Trời không nói, nhưng ý trời vẫn tỏ ra, quyền lực của trời vẫn tỏ ra: Ai biết ý trời mà làm theo 
thì còn. Ai không biết mà trái ý trời thì mất (thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong). 

Dân cũng vậy: Dân tụ thì mạnh, dân tán thì yếu. Mạnh thì chế trị được thiên hạ. Yếu thì bị 
thiên hạ chế trị. Cái lẽ tụ tán hưng vong xưa nay chẳng phải là lạ, cũng chẳng phải là mới. 

Chải đầu không thể chải từng sợi tóc. Nấu cơm không thể nấu từng hạt gạo. Lo cho dân đâu có 
thể đi nghe tiếng nói của từng người dân. Dân tụ lại, dân theo về, có tổ chức, có lãnh đạo mới thành 
sức mạnh. Tiếng nói của dân như tiếng nhái ngoài đồng, như tiếng trùng ở trong núi, nghe có râm 
ran, nhưng đâu có mạnh mẽ gì. Lo cho dân, việc trước tiên là phải chỉ ra một lãnh tụ. Có lãnh tụ, 
nhân tài mới có chỗ tập trung. Nhân tài tập trung được, mới vận trù quyết sách được. Cờ nghĩa phất 
lên, mọi người hưởng ứng (nhất hô bá ứng) rền trời rợp đất, sức mạnh mới trở nên vô địch. Lúc đó 
ai chẳng là dân. Sức dân là sức nước, của dân là của nước. Chính quyền từ dân mà ra, vì dân mà 
phục vụ. Quân đội từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Mọi tổ chức, mọi tập thể từ nhân dân nổi lên. 
Lúc đó ai chẳng là dân. Tiếng nói của dân lúc đó là của chánh quyền, của quân đội, của tổ chức, 
đoàn thể, mới có sức mạnh di sơn đảo hải, mới đủ sức cắm lại ranh giới phía bắc, mới đủ sức giữ 
nổi hải đảo ở biển Đông. 

Gọi từng người dân, mạnh lắm họ cầm được lá cờ nhỏ, to lắm họ hô được một khẩu hiệu, may 
ra có thể duy trì được một khí thế đã mất, nhắc lại một tình yêu đã qua đã là quá rồi. 

Khối nhân dân trong nước ta hiện nay bị chính quyền đánh phá tả tơi:  
Mấy đời bánh đúc có xương 
Mấy đời cộng sản có thương dân lành. 

Nói một đàng, làm một nẻo. Dân không biết nơi nào mà đặt tay, đặt chân. Ban đầu, họ thấy nhà 
nước mua gạo cho họ, mua nước tương nước mắm cho họ, họ hí hửng. Rồi càng ngày họ càng thấy 
bị lường gạt, bóc lột tận xương tủy. Sau hai mươi mấy năm được "săn sóc", họ không còn một bữa 
ăn nào no, không còn manh áo nào mặc lành, con không còn điều kiện đến trường, cha mẹ già yếu 
bệnh hoạn không có một chút thuốc men, đến đỗi con gái 15, 17 phải đem bán rẻ cho nước ngoài để 
lấy tiền mua gạo mà ăn, mua quần mà mặc, họ mới biết rằng: Thà để nhau giữa dòng mà quên nhau 
còn hơn đẩy nhau lên cạn mà mớm nhớt cho nhau. 

Mớm nhớt cho nhau là hại nhau chứ đâu phải thực tình giúp nhau. Phải trả nước lại cho họ để 
họ thực sự làm chủ. Nhà nước càng quản lý kỹ, càng săn sóc nhiều, người dân càng bó tay chết đói, 
lãnh đạo các tôn giáo bị tù đày không ngày ra, lãnh tụ nhân dân chạy ra nước ngoài hay trốn ở đâu 
không liên lạc được. Chưa liên lạc được, đã bị công an đàn áp. Họ đang nấp dưới hai tầng đất đen, 
sống thấp hơn con trùn con dế. Kẻ thù có dẫm lên, họ cũng không quằn. Vì chỉ cách đó họ mới tồn 
tại. Trời có gầm họ cũng không nẩy mầm nứt ngọn. Gió có bão, họ cũng không bật rễ bay lên. 

Tờ báo NgD về trong nuớc làm gì mà nhà cầm quyền nhức nhối (Tha Hương, St Paul MN, số 
151, trang A4). Da của bọn chúng dày, nọc của bọn chúng độc. Dày đến nỗi kim ong không chích 
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nổi, nanh rắn không đâm lủng. Độc đến nỗi không còn thuốc chữa. Trong tình trạng đó, báo NgD 
kêu lên tiếng, không phải là tôi không tin hay đã mất niềm tin, nhưng nếu có tiếng cất lên, xin hãy 
nghe cho thật kỹ, xem phải tiếng nói của dân, hay.... 

Có dư luận cho rằng người dân Miền Bằc trước 30-4-75 cũng đã âm thầm chờ đợi những người 
ra đi về cứu họ. Những người ra đi mỗi người một tiếng nói, như từng hạt cát rời bay lên, đáp 
xuống theo luồng gió, đâu có đủ sức mạnh mà trông đợi. Diệt bạo cứu dân phải phát xuất từ một 
tấm lòng. Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo đã kết án quân Minh "nướng dân đen trên ngọn lửa 
hung tàn, Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ". Ngày nay bọn chính quyền cộng sản tàn bạo, gian ác, 
nhũng nhiễu gấp mấy lần bọn quân Minh xâm lược. Đất nước cần một Nguyễn Trãi, cần một Trần 
Nguyên Hãn, cần một vị anh hùng áo vải như Lê Lợi đất Lam Sơn. Đâu cần đến tiếng nói của một 
lưu dân mạt hạng như tôi. 

PHỤ CHÚ: Kính xin cám ơn người nào gửi cho báo. Xin đừng gửi tiếp. Đọc uổng báo, chẳng 
ích lợi gì. 

(Mùa quốc nạn 2003) 
 
 
 

ĐỒNG Ý VỚI ÔNG PHÓ THƯỜNG DÂN MIỀN NAM 
 
Hưởng ứng kêu gọi đóng góp mục "Người dân là ai?", tôi mạo muội gởi tới một số ý kiến cá 

nhân như sau: 
Năm 1961, trong một buổi học tại Đại Học Văn Khoa, và trước ngày tết âm lịch, thày dạy môn 

nhiệm ý Triết đã nói lâu hơn nửa giờ về có nên chúc tết hay không. Ông bắt đầu bằng "nên" với 
những lý do của nó. Rồi phản luôn lại "không nên". Rồi lại biện luận "nên", với những lý do khác. 
Rồi lại phản bác "không nên". Cho đến kết luận là "nên chúc tết". 

Tuy còn trẻ, nhưng tôi đã học được một điều: Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Sau, 
chín chắn hơn, tôi hiểu được lời Khổng Tử (đại khái): Không dùng lý, vì cái lý vô cùng (xin chú ý 
chữ lý không viết hoa). 

Điều này đã chứng tỏ suốt thời gian tôi phục vụ trong quân ngũ. Chỉ xin nêu một vài thí dụ cụ 
thể: 

- Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Mỹ áp lực QLVNCH phải hủy bỏ dây chuyền lắp ráp và sản xuất 
một hai loại đạn dược và vũ khí, vì nó sẽ tiến tới việc tự túc một phần về khí tài, tại kho đạn dược 
Thành Tuy Hạ. 

- Thời Đệ Nhị Cộng Hòa, Mỹ cũng áp lực chính quyền phải giải thể Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội, 
vì sợ rằng Miền Nam có thể tự túc một phần ngoài viện trợ quân sự của Mỹ, do đó khó sai bảo. 

- Trong Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị Toàn Quân lần thứ I tổ chức tại rạp REX, một sĩ quan 
trẻ đã hỏi tướng tổng cục trưởng: Miền Bắc có lý thuyết cộng sản. Còn ta thì sao? Ông tướng này 
đã trả lời: Chẳng cần học thuyết nào. Tự do, dân chủ là đủ. 

- Năm 1973, cũng trong một Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị tổ chức tại Đà Nẵng, khi được 
biết nội dung của Hiệp Định Ba Lê có vấn đề "ngưng bắn da beo" đã không được lưu ý, một vài sĩ 
quan trẻ rõ ràng đã khóc trước mặt đồng đội. Một người đã mếu máo hỏi vị chủ tọa: Tại sao? Tôi 
nhớ rõ đại tá này đã trả lời như sau: Trong thương thảo, ta và cộng sản fifty-fifty. 

Tôi đã khá đồng ý nhiều điều mà ông Phó Thường Dân dùng trong một chuỗi luận lý, với 
những trích dẫn. Tôi không quan tâm đến việc "báo NgD về trong nước đã làm nhà cầm quyền 
nhức nhối", mà thích đọc báo NgD vì những lý do sau: - Ý dân là ý trời. Mà trời thì có nói gì đâu... 
nhưng ý trời vẫn tỏ ra, quyền lực của trời vẫn tỏ ra (Phó Thường Dân Miền Nam) 

- Báo NgD là nơi tôi gặp gỡ những thân hữu cùng chung một tấm lòng với quốc gia dân tộc. 
Ngoài ra tôi còn học hỏi được nhiều kiến thức tổng quát, học về cách hành sử sao cho đúng đắn 
trong phạm vi mà tôi có thể hiểu và áp dụng được, trong hiện trạng phân rẽ của các cộng đồng Việt 
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Nam hải ngoại. Và qua những thu góp ý, những bài biên khảo của các "ý dân" (đặc biệt là những 
chứng nhân), tôi biết thêm nhiều về một số nhân vật và diễn biến lịch sử nói chung, mà trước đây 
một số sách, báo, chí, biên khảo,... đã đề cập một cách mơ hồ, đôi khi có dụng ý mập mờ đánh lận 
con đen. 

- Dĩ nhiên ta cần lãnh tụ, tổ chức,... mới làm nên việc lớn. Trong cuộc sống cứ diễn biến, 
chuyển động, dù ta có muốn hay không, thì ta hãy làm những gì trong tầm tay. Hiện là trao đổi, góp 
ý, góp công, góp của, củng cố lập trường,... Thời gian sẽ gạn lọc thật/giả, sỏi đá/ngọc vàng, người 
có lòng/kẻ ngụy biện, kẻ tâm huyết/cò mòi,... Lúc đó nhân tài sẽ xuất hiện. 

Có bao người đã nghĩ là nhóm 77 sẽ thành công trong việc lật đổ bạo quyền cộng sản Tiệp 
Khắc? Vậy mà họ đã làm được. 

Tôi nghĩ rằng trên đây cũng là lập trường, quan điểm của NgD. Quí thân hữu nghĩ sao? 
 
 
 

XIN ĐỪNG HẸP HÒI 
 
Chúng mình bỏ nước ra đi, cũng như bao người khác, chịu tất cả mọi tủi nhục chỉ vì bọn cộng 

sản. Như vậy, chúng là tội đồ của dân tộc. Ai cũng thù hận. Và dĩ nhiên ai ca tụng công lao của 
chúng, tức Đảng Cộng Sản hay Hồ Chí Minh, là chúng ta không đồng ý và nhất định phải tẩy chay. 

Còn đối với các ông ĐVH hay NGK, bảo rằng các ông ấy đón gió trở cờ thật ra tôi chả giám 
phê phán cẩu thả, vì tôi chưa thấy hành động gì để dựa vào đó mà phán xét, bình luận phải trái. Đó 
chỉ là những lời nói vu vơ và có khi nghe người này nói rồi lập lại cho người khác nghe, tam sao 
thất bổn, rồi phê bình người ta, có phải là vội vã không? 

Với lại tôi không thích cái việc nói cho sướng miệng mình rồi sau đó mặc kệ không cần nghĩ 
đến hậu quả cũng như trách nhiệm của mình. Lại cũng nên xem lại mình chút xíu đã thập toàn chưa 
mà chê trách người ta. 

Hành động truy điệu, suy tôn tướng Trần Độ của người "quốc gia" tôi nghĩ cũng hơi quá lố. 
Nhưng trong thâm tâm những người làm chính trị có những suy nghĩ khác chúng ta. Truy điệu cho 
tướng Trần Độ không phải cho ông ta mà để cho các người khác thấy và có dụng ý sâu xa hơn thì 
sao? Đã là chính trị thì muôn mặt, muôn ngả đường cần phải làm, miễn là có lợi cho quốc gia. 

Còn bảo nhận tội với quốc gia dân tộc, thì ai đại diện cho quốc gia dân tộc để mấy người đó 
đứng ra nhận tội đây? 

Ở gần chùa lâu năm chày tháng, thì cũng biết nam mô. Huống chi những người ấy suốt cuộc 
đời sống dưới chế độ cộng sản, được sự nhồi nhét của bọn chúng, thì trong lời nói, hành động cũng 
có sự tiêm nhiễm. Và bây giờ họ chống lại chế độ cộng sản, trong lúc họ đang sống trong lòng chế 
độ, như vậy cũng là một cách xưng tội và xin tha thứ, vì đã bị lừa dối mà phản lại dân tộc, phục vụ 
cho chế độ cộng sản bấy lâu nay. 

Tôi nghĩ chúng ta là người sống có tình lý. Chúng ta là người quốc gia lấy nhân nghĩa làm đầu, 
không lẽ lại hẹp hòi như thế sao? Trong nhà Phật có câu: Liệng đồ đao xuống sẽ thành Phật và hối 
đầu thị ngạn thật là diệu vời và cao siêu lắm thay. Rất mong suy nghĩ lại. 

 
 
 

LÃNH TỤ LÀ AI? 
 
Ông Phó Thường Dân Miền Nam (Người dân là ai?, NgD153) xổ nho ghê quá! Nhưng nho gia 

chính cống thì không chơi trò ngụy quân tử. 
Tôi tôn trọng ý kiến của ông, đại ý dân chỉ phải tuân theo, chẳng có khả năng hiểu biết – có thể 

chỉ là một sự diễn dịch sai lầm câu "dân khả sở do chi bất khả sở chi tri" – nhưng tôi không thể 
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chấp nhận thái độ của ông. Ông tự nhận "chẳng ra gì, ai mà giám lên tiếng, đọc uổng báo, chẳng ích 
lợi gì", mà vẫn cứ đọc, cứ lên tiếng, rồi "xin đừng gửi tiếp", đồng nghĩa với sự từ chối thảo luận. 
Đó là một thái độ thiếu thành thực. Tôi đọc NgD cả gần 14 năm nay, rất bất mãn về những thái độ 
tương tự, của một số tác giả. Họ nói lấy được. Khi bị phản bác, bị vạch ra sự sai lầm hiển nhiên, họ 
làm thinh, không giám nhận, để ra cái vẻ điều mình nói là đúng rồi... không cần bàn cãi thêm!!! 
NgD tự nguyện tạo phương tiện cho mọi người đóng góp ý kiến trong việc lấy lại quyền dân. Ai có 
lòng, có ý kiến thì nêu lên để ai có lòng, có ý kiến thì hưởng ứng, bổ túc hoặc phản bác. Và đó hẳn 
cũng là thiện ý của "người nào không biết" yêu cầu NgD gửi ba số báo cho ông Phó Thường Dân 
Miền Nam. Còn ai muốn quay lưng lại với quê hương, dân tộc, thì cứ việc quẳng NgD vào sọt rác, 
làm ngơ. Chứ sao lại làm cái lối nói bỏ lửng, nếu không chủ phá hoại thì cũng là bày trò tiêu cực. 

Khi đưa ra ý kiến trên báo chí, người viết có thể nhằm một trong ba mục đích:  
- Thực tâm tin ý kiến mình là đúng, mong viết ra để phổ biến tới mọi người.  
- Cho là ý kiến mình chưa hoàn chỉnh, mong nêu ra và chờ đón sự khen chê, bổ túc. Hai loại 

này sẽ hoan hỉ chấp nhận mọi đóng góp. Lời lẽ của họ tất nhiên hòa nhã, thành thật. Khi nhận được 
ý kiến, họ vui vẻ phục thiện, xác nhận mình sai lầm, hoặc tiếp tục bàn cãi thêm. 

- Chỉ kiếm dịp nói ra, là đủ có lợi rồi. Thường thì là có hậu ý xấu, vì biết chắc ít nhiều cũng có 
người bị ảnh hưởng. Và sẽ im luôn, dù bị phản bác, phê bình, chỉ trích,... Những vị này chỉ biết có 
một chiều. Khi bị minh bạch vạch ra cái sai lầm, thiển cận, họ không có nổi cái lương thiện tối 
thiểu để công khai chấp nhận. 

Lời lẽ của những vị này thường khẳng quyết, hùng hổ. Họ không chấp nhận thảo luận. Thản 
hoặc có, thì hoặc cãi bướng, tảng lờ điểm chính mà xoáy vào điểm phụ để đánh trống lảng. 

Tôi sợ rằng đây cũng là thái độ của ông Phó Thường Dân, có thể là vô tình, đã làm ra vẻ khiêm 
nhượng, nhưng lại cố tỏ là bậc... thâm nho, đạt lẽ trời đất, lời ông nói là sau cùng, là chân lý, không 
thảo luận thêm nữa, bằng cách "yêu cầu đừng gửi tiếp"! 

Do đó, tôi viết bài này vì cái thái độ tự cao, dù vô tình hay cố ý, mà lại tiền hậu bất nhất nhưng 
có phần ảnh hưởng xấu, do sự viện dẫn một vài danh ngôn của... Đức Thánh. 

Bởi vì ông Phó Thường Dân Miền Nam rõ ràng "giám lên tiếng", rằng: "Ý dân là ý trời, mà 
trời có bao giờ mở miệng". Nhưng ông quên rằng cụ Khổng chỉ bảo trời không nói chứ không hề 
bảo dân đừng nói. Bằng không cụ đã chẳng san định Thi Phong, ghi lại những lời dân gian truyền 
tụng. Vậy, ý dân là ý trời, có nghĩa là dân nói thay trời. Thì khuyến khích dân nói là để tỏ ý trời đó. 
Ông Phó Thường Dân Miền Nam đã lên tiếng bác cái chuyện nghe tiếng dân nói, lại còn bàn về 
việc "tụ, tán", và cho rằng chỉ cần "chỉ ra một lãnh tụ". Nếu tôi không lầm, thì đây là cái thuyết đi 
tìm minh chúa. Có nghĩa là phải có cái tài xem tướng, bấm số xem ai có cái chân mệnh đế vương 
để lôi cổ ra mà bảo mọi người rằng... lãnh tụ đó, thờ đi. Nhưng ai là người có cái tài đó, để phân 
biệt kẻ nào trong cái số gần 80 triệu dân Việt là minh chúa khi họ chưa nói, chưa làm hoặc có nói 
có làm mà chưa hoặc không ra hồn gì. 

Vả dù có cái tài đó đi, thì mình là ai để mà "chỉ" minh chúa cho thiên hạ chứ??? Minh 
chúa/lãnh tụ là ai? Ngoại trừ những kẻ được kế nghiệp ông cha hay những quyền thần chiếm ngôi, 
thì là những kẻ gặp thời loạn, mới đầu tụ bạ dăm ba thủ túc, nói đôi ba câu nhân nghĩa, rồi người 
theo mỗi ngày một đông chứ gì. Nhưng được là vua, thua là giặc. Vậy thì cũng là "dân nghĩ, dân 
nói, dân làm" mà thôi. Nước Tàu có sáu triều đại lớn: Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 
Trừ hai triều đại Nguyên Thanh là ngoại xâm; nhà Đường nhà Tống tiếm ngôi. Còn lại Hán Cao Tổ 
Lưu Bang xuất thân là tên đình trưởng hoang đàng, gần 40 tuổi chưa kiếm nổi vợ, phải chờ ông bố 
Lữ Trĩ (Lữ hậu sau này) giúp giập mới mọc mũi xủi tăm. Minh Thái Tổ Châu Nguyên Chương 17 
tuổi cha mẹ chết, không nuôi nổi thân, vào chùa làm tăng ăn bám cũng không đủ sống, phải đi ăn 
xin. Ai giám "chỉ ra" họ là minh chúa? 

Nước Việt ta cũng có 6 triều đại lớn: Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn Gia Long. Tiền 
Lê, Lý, Trần là sủng thần cướp ngôi. Nguyễn Gia Long phục nghiệp ông cha. Còn Đinh Tiên 
Hoàng chỉ là thủ hạ của một trong 12 sứ quân, ai biết chắc sẽ là Vạn Thắng Vương. Lê Lợi là một 
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hào phú ít học miền rừng xanh núi đỏ, tề gia rất kém, chỉ tụ tập được 19 người tại Lũng Nhai, ai 
giám chắc sẽ lập lên triều đại lớn. 

Vậy minh chúa cũng chỉ là một người dân nào đó nói lên ý dân muốn nói, làm cái việc dân 
muốn làm, lần lần có người theo và trở thành lãnh tụ, chứ có phải sinh ra đã là lãnh tụ ngay đâu, mà 
bảo "chỉ ra". 

Mới đây, thấy có các ông Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm được Nga, Mỹ "chỉ ra", mình theo thì 
được cái gì? Lại thêm hai ông Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu do "đảng ka ki" có súng ống 
"chỉ ra", thì đất nước ra sao? 

Còn nói về việc cắc ké "chỉ ra lãnh tụ", tôi xin kể một câu chuyện của bản thân: 
Hồi 1945, chúng tôi... nằm vùng tụi cộng sản bằng cách gia nhập Đoàn Thanh Niên Xung 

Phong. Chúng lợi dụng cái dáng dấp tiểu tư sản thành thị, có học có hành của chúng tôi và phịa là... 
chiến sĩ, long trọng mang đi giới thiệu để lôi kéo tự vệ khu phố. 

Được gán cho là từ chiến khu về, lãnh... trọng trách huấn luyện về sử dụng vũ khí, tôi thấy dân 
chúng bị tuyên truyền phét lác về "cụ Hồ" ghê quá, chắc cũng không khác nhiều lắm với mọi việc 
"chỉ ra lãnh tụ" Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hitler, Mussolini, Pétain,... Nhân tiện, tôi kiếm 
cách phá tụi chúng, đồng thời may ra cảnh tỉnh các bạn thanh niên. Lần nào kèm với việc chỉ dẫn 
về vũ khí, tôi cũng lan man đến chuyện: Các bạn có biết "cụ Hồ"... phi thường đến cỡ nào không? 

Tất cả đều nói nào là "cụ Hồ" có phép tàng hình, "cụ Hồ" phi thân cao năm thước, "cụ Hồ" 
chạy nhảy trên mái nhà như chim, "cụ Hồ" có nhiều tướng lạ, mắt bốn con ngươi, vv... Tôi nói thế 
cũng chưa ghê. Hồi ở... chiến khu, tôi có nhiệm vụ bảo vệ "cụ Hồ". Tò mò, tôi lén xem "cụ"... đi ỉa 
đi đái, thấy cứt cụ vuông vức chành chành bốn góc, cụ có hai chim bốn trứng, đái ra bốn tia, hướng 
ra tứ phía đông tây nam bắc, lạ lắm, lạ lắm. Các anh các chị đều xuýt xoa kinh ngạc. Chẳng hiểu 
thực hay vờ, vì... sợ tôi?! 

Nhưng sự đó rồi cũng lọt đến tai tụi cộng sản. May sao có một tên trong bọn chúng, là bạn khá 
thân của tôi, lúc đó chưa hết tình người, báo cho tôi biết. Tôi vội xin thượng cấp điều động lên 
vùng núi rừng Hòa Bình rồi sau lẩn về vùng Pháp tạm chiếm, mới thoát chết về tay cộng sản. 

Ông Phó Thường Dân nhắc đến Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn chắc cũng với ý kiến 
họ là những lãnh tụ kỳ nhân dị tướng, mà khó chấp nhận rằng những nhân vật đó cũng đều chỉ từ 
dân mà ra. Nhưng, trước khi tạo nên thực lực, họ cũng chẳng khác thường, danh trấn giang hồ gì. 
Và họ cũng phải gặp nhau năm lần bảy bận, trò chuyện bàn bạc, rồi mới đi đến chuyện cùng với 
nhau hoạt động. Cho dù vậy, cuối cùng nếu không có Nguyễn Chích mang lực lượng về và hiến kế 
sách, chưa chắc họ đã nên cơm nên cháo. 

Việc nước cũng như việc nhà. Muốn xây cái nhà (what), do nhu cầu trú mưa trú nắng (why), 
thì phải từ ý niệm rõ rệt về mong ước của mọi người trong gia đình, khả năng tài chính, vật liệu 
nhân công địa phương, đến phác họa sơ đồ (how), đoạn tính đến việc xây cất trên mảnh đất nào 
(where), bao giờ khởi sự (when), rồi thì mới đến quyết định giao cho công trình sư nào chỉ huy việc 
thực hiện (who). Công trình sư ở đây tương đương với vị lãnh tụ. Vậy thì thực ra lãnh tụ chỉ là phụ. 
Chính nghĩa, đường lối, ước vọng dân chúng mới là chính. Có chính nghĩa, có đường lối, không có 
lãnh tụ này sẽ có lãnh tụ khác. Lãnh tụ này chết sẽ có lãnh tụ khác thay thế. Mà lúc nào cũng hợp ý 
dân, tức ý trời. Chưa kể ông Phó Thường Dân Miền Nam lại luẩn quẩn ở chỗ khẳng định "lãnh tụ 
tôn giáo, lãnh tụ nhân dân bị tù đày, trốn ở đâu, chạy ra nước ngoài, trời có gầm, gió có bão" cũng 
không thấy họ, thì làm sao mà "chỉ ra". Mà "chỉ ra" thì họ có làm được gì??? 

Ông còn hạch rằng "NgD về trong nước làm gì mà nhà cầm quyền nhức nhối". Về làm gì, thì là 
việc của NgD. Nhưng chỉ cần NgD lên web là nhà cầm quyền phải đọc. Cộng sản theo dõi rất kỹ kẻ 
thù. Và chúng nhức nhối nếu bị kẻ thù đánh trúng huyệt. Con voi mà bị con kiến chui vào tai khuấy 
rối thì cũng mệt bá thở chứ. Gặp thời đại nhiễu nhương, cụ Khổng hoài cổ, muốn tái thiết lập cái 
trật tự của xã hội cũ, nhưng thất bại, đành về dạy học. Bọn Hán nho, Tống nho, Minh nho bóp méo 
ý cụ để củng cố địa vị cho giai cấp thống trị. Thời đại chúng ta bỏ xa những cái đó rồi. Đừng nhầm 
lẫn hay để bị lừa gạt về luận điệu minh chúa. Chưa kể quí vị nào thích theo "minh chúa" cần nhớ 
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"minh chúa" thường là những người tàn bạo và bội bạc, để mà tránh chuyện Lưu Bang đối xử với 
Hàn Tín, Chu Nguyên Chương với Lam Ngọc, Lê Lợi với Trần Nguyên Hãn,... 

Còn minh chúa thực sự chỉ là kẻ làm theo ý dân, tức ý trời. Minh chúa là kẻ nói lên tiếng nói 
mà dân muốn nói, làm việc mà dân muốn làm trong thời loạn và cầm quyền khi dân cho, về đuổi gà 
khi dân bắt nghỉ trong thời bình. 

Đó mới thực ý dân là ý trời, theo cụ Khổng. 
 
 
 

LÝ SỰ CÙN, NHÂN NGHĨA HÃO 
 
Là thường dân Việt thì, cũng gần như cả 80 triệu người, bất quá học hành chỉ thông mặt chữ, 

nghề ngỗng táp nham độ nhật qua ngày, tất nhiên tôi chẳng biết triết học, chính trị là gì. 
Mà rồi trời làm một cuộc lăng nhăng, trôi giạt đến Hoa Kỳ, hết lo đói lo rét, hết bị hà hiếp bóc 

lột, lại có dư thì giờ, bèn giải trí bằng sách vở, báo chí. Nhưng thú thực ít lâu nay đọc tạp chí NgD 
thấy có rất nhiều điều khó hiểu, đâm ra thắc mắc. Cho nên tôi mạo muội viết ít hàng, theo sự suy 
nghĩ thô thiển của một thường dân, mong rằng sẽ được chỉ giáo. 

Cái điều mà cụ Tran Tuan Son, trong mục Vấn Đề Hôm Nay, NgD155, nhắc lại chuyện ông 
giáo sư Đại Học Văn Khoa luận về "nên, rồi không nên, rồi lại nên chúc tết", giới bình dân chúng 
tôi quen gọi là cái trò lý sự cùn, trắng nói là đen, đen nói là trắng. Hình như người có học thì gọi đó 
là cái trò ngụy biện, quỷ biện. Đúng như điều cụ Son đã luận: Cái lưỡi không xương nhiều đường 
lắt léo cũng như lại đã nhắc khéo rằng cụ Khổng phán: Không dụng lý, vì lý (thì) vô cùng. Chẳng 
có gì là lạ, đó chỉ là cái trò đấu võ mồm khi trà dư tửu hậu, để mà chơi. Thiên lý vạn lý, cái nào 
cũng có cái... lý của nó, nghĩa là cái nào cũng... phải cả (nhưng thế lại cũng đồng nghĩa là cái nào 
cũng... trái cả). Vậy thì mọi việc cứ mặc xác đó, ai muốn làm gì thì làm, vì đều là việc phải tuốt. 
Hay chẳng vạ gì mà làm cho tốn sức vì mọi việc đều trái hết. 

Có điều cụ Son quên một việc vô cùng quan trọng là có lý với ai. Cùng một phe, cùng một 
quyền lợi, cùng một hoàn cảnh thì cùng đồng tình chấp nhận một sự hợp lý nào đó. Khác phe, khác 
quyền lợi, khác hoàn cảnh thì lại không chấp nhận sự đó là hợp lý mà cái ngược lại mới là... hợp lý! 
Thế cho nên thiên hạ mới có câu: Chân lý bên này dãy Pyrénées thì là nghịch lý ở dãy bên kia. May 
mà cụ Son có chua thêm rằng đây chỉ nói về "những cái lý không viết hoa". Thế có nghĩa là với cái 
LÝ viết hoa thì khác. Có lẽ nó sẽ không tào lao, nghiêng ngả mà lại có một giá trị vững chắc chăng; 
hoặc tuyệt đối, vượt không gian, vượt thời gian không chừng? 

Chính vì thế, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cụ Son lại hài ra bốn trường hợp cụ thể. 
Hẳn nhiên là để chứng tỏ mỗi sự việc đều có cái lý của nó. Cứ tạm cho đó là những... cái lý không 
viết hoa. Thì rõ ràng chúng cũng không hề ngả nghiêng, mà chỉ là có lý với bên này lại không có lý 
với bên kia, theo chính lời giải thích của cụ Son. 

Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa có lý của mình trong việc thiết lập dây chuyền lắp ráp và sản xuất 
đạn dược, vũ khí; lập quỹ Tiết Kiệm Quân Đội. Đồng minh Mỹ lại có lý của họ để mà bác cả hai 
việc. 

Hai việc này, tôi cũng có nghe phong thanh. 
Theo cụ Son, ta có lý, là muốn đi lần đến tự túc. Còn lý của Mỹ, cũng theo lý luận của cụ Son, 

là ta mà tiến tới tự túc một phần về khí tài, thì có nghĩa là Mỹ sẽ phải giảm bớt viện trợ, tức ít ảnh 
hưởng đi; ta mà tiến tới tự túc một phần về tiền bạc, cũng có nghĩa là Mỹ sẽ phải giảm bớt viện trợ, 
ít ảnh hưởng đi, tức khó sai bảo được ta. Thế cho nên Mỹ cứ nhất quyết bắt ta phải sống nhờ Mỹ, 
chết nhờ Mỹ, mà không được tự lực cánh sinh. 

Riêng với tôi, thiết tưởng, ví thử trong một xã, một anh nhà giầu phải cáng đáng đủ mọi 
chuyện, thì chỉ mong cho phe nào, nhóm nào tiếp tay đỡ cho phần nào quí phần đó, chứ lẽ nào lại 
bắt toàn thể mọi người cứ bó chân bó tay, ăn không ngồi rồi, ngửa miệng chờ sung để cho... dễ sai 
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bảo chăng? Mỹ phải bao giàn khắp thế giới. Thế ở các nơi khác họ cũng có bắt như thế không? Và 
nếu có bắt thì thiên hạ có chịu không? Hay chỉ riêng có Miền Nam Việt Nam mà thôi? Mà sao có 
thể giám chắc là Mỹ bắt ta như vậy? Ta chỉ suy diễn hay có nắm được những bằng cớ nào cụ thể? Ít 
nhất họ cũng phải nêu ra cái lý của họ, chứ chẳng lẽ nói trắng trợn, ngắn gọn là không muốn ta tự 
túc, tự cường? 

Còn dưới đây là hai cái LÝ viết hoa: 
Câu trả lời của ông tướng Tổng Cục Trưởng trong Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị Toàn Quân 

lần I là... chí LÝ. Lý thuyết, học thuyết, chủ thuyết,... là cái lý nói để mà chơi. Cộng sản thắng 
không phải bằng lý thuyết cộng sản. Mà bằng hứa hẹn độc lập, tự do, thống nhất, dân chủ, nghĩa là 
lường gạt bằng lý tưởng quốc gia. Rồi sau đó bằng đàn áp tàn bạo dã man. 

Cái thiên lý, nhân lý, pháp lý, tức cái LÝ tự nhiên của trời đất, của lương tri, cũng như nhân 
tạo của xã hội, của luật pháp là con người ai cũng yêu nước, thương nòi, yêu tự do công bằng. Nó 
chẳng cần một lý thuyết nào. Và nó sẽ thắng, nếu nó trở thành hiện thực. Còn việc ông Ngô Đình 
Nhu tự cao tự đại về cái việc mang chủ thuyết cần lao nhân vị suông ra đối đầu chủ thuyết cộng sản 
chỉ là cái trò ấu trĩ của một khoa bảng tháp ngà mà thôi. Và vì thế mà ta thua. Vụ bàn về Hiệp Định 
Ba Lê trong Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị năm 1973 thì điều ông đại tá trả lời cũng là đúng LÝ: 
Trong một cuộc điều đình thì cái... LÝ đương nhiên là phải có sự tương nhượng. Nhưng thực tế thì 
nhà nước ta làm gì được điều đình. Đó chỉ là sự thỏa thuận (tương nhượng) giữa Mỹ và Bắc Việt 
thôi. Nghĩa là cái LÝ của kẻ khỏe! 

Fifty-fifty (50/50) chỉ là một cách nói, khó lòng mà ấn định được cái tỉ lệ phần trăm. Có điều, 
sĩ quan trẻ, mà lại là sĩ quan... chiến tranh chính trị, cần gì phải khóc. Biết được sự thiệt hại của 
quốc gia dân tộc. Biết được nguy cơ sẽ tới. Sao không báo cáo cùng quốc dân đồng bào để cùng tìm 
phương tháo gỡ? Khóc xong thì phải làm cái chi, chứ khóc rồi thôi thì nào giải quyết được gì? * 

Cả 80 triệu thường dân Việt, khi bắt đầu có chút tí trí khôn, thì ai cũng đều hiểu rằng mình sinh 
ra là để chịu mọi đọa đày, chỉ có bổn phận mà không hề có quyền lợi. Kẻ cầm quyền ác ít thì mình 
đỡ khổ. Họ ác nhiều thì mình cũng đành phải gồng mình chịu. Chứ biết làm gì hơn? Pháp, Nhật, 
Cộng Sản, Cộng Hòa, chưa nhà nước nào hết đàn áp người dân. Họ cai trị tùy hứng, ban hành sắc 
lịnh, nghị quyết tùy tiện, trong khi lẻo mồm khai hóa, giải phóng, dân chủ, tự do. Mong ước duy 
nhất là làm sao đất nước được yên ổn, luật lệ phân minh, người cầm quyền đừng đổi trắng thay đen 
là đủ để mình vui vẻ chấp nhận thân phận dân đen kéo cày. Chớ có bao giờ giám nghĩ đến chuyện 
viển vông rộng rãi hay hẹp hòi như ông Tran Tu kêu gọi. 

Dĩ nhiên tôi cũng vậy. Khi còn trong nước thì đâu có giám nghĩ ngợi gì, mà cho rằng chẳng 
nên trách móc, oán thù ai. Kẻ dân dã thì đói ăn vụng, túng làm liều. Trách móc họ làm gì? Còn nếu 
có quyền thế của kẻ thống trị, thì vào tay mình chắc cũng rứa hoặc có khi còn ác ôn hơn không 
chừng, sao lại đi oán thù họ? Ra được ngoài này, thì hơi khác. Nhưng cũng phải thưa rằng, với cái 
quan niệm chấp nhận số phần dân Việt, tôi cho rằng việc gì đã qua thì cho qua luôn. Nếu có phán 
đoán những người thống trị, những người nhăm nhe thống trị thì bất quá cũng chỉ nghĩ như tác giả 
Hoàng Hôn trong Mùa Thu Cuối Lối (Tủ sách Người Dân, 1994, trang 294): 

[N]gười dân bình thường, khi nhận định về quí vị nguyên thủ, trước hết cần xét trong bối cảnh 
đó, với những điều kiện đó, nhân vật đó đã đạt được những gì và bằng phương thức nào ít tốn kém 
nhất, ngay thẳng nhất – cho chính ổng đã, rồi may ra cho dân chúng, nếu có – mà không cần và 
cũng không thể nào như các ông trí thức, khoa bảng, chuyên viên, sử gia cần biết cặn kẽ dòng dõi, 
hoàn cảnh tâm sinh xã của mấy ổng, tỉ như Nguyễn Sinh Cung có khổ dâm, Ngô Đình Diệm có lại 
cái, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu con cái nhà ai, học hành chăm chỉ hay lêu lổng,... 

Đàng này lời kêu gọi của ông Tran Tu, không biết do thành tâm hay hậu ý, lại khác hẳn, mà hệ 
quả chắc chắn là dẫn dắt những người nhẹ dạ tới những việc làm vô cùng nguy hại. 

Trước hết, ông Tran Tu kêu gọi không nên hẹp hòi và nêu lên lời Phật dạy: bỏ dao xuống là 
thành Phật và hối đầu thị ngạn. Nhưng ông Tran Tu vô tình hay cố tình lại cũng quên điều quan 
trọng là có phải bất kỳ trường hợp nào cũng có thể rộng rãi được đâu và có phải chỉ cần hành động 
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buông dao là đủ thành Phật rồi chăng? Có những trường hợp không thể nào rộng rãi được cũng như 
không chỉ buông dao suông là đã thành Phật, nếu đều không thành tâm hối lỗi. Hơn nữa, ông Tran 
Tu cũng đã làm ngược lại chính điều ông rao giảng. Là ông không hề có rộng rãi, phóng khoáng, 
công bằng mà, trái lại, vô cùng hẹp hòi, võ đoán, lên án thiên hạ thật khắt khe: 

Về hai ông ĐVH và NGK, ông Tran Tu cho rằng riêng ông chả giám phê phán. Còn những 
người phê phán họ thì: cẩu thả, chưa thấy hành động gì của hai người, mà chỉ là những lời nói vu 
vơ nghe của người này lập lại cho người khác, tam sao thất bổn, đã vội vã nói cho sướng miệng. 

Bên nhà, tôi không hề nghe đến tên, biết một chút gì về hai ông ĐVH, NGK. Sang bên này, tôi 
có theo dõi, đọc trong sách báo những lời tuyên ngôn tuyên cáo của chính hai ông nói, bài vở của 
hai ông viết, cũng như của các người phê phán hai ông. Tôi thấy phần đông những người phê phán 
hai ông đều căn cứ vào những hoạt động, những tuyên ngôn tuyên cáo, những bài viết của chính hai 
ông đó. Sao ông Tran Tu lại có thể nói trùm lấp, ngược với sự thực hiển nhiên như thế nhỉ? Còn 
điều ông Tran Tu hạch những người phê phán là hãy xem lại mình xem đã thập toàn chưa mà đi chê 
trách người ta, thì thật là ngô nghê. Phần lớn những người phê phán hai ông đó chỉ là người dân 
thường. Còn hai ông đó là những người có tham vọng trở thành những khuôn mặt công cộng 
(public figures). Muốn thế thì phải chấp nhận mọi soi mói. Và mỗi người dân cần soi mói đủ thứ để 
loan báo cho toàn dân biết ai là kẻ ngay, ai là kẻ gian, để tránh cho đất nước khỏi lại rơi vào tay 
những kẻ lường gạt, phản bội, gian ác. Còn phần phán đoán ra sao là tùy người, căn cứ vào luận 
điệu của cả hai bên. Chứ sao ông Tran Tu lại hạch hỏi như thế? Bộ báo chí Mỹ thì thấy "hành 
động" của ông Clinton và cô Lewinsky? Mà cho là họ có... thấy, nhưng chính quí vị thì đã "bủa xua 
lắc lắc" cậu Bill, đã "ôm hôn thắm thiết" mợ Monica chưa? Nếu chưa thì cũng chỉ là nghe vu vơ, 
tam sao thất bản qua báo chí thôi, đã chắc gì là có hai nhân vật Clinton, Lewinsky nhỉ? Nhận tội với 
quốc gia dân tộc thì cần gì phải có người đại diện. Như thủ tướng Nhật, thủ tướng Đức nhận lỗi và 
xin dân tộc này dân tộc nọ tha thứ, có đòi phải có ai đại diện không? Rõ vớ vẩn! 

Nói rằng bây giờ người cộng sản "phản tỉnh" chống lại "chế độ" cộng sản là đủ rồi là một cách 
nói vu vơ. Họ có chống lại chủ nghĩa (cộng sản), họ có chống lại lãnh tụ (Hồ Chí Minh), họ có ăn 
năn về tội ác của chính họ hay họ chỉ chống những "đồng chí" của họ hiện đang ăn trên ngồi trốc, 
trong khi họ bị cho về vườn? Khi còn nắm quyền hành, thí dụ Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn, 
Trần Độ, vv..., họ còn ác ôn côn đồ hơn bất kỳ đồng chí nào là khác. Về việc truy điệu Trần Độ, 
ông Tran Tu cho rằng những người làm chính trị có những suy nghĩ khác chúng ta, có dụng ý sâu 
xa, muôn đường muôn ngả (miễn là có lợi cho quốc gia). Nói thế có nghĩa là người làm chính trị 
muốn làm gì thì làm, chúng ta làm sao hiểu được mà phê phán. Thế thì hết chuyện nói rồi. Chỉ còn 
việc để các ông/bà làm chính trị tha hồ múa gậy vườn hoang thôi. Rồi làm sao biết được việc nào 
các ông/bà ấy làm lợi, việc nào có hại cho quốc gia? Có chính trị gia yêu nước, có chính trị gia 
phản quốc, có chính trị gia kẻ cướp, có chính trị gia tay sai. Gần 60 năm rồi, chưa đủ để chúng ta 
thấy cái hiểm nguy của sự để mặc họ múa may hay sao? Thế mà nay ông Tran Tu lại vẫn còn bảo 
chúng ta đừng thóc mách, phê phán thì khó hiểu quá! 

 
* 

 
Những "lý sự cùn: cái gì cũng có lý" mà ông giáo sư Đại Học Văn Khoa nào đó diễn giảng để 

chứng minh, tôi đoán, khoa ngụy biện cho sinh viên của ông do tác giả Tran Tuan Son viện dẫn, thì 
dốt đến như bọn cộng sản cũng vẫn dùng hoài hoài, và luôn luôn rất nhiều tính cách thuyết phục, 
đối với những người ngu ngơ. Tôi chỉ xin đan cử tí ti thôi: Chả hạn họ nói lý tưởng vĩ đại, cao cả 
của người cộng sản là hạnh phúc của nhân loại. Trong nhân loại đã có cha mẹ, anh em, vợ chồng, 
con cái ta. Nhân loại là cái lớn. Cha mẹ anh em vợ chồng con cái là cái nhỏ. Ta không thể vì cái 
nhỏ mà bỏ nghĩa lớn. Chuyện vợ chồng là nhu cầu sinh lý, cũng như cái ăn, cái ngủ. Giải quyết rồi 
là xong. Lỡ có con, thì bóp mũi cho chết tốt, tội gì mất công nuôi nấng. Hoặc cha mẹ hú hí với 
nhau, lỡ đẻ ra mà không chịu bóp mũi thì phải nuôi, mắc mớ gì mà con cái phải yêu thương phụng 
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dưỡng họ. Thế là thảnh thơi đấu tố, rẫy bỏ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Đó là cái lý không 
viết hoa, nghe cũng hợp tai chứ. Nhưng còn cái LÝ của trời đất, cái LÝ của thiên nhiên, cái LÝ của 
lương tri, cái LÝ vượt không gian, thời gian của vạn vật. Con chim mái vẫn ấp trứng đến phờ phạc 
cả người. Con chim đực vẫn kiếm mồi nuôi vợ nuôi con. Con gà mái vẫn xù lông chống trả chú quạ 
khoang bảo vệ đàn con. Con chó, con hổ vẫn không bỏ mặc để con chết đói. Còn cái việc cứ "nhân 
nghĩa hão: không lẽ lại hẹp hòi" kiểu ông Tran Tu thì rồi nhất định sẽ có cái chuyện: Này, các ông 
các bà sao giám lên án kết tội Bác Hồ. Cái quan định luận hả? Cũng chưa được. Làm sao các ông 
các bà có đủ yếu tố để biết là Bác muốn gì. Bác là "người làm chính trị". Bác từ đầu đến cuối đều 
tuyên bố cực kỳ yêu nước, cực kỳ thương dân. Công việc Bác đang làm dở dang, thì Bác đã phải đi 
gặp cụ Mác cụ Lê. Chứ nếu... trời để Bác sống thêm, biết đâu Việt Nam chả là rồng là phượng? Đã 
ai bắt được tay day được búi Bác làm chuyện có hại cho quốc gia dân tộc chưa? Hay "chỉ là những 
lời nói vu vơ, nghe người này rồi lập lại cho người khác, tam sao thất bổn" vân vân và vân vân... 
Rốt cục, thì chuyện Bác ngay mới đây mà còn chỉ là vu vơ, thì những chuyện Nguyễn Ánh, Quang 
Trung, Lê Lợi, Trần Thủ Độ, Lý Công Uẩn, Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh,... đều là "tam sao thất bổn" 
cả, lý đến làm gì, bỏ sọt rác cả cho rồi. Sang thế kỷ 21 rồi. Đã 60 năm kinh nghiệm cộng sản. Mà 
vẫn còn những vị rao giảng lý sự cùn, nhân nghĩa hão, mà lại cũng vẫn còn những vị nghe theo, chả 
trách cộng sản vẫn an nhiên tự tại. Thời điểm 1945, báo về nguy cơ cộng sản quốc tế, thiên hạ bảo 
đó là những điều vu vơ, những việc ở một Liên Xô lạ hoắc. Thời điểm 1954, báo về nguy cơ cộng 
sản Bắc Việt, thiên hạ bảo đó là những điều vu vơ, những việc ở một Miền Bắc xa xôi. Bây giờ 
2003, nói về tai họa cộng sản "phản tỉnh" dối trá, phản trắc, những người... tị nạn bảo rằng hẹp hòi, 
cần suy nghĩ lại, phải thấy... hành động đã. 

Chờ thấy được hành động của cộng sản thì mọi người đều đã... thấm thía rồi. Tiếc thay, khỏi 
vòng, thiên hạ lại cong đuôi, và quên ngay tức khắc. Các vị lý sự cùn và nhân nghĩa hão nghĩ gì về 
câu viết của Hồ Hữu Tường, trong Hồn Bướm Mơ Hoa: 

Người có trí lẽ nào nghị luận theo kẻ chờ việc xong mới rõ trắng đen, chờ người chết đậy nắp 
quan tài mới biết hay dở. 

Amen!!! 
 
 
 

CHUYỆN TƯỢNG ĐÀI 
 
Trên bìa NgD số 149 và 150, họa sĩ Gúc vẽ hai tấm hình châm biếm việc điêu khắc gia Nguyễn 

Tuấn giữ bản quyền về bức tượng chiến sĩ Mỹ Việt. Theo sự hiểu biết đơn giản của tôi, bản quyền 
(copyright) tức quyền (right) của tác giả cấm không ai được nhái theo (copy, làm phó bản) tác 
phẩm của ông/bà ta nếu không được sự đồng ý (authorized), là điều được các xứ tự do dân chủ bảo 
vệ. Quyền này nảy sinh khi các phương tiện truyền thông, in ấn phát triển. Ít nhất cũng là ở Anh 
năm 1710 với English Statute of Anne, ở Mỹ vào các năm 1783-86 với các luật của 12 tiểu bang 
nguyên thủy (trừ Delaware). Còn trên bình diện quốc tế thì bắt đầu với Berne Union năm 1886. Đại 
khái quyền này có hiệu lực một số năm trong khi tác giả sinh tiền và sau khi quá vãng. Ở Pháp là 
suốt đời tác giả và 50 năm cho người thừa kế cộng thêm thời gian hai thế chiến. Ở Anh là suốt đời 
tác giả và 50 năm cho thừa kế. Ở Mỹ thì là 28 năm cho tác giả và thêm 28 năm nữa nếu có yêu cầu 
(chỗ này tôi không am tường là chỉ dành cho tác giả hay cả cho người thừa kế). 

Lại cũng theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, bản quyền có thể thuộc về tác giả, nếu chưa bán 
chác cho ai hoặc có bán nhưng với điều kiện vẫn giữ nguyên quyền đó. Mà cũng có thể thuộc về 
người mua. Nếu phải mua với một giá đáng kể, thì người mua hẳn đòi cho có bản quyền. 

Không biết cái giao kèo giữa Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và tác giả ký kết ra sao. Chẳng lẽ 
cả hai bên đều không biết đến cái điều sơ đẳng về bản quyền trên đây. Trong vụ tượng đài, ai cũng 
có thể nghĩ là khi trả đến cỡ 200,000 đô la, thì bản quyền tất nhiên trực tiếp thuộc Ủy Ban (mà gián 
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tiếp là thuộc những người đóng góp cho quỹ tượng đài, có nghĩa là đã thành công sản), ngoại trừ 
giao kèo có khoản nào xác định khác đi. Nếu thế, thì là Ủy Ban ngu ngơ hoặc coi rẻ đồng tiền của 
mọi người đóng góp quá (nếu không nói là có sự tư túi nào đó, vì nghe đâu ông Nguyễn Tuấn cũng 
ở trong Ủy Ban). Còn tác giả đã lấy thù lao lớn như thế mà vẫn giữ bản quyền thì là quá lạm, hoàn 
toàn có tính cách chụp giựt, mà chẳng có đóng góp gì cho cộng đồng (quốc gia, dân tộc?) mảy may 
nào. Nghĩ vậy, nên tôi cho việc châm biếm của họa sĩ Gúc và tạp chí NgD là chính đáng. Vì lập 
tượng đài là nhằm mục đích tuyên truyền chống cộng, thì người ta càng thăm viếng, càng thu hình 
chụp ảnh càng phổ biến rộng rãi, sao lại cấm đoán. Vả lại, có cấm đoán đi chăng nữa thì là cấm 
đoán sự sao chép nguyên bản bức tượng, chứ làm gì có cái chuyện được cấm đoán chụp hình, chụp 
ảnh, quay video, quay phim. Bằng chứng rõ rệt nhất là tòa kim tự tháp bằng kính tại Paris (hẳn là 
chưa hết bản quyền) có cấm đoán ngăn cản ai chụp hình thu hình đâu? Vậy mà lại có chuyện hôm 
khánh thành có người ra ngăn cản việc ký tên vào cái poster, việc biếu (hay bán) tấm lịch, hạn chế 
việc quay phim, chụp ảnh. Rồi mới đây bỗng lại thấy cái "Thông báo đặc biệt của VABC về việc 
phát hành bộ video Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ" như sau: 

Đài truyền hình VABC trân trọng thông báo: 
Thể theo lời yêu cầu của đồng bào đồng hương và sự góp ý của nhiều nhân sĩ, các nhà hoạt 

động xã hội và sự đề nghị của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, VABC đã nỗ lực 
thực hiện bộ video ghi lại toàn bộ diễn tiến buổi lễ khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Khi 
thực hiện bộ video này, đài truyền hình VABC đã đề ra phương thức: 

Sau khi trừ các chi phí cần thiết để hình thành bộ video, toàn bộ tiền lời thu được sẽ được gửi 
đến Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và hiến tặng cho một số chương trình xã hội cấp thiết, nhằm 
giúp đỡ các gia đình cựu quân nhân, thương phế binh QLVNCH đang gặp nhiều khốn khó ở quê 
nhà. 

Sau một thời gian khẩn cấp thực hiện, VABC đã gần hoàn tất bản chính (master) và chuẩn bị 
in để phát hành. Tuy nhiên, vào giờ chót, chúng tôi nhận được tin ông Nguyễn Tuấn, người đã tạc 
bức tượng hai chiến sĩ Việt-Mỹ, chính thức gửi văn kiện đòi tiền bản quyền trên mỗi cuốn video 
phát hành, cho riêng cá nhân ông. Nhận thức rằng công trình xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt 
Mỹ là công trình chung của toàn thể đồng hương người Việt tị nạn cộng sản đóng góp, do đó chúng 
tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều luật gia, nhân sĩ và nhiều đồng hương về vấn đề bản quyền. 

Nhiều nhân sĩ, đồng hương khuyên VABC "không nên tạo ra một tiền lệ về chuyện bản quyền 
trong việc phổ biến đến công chúng công trình lịch sử này, vì rằng Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài 
đã trả một khoản tiền rất lớn đến gần 200 ngàn đô cho tác giả tạo hình bức tượng. Và số tiền này 
trích từ nguồn tiền do đồng hương đóng góp." 

Từ những ý kiến đầy tâm huyết nêu trên, đài truyền hình VABC đã phải ngưng việc phát hành 
bộ video về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. 

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận thêm ý kiến của đồng hương về vấn đề này. Thay mặt ban giám 
đốc VABC 

Phạm Hòa, Giám Đốc Trị Sự. 
VABC sẵn sàng đón nhận ý kiến đồng hương là tốt. Tốt hơn, là trong bài Chuyện Đài Tượng 

Đài của tuần báo Trách Nhiệm, số ngày 23-5, ông Người Tỵ Nạn đã nêu ra những điểm vô cùng chí 
lý. Riêng tôi xin góp thêm ý trong ngoặc đơn cũng như bàn thêm sau này: 

1. Đông đảo đồng hương, nhiều nhân sĩ, nhà hoạt động xã hội và UBXDTDVM đề nghị với 
VABC cụ thể như thế nào, có văn bản gì làm bằng không? Hay bị... kẹt điều chi đó, rồi VABC hô 
toáng lên như vậy hỉ? (Đúng thế, cứ nói khơi khơi như VABC thì có thể viết là đã tham khảo toàn 
thể đồng hương trong Quận Cam hay toàn thế giới cũng chẳng ai đánh thuế cả) 

2. Không biết VABC thu hình là do tự ý mình đi thu hay được UBXDTDVM yêu cầu hoặc 
mướn quay trả công là bao nhiêu? Tự ý VABC edit tape hay có ai yêu cầu, mướn trả tiền là bao 
nhiêu? (Nếu được UB hay ai đó thuê mướn thì trách nhiệm... thông báo đặc biệt thuộc về Ủy Ban 
hay người thuê mướn, chứ mắc mớ gì đến VABC) 
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3. Phương thức đài truyền hình VABC đề ra với UBXDTD sau khi trừ chi phí để hoàn thành bộ 
video là bao nhiêu? Hiến tặng... cấp thiết nhằm giúp đỡ các gia đình cựu quân nhân, thương phế 
binh QLVNCH đang gặp khó khăn khốn đốn tại quê nhà tỉ lệ là bao nhiêu? Có văn bản ấn định rõ 
ràng gì chưa? (Dĩ nhiên nếu đúng theo tinh thần VABC nêu ra, thì hẳn nhiều lắm chỉ là tiền vật 
liệu, giá không thể cao hơn thị trường, còn công xá thì là cúng dường. Việc tượng đài là tượng đài, 
không thể dính dáng sang chuyện khác, mà dù có đi chăng nữa thì tỉ lệ cũng hoàn toàn phải do Ủy 
Ban đề ra và mang tham khảo rộng rãi, công khai với đồng hương, họa chăng rồi mới được thi 
hành, đại ý cũng gần như điều dưới đây)  

4. UBXDTDVM có đồng ý chưa? Nếu có hay không, thì cũng xin UBXDTD lên tiếng chính 
thức cho đồng hương biết. Hay UBXDTD cũng lại bị kẹt điều gì đó nữa rồi chăng? Nên nhớ rằng 
"im lặng là đồng ý đấy!" (Theo tinh thần lời "thông cáo" là thể theo "sự đề nghị của 
UBXDTDVM", thì hẳn là Ủy Ban yêu cầu và hẳn là có văn bản rành mạch rồi, giờ chỉ cần mang 
công bố mà thôi). 

5. VABC có lòng tốt phục vụ đồng hương như thế, nếu bây giờ UBXDTD muốn dùng tape của 
VABC thu để đem nhờ nơi khác edit (edit free) chẳng hạn, thì VABC có cho không, hay phải trả 
tiền, là bao nhiêu, vv và vv...? (Như lời góp ý, VABC chỉ tính tiền tape thôi, nhiều lắm là chút tiền 
công lấy thảo. Việc xã hội, phục vụ, thiện nguyện,... mà) 

6. Ông Nguyễn Tuấn chính thức gửi văn kiện đòi tiền bản quyền trên mỗi cuốn video phát hành 
cho riêng cá nhân ông là bao nhiêu. Có thật không? Sao không thấy VABC đưa văn kiện đó ra làm 
bằng cho mọi người xem? (Nói như thế, hẳn phải có thật, nghĩa là ông Nguyễn Tuấn đã gửi thư đến 
VABC. Nhưng quả câu viết của VABC có mập mờ. Sao lại "vào phút chót, chúng tôi... nhận được 
tin". Phải chăng ông Nguyễn Tuấn gửi văn kiện đòi tiền tới Ủy Ban? Thế thì là việc của Ủy Ban, 
chứ việc gì VABC phải "tham khảo" và lo vớ lo vẩn) 

Vì thực ra, cũng lại theo sự hiểu biết của tôi, VABC có toàn quyền thu hình buổi lễ khánh 
thành, mang bán cho ai muốn mua cũng đều được cả. Đó là quyền tự do kinh doanh. VABC không 
làm phó bản tượng của Ủy Ban (hay cả của ông Nguyễn Tuấn đi nữa). Bức tượng chỉ là một phần 
rất nhỏ trong toàn cảnh công viên và lễ khánh thành, ai cũng được chụp, được quay. Càng nhiều 
người chụp, người quay thì càng có lợi cho việc chống cộng (cũng như ai về Hà Nội quay chụp 
"Lăng Bác" mang bán – hay xây cất luôn cả cái "lăng" ở đâu đó – thì Việt Cộng còn mừng rơn, chứ 
họ cấm đoán, đòi tác quyền làm gì). Còn việc muốn mang số tiền bán được cúng dường cho ai cũng 
lại là toàn quyền của VABC (việc cúng cho cơ quan Việt Cộng trá hình hay trực tiếp cho Việt Cộng 
lại là chuyện thuộc về lựa chọn thái độ rồi). Nhưng nếu Ủy Ban làm video buổi lễ khánh thành thì 
lại khác. Như trên đã nói, việc tượng đài là việc tượng đài. Ủy Ban chỉ có quyền... kinh doanh cho 
tượng đài hay rộng ra là công viên tượng đài, mà không có quyền mang tiền việc này biếu tặng cho 
bất kỳ một công việc gì khác. 

Tiền là tiền của bá tánh. Báo chí Việt ngữ cũng như khả năng Anh ngữ của đồng hương không 
phải là ít ỏi, yếu kém gì. Thì sao mỗi mỗi ý kiến không tham khảo, báo cáo rộng rãi, rành mạch. 
Sao lại cứ cái lối u xoạng "đông đảo đồng hương, nhiều nhân sĩ, các nhà hoạt động xã hội". Họ là 
những ai, tên tuổi ra sao? "Một số chương trình xã hội cấp thiết, các gia đình cựu quân nhân, 
thương phế binh" là những chương trình nào, là những ai? Nếu không xác định rành mạch, giấy 
trắng mực đen ngay từ trước khi bắt tay vào việc, thì rồi làm sao ngăn chặn những chuyện tày trời 
xảy ra, tiền bị mang dâng vào tay địch? 

VABC chẳng là cái thớ gì để mà "không nên tạo ra một tiền lệ về chuyện bản quyền". Luật gia, 
nhân sĩ, đồng hương nào mà "khuyên" tệ thế? Bản quyền, tiền lệ về bản quyền có từ bao nhiêu đời 
nay rồi. Chỉ có kẻ quá ngu ngơ hay vô trách nhiệm mới để những kẽ hở để người đối tác lợi dụng 
mà thôi. Tôi không khẳng định rằng trong vụ Tượng Đài có những sự bê bối. Tuy nhiên đã có quá 
nhiều vụ lợi dụng danh nghĩa chống cộng, giúp dân giúp nước, tương trợ để kinh doanh bất chính, 
biển thủ tiền bạc bỏ túi một cách vô liêm sỉ, dĩ chí để dâng nộp cho cộng sản. Nhưng tôi cũng 
không thể chấp nhận những việc vô nguyên tắc. 
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Ở cái xứ rất nhiều tự do, không sợ đói rách và rất dễ kiếm tiền này, chúng ta hãy cố lương 
thiện một tí. Hãy làm ăn đường hoàng một chút. Đừng tiếp tục những mánh khoé bỉ ổi, dơ bẩn. Hãy 
tập làm người. 

Đối với cộng sản nằm vùng, rõ ràng họ còn tha hồ mà ngủ yên trên chiến thắng. Quá nhiều 
người không cộng sản vẫn cứ... vô tình hay cố ý ngu ngơ để họ bất chiến tự nhiên thành. 

Đối với đám tay sai cộng sản, họ vẫn tiếp tục ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, làm những 
việc vô liêm sỉ, nhân danh những điều tốt đẹp (phục vụ quốc gia dân tộc, đồng hương đồng bào) để 
làm lợi cho kẻ bất nhân và bản thân bất nghĩa. Đối với đồng hương hải ngoại không cộng sản ngu 
ngơ bị lừa, thật đáng buồn, vì chính họ đã du đất nước dân tộc vào trầm luân ngày nay, mà rồi họ 
vẫn còn cứ tiếp tục nuôi dưỡng cộng sản, để khổ cho đồng bào không có cơ may như họ. Tuy nhiên 
ta cũng chỉ biết thương hại đất nước, vì họ đâu có biết điều tai hại họ gây nên. 

Đối với các vị chống cộng, thật là đáng chán, vì họ tỏ ra quá ít khả năng, chẳng thuyết phục 
được nổi bao lăm cũng như chẳng ngăn chặn nổi bất cứ một hành động nào của cộng sản và tay sai. 
Cho nên họ đã thua cộng sản, và cứ còn thua dài dài. 

"Mẹ Việt Nam ơi, biết bao giờ thanh bình???" 
 
 

 
TINH THẦN, TƯ TƯỞNG 

 
Tết Độc Lập, tôi qua miền đông thăm bà con. Nhân tiện cũng đến thăm một ông chủ nhiệm chủ 

bút, có quen sơ hồi ở Sài Gòn, một tạp chí đứng đắn, có uy tín, căn cứ vào tên tác giả, các bài vở, 
hình thức, số trang và lượng quảng cáo tối thiểu. Thấy tờ Người Dân trên bàn, tôi hỏi: 

- Anh có đọc tờ này sao? 
- Họ gửi biếu, tôi thường cũng đọc sơ qua. 
- Anh thấy nó thế nào? 
- Không hiểu sao họ có vẻ gay gắt với những nhân vật phản tỉnh như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, 

Trần Độ,... 
Nhân đó, chúng tôi trao đổi với nhau. Và khi về nhà, tôi ngồi viết bài này. Ngay đến ngày hôm 

nay, nhiều người vẫn chưa phân biệt được người cộng sản, người thiên cộng, người không cộng 
sản. Cho nên vẫn đầy dẫy kẻ thù ngang nhiên sống trong hàng ngũ chúng ta. 

Thực ra, có một tiêu chuẩn rất giản dị để phân biệt người cộng sản với người quốc gia. 
Người cộng sản thì phải khẳng định chủ nghĩa cộng sản là đúng, lãnh tụ là anh minh. Bây giờ 

chủ nghĩa cộng sản đã đi vào sọt rác, thì họ đành khẳng định là lãnh tụ anh minh, đến cả mức cãi 
rằng lãnh tụ chỉ lợi dụng chủ nghĩa cộng sản thôi, còn thì vẫn yêu nước thương nòi. Vì thế, ít lâu 
nay có cái chuyện tái suy tôn, chạy tội, của cả người cộng sản lẫn một số người không cộng sản, 
cho ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp, và một số đệ tử của họ, Họ mang cương lĩnh của Đệ 
Tam Quốc Tế... quẳng xuống cầu tiêu, nói rằng ông Hồ, ông Giáp không có trách nhiệm trong việc 
xâm chiếm Miền Nam, đó là tội của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Chắc nghĩa là ông Hồ bị ép phải đọc 
bài chúc tết làm hiệu lệnh tấn công và ông Giáp không hề nhận công lao gì trong việc chiến thắng 
Miền Nam. Năm nay, hình như họ kỷ niệm rầm rộ chiến thắng Điện Biên Phủ để vinh danh ông 
Giáp. Họ cũng thanh minh thanh nga là ông Giáp đâu có hèn như phe Lê Đức Anh vu cáo. Ông ta 
chỉ thiền. Kể ra thiền bất cần danh lợi cho mình thì cũng tốt. Nhưng thiền đến mức lờ cả đám đàn 
em bị hãm hại thì quả đã đạt đến mức tổ sư thiền rồi. Chỉ tội cái mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ông, là 
lại thấy bộ mặt tiểu nhân, hớn hở khoe khoang thành tích, mà thiền vào khổ nào. [1] 

Vì sao họ phải phục hồi lãnh tụ. Đối với người cộng sản, thì là lý do để tiếp tục ngồi trên đầu 
trên cổ dân. Đối với người không cộng sản, thì là để hi vọng người cộng sản cho ăn ké. 



127 
 

Người quốc gia mình thì biết rành mạch, rõ ràng là chẳng làm gì có tình tự yêu nước thương 
nòi ở người cộng sản. Thế cho nên cái tiêu chuẩn để phân biệt người cộng sản và người quốc gia là 
có còn ca tụng lãnh tụ cộng sản hay không, bất cứ lãnh tụ nào. 

Ngoài ra cũng lại có cái chuyện phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm của nhóm Cần Lao Nhân 
Vị. 

Tất nhiên cả hai phe cùng có lý do của họ, nhưng chúng ta thì thấy là rất bực mình. Vì nó khiến 
việc quang phục quê hương có rất nhiều trở ngại. Vậy, tạm xét những lý do đó là gì. 

Thứ nhất, họ cần chứng tỏ là lãnh tụ của họ anh minh, yêu nước, thương nòi. Thứ hai, khi mà 
lãnh tụ đã như thế thì họ cũng như thế. 

Thứ ba, là nếu vậy thì họ xứng đáng cầm giềng mối quốc gia, trong hiện tại hay tương lai. 
Vả lại rất hiếm hoi có người giám thú nhận mình đã sai lầm. Ngay cả khi không có sự gì đe 

dọa. Thí dụ mấy ông triết gia, học giả, chính trị,... ngoại quốc ca tụng cộng sản trước đây. Với 
người cộng sản, cần lao thì lại còn vấn đề công/tội. Làm sao họ có cái can đảm nhận là mình sai 
lầm để chấp nhận hình phạt, hay ít ra cũng bị chê cười. Thời gian, sức lực họ đầu tư vào tội ác quá 
nhiều. Cho nên, trái lại, họ cố gắng ngoan cố để khoe khoang thành tích, công lao. Cũng là chuyện 
thường tình của con người thôi . 

Chúng ta thì thừa biết hai ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh là hạng người nào rồi. Một ông 
thì là đệ tử thuần thành của đế quốc Vatican, đế quốc Mỹ. Một ông thì là đệ tử khuyển mã của đế 
quốc Nga Xô. 

Nhưng cái nguy là còn rất nhiều người dân không có điều kiện để quan tâm đến người, đến 
việc. Nếu khéo léo, họ có thể mà mắt dân. Cho nên họ ngoan cố nhai nhải lãnh tụ họ anh minh, yêu 
nước, thương nòi. Là vì nếu lãnh tụ họ không anh minh, yêu nước, thương nòi, thì có lẽ không có 
công lao gì, mà lại rất có thể mang nhiều lỗi hoặc cả... tội. Như thế là họ không sáng suốt trong việc 
chọn lựa lãnh tụ. Lại có thể phải chia phần tội lỗi. Mà như thế, thì không có lý do gì để nắm giữ 
những địa vị, chức vụ (quan trọng, béo bở) trong hiện tại cũng như tương lai. 

Do đó, chả có gì khó khăn để mà nhận ra ai là kẻ thực tâm phản tỉnh (hiếm lắm), ai là kẻ vờ vịt 
đánh lừa những người nhẹ dạ. Để những người này ca tụng họ, ủng hộ họ, đi theo họ khiến họ trở 
nên một thực lực. 

Lại có những người rất có thể thành tâm, có lý khi chê chúng ta: Thời thế khác rồi. Tại sao lại 
cứ đa nghi rằng người này người kia không thành thực? Họ chống đối kẻ cộng sản cầm quyền mà. 
Họ kêu gọi tự do dân chủ mà (cộng sản có kêu gọi cái gì khác đâu). Tại sao lại cứ nghĩ người cộng 
sản khó mà phản tỉnh. Khrushev chả là cộng sản ư (lịch sử nhân loại mới ghi nhận được có một vài 
vĩ nhân cai trị loại Khrushev, vì quyền lợi quốc gia dân tộc, quên quyền lợi bản thân mà thôi; ông ta 
là một, Washington là hai)? Hơn nữa, ngay dù họ giả vờ phản tỉnh, sao không nhân đó mà phân hóa 
họ. Cứ sợ như thế thì là kém cỏi, thua sút cộng sản rồi. Sao không dựa theo họ để mà cải đổi, hoặc 
loại bỏ họ, giành quyền bính vào tay mình, vân vân và vân vân... 

Tất cả điều này đều chí lý. Nếu chúng ta đã là một thực lực để họ theo ta. Còn không, mà lại 
tiếp tay cho họ, thì chính lại là tạo thực lực cho họ, để cuối cùng họ có thể lật được những kẻ đang 
nắm quyền và leo lên đầu lên cổ người dân, tái diễn những trò độc tài, phát xít, vinh thân phì gia. 
Tạm nhớ lại việc những người ở trong hàng ngũ kháng chiến, và ngay cả những người trong hàng 
ngũ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Điều này dễ hiểu, vì họ là những người đầy thành tích tàn 
bạo, dã man, tham nhũng, thối nát nếu là những kẻ đảng tịch lớn, chức vị cao. Bằng không cũng là 
người tham lam hoặc ngu đần, dốt nát để đã có một thời gia nhập những tập đoàn phi cầm phi thú. 

Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta, khi chưa tạo được một thực lực, là làm sao để đa số người dân 
nhận ra sự thực, bằng cách đưa ra tiêu chuẩn, là những kẻ đó đã chối bỏ chủ nghĩa chưa, đã ra khỏi 
đảng chưa, đã hết kể lể công lao chưa, đã nhận tội với quốc gia dân tộc chưa. 

Dĩ nhiên cũng có thể biện luận là dù có thành tâm phản tỉnh nhưng vì cần ở lại địa vị, quyền 
chức, cần nằm vùng để mai phục, nên vẫn phải thở ra mùi cộng sản. Điều này cũng dễ phân biệt 
thôi, căn cứ vào quá khứ: có ác ôn không, có hèn hạ không, có dâm đãng tham ô không, vân vân... 
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Từ tà đạo trở về với chính nghĩa quốc gia, ít nhất phải có những điều kiện trên. Có nhận định 

như thế, ta mới khỏi cái cảnh tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.  
 

1. Phe Lê Đức Anh tố cáo: Ông Giáp là con nuôi thật sự của tên trùm mật thám Marty; bác Hồ chọn đồng chí 
Phùng Chí Kiên để giao việc thành lập quân giải phóng, ông Giáp đã tiếm quyền ấy; ở chiến dịch biên giới, 
ông Giáp không chỉ huy, chứ để ông Giáp chỉ huy thì thua, may nhờ tướng Trần Canh (Trung Cộng) chọn 
Đông Khê làm điểm đột phá; ở Điện Biên, ông Giáp sợ chết, nằm dưới hầm suốt, may có các anh Nguyễn Chí 
Thanh và Hoàng Văn Thái chỉ huy nên thắng to, thắng rồi ông Giáp liền giành vinh quang cho riêng mình; ông 
Giáp có tội theo Khrushchev, cầm đầu nhóm xét lại chống đảng, thậm thụt với Sherbakov, đại sứ kiêm tình 
báo Liên Xô; ông Giáp chỉ giỏi nịnh bác Hồ; sau hiệp định Giơnevơ, ông Giáp cho phục viên 8 vạn quân, đưa 
2 vạn quân ra nông trường là sai lầm chiến lược; ông Giáp bịa chuyện (ông ấy) có tên trong 10 vị tướng tài 
nhất thế giới được in trên Bách Khoa Toàn Thư, thật ra không có, đáng xấu hổ! Khi đánh Mỹ, ông Giáp sợ 
chết, không vào Nam hay sang Liên Xô vì sợ Mỹ dùng bom nguyên tử; năm 1974, làm kế hoạch chiến lược, 
ông Giáp đề ra kế hoạch 4 năm (75-79), bị ông Duẩn bác bỏ: Nếu 4 năm thì đừng có đánh nữa; lẽ ra ông Giáp 
đã bị loại bỏ từ lâu, nhưng chỉ vì muốn giữ viện trợ của Liên Xô mà tạm để lại, nhưng không có thực quyền; 
về đạo đúc, ông Giáp rất bê bối, tằng tịu với vợ nhà văn Đào Vũ khi bà ấy dạy đàn piano tại nhà riêng. (Trong 
thâm cung Đảng Cộng Sản Việt Nam: Khi vụ án chính trị siêu nghiêm trọng hé mở, Bùi Tín). 

 
 
 

NHỮNG CON ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
 
Ông Viet Thanh Nguyen, chuẩn giáo sư môn Anh Ngữ và Vấn Đề Á Mỹ của USC (associate 

professor of English and Asian-American Studies at USC) đồng chấp bút – với Hien Duc Do of San 
Jose State University, Hung Thai of UC Santa Barbara; Jeffrey Brody of Cal State-Fullerton; Van 
Bich Thi Tran of the Social Science Research Council in New York; Nguyen-vo Thu-huong of 
UCLA; Yen Le of UC San Diego; Phuong Nguyen of USC; and Dan Duffy of the University of 
North Carolina – một bài nhan đề là Một ám ảnh phá hoại (A destructive obssession). 

Phải 8 ông bà mới viết nổi một bài. Nhưng có thể quí vị đó cho là nhiều người đồng quan 
điểm, thì giá trị. Có điều hơi lạ, là làm sao những người ở xa nhau thế mà nhất trí dữ! Chả cần 
thông minh, cũng thừa biết là đó là một tổ chức được chỉ đạo, nhắm mục đích gì. 

Như vậy là có 6 vị người Mỹ-Việt, 2 vị người Mỹ chính cống (hoặc gốc Việt, tên Mỹ không 
chừng). Mấy chữ "of" nọ "of" kia không biết chứng tỏ họ dạy tại, làm việc tại, hay học tại những cơ 
quan đó. Nhưng điều chắc chắn họ đều còn trẻ. Có nghĩa là họ là những người thụ đắc một nền học 
vấn Hoa Kỳ. 

Đại khái bài họ nói đa số người Mỹ-Việt (Vietnamese-Americans) không muốn chống cộng 
nữa. Chỉ một số còn ngoan cố, vì chẳng biết gì về chuyện quốc nội, chuyện thế giới. Vậy mà các vị 
dân cử Mỹ-Việt thế hệ thứ nhì (second-generation Vietnamese-American legislators) lại làm luật 
khó dễ cho các phái đoàn nhà nước cộng sản đến thủ đô tị nạn Việt Nam. Thế là giết chết đối thoại 
và khép chặt đầu óc trước một thế giới đa sự hơn là vấn đề cộng sản hiện nay (kills dialog and 
closes minds to a world in which much more is happening than the problem of contemporay 
communism). 

Tội nghiệp mấy ông bà đó. Họ quên mất đây là một sự thách thức của thủ phạm đối với nạn 
nhân, đây là chuyện chống đối tội ác. Họ cho chống cộng là một ám ảnh của quá khứ. Họ làm như 
nhà nước cộng sản Việt Nam không còn tàn phá đất nước, hành hạ dân chúng. Họ lại còn giám phịa 
là chỉ có một số nạn nhân là còn chống cộng thôi. Họ dựa vào thống kê nào, khảo sát nào? 

Cái đáng thương họ, là, như trên đã nói, họ chỉ được thụ huấn một nền học vấn Hoa Kỳ. Họ 
không biết rằng nền học vấn này hời hợt, què quặt. Âu Mỹ có thể rất giỏi giang về khoa học kỹ 
thuật (thực ra bây giờ cũng không chắc gì cho lắm, tạm so với Nhật Bản, Trung Hoa). Ngoài ra, Âu 
Mỹ ít biết gì nhiều. 
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Tổ sư kiến thức của thế hệ Âu Mỹ ngày nay (chả hạn Russell, Sartre) đã chứng minh rành 
mạch chỉ là những kẻ ngớ ngẩn. Đôi kẻ lương thiện đã thú nhận sự ngu ngốc. 

Đàn anh họ (chả hạn Kissinger, McNamara) đã chỉ là những con dế bị những tên Lê Đức Thọ 
(chưa học xong trung học cấp I), Lê Duẫn (chưa học xong tiểu học) quay mòng mòng. Đó là sự 
chứng tỏ cái ưu việt của kiến thức. Mà cái học của Hoa Kỳ chưa khiến Kissinger, McNamara đủ 
kiến thức cần thiết để biết về việc về người. Cũng thế, vì thiếu kiến thức về việc về người mà đi đâu 
Hoa Kỳ cũng bị xua đuổi Yankee go home. 

Ngó vào cái mớ học của các Ph. D. Hoa Kỳ mà tiếc xót cho tiền bạc thì giờ. Chả là cái gì cả. 
Làm sao họ có thể có kiến thức cổ kim khi các môn học tản mạn, khi việc ngoại ngữ là con zero. 
Trong khi chỉ học xong trung học là người Việt đã thông thạo triết học, sử ký, địa lý quốc gia, quốc 
tế, thông thạo tiếng Hi Lạp tiếng La Tinh, tiếng Pháp tiếng Anh (chương trình Pháp cũ), thông thạo 
chữ Hán (chương trình cổ văn Việt). Lớp người này vẫn còn hiện diện ở quốc nội, ở quốc ngoại. 
Họ không dốt nát như những vị trên nghĩ đâu. 

Thế mà những vị này giám liều lĩnh lên mặt dạy dỗ các bực trưởng thượng của họ lão thông 
Âu Á. Đúng ra, tôi cho cha anh họ đã không làm việc hướng dẫn hoặc không biết gì để hướng dẫn 
họ. Nên họ không biết trình độ các trưởng thượng ra sao, thực sự cộng sản là gì, tại sao phụ huynh 
họ trở thành nạn nhân cộng sản, tại sao phải chạy trốn, tại sao vẫn phải tiếp tục chống cộng, tại sao 
họ trở thành dân Mỹ-Việt, và thực ra Hoa Kỳ đã là cái gì đâu, ngoài cái văn minh vật chất? 

Ước chi những vị này sẽ cố gắng học tập thêm, ngoài mảnh bằng của đại học Hoa Kỳ. Để biết 
việc xưa, việc nay. Thì không chừng những đóng góp của họ sẽ khá hơn. Cho Hoa Kỳ, cũng như 
cho Việt Nam. 

Mong lắm thay. 
 
 
 

LẠI CHUYỆN CHÍNH DANH 
 
Cuối tháng Bảy đầu tháng Tám, tại thủ đô tị nạn có một vài việc xét ra thật khó hiểu đối với 

những người ở xa, chỉ xem tin tức trên báo chí, như tôi.  
1/ Việc thứ nhất, là cỡ 1 giờ chiều ngày 25 tháng Bảy có một buổi... họp báo mở rộng (có 

người ngoài tham dự) của Diễn Đàn Kitô Hữu [1] đứng ra tổ chức với sự tiếp tay của Khu Hội Tù 
Nhân Chính Trị Nam Cali tố giác hành động lừa bịp và cấu kết với cộng sản của tổ chức Chính Phủ 
Lâm Thời Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc của Nguyễn Hữu Chánh (Trách Nhiệm số 219, ngày 
29-7-2004). Diễn Đàn Kitô Hữu, theo sự hiểu biết thông thường, thì phải là cơ quan ngôn luận (ở 
đây là đài phát thanh) của người Công Giáo (và Tin Lành?), lo về chuyện tôn giáo, hoặc cùng lắm 
là những chuyện gì có liên quan đến tín hữu kitô. Dĩ nhiên "Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do" 
và "Đảng Dân Tộc" rất có thể liên quan đến người Việt Nam kitô, nhưng chỉ với tính cách người 
công dân Việt Nam, ngoại trừ hai tổ chức của ông Chánh có gì động chạm đến tín ngưỡng của 
người kitô. Đàng này, "hành động lừa bịp và cấu kết với cộng sản", thì... ăn nhậu gì đến Kitô hữu!? 
Thế thì Diễn Đàn Kitô Hữu đã làm cái chuyện không phải của mình, tức là không đúng danh nghĩa, 
hoặc, tệ hơn, là cố tình lạm dụng danh nghĩa. Thế mà có đến cả 2000 người tới dự thì cũng lạ. 

Tệ hơn nữa là cái tổ chức này đi "tố giác hành động" của một tổ chức cũng tào lao, nghĩa là 
danh xưng láo lếu: Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do. Một chính phủ phải có dân, có đất, có 
quyền. Ngay dù ở đây là "lâm thời", thì ít nhất cũng phải có quần chúng. Nên chẳng cần ai... tố 
giác, bản chất nó đã là bịp bợm. Cái lạ là sao nhà nước Mỹ lại cho nó được phép hiện diện, trong 
khi đã có bang giao với Việt Cộng, đồng thời có lẽ các vị... tai mắt của chính phủ lại đều có quốc 
tịch Huê Kỳ. Tuy nhiên, "chính phủ" cũng tập hợp được cỡ 200 vị đi... phản đối, thì hẳn gồm các 
nhân viên lập pháp, hành pháp, tư pháp và tướng lãnh tự phong. 
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Cái oái oăm là phe "tố cáo" cũng như phe "phản đối" đều trưng cờ vàng ba sọc đỏ, đương 
nhiên khiến những người Mỹ không phải Việt Nam lại phải trở lại với cái câu hỏi cũ mèm: Tại sao 
cái lũ Việt Nam này chúng nó ham... chống nhau thế không biết. Còn thì giờ đâu mà... chống 
cộng!? 

Do đó, chúng tôi thiết nghĩ thường dân Việt chúng ta cần phải xét lại mỗi khi tham dự một sinh 
hoạt, nhất là sinh hoạt chính trị: Trước hết, ai tổ chức, có danh chính ngôn thuận không? Thứ đến, 
vấn đề có xác đáng chăng? Thứ nữa, liệu có sự lợi dụng riêng tư nào? Và, kết cuộc sẽ mang lại lợi 
ích gì? Ít nhất như thế họa chăng mới bớt cái việc tốn công, tốn của làm nản lòng những người 
nhiệt tâm, rồi đâm ra thờ ơ với công việc thực sự trọng đại. Mà cũng khiến những tổ chức lăng 
nhăng không còn giám làm cái việc bừa bãi trong danh xưng, trong hoạt động. Để thiên hạ có cái 
nhìn nghiêm trang về cộng đồng chúng ta.  

2/ Việc khó hiểu thứ nhì là, theo một bài viết của Eric Carpenter, trên tờ Orange County 
Register, ngày 6-8, Chủ Nhật 8-8 có cuộc họp mặt của thuyền trưởng Đại Hàn Jeon Je Yong với 
những thuyền nhân mà ông cứu trước đây 19 năm: 96 người vượt biên trên một ghe đánh cá đều bị 
các tàu ngoại quốc ngang qua lơ đi. Vào ngày thứ tư, lúc 5 giờ chiều, gặp bão, và chiếc ghe chắc sẽ 
chìm. Tàu của ông Jeon hiện ra, lại gần, rồi cũng bỏ đi. Đám thuyền nhân tuyệt vọng, nhưng một 
tiếng sau [?] chiếc tàu trở lại vớt mọi người. Tuy nhiên, khi ông Jeon báo cáo về hãng thì được lịnh 
bắt phải bỏ đám người tị nạn xuống một hòn đảo nào gần nhất. Ông Jeon đã sai thủy thủ đóng bè 
nhưng rồi nghĩ lại, và tình người khiến ông bất tuân, cho quăng bè xuống biển và chở 96 người Việt 
về Nam Hàn (Pusan). Ông Jeon bị xa thải và treo giò hai năm rưỡi không được lái tàu. Một trong 
những thuyền nhân, ông Nguyễn Cường, sau định cư tại Hoa Kỳ cố công tìm và đã liên lạc được 
với ông Jeon. Và họ đã gặp lại nhau tại phi trường quốc tế Los Angeles vào buổi chiều thứ Năm 5-
8. Cuộc hội ngộ này cũng sẽ được tán dương trong một buổi lễ của hai cộng đồng Hàn-Việt. 

Tác giả bài báo cũng viết thêm là 96 người được thuyền trưởng Jeon vớt hiện nay tản mát khắp 
thế giới. Chỉ có một người (ngoài ông Cường) có lẽ sẽ có mặt trong buổi lễ này. Thêm có tin của 
nhật báo Người Việt cho biết thị trưởng Broadwater sẽ tuyên bố ngày Chủ Nhật 8-8, 2004 là Ngày 
Hữu Nghị Đại Hàn-Việt Nam ở Garden Grove trong một buổi tiếp tân đặc biệt để chào mừng 
thuyền trưởng Jeon vào lúc 11 giờ sáng. 

Cái khó hiểu ở đây là không thấy có chi tiết nào nói tự sao một việc riêng giữa ông Cường và 
ông Jeon, hay quá nữa là giữa 96 kẻ mang ân cùng thân nhân họ và ân nhân cùng bảo quyến ông 
Jeon, lại biến thành chuyện của hai cộng đồng, chuyện của thị xã, trong khi chính các kẻ thụ ân lại 
lèo tèo có hai người. Không lẽ họ đều định cư tại những nơi xa xôi hẻo lánh nào, để không được tin 
tức gì hoặc không thể tới tham dự nổi!? 

 
* 

 
Một bà bạn có đi dự, thấy tôi ở xa, mà lại thắc mắc về vụ trên đây, đã tốn thì giờ và tiền bạc 

điện thoại cho biết, theo sự ghi nhận của bà, thì:  
- Đón tại phi trường, người Đại Hàn đi đông, phía Việt Nam chỉ dăm ba người, dù rằng đã có 

xe buýt chuyên chở. 
- Kể ra người tham dự tiếp tân khá đông, có thể tới cả 700 vị. Mà phía Đại Hàn cũng có vẻ 

đông hơn, đúng giờ hơn, có trật tự hơn (phụ nữ đều mặc quốc phục nên dễ nhận), trình diễn nghệ 
thuật dân tộc đặc sắc hơn,... Có thể coi là việc tổ chức khá chu đáo, không lộn xộn. 

- Tiền vé yểm trợ chỉ được cỡ 800$ (vé gửi đi là... cái), tiền góp tại chỗ phía Đại Hàn cỡ 
1600$, phía Việt Nam cỡ 1200$. 

- Trong số 96 thuyền nhân được vớt, ngoài ông bà Cường, có một người từ Louisiana tới dự 
cùng một check của một vị ở San Jose gửi đến.  

- Gia đình ông thuyền trưởng tự đài thọ "lộ phí", không chịu nhận tiền của phía người mời, tuy 
rằng xem qua phục sức thì rõ là họ thuộc giới không dư dả (vì vớt thuyền nhân, ông ta bị cho nghỉ 
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việc, cấm hành nghề mấy năm, và sau chỉ được đi trên tàu đánh cá). Ông rất khiêm nhường, nói 
hiện chẳng biết gì ngoài việc... cá mú mà cũng chẳng kể đến việc không còn được làm thuyền 
trưởng cũng như những khó khăn do sự việc này mang đến. (Bà bạn than vì không giám làm xáo 
trộn chương trình, còn các phóng viên có vẻ ít quan tâm đến bà vợ và cô con gái; mà đáng lẽ phải 
săn đón họ nhiều hơn và cần biết tâm tình họ trong sự thiệt thòi vì việc làm mã thượng của người 
chồng, người cha). 

- Có một việc làm trái khoáy là, khi trao tặng kỷ vật, đáng lẽ đều phải chính do người biếu tự 
tay đưa, chẳng hiểu do ai, lại có chuyện một tu sĩ dính vào. Những tu sĩ hiện diện là người trong 
ban tổ chức, là người đóng góp hay chỉ là khách mời? Nếu chỉ là vai quan khách cho thêm phần 
long trọng, thiết tưởng ít nhất những vị đó cũng phải biết cương vị của mình để từ chối việc làm đó. 
Đàng này ý chừng hễ cứ là tu sĩ là họ tự cho mình quan trọng, có quyền làm những việc danh dự 
thay cho người khác chăng!!! 

Còn sau đây là ý kiến của bả: 
Theo tôi biết, luật lệ hàng hải là bắt buộc có bổn phận phải cứu vớt những tàu bè gặp nạn khi 

được cầu khẩn (SOS). Song, cũng theo như tôi biết, từ khi việc thuyền nhân Việt Nam vượt biên 
không còn được... chiếu cố nữa, thì không biết có văn bản hay chăng, nhưng hình như các thuyền 
trưởng đều được lịnh làm ngơ các ghe tị nạn, kể cả trong trường hợp gặp bão tố, chắc chắn bị chìm, 
như trường hợp này. Do đó, chính ông Jeon cũng đã phải làm ngơ, nhưng sau, vì tình người, ông đã 
quay lại vớt, rồi, cũng vì tình người, đã bất tuân lịnh trên, không thả nạn nhân xuống, mà mang về 
Đại Hàn. 

Ở đây, ta cũng chẳng cần luận giải về sự phải trái, tốt xấu của các nhà nước, của các chủ nhân, 
của các người thừa hành. Vì quyền lợi, nhà nước Đại Hàn, các chủ nhân thi hành kỷ luật đối với 
ông Jeon, xa thải ông, không cho ông hành nghề hàng hải, chỉ được làm nghề đánh cá là quyền của 
họ và càng khiến việc làm của ông Jeon cao cả thêm lên. Nhưng nhân việc này, ta lại tự hỏi, ngoài 
ông Cường (hoặc những thuyền nhân cùng chuyến với ông) ra, những người khác được các thuyền 
trưởng khác vớt đã có nhóm nào có hành động gì chứng tỏ sự mang ơn như vậy chưa? 

Lại cũng theo sự tìm hiểu của tôi thì thực ra việc này cũng chỉ là cố gắng của người trọng tình 
nghĩa là ông bà Cường. Ông bà đã tìm tòi, vận động những người đi cùng chuyến, những người 
ngoài, và cuối cùng đến với tổ chức LAVAS của đám người trẻ có liên hệ đến việc tị nạn, hiện do 
luật sư Nguyễn Quốc Lân kiêm ủy viên giáo dục học khu Garden Grove cầm đầu. Và ông Lân đã 
vận động để biến việc đón tiếp thuyền trưởng Jeon thành việc chung của cả cộng đồng Việt Nam, 
cộng đồng Đại Hàn và thành phố Garden Grove. 

Tôi cho đây là một việc làm vô cùng tốt đẹp và khôn ngoan. Vừa đặt một bước bắt đầu về sự 
chứng tỏ cho người phương Tây biết người phương Đông chúng ta CŨNG trọng tình trọng nghĩa. 
Vừa kết thân giữa hai cộng đồng, hai dân tộc Hàn-Việt. Mà lại cũng có lợi cho việc tranh thủ lá 
phiếu Hàn-Việt trong các cuộc tranh cử sắp tới hay trong tương lai. 

Điều tốt đẹp là dù chính những người thụ ân lơ là, nhưng những người Việt khác đã tham gia 
nồng nhiệt. Điều này chứng tỏ tư cách cá nhân của từng người Việt khác xa với tư cách dân tộc 
Việt. (Tôi biết ít nhất tại vùng Bolsa có 5 gia đình do ông Jeon cứu, nghĩa là ít nhất thành 20 người, 
trong đó có một làm chủ một tiệm phở khá phát đạt). Việc những người Việt Nam không thụ ân đến 
tham dự đã đại diện mọi người thể hiện cái tinh thần thủy chung của dân tộc. Tốt đẹp nhất là phía 
cộng đồng Đại Hàn. Tôi thú thực phải công nhận lòng sốt sắng tham gia, tinh thần kỷ luật, tài tổ 
chức của họ, và không thấy một lợi lộc gì đối với họ trong việc này, ngoài việc chìa bàn tay thân 
hữu ra với cộng đồng Việt Nam chúng ta. 

Tuy nhiên, ta cũng không thể không nhận rằng việc này làm phiền lòng cái chủ trương mặc xác 
nạn nhân của các nhà nước, các chủ nhân. Nhất là giữa lúc này hai nhà nước Nam Bắc Hàn đang 
muốn sáp lại với nhau, và Bắc Hàn đang tố cáo Hà Nội... bắt cóc người Bắc Hàn để... bán cho Nam 
Hàn, thì cũng... kẹt cho nhà nước của ông Jeon. Mà không chừng ông Jeon lại bị làm khó dễ nữa!!! 
Cũng do đó, dù biết rằng có nhiều chuyên gia, nhiều doanh gia hân hoan đóng góp, tiếp đón gia 
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đình ông Jeon trên mặt giao tế, nhưng tôi không biết các vị thụ ân ổng, ban tổ chức mời ổng, và 
người Việt Nam chúng ta đã nghĩ đến sự thiệt hại đã và sẽ có thể sẽ xảy ra cho ổng và gia đình 
chăng? Có lẽ một học bổng cho cô con gái là điều thâm tình thiết thực mà gia đình thuyền trưởng 
không nỡ chối từ. Tôi không là thuyền nhân. Nhưng tôi xin vô cùng tri ân ông Jeon cùng tất cả 
những vị đã ra tay cứu vớt những nạn nhân gặp khó khăn, do cả thiên tai lẫn... nhân tai. Tôi lại tri 
ân những đồng hương đến dự buổi tiếp tân làm đẹp mặt dân Việt Nam. Tôi cũng vái trời rằng đây là 
một tiền lệ tốt đẹp cho sự chứng tỏ lòng biết ơn của người thụ nhận đối với người ban phát cùng sự 
hợp tác giữa hai cộng đồng Hàn-Việt mãi mãi tốt đẹp. Có nghĩa là tôi cầu mong trong sự hợp tác, 
người Việt Nam chúng ta cố gắng sao tránh được các tệ đoan vẫn xảy ra giữa chúng ta: tranh chấp, 
vu cáo, biển thủ,... Việc xấu giữa chúng ta, tuy chẳng giấu được ai, nhưng người ngoài vẫn là kẻ 
bàng quan. Trái lại, một khi động chạm trực tiếp, họ sẽ hiểu đến nơi đến chốn, và lòng khinh bỉ 
cũng sẽ đến nơi đến chốn, không chỉ riêng cho một người, một số người, mà là cả dân tộc. 

Cuối cùng, bắt đầu bằng việc làm tốt đẹp này, tôi van vái từ nay trở đi những người tham dự 
các buổi sinh hoạt, từ phó thường dân đến các... nhân vật cộng đồng nên biết cương vị của mình, 
cần khiêm nhượng, tránh lanh chanh giơ cái tôi dơ dáng ra nơi công chúng. 

Xin ơn trên phù hộ chúng ta. Nam Mô A Di à Phật, Lạy Chúa Tôi. Amen!!!  
 

1. Ông Nguyễn Xuân Tùng, giám đốc đài Diễn Đàn Kitô Hữu, trưởng ban tổ chức. 
 
 
 

PHÂN BÓN TINH KHÔN 
 
Thú thực, càng ở đất Mỹ này càng lâu, tôi càng chẳng hiểu gì về người Mỹ. Làm sao mà hiểu 

nổi có những người dân của một quốc gia đứng đầu về khoa học kỹ thuật mà vẫn cứ tin tưởng rằng 
vũ trụ này mới được tạo dựng mấy nghìn năm nay, vẫn nghĩ rằng con người sinh ra đã mang tội lỗi 
về việc làm của ông thủy tổ. Với đầu óc như vậy, họ mới có thể tuyển chọn một ứng cử viên khi 
muốn có điểm về mặt này thì quẳng bội tinh đi, rồi khi cần có điểm về mặt khác thì lại nhặt bội tinh 
lên khoe nhặng; khi thì bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh, khi thì kết tội việc mang quân đi đánh. Và, 
chưa cần lý đến các chuyện thực hư gì khác, chỉ qua những chuyện chổi cùn rế rách hai bên tố 
nhau, mà cả nước Mỹ ngày ngày vểnh tai nghe, quả thật đầu óc họ ra sao, tôi thật hết hiểu nổi. Cho 
nên, khi viết mấy dòng này, tôi chưa biết ông Kerry hay ông Bush sẽ làm tổng thống Hoa Kỳ, 
nhưng tôi thấy ông nào cũng thế thôi, cũng chỉ đại diện cho một dân tộc mà mình không hiểu được. 
Thế thì cũng chẳng làm sao mà hiểu nổi rằng sao cho đến thời điểm này vẫn có những cá nhân, 
những tập thể người Mỹ đảng viên cộng sản, thiên cộng sản, phục vụ cộng sản. Họ không hề thấy 
cộng sản thực là gì? Họ không hề biết đến những tai ách cộng sản mang lại cho nhân loại? Họ đã 
thấy cái gì tốt đẹp ở cộng sản? Họ hi vọng cái gì ở tương lai với cộng sản? 

Thế nhưng tôi lại cũng chẳng hiểu gì về dân tộc Việt. 
Từ khi sang đất Mỹ này, tôi thấy nhiều người mình làm những chuyện xét ra chẳng đâu vào 

đâu. Nó không mang lại danh vọng, tiền bạc. Nó cũng chẳng phục vụ một cái gì. Tỉ như phần lớn 
những đoàn thể chính trị, xã hội, những cơ quan truyền thanh truyền hình, những tờ báo, những tạp 
chí,... Tôi mang băn khoăn hỏi một số bạn bè. Họ cười cười và bảo: Vậy mà rồi ăn tiền đấy. Cứ chờ 
xem, sẽ biết. Nay thì quả nhiên tôi bắt đầu biết. Người cộng sản Việt đã tuyên bố sẽ mua hết. 
Những cơ sở có sẵn đó sẽ bán được giá. Vì Việt Cộng chẳng dại gì mà đi mở những cơ sở mới. Với 
những cơ sở có sẵn, họ chuyển dần, chuyển dần, kiểu thả con ếch và nồi nước đun từ từ, cho đến 
lúc nước sôi sùng sục con ếch cũng chẳng nhảy ra. Người Mỹ cộng sản, thiên cộng, làm việc cho 
cộng sản, như Trung Tâm Nghiên Cứu về Chiến Tranh và Hệ Quả Xã Hội (William Joiner Center 
for the Study of War and Social Consequences), lại cũng xây dựng và tái xây dựng diện mạo và quê 
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hương [theo... Nguyễn Bá Chung dịch nhóm chữ (Re)construction Identity and Place in the 
Vietnamese Diaspora] cho người lớn, tài liệu giáo khoa cho học sinh, sinh viên. 

Việc Nguyễn Đình Bin gặp các... nhân sĩ. Việc Nguyễn Cao Kỳ về thăm quê hương. Việc các... 
học giả gốc Việt phản đối các vị dân cử gốc Việt của hai thành phố Westminster và Garden Grove 
làm khó dễ chuyện... kinh lý của phái đoàn cộng sản. Việc Trần Văn Thủy xuất bản cuộc... phỏng 
vấn những nhà tư tưởng sâu sắc, đáng kính. Thêm Nghị Quyết 36 tranh thủ... khúc ruột ngàn dặm. 
Và cuộc tấn công nhóm kiện William Joiner Center của VNCR/Người Việt-Viet Tide. Lại còn 
chuyện giải thể của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cương lĩnh mới của Đảng Việt Tân, chuyện biến 
ngày 30-4 thành ngày Tự Do Cho Việt Nam, vv... khó có thể là những sự trùng hợp tình cờ. 

Rồi, xin quí vị cứ tin tôi đi, sẽ có những cơ quan người Việt Nam hải ngoại tiếp tay... nghiên 
cứu, để xác định thêm diện mạo và quê hương của chúng ta, để những người chạy trốn cộng sản 
thành những người yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa, có diện mạo và quê hương tuyệt vời. Họ chỉ 
còn là người Việt Nam lang thang (diaspora), mà không còn là người Việt Nam tị nạn (refugee). 
Rồi ra, diện mạo và quê hương chúng ta sẽ hồ hởi lắm. Tôi đã bắt đầu thấy qua hình ảnh các vị 
trong buổi ra mắt sách The Colonial của Kiên Nguyễn. Một giai cấp mới (new class). Cũng mừng 
cho họ. (Duy có một vị, tôi băn khoăn không hiểu có mặt ở đó với tính cách gì. Đó là ông... ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện. Ông có mặt ở đó vì tính chất chống cộng? Ông có mặt ở đó vì ông là văn nhân, 
thi sĩ? Ông có mặt ở đó vì là thành phần giai nhân, tài tử? Ông có mặt ở đó vì đã trở thành một 
thành phần có diện mạo và quê hương của giai cấp mới?) 

Họ đến vì Kiên Nguyễn. Tôi băn khoăn vì đọc xong cuốn sách đầu tiên của Kiên Nguyễn (The 
Unwanted), tôi đã lộn mửa về những sự bịa đặt láo khoét của y. Nhưng tiền bạc có thể mua cho y 
mọi thứ, có thể mua mọi người. Nhưng không có tôi, dù tôi chẳng là cái con giáp nào. 

Ở Mỹ, tôi chuyên làm chủ một căn phòng (thuê), nên chẳng biết gì về cây cỏ vườn tược. 
Nhưng có nghe nói trồng trọt bên này khoái lắm. Chả hạn sân cỏ đẹp như nhung là nhờ có thứ phân 
bón chỉ giúp loại cỏ mình trồng xanh tươi, mà diệt hết các loại khác chen lẫn vào. 

Điều này làm tôi nghĩ đến cái... phân cộng sản. Cũng thế, cộng sản nói chung, cộng sản Việt 
Nam nói riêng tinh khôn vô chừng. Họ chỉ cho loại người họ lựa chọn sinh sôi xum xuê, mà tận 
diệt loại người họ không ưa thích. Bây giờ thì không còn quốc tế cộng sản nữa. Nhưng ở Việt Nam, 
Việt Cộng vẫn tiếp tục phương pháp cộng sản. Ở trong nước, họ chủ trương đảng trị. Ở ngoài nước, 
họ chẳng làm gì được đám người Việt, thì họ rải phân ra cho chân tay họ phát triển xum xuê. Lần 
lần những phần tử chống họ sẽ bị lấn át. 

Khi còn yếu, thì họ gieo thù hận, hứa hẹn tương lai, đánh vào lòng tham của con người để sai 
người tiêu diệt định thủ cho họ. Khi đã mạnh, thì họ mang lợi nhuận, tiền bạc ra dụ dỗ kẻ tham lam. 

Xin quí vị sửa soạn tinh thần để chứng kiến lũ đón gió trở cờ cắn nhau tranh khúc xương cộng 
sản quăng ra. 

 
 
 

CHÚNG TA VÀ CHÚNG NÓ 
 
Từ khi NgD được sự hợp tác của một cao nhân bút hiệu là Thằng Quậy thì thấy thêm phần 

khởi sắc. Chẳng biết quí vị trong ban biên tập NgD phải lên núi tìm đến lều cỏ của cao nhân bao 
nhiêu lần mới thỉnh được ông Quậy hạ sơn múa bút. Với kiến thức quảng bác và tinh tế của ông, tôi 
tin là chỉ vài số nữa thôi NgD sẽ, không phải chỉ là được sự tán thưởng của độc giả, còn được hai 
giới hắc bạch giang hồ trong làng văn bút nhắc đến với sự kiêng nể e dè. Đọc bài đầu tiên của ông 
viết trong NgD 168 thì... đại bộ phận là nhất trí thôi, chỉ có một chút... tiểu bộ phận là xin được góp 
ý với ông về hai chữ CHÚNG TA mà ông đã dùng trong tựa đề Vì Đâu Cộng Sản Đã (!) Vào Mặt 
Chúng Ta? và trong câu "còn ta thì hãy bảo nhau: chúng ta đã bị (!) vào mặt" ở trang 15 và 16. Tôi 
hiểu đây chỉ là một cách nói thật mạnh để tạo ấn tượng là chúng ta bị CS coi thường, nhưng thú thật 
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là tôi không nắm vững được là tại sao chúng ta lại tự ý, tự nhận, tự bảo nhau và tự đem cái mặt của 
chúng ta ra cho tụi nó làm cái chuyện (!) đó. Tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh tụi VC hả hê nói 
với nhau: Mình có làm gì chúng nó đâu, chúng nó tự nhận như thế đấy chứ. 

Gần đây, ông Nguyễn Văn Chức có viết một bài chửi CS, trong bài toàn là phân, đọc mà phát 
khiếp. Tuy nhiên ông Chức cho cả nước đại tiện lên đầu tụi nó cho nên cũng tốt thôi, tôi không có 
gì để phàn nàn. 

 
 
 

XIN ĐÔI LỜI CÙNG ÔNG BÀ HẬU SINH 
 
Vừa tới nơi, chưa kịp chào hỏi, vị cao niên nhất trong BPT đưa ngay cho số NgD170, cộc lốc 

bảo: Đọc đi! Biết ngay là có chuyện không xong rồi. Sáng nay, vừa ra khỏi cửa, chạm vía... bà: hai 
bà Mễ to lớn, từ hai phía đi tới, nhún nhảy như vũ nữ Thái múa bụng, tránh sao nổi sao quả tạ?! 

Liếc qua bài báo của ông/bà Hậu Sinh, là tá hỏa tam tinh. Gì mà "cao nhân, tam cố thảo lư mới 
chịu xuất sơn múa bút". Đi tới đi lui cùng NgD ngót nghét 20 năm, mới được chiếu cố, giao cho 
mục này, với lời âu yếm: Quậy vừa thôi. Đừng quá trớn vung vít. 

Chữ nghĩa của Quậy không đầy cái lá vông. Nhất là khoản tiếng Mỹ. Tiếng Việt thì đầy lỗi 
chính tả. Văn chương lủng cà lủng củng, câu dài lê thê như rau muống Bắc Kỳ. Xin trả hết những 
đao to búa lớn lại ông/bà Hậu Sinh. 

Giá như xưa kia, còn ở bên nhà, họa còn hòng múa may. Vì dù gì mảnh bằng của Quậy cũng 
có chút thật chứ không phải tiến sĩ hàm thụ như của ông Cao Thế Dung hay vô vàn phó tiến sĩ xuất 
thân du kích mà nay tổng giám đốc, giám đốc công ty quốc doanh; hoặc mèng ra cũng bí thư tỉnh, 
huyện, chủ tịch tỉnh, thành. Cầm tờ báo về, không kịp... thay đồ, nuốt vội gói mì ăn liền, là đọc đi 
đọc lại để xem mình đã làm gì, viết nhảm cái gì. Rồi vắt tay lên trán, trăn trở gần hết đêm, thấy quả 
là Quậy đã bị kích động thái quá mà trách "phe ta để cộng nó (!) vào mặt"! 

Nó có (!) vào mặt mình đâu. Nó (!) vào mặt nhau ấy chứ: Mấy đại tướng, thượng tướng, trung 
tướng chúng nó đang (!) vào mặt nhau tơi bời. Tưởng là có chuyện tới nơi. Nhưng rồi lại êm êm, có 
mòi sắp xếp, gọi là giải quyết nội bộ. Để mỗi anh đang được cái gì, thì hứa hẹn được thêm chút 
nữa, vui vẻ cả làng, đỡ mất mặt... đảng lãnh đạo. 

Ngay bà Dương Thu Hương – nhà văn đã từng toan tụt quần ném vào mặt các lãnh tụ, đã từng 
được một ông lang tây ở vùng Cựu Kim Sơn, sau một chuyễn đi... chơi thuyền, xưng tụng xứng vai 
tông tông tương lai – cũng viết bài ca tụng "Bác Hồ muôn vàn kính yêu", nói Bác đâu có muốn 
chiến tranh, Bác chỉ là... con rối của hai tên Lê Duẫn, Lê Đức Thọ (hình như Lê tộc ở San Diego 
không nhận hai tên này là dòng họ Lê). Bà Nữ (Nguy hiểm chết người, NgD170) bảo rằng bà 
Hương không bị đụng tới sợi lông chân là vì có uy tín quốc tế, nhưng xét cho cùng uy tín của bả 
đâu đã bằng của bác sĩ Nguyên Đan Quế, được hết cơ quan này đến cơ quan khác coi là chiến sĩ 
hàng đầu đấu tranh cho tự do, nhân quyền, mà cũng cứ bị nhúm như thường. 

Cái lạ là các tài liệu chỉ để củng cố, cứu vãn đảng, nói lên "con người yêu nước của Bác" như 
vậy, lại được các tổ chức, báo chí... chống cộng ở hải ngoại thi đua phổ biến, dành cả trang lớn, 
trang trọng đăng nguyên văn. Không hiểu những chuyện như vậy có đem lại cho cộng sản nụ cười 
tủm nhích mép nào không? Một chuyện nho nhỏ thôi: Người Việt... tị nạn thi nhau áo gấm về làng. 
Thì cũng cứ được đi, nếu chỉ là nhớ quê, về thăm họ hàng, bạn bè, tìm lại vài hình ảnh xưa. Phiền 
cái không thiếu vị trở về Mỹ cứ oang oang là Việt Nam nay có đầy đủ các thứ, nhất là tự do tôn 
giáo; các đền chùa, nhà thờ ở bất cứ đâu đều đông nghẹt. Xin mời quí vị ghé các tiệm uốn tóc, các 
tiệm làm móng tay, sẽ nghe đầy ắp các chuyện như thế. Thì làm gì Quậy tôi không... xì nẹc. Lại gần 
đây thôi, là buổi phát thanh của Đài VNCR, của tổng công ty Người Việt, chuyên về truyền thông, 
có báo hàng ngày, có báo hàng tháng, và dĩ nhiên có đài, do hai xướng ngôn viên Hoàng Trọng 
Thụy, Ngụy Vũ lớn tiếng bôi đen người tù 27 năm quyết liệt chống đối việc làm của William Joiner 
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Center thuộc Đại Học Massachussetts mướn 4 văn nô cộng sản viết... diện mạo và quê hương (?) 
người Việt tị nạn. 

Chuyện kiện tụng chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cũng nói lên cái thái độ dứt khoát không 
chấp nhận việc làm đầy ác ý này. Nên mới có biểu tình (do Hội Tù Nhân Chính Trị khởi xướng). 
Nhưng lại như cái pháo tịt ngòi. Vì được mấy vị tai to mặt lớn của tổng công ty mời vào trụ sở hứa 
hẹn, là biểu tình giải tán, thơ thới ra về. Quậy tôi tức đến bá thở, khi nghe một bình luận gia phát 
biểu: Thế là đủ rồi. Làm mạnh hơn, mình bị gì thì sao? Lấy ai làm mấy dòng tường thuật, lấy ai ra 
tuyên ngôn tuyên cáo. Một ký giả xồn xồn phụ họa: Lúc này cần... quá tả một chút mới là đúng. 
Quậy chỉ còn nước há hốc mồm! 

Chưa hết! Nghị Quyết 36, với lời tuyên bố hỗn hào của Tôn Nữ Thị Ninh, phó ban đối ngoại, 
là sẽ mua hết, đủ tiền mua hết, để chỉ một mối "dân tộc thống nhất, đoàn kết, đại đoàn kết như lời 
Bác dạy". Thêm Đảng Việt Tân, hậu thân của Mặt Trận Phở Tái Chín kèm theo Ủy Ban Tranh Đấu 
Cho Việt Nam Tự Do chuẩn bị biểu dương lực lương tại thềm đình Quốc Hội Hoa Kỳ, mời một số 
dân cử của siêu cường, mời luôn các thị trưởng, nghị viên các thành phố đã công nhận cờ vàng, 
cùng Hội Chuyên Gia chuẩn bị đại hội thường kỳ, cái loa Tiếng Nước Tôi của Mặt Trận không còn 
kín kín hở hở mà huỵch toẹt nhai đi nhai lại những bài tường thuật, những buổi hội luận giới thiệu 
các hoạt động của phe cánh, mà điều đáng ghi nhớ là lời tuyên bố của ông Nguyễn Kim, chủ tịch 
đảng, Lý Thái Hùng tổng bí thư: Đảng của các ông chấp nhận chế độ đa nguyên. Dĩ nhiên là có chỗ 
thênh thang cho Đảng Cộng Sản, với một nhà nước, một quân đội, một tài sản khổng lồ, một lực 
lượng hai triệu đảng viên, vân vân,... 

Trong lúc đó, cứ tạm coi là phe ta – như Tập Đoàn Chiến Sĩ, Lằn Ranh Quốc Cộng – im thin 
thít. Hẳn để chờ ngày kỷ niệm ra mắt thường niên để tuyên ngôn tuyên cáo đôi câu, rồi về nghỉ 
cho... phẻ. 

Trông địch, nhìn ta, làm sao mà không... quậy cho nổi. Phải quậy cho đến lúc địch hết múa rối, 
ta phải vùng lên thành một lực lượng đấu tranh thực sự. Không ỡm ờ, không xìu xìu ển ển. Vì vậy 
Quậy tôi đành nặng lời, khiến ông/bà Hậu Sinh phải... kê lại tủ đứng. Tôi xin muôn vàn cảm tạ. 

 
 
 

HẬU SINH KHẢ ÚY 
 
Ông/bà Hậu Sinh, trong mục Vấn Đề Hôm Nay (NgD170), thật đáng nể. Quả thế, cái nhà ông 

Thằng Quậy tự ý, tự nhận, tự bảo nhau và tự đem cái mặt của chúng ta ra cho tụi nó.... thì cũng là 
quá đáng. 

Chúng ta đây có thể hiểu không là chúng nó, nghĩa là lũ cộng sản. Nhưng không cộng sản thì là 
nhiều thành phần lắm: Khoa bảng, chánh phó tổng thống, chánh phó thủ tướng, tổng bộ trưởng, dân 
biểu, nghị sĩ, công kỹ nghệ gia, thương gia, chính trị gia, chống cộng gia,... Những vị này cộng sản 
đâu có thể (!) vào mặt được. Cộng sản chưa tới gần, họ đã chạy tuốt luốt rồi. Làm gì còn cái mặt 
nào mà (!). Vậy, ông Thằng Quậy... hỏng. 

Nhưng, bữa vừa đây, tình cờ có buổi quan hôn tương tế, được xếp ngồi cùng bàn của những vị 
thất thập cổ lai hi, tôi mang vấn đề ra làm quà. Một cụ trịnh trọng xin phép cả bàn, mà rằng: 

- Tôi xin được phép trình bày, để xin các cụ đây xét định. Đồng ý với ông bạn già là chữ 
"chúng ta" tất gồm đủ thành phần kê khai. Nhưng tôi cho là tác giả viết trong tờ Người Dân chỉ nói 
đến dân đen mà thôi. Với các thế hệ khác thì không biết. Còn thế thệ chúng mình, là lũ đã sống thời 
Pháp, thời Nhật, thời Anh, thời Tàu, thời Mỹ, thời Nga, hỏi tụi đó chẳng (!) vào mặt mình, phóng 
uế lên đất nước mình là gì. Dĩ nhiên cũng vẫn là nói lối... cách điệu, kiểu bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình, 
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi. Bóp vú con bà lão là cái thằng phải gió nào ấy, chứ ba cụ bộ thì có 
cụ nào tự trong kinh ra đó mà bóp. Thì (!) cũng... tượng trưng thôi. 
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Nhưng chẳng cứ ngoại nhân, mà các ông quốc gia cũng đâu có tha. Tỉ dụ sơ sơ mà nghe, cụ 
Diệm, sáng 12-11-60 tuyên bố trả lại quyền cho dân, chiều đã trâng tráo trở giọng, bất kể dân muốn 
hay không, chẳng (!) vào mặt dân thì là cái gì? Cụ Thiệu độc diễn, phe cụ Hoàng Cơ Minh lấy cả 
năm bảy triệu bỏ túi, nay giải thể Mặt Trận, ra mắt Đảng, dùng ngày 30-4 làm ngày... Tự Do Cho 
Việt Nam, cụ Nguyễn Hữu Chánh tự lập chính phủ thì là gì? Còn nói về cộng sản thì ngày 2-9-45, 
sau khi hô hào không làm việc cho Pháp, không đi lính cho Pháp, không tiếp tế cho Pháp,... ngày 6-
3-46 ký kết rước Pháp vô, rồi bắt bớ, giam cầm, chém giết, cướp bóc tài sản, đẩy người đi dân 
công, bộ đội chết tanh bành, chết mất xác, bộ không phải là (!) lên mặt chúng mình hả. Chúng nó 
chẳng những (!), mà còn đấm, đạp vỡ mặt mình ra ấy chứ. (!) thì có nhục có thối, nhưng rửa đi là 
xong. Đấm đạp thì còn xưng vù thâm tím, đau đớn lâu dài, nhiều khi còn lòi con ngươi, gẫy răng, 
gẫy mũi nữa là đàng khác. Chúng đấu tố dân đen ngoài Bắc. Chúng bỏ tù dân đen trong Nam. Rồi 
bây giờ chúng nghênh ngang đi tới đi lui họp hành với các... nhân sĩ cộng đồng. Thế thì đúng là cả 
hai tụi nó đều (!) vào mặt chúng ta thật chứ còn gì nữa? 

Dĩ nhiên dân đen chỉ có cái cùi chõ, thì làm gì được ai. Vì thế nên ông Thằng Quậy mới... cách 
điệu để nhắc nhở dân đen (chúng ta) phải luôn luôn nhớ đến cái thân phận dân ngu, cái nhục cu 
đen, để ít ra cũng nhận diện những bộ mặt bỉ ổi, kẻo bị chúng đã (!) lại còn nhe răng ra cười, mới là 
bực... cái cửa mình. Nói rồi, cụ nhìn quanh mọi người, hỏi: 

- Tôi nói vậy, các cụ nghĩ sao? 
Mọi người cũng nhìn quanh nhau, rồi một cụ nói: 
- Thì vậy chứ còn sao, mà phải hỏi! 
Xong cả bàn cùng nâng ly, ực một ngụm lớn, áng chừng để nuốt cái... ức của ông/bà Hậu Sinh. 
 
 

 
GÓP Ý MUỘN MÀNG 

 
Nơi tôi định cư hẻo lánh, đồng hương hiếm hoi, nên báo chí chẳng có. Mấy người bạn ở vùng 

thủ đô tị nạn thương tình thỉnh thoảng gửi cho mấy tờ. Họ cũng chẳng cần lựa chọn. Tiện lúc nào 
gửi lúc ấy, gặp cái gì gửi cái ấy. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Cứ có sách báo Việt đọc để thấy 
chút mùi vị Việt Nam là quí rồi. Mới đây nhận được tờ tuần báo Trách Nhiệm, số 222. Toàn số báo 
đăng tài liệu về hai vụ: Vụ phái đoàn Nguyễn Đình Bin và vụ kiện William Joiner Center. Vụ 
Nguyễn Đình Bin thì khá lâu rồi (bài viết đề ngày 16-6-03). Mà tờ Trách Nhiệm còn đăng, có thể vì 
có liên quan đến vụ kiện William Joiner Center, do sự hiện diện của nhân vật Trương Vũ Trương 
Hồng Sơn (người viết bài phản bác chuyện kiện William Joiner Center). Người bạn gửi báo có hỏi 
tôi nghĩ gì về hai vụ này. Dù vụ Nguyễn Đình Bin có lẽ quá cũ và vụ William Joiner Center thì đã 
có phán quyết bác rồi, nhưng vì vấn đề vẫn còn tồn tại và kéo dài vào tương lai, nhân tiện rảnh rỗi, 
tôi viết luôn bài này gửi đăng báo và gửi trả lời bạn luôn thể. - Về vụ Nguyễn Đình Bin, đây là một 
phái đoàn chính phủ liên ngành. Thì hẳn phải đủ các bộ mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn học. Họ 
sang đây hẳn là để cầy cục sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Nhưng họ hẳn cũng muốn gặp các nhân vật 
(gốc) Việt muốn hợp tác với họ. 

Theo giáo sư Nguyễn Q. Khải (nhân vật tham dự cuộc gặp mặt và viết bài tường thuật) thì ông 
Bin lại nói là nhiệm vụ thứ hai (có vẻ) quan trọng hơn, nên yêu cầu được gặp hai nhóm: Ngày 13-6 
tại Ngân Hàng Thế Giới (WB) và ngày 14-6 tại Johns Hopkins University (JHU). Ông Khải không 
nói rõ mỗi nhóm có đại diện cho cơ quan cung cấp nơi họp hay chỉ là với tính cách cá nhân. Theo 
ông Khải, nhiều vấn đề quan trọng và gai góc đã được thẳng thắn đưa ra thảo luận. Tất nhiên nó 
phải như vậy. Một đàng là phái đoàn liên ngành của một chính phủ, một đàng là những chuyên gia 
thượng thặng Mỹ gốc Việt. Nôm na là nhà nước cộng sản Việt Nam đang bí, mong các chuyên gia 
Mỹ gốc Việt chỉ dẫn, hay cả dạy bảo, để... cứu nguy dân tộc. 
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Quả nhiên, ông Bin nói: Điều mà đất nước và lãnh đạo ta coi trọng hơn cả là chất xám và trí 
tuệ và những hiểu biết và kinh nghiệm của các chuyên viên ở nước ngoài. 

Vậy tôi xin tạm tóm tắt một số đóng góp của các chất xám và trí tuệ để quí vị tường lãm. Tóm 
tắt cái ý chính thôi, vì nhiều vị nói dài mà chẳng thêm được cái gì. 

- Giáo sư Nguyễn Q. Khải (JHU): Ở Việt Nam nạn thất nghiệp quá cao, sự khác biệt quá lớn 
về lợi tức, lãnh vực kinh doanh tư còn quá yếu, chi phí sản xuất cao, việc Việt Nam gia nhập WTO 
còn khó khăn. 

- Tiến sĩ Thái Văn Cẩn (IMF): Ở Việt Nam giá cả [hàng họ] của quốc doanh không rõ ràng và 
quốc doanh có xuất khẩu mạnh, nhập khẩu mạnh, thì nếu nước nào làm khó khăn mình cũng có thể 
làm khó khăn lại. 

- Tiến sĩ Brian Trung Ngo: Người Việt ở nước ngoài chưa hiểu rõ chính sách và thủ tục của 
chính phủ về vấn đề này [đem chất xám và vốn về Việt Nam] và vấn đề đi học ở nước ngoài. 

Kinh nghiệm ở một số nước Châu Phi cho thấy một người có quốc tịch Mỹ trở về nước đầu tư 
đem tiền về không được bao nhiêu. Tại Mỹ, có những tổ chức giúp phát triển các xí nghiệp nhỏ 
(small business administration), cho vay mượn để đem đi đầu tư ở một nước khác. Nếu có song 
tịch, về làm ăn dễ dàng và mang được nhiều tiền đầu tư hơn. 

- Ông Phan Quan Hiệp (WB): Từ mấy năm nay, chất xám đã tiến triển rất nhiều. Vậy mà đến 
bây giờ cũng không có một chương trình nào để một Việt Kiều có thể về đóng góp. Cần có một 
website hướng dẫn từng bước muốn về đóng góp thì phải làm như thế nào. 

- Tiến sĩ Đỗ Quí Toàn (WB): Cải cách ruộng đất [bây giờ chứ không phải trước đây] cũng phát 
sinh ra các vấn đề xã hội. Trong quá trình cải cách tất nhiên phải cần đến vốn vay từ ngân hàng, 
vấn đề nợ nần, vấn đề đòi nợ khó khăn,...  

- Giáo sư Lê Xuân Khoa (JHU): Mục tiêu tối hậu của các cuộc gặp gỡ như thế này là để làm 
sao hai bên hiểu biết về nhau nhiều hơn... Đồng thời có thể tiến đến mục tiêu tối hậu là cùng nhau 
xóa bỏ cái tình cảm nặng nề của quá khứ... Hay nói theo những mục tiêu rất cụ thể mà các nhà lãnh 
đạo trong nước đã đề ra là làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

- Tiến sĩ Trương Hồng Sơn (NASA): Anh em [Việt Cộng hay Việt Kiều?] thường hay thắc 
mắc về: Song tịch, về việc kinh doanh của người Việt ở trong và ngoài nước, tạo thông cảm giữa 
trong và ngoài, chính sách hòa giải giữa người Việt, những vấn đề nào trong nước thấy khá lớn đối 
với người ở hải ngoại, và cách giải quyết về giáo dục, tôn giáo và nhân quyền. 

- Bác sĩ Trần Đạt (NIH): Người Việt Nam ở đây không thể nào treo cái lá cờ (chính thức) Việt 
Nam được. Đối với những gia đình có người đi học tập chẳng hạn, đương nhiên cái chuyện đó 
không thể quên được nhanh như vậy.  

- Giáo sư Nguyễn Q. Khải: Ngay ở nước Mỹ, vấn đề cờ vẫn còn lộn xộn lắm... 100 năm rồi 
vẫn có những tranh tụng về lá cờ 50 ngôi sao của Hiệp Chúng Quốc và lá cờ cũ của miền Nam 
(confederate). 

- Bác sĩ Tôn Thất Chiểu: Chính trị ở đây là lá phiếu. Người Việt sống trong vùng 
[Washington? Orange County?] đông quá. Mấy ông sợ thất cử phải thông qua ý muốn của họ. 
Những vùng khác không xảy ra được vì số người Việt quá ít.  

- Bác sĩ Trần Đạt (NIH): Mỗi lần về Việt Nam là phải lo chuyện làm hộ chiếu. Nhiều người 
vẫn sợ về Việt Nam quyền lợi không được bảo vệ. Nếu chính phủ Việt Nam muốn đồng bào về phụ 
giúp thì phải tạo không khí cởi mở tự do. Chuyện giá cả [sai biệt tính cho người trong nước và Việt 
Kiều] là nhỏ nhưng làm cho thấy rằng có sự phân biệt đối xử, không công bằng. 

- Ông Bùi Dân Chí: Tôi nghe là hiệu trưởng đại học, trung học phải là đảng viên. Nay nhà 
nước đã nhận là Việt Nam an ninh, nếu chính sách còn như trên, e sẽ hạn chế nhân tài. Ta có thể 
khởi sự từ cấp tiểu học, lên trung học. Chỉ xin trình bày, còn tin đó thực hay không thì không nắm 
vững. 

- Giáo sư Nguyễn Q. Khải (JHU): Để có thể thu hút sự đóng góp của 3 triệu người hải ngoại, 
không có gì khó khăn cả. Nếu tạo trong nước một chế độ tự do dân chủ thì sẽ dễ dàng nhận được. 
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Thứ hai, Đảng Cộng Sản vẫn cứ chủ trương độc quyền yêu nước và cai trị nước, 3 triệu người hải 
ngoại khó mà chấp nhận. Không hẳn là ngày mai hoặc sang năm, nhưng mà tới một thời điển nào 
thuận tiện, nên mở rộng ????  

- Bác sĩ Tôn Thất Chiểu: Thỉnh nguyện là hai bên bàn với nhau, không có cực đoan. Chính phủ 
Việt Nam không cho báo bên ngoài vào tại vì sợ. Sợ gì? Sợ bị lật đổ. Nhưng nhìn lại lịch sử, lật đổ 
chế độ là người bên trong. Có thể 10, 20, 30 năm nữa, CSVN không còn hợp với đòi hỏi của dân 
[trong nước] chứ không phải hải ngoại. 5, 7 năm nữa họ [người hải ngoại] không còn đủ sức, ảnh 
hưởng để về mà khi xưa tôi làm bộ trưởng thì nay tôi phải làm bộ trưởng. 

- Phạm Đức Trung Kiên (giám đốc Vietnam Education Foundation): Những người ở đây [các 
vị có mặt] không ai có phương tiện truyền thông. Những người nắm truyền thông khuynh đảo cộng 
đồng và có thể đưa tin sái lệch về Hà Nội. Các anh [phái đoàn] theo dõi báo chí đâm ra cho rằng 
cộng đồng nghĩ như thế. Chuyện thứ nhì rất quan trọng có liên hệ đến tâm lý là vấn đề nghĩa trang 
quân đội miền Nam. Nói rằng không đủ ngân sách, thì không là bao. 380,000 Việt Kiều về nước 
mỗi năm mỗi người trả 40 đô la visa, tổng cộng 15 triệu. Chỉ trích một số nhỏ là giải quyết được 
nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên nên làm là xây lại mấy ngôi mộ, đó là cách hỗ trợ cộng đồng hay 
nhất. 

- Giáo sư Nguyễn Q. Khải (JHU): Giả sử nhà nước không có tiền và cần 100,000 đô la để sửa 
sang nghĩa trang, chỉ cần hô một tiếng thì người hải ngoại sẽ đóng góp dễ dàng trong một vài tuần 
lễ. 

Nói rằng anh em bên ngoài có mặc cảm, xin không đồng ý. Không có kẻ thắng người bại trong 
cuộc chiến tranh này. Người ngoài nước, trong nước đã có kẻ thù chung là chậm tiến và nghèo đói. 
Từ năm 1989, sau những lần đổi mới, thì đã phát triển nhiều lắm rồi, nhưng chưa đủ. 

Tôi hi vọng là những điều tóm tắt đúng với ý của các lời... cố vấn cũng như chất vấn. Không 
biết quí vị thấy sao, chứ riêng tôi, tôi thấy tủi cho những cái bằng tiến sĩ, cái chức chuyên gia quá. 
Bất cứ một em học sinh đệ nhất cấp nào cũng có thể nói và hỏi như thế cả. 

Tôi không tin rằng phái đoàn Nguyễn Đình Bin cần gì đến những lời cố vấn cũng như chất vấn 
trên. Họ thừa biết hơn thế rất nhiều. Nhưng họ chẳng muốn làm đấy thôi. Họ chỉ cần tiền. Họ gặp 
các vị cho ra vẻ, ra cái điều họ có thiện chí, muốn học hỏi, muốn cộng tác. Thực chất là để, qua 
việc gặp gỡ màu mè, cho quí vị đồng hương gửi thêm lên số tiền 3 tỉ, về thăm quê hương đông hơn, 
tiêu nhiều hơn là chính. Nếu có thể đánh lừa mấy kẻ có tí tiền còm mang về tính chuyện làm ăn bóc 
lột đồng bào càng tốt hơn. Còn các tiến sĩ, chuyên gia thì đừng có hòng. Họ chẳng cần đến quí vị. 
Mà nói cho ngay, giả thử quí vị có về cũng chẳng làm được cái trò gì. Môi trường, điều kiện, 
phương tiện không cho phép đã đành. Thực ra quí vị cũng chẳng có khả năng gì. Làm công ăn 
lương dưới sự sai phái, chỉ đạo của chủ nhân thì được. Tự chỉ huy, tự quản trị, quí vị làm gì có khả 
năng. Đừng thấy họ ve vuốt mà tưởng bở. Cứ tạm cho là quí vị có khả năng, có lòng yêu đất nước 
yêu đồng bào, muốn mang tài cán tiền bạc về đóng góp với nhà nước, phục vụ quê hương, hi vọng 
biến cải hay thay thế họ. Nhưng kẻ thống trị độc tài chẳng bao giờ muốn dân giàu nước mạnh. Dân 
ngu dễ cai trị hơn. Dân đói chỉ lo cái dạ dày, không giám nổi loạn. Họ cũng chẳng ngu gì mà chia 
xẻ quyền bính với quí vị để rồi bị quí vị loại ra. Giả dụ có, vì một nguyên do nào đó, thì lưỡi gươm 
Damocles lúc nào cũng sẽ lủng lẳng trên đầu quí vị. 

Chuyện rừng xanh núi đỏ hồi "khiến chán" là đồ bỏ. Đàng hoàng về ngàn năm văn vật đất 
Thăng Long năm 1954, ngự trị trong Phủ Toàn Quyền rồi, mà Bác Hồ, Anh Ba, sơ sơ thôi, đã cho 
âm thầm đi ngủ với dun các chú: Trần Đăng Ninh, Dương Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Đinh Bá 
Thi, Lý Ban, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn,... Quí vị biết những người này chứ? 
Cộng sản loại hàng tấn, chứ chẳng phải hàng tạ. Còn quí vị là cái thá gì. Liệu được mấy gram? 
Hiện nay, thì vụ Tổng Cuộc II đó. Giữa họ với nhau, họ cạn tàu ráo máng hết cỡ, thì với quí vị sẽ ra 
sao? Chết mất xác lúc nào không biết à nghen. Xin nói trước, kẻo lại trách rằng thì là bất nhân, biết 
mà không bảo, thưa những vị... không bằng cục phân. Có điều khi con người tham lam, thì đầu óc 
mê muội. Không hiểu quí vị có đủ trí lự để biết thân phận của quí vị trong nhãn quan của cộng sản 
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chăng??? Về vụ kiện William Joiner Center thì, theo tường trình của ông Trương Vũ Trương Hồng 
Sơn, trong bài "Ai có quyền viết lịch sử một cộng đồng" trên tờ Viet Tide, đại khái là như sau: 

Wiliam Joiner Center (WJC) thuộc University of Massachusetts (UM) được Rockfeller 
Foundation (RF) cấp một số tiền để nghiên cứu về người Việt tị nạn. WJC cấp ngân khoản 
(fellowship) 35,000$ cho người được tuyển chọn. Niên khóa đầu tiên 2000-2001, 4 ứng viên được 
tuyển. 

Sau khi thông cáo tuyển dụng công bố (ngày 4-1-2001), tháng 4,2001, ông Nguyễn Hữu Luyện 
đệ đơn kiện WJC về kỳ thị tuổi tác và tuyển người cộng sản (trường hợp Hoàng Ngọc Hiến và 
Nguyễn Huệ Chi). Ông Trương Vũ cũng nói thêm là ông Luyện cho rằng thời hạn (26 ngày) không 
đủ để ông chuẩn bị (ứng tuyển?). [Người viết chua thêm: Thông cáo không đăng trên nhật báo 
thông tin, mà trên hai tờ tạp chí thiên cộng Hợp Lưu và Văn Hóa, rất ít được người Việt tị nạn đọc. 
Và ắt hẳn một số vị chủ trương hai tạp chí phải được ngân khoản (fellowship) để nhả nọc độc]. Tuy 
nhiên, đơn kiện vẫn bị bác vì lý do thủ tục và không đủ nguyên cớ. Tháng 10, 2001, ông Luyện và 
11 người Việt khác kiện WJC về kỳ thị tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia cùng vi phạm luật 
tiểu bang Massachusetts, chương 224, cấm thuê mướn đảng viên cộng sản. 

Các người Việt khác không ngụ tại tiểu bang Massachussets nên bị bác quyền khởi tố, chỉ còn 
một mình ông Luyện có đủ tư cách nguyên đơn. Nhưng ngày 27-8-2004 vừa qua, đơn này cũng bị 
bác luôn. Nhóm đi kiện quyết định sẽ mang vụ này lên tòa trên. 

Đọc vụ này, tôi sực nhớ NgD cũng đã đề cập đến. Và hồi đó, tôi thấy các tác giả viết rất hợp 
tình hợp lý, nên lục ra coi lại. Vậy xin trích dẫn dưới đây, để quí vị cùng theo dõi, rồi sẽ xin bàn 
tiếp. 

A. Theo tin tức trên NgD, thì Trung Tâm William Joiner, thuộc Viện Đại Học Massachusetts ở 
Boston, được Rockefeller Foundation cấp ngân khoản để nghiên cứu về "Căn cước và vị trí của 
đám người Việt lưu vong" (Identity and place of Vietnamese Diaspora). 

Trên danh nghĩa, việc nghiên cứu này là một việc làm đáng hoan hô. Và bất cứ một đầu óc 
bình thường nào thì cũng thấy ngay là vấn đề chỉ liên quan đến những người Việt Nam (bị miễn 
cưỡng) sống xa xứ [diaspora], dù dưới hình thức di dân hay tị nạn. Và nếu muốn bản nghiên cứu 
có thực chất, giá trị, khách quan, vô tư ít nhất những người quan trọng hơn cả làm việc trong đám 
nghiên cứu phải không là người Việt. Có thể có sự cố vấn hay phụ giúp của một số người Việt di 
dân, tị nạn, vì tất nhiên họ hiểu vấn đề hơn, sẽ tránh được những việc làm vô bổ. Dĩ nhiên trong họ 
đâu có hiếm người thừa khả năng, thừa học vị. Nhưng không thể nào lại là những kẻ vừa là kẻ thù 
lại vừa không biết gì về xã hội, hoàn cảnh sinh sống của nghiệm thể (đối tượng, subject) của cuộc 
nghiên cứu. Và theo sự suy diễn của tôi thì: cơ quan cấp ngân khoản chỉ biết chi tiền, dĩ nhiên với 
ngụ ý là tiền mình phải được sử dụng đàng hoàng, hữu ích; trường đại học cũng chỉ biết chấp 
thuận chương trình đề nghị, cũng dĩ nhiên với ngụ ý là chương trình phải được tiến hành đàng 
hoàng, hữu ích. Rút lại làm ăn ra sao là do ở viên giám đốc Trung Tâm William Joiner. 

Tin tức không cho biết ban nghiên cứu gồm bao nhiêu người, gồm những thành phần nào 
nhưng có cho biết rằng tiến sĩ Kevin Bowen, giám đốc William Joiner Center, giao phó cho Nguyễn 
Bá Chung, và, theo đề nghị của Nguyễn Bá Chung, mời hai cán bộ cộng sản là Hoàng Ngọc Hiến, 
giám đốc Trường Sáng Tác Văn Học, và Nguyễn Huệ Chi, trưởng ban Lý Luận Phê Bình Văn Học, 
của Viện Văn Học Hà Nội sang để làm việc này. Chức tước "văn học" của hai người này không 
thấy ăn nhập gì với vấn đề nghiên cứu xã hội, kinh tế. Nhưng ngay dù có ăn nhập thì sự hiện diện 
của họ cũng thậm là vô lý. Chả lẽ lý do lại là vì họ là kẻ thù của đối tượng nghiên cứu? Còn về khả 
năng thì khả năng "chuyên gia" cộng sản ra sao, chúng ta không ai lạ. Nhất là "chuyên gia cao 
cấp" thì lại càng chỉ chứng tỏ "đảng tính" cao. Mà "đảng tính" của cộng sản ra sao, chúng ta cũng 
không ai lạ. Dù Nguyễn Bá Chung là ai: cộng sản, nằm vùng, kiều vận, thiên cộng, điều đó không 
quan trọng. Quan trọng là tiến sĩ Kevin Bowen, người chấp nhận đề nghị của Nguyễn Bá Chung. 
Ông ta dĩ nhiên không thể ngu, không thể dốt, để không thể nhìn ra sự ngớ ngẩn của việc lựa chọn 
này. Vậy thì chỉ là có sẵn ý đồ. Ý đồ của người Mỹ thì cũng dễ hiểu thôi: lợi nhuận. Hễ cái gì có lợi 
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thì làm. Tôi không biết đích xác lợi nhuận của họ trong việc này nằm ở chỗ nào. Nhưng rõ ràng là 
họ chẳng đào ra được lợi nhuận gì ở đám nghiệm thể, đối tượng mà họ nghiên cứu. Trong khi đó, 
đến nhà nước Mỹ mà còn o bế, giáo hội Vatican mà còn o bế Việt Cộng. Thì việc họ cũng o bế chỉ 
là dĩ nhiên thôi!!! 

Thực ra thì ông Nguyễn Bá Chung vẫn có thể qui tụ thiếu gì dân khoa bảng đón gió trở cờ ở 
ngoài này. Kết cục là thành quả nghiên cứu của họ rồi ra vẫn chỉ đáng nhét cầu tiêu. Nhưng điều 
họ tuyển dụng hai cán bộ cộng sản là cố ý đập vào mặt chúng ta. Để chứng tỏ họ bất cần đếm xỉa 
đến chúng ta. Để chứng tỏ cho cộng sản biết là chúng ta yếu xìu, họ đắc lực với cộng sản. Thế cho 
nên liêm sỉ tối thiểu khiến chúng ta không thể im lặng để họ giở trò lục sở. Nhất là như trên đã nói, 
rất có thể bà Sherry H. Penney, viện trưởng Đại Học University of Massachusetts, cũng chỉ làm cái 
việc chấp nhận chương trình, Rockefeller Foundation làm cái việc cấp ngân khoản, mà không có 
thì giờ theo dõi. Nên việc viết thư cho họ là việc cần làm. Ít nhất, sau đó, chúng ta cũng sẽ hiểu 
thêm là đúng ra họ muốn tìm sự thực hay chỉ cốt làm việc dối trá. Dù rằng chúng ta vẫn biết đã có 
biết bao nhiêu sự dối trá của người Mỹ nói về Việt Nam, cho đến ngày nay vẫn mang tính chất 
chính thống, tồn tại dài dài để làm chuyện vu cáo và nhục mạ chúng ta. (Quân tử biện, ngôn nhân; 
tiểu nhân biện, ngôn hiểm: Chuyện William Joiner Center, Huỳnh Thị Nữ, NgD121 tháng 9, 2000) 

B. Đọc tin "Mướn Việt Cộng Viết Sử Tị Nạn" (NgD 120), tôi đồng ý cần cho những người chủ 
trương biết không phải ai cũng ngu muội để họ tự do sỉ nhục chúng ta, nên đã sao nguyên văn bức 
thư của ông Nguyễn Hữu Luyện hoặc tuần báo Chính Nghĩa soạn thảo và gửi về cả ba nơi. Kết quả 
là Viện Đại Học Massachussetts Boston, do phó viện trưởng ký tên, đã gửi thư trả lời. Tôi không 
biết hai cơ quan kia rồi sẽ có trả lời hay không. Hoặc đây chỉ là một phương thức để một cơ quan ít 
trách nhiệm nhất đánh trống lảng cho qua chuyện (The Office of the Provost was not involved in 
anyway with the selection process, for the very good reason that we believe such matters should be 
left in the hands of scholars). Dù sao thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì đây là nghề của cái 
trung tâm thiên Việt Cộng này, mà cái tên đầy đủ là Wiliam Joiner Center for the Study of War and 
Social Consequences. Ít nhất tôi cũng còn nhớ vào ngày 1-7-1998 đã có cuộc hội luận các nhà văn 
lần thứ 11, qui tụ các văn nghệ sĩ xuất thân là cựu chiến binh Hoa Kỳ và các văn thi sĩ của các 
quốc gia từng chịu đựng chiến tranh, như Nicaragua, El Salvador, Ireland, Vietnam,... Họ cũng chỉ 
mời 4 người cộng sản. Và cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts cũng đã phản kháng nên họ đành 
chấp nhận cho các ông Trần Trung Đạo, Trần Doãn Nho, Trần Hoài Thư tham dự. Ba ông này đã 
chuyển đạt những sự kiện chính xác tại hội luận. 

Lần này, họ vẫn bổn cũ soạn lại. Tuy nhiên, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, vì Anh ngữ không 
thông thạo nên tôi đành sao nguyên bản và gửi đi, chứ thực tình tôi không thỏa mãn lắm về đôi 
điều phản bác của lá thư:  

1. Nói rằng thành viên trong nhóm nghiên cứu phải là người Việt tị nạn hay biệt xứ, theo tôi, là 
sai. Mình lại khảo sát nghiên cứu chính mình e sẽ thiếu tính cách khách quan, đúng như bà Huỳnh 
Thị Nữ nêu ra trong NgD số 121 vừa qua.  

2. Không ai có thể cho phép (allow) người Do Thái hoặc để cho (let) người Việt nghiên cứu về 
quá khứ của họ cũng như không ai có quyền cấm bất cứ ai nghiên cứu cái gì, tuyển chọn ai, miễn là 
hợp pháp. Phản bác kiểu này họ sẽ cười cho là mình chưa trưởng thành, không biết việc. 

Ở đây chúng ta chỉ phản đối việc họ xúc phạm đến chúng ta bằng việc làm phi lý một cách 
trắng trợn và cảnh giác về kết quả "nghiên cứu, khảo sát" của họ mà thôi. 

Nó trắng trợn vì "fellowship program focusses on (re)constructions of identity and place in the 
Vietnamese diaspora after 1975, and asks scholars to explore how diverse constructions of 
Vietnamese identity and community as well as Vietnamese history, literature, and culture are being 
shaped and reshaped in the contemporary post-war and post-refugee era across generations..." thì 
rõ ràng phần kinh tế xã hội chính trị là chính, đòi hỏi những chuyên gia trong lãnh vực này. Mang 
giao cho nhà văn (writers) và nghệ sĩ (artists) là một sự khó hiểu, nếu không phải là cố tình ấm ớ. 
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Mặc dù sản phẩm của cuộc nghiên cứu hay phần đóng góp của mỗi thành viên của chương 
trình (fellow) rất có thể là một cuốn sách (book) mà không thuần túy là một bản báo cáo 
(paper/report) cũng vẫn không thể có nghĩa là điều kiện (requirement) tất yếu và quan trọng hơn 
cả phải là writers, artists. Lại cũng mặc dù không cần biết và cũng có thể không có quyền được 
biết những điều kiện tuyển chọn ra sao. Nhưng rõ ràng ai cũng có thể thấy ngay là hai người cộng 
sản đó khó mà có những individual credentials, proposals, methodologies, contributions, abilities 
to fulfill the residency requirement (điều kiện cuối cùng này hơi khó hiểu: the fact that most 
applicants from among exile writers in the U.S. could not fulfill the residency requirement? [1]) 
hơn những người tốt nghiệp phía các nước tự do nói chung và người Việt tị nạn nói riêng. Là vì hai 
người này có một sự huấn luyện, học tập, suy nghĩ, sinh hoạt hoàn toàn khác hẳn, xa lạ với đối 
tượng nghiên cứu. Giỏi lắm thì hai ông này cũng cỡ trình độ ông Nguyễn Bá Chung, người đã dịch 
đề tài nghiên cứu (Re)construction Identity and Place in the Vietnamese Diaspora thành "Xây dựng 
và tái xây dựng diện mạo và quê hương người Việt ở nước ngoài"! Xin quí vị bình tĩnh, cẩn thận 
kẻo chết sặc vì cười đấy. Kiểu này, về chương trình năm tới, tôi đề nghị ông Nguyễn Bá Chung kết 
nạp đôi song ca Nguyễn Ngọc Bích-Trọng Kim, và năm sau nữa, hai "nữ văn hào" Le Ly Hayslip, 
Lan Cao, là có dư dữ kiện Vẻ Vang Dân Việt, thêm cả khả năng Anh-Việt ngữ mulberry sea, 
chicken soup (bể dâu, canh gà), lại còn chắc chắn well-known within Vietnam and internationally, 
especially within the exile community... một chăm phần chăm!!! 

Chứ khi nói rằng hai người cộng sản nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới (well-known within 
Vietnam and internationally) thì là quyền của ông Charles F. Cnuddle, phó viện trưởng, nhưng 
phịa ra là đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng lưu vong (especially within the exile community) thì 
quả ông phó viện trưởng này thật bạo gan bạo phổi, đến thiếu cả cái lương thiện tối thiểu. Còn cho 
vì chức đồng chủ bút (co-editor) của tờ Vietnam Review, vai trò đáng kể (significant role) trong 
việc tái thiết Việt Nam và sự được coi là một trong những nhà phê bình có ảnh hưởng nhất của thế 
hệ (one of the most influential critics) của ông Hiến cũng như sự đóng góp tác phẩm ba tập về Thơ 
Văn Lý Trần của ông Chi, thì rút lại cũng chỉ chứng tỏ cái khả năng viết lách của họ về văn học là 
cùng, mà không phải về kinh tế, xã hội, chính trị. Không ai bảo phải loại bỏ ứng viên vì lý do chủng 
tộc, tôn giáo, quốc tịch hay nơi cư trú. Nhưng tuyển chọn những người thuộc thành phần gây tội ác 
tại hang ổ của chúng để điều nghiên về những nạn nhân của chính bọn chúng thì chỉ có thể là sự 
quyết định của những đầu óc bịnh hoạn. Đúng như một trong mấy điểm phản kháng đã nêu lên: Đó 
là cách thức dùng thành viên Đức Quốc Xã ở Berlin để nghiên cứu về người Do Thái. Ta lại thử 
tưởng tượng việc dùng các thành viên KKK ở Texas nghiên cứu về đám người Afro-American, thì 
rốt cuộc mang đến cái gì? Đâu có phải ta phản đối vì họ ở Việt Nam, ở Berlin, hay ở Texas? Tôi 
không hiểu sao mà một ông phó viện trưởng lại có thể biện luận bừa bãi như vậy, nếu không do có 
ẩn tình, đành nói bừa cho xong chuyện. 

Tiện thể, tôi cũng tự hỏi ngoài ông Nguyễn Bá Chung, ông Hoàng Ngọc Hiến và ông Nguyễn 
Huệ Chi ra, không hiểu các thành viên khác thuộc thành phần nào, họ nghĩ gì về cung cách làm 
việc của William Joiner Center, và họ tham gia nhằm mục đích gì: chỉ giản dị thuần túy vì tiền bạc 
(good pay good serve); thành tâm phục vụ tà ý của William Joiner Center-cộng sản; cố tình phổ 
biến, lưu truyền những dữ kiện dối trá,...??? 

Tôi lại cũng thấy điểm 4 trong chương trình đấu tranh của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam 
Massachusetts trong thông cáo ngày Thứ Sáu 8-9-2000 "kêu gọi các hội văn hóa Việt Nam tại hải 
ngoại, các trung tâm văn bút Việt Nam, các cơ quan truyền thông báo chí, các văn nghệ sĩ, các học 
giả và trí thức... hãy cùng nhau hợp tác để thực hiện một đề án nghiên cứu về người Việt tị nạn 
cộng sản tại hải ngoại" là chính mình lại đã bị họ áp đặt lên sự suy nghĩ mất rồi. Ngoài hai thành 
phần "học giả" và "trí thức" rất chung chung ra không kể, tại sao chúng ta cũng cứ nhất định phải 
nghiên cứu về "văn hóa" như họ lập lờ. "(Re)constructing Identity and Place on the Vietnamese 
Diaspora" không là vấn đề văn hóa đã đành, mà chúng ta, nếu muốn nghiên cứu, thì còn bao nhiêu 
là việc thiết thực trước mắt, sao phải vội chuyện văn hóa? Thì sao cứ nhất thiết phải mời gọi các 
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hội văn hóa, các trung tâm văn bút, các cơ quan truyền thông báo chí, các văn nghệ sĩ? Họ có thể 
có khả năng viết lách sáng tác mà chưa hẳn có khả năng nghiên cứu một cách khoa học về các 
lãnh vực nhân sinh. Điều này đòi hỏi các chuyên viên của mỗi ngành, mỗi lãnh vực. 

Liệu chúng ta đã lạc vào mê cung rồi không đây??? (Giả mù ra mưa, Công Tôn Hoàng, 
NgD122 tháng 10, 2000) 

Rồi, bây giờ tôi xin góp ý. 
Tôi mong sẽ hoàn toàn vô tư, nhưng tức thời cũng không thế nào không thấy có cái gì bất ổn. 
Trước hết, điều đáng ngạc nhiên với tôi là tiểu bang Massachusetts lại có cái khoản luật cấm 

gia nhập đảng cộng sản, cấm tuyển dụng người cộng sản. Trong khi các ông bà hòa giải hòa hợp cứ 
đòi phải có sự hiện diện của cộng sản. Chả trách ông Nhật Tiến phàn nàn ở cái xứ Mỹ này làm gì 
có tự do. 

Thứ đến, lại còn cái khoản Class Action (recours collectif), mà theo tôi hiểu là một cá nhân hay 
một nhóm có thể đứng đơn kiện nhân danh sự thiệt hại của tập thể. Rồi tại sao chỉ trong một thời 
gian quá ngắn, ông Luyện ở ngay tại chỗ mà cũng không kịp ứng tuyển trong khi hai ông Hiến và 
Chi lại là đà con nhạn được? Chẳng cần nói, thì chúng ta ai cũng thừa biết mỗi khi có một cái gì 
béo bở muốn dành riêng cho bồ tèo hay không muốn bị đâm ba chè củ, thì ta viết... điều kiện sách 
cho phù hợp với bồ tèo nhất; hay ít ra cũng cho bồ tèo biết trước dài ngày, còn khi đã thông cáo 
thì... ngoại thủy vắt giò lên cũng chẳng kịp. Chưa kể rất có thể trong trường hợp này kẻ mướn 
người còn phải tam cố thảo lư là đàng khác. Dù sao việc thắng thua là do tòa, là chuyện của luật sư. 

Nhưng điều ông Trương Vũ chê ông Luyện, tôi không đồng ý. 
Ông Vũ cho lần đầu ông Luyện kiện là có tính cách cá nhân và không đủ nguyên cớ vì không 

nạp đơn dự tuyển. Trái lại, tôi nghĩ, chính vì không nạp đơn dự tuyển nên mới không có tính cách 
(quyền lợi) cá nhân, mà là ông Luyện kiện việc làm của WJC xúc phạm đến tư cách người Việt tị 
nạn. Như vậy, tuy một mình đứng đơn, nhưng là với tính cách bảo vệ quyền lợi tập thể. 

Ông Vũ đưa ra cái tỉ lệ 4/21. Nhưng ông lại cố tình quên là năm đầu tuyển 4 người thì đã 2 
người là Việt Cộng còn 2 người kia một là da trắng, một gốc Việt theo gia đình di tản lúc 4 tuổi. Tỉ 
lệ không là 1/5 (4/21) mà là 1/1 (50/50). Nhưng hai người Mỹ là vô thưởng vô phạt. Còn hai người 
cộng sản là cái 50% vô cùng quan trọng. Do vụ kiện của ông Luyện mới chặn lại cái tỉ lệ ở con số 
4, điều kiện tuyển chọn mới thay đổi. Bằng không, chưa biết nó đi đến những đâu. Nếu là một 
người thường viết thì đành chấp nhận. Nhưng một nhà khoa học như ông Vũ viết, thì ý đồ quắt 
quéo quá rõ ràng. Hẳn vì nóng ruột cho việc hòa hợp hòa giải với cộng sản, nên ông Vũ đi họp với 
ông Bin, rồi về viết bài lấy điểm. Thế cho nên có lẽ ta cũng cần biết danh tính đủ 21 vị (bao nhiêu 
vị từ Việt Nam cộng sản, bao nhiêu vị từ các quốc gia khác, bao nhiêu vị cư trú tại Hoa Kỳ) trong 
chương trình WJC, xem mặt ngang mũi dọc ra sao [2] mà nỡ tiếp tay cho cái việc biến chúng ta 
thành kẻ lang thang (diaspora), hết còn là tị nạn cộng sản (refugee). Ông Hoàng Khởi Phong còn... 
chính xác hơn, gọi chúng ta là những kẻ "chạy trốn tổ quốc". Chạy trốn tổ quốc thì nhất định phải 
là Việt gian phản quốc rồi. Và Đảng Cộng Sản, Nhà Nước cộng sản, đảng viên cộng sản phải nắm 
chính nghĩa sáng ngời. Và dĩ nhiên ông Hoàng Khởi Phong và công ty không "chạy trốn tổ quốc". 
Họ vẫn phải ở bên này, không về xây dựng quê hương, hẳn là vì ở lại đây họ phục vụ... tổ quốc đắc 
lực hơn! 

Ông Vũ lại cũng cứ cố gán cho việc kiện chỉ là của cá nhân, mà ông Luyện nhập nhằng thành 
chuyện của tập thể, của cộng đồng. Ông không chấp nhận cái đơn kiện thứ nhất của ông Luyện thì 
cũng được đi. Nhưng cái thứ hai thì là do một tập thể 12 người ký tên, với sự hỗ trợ rõ ràng về mọi 
mặt của rất nhiều cá nhân, đoàn thể người Việt tị nạn. Thì dù, theo hình thức, chỉ có một mình ông 
Luyện đứng tên, nó vẫn mang tinh thần tập thể, cộng đồng, làm sao có thể phủ nhận được? Thực ra 
theo, tôi, sự thua hay được của vụ kiện không quan trọng. Điều cần là chống cái việc WJC xúc 
phạm chúng ta khi mời kẻ thuộc phe cướp của giết người viết về phe nạn nhân. Từ đó nêu lên cho 
mọi người – không phải người Việt – biết rằng cái tài liệu của WJC là bất lương, vô giá trị. Thế 
thôi. Đàng nào thì lúc này việc làm của WJC đã hoàn tất. Họ mang dùng vào việc gì là quyền của 
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họ. Ai muốn dùng cái tài liệu đó cũng là quyền của người ta. Chúng ta không có quyền ngăn chặn, 
cấm đoán. Chúng ta có thể kiện nữa cũng tốt. Không kiện nữa cũng chẳng sao. 

Kết Luận: 
Tôi thiết nghĩ những đòi hỏi (trước đây) của ông Luyện là quá đáng. Đó là:  
- phải hủy bỏ toàn bộ những công lao của các nghiên cứu sinh (fellows)  
- phải có một đồng giám đốc là người của cộng đồng 
- trong Ủy Ban Thường Trực, phải có 3 người của cộng đồng, 3 người của WJC, người thứ bảy 

do hai bên bầu. 
Tôi cho rằng ai có tiền thì toàn quyền muốn làm gì, thuê ai, cho ai chỉ đạo, ấn định thành phần 

ra sao, miễn là trong vòng luật pháp, không ai được xía vô. Ở đây, ông Luyện nắm được việc làm... 
có vẻ là không hợp pháp nên mang sự việc ra tòa. (WJC cũng đã thừa láu cá để chỉ cấp fellowship, 
mà không tuyển nhân viên). Vậy, nếu ở thế thượng phong đi chăng nữa, thì cũng chỉ đòi được họ 
hủy bỏ những tài liệu của nghiên cứu sinh cộng sản và thay đổi điều kiện tuyển dụng là cùng. Theo 
thiển ý, tòa bác là hợp lý, vì cấp fellowship, một loại học bổng, không phải là tuyển dụng nhân 
viên. Và việc đưa lên tòa trên thì cũng chỉ có thể ở nội trong tiểu bang Massachusetts mới có luật 
cấm tuyển dụng cộng sản mà thôi. Mang ra ngoài có lẽ không ổn. 

Tuy nhiên, ông Luyện đã làm được một việc rất đáng hoan nghênh. Là dựa vào luật pháp của 
tiểu bang để tạo nên một vụ kiện, lưu ý mọi giới về một việc làm bỉ ổi, có hại cho tư cách của người 
Việt tị nạn. 

Thế mà ông Trương Vũ thì cứ nhắc tới nhắc lui rằng "trong bất cứ trường hợp nào... đều là 
những vụ kiện cá nhân" và "không đồng ý với những vận động có tính cách mập mờ như vậy". 
Nhưng chính ông Vũ lại viết: "Thật ra, ý định biến vụ kiện thành vụ kiện của cả cộng đồng đã 
thường xuyên được nói tới ngay từ những ngày đầu tiên". Thế thì rõ ràng là ông Luyện nhắm vận 
động cộng đồng kiện WJC chứ còn gì. Và cộng đồng đã hưởng ứng (như hai bài báo trích dẫn trên 
viết vào ngay tháng 9, tháng 10, 2000, sau cuộc tuyển dụng lần đầu và sau lời kêu gọi của ông 
Luyện). Vậy hẳn có một cái động lực nào mới khiến ông Vũ lại cứ cố tình vặn vẹo một cách kỳ cục 
như vậy. 

Ông Vũ lại nêu lên việc có những cuộc nghiên cứu Mỹ tại Việt Nam bất lợi cho nhà nước. Và 
hỏi những việc đó "có gây phẫn nộ cho chính quyền Việt Nam không?" Sao lại hỏi lạ lùng thế. 
Chẳng lẽ vì một lý do gì đó, nhà nước cộng sản Việt Nam không phẫn nộ về việc làm không vừa ý 
họ, thì cộng đồng người Việt ngoài này cũng không được quyền phẫn nộ về việc làm không vừa ý 
mình hay sao? Mấy ông bà thích cộng sản có cái thái độ rất khó hiểu là làm việc gì thiên cộng, có 
lợi cho cộng sản, có hại cho nạn nhân cộng sản thì viện đến tự do dân chủ, là mỗi người đều có 
quyền phát biểu, làm theo ý thích của mình. Thế nhưng hễ ai viết lách, xuống đường, phản đối họ, 
thì họ lại cho rằng làm thế là không được, là lạc hậu, xơ cứng, là không trọng... dân chủ, tự do, vv... 

Thêm nữa, tiến sĩ Trương Hồng Sơn (Trương Vũ) cứ cho rằng đại học Mỹ không làm việc 
nhảm nhí, "không tin những nghiên cứu ở đại học Mỹ cho phép hoặc khuyến khích tuyển viên thực 
hiện công trình của mình với một thái độ phản trí thức như vậy". Tôi thì thấy rằng ở cái xứ Mỹ này, 
phần lớn là thương mại (business) tuốt. Lợi nhuận vật chất (tiền bạc, money) là trên hết. No money, 
no honey. Cả đến tôn giáo nhiều khi cũng chỉ là những dịch vụ đầu tư kiếm lời, nói gì đến giáo dục, 
huống nữa lại giáo dục đại học, chuyên việc dạy môn học, đào tạo chuyên viên. Bằng không thì làm 
gì phải có cả đến hai cơ quan liên bang, American Association for Public Opinion Research và 
Office of Research Integrity để kiểm soát việc nghiên cứu của các đại học. Vả chính tiến sĩ Nguyễn 
Bá Chung cũng nói:  

Chỉ khi nào [những công trình nghiên cứu] được coi là khách quan, phát hiện được nhiều dữ 
kiện mới, có những đóng góp có tầm cỡ trong ngành, chỉ khi đó, nó mới có chỗ đứng trong cộng 
đồng nghiên cứu. 

Vậy không biết ông Trần Văn Thủy có là tuyển viên không, cuốn Nếu Đi Hết Biển có được coi 
là khách quan, vân vân và vân vân... không? Tiến sĩ Chung cũng còn nói:  
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Việc làm của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam/Mass (dĩ nhiên chỉ do MỘT SỐ NGƯỜI điều 
khiển) tương tự như một tờ báo cho phóng viên mình đi phỏng vấn một số người quen biết không đủ 
tư cách phát biểu, rồi tập hợp tất cả những ý kiến cá nhân cùng phe phái đó, viết một bài mạ lỵ đối 
tượng một cách bất ngờ. Ở xứ này, không một tờ báo nào có uy tín lại làm việc như vậy. 

Thế việc William Joiner Center cho phóng viên của mình vân vân và vân vân... thì là làm việc 
gì thế nhỉ? Tạm nhắc lại để tiến sĩ Chung, tiến sĩ Sơn nhớ việc phóng viên các báo chí Mỹ "có uy 
tín" viết về những việc tại Việt Nam. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng, để đỡ đòn cho sự xấc xược 
của người đi phỏng vấn và được phỏng vấn trong "công trình nghiên cứu" Nếu Đi Hết Biển, họ đã 
vội vàng moi cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế (của Trần Văn Thủy), in thành DVD và tung ra thị 
trường cộng đồng hải ngoại, ra cái điều cũng có nói xéo nhà nước cộng sản đấy thôi! Và hẳn là giá 
bán phải rất rẻ. 

Cuối cùng, có một điều mà các tác giả trích dẫn trên nêu lên, tôi cũng cho là rất cần lưu tâm. 
Đó là tiền của Rockfeller chi cho mục tiêu của cuộc khảo sát đã bị WJC làm cho lệch lạc. 
(Re)constructing the Identity and Place on the Vietnamese Diaspora không phải là vấn đề văn học. 
Ngay cả hiểu một cách ngớ ngẩn như ông Chung là "xây dựng và tái xây dựng diện mạo và quê 
hương của người Việt ở nước ngoài". Diện mạo (looks), quê hương (native land/fatherland) cũng 
chẳng là vấn đề văn học (literature). Họ bẻ quặt sang vấn đề văn học là để có thể mời các "đồng 
chí" của họ xỉ vả chúng ta. Vì, ngoài ra, về các lãnh vực khác, các "đồng chí" của họ không có khả 
năng. Cộng sản biết gì về chính trị ngoài chuyên chính Mác Lê; biết gì về kinh tế ngoài chuyện 
quốc doanh. Họa chăng có cuộc nghiên cứu về chiến thuật biển người, về phương thức đàn áp, bóc 
lột, hành hạ, giam cầm, tra tấn. Thì cộng sản Việt Nam đáng mặt quan thày toàn thế giới. Thế mà 
chính các vị đi kiện cũng lại theo đuôi họ mà bảo là vấn đề... văn học (literature), và lại còn tính 
làm chuyện đứng ra nghiên cứu... văn học sử (literature history/historical literature), thì quả thật tôi 
không hiểu nổi. Ngay trong phần mô tả công việc trong thông cáo tuyển dụng thì "literature" cũng 
chỉ là một trong rất nhiều phần phụ của cái "as well as Vietnamese history, literature and culture" 
mà thôi. Còn nếu nói đến văn hóa, thì to chuyện lắm. Nó bao gồm toàn thể cuộc sống quân sự, 
chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật,... thì mấy nhà 
văn nhà thơ nhép thể hiện được cái gì. Vì một món tiền hoặc vì phe phái mà cộng tác là điều hoàn 
toàn đáng thông cảm. Nhưng nhân danh văn hóa với công việc "xây dựng, tái xây dựng... diện mạo 
và quê hương" thì chỉ là ngu độn không biết mình là ai. Cho nên, nếu ông Luyện có thắng kiện, 
hoặc cộng đồng có tiền, có người, trước mắt, chúng ta cần rất nhiều cuộc khảo sát. Nhưng chưa thể 
là văn học hay văn học sử. 

 
1. Nay thì đã biết: Các người được tuyển chọn phải ở tại Boston 6 tháng.  
2. Năm thứ nhất: Hoàng Ngọc Hiến, Ph.D, University of Moscow; Michele Janette, Ph.D. Yale University; 
Nguyễn Huệ Chi, Graduate, Hanoi University; Kieu Linh Caroline Valverde, Ph.D, University of California-
Berkeley  
Năm thứ hai: Đặng Tiến, B.A University of Saigon; Đỗ Quyên, B.S, Hanoi Polytechnic School; Henry 
Nguyễn Hiếu Liêm, J.D, University of California; Nguyễn Thị Thanh, Ed.D, Harvard University; Karin 
Agular San Juan, Ph.D. Brown University; Tạ Chí Đại Trường, M.A, University of Saigon; Trin Yarborough, 
journalist. 
Năm thứ ba: Mariam Beevi, sinh viên tiến sĩ, University of California-Irvine; Sergel Blagov, nghiên cứu-
chuyên gia về Cao Đài-Hòa Hảo; Bùi Thị Lan Hương, nhà văn-nhà báo; Đỗ Minh Tuấn, họa sĩ, nhà văn, nhà 
thơ, kịch gia, đạo diễn; Maureen Feeney, sinh viên tiến sĩ, University of Michigan; Hoàng Khởi Phong, nhà 
văn-nhà báo; Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), nhà văn, nhà thơ, kịch gia, kinh tế gia; Nguyễn Mộng Giác, nhà 
văn-chủ bút tạp chí Văn Học; Nguyễn Vy Khanh, phê bình gia-thư viện học gia; Nguyễn Ý Đức, bác sĩ gia 
đình và lão khoa, sáng lập tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Baton Rouge và phụ cận; Phan Huy Đường, dịch 
giả, phê bình gia, triết gia; Phạm Xuân Nguyên, phê bình gia-chuyên gia về Văn Học Miền Nam Trước 1975; 
Meridel Rubeinteins, nghệ thuật gia, nhiếp ảnh gia, giáo sư thỉnh giảng tại Smith College; Trần Văn Thủy, nhà 
đạo diễn phim tài liệu xã hội; Indigo A. Wiliams, nghiên cứu gia, nhà hoạt động xã hội. 
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THẾ NÀO LÀ ĐẠO VĂN, THẾ NÀO LÀ SỬ GIA? 

 
Một người bạn ý chừng thấy tôi thích những chuyện lẩm cẩm, thỉnh thoảng lại gửi cho một vài 

tài liệu, với lời nhắn là đọc chơi cho biết. 
Ở bên Mỹ này, việc cơm no áo ấm thì dễ ợt, trừ chỗ ở thì hơi nặng, nhưng nếu chấp nhận xó 

nào cũng xong thì lại cũng chẳng còn thành vấn đề. Không bận tâm về nhà cửa nghênh ngang, xe 
cộ láng coóng, hơn nữa tự thấy hoàn toàn bất lực trước mọi vấn đề trong hiện trạng, cho nên tôi chỉ 
còn an phận, loanh quanh với những chuyện lẩm cẩm. 

Nhưng xin nhắc rằng tôi chỉ quan tâm đến việc, mà không đến người. Phần vì chẳng quen biết 
vị tai to mặt lớn nào, phần vì chỉ muốn giữa người thường dân nói chuyện thường thường với nhau, 
để cùng học hỏi trong cái tình cái lý bình thường, đứng ngoài cái lắt léo, kỹ xảo của những nhà 
khoa bảng, hàn lâm, bác thức. Tỉ như, với thường dân chúng tôi, một đứa bất hiếu bất mục là đứa 
đối xử tệ mạt với phụ huynh; một đứa trai lơ đĩ bợm là đứa lang chạ bất kể lời đàm tiếu của mọi 
người. Chúng tôi chẳng cần biết những động lực sinh lý, tâm lý, xã hội nào tạo nên kẻ đó. Vì lẽ 
giản đơn là cùng một đám trẻ, sao anh nó, chị nó, em nó vẫn sống khuôn phép, chí thú. Kẻ thì đóng 
góp cho xã hội, gia đình, bản thân. Kẻ thì phá hoại xã hội, gia đình, bản thân. Kẻ có công, kẻ có tội. 
Chúng tôi cũng chẳng lý đến việc đó có là tiền định do ý Chúa hay là do cái quả báo của cái nhân 
duyên kiếp trước. Vì những điều này đối với chúng tôi nó mờ mờ ảo ảo lắm. Vậy, với chúng tôi, 
trách nhiệm chính là ở chính nó. Tốt hay xấu phần chính vẫn là do chính nó tự tạo nên. 

Nói cho cùng, những cái khoa học, kỹ thuật, nguyên tắc, phương pháp, luật lệ,... nhà trường 
nhồi nhét thì cũng chỉ để áp dụng vào những cái gì cao xa, chúng tôi không hiểu nổi và cũng chẳng 
cần hiểu đến. Còn thì tối đại đa số hoàn cảnh, trường hợp trong cuộc sống con người vẫn là cứ dựa 
vào cái lẽ thường, cái lương tri (common sense). 

Vậy, cái tài liệu người bạn gửi cho tôi là về việc ông Vũ Ngự Chiêu-Nguyên Vũ-Chánh Đạo 
"minh xác" rằng ông Nguyễn Cần-Tú Gàn-Lữ Giang sử dụng tài liệu của ông để ngụy biện về "việc 
chia cắt đất nước và lòng người qua Hiệp Định Geneva" mà không hài xuất xứ, lại còn không chịu 
nhận người có tài liệu là sử gia. Nghĩa là có việc đạo văn, việc ông Diệm là thủ phạm phân chia đất 
nước, việc thế nào là một sử gia. 

Về việc đạo văn, theo trí nhớ của tôi, thì có lẽ ở Việt Nam có hai chuyện được nêu lên có qui 
mô. 

Chuyện đầu tiên là phe Tự Lực Văn Đoàn tố cáo phe Tân Dân lấy cốt truyện Đoạn Tuyệt (của 
Nhất Linh) để viết truyện Cô Giáo Minh (của Nguyễn Công Hoan). Cốt truyện đó là sự xung đột 
giữa lớp người già, cũ, ảnh hưởng nho học đông phương, với người trẻ, mới, ảnh hưởng tây học; và 
sự xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu của nền văn hóa Việt Nam xưa. 

Hồi đó, tôi tạm hiểu là phe Tự Lực chỉ cốt chọc phe Tân Dân. Hơn nữa là một kỹ thuật lôi kéo 
sự chú ý của độc giả để bán chạy sách báo. Chứ bảo cái cốt truyện xung khắc mẹ chồng nàng dâu, 
cái truyện cũ mới khó cùng chung sống là chỉ có riêng mình mới nhìn ra, còn người khác bắt chước 
thì hẳn là quá lố. Có nhiều ý nghĩ, nhiều hư cấu trùng hợp. Nhưng khi diễn tả, sắp xếp thì sẽ khác 
một trời một vực. Và đó chính là sự khác biệt về tài ba. Đâu có thể cốt truyện giống nhau mà cho là 
đạo văn. Trừ phi cuốn sau có những đoạn văn y hệt, những bố cục y hệt. Mà chuyện này thì khó có 
ai để cho xảy ra. 

Có lẽ vì thế nên chỉ có chuyện lời qua tiếng lại, mà không có chuyện kiện cáo nhau ở tòa. Mà 
chắc có ra tòa thiết tưởng tòa cũng sẽ bác đơn thôi, vì lấy đâu ra cơ sở. Vì cái mới của Nhất Linh... 
đoạn tuyệt, còn cái mới của Nguyễn Công Hoan... hòa giải hòa hợp với cái cũ. 

Ông Văn Cao viết về mối tình Trương Chi. Ông Phạm Duy cũng viết về mối tình Trương Chi. 
Cả hai đều dựa trên câu truyện dân gian. Chẳng ai băn khoăn về chuyện đạo cốt truyện dân gian 
hay người này đạo của người kia. Sau này, tôi nhớ có ông Nguyễn Tất Nhiên kiện ông Phạm Duy 
lấy thơ của ông làm lời bản nhạc. Chuyện này thì tòa xử ông Phạm phải trả tác quyền cho ông 
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Nguyễn. Hình như khá bộn. Tôi thấy là chuyện đương nhiên. Vì lời thơ nếu không 100% thì hẳn 
cũng hơn 50% là của ông Nhiên. Có người cho rằng ông Nhiên được ông Duy phổ nhạc là hân 
hạnh quá, mà lại còn kiện cáo. Có thể thực tế là như thế. Nhưng ngoài chuyện mỗi một nghệ sĩ có 
cái cao ngạo của họ, theo đúng lẽ thường, ông Duy phải thương lượng với ông Nhiên trước, thay vì 
không có một lời, ngang nhiên phổ biến bài nhạc lời thơ. Có thể ông Duy cũng nghĩ như người nào 
đó. Nhưng thế là quá ư ngạo mạn và thiếu sự tế nhị tối thiểu. 

Sang đến xứ Hoa Kỳ này thì khác đi nhiều lắm. Cũng theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì 
người Hoa Kỳ rất sính kiện cáo. Dĩ nhiên động lực chính là vì tiền. Vì thường giới viết lách Mỹ 
kiếm tiền bộn. Cũng vì thế luật lệ rất khắt khe. Như về bản quyền, tác quyền, về đạo văn hình như 
(thú thực tôi không biết rõ lắm) chỉ diễn tả một ý kiến tương tự (không cần ngôn từ tương tự) là 
cũng có thể bị kiện. Có nghĩa là ý kiến tương tự, mà lại còn diễn tả bằng lời lẽ tương tự là chắc 
chắn bị rắc rối rồi. Muốn khỏi bị rắc rối, nếu là dài dòng, thì phải xin phép, xin tắc và có sự thỏa 
thuận bằng văn bản đàng hoàng. Còn ngắn gọn thì phải ghi rõ bắt đầu trích dẫn (quote) để vào 
ngoặc kép, rồi đóng ngoặc kép ghi hết trích dẫn (unquote), kèm với tên sách, tên tác giả, nhà xuất 
bản, năm xuất bản, số trang. 

Tôi nghe nói tờ Viet Mercury ở San Jose đã bị một tờ báo Việt kiện vì dùng một câu của báo 
đó mà không xin phép cũng không ghi xuất xứ. Nguyên đơn được đền cả hơn 100,000 đô la. Ngược 
lại cũng nghe nói hiện này tờ Người Việt đang bị người Mỹ kiện vì dùng một câu của họ mà không 
có phép. 

Đó là giữa người Mỹ và người Việt, dĩ nhiên dùng luật lệ Mỹ. Còn giữa người Việt với người 
Việt thì lại khác, phải theo một vẻ khác. Làm sao có thể Mỹ 100% được, khi mình chỉ là Mỹ... giấy. 
Trừ phi đến đời con, đời cháu không kể. Đó là vì nhiều báo Việt ngữ quá, lại thường là báo biếu, 
không có tiền trả nhuận bút. Lại cũng nhiều người viết quá. Ai muốn viết gì thì viết. Viết rồi gửi 
biếu... báo biếu. Người viết không giữ tác quyền. Báo biếu không giữ bản quyền. Chưa kể nay lại 
còn internet. Cứ phóng lên, ai muốn chép xuống cứ việc. Thế thì nói đến bản quyền, tác quyền, 
văn... quyền nó hơi buồn cười. Vậy câu chuyện bản quyền (copyright) giữa chúng ta nó ra sao? 
Hình như phải nạp bản tại Library of Congress xin bản quyền. Và bản quyền cũng chỉ có thời hạn 
trong vòng mấy chục năm, chứ không còn vô tận như xưa nữa. Nhưng khi nào thì phạm luật bản 
quyền, tác quyền, phạm tội đạo văn? Theo như cái lẽ thường mà tôi nói trên đây, thì khó có thể cho 
rằng nêu lên một ý nghĩ tương tự là đạo văn. Ví dụ viết rằng ông Ngô Đình Diệm chủ trương gia 
đình trị. Ông nghĩ như thế, người khác cũng có thể nghĩ như thế, chắc gì ai "đạo" của ai? Viết ra 
một nhóm chữ tương tự cũng khó có thể cho là đạo văn. Ví dụ "hùm xám Cai Lậy" (Nguyễn Văn 
Tâm), "hung thần Chợ Đệm" (Nguyễn Văn Trấn). Có thể ông là người đầu tiên... phát minh ra mấy 
chữ đó, nhưng bao nhiêu người cũng viết những chữ đó, mà đâu có nhất định là họ "đạo" của ông? 
Nếu thế thì bao nhiêu văn bản của cộng sản đều là các bản đạo văn cả. Vì bản nào cũng nêu đúng 
boong cùng một ý nghĩ, cũng dùng đúng boong một ngôn từ. Lại có những nhóm chữ của riêng một 
người mà nó thành quá thông dụng đến biến ra của chung. Ví dụ nói đến chuyện ngàn trùng xa 
cách, chuyện gửi gió cho mây ngàn bay, chuyện cô nhân tình bé nhỏ, có ai quan tâm phải ghi trích 
dẫn từ đâu, của ai nữa? Cũng vậy, có những sự kiện dù chỉ một số ít người ghi nhưng rồi nó thành 
đương nhiên, khi nhắc lại chẳng ai đòi hỏi phải ghi xuất xứ. Tỉ như việc vua Hàm Nghi xuất bôn 
hay vua Duy Tân rời hoàng cung. Hoặc như việc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ lần đầu lên Đà 
Nẵng, ông Đoàn Thêm ghi. Khi viết đến sự kiện này, tôi tìm ở sách của ông Đoàn. Đáng lý tôi phải 
ghi chú chi tiết này. Nhưng hỏi thực ra có cần thiết không? 

Thế cho nên, tôi thiển nghĩ người viết lách quá ư cẩn thận thì cho những thứ đó vào ngoặc kép 
hay viết chữ nghiêng là cùng. Chứ mỗi lần mỗi ghi chú, thì phiền người viết, người đọc lắm. Tôi đã 
từng đọc một tài liệu (Mỹ) dài 97 trang, thì bài viết là 72 trang chữ lớn, chú thích là 25 trang chữ 
nhỏ. Nản vô cùng! Nhưng cũng có những tác giả Mỹ khá thông minh, biết tránh cái tệ nạn này. Tỉ 
như Stanley Karnow. Trong cuốn Vietnam, A History, dày 750 trang, suốt 670 trang sách, không hề 
có một cước chú, ông ta chỉ dành 20 trang cuối sách, chia theo từng chương, để nói về xuất xứ, đỡ 
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khổ cho người đọc hết sức. Vì vậy, điều ông Chính Đạo-Nguyên Vũ-Vũ Ngự Chiêu phiền trách, tôi 
thấy quá đáng. Ông Chính Đạo có công tìm thấy những sự kiện như Nguyễn Tất Thành nạp đơn xin 
học Trường Thuộc Địa, ông Ngô Đình Thục viết thư cho toàn quyền Đông Dương kể công cha con 
với Pháp để xin sự khoan hồng cho các em,... Cái việc này thực ra là do các học bổng tạo cho ổng 
điều kiện lục lọi các văn khố. Lục thì tình cờ sẽ gặp, không sớm thì muộn, không người này thì rồi 
cũng có người khác. Cái công là sớm công bố để mọi người cùng sử dụng. Nhưng khi nó được 
quảng bá rồi, thì kể như thành việc đương nhiên. Khi nói về Nguyễn Tất Thành, về Ngô Đình Thục, 
người ta nhắc đến những việc đó, thiết tưởng không nhất định phải hài ra xuất xứ. Và như thế 
chẳng phải cướp trộm gì tim óc của ai. Ngoại trừ trường hợp muốn cho người đọc không nghi hoặc 
hay muốn giúp họ lục tìm, tham khảo dễ dàng. Chứ nếu cứ mỗi sự thực lịch sử đều phải ghi xuất xứ 
thì đọc bài viết sẽ đáng nản vô cùng. Vì mỗi câu viết, mỗi sự kiện đều có lẽ có xuất xứ hết. Bây giờ 
đến luận cứ của ông Chính Đạo cho rằng vì "bị áp lực của cả ngũ cường... trong một thế giới luật kẻ 
mạnh" nên Việt Cộng phải "chấp nhận đình chiến và tập trung quân ở phía Bắc vĩ tuyến 17, với lời 
hứa hẹn là sẽ bàn thảo việc tổng tuyển cử hai năm sau". Vì thế "cho rằng Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng Sản Việt Nam đã chia cắt đất nước và lòng người qua Hiệp Định Geneva vào năm 1954" là 
sai. Mà rằng "Ngô Đình Diệm mới là người chịu trách nhiệm chính về việc chia đôi đất nước và 
dân tộc, khi thành lập chế độ tiền đồn chống cộng". Nói trong một thế giới luật kẻ mạnh, người 
cộng sản phải tuân phục, thì người không cộng sản cũng có làm gì được hơn là tuân phục. Nhưng 
khác nhau và hơn nhau là ở chỗ là sẵn sàng ký kết và không chịu ký kết. Dù muốn dù không, ký kết 
là bằng lòng, không ký kết là không bằng lòng. Dù là với kẻ mạnh. Cũng dễ hiểu, vì khi ký, người 
cộng sản nhiều hi vọng là hai năm nữa tổng tuyển cử họ sẽ được toàn đất nước, vì họ là kẻ mạnh. 
Nhưng cũng không thể loại bỏ điều họ thừa biết rất nhiều người không cộng sản không chịu bó tay. 
Vậy thì khi ký kết, chuyện chia cắt đất nước và lòng người, dù là tạm thời, không thể không nằm 
trong đầu óc họ. Dĩ nhiên là dù vậy họ vẫn mong và mưu toan để một ngày nào đó thống trị toàn 
thể đất nước và dân tộc, dưới chế độ cộng sản của họ. Bằng chứng là họ đã chôn khí giới và gài 
người ở lại. Đừng mang những văn kiện, giấy tờ Geneva ra để mà làm luận cứ. Sử gia hay luật gia 
cũng chẳng thể qua được cái thực tế. Ngay cả ngũ cường khi ép ký kết cũng thừa biết các điều 
trong Hiệp Định chẳng bao giờ được thi hành, nếu không nói là chính họ chủ trương chia cắt đất 
nước và lòng người. 

Bằng chứng là chính ông Chính Đạo viết như thế: 
Ngày 17-6, Lai [Châu Ân] gặp Bidault cho biết đồng ý có hai nước Việt Nam (Cuộc Thánh 

Chiến Chống Cộng, trang 138). Ngày Thứ Tư 23-6, Lai gặp Mendes France ở Berne thủ đô 
Switzerland. Lai, theo Chauvel nói với Dillon, chấp nhận có hai nước Việt Nam (sđd, trang 139). 
Ngoài ra, cả Liên Xô lẫn Trung Cộng đều muốn chấp nhận sự hiện hữu trên thực tế hai nước Việt 
Nam, theo kiểu Đông-Tây Germany hay Nam-Bắc Triều Tiên (sđd, trang 146). 

Bằng chứng là đến kỳ hạn tổng tuyển cử, có nước nào nhắc nhở đến nữa đâu. Còn trách ông 
Diệm thì là ngoan cố trước sự thực. Ngoài ông Diệm, còn có các đảng phái quốc gia, các giáo phái 
Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, các người di cư, các người chống cộng cương quyết không đội trời 
chung với cộng sản. Đâu có phải là "trách nhiệm" của một mình ông Diệm. Thế thì việc tạm thời 
chia cắt đất nước là điều được đương nhiên chấp nhận (cũng như cộng sản). Và họ cũng mong một 
ngày nào đó làm chủ toàn thể đất nước và dân tộc, nhưng với một chế độ tốt đẹp và lòng người vẫn 
chỉ là một. Người Việt Nam, Trung Nam Bắc, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người quốc gia. Chỉ nhóm 
đảng viên cộng sản cao cấp mới là người quốc tế, muốn tạo đảng viên của họ thành người quốc tế, 
để thống trị quốc gia dân tộc. Trên đây là suy diễn theo cái lẽ thường, trái hẳn với điều ông Chính 
Đạo viện dẫn. Ông Chính Đạo lại nhắc tới nhắc lui là hãy tìm đọc bài "Từ Điện biên phủ tới 
Geneva" trong cuốn Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng của ổng. Tôi đã tìm đọc. Và tôi bỏ hết những 
"áp lực của ngũ cường", mà chỉ trích phần ổng nói về Việt Cộng: Ngày Chủ Nhật 29-11-1953, báo 
Expressen... bỗng đăng bài phỏng vấn Hồ Chí Minh... Hồ nói sẵn sàng cứu xét mọi đề nghị của 
Pháp, nhưng chỉ thương thuyết với Pháp (trang 129). 
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Ngày 14-12-1953, Hồ Chí Minh nhận lời thương thuyết với Pháp... Trong khi đó... tại Vienna, 
(khi) Lê Đình Thám, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Hoa Bình, tuyên bố có thể tìm một giải pháp hòa bình 
ở Việt Nam (trang 130). 

(Ngày 15-3-1954, Chu Ân Lai điện thư cho Hồ, đề nghị nên chọn một tuyến chia cắt tương đối 
rõ ràng để khu vực do VNDCCH kiểm soát tương đối toàn vẹn. Vĩ tuyến 16 có thể là một lựa chọn. 
Lai cũng mời Hồ sang Bắc Kinh để thảo luận vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4-1954...). Hồ và 
Phạm Văn Đồng tới Bắc Kinh.... Hồ và Đồng bay qua Nga (trang 131-2). 

Những buổi họp bí mật của Ủy Ban Quân Sự Pháp-Việt Minh bắt đầu ngày 2-6-1954 giữa Tạ 
Quang Bửu, Hà Văn Lâu cùng tướng Delteil và đại tá Marcel de Brebisson. Ngày 10-6, trong một 
cuộc họp mật, Bửu đột ngột gợi ý cho việc chia cắt Việt Nam... Nguyên tắc chia đôi Việt Nam đã 
được Hà Nội đề xướng (trang 136). (Lai thuyết phục Hồ nên chấp nhận chia đôi Việt Nam... Theo 
tài liệu Trung Cộng), Hồ đồng ý. Ngày chủ nhật 5-7, theo tư liệu Trung Cộng, Bộ Chính Trị Đảng 
Lao Động Việt Nam ra nghị quyết theo chiều hướng lời cố vấn của Lai (trang 142). Hồ chỉ trích 
bọn "tả khuynh" [khi bọn này] chống lại việc tạm thời chia cắt Việt Nam... Tại Geneva, ngày 8-7, 
đại diện quân sự Việt Minh đề nghị ranh giới ở phía bắc Tuy Hòa 40 cây số (trang 143). 

Buổi chiều Thứ Ba 20-7, họp mật tại Villa Le Bocage, tư dinh của Molotov. Tham dự có 
Mendes France, Chu Ân Lai, Anthony Eden và Phạm Văn Đồng. Molotov quyết định vĩ tuyến 17 
(VM đòi vĩ tuyến 16, Pháp đòi vĩ tuyến 18)... Thứ Tư 21-7, Hiệp Ước Geneva được ký kết. Căn bản 
là hiệp định quân sự ký giữa Tạ Quang Bửu và Delteil. Việt Nam chia làm hai vùng tập trung, ranh 
giới là vĩ tuyến 17 (trang 145). 

Thế thì Việt Cộng có tích cực muốn chia đôi đất nước, lòng người hay bị áp bức?  
Kết Luận: 
Nói bị áp lực của kẻ mạnh thì phải tuân theo là đúng, làm khác đi là sai là một lý luận ngược 

đời. Thế khi kẻ mạnh ấn định chia đôi nước Đức, nước Cao Ly có ấn định việc hai xứ sở chia làm 
bốn nước không. Khi có cơ hội, các nước "ban tích" có tự động tách ra khỏi Liên Xô không? Chính 
những kẻ mạnh có đồng ý về quyền dân tộc tự quyết không? Khi có khả năng, có trường hợp những 
dân tộc, những lãnh thổ tự tuyên bố thành lập quốc gia độc lập, tách ra hay sát nhập vào một quốc 
gia khác không? Nếu mọi sự đều cứng nhắc theo quyết định của các kẻ mạnh, của công pháp quốc 
tế, thì đã chẳng có những hội nghị, hiệp định, công nhận, hợp thức hóa cái này cái kia. 

Mà "nhiệm vụ chính yếu một người học sử" cũng không nhất định chỉ là "truy tìm những tài 
liệu mới, hầu tái dựng các biến cố gần đúng với sự thực nhất". Có những người viết sử, nhìn sử 
theo con mắt duy vật, con mắt duy tâm, con mắt xã hội, con mắt kinh tế. Có nghĩa là rất khác nhau. 
Sử gia không nhất thiết chỉ là "những người từng được huấn luyện ngành sử học, tối thiểu phải tốt 
nghiệp bằng tiến sĩ bộ môn sử học và tiếp tục dạy hay nghiên cứu chuyên nghiệp ngành này". "Văn 
minh đã phát triển như nước Mỹ, dân luật Mỹ" cũng chẳng có quyền bắt ai về "tội phỉ báng" khi 
cho rằng người này người nọ không phải là sử gia, là luật sư, là giáo sư, là bác sĩ, là kỹ sư,... mặc 
dù có đầy đủ bao nhiêu điều kiện. Hay ngược lại cứ gọi là sử gia, là luật sư, là giáo sư, là bác sĩ, là 
kỹ sư,... mặc dù thiếu rất nhiều điều kiện. Vả chăng thiếu rất nhiều điều kiện mà ngay cả Hoa Kỳ 
cũng chẳng giám chối bỏ Khổng Tử không là sử gia, Tư Mã Thiên không là sử gia, Trần Trọng 
Kim không là sử gia. Gọi ai là gì thì gọi, miễn là ngôn từ lịch sự, không dùng những tiếng những 
chữ hạ cấp, xúc phạm thì văn minh Mỹ, dân luật Mỹ làm sao kết tội được? 

Tóm lại, sử học, luật học, học thuật, văn bằng,... mọi cái sớm muộn đều phải điều chỉnh theo 
thực tế, theo lẽ thường, theo lương tri. Chứ không phải ngược lại. Luật học, sử học dạy những 
khuôn thước nhưng chẳng phải là chân lý, chẳng thể ấn định cứng nhắc sự việc phải là thế này, 
không được là thế kia. Luật học, sử học chỉ phát sinh sau thực tế và dựa vào thực tế chứ không phải 
ngược lại. Vì thế mới có tòa án, quan tòa, công tố viên, luật sư nguyên cáo, bị cáo và phụ thẩm 
đoàn. Vì thế mới có sử gia trường phái này trường phái nọ, sách sử này sách sử kia. 
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NHỮNG CHUYỆN QUÁI DỊ 
 
Lâu lắm tôi mới có dịp về... thủ đô tị nạn. Việc phải làm là tới các tiệm sách kiếm xem có cuốn 

nào nên mua. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chắc "chợ văn" èo uột lắm. Vì cho rằng hầu như hết đề tài 
rồi. Nghĩa là ngoài các đề tài "anh anh em em, mây bay gió thổi, sáng nắng chiều mưa". 

Ấy thế mà đến nơi, tôi gần như té ngửa. Có tiệm trang hoàng hoàn toàn mới (Văn Khoa), có 
tiệm chẳng những trang bị hoàn toàn mới mà lại còn bành trướng gấp đôi (Tự Lực). Thế là thế nào? 
Vào tới nơi, thì lại còn ghê hơn, gần ngất xỉu. Đầy nhóc sách, toàn sách bên nhà. Ngất xỉu là vì hễ 
là sách bên nhà thì là của nhà nước cộng sản. Thế thì ra người tị nạn chúng ta trực tiếp trắng trợn 
tiếp tay cho nhà nước bạo quyền cộng sản rồi. Thành ra ở xa "cộng đồng tị nạn" cũng có cái hay. 
Là không biết gì đến những cái trái tai gai mắt, không biết gì đến cái nguy hiểm tày trời. Thì lúc ra 
về với Tổ Tiên hay với Chúa với Phật cũng thảnh thơi nhắm được hai con mắt. 

Nhưng chẳng may về đến... thủ đô tị nạn, nhìn thấy quang cảnh thế bỗng nhớ lại là cái nhà ông 
tổng thống hút mà không hít, làm tình mà không cò cưa (making love but no intercourse) Bill 
Clinton có ký cái Thương Ước Song Phương (Bilateral Trade Agreement) với Việt cộng, nhưng 
phần phụ lục C1 thì không song phương (bilateral) mà lại cho Việt Cộng đơn phương, một chiều 
xuất cảng các văn hóa phẩm sang Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là ông Clinton đâu có cần quan tâm đến việc 
Việt cộng có cho văn hóa phẩm Hoa Kỳ xuất cảng sang Việt Nam hay không. Còn văn hóa phẫm 
Việt tị nạn thì hẳn nhiên là không được phép nhập Việt Nam rồi. Nhưng ký thì ký, có mang được 
sách vào Hoa Kỳ cũng chỉ có hai trường hợp: Chính nhà nước Việt cộng đưa sang hay người Việt tị 
nạn đưa... về. Có lẽ có cả hai. Ở những tiệm vẫn còn lúi xùi thì là tự ý đi Việt Nam mua về bán. Ở 
những tiệm phát triển khang trang thì hẳn có sự yểm trợ người, vốn của nhà nước cộng sản. Thế thì 
mấy ông bà chống cộng của "thủ đô tị nạn" làm gì mà để họ hoành hành quá vậy. Hay là chuyện 
văn hóa không có gì quan trọng? Có lẽ chẳng có gì quan trọng thật. Và cũng có lẽ các ổng các bả 
tôn trọng tự do của mọi người. Mà mọi người thì thích đọc sách của cộng sản, của thiên cộng sản. 
Chả thế mà cuốn Nếu Đi Hết Biển của ông Trần Văn Thủy bán chạy vo vo. Đã tái bản rồi, lại còn 
kèm cả cuốn phim tài liệu do các anh tài không "chạy trốn tổ quốc" tiếp tay sản xuất để bán kèm 
với sách. 

Trong khi đó tác giả chống cộng kiếm ra người xuất bản cho thì còn khuya. Còn nếu tự xuất bản 
lấy, thì các nhà sách luôn luôn quịt, không trả tiền sách gửi bán. Có thể chỉ vì bản chất bẩn thỉu cá nhân, 
nhưng cũng có thể vì chỉ thị của nhà nước cộng sản, để kềm kẹp văn hóa tị nạn, chống cộng. Không biết 
sách của nhà nước Việt cộng, các ông các bà đó có giám quịt không. Hay phải trả tiền mặt ngay tắp lự. 
Dù sao cũng chẳng trách họ. Có thể họ chạy trốn cộng sản đấy. Nhưng chạy trốn là vị cộng sản không 
cho họ làm ăn, khiến họ đói rách. Nay cộng sản cho họ làm ăn. Thì họ là con buôn, cái gì lãi nhiều là họ 
làm. Thương lái bất tri vong quốc hận. Sách phe ta bán nhiều lắm cũng chỉ được 30/40% giá đề. Sách 
của Bác Đảng thì ăn gấp năm, gấp mười lần: Cuốn Trúng Số Độc Đắc giá đề của nhà nước Việt cộng là 
28,500, tạm gọi là 2 dollars, mua nhiều nhất là 1 dollar. Về đây bán... 8$! Cuốn Vương Triều Hoàng Đế 
Trung Quốc đề 50,000 (vốn cỡ 1$50) bán 15$, cuốn Các Triều Đại Việt Nam đề 20,000 (vốn cỡ 0$50) 
bán 10$00, cuốn 20 Nữ Nhân Trung Quốc đề 25,000 (vốn cỡ 0$75) bán 8$00, cuốn 10 Đại Gian Thần 
Trung Quốc đề 67,000 (vốn cỡ 2$) bán 16$00, vân vân... 

Nhưng theo một người bạn ngụ tại "thủ đô" cho biết, thì chính do việc làm của họ thấy êm ru 
nên Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mãi của nhà nước cộng sản sẽ chính thức mở văn phòng ở San 
Diego, California để thúc đẩy các dịch vụ buôn bán và đầu tư moi tiền người Việt tị nạn. Chúng đã 
tính lập ngay tại "thủ đô tị nạn" đấy, không ngờ bị liên tiếp vụ Cờ Vàng rồi nghị quyết thiếu thân 
thiện của hai thành phố Westminster và Garden Grove nên họ đành hãy tạm thiết lập ở San Diego. 
Bây giờ là triều đại ông Bush, và cũng đến lúc thỏa ước thương mại được xét lại và tái ký, quí vị có 
thấy phải làm cái gì không? 

 
* 
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Một tin cho biết ca sĩ Mỹ Tân (trong nước) hát bài You're Not From Here của Lara Fabian (Gia 

Nã Đại) hay ho đến mức nào không biết khiến nhà nước Gia Nã Đại phải tặng giải Maple Leaf 
(Phong Diệp), qua tòa lãnh sự tại Sài Gòn. Bộ nhà nước Gia Nã Đại hết việc làm rồi hay sao mà lo 
đến chuyện ngồi nghe hát để ban giải thưởng. Nhưng nhàn cư lại có tiền, muốn làm gì thì làm, mặc 
kệ họ. Điều quái dị là một chuyện vớ vẩn như thế, nhà nước Việt cộng cũng cho là quan trọng. 
Nhất là lại thở ra cái mùi cóc chết. 

Lê Ngọc Cường, cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin, tuyên 
bố: 

Những giải thưởng liên quan đến nghệ thuật phải căn cứ theo thành tích thực thụ, có sự xem 
xét, đồng ý của Bộ Văn Hóa Thông Tin. Chứ tự làm thì không có giá trị về pháp lý với nhà nước 
Việt Nam. 

Văn học nghệ thuật thì cần gì có giá trị về pháp lý hay không. Nó chỉ hay hoặc không hay, ăn 
thua gì đến nhà nước. Điều ông Cường tuyên bố chỉ giản dị là bất kỳ cái gì cũng phải do nhà nước 
Việt Cộng cho phép mới được. Còn nhà nước Gia Nã Đại, tòa lãnh sự Gia Nã Đại cho cái gì là hay, 
khen ngợi hay tưởng thưởng cái gì là tùy họ, chẳng ai cấm, nhưng cũng chẳng ai hoan nghênh. Nhà 
nước thì ăn nhập gì đến vấn đề thưởng thức văn nghệ, ngoại trừ món tiền thưởng. Nhưng trong vụ 
này, ý hẳn ca sĩ Mỹ Tân không thể nào được nhận lời khen, bằng khen hay tiền thưởng. 

Đối với tất cả ai không là cộng sản thì cho là khó hiểu nhưng các một số các ông bà tranh đấu 
viết lách đòi hòa hợp hòa giải lại cứ đòi giao lưu, nghĩa là họ am hiểu nhà nước cộng sản lắm. Thế 
thì đầu óc họ ra làm sao? 

 
* 

 
Ngày Thanh Minh (Memorial Day), ông Hà Thế Ruyệt, "phó thủ tướng chính phủ Nguyễn 

Hữu Chánh" mang quan hầu tướng tá tới Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster đặt vòng hoa 
lại bị một phe cản không cho thực hiện. Đối với người ở xa như tôi thì thấy thật quái dị. Ai muốn 
tưởng nhớ ai thì tới thăm nom, hỏi han, biếu xén là chuyện tất nhiên. Thế mà sao lại bị cấm đoán? 
Hỏi ra thì chuyện đời nó không giản dị. 

Thiên hạ cho biết "chánh phủ của ông Chánh muốn biến cái sự việc đặt vòng hoa này thành 
long trọng, với tính cách phái đoàn chính phủ". Trái lại, phe ngăn cản gì thì cho rằng Đài Chiến Sĩ 
Việt Mỹ là của người chống cộng, mà "chính phủ của ông Chánh lại... thân cộng". Hơn nữa ông 
Ruyệt, đại diện cho ông Chánh, lại nói rằng, theo "thủ tướng Chánh, chánh phủ được nghị viên 
thành phố mời tới đặt vòng hoa để tặng chìa khóa danh dự của thị xã." Ông nghị viên được triệu 
thỉnh tới, nói có chuyện mời gọi gì đâu. Ông "phó thủ tướng" tấu trình nội vụ, thì ông "thủ tướng" 
đánh bài... qua cũng đâu có biết!!! 

Đó là theo tin tức của ông Nguyễn Ngọc Chấn, cơ sở CNN. Nhưng ông Ruyệt lại cải chính là 
CNN loan tin bịa đặt, đâu sự việc đâu có như thế và dọa ông Chấn phải cực lực cải chính, bằng 
không ông sẽ kiện tới chỉ. Ông Chấn thì lại thách thức, và khẳng định ông còn nguyên bản thu tiếng 
nói của ba bề bốn bên, không sót một lời nào. 

Thế là thế nào? Ai nói đúng, ai nói sai? Hay là đều sai cả. Vì hễ là chính trị và truyền thông 
Việt Nam (hay Mỹ gốc Việt) thì nó phải là như vậy?  

 
* 

 
Lục đống báo chợ cũ ra thấy hình ảnh ông Nguyễn Chí Thiện ở khắp nơi, thảm hại quá. Ông 

sang đây, chỗ nào cũng lê lết, quan hôn tang tế, cả ở những chỗ chẳng liên quan gì với cái chuyện... 
ngục sĩ: ra mắt sách tào lao, phục hồi một tinh thần ấm ớ,... 
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Hình ảnh của ông đã chẳng làm cho những buổi hội họp đó sáng sủa thêm chút nào đã đành. 
Ông đâu có thuộc loại tài hoa son trẻ, hào hoa phong nhã. Nhưng cái khổ là thường thường ông cứ 
leo lên bàn chủ tọa, hoặc nắm micro nói năng nhăng nhít. 

Dĩ nhiên nó có cái lý do của nó: Những cuộc hội họp đó cho rằng chưa đủ hào quang, muốn có 
ông cho nó có mòi... chống cộng. Nhưng, phần ông, là người chống cộng, thì đến những chốn đó 
làm gì. Ý chừng ông tự thấy mình là... nhân sĩ cộng đồng, nên tuần chay nào cũng phải có phần 
nước mắt. 

Người bạn tôi cư ngụ tại "thủ đô" thì lý giải khác, cho rằng rất nhiều người thuộc loại có tuổi ở 
cộng đồng người Việt Quận Cam này ở trong cái trạng thái chẳng làm vương làm tướng gì nổi, 
cuống lên, đành chỗ nào cũng nhảy vô, ít ra cũng có tí miếng no bụng, biết đâu lại còn tí tiếng là 
được ngồi bàn chủ tọa, được cầm micro. Gần đất xa trời rồi, không làm gấp, làm nhiều, mấy hồi đã 
đi ngủ với dun với dế. 

Thảm đến vậy sao? Chỉ nghĩ thôi, tôi đã phát rủn, mau mau rời bỏ cái... thủ đô tị nạn, tìm về 
nơi đèo heo hút gió, thở hít không khí trong lành.  

 
* 

 
Gặp một người quen ngụ tại "thủ đô" cho biết sẽ về thăm Việt Nam. Thú thực không biết tình 

trạng hiện tại Việt Nam, nên tôi nhờ vị này khi trở lại Hoa Kỳ làm ơn cho biết thực sự nó ra làm 
sao. Vị này là dân khoa bảng, hồi xưa ở bên nhà vừa lãnh đạo một tổ chức tranh đấu có thế giá vừa 
giữ chức vụ nhà nước khá lớn. Tôi cũng nhắc vị đó quan tâm nhất là chuyện đấu đá giữa các cộng 
sản gạo cội, chuyện ông Kỳ "phản tỉnh". 

Vừa đây, vị đó cho biết: 
Chỉ nằm ở Sài Gòn, nên chỉ có thể nói chuyện Sài Gòn. Không ra Bắc nên không hiểu ngoài đó 

ra sao. Không về thôn quê miền Trung, miền Nam nên cũng mù tịt, chẳng hiểu dân tình no đói thế 
nào. Còn Sài Gòn thì đường sá xe cộ hỗn loạn lắm. Nhà cửa xây cất nhiều nhưng rất bừa bãi. Dân 
chúng xem ra không đói rách. Có một hiện tượng khá đặc biệt là ở các nhà mà tôi tới, nhà nào cũng 
hai ba đầy tớ. Mà lại không phải đầy tớ loại xưa kia, toàn những người giáng sinh viên, học sinh cả. 
Công tháng cỡ 20 đô la. Tôi nghĩ đây là những người ở thành phần lương thiện, chọn con đường 
này thay vì bán dâm. Tôi không có đảm lược mò tới những nơi mua dâm, bán dâm, nên không rõ 
tình trạng cái... đại kỹ nghệ này của xã hội xã hội chủ nghĩa nó mần răng. Về những chuyện đấu đá 
thì chẳng ai nghe, chẳng ai thấy. Ông Kỳ có về hay không cũng chẳng ai biết. Đó là thăm hỏi 
những người cùng tầm cỡ với mình, nói gì người dân thường. Duy có một vị bạn y khoa bác sĩ 
quen, khi biết chuyện ông Kỳ đã về, đã sinh hoạt thế này, tuyên bố thế nọ, thì chửi ầm ĩ lên: "Cái 
thằng khốn nạn, sao nó lại có thể vô liêm sỉ đến thế. Còn cái chuyện đấm đá thì phe Võ Nguyên 
Giáp cũng nhi nhô thế thôi chứ chả làm nổi cái... mẫu gì!!!" 

Vậy ra bên này cứ ồn ào, chứ bên nhà êm ru, ít nhất ở Sài Gòn – và có thể ở Miền Nam. 
 
 

 
VẤN ĐỀ HÔM NAY 

 
1. Những Chủ Nghĩa Tuyệt Vời  
Trước đây, tôi có biết nhiều chủ nghĩa... siêu việt lắm, nhưng thiếu chữ nghĩa nên đành ngậm 

tăm. Nay, bỗng nhiên, cùng một lúc, bao nhiêu những danh từ mới mẻ, hay ho, thanh tao nhảy ra 
một lúc, làm tôi không thể không viết bài này.  

a. Chủ Nghĩa Cáo Hồ 
Thực ra mấy ông cộng sản ngày nay có biết cái gì về chủ nghĩa cộng sản. Có nghĩa là các ổng 

cũng chẳng có tội nợ gì về các tội ác trời không dung đất không tha của những tên Hồ Chí Minh, 
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Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Độ, Bùi Tín... Những tên này là kẻ gây chiến tranh, đấu 
tố, tàn phá đất nước. Còn các ổng cũng chỉ như con cái các cường hóa ác bá được của cải địa vị cha 
mẹ để lại thì cố giữ mà hưởng, vậy thôi. Có quyền, có tiền, chẳng ai nhả ra cho kẻ khác cả. Còn so 
sánh ra, thì phải công nhận là các ông cộng sản thế hệ trẻ cũng không đến nỗi tàn bạo dã man, ác ôn 
côn đồ quá đáng như lũ cha anh. Thế mà mấy tên cộng sản gian ác già lại cứ chê bai các ổng, mượn 
danh nghĩa tự do dân chủ bịp bợm để hòng trở lại nắm quyền vơ vét. 

Già trẻ gì thì cũng cứ nắm chắc vai trò thống trị. Chủ nghĩa cộng sản, thiên triều Nga Xô đã đi 
bương. Nên cả hai phe cộng sản cha, cộng sản con đành bày trò "tư tưởng Hồ Chí Minh" để biện 
minh cho việc ngồi trên đầu trên cổ dân. Dĩ nhiên chẳng ai thấy Hồ Chí Minh có tư tưởng con mẹ 
gì. Tôi cũng vậy. Nhưng có điều này thì các ông cộng sản ngày nay nhìn không ra, là chủ nghĩa Hồ 
Chí Minh thì nó rành rành. Đó là chủ nghĩa cầm nhầm. 

Nói nôm na hơn, đó là chủ nghĩa... ăn cắp. Ông Hồ Chí Minh thành công là nhờ ăn cắp đủ thứ. 
Ổng ăn cắp tên Nguyễn Ái Quốc, ổng ăn cắp các tác phẩm của người khác, ổng ăn cắp danh ngôn 
của thiên hạ vân vân và vân vân. Vậy, muốn hiếu với Bác, trung với Đảng, muốn thành công như 
Bác thì các đệ tử con cháu ông Hồ phải càng giỏi chôm chĩa bao nhiêu càng xứng đáng với Bác, 
với Đảng với Nhà Nước xã hội chủ nghĩa. 

Cho nên các ông Bảo Chấn, Quốc Bảo chôm chĩa nhạc Nhật, nhạc Pháp kiếm cơm, nhóm 
iCMS của cậu (vì người dự thi phải dưới 30 tuổi) Nguyễn Công Kha ăn cắp công lao của Stephen 
Fraser để lãnh Giải Thưởng Trí Tuệ VN 2003 là chuyện đương nhiên. Thế mà cái nhà ông Lê Lô (ở 
ngay trong nước) nào đó lại còn phàn nàn là:  

Đối tượng dự thi đòi hỏi dưới 30 tuổi thì có phải trên 30 coi như hết trí tuệ chăng; là ban trao 
giải tổ chức công phu, ban giám khảo toàn là giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu [lại như vậy] là 
nguy hiểm cho dân tộc thường tự hào có hàng ngàn năm văn hiến [mà] lại ăn cắp của nước ngoài, 
như một sự lan truyền bệnh dịch nhưng có giấy phép của Đảng, những chuyên gia trẻ tuổi Việt 
Nam lần lượt lấy của người làm của mình rồi lần lượt bước lên bệ phóng bất lương do một hệ 
thống làm sẵn và kê sẵn trên sân khấu. 

Rõ ràng là ông Lê Lô cũng như các tác giả Nhật, Pháp, Mỹ chẳng biết tí gì về chủ nghĩa cộng 
sản, về Bác, về Đảng, về sự thành công của đỉnh cao trí tuệ loài người. Rằng, vì nhờ tất cả những 
yếu tố siêu việt này mới nảy sinh ra các chuyện Bảo Chấn, Quốc Bảo, iCMS chứ bộ. Đã không 
hãnh diện, lại còn đi phàn nàn hay kiện cáo. Thật là tư bản phản động!!! 

b. Chủ Nghĩa Lang Toe 
Khi nghe những ông Nhật Tiến, Nguyển Gia Kiểng hô hào hòa giải hòa hợp về nước xây dựng 

quê hương, tôi bực mình, vì thấy các ổng chỉ xúi người mà chính các ổng thì lại cứ ở hải ngoại 
thung dung đớp hít. Tôi không biết liệt các ổng vào loại nào, nhưng trong bụng thì biết rõ ràng các 
ổng là loại "xúi trẻ ăn cứt gà". Nhưng nói ra thì vừa thô tục, vừa mất lòng mấy vị nghe theo các 
ông. Chả lẽ lại liệt họ vào loại con nít... ăn cứt gà. Nhưng bây giờ thì tôi đã vớ được cái chữ nghĩa 
thanh tao rồi: 

Ông Nguyễn Văn Chức, trong bài "Những lọ thuốc gia truyền" (Thời Luận, Chủ nhật 12 tháng 
12, 04), viết rằng ông Hoàng Hải Thủy xưa kia kể tích ông lang Toe có nhiều món thuốc viên gia 
truyền, khoe rằng món nào cũng chỉ uống 5 viên là dứt bệnh. Ông lang có cô con gái lưu lạc giang 
hồ vớ được tấm chồng, ngày Tết mang về ra mắt bố. Khi hai vợ chồng vào nhà, thì ông bố đang 
nằm ép rệp cò kè lên cơn xuyễn. Ông rể mới lấy làm lạ, hỏi: Con thấy trong số thuốc cũng có ve 
thuốc xuyễn gia truyền, sao bố không uống mà để lên cơn. Ông bố vợ hổn hển: Anh ngu lắm. Anh 
là con rể tôi, tức là người nhà, thì cần biết rằng thuốc gia truyền của tôi là để cho thiên hạ uống, chứ 
mình mà uống là... chết bỏ bu. Thế là đúng thủ đoạn của các ông Nhật Tiến, Nguyễn Gia Kiểng rồi 
còn gì: Xúi người ta đủ thứ, nhưng mình thì cả nhà cả ổ đều ở ngoại quốc thụ hưởng mọi thứ vật 
chất và tinh thần. Mới đây, nhân Nghị Quyết 36, lại kết nạp được thêm mấy Lang Toe Hoàng Khởi 
Phong, Nguyễn Mộng Giác, Trương Vũ,... Rồi ra khối "trẻ" uống thuốc gia truyền của các Lang 
Toe. 
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c. Chủ Nghĩa Bạc Hạnh 
Xưa, trong Cựu Ước, có ông Job bị đấng Elohim hành hạ đủ trò, nào thiên tai bão lụt tan hoang 

tài sản điền địa, nào bịnh hoạn dịch tễ vợ con tiêu ma, nào bản thân phong lao cổ lại, mà vẫn thủy 
chung như nhất, một lòng phụng thờ Đấng Elohim, nên được phong thánh. Sau, trong Tân Ước, 
Jésus Christ dạy: Kẻ nào vả má trái, ta hãy đưa thêm má mặt. Trẻ người non dạ, tôi chịu không nổi. 
Nghĩ rằng cứ cái kiểu đó thì đừng có hòng được trời đất quỷ thần, ông thày bà cốt mỏi tay, nghĩ lại 
mà ngưng cái chuyện hành hạ mình. 

Thế rồi, cộng sản hành hạ dân Việt Nam. Người dân chẳng thật lòng thờ phụng chúng, cũng 
chẳng bị chúng vả má trái lại đưa thêm má phải. Mà thực ra hoặc lẩm bẩm chửi thầm trong bụng 
trước đây, hoặc chửi thề ra miệng bây giờ. Tuy không hề đánh trả. Nhưng, theo tôi, như vậy chưa 
đủ tiêu chuẩn phong thánh được. Tạm phong... á thánh thôi! 

Còn ông này thì nhất định phải phong chí thánh. Đó là ông Nhất Hạnh: Sau cái màn ông ta vờ 
xin về nước, nhà nước vờ cấm về. Cho ra vẻ không ưa nhau. Bây giờ có Nghị Quyết 36, nhà nước 
đã trịnh trọng mời ổng về. Ổng lại còn đòi được quyền đem theo cả hàng trăm đệ tử, quyền thuyết 
pháp và quyền phổ biến (bán) tác phẩm. Nhà nước OK Salem. Thế là oai quá xá, kiếm bộn tiền. Đệ 
tử tha hồ mà hãnh diện. 

Trước khi về, ông còn phổ biến tài liệu "Kẻ thù ta". 
Tóm lược là ông thuyết giảng "tuệ giác tương tức". Theo ông, "tương tức" tiếng Anh là 

interbeing, tiếng Pháp là interêtre, tiếng Đức là intersein. Ông viết:  
Muốn có tuệ giác tương tức chỉ cần nhìn vào rổ rau xanh rờn mà ta vừa hái vào. Nhìn cho sâu, 

ta sẽ thấy trong rau có mặt trời, có đám mây, có phân rác, có người làm vườn và hàng vạn yếu tố 
khác. Rau không thể một mình mà có mặt, rau phải cùng có mặt với mặt trời, đám mây, đại địa, 
vv... Lấy mặt trời ra khỏi rổ rau thì rổ rau biến mất. Lấy đám mây ra thì cũng vậy. 

Ta lấy một thí dụ khác. Hãy nhìn vào tổ chức Phật Giáo hợp pháp duy nhất tại quê hương, mà 
người ta thường gọi bông đùa là Giáo Hội Nhà Nước. Nhìn vào nó thì ta thấy những yếu tố đã tạo 
ra nó, tích cực và tiêu cực. Trong số những yếu tố ấy, ta thấy sự có mặt của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất mà đại diện phía chiều nổi là các vị như Huyền Quang, Quảng Độ, Đức 
Nhuận, Tuệ Sỹ, Không Tánh, vv... Vì các vị này đã tranh đấu ráo riết cho nên các thầy khác trong 
Giáo Hội Nhà Nước như Thiện Siêu, Minh Châu, Trí Tịnh, Trí Quảng... mới được phép nhà nước 
cho dịch sách, in kinh, tổ chức trường Cơ Bản Phật Học, vv... Các thầy bên phía Giáo Hội Thống 
Nhất càng tranh đấu, càng vào tù ra khám chừng nào thì các thầy bên phía Giáo Hội Nhà Nước 
càng có thêm không gian để làm việc chừng ấy. Vậy là các thầy bên Giáo Hội Thống Nhất là những 
vị đã đang yểm trợ Giáo Hội Nhà Nước một cách tích cực nhất. Nói họ chống Giáo Hội Nhà Nước 
là chưa thấy được sự thực sâu sắc về bên trong và chưa có được tuệ giác tương tức.  

Ông còn khoe: 
Ôm lấy được cả những người Cộng Sản và những người Công Giáo, vì tôi không thể chỉ ôm 

người Phật tử và người Chống cộng" cùng "muốn ôm lấy và thương yêu tất cả mọi người, không 
chừa ai, kể cả những người đã làm cho tôi đau khổ và dân tộc tôi đau khổ. 

Ông ta thêm: 
Bạn sẽ hỏi như vậy là thầy sẽ để bọn cường bạo, cuồng tín, cướp bóc và sát nhân ấy tự do tiếp 

tục gây đổ vỡ và tang thương mà không làm gì để ngăn cản họ sao? Không! Chúng ta phải làm đủ 
mọi cách để ngăn chặn họ chứ, không thể để cho họ tiếp tục tàn sát, bóc lột, đè nén và phá hoại, 
nhưng hành động của ta sẽ không bao giờ được thúc đẩy bằng hận thù. Ta phải chận đứng họ lại, 
không thể để cho họ làm mưa làm gió. Nếu cần, ta có thể trói họ lại, nhốt họ vào tù, nhưng hành 
động ấy phải được hướng dẫn bằng trái tim bồ tát, và khi hành động như thế ta vẫn duy trì (được) 
niềm thương, mong muốn cho họ có được cơ hội tự tỉnh và cải hóa. Hành động trên căn bản Từ Bi 
Hỉ Xả, ta tự nhiên chọn con đường bất bạo động, cố gắng bảo vệ sinh mạng của mọi loài tới mức 
tối đa... 
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Nói thế, nghĩa là trong Cộng Sản có ông Nhất Hạnh, trong ông Nhất Hạnh có Cộng Sản, lấy 
một cái ra thì chẳng còn Cộng Sản, chẳng còn Nhất Hạnh nữa. Và Cộng Sản có hành hạ ta, thì ta 
mới... tỉnh người ra mà... giác ngộ tương tức. Chính vì nhờ sợ Cộng Sản mới có một số người xuất 
ngoại. Chẳng hiểu các thày Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận, Tuệ Sỹ, Không Tánh,... có được 
cái "tuệ giác tương tức" để nhận ra là mình đang làm việc cho Giáo Hội Nhà Nước không, nhưng 
riêng tôi thì chỉ thấy cái ngụy biện của một tên điếm thúi. Ông ta cho rằng ác quỉ có công của ác 
quỉ, thiên thần có công của thiên thần. Người Mỹ họ nói rằng "he wants it both ways" (ông ta muốn 
cả đôi đường). Người Việt chúng ta nói rằng "chơi xóc đĩa ông ta đòi ăn cả hai mặt (chẵn lẻ)". 
Nhưng có ai dư... của nợ mà cho ông ta ăn? 

Ông ta còn đòi ôm lung tung, và chắc chắn là có ôm bà Chân Không. Ai muốn cho ông ta ôm 
thì xin cứ việc. Nhưng điếm thúi là ở chỗ quặc người Công Giáo vào để biện minh cho việc ôm 
Cộng Sản. Người Công Giáo (không phải người cầm quyền theo đạo Công giáo) có đấu tố ai, có 
chém giết ai, có bỏ tù ai, có cướp bóc tài sản của ai như Cộng Sản không? 

Rồi khi cộng sản mang quân vào bắn giết, như ở Huế chẳng hạn, thì chận đứng lại bằng cách 
nào? Bắn lên trời, bắc loa kêu gọi cho họ "cơ hội tự tỉnh và cải hóa" để "trói họ lại, nhốt họ vào tù"? 

Điếm vừa vừa thôi chứ. Nhưng thôi, xin ông cứ thảnh thơi với bà Chân Không và đệ tử. Có Hồ 
Chí Minh, có Lang Toe, thì thêm Bạc Hạnh cũng chẳng sao. Chủ nghĩa ăn cắp không lương thiện, 
có lợi cho kẻ ăn cắp, nhưng nó minh bạch ở chỗ ai hiểu biết đều có thể chỉ dẫn rõ ràng cho mọi 
người có thể thấy. Nó thường chỉ thiệt hại về quyền lợi mà không nguy hại đến tính mạng. Còn chủ 
nghĩa xúi trẻ, chủ nghĩa điếm thúi, thì dù có hiểu biết cũng khó lòng mà chứng minh được cái trò 
lầm lầm ăn vụng bột, khiến người nhẹ dạ vẫn bị lừa. Nó nguy hiểm ở chỗ toàn nói chuyện mung 
lung, trừu tượng, nhân nghĩa, cao thượng, dễ quyến rũ người cả tin, có huyễn tưởng mình là á 
thánh, thánh, và chí thánh trong việc "hòa hợp hòa giải dân tộc, xây dựng quê hương, giác ngộ 
tương tức", không trực tiếp nhìn thấy sự nguy hiểm rằng thực ra người nào bị dụ dỗ sẽ mất mạng 
như chơi một khi đâm đầu vào tròng, chui ra không nổi, lại còn di hại cả cho thân nhân và những 
người khác nữa. 

Cho nên ông Nguyễn Văn Chức xếp tụi này vào hạng vô lại, cùi hủi tâm hồn. Riêng tôi, thì 
mong rằng các vị nào cho là, lúc này, chỉ cần nhắm riêng cộng sản trong việc quang phục quê 
hương sẽ xét lại. 

Thực ra, chúng ta thua cộng sản không phải do cộng sản, mà chính là do sự tiếp tay đắc lực của 
một số người ngây thơ và nhất là của những tên Lang Toe, Bạc Hạnh. Chuyện cộng sản bạc ác 
chình ình ngay trước mắt, ở một trận tuyến đối nghịch, sự nhận diện không có gì khó khăn. Nhưng 
lũ Lang Toe, Bạc Hạnh len lỏi giữa chúng ta, dùng những lời lẽ hoa mỹ, lừa bịp để huyễn dụ, khiến 
chúng ta siêu lòng. 

Xưa kia, chúng ta bỏ mất cơ hội là do những Lang Toe Hồ Hữu Tường, Hồ Tá Khanh, Trần 
Đình Nam, Hoàng Xuân Hãn. Chúng ta bị những Bạc Hạnh Minh Châu, Thiện Siêu, Nguyễn Ngọc 
Lan, Chân Tín huyễn hoặc. 

Hiện nay vẫn đầy rẫy Lang Toe và Bạc Hạnh. Chúng ta rất cần phải tỉnh táo.  
2. Có Phải Là Những Con Cò Mồi?  
Muốn biết, thì mang "kính chiếu yêu" ra mà soi: 
a. Hết Khôn Dồn Đến Dại 
Trong Mục Ý Kiến Bạn Đọc của Thời Luận số ngày 25 tháng Chạp, 2004, có bài "Nghịch lý 

của thời đại" của Người Sơn Tây (mà chắc không phải Người Sơn Tây của NgD) viết, xem ra khá 
lạ. 

Tác giả nhắc lại chuyện Nguyễn Xuân Hiển, tổng giám đốc Vietnam Airlines xổ nho trả lời 
phỏng vấn của đài BBC khiến ông/bà ấy (tác giả) "nghĩ đến những nghịch lý, hai mặt tưởng như 
khác nhau mà lại là một của cuộc đời". Rằng thì là:  

Cộng sản và chống cộng là một Âm một Dương, mà một bên mất đi thì bên kia cũng không còn 
tồn tại. Điều đáng nói là hai bên thù nghịch nhau nhưng lại phải nương tựa vào nhau để sống... 
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Có cái gì là nghịch lý để mà liên tưởng nhỉ? Kẻ nào kém giáo dục thì là kém giáo dục, người 
nào lịch thiệp thì là lịch thiệp, đâu có gì liên quan với nhau. Người nào ngu thì đi giao du với kẻ 
kém giáo dục. Người nào khôn thì kết bạn với người lịch thiệp. BBC hay những vị thích phỏng vấn 
phường vô lại, thì sớm muộn cũng "được" chúng chửi, có gì là lạ. Không có gì là nghịch lý cả. Và 
không phải là "hai mặt khác tưởng như khác nhau" mà thực sự là hai mặt khác nhau, không hề bao 
giờ là một. 

Còn việc cộng sản và chống cộng, vế trên thì đúng, hết cộng sản thì hết chống cộng, nhưng vế 
sau thì sai. Tại sao lại phải nương tựa nhau để sống? Cộng sản họ chẳng cần, cũng chẳng muốn có 
người chống cộng. Không có, thì họ dễ sống hơn. Có thì họ hơi mệt. Còn người chống cộng, thứ 
thiệt, thì họ có cầu mong gì có cộng sản để mà chống, mà sống đâu. Vô phước mà có cộng sản, 
không làm thế nào khác được, thì mới đành phải chống vậy. Trừ phi chống cộng để kiếm địa vị, 
kiếm tiền bạc. Nếu thế thì nên để hai chữ chống cộng đó vào ngoặc kép, chứ không thể nói trùm lấp 
tất cả đều là chống cộng hết. 

Có nghịch lý chăng, là ở chỗ ông/bà tác giả đó nêu lên rằng:  
Cái nguồn chống cộng lớn nhất lại chính là cái bầu sữa nuôi nấng chế độ... Giả thử nếu vì một 

lý do gì đó, người Việt Nam trên 40 tuổi (xin suy diễn là tác giả ở lứa 50) ở bên ngoài bỗng nhiên 
biến mất, thì chắc chắn số tiền gửi về trong nước sẽ tụt hẳn, chỉ (còn) bằng 1/5, 1/10 khi trước. 

Báo chí Việt ngữ sẽ đóng cửa hàng loạt, radio tiếng Việt chắc chẳng mấy người nghe, ca nhạc, 
văn học, nghệ thuật Việt Nam cũng chỉ còn thu hút được một tỉ lệ tương đối nhỏ, ngang ngửa với số 
lượng người ngoại quốc có óc tò mò về một nền văn minh ngoài dòng chính. Mà những nguồn sống 
của các sinh hoạt nêu trên ở đâu ra? Cũng vì được tiếp tay từ trong nước... 

Vân vân và vân vân. 
Nói tóm lại là những người mang danh tị nạn cộng sản, chống cộng sản, thực ra lại đang hết 

sức hồ hởi, hỗ trợ cộng sản hết mình, chẳng những cho cộng sản Việt Nam mà cả cộng sản nói 
chung, như mua hàng, du lịch Trung Cộng để tiếp máu cho phe cộng sản. 

Những điều tương tự quả là một nghịch lý bi thảm và có thật. Thế nhưng cũng không thể nhân 
đó mà quá trớn mang chuyện Nguyễn Xuân Hiển ra để nói:  

Cái ông NXH kia cũng chính là hình bóng của tôi nếu Miền Nam không thua trận năm 1975 và 
thấp thoáng đâu đó hiện diện trong những người đồng hương của tôi ở bên Mỹ này. Cũng thái độ 
bắt bẻ một cách trịch thượng như cụ tiên chỉ mắng thằng mõ trải chiếu không vừa mắt, cũng thái 
độ nganh phè bất chấp lẽ phải của một lý dịch đời xưa như muốn chứng tỏ rằng... tao đếch sợ đứa 
nào. 

Chế độ Miền Bắc là chế độ toàn tài. Mọi sự đều trong tay nhà nước, từ mũi kim đến sợ chỉ, họ 
tha hồ láo lếu. Chế độ Miền Nam dù sao cũng không thế. Còn có những lãnh vực của tư nhân. 

Ông/bà Người Sơn Tây rất có thể đúng đối với riêng mình hoặc với một số lớn những người 
cầm quyền Miền Nam trước đây, hay cả với một số "những người đồng hương của tôi ở bên Mỹ 
này". Nhưng không thể nói tràn lan. Giản dị là vì nếu Miền Nam thắng, thì ngoài nhà nước, những 
người như ông bà Người Sơn Tây, "những người đồng hương của tôi ở bên Mỹ này", còn có những 
chính trị gia, quân sự gia, kinh tế gia, văn hóa gia, giáo dục gia, thương gia, kỹ nghệ gia, thị dân, 
thôn dân,... không phải là "cụ tiên chỉ, lý dịch đời xưa". Họ biết trọng người tức là trọng mình, biết 
trọng người tức là trọng phúc lợi của mình. Mà có thể nói một cách chắc chắn họ là số đông của 
người Miền Nam (kể cả người Miền Bắc). Chưa hết, tác giả lại nhắc đến chuyện chất da cam 
(orange agent) mà nói rằng cờ Miền Nam nền vàng sọc đỏ, cờ Miền Bắc nền đỏ sao vàng. Dầm 
mưa dãi nắng, sọc đỏ loang dần ra nền vàng sẽ thành màu da cam, sao vàng loang dần ra nền đỏ 
cũng sẽ thành màu da cam, người Tàu gốc Lục Địa sang định cư tại Mỹ được người Tàu gốc Đài 
Loan ở Mỹ đối xử bình đẳng. Và tự hỏi: "Tôi có chống cộng hơn những người Đài Loan chăng?" 

Ông bà Người Sơn Tây chỉ có thể là một trong hai loại người này: - Muốn tỏ ra mình có những 
gạch trí khôn (traits d'esprit), đưa ra một vài nhận xét độc đáo. Thế thì rõ là hết khôn dồn đến dại. 
Khôn ở chỗ nhận ra một vài nghịch lý. Mà dại ở chỗ loang ra đồng màu. Cho là dù có đồng màu, 
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cũng vẫn không thể là một. Vì vẫn còn ba sọc, vẫn còn ngôi sao. Cũng thế, người Tàu Lục Địa, 
người Tàu Đài Loan khác người Việt cộng sản, người Việt quốc gia. Người Tàu Lục Địa (ngay dù 
cho là cộng sản) chưa có cơ hội hành hạ người Tàu Đài Loan (ngay dù là người tị nạn, thì đã bỏ 
chạy trước khi cộng sản tới). Còn người Việt di tản vì biết rõ cộng sản (do 30 năm hiểu biết), vượt 
biên (vì kinh nghiệm bản thân), ra đi có trật tự (ODP/HO, vì chán ghét). 

- Lại cũng là một loại Bạc Hạnh, nhân một vài cái tưởng như là hữu lý, lừa dẫn thiên hạ đến cái 
nhầm lẫn thiện ác cũng xêm xêm!!! 

b. Đảng Đâu Mà Đa 
Một người bạn gửi cho tôi một tờ... thông cáo báo chí về việc trưng cầu dân ý: VN nên hay 

không nên theo chế độ đa đảng? của Thư Viện Việt Nam On Line, Lẽ Phải On Line, Phù Sa On 
Line và NS Việt Nam On Line. 

Tôi thấy nực cười. Cái chuyện đương nhiên như vậy, thì còn trưng cầu làm gì. Ngoại trừ cộng 
sản (hay các chủ trương độc tài, đảng trị) ra, thì có ai bảo không, mà còn phải hỏi. Kiểu hỏi ông bà 
có muốn hạnh phúc không, có muốn bình an không, có muốn mạnh khoẻ không, có muốn tự do 
không, có muốn dân chủ không. Có mà khùng mới trả lời không. Mà nói có, rồi thì sẽ làm gì để có 
được đa đảng. Cứ làm như cộng sản họ chưa biết là, ngoài họ, ai cũng muốn đa đảng, nên phải nói 
cho họ biết. Họ vẫn đa đảng đấy, chỉ mới dẹp ít lâu nay thôi (sau khi chiếm trọn Miền Nam). 

Tóm lại, cũng vẫn là cộng sản có bằng lòng chuyện đa đảng hay không? Thì họ nhất quán trả 
lời thẳng thừng từ đầu đến cuối là đảng trị rồi. Vậy nếu muốn đa đảng thì hỏi nhau làm quái gì, mà 
phải làm cho họ đi chỗ khác chơi. Rồi họ có muốn léo hánh thì phải thay đổi bản chất. Mà thay đổi 
bản chất, thì đâu còn là cộng sản. 

Thà hỏi rằng: Ví thử vì một sự biến nào đó mà không còn đảng cộng sản nữa, thì chuyện đa 
đảng sẽ ra sao. Thế nhưng làm quái gì có đảng nào mà... đa. Nếu đảng mà cho ra đảng thì chẳng 
phải đòi, đối thủ hay cả kẻ thù cũng cứ phải chấp nhận đa đảng. Còn đảng nào cũng chỉ một dúm 
người trà dư tửu hậu, có làm được cái gì đâu, nên có ma nào buồn biết đến. Biết chăng là cứ thấy 
phân hóa, chia rẽ, đả nhau tơi bời, thấy mà ghê. Thì nói tới đảng làm gì. 

Thời điểm này, dù muốn dù không, cũng sẽ có những sự thay đổi. Nói giả thử, Hoa Kỳ muốn 
Việt Nam có tí hình thức... tiến bộ, đa đảng. Thì họ tái dựng lại những cái đảng như Dân Chủ, Xã 
Hội, vân vân và vân vân mấy hồi. 

Thế thì chuyện đòi đa đảng một là ngớ ngẩn, hai là cò mồi. Người dân chẳng ai ham. 
Điều đáng làm là vận động chuyện tự do ứng cử và bầu cử ở quần chúng, ở quốc tế. May mà 

trời đất tổ tiên phù hộ, chuyện đó xảy ra, thì người dân sẽ lựa chọn những ứng cử viên, kiểu một 
thượng hội đồng quốc gia. Rồi những người này sẽ cùng nhau thiết lập luật lệ, thể chế. Họa chăng 
sau khi có luật lệ, chính thể rồi, mới có những người đàng hoàng tập hợp nhau lại mà thành lập các 
đảng phái đứng đắn để mà thành đa đảng, cùng nhau thi thố lập trường để nắm chính quyền. Còn 
hiện nay, chỉ thấy đảng độc tài và đảng xôi thịt, thì nói đến đa đảng làm gì nhỉ? 

c. Tháng Tư Đỏ, Tháng Tư Đen 
Tuần báo Trách Nhiệm "hồ hởi, phấn khởi" đăng nơi trang nhất bài "Kế hoạch tổ chức Ngày 

Tự Do Cho Việt Nam, [vào] ngày 30-4-2005 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn", do bốn tổ chức: 
Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt 
Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ 
Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường 
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Bắc Mỹ 
Thú thực tôi chẳng biết quí vị trong bốn tổ chức trên đây là những cha căng chú kiết nào. 

Nhưng chắc hẳn là họ không hề quá ngu dốt hay vô tình mà chọn ngày 30-4 để mà tổ chức. 
Ngày này là ngày vinh quang của cộng sản, vì họ thành công trong việc thống trị được toàn 

quốc, từ Bắc vô Nam. Nhưng ngày này cũng lại là ngày sầu thảm của toàn dân Việt (cả Bắc lẫn 
Nam), vì toàn thể đất nước chìm đắm dưới gông cùm cộng sản. Thế thì ngày này là ngày cộng sản 
cấm đoán mọi tự do hoặc là ngày người dân Việt mất hết tự do. Làm sao nó có thể trở thành "ngày 
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tự do cho Việt Nam"? Đây hẳn lại cũng cái trò "tương tức, nghịch lý": Trong cái không tự do có cái 
tự do, trong cái tự do có cái không tự do của những ông bà Bất Hạnh. Hoặc cái kiểu Tháng Tư Đỏ 
dãi nắng dầm mưa thì rồi cũng hóa cháo lòng; Tháng Tư Đen dãi mưa dầm nắng lại cũng hóa cháo 
lòng của những ông bà Người Sơn Tây. Thì các ông bà cha căng chú kiết gộp luôn lại làm một cho 
tiện việc nhà nước (cộng sản) chứ gì? 

d. Quê Cha Đất Tổ 
Tôi không biết Người Việt từ thế hệ sau ông/bà Người Sơn Tây trên đây, từ 50 tuổi trở xuống, 

nghĩa là chưa đạt mức 20 tuổi tại nước nhà trước khi sống ở hải ngoại thấy ra sao, chứ những người 
trước tuổi đó thì chuyện bỏ nhà cửa, quê hương, xứ sở mà đi là một chuyện chẳng đặng đừng: tản 
cư năm 1946, di cư năm 1954, di tản năm 1975. Ai cũng mong muốn khi sống ở nơi quê hương 
làng mạc, khi chết được nằm cạnh phần mộ cha mẹ, ông bà, tiên tổ. 

Do đó, khi nghe tin các ông Tạ Tỵ, Trần Văn Khê, Duy Quang,... về sinh sống và chờ chết tại 
quê nhà, tôi hoàn toàn thông cảm. Nhưng nghĩ lại, thì không hẳn thế. Một người thường dân, làm 
một chuyện thường tình, chấp nhận được. Những người tên tuổi của thế giới, tôi thấy họ khác. Chỉ 
gần đây thôi, những người Đức, người Nga tên tuổi tị nạn cương quyết không trở về nước khi bạo 
quyền còn thống trị. 

Các ông tôi lấy làm tiêu biểu trên đây tuy chưa có tầm vóc bao nhiêu nhưng giữa chúng ta thì 
cũng tạm gọi là được người này người nọ biết đến. Ông Tạ Tỵ thì hình như về hưu lâu lắm rồi, 
nhưng vẫn hồ hởi ghi tên đi học tập để vẽ chân dung Bác, rồi tốt nghiệp, rồi được cho đi Mỹ theo 
diện HO. Ông Khê hình như không phải là người chạy trốn cộng sản (hay chạy trốn tổ quốc, theo 
luận điệu của Lang Toe Hoàng Khởi Phong), mà vốn ở Pháp từ trước ngày 30-4-75. Ông Duy 
Quang, tôi không biết di tản, vượt biên hay được hai cụ thân sinh bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Nhưng 
cũng có vẻ rất nhiều phần là không hề chạy trốn cộng sản (hay tổ quốc), mà chỉ là xưa ở Việt Nam 
khó kiếm cơm thì đi đấy thôi. Nói vắn tắt là cả ba ông đều ở cái cảnh đất nào lành cho chim Khê, 
chim Tỵ, chim Quang, thì... chim đậu. Không lành cho chim khác thì hơi đâu mà quan tâm. Bạo 
quyền còn ngự trị trên đất nước, còn đầy ải nhân dân là chuyện của nhân dân, đâu phải chuyện của 
ông Tỵ, ông Khê, ông Quang? 

Có ông xem ra lại còn vinh hạnh về chuyện mang những bảo vật về dâng nhà nước. Mới nghe 
tưởng như hợp lý lắm. Riêng tôi thấy khác. Khi còn trong nước, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện 
hủy hoại quốc bảo của bọn thống trị, của bọn cán bộ. Họ không thuộc thành phần biết trân trọng, 
thưởng thức những giá trị như vậy. Một phần lớn vì ngu dốt, một phần nữa vì tham lam, thấy ai 
mua là mang bán tuốt. Ngược lại, tôi thấy phần lớn những quốc bảo của ta lại do người ngoại quốc 
gìn giữ. Do đó, tôi cố gắng dụ dỗ các chủ nhân quí vật tìm cách gửi ra nước ngoài. Như thế chắc 
chắn nhiều phần sẽ được bảo quản đúng mức và, sau này, khi có một chính thể đàng hoàng, sự thu 
hồi lại cũng dễ dàng, để mà còn lại cái gì cho các thế hệ sau. 

Ông/bà Người Sơn Tây, các ông/bà On Line, các ông/bà Ủy Ban Vận Động, Nghị Hội, Mạng 
Lưới, Tổng Hội, các ông/bà Tạ Tỵ, Trần Văn Khê, Duy Quang (đã hay đang sửa soạn... về quê với 
dun dế) vô tình hay cố ý làm cò mồi dụ dỗ người Việt hải ngoại, nhưng xem ra khù khờ quá. Vì 
thiên hạ đã đọc thấy hết cả tâm can tì phế mất rồi!!! 

 
 
 

TÔNG GIÁO BẠC HẠNH 
 
Trong bài "Những Chủ Nghĩa Tuyệt Vời" (NgD174), bà Phạm Thị Trùng Dương chỉ xếp 

thuyết của ông Nhất Hạnh vào chủ nghĩa Bạc Hạnh là chưa đúng mức. Theo tôi, phải xếp cao hơn 
nhiều, ở tầm mức tông giáo mới tạm ổn. Có nghĩa là ít nhất ta phải coi thuyết Bạc Hạnh của ông 
Nhất Hạnh là một tông phái Phật Giáo. Một tín ngưỡng, thí dụ lòng tin là có một đấng tạo hóa, hay 
nói cụ thể là một Thiên Chúa, như Thiên Chúa Giáo, có thể chia ra nhiều tông phái (giáo phái, chi 
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phái): Do Thái giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Hồi giáo,... Thì Phật Giáo chia ra: Tiểu thừa, 
Đại thừa, Tịnh độ tông, Mật tông, Thiền tông,...Rồi thêm tông phái...Thanh Hải, và nay...Bạc Hạnh. 

Thực thế, thuyết Bạc Hạnh quá cao siêu, huyền diệu. Xoàng ra cũng hơn điều Jésus Christ dạy 
bị tát má trái liền đưa thêm má phải. Vì cái lẽ Jésus Christ cũng còn phân loại cái thiện cái ác, còn 
ưa kẻ tốt ghét kẻ xấu. Chả hạn xua đuổi bọn con buôn nơi thánh đường. Đàng này ông Nhất Hạnh 
ôm tuốt luốt, đâu có chừa một ai. Hơn nữa, thuyết Bạc Hạnh lại dễ mang áp dụng vào đời. Phật bảo 
diệt dục, bỏ tham sân si là những điều khó thực hiện lắm. Còn thuyết Bạc Hạnh thì muốn làm gì thì 
làm, ngược suôi gì cũng tốt, tha hồ từ bi hỉ xả, tham sân si, vô thường vô trụ, đủ trò nghi lễ cho thỏa 
mọi hoang tưởng. 

Theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế mà xét, thì: Một đàng, ông Nhất Hạnh rất 
biết lễ nghĩa. Ông và môn đệ (tăng thân Việt và ngoại quốc) đi/về (?) Việt Nam trước hết đã đến 
thủ đô Hà Nội, gặp gỡ nhà nước và các sư quốc doanh. Sau đó, ngày 23-1-05, vào Sài Gòn và cho 
bà Chân Không cầm đầu phái đoàn gồm các thượng tọa trong Thành Hội Phật Giáo quốc doanh và 
các tăng thân Làng Mai (4 Việt, 7 ngoại quốc) đến Thanh Minh Thiền Viện hẹn gặp hòa thượng 
Thích Quảng Độ. Không biết cái tỉ lệ tăng thân ngoại quốc cùng đi Việt Nam là bao nhiêu và đi để 
làm gì. Nhưng xét bề ngoài, với cái tỉ lệ 7/4 của phái đoàn, thì có vẻ muốn chứng tỏ ông Nhất Hạnh 
giỏi lắm, có nhiều môn đệ mắt xanh mũi lõ. Vậy mà ông Quảng Độ miễn tiếp. Thì lại có vẻ chẳng 
chứng tỏ được cái gì. Vì người tây phương họ chấp nhận được chuyện sinh ra là đã có tội rồi, cần 
có ơn cứu rỗi của người khác, cần được người khác tha tội tha lỗi, thì cái gì khác mà họ chẳng có 
thể theo. Chưa kể họ biết gì về vấn đề Việt Nam để mà hòng gây ảnh hưởng với người Việt. Mang 
họ theo hòng hù dọa nhà nước cộng sản hay giáo hội quốc doanh may ra thì được. Còn với thường 
dân Việt, nhất là phật tử và tu sĩ Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất, thì chỉ nhận lãnh hậu quả ngược 
lại. Cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. 

Ngày hôm sau, 24-1-05, ông Nhất Hạnh muốn gặp thày cũ là ông Trí Quang. Đàng khác, thay 
vì lễ nghĩa xưa kia là học trò phải cụp lọng, xuống cáng, tụt giày, thì ngày nay tăng thân Làng Mai 
của ông Nhất Hạnh ấn định sẽ đi trước ôm khay trầm, khay hoa, và chuông khánh (nghi thức dành 
cho thần thánh), rồi ông Nhất Hạnh che hai lọng vàng đi sau (nghi thức dành cho đấng quân 
vương). Khi ông Nhất Hạnh bước qua cổng tam quan, nhà chùa phải gióng chuông trống, bát nhã 
nghênh đón (cũng lại nghi thức dành cho thần thánh, vua chúa). 

Thế mà nhà chùa lại không vâng lịnh thì kể ra cũng... trụ. Được cái ông thiền sư Nhất Hạnh với 
tinh thần... thiền cũng bỏ qua luôn. Nên rồi cũng bước vào chùa. Nhân tiện, ổng cũng bỏ qua luôn 
cái nghi thức vào chùa thì việc trước tiên là lễ Phật, mà đi lục tìm ông Tuệ Sĩ ngay, chẳng biết để 
làm gì. Nhưng ông Tuệ Sĩ lại cũng không chịu tiếp, ông mới đành đi lễ Phật và gặp ông thày Trí 
Quang. Tuy nhiên, ông Nhất Hạnh và cộng sản cũng khôn vàng trời: Tổng thống Bush ra hạn cho 
90 ngày là nhà nước cộng sản phải giải quyết vấn đề "quốc gia bị quan tâm đặc biệt", giản dị là nhà 
nước vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ. Thời hạn là ngày 15-3-2005 này, 
bằng không sẽ có biện pháp chế tài về tài chính, kinh tế. Vậy, một đàng ông Nhất Hạnh làm cái 
việc ra vô thong thả, thuyết giảng tự do, một đàng nhà nước thả các ông Nguyễn Đình Huy, 
Nguyễn Đan Quế, linh mục Lý, vv... để mà mắt tây phương cho qua cơn ngặt nghèo. Được hưởng 
qui chế của Hoa Kỳ, thì rồi cum lại mấy hồi. 

Xem thế, Bạc Hạnh là một tôn giáo rất trọng sự uy nghi, nên cần gọi ông Nhất Hạnh là Đấng 
Uy Nghi Nam (His Majesty), bà Chân Không là Đấng Uy Nghi Nữ (Her Majesty). Nghe chừng 
cũng chưa ổn. Có lẽ phải là đấng Chí Thánh Nam (His Holiness) và Đấng Chí Thánh Nữ (Her 
Holiness) mới được. Còn theo "tiếng Việt trong sáng" của Việt Cộng thì là... Thánh Đực và Thánh 
Cái. Có kém thì chỉ có thể kém Đức Vô Thượng Sư Thanh Hải (Supreme Master) là cùng. Nhưng 
tông giáo Bạc Hạnh lại cũng rất thiền, rất xả, không hề trụ, tiện cái gì làm cái ấy. Giác ngộ tưng tức 
cũng được, mà dấn thân tiếp huyết (cho cộng sản) cũng xong [1]. Nói vắn tắt là một tôn giáo rất... 
thò lò. 
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1. Ông Nhất Hạnh chủ trương giác ngộ tương tức ôm đủ thứ và lập dòng tu tiếp hiện tăng ni được lấy vợ lấy 
chồng. 

 
GÓP Ý 

 
Đọc bài "Tông giáo Bạc Hạnh" của tác giả Đăng Huy trên Ng175, tôi có hai nhận xét: 
1. Ngày 23-1-05, ông Nhất Hạnh "cho bà Chân không cầm đầu phái đoàn gồm các thượng tọa 

trong Thành Hội Phật Giáo (quốc doanh)." Theo Luật Tăng Già Phật Giáo, ni không bao giờ giữ 
một vai trò nào cả, và dù là sư bà tuổi tác cao đến mấy đi nữa cũng phải đứng sau các tăng, dù là 
một chú tiểu lên 10. Nay ông Hạnh (cái gì Hạnh cũng được) lại cho bà Chân Không "cầm đầu" các 
thượng tọa, thì cả hai ông bà không còn coi Luật nhà Phật ra cái gì nữa, và chỉ có thượng tọa quốc 
doanh mới chịu lẽo đẽo đi theo quần hồng. 

2. Tác giả Đăng Huy có vẻ lúng túng khi muốn đặt tên cho thuyết của ông Hạnh là Bạc Hạnh, 
và cho rằng đặt thế cũng mới chỉ tạm ổn thôi. NgD đã chú thích là ông Hạnh chủ trương giác ngộ 
tương tức ôm đủ thứ thì, theo thiển ý, giản dị nhất gọi pháp môn của ông là "Thiền Ôm", ông bà 
Hạnh Không đem về nước để hoan hỉ góp mặt với các thứ ôm khác: bia ôm, cà phê ôm, tắm ôm, 
hớt tóc ôm vân vân đang rầm rộ phát triển dưới chế độ xả hơi chết nghẻo. 

 
* 
 

NgD email cho tôi lời góp ý của cụ. Tôi xin vô cùng mang ơn sự chỉ giáo. Tuy nhiên, tôi thấy 
cụ ép nhau quá: Ông Nhất Hạnh và bà Chân Không đâu có tu theo Phật Giáo để mà mang Luật 
Tăng Già của Phật Giáo ra mà eo xèo. Ông bả lập một môn phái riêng, nào tưng tức, nào tiếp huyết, 
nào ôm đủ thứ, nào lấy vợ lấy chồng hằm bà lằng xắng cấu,... Đến chân không (the vacuum, le 
vide) mà họ còn ôm đưọc, thì có cái gì thoát? Vả cụ hẳn rõ, một khi đã lấy vợ lấy chồng thì dĩ nhiên 
là phải... thờ bà, ông Nhất Hạnh có thờ bà Chân Không thì cũng hợp... cái lẽ âm dương thôi. 

Sao cụ biết là bà Chân Không mặc quần hồng? Ý chừng cho rằng xưa kia ở Làng Mai thì mặc 
quần xanh, nay ở Làng Hồng thì mặc quần hồng chăng? Thế ở Lộc Uyển thì chắc mặc quần hươu 
sao chắc? Tôi nghĩ, nói cái gì phải có sách, mách cái gì phải có chứng. Khi cụ nói các thượng toạ 
quốc doanh "lẽo đẽo đi theo quần hồng" thì có bằng chứng gì không nhìa, hay chỉ là... suy diễn 
suông?  Tôi đâu có lúng túng, mà khẳng định rằng không thể coi đó chỉ là một triết thuyết, một chủ 
nghĩa. Nó phải là một tông giáo hay ít nhất cũng là tông phái của một tông giáo. Tông phái này 
khởi thủy "từ năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng", do Bạc Bà 
khai đạo, ông con Bạc Hạnh hành đạo, cô Kiều... hộ đạo (giúp một tay cho đạo pháp viên mãn). 
Danh xưng "thiền ôm" không ổn. Vì ôm mới chỉ là một phần rất không đáng kể trong việc tu tập 
của tông giáo Bạc Hạnh. Đó là sự hành thiền hạng bét của cộng sản. Thày Bạc Hạnh và cô Chân 
Không còn nhiều chưởng thiền cao cấp không thể nghĩ nghì (bất khả tư nghị). Xin cụ chớ có coi 
thường. 

Dù sao cũng đáng tiếc là giá ta cứ giữ độc quyền hành đạo ở nước ngoài có phải thú không. Lại 
mang về bên nhà truyền bá, thật là uổng. Vì nó... loãng đi mất, cụ ơi! 

 
 

HẦU CHUYỆN TÁC GIẢ ĐĂNG HUY 
 
Trước hết xin hoan nghênh BPT NgD đã chuyển ngay lời góp ý của tôi đến tác giả Đăng Huy 

để có đáp ứng liền. Tôi chưa được gặp bà Chân Không nên bà mặc gì, quần, váy hay, không mặc gì 
cả, tôi không biết. Tác giả Đăng Huy châm biếm về mầu quần của "bả" và dạy "nói cái gì phải có 
sách, mách cái gì phải có chứng".  
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Thưa, có đấy ạ. Sách #1 là Đoạn Trường Tân Thanh, cụ Nguyễn Du viết: Phong lưu rất mực 
hồng quần. Sách #2 là Việt Nam Tân Tự Điển Minh Họa của Thanh Nghị định nghĩa: Hồng Quần 
dt. (fig. jeune femme). Quần hồng. Ngb. Người con gái (theo tục xưa ở Trung Hoa, người con gái 
thường mặc quần hồng). Sách #3 là Tự Điển Việt Nam của Ban Tu Thư Khai Trí. Sách #4 là Hán 
Việt Tân Tự Điển của Nguyễn Quốc Hùng, đều định nghĩa tương tự như thế. Nếu tác giả trách tôi 
khẳng định bà Chân Không là "con gái" thì tôi xin chịu vì tôi không có sách hay chứng nào làm căn 
cứ. 

 
 

XIN THƯA CÙNG CỤ NGUYỄN TRẦN AI 
 
Trong vụ ông bà Nhất Hạnh-Chân Không về Việt Nam, cụ cho rằng các thượng tọa quốc 

doanh lẽo đẽo đi theo quần hồng (bà Chân Không). Tôi cứ ngỡ cụ nói theo nghĩa đen, nên hỏi sao 
cụ biết bả mặc quần hồng. Và yêu cầu cụ nói phải có sách, mách phải có chứng. Bèn được cụ vạch 
sách ra. Nào là Đoạn Trường Tân Thanh, nào là Việt Nam Tân Tự Điển Minh Họa, nào là Tự Điển 
Việt Nam, nào là Hán Việt Tân Tự Điển "đều định nghĩa tương tự như thế". 

Nhưng đó là nghĩa bóng. Nghĩa là, theo cụ, hồng quần, ngoài cái nghĩa đen là quần hồng, còn 
cái nghĩa bóng chỉ giới mặc thứ quần này là con gái, đàn bà trẻ (người con gái, jeune femme). Thú 
thực tôi cũng có biết qua cái nghĩa này. Và còn hiểu thêm là không chỉ người con gái, đàn bà trẻ 
mới được gọi là hồng quần, mà còn cho là gồm tuốt luốt giới phụ nữ nữa là đàng khác, nghĩa là cả 
nạ dòng, xồn xồn, già khú đế. Chẳng cứ Muội Hỉ, Đắc Kỷ, Bao Tự, Tây Thi mà cả các cụ Lã Hậu, 
Võ Tắc Thiên, Từ Hi, Tống Mỹ Linh, Giang Thanh cũng thuộc giới hồng quần luôn ấy chứ. 

Đấy là nói có sách, nhưng sách cũng chỉ định về những vị phụ nhân nan hóa trên thôi. Còn bà 
Chân Không đâu có như các bả. Bà Chân Không thuộc loại khác phàm. Bà là thiền sư, bà là chân 
không (không chân, không tay, không lung tung), không dính dáng với thế tục. 

Lại nữa, phần mách có chứng càng không ổn. Chân không (the vacuum, le vide, le néant) 
không bao giờ mặc quần, vả có muốn mặc cũng không được. Chúng bám vào đâu? Cụ có buộc 
bằng thắt lưng, thắt bằng giải rút, cài nút, kéo phẹc-mơ-tuya hay cột bằng dây thun giùm bả, lỏng 
chặt gì thì nó cũng tuột ỗng xuống. Không có quần, thì lấy gì để mà liệt bả vào giới quần hồng? 
Thế là mách không có chứng mất rồi! 

Từ cái điểm mách không có chứng này, tôi lại liên hệ đến cái sự... boomerang của cụ. 
Cũng theo cụ cho biết, thì khi boomerang: 
Không trúng đích sẽ quay trở về gần nơi xuất phát, do đó bây giờ boomerang ngụ ý tương tự 

như câu gậy ông lại đập lưng ông, hại người chưa được lại hóa ra hại mình. 
Tôi tạm hiểu là cụ cho rằng việc làm của ông Bush chưa biết lợi ở đâu, mà thấy ngay hại cho 

chính ông ta. 
Thú thực, tôi thấy ngay một việc nhỏ, xét cái lợi cái hại đã hơi khó, nếu chính mình không là 

đương sự. Nhìn bên ngoài, thấy là lợi, biết đâu đối với đương sự lại là hại. Và ngược lại. 
Còn nói đến những việc lớn, như chính sách toàn cầu của Mỹ, thì gồm nhiều yếu tố lắm, mình 

chỉ nắm được một phần, nhiều khi rất nhỏ, việc xét lợi hại lại càng phiền toái. 
Ta tạm bàn về một việc nhỏ đã qua, mà chắc cụ cũng như tôi đều biết kha khá: cuộc chiến tại 

Việt Nam. 
Chúng ta khen Mỹ, chúng ta mang ơn Mỹ, chúng ta chê Mỹ, chúng ta oán Mỹ, phần lớn là ở 

cương vị người Việt Nam. Người thì bảo Mỹ tốt, đến giúp ta chống cộng, bảo vệ tự do dân chủ, xét 
ra cái lợi thấy rõ. Người thì bảo Mỹ tiếp tay thực dân, phong kiến áp đặt gông cùm, xét ra cái hại 
thật là minh bạch. Ngay người Mỹ bênh nhà nước Mỹ cũng tin vào lòng quảng đại, nhân đạo của 
nước mình. Còn ngưòi Mỹ chê nhà nước Mỹ thì nghĩ rằng Mỹ đi bắt nạt một nước nhỏ, làm ơn làm 
phước cho một nước đớn hèn. 
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Ít người Việt, người Mỹ hiểu rằng nước Mỹ đã hành sử vì quyền lợi của nước Mỹ. Hoa Kỳ tốn 
kém tiền bạc, khí giới, cố vấn, quân lính là việc không thể tránh. Nói một cách khác, đó là vì quyền 
lợi riêng của một số người quyền thế ở nước Mỹ và quyền lợi chung của dân tộc Mỹ. Họ vừa phải 
thi đua, vừa phải ngăn chặn để Mỹ phồn vinh, để cộng sản khỏi lấn lướt họ. Đó là chính sách nhất 
quán của Mỹ. Chiến thuật có thể lúc thế này lúc thế khác, là công chuyện của chính quyền, của 
tổng thống, của quốc hội. 

Thì công việc của ông Bush ngày nay cũng thế thôi. Mỹ nhảy và Iraq chẳng phải vì Iraq, chẳng 
chỉ vì riêng quyền lợi của ông Bush, của những người quyền thế. Mà còn là vì sự sống của toàn dân 
tộc Mỹ, và nhiều dân tộc khác. Có nghĩa là cái nguy cơ bị nạn khủng bố đe dọa, cái nguy cơ bị Hồi 
Giáo đe dọa. Nhìn theo khía cạnh này, ta sẽ thấy tại sao các phe Ki Tô Giáo (Christians), phe Do 
Thái Giáo đồng tình (nếu không công khai cũng âm thầm) trong một việc đầy chuyện vô lý. Dễ 
hiểu nhất là thái độ của Tony Blair. Khó lòng mà giải thích tại sao ông này ủng hộ đường lối của 
Hoa Kỳ. Ông ta làm gì có lợi riêng tư. Dân Anh thì phản đối ra mặt. Phải giải thích được thái độ 
của ông Blair, họa chăng mới chê nổi việc làm của ông Bush. 

Dĩ nhiên có rất nhiều nhà nước, hay cả dân tộc, không hoan nghênh ông Bush. Nhưng nhìn kỹ 
một chút, thì sẽ thấy cái bất lương. Họ biết chắc Hoa Kỳ không thể không ra tay. Họ cứ việc ngồi 
không ăn sẵn. Thì họ chống đối, vừa ra vẻ yêu... hòa bình, công chính, vừa được dịp hạ kẻ hơn 
mình. 

"Boomerang không trúng đích, sẽ quay trở về gần nơi xuất phát". Nhưng nếu trúng đích thì 
sao? Thế thì việc quan trọng là phải xét nó có trúng đích không. Còn những hệ quả râu ria (side 
effects) thì bất cứ việc gì mà chẳng có. Cụ cứ nhức đầu, uống tạm một viên aspirine, là rất có thể có 
cái hệ quả bất lợi là loét cái dạ dày rồi. Vấn đề luôn luôn là cái nào lợi nhiều, cái nào hại ít hơn mà 
thôi. Rồi, bây giờ xin vào chuyện thiết thực. 

Thiển nghĩ, con người nào thì cũng vị kỷ, vì lợi ích cho mình trước hết, rồi lan sang gia đình, 
họ hàng, làng mạc, phe phái, quốc gia. Nhưng nói huỵch toẹt ra thì phiền. Bèn có cái màn nhân 
nghĩa, đạo đức. 

Riêng tôi thấy phần nhiều mấy ông vua chúa phong kiến lại thật thà. Cứ nhận tuốt luốt là của 
mình. Kẻ nào trái ý là pheng đầu liền. Dân chúng cũng hiểu rõ như thế, nên liệu mà giữ mình. 

Không biết ông Cồ Đàm, ông Giê Xu, ông Lê Nin, ông Mao Trạch Đông ra sao, còn những 
ông nguyên thủ kiểu Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm thì rõ ràng chỉ vì mình, lại cứ nại cái chuyện 
độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, chỉ chứng tỏ cái thiếu lương thiện [1]. Và cũng rõ ràng 
càng ở địa vị to hơn càng nói láo nhiều hơn. 

Đối với tôi, cứ nói thật những điều mình đang làm, sẽ làm là tư cách người chính nhân quân tử. 
Nhưng có lẽ chuyện ăn gian nói dối thu được lợi ích nhiều hơn chăng. Và có lẽ làm chính trị cần 
phải thế. Nếu đúng vậy, thì việc làm của ông Bush chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Cái quan 
trọng là phải thực sự biết ông ta nhắm cái lợi ích nào hơn cả. Biết như thế rồi, mới có thể phán đoán 
lợi hại, trúng sai được. 

 
1. Ở đây, chính thân hữu Đăng Huy có thể cũng lầm. Thân hữu bảo là "cụ Hồ, cụ Ngô" chỉ vị kỷ, nhưng các 
"cụ" lại cho là hi sinh thân thế cho quốc gia, dân tộc, hoặc thế giới đại đồng thì sao?]] 

 
 

AI ĐƯỢC ỦY NHIỆM TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM? 
 
Danh từ chiến tranh ủy nhiệm được sử dụng trong Cuộc chiến Việt Nam khá thường xuyên và 

nhằm nhiều chủ đích khác nhau. 
Các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đứng trước những thất bại thường có xu hướng phủi tay, 

đổ lỗi cho đồng minh ngoại quốc đã can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ, viện trợ không đủ. Điều 
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này làm cho người ta dễ đi đến kết luận Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ ủy nhiệm trong Cuộc 
Chiến Việt Nam. 

Danh từ chiến tranh ủy nhiệm được sử dụng cho mục tiêu chính trị để kết tội đối phương làm 
tay sai cho ngoại bang nhằm nắm lấy chính nghĩa cuộc chiến hầu dễ dàng tập họp lực lượng. Miền 
Nam kết tội Hà Nội làm lính xung kích cho Nga, Tàu. Miền Bắc lên án Sài Gòn làm tay sai cho 
Pháp, Mỹ. Dư luận quốc tế dùng danh từ ủy nhiệm trong cuộc chiến để kết án tham vọng đế quốc 
của các siêu cường. Vậy ai được ủy nhiệm trong Cuộc Chiến Việt Nam? 

Hồ Chí Minh đã du nhập chủ nghĩa Marx-Lenine vào Việt Nam là người xây dựng, rèn luyện, 
giáo dục đảng Cộng Sản Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ do Đệ tam Quốc tế (QT3) giao phó. 

Tại đại hội Tour ở Pháp, Hồ nằm trong nhóm có xu hướng theo QT3 và nhóm này đã trở thành 
đảng Cộng sản Pháp kể từ tháng 12-1920. Sang Mạc Tư Khoa vào lúc QT3 đang cần dân của các 
xứ thuộc địa để đào tạo thành cán bộ đúng theo bản luận cương về chủ nghĩa dân tộc và các vấn đề 
thuộc địa của Lenine nên Hồ được cho làm Ủy viên Hội đồng Nông dân từ tháng 10-1923. 

Tháng 4-1924, Hồ đến công tác tại Cục Phương Đông và được QT3 phái đi Trung Quốc trong 
phái bộ Borodine để chỉ đạo phong trào cách mạng các nước Đông Nam Á. Cụ thể với các nhiệm 
vụ: thiết lập quan hệ giữa các quốc gia tại Đông Dương và QT3; báo cáo tình hình Đông Dương; 
bắt liên lạc với các tổ chức chính trị; tổ chức cơ sở thông tin tuyên truyền. (Khi chiến tranh Đông 
Dương bùng nổ và sau khi Mao Trạch Đông làm chủ Hoa Lục thì vai trò của Hồ chỉ tập trung vào 
địa bàn Đông Dương). 

Hồ len lỏi vào các nhóm người Việt lưu vong dưới tên Lý Thụy, đã tổ chức được nhóm bí mật 
9 đồng chí như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lâm Đức Thụ, Vương Thúc Oánh 
(con rể của Phan Bội Châu), Lê Quảng Đạt, Lưu Quốc Long, Trương Vân Lĩnh do Hồ cầm đầu, 
đồng thời báo công về cho QT3 vào tháng 2-1925. Tám người này, thuộc Tâm Tâm Xã của Phan 
Bội Châu, đã biến tổ chức thành Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội do Hồ cầm đầu 
vào tháng 6-1925. Hồ dựng lên tờ Thanh Niên và phụ trách huấn luyện lớp cán bộ đầu tiên tại 
Quảng Đông năm 1925-26. 

Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin và Đệ tam 
Quốc tế là một đảng cộng sản thế giới. Các đảng cộng sản ở các nước như là chi bộ, đều phải tuân 
theo kế hoạch và qui tắc chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của QT3 thì các đảng không 
được làm. (Trích Tuyển Tập HCM). Hồ ở Thái Lan năm 1928 và đến tháng 12-1929 được lệnh trở 
về Trung Quốc để hợp nhất Đông Dương Cộng Sản Đảng và An Nam Cộng Sản Đảng thành đảng 
Cộng Sản Việt Nam ngày 03-02-1930 tại Hồng Kông. Đến tháng 10-1930 đổi tên thành Đảng Cộng 
Sản Đông Dương, theo lệnh QT3. 

Đảng Cộng Sản Đông Dương được chính thức trở thành một chi bộ của QT3 từ tháng 3-1931 
(theo tinh thần Nghị quyết của QT3, Đảng Cộng Sản Đông Dương trước đây là một chi bộ của 
Đảng Cộng Sản Pháp). 

Như thế, Hồ Chí Minh và đảng viên cộng sản Việt Nam đều là những phái viên của QT3 để 
thực hiện cuộc trường chinh xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô. Giải phóng dân tộc chỉ là công cụ để 
thực hiện chiến lược giải phóng giai cấp. Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tập I xác định: 

Chúng ta theo chủ nghĩa quốc tế, không theo chủ nghĩa quốc gia... Chúng ta phải nâng cao 
tinh thần đấu tranh giải phóng... nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế. 

Từ tinh thần này, Đảng Cộng Sản tìm mọi cách tiêu diệt những phần tử yêu nước thuần túy qua 
các biện pháp như bán tin cho mật thám Pháp; dùng vũ lực tấn công các đảng phái quốc gia; tiêu 
diệt nhóm Đệ tứ Quốc tế hầu giữ vững đường lối do QT3 vạch ra. 

Chẳng những nhóm của Hồ bán Phan Bội Châu cho Pháp mà còn bán đồng chí, như báo cáo 
của Hà Huy Tập gửi Mạc Tư Khoa vào tháng 4-1935: Trước và sau đại hội đảng, nhiều người cho 
rằng đồng chí Nguyễn Ái Quốc phải chịu trách nhiệm về 100 hội viên thanh niên bị mật thám bắt. 
Quốc đã buộc những đồng chí về nước hoạt động phải kê khai lý lịch rõ ràng khiến danh sách lọt 
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vào tay mật thám. Cũng có thể đó chính là thủ đoạn của Quốc nhằm thanh toán những phần tử yêu 
nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa. 

Chỉ mấy ngày sau khi ra mắt chính phủ ngày 02-09-1945, vì có người quốc gia không-cộng-
sản tại trung ương cũng như địa phương nên Hồ tìm mọi cách loại trừ để có thể thực thi trọn vẹn 
nhiệm vụ do QT3 giao phó. Sử gia Bernard Fall viết: Khi Hồ thương thuyết với Pháp ở 
Fontainebleau thì Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Nguyễn Bình, Phạm Văn Bạch thanh toán các 
nhà lãnh đạo giáo phái, quan lại, trí thức, trotskit và những người chống cộng. Võ Nguyên Giáp 
nhân danh bộ trưởng Nội vụ ký hàng loạt sắc lệnh vào đầu tháng 9-1945 nhằm giải tán các đảng 
phái không-cộng-sản tại miền Bắc và Trung cũng như các giáo phái và nhóm Đệ tứ Quốc tế ở miền 
Nam. 

Ngày 15-09-1945, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh buộc công dân phải khai báo ý định biểu 
tình, hội họp cho chính quyền 24 giờ đồng trước và sắc lệnh đưa đi an trí tất cả những phần tử nguy 
hiểm cho cách mạng. 

Để chứng tỏ tinh thần quốc tế vô sản thuần thành, Hồ quyết tâm thực hiện giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trước khi thời cơ chín mùi. Đại hội II năm 1951 quyết định việc chuẩn bị tiến hành 
chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất do Trường Chinh làm Trưởng Ban sau khi Hồ triều kiến Joseph 
Stalin tại Mạc Tư Khoa. Ngày 12-04-53, Hồ ký sắc lệnh 149-SL qui định chính sách ruộng đất và 
sắc lệnh 151-SL qui định việc trừng trị địa chủ. 

Giáo sư sử Qiang Zhai, thuộc Auburn University Montgomery, ghi nhận: Mùa xuân 1953, 
Zhang Dequn, thuộc nhóm cố vấn quân sự Trung Quốc, trở thành lãnh đạo ban củng cố đảng và 
cải cách ruộng đất, đã được Bắc Kinh tăng cường thêm 42 chuyên viên. Nhóm cố vấn này trực tiếp 
chỉ đạo các biện pháp cải cách ruộng đất tại Việt Nam. 

Các báo cáo chính thức của Đảng Cộng Sản thừa nhận khoảng 400 ngàn người bị giết bằng 
nhiều hình thức trung cổ trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. Khẩu hiệu giết lầm hơn bỏ sót đã 
khiến cho hơn 70% bị ghép oan vào giai cấp địa chủ và chịu hành hình theo chỉ tiêu 5% của Trung 
Ương. 

Đến năm 1956, chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất phải ngừng vì bị nông dân ở Quỳnh Lưu, Ba 
Làng chống đối dữ dội, đồng thời cuộc khởi nghĩa ở Hung Gia Lợi buộc QT3 phải tạm hoãn nhằm 
giảm bớt khủng hoảng lan rộng. 

Sau khi vờ nhận sai lầm (vì Trường Chinh được điều động làm chủ tịch Quốc Hội, các viên 
chức cao cấp khác chỉ chuyển công tác và cấp thấp hơn vẫn giữ nguyên) một thời gian ngắn, Đảng 
Cộng Sản lại tiến hành Cải Tạo Công Thương Nghiệp nhằm giật sập hệ thống thị trường tư sản để 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đã tạo nên một môi trường 
thù hận ngút trời trong cộng đồng dân tộc cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Vladimir Il. Lenin viết: Người cộng sản chân chính là người phải đem lực lượng thống nhất và 
tập trung của giai cấp vô sản để chống lại toàn bộ thống nhất và tập trung của giai cấp tư bản. 
Mỗi đảng cộng sản đang cầm quyền hoặc chưa cầm quyền là một bộ phận, một đơn vị trong đoàn 
quân vô sản quốc tế. (trích Lenin Toàn Tập).  

Người cộng sản chân chính Hồ Chí Minh đã mang đoàn quân vô sản quốc tế do mình tạo dựng 
để gây cuộc chiến nồi da nấu thịt tại miền Nam vĩ tuyến 14. Trong 3 nước bị chia cắt như Đức 
Quốc, Triều Tiên và Việt Nam, chỉ có Hồ Chí Minh [1] đủ cuồng tín và nhẫn tâm tiến hành cuộc 
chiến huynh đệ tương tàn. Sau khi ký Hiệp Ước Hỗ Tương Toàn Diện với Liên Xô, Đảng Cộng Sản 
Việt Nam đã tung quân sang Cao Miên trong mưu đồ thành lập Liên bang Đông Dương như mộng 
tưởng của Lê Duẩn. Sau khi chiếm đóng 10 năm, làm chết 50 ngàn quân, Cộng sản Việt Nam phải 
rút khỏi Xứ Chùa Tháp vì áp lực của Liên Hiệp Quốc và sự hợp lực của các quốc gia Đông Nam Á 
nhằm bẻ gẫy mưu đồ nam tiến của QT3. Phía Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù bị lên án làm tay sai 
ngoại bang, nhưng chưa có văn kiện nào chứng minh Sài Gòn được ủy nhiệm để tiến hành chiến 
tranh Việt Nam. Thực tế, đó là cuộc chiến đấu tự vệ trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa với tinh 
thần bảo vệ quyền tự quyết dân tộc và sự tự do của con người. Thảng hoặc, có vài lời nói lúc trà dư 



164 
 

hậu tửu khi muốn giựt le cũng không thể phản ảnh chính thức chủ trương thực hiện vai trò ủy 
nhiệm trong Cuộc Chiến Việt Nam. Hà Nội cũng chỉ có khả năng kết tội vu vơ mà chưa bao giờ 
dẫn chứng bằng các văn kiện chính thức. Còn vai trò ủy nhiệm được Hồ Chí Minh xác nhận trong 
diễn văn khai mạc Đại Hội 3 năm 1960: 

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đứng 
đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông 
Nam Á và trên thế giới. 

 
Rất mong những ý kiến thảo luận của quí thân hữu độc giả.  
1. Kim Nhật Thành của Bắc Hàn cũng có tiến hành chiến tranh huynh đệ chứ. 

 
 
 

XIN GÓP Ý VỀ VIỆC  
"AI ĐƯỢC ỦY NHIỆM TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM?" 

 
Ông Đại Dương nêu lên câu hỏi trên và trả lời, trong số báo NgD178. Tuy nhiên, riêng tôi thấy 

câu trả lời quá giản đơn. 
Bàn đến cuộc chiến 30 năm (1945-75) vừa qua tại đất nước chúng ta, cần phải hết sức thận 

trọng. Vì nó tùy thuộc là người nói đến nó đứng ở cương vị nào.  
Ít nhất cũng có đến năm cương vị khác nhau: Cương vị người Pháp, cương vị người Mỹ, cương 

vị nhà nước cộng sản, cương vị nhà nước cộng hòa, cương vị người dân Việt Nam (nam, bắc). Ở 
mỗi cương vị, sẽ nhìn một cách khác, gọi một cách khác, giải luận một cách khác. 

Tạp chí NgD muốn là tiếng nói của người dân, thì dĩ nhiên các bài viết nhằm nói lên tiếng nói 
đó. Nhưng hẳn không phải lúc nào cũng chỉ làm điều này. Một đôi khi vẫn có bài có tính cách một 
chiều, phe phái. Chắc là cốt để khuyến khích sự thảo luận, nên thường là có lời mời mọc, mỗi khi 
đăng những bài có tính cách như vậy. 

Có lẽ bài của ông Đại Dương là một bài như thế. 
Trong bài "Ba mươi năm, sau ngày 30-4-75" (NgD177), tôi đã thưa: Đã đủ chữ, ta phải dùng 

cho chính xác. Vậy, gọi là "Chiến Tranh Việt Nam" hay "Cuộc Chiến Việt Nam" đều thiếu sự rành 
mạch. Khó mà hiểu nó là cái gì. Ít nhất phải là, chả hạn, "Cuộc Chiến Việt Pháp" hay "Cuộc Chiến 
Việt Mỹ", hay "Cuộc Chiến Nam Bắc Việt Nam" hay "Cuộc Nội Chiến Việt Nam". Thí dụ: Trịnh 
Nguyễn Phân Tranh, Trung Nhật Chiến Tranh. Chứ đâu có thể Cuộc Chiến Trung Hoa hay Chiến 
Tranh Đức Quốc. Vì hễ có chiến tranh là phải bên nào đánh với bên nào, chứ "chiến tranh Việt 
Nam, cuộc chiến Việt Nam" thì là cái gì? Việt Nam đánh ai? Ai đánh Việt Nam? Đánh lúc nào? 
Pháp họ gọi cuộc chiến của họ ở Đông Dương là La Guere d'Indochine (cuộc chiến Đông Dương) 
được, vì nó là cuộc chiến của họ xảy ra ở ngoài nước họ, ngụ ý "cuộc chiến của Pháp tại Đông 
Dương". Người Mỹ gọi cuộc chiến của họ ở Việt Nam là The Vietnam War (cuộc chiến Việt Nam) 
được, cũng lại ý trên. Mình thì không. Người Việt muốn nói chung chung đến cuộc chiến 30 năm 
vừa qua tại nước mình, ít nhất phải gọi là "cuộc chiến 1945-75 TạI Việt Nam". Vì chẳng những 
trong lịch sử Việt Nam có rất nhiều cuộc chiến chống xâm lăng, cuộc chiến nam tiến, cuộc chiến 
giữa nhà nọ với nhà kia. Vả cuộc chiến trong giai đoạn 45-75 lại gồm nhiều cuộc chiến, mà không 
phải tất cả đều là chiến tranh ủy nhiệm. Và "chiến tranh ủy nhiệm" là gì? Hẳn là cái việc nhận tiền, 
nhận khí giới, nhận cố vấn (chỉ đạo) của người để hoàn tất mục đích của người. Lợi ích cho mình 
hẳn nhiên cũng phải có, như tiền bạc, địa vị, quyền thế,... nhưng không thể là chính được. 

Những người thụ ủy rất có thể nói bảnh: Tôi làm việc này là lợi dụng họ, chứ sức mấy họ sai 
bảo được tôi. Huyễn tưởng hay nói dóc thì cứ việc, nhưng thực tế là khó lòng có kẻ nào bỏ tiền ra 
mà lại để mấy ông bà thụ ủy đó làm cha làm mẹ họ hết. Vậy, khi bàn đến "ai được ủy nhiệm", hay 
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ai thụ ủy, hay nôm na là ai nhận đánh thuê, giết mướn tất phải xác định là cuộc chiến nào, trong 
thời gian nào của giai đoạn 1945-75? 

Ở cương vị người dân, thì từ bắt đầu những ngày tháng Tám 1945, có hai cuộc chiến: 
- Kháng Chiến Nam Bộ của các thành phần quốc gia chống quân Pháp tái xâm lăng (24-9-45). 

Rồi bị cộng sản phản bội, thì tháng Sáu 1946, Cao Đài bỏ về lập khu tự trị; tháng Năm 1947 đến 
lượt Hòa Hảo; tháng Tám 1948 Bình Xuyên; - Kháng Chiến Bắc Bộ của các thành phần quốc gia 
(26-1-46) ngăn quân Pháp (chạy Nhật) từ Tàu trở lại và từ Nam ra (do cộng sản ký Hiệp Định Sơ 
Bộ 6-3-1946 mời). Bị cả cộng sản lẫn thực dân vây đánh, tháng Hai 1948, các thành phần này phải 
rút hết sang Tàu. 

- Còn từ 19-12-1946, là cuộc chiến giữa cộng sản và Pháp. 
- Tiếp, sau hiệp Định Genève, tạm kể từ 1960, là cuộc đương đầu giữa cộng sản Miền Bắc và 

cộng hòa Miền Nam. 
- Đoạn, từ 1965, là sự trực diện giữa cộng sản (Việt) và tư bản (Mỹ).  
Quốc gia chống Pháp trở lại thì không thể nào là ủy nhiệm. Cộng sản chống Pháp lúc đầu cũng 

chưa có sự yểm trợ của Nga Hoa, mà chỉ kể từ 1950 trở đi, sau khi Trung Cộng chiếm được toàn 
Hoa Lục, khối cộng sản mới viện trợ, cố vấn và tiếp tay. 

Thế nhưng ông Đại Dương kê khai một lô những điều này điều nọ: Lênin viết là cộng sản phải 
chống lại toàn bộ thống nhất và tập trung của giai cấp tư bản; Hồ dự Đại Hội Tours (1920); Hồ 
được làm ủy viên Hội Đồng Nông Dân (1923); Hồ công tác trong phái bộ Borodine (1924); Hồ tổ 
chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (1925); Hồ làm báo Thanh Niên, huấn luyện 
cán bộ tại Quảng Đông (1925-26); Hồ hoạt động ở Thái Lan (1928); Hồ trở về Trung Quốc thành 
lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930); Đảng Cộng Sản Việt Nam "theo chủ nghĩa quốc tế, không 
theo chủ nghĩa quốc gia (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, tập I, không ghi năm nào),... Tất cả 
đều là chuyện trước "chiến tranh" rất nhiều. Cứ cho ngay rằng chủ trương của cộng sản quốc tế là 
một "sợi chỉ đỏ xuyên suốt", mà mang gán những việc trên vào "chiến tranh ủy nhiệm" là quá ư 
gượng gạo. Vì dù cho cộng sản quốc tế có nhất quán quyết tâm gây chiến đến đâu, thì cũng không 
thể nào tiên tri được là sẽ có một cuộc chiến tại Việt Nam, để mà "ủy nhiệm". 

Vậy nhiều lắm ta chỉ nên hài ra những bằng chứng, văn kiện liên quan đến cuộc chiến do cộng 
sản tạo nên tại Việt Nam trong giai đoạn 1945-75. Thì những việc ông Đại Dương kê ra, kể từ 
1945, như: Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Nguyễn Bình, Phạm Văn Bạch thanh toán các nhà 
lãnh đạo giáo phái, quan lại, trí thức, trốtskít và những người chống cộng; Võ Nguyên Giáp ký sắc 
lệnh giải tán các đảng phái không cộng sản cũng như các giáo phái và nhóm Đệ Tứ Quốc Tế; Hồ 
Chí Minh thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trước thời cơ, tiến hành cải cách ruộng đất,... cũng 
vẫn chỉ là thực hiện "xã hội chủ nghĩa", mà chưa trực tiếp đóng góp vào "chiến tranh ủy nhiệm". 

Đúng ra là phải xác chứng những sự viện trợ, chỉ đạo từ 1950 mà đi, của Nga Hoa. Còn thì chỉ 
mỗi một điều ông Đại Dương hài, là việc "Hồ mang đoàn quân vô sản quốc tế gây cuộc chiến tại 
Miền Nam" (điều này chúng phát động kể từ Nghị Quyết 15, với đề cương cách mạng Miền Nam, 
năm 1959) là hiển nhiên, và chẳng một ai phản bác, kể cả cộng sản. 

- Còn đệ nhất cộng hòa Miền Nam thì từ ngày ông Diệm lên làm tổng thống (26-10-1955), 
chống cộng lai rai, đến trận Trảng Sụp (26-1-1960) mới thực là đáng kể, rồi 20-12-1960, cộng sản 
thực sự thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đánh đấm đến 1-11-1963, ngày ông bị sát hại. 

- Riêng đệ nhị cộng hòa Miền Nam (31-10-1967), thì khỏi nói, vì Mỹ đã trực tiếp giáp mặt với 
cộng sản (8-3-1965) từ trước khi có nó rồi. 

Thế thì phía cái nhà nước đệ nhất cộng hòa có thụ ủy, đánh mướn không? Ông Đại Dương trả 
lời dứt khoát là không: Về nguyên tắc, "chưa có văn kiện nào chứng minh". Về thực tế, đó là "cuộc 
chiến đấu tự vệ trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, với tinh thần bảo vệ quyền tự quyết dân tộc và 
sự tự do của con người". Nói đến nguyên tắc, nói đến "văn kiện" ủy nhiệm, thì hẳn phải là giấy tờ 
ký kết giữa hai bên. Chứ diễn văn, tuyên ngôn, tuyên cáo, văn bản của một bên, thì chẳng qua cũng 
là "lời nói lúc trà dư tửu hậu, khi muốn giựt le (cũng) không thể phản ảnh chính thức chủ trương 
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thực hiện vai trò ủy nhiệm". Hẳn ý ông Đại Dương muốn nhắc đến câu đại khái: Biên cương Mỹ 
kéo dài tới bờ sông Bến Hải, là nói chơi cho vui vậy mà. Nhưng nếu như vậy, thì cũng có thấy ông 
Đại Dương nêu ra được cái "văn kiện" nào về phía cộng sản đâu? 

Đòi văn kiện là một việc khá nực cười. Văn kiện nào thì cũng dùng những lời lẽ rào đón, chứ 
có kẻ nào lại viết huỵch toẹt kiểu "tôi đưa tiền cho anh, anh phải làm cái này cái nọ cho tôi" hoặc 
"tôi nhận tiền của anh, cam đoan sẽ làm cái này cái nọ cho anh". Vấn đề là thực tế họ làm cái gì, có 
trắng trợn hay không, hay là ta chỉ suy diễn lăng nhăng. 

Mà nói đến thực tế, nói đến việc làm, thì ai mà chẳng thấy hầu như mọi sự đều do Mỹ cầm 
trịch. Đôi khi thiệt hại đến quyền lợi của mấy ông bà nhà nước, như việc Mỹ áp lực ông Diệm cho 
ông bà Nhu đi ngoại quốc, nhận những người ngoài thành phần chân tay vào chính phủ,... thì cũng 
có chống đối tí ti. Mỹ làm áp lực là cốt lấy lòng dân Nam Việt, để được việc cho Mỹ. Nhà nước 
cộng hòa chống đối là vì Mỹ làm thiệt đến họ. Chứ nào có ăn thua gì đến quyền lợi quốc gia dân 
tộc đâu. Thế mà vẫn có những vị gân cổ ra nói rằng đó là bảo vệ... chủ quyền quốc gia. Bây giờ nói 
đến người dân: Người dân nào thì cũng chỉ cầu mong sự an bình, thuế má vừa phải, và luật pháp 
phân minh. Còn thì chỉ ở những nước có bầu bán ngay thẳng mới nói đến việc người dân tham dự 
việc đất nước. Ở Việt Nam, cả hai miền, người dân nào có quyền gì? Toàn quyền ở nhà nước. Quốc 
hội chỉ là trò hề bầu bán gian lận. Tư pháp là gia nô xét xử tiền chế. 

Tất nhiên có một số ít người dân Miền Bắc hăng say xung phong chống Pháp xâm lăng, chống 
Mỹ ngụy cứu nước với nhà nước cộng sản. Vì họ bị thông tin sai lạc; vì họ chứng kiến cảnh Pháp 
hành quân đốt phá, hãm hiếp; vì họ bị bom đạn Mỹ dội lên đầu lên cổ. Nhưng tối đại đa số là vì bị 
nhà nước cộng sản cưỡng bách đầu quân, mà không thể lẩn trốn, chưa kể nhập ngũ được ăn mặc 
đầy đủ hơn, ít phải làm lụng cực nhọc hơn (21kg gạo, 1-1/2kg thịt, 1kg đường mỗi tháng, so với 
9kg gạo bình quân của dân chúng). 

Cũng thế, một số ít người Miền Nam chống cộng với nhà nước cộng hòa vì biết về cộng sản 
hay có thù với cộng sản. Còn tối đại đa số là bị động viên mà không trốn được hoặc chọn binh 
nghiệp làm một nghề. 

Dù do một nguyên nhân nào, thì những người lính ra trận, gặp địch thủ cũng phải bắn giết, rồi 
tất cả mặc nhiên thành chấp nhận mục tiêu của thế lực lãnh đạo, là mình chống Mỹ ngụy, mình 
chống Cộng. Có nghĩa là dân Miền Bắc không phải là cộng sản, mà dân Miền Nam cũng không 
phải là cộng hòa. Để mà hãnh diện, tủi hổ hay thắng bại. Trái lại, người dân không có tổ chức, 
không có súng đạn, không cả tự vệ nổi, tất cả đều là giai cấp bị trị, thì phải tuân phục kẻ thống trị. 
Vậy chỉ kẻ thống trị mới có thể nói đến thắng bại mà thôi. Còn người dân, khi nhà nước ra lệnh 
buông súng là buông súng, nhà nước (cũng lại nhà nước) ra lệnh đi "học tập" là đi học tập (kể cả 
những ông... nhà nước, tướng tá và đảng phái). Chính kẻ thống trị – cộng sản ở Miền Bắc, cộng hòa 
ở Miền Nam – mới là những kẻ được quyền chọn đường lối, chọn chiến tuyến, chọn lợi nhuận. Mà 
cả hai, chẳng kẻ nào vì quốc gia dân tộc, vì tự do dân chủ. Chẳng ở đâu có quốc hội, hành pháp, tư 
pháp của dân, do dân, vì dân. Cả hai bên đều độc tài, gian lận. bịp bợm. Khác nhau họa chăng ở 
một chút mức độ nào đó, do nguyên nhân nào đó, chứ chẳng phải tự nguyện gì: Cộng sản khe khắt 
nhất, đệ nhất cộng hòa bớt hơn tí chút, đệ nhị cộng hòa bớt hơn chút nữa. 

Nói riêng về Miền Nam, và cũng chỉ cái đệ nhất cộng hòa, thì chẳng nhận ủy nhiệm của Mỹ là 
gì? Mỹ chỉ ngăn chặn cộng sản (containment), thì cộng hòa cũng chỉ ngăn chặn cộng sản. 

Họ chống cộng để thực hiện sự ủy nhiệm, để vùng họ cai trị khỏi bị phá phách, có lợi cho 
chính họ thôi. Còn nếu họ yêu quốc gia dân tộc, thì họ đâu có tiêu diệt người quốc gia, giữ độc 
quyền chống cộng. Và quốc gia dân tộc đâu phải chỉ có Miền Nam. Đất đai phía bắc không phải là 
quốc gia, dân chúng phía bắc không phải là dân tộc? Nên họ không yêu, họ mặc xác, họ không đề 
cập đến chuyện bắc tiến? 

Họ cũng đâu có muốn chuyện tự do dân chủ. Họ bầu bán gian lận, họ bóp nghẹt tự do: Một tờ 
báo chỉ vẽ có quả dưa hấu và một con khỉ, rồi một quả dưa hấu với sáu con chuột là đã đủ để họ 
đóng cửa, bắt bỏ tù tòa báo. Thế mà ông Đại Dương cho đó là tinh thần bảo vệ quyền tự quyết dân 
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tộc và sự tự do của con người. Tóm lại, ở Miền Nam, trong hơn 20 năm (1954-75), có một số 
người, trong và ngoài nhà nước (hành pháp, tư pháp, lập pháp, quân đội), hoàn toàn ý thức việc diệt 
cộng (và cả độc tài phong kiến), nhằm mang lại tự do dân chủ cho quốc gia dân tộc. Nhưng nhà 
nước cộng hoà thì đích thực nhận sự ủy nhiệm của Hoa Kỳ, ngăn chặn (contain) cộng sản lấy tiền 
bạc, địa vị, quyền hành. Bằng chứng là khi tiền bạc, địa vị, quyền hành bị đe dọa hay không còn, thì 
ông Diệm, ông Nhu tính chuyện bắt tay với cộng sản, ông Thiệu, ông Kỳ tính chuyện hợp tác với 
cộng sản. Cũng lại viện lý do yêu mến đồng bào, quốc gia. 

Thực ra họ vốn chẳng hề chống cộng. Ông Diệm, ông Nhu chẳng có thành tích gì chống cộng 
trước khi cầm quyền. Ông Thiệu đi lính nhà nghề. Ông Kỳ là lính động viên. 

Bài của ông Đại Dương, nếu với tư cách một người của chế độ cộng hòa, không phải người 
dân, viết ba chục năm trước đây ở trong nước, để làm tài liệu tuyên truyền một chiều, đổ lỗi cho 
người, ca tụng mình, thì chẳng sao. Nhưng nay ở ngoài này, nếu muốn tìm ra sự thực, hầu chọn một 
thái độ chính đáng trong công việc quang phục quê hương, trái lại, bài bình luận là một sự một 
chiều không thể chấp nhận.  

 
 
 

PHÚC ĐÁP ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HỒNG 
 
Đại-Dương cám ơn ông đã ghé mắt và góp ý trên Người Dân số 179 vào tháng 7-05 về bài "Ai 

được ủy nhiệm trong chiến tranh Việt Nam". Xin mạn phép được thưa thốt đôi lời. 
Tôi không viết theo đơn đặt hàng của bất cứ ai. Nếu Người Dân có mời mọc thảo luận khi đăng 

bài "Ai được ủy nhiệm trong chiến tranh Việt Nam" thì cũng ngoài thẩm quyền của Đại-Dương. 
Cuộc chiến Việt Nam vốn vô vàn phức tạp mà ủy nhiệm chỉ là một khía cạnh. Vì thế, nhận 

định của một người dù cho có tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau để so sánh, đối chiếu cũng 
không thể làm thỏa mãn tất cả, nhất là đối với những kẻ vốn tự coi như chiếc rốn của vũ trụ. 

Đã có biết bao nhiêu cuốn sách, tài liệu viết về chiến tranh Việt Nam với những quan điểm, 
nhãn quan khác nhau, lắm lúc đối chọi. Tương lai chắc chắn còn nhiều bài viết lấy bối cảnh chiến 
tranh Việt Nam. Dù chúng ta có chấp nhận hay không thì sách cũng được xuất bản, bài viết vẫn cứ 
luân lưu. 

Có lẽ ông Nguyễn Đình Hồng không chấp nhận được ở ba điểm chính mà tôi sẽ cố gắng biện 
giải theo tầm hiểu biết hạn hẹp. 

Thứ nhất, khi đào tạo, huấn luyện cho một người đến mức độ tín cẩn đủ để giao cho nhiệm vụ 
thi hành mà vì lý do nào đó mình không đích thân thực hiện thì việc ủy nhiệm được toàn hảo nhất. 

Trong cuộc chiến đau thương nhất trong lịch sử dân tộc vừa qua, người Việt Nam ở hai phía 
đối đầu đều rất hào phóng trong việc chụp mũ tay sai, Việt gian, bán nước cho kẻ khác để tự nâng 
bản thân lên hàng yêu nước, tự chủ. Nếu không trưng dẫn bằng chứng thì khó tránh khỏi thái độ hồ 
đồ, vô trách nhiệm. Hồ Chí Minh được đào tạo từ trường Đại Học Đông Phương ở Mạc Tư Khoa 
và gửi theo Phái Bộ Borodine thực tập tại Trung Hoa Dân Quốc rồi đem thử thách ở Thái Lan và 
Pháp. Những tài liệu mà tôi trích dẫn cho bài tiểu luận nêu trên xuất phát từ văn kiện của Đảng 
Cộng Sản Việt Nam hoặc của các nhà nghiên cứu ngoại quốc và được đối chiếu với các biến cố 
thực tế trên dải đất hình chữ S chỉ để chứng minh vai trò được ủy nhiệm của Hồ Chí Minh bởi Đệ 
Tam Quốc Tế. 

Hồ Chí Minh và những đồng chí như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị 
Minh Khai... đều được Đệ Tam Quốc Tế đào luyện thành con người thấm nhuần tư tưởng cộng sản, 
loại bỏ tinh thần quốc gia để toàn tâm toàn ý phục vụ quyền lợi quốc tế cộng sản và hành động 
đúng khuôn mẫu của Vladimir IL. Lenin và Josef Stalin. Đó là những quân cờ đáng tin cậy nhất để 
nhận lãnh vai trò ủy nhiệm của Đệ Tam Quốc Tế. Nếu văn khố của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội 
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Chủ Nghĩa Việt Nam được mở toang, có thể còn nhiều tài liệu chính thức bổ túc cho vai trò ủy 
nhiệm của Hồ Chí Minh. 

Hồ không cần biết đến xu thế giải thực toàn cầu do Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson đề 
xướng về quyền Dân Tộc Tự Quyết vào năm 1919 tại diễn đàn Hội Quốc Liên. Kể từ đó, một số 
thuộc địa ở Á Phi đã được lần lượt trao quyền tự trị, khởi đầu tại Phi Luật Tân năm 1935. Chương 
trình bị gián đoạn lại được tiếp tục sau Đệ Nhị Thế Chiến, đã mang lại nền độc lập và tự chủ trong 
thời gian từ 1946 đến 1949 cho 9/14 nước Châu Á nằm trong tình trạng giám hộ, bảo hộ, thuộc địa. 
Riêng ba nước Đông Dương, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, chỉ thoát khỏi chiến tranh vào 
năm 1975, vì chủ trương bạo lực cách mạng và tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Hồ cũng không công 
nhận Hiệp Định Élysée năm 1949 được quốc trưởng Bảo Đại và tổng thống Pháp, Vincent Auriol, 
ký kết để công nhận chủ quyền toàn vẹn và thống nhất của quốc gia Việt Nam. 

Hiện tình Việt Nam khi thương thảo Hiệp Định Genève 1954 đã nẩy sinh nhu cầu trám vào 
khoảng trống quyền lực khi quân viễn chinh Pháp rút khỏi miền Nam vĩ tuyến 17. Những đảng phái 
quốc gia nương theo nguyện vọng của đại đa số người Việt Nam không muốn sống dưới chế độ 
cộng sản (vì kinh nghiệm hoặc do lời đồn) nên quyết tâm thành lập một chính phủ không-cộng-sản 
tại miền nam vĩ tuyến 17. Đã có nhiều nhân sĩ đảm nhiệm vai trò thủ tướng trong Quốc Gia Việt 
Nam dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại trước Ngô Đình Diệm. Như thế, Ngô Đình Diệm chỉ là một 
giải pháp nhằm đáp ứng tình thế khá phức tạp dưới áp lực của Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Đốn có nhu cầu 
ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản phù hợp với quyền lợi của đại đa số người Việt Nam đã qui 
tụ tại miền nam vĩ tuyến 17, trong đó các đảng phái quốc gia giữ vai trò nòng cốt. 

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa đều xây dựng trên tình nghĩa đồng minh, 
dù người cầm đầu là ai. Dĩ nhiên, đồng minh lớn nào cũng có tiếng nói quyết định hơn. Hoa Kỳ 
quyết định về chiến lược, chiến thuật trong Đệ Nhị Thế Chiến, dù đang đồng minh với Anh, Trung 
Quốc, Pháp. Nếu Việt Nam Cộng Hòa không lâm nguy vào năm 1964, thì Hoa Kỳ cũng không cần 
đổ quân vào để cứu đồng minh. Điều quan trọng là sự hợp tác và dung hòa quyền lợi giữa các quốc 
gia đồng minh. Nhật Bản và Đại Hàn phải trả chi phí để quân Mỹ đồn trú nhằm bảo vệ an ninh hầu 
rảnh tay phát triển kinh tế. Họ có bất đồng, nhưng bao giờ cũng tìm cách dung hòa nên tình đồng 
minh vẫn bền vững đã hơn 50 năm. 

Thứ hai, thể chế cộng sản ở Miền Bắc và cộng hòa ở Miền Nam khác nhau từ bản chất chứ 
không phải một chút mức độ nào đó như ông Nguyễn Đình Hồng phán. Đảng Cộng Sản lãnh đạo 
toàn diện, đứng trên hiến pháp, nên mỗi khi sửa đổi không cần trưng cầu dân ý, dù điều 70 trong 
hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có qui định. Lãnh đạo các ngành hành 
pháp, lập pháp, tư pháp đều do cán bộ cao cấp của Đảng Cộng Sản đảm trách. Các đảng phái quốc 
gia đều bị tiêu diệt triệt để và đảng viên không thể tham gia guồng máy cai trị. Ngược lại, Việt Nam 
Cộng Hòa chấp nhận đa đảng, nhưng không thể duy trì nạn sứ quân trong khi ngoài biên cương kẻ 
thù đang rình rập. Hiến pháp được những chuyên gia luật pháp trình độ quốc tế soạn thảo và là đạo 
luật cao nhất của chế độ. Những người đứng đầu các ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp không 
nhất thiết phải thuộc đảng cầm quyền. Các đảng phái vẫn công khai hoạt động hoặc bí mật chống 
chính quyền vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều đảng viên quốc gia được giữ chức vụ trọng yếu trong 
hành pháp, lập pháp và tư pháp cũng như quân đội. Việt Nam Cộng Hòa mới bước vào thời kỳ thực 
hiện dân chủ kể từ 1956. Ý thức dân chủ của công dân, kinh nghiệm thực thi dân chủ của viên chức 
còn rất hạn chế nên sự lạm quyền của chính phủ, viên chức không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Việt 
Nam Cộng Hòa đang ở trong tình trạng chiến tranh toàn diện nên các quyền tự do, dân chủ có lúc bị 
giới hạn phần nào. 

Làm sao bà Ngô Bá Thành, Trịnh Công Sơn, linh mục Chân Tín, ni sư Huỳnh Liên, họa sĩ 
Ớt...có thể ngang nhiên hoạt động chống chính quyền trên nhiều mặt trận khác nhau nếu Việt Nam 
Cộng Hòa cũng đồng bản chất như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Thứ ba, về việc Việt Nam Cộng 
Hòa có nên bắc tiến hay không thì ông Nguyễn Đình Hồng hỏi rằng: Quốc gia dân tộc đâu phải chỉ 
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có Miền Nam. Đất đai phía bắc không phải là quốc gia, dân chúng phía bắc không phải là dân tộc? 
Nên họ không yêu, họ mặc xác, họ không đề cập đến chuyện bắc tiến? 

Dân tộc Việt Nam vừa trải qua cuộc chiến chống thực dân Pháp suốt 9 năm với bao thiệt hại về 
nhân mạng và tài sản, cộng thêm thảm họa Cải Cách Ruộng Đất do Đảng Cộng Sản phát động và 
đang phân ly, liệu có nên gây thêm cảnh nồi da nấu thịt hay không? 

Chính vì miền bắc thuộc Việt Nam và dân chúng phía bắc cũng là người Việt cần yêu thương 
và quí trọng nên không thể gây chiến. Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vừa mới thành lập chưa có 
thể so sánh về số lượng cũng như kinh nghiệm chiến trường với Quân Đội Nhân Dân vào thời điểm 
đó, nên không thể bắc tiến. Quân tấn công bao giờ cũng phải gấp 5-10 lần lực lượng phòng thủ mới 
mong chiến thắng. Hơn nữa, nguy cơ đụng độ với 320,000 quân Trung Cộng trên đất bắc không 
phải là chuyện đùa. Nếu kêu gọi quân ngoại quốc yểm trợ cho cuộc hành quân vào đất bắc thì 
không tránh khỏi cái tội cõng rắn cắn gà nhà. Ngược lại, kêu gọi yểm trợ cho công cuộc phòng vệ 
lại rất chính đáng. Nam/Bắc Triều Tiên, Đông/Tây Đức không gây hấn nên bảo tồn nhân mạng và 
đã có một bên phát triển kinh tế, rồi thống nhất trong hòa bình rất đáng cho người Việt chúng ta suy 
gẫm. Kính thưa ông, 

Muốn trả lại cho lịch sử như nó từng có không phải chuyện dễ. Tôi cũng không có khả năng 
đó. Tuy nhiên, mỗi người đều có quyền nhận định một vấn đề lịch sử để rút ra những bài học bổ 
ích, miễn sao tránh được kiểu chụp mũ vu vơ đã là quý rồi. 

Còn các điều khác, xin lãnh giáo và cám ơn tác giả. 
 
 
 

ỦY NHIỆM? 
 
Đọc trên NgD 178 bài của tác giả Đại Dương, "Ai Được Ủy Nhiệm Trong Chiến Tranh Việt 

Nam?" tôi đã thấy có vấn đề, thì quả nhiên BPT mời quí thân hữu độc giả thảo luận. 
Số báo kế tiếp đăng ngay bài góp ý của tác giả Nguyễn Đình Hồng (NDH), được ông Đại 

Dương phúc đáp trên NgD 181. Không biết cuộc bút chiến bỏ túi này còn kéo dài nữa hay không, 
tôi cũng xin chen vào một vài ý kiến thô thiển. Tôi mạo muội suy luận rằng khi viết bài trên NgD 
178 ông Đại Dương muốn phổ biến những tài liệu quý giá về HCM và đồng bọn mà ông đã dày 
công thu lượm nên đã trình bầy chúng trên gần hết bài báo, chỉ chừa vỏn vẹn có bảy dòng để biện 
minh cho Việt Nam Cộng Hòa là không được ủy nhiệm để tiến hành chiến tranh. Có lẽ vì ông chưa 
đủ tài liệu hay đủ thì giờ để trình bầy về thực trạng miền Nam. Nếu đúng thế thì ông chỉ cần sửa 
tiêu đề của bài viết, thí dụ Ai ủy nhiệm cho CSVN gây chiến? Và hạn chế nội dung vào Miền Bắc, 
thì chưa chắc đã ai có ý kiến phản bác. 

Cái sơ hở của ông đã khiến ông Nguyễn Đình Hồng phải lên tiếng để chứng minh Miền Nam 
cũng đích thực nhận sự ủy nhiệm của Hoa Kỳ (NgD 179 trg 20). Có lẽ vì hăng say trong khi lý 
luận, ông NĐH đã viết một câu, tuy có lý và không xúc báng gì lắm, cũng có thể chạm tự ái ông 
Đại Dương: Đòi văn kiện là một việc khá nực cười (NgD 179 trg 16), tức cho ông Đại Dương là 
ngớ ngẩn. 

Phải chăng vì thế mà ông Đại Dương đã phản ứng: Nhận định của một người không thể làm 
thỏa mãn tất cả, nhất là đối với những kẻ vốn tự coi như chiếc rốn của vũ trụ (NgD 181, trg 4) có lẽ 
để ám chỉ người đối thoại. Rút kinh nghiệm, thiết tưởng trong các cuộc thảo luận nghiêm chỉnh nên 
cố tránh những lời mất lòng vô ích. 

Tôi không hề quen biết ông Nguyễn Đình Hồng, còn ông Đại Dương thì tuy chưa được trực 
diện nhưng đã có dịp trao đổi bằng điện thoại và văn thư, và trong thâm tâm vẫn coi ông như một 
thân hữu quảng bác, tuy vẫn có vài điều không đồng ý. Tôi thiển nghĩ về nội dung ông đã có sơ hở 
trong bài đầu trên NgD 179, nhưng không nặng bằng trong bài phúc đáp trên NgD 181, vì cố tình 
biện minh lại vấp phải những mâu thuẫn hiển nhiên. Ông Đại Dương viết: Quan hệ giữa Hoa Kỳ và 
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Đệ nhất, Đệ nhị Cộng hoà đều xây dựng trên tình nghĩa đồng minh, dù người cầm đầu là ai... sau 
khi đã viết: Ngô Đình Diệm chỉ là một giải pháp nhằm đáp ứng tình thế khá phức tạp dưới áp lực 
của Hoa Kỳ (NgD 181, trg 5). Như thế, ông cũng nhận rằng, dù muốn dù không, rõ ràng ông Diệm 
là thụ ủy của Mỹ, mở màn cho cuộc chiến tranh ủy nhiệm, kết thúc với việc HK dứt điểm việc ủy 
nhiệm ấy một cách thô bạo, tàn nhẫn và bỏ mặc miền Nam cho CSVN ào vào bóp cổ. Vậy mà ông 
cũng cho là đồng minh sao? 

Kinh nghiệm cho thấy HK không thực tâm coi ai là đồng minh. "Đồng minh giai đoạn" thì có, 
nhưng đó chỉ là một mỹ từ che dấu một thực trạng bỉ ổi, vì thực chất đồng minh giai đoạn là công 
cụ dùng xong vứt bỏ, là tay sai, là nô lệ, là lính đánh thuê, là chó săn, là chó giữ nhà. Nga, Tàu còn 
tệ hơn vì chỉ cho chó ăn c... không được dog foods [thức ăn của chó] như ở Mỹ. Dog foods Mỹ có 
thể là đồng đô la xanh, vũ khí đạn dược, quyền cao chức trọng, ăn vào là nghiện như ăn phải bả, cái 
bả vinh hoa phú quý. Vì thế nên tôi rất sợ cái bả phú cường mà ông Đại Dương hằng đề cao. Nói ra 
thì đau lòng, tủi nhục nhưng không ghi tâm khắc cốt điều này thì ai lãnh đạo quốc dân lại sẽ có 
ngày đưa quốc dân xuống hố cả nút (XHCN). Trong bài ông Đại Dương phúc đáp ông Nguyễn 
Đình Hồng, chỉ có một điểm quan trọng hơn cả là phê bình chất vấn của ông NĐH: Đất đai phía 
Bắc không phải là quốc gia, dân chúng phía Bắc không phải là dân tộc? Nên họ không yêu, họ mặc 
xác, họ không đề cập đến chuyện bắc tiến? (NgD 179, trg 17 và NgD 181, trg 6). Họ đây là Đệ 
Nhất Cộng Hòa mà chính ông NĐH đã khẳng định là chống cộng để thực hiện sự ủy nhiệm. Dù họ 
không yêu thì họ có thể vẫn muốn, vì vị kỷ: Nếu chiếm được miền Bắc thì số dân Công giáo cả 
nước sẽ đủ túc số để giám mục Ngô Đình Thục được phong Hồng Y, điều mà ông Thục hằng mong 
ước. Nhưng làm sao họ bắc tiến được nếu họ chỉ được ủy nhiệm để ngăn chặn cộng sản như chính 
ông NĐH khẳng định, chứ không phải để bắc tiến? Ông NĐH đã tự mâu thuẫn vậy. 

Khốn nỗi những luận cứ ông Đại Dương đưa ra để phản bác chỉ trích của ông NĐH không đủ 
sức thuyết phục: 

Liệu có nên gây thêm cảnh nồi da nấu thịt hay không? Chính vì Miền Bắc thuộc Việt Nam và 
dân chúng phía Bắc cũng là người Việt cần yêu thương và quí trọng nên không thể gây chiến. 

Nếu ông Đại Dương nắm vận mệnh quốc gia thì cái cách yêu nước thương nòi ủy mị của ông 
tất nhiên cũng lại đưa đất nước đến tình trạng hiện nay. Có thể ông Đại Dương không biết rằng 
chính nhiều người miền Bắc ngày đêm cầu khẩn, mong đợi miền Nam giải phóng miền Bắc và 
nghe đồn đã có người miền Bắc tự tử vì tuyệt vọng khi thấy miền Nam bị miền Bắc "giải phóng". 
Như vậy bắc tiến, nếu có, thì làm sao lại là nồi da nấu thịt? Đồng bào miền Bắc lúc đó đang bị CS 
làm thịt thì có, bằng cải cách ruộng đất, bằng trù dập Nhân Văn Giai Phẩm, bằng đánh tư sản, bằng 
đủ biện pháp hà khắc, dã man. Tôi đoán rằng trước kia ông Đại Dương là một quân nhân. Ông há 
không biết rằng đã có những quân nhân khi bị quân CS bao vây đã xin không quân yểm trợ, dội 
bom lên đầu chính họ để thà cùng chết với quân thù? Đối với người miền Bắc lúc ấy, nhiều khi cái 
chết là một giải thoát, còn hơn sống mà "gia bần, thân khổ" như ăn mày. Ông Đại Dương còn quan 
ngại rằng Quân đội VNCH lúc đó mới thành lập không thể so sánh với Quân đội Nhân dân, được 
320,000 quân Tàu cộng đóng trên đất Bắc yểm trợ [1]. Điều này đúng, nhưng nếu đệ nhất cộng hòa 
được Hoa Kỳ ủy nhiệm để bắc tiến thì cái lo là cái lo của Mỹ chứ không phải của VNCH, cũng 
chẳng phải của ông Đại Dương. Nếu đối chiếu lực lượng thì phải đối chiếu lực lượng HK với lực 
lượng Tàu cộng. Vào thập niên 1960 Tàu cộng đang còn ăn chưa no, lo chưa tới chứ không oai như 
bây giờ, không thể so sánh với HK lúc đó là một siêu cường chưa có đối thủ, nếu muốn dùng đến 
vũ khí nguyên tử. 

Đến thời đệ nhị cộng hòa, tướng Nguyễn Cao Kỳ có lần đã "đòi" bắc tiến. Cảm tình của một số 
quân dân miền Nam đối với ông ta lúc đó chứng minh rằng miền Nam không phải là không có ý 
muốn bắc tiến. Nhưng Kissinger đã có ý bán đứng VNCH để dồn thì giờ và tâm trí về cứu quê cha 
đất tổ Do Thái của hắn đang bị khối Ả Rập đe dọa vào tháng 10.1973, nói chi đến bắc tiến, bắc lui. 

Những bài học để đời này khiến tôi có hơi quá nặng lời khi định nghĩa "đồng minh giai đoạn", 
cũng chỉ để mong đừng ai lăn vào vết xe cũ mà thôi. Ngày 16.9.2005 tôi rất mừng đọc một bản tin 
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của phụ tá giáo sư Anh Văn của Đại Học Tiểu Bang Washington, Aimee Phan (Vietnamese lose all, 
this time to Katrina), chứng tỏ là dân VN dường như đã học được bài học cay đắng này rồi và đã 
biết tự lực. Xin tóm tắt như sau: 

Theo thống kê năm 2000, có hơn 25,000 người VN sinh sống ở Louisiana, gần 6,000 ở 
Mississippi và khoảng 5,000 ở Alabama... Khi có tin sự tàn phá của Katrina lan tràn, người Mỹ gốc 
Việt trên toàn quốc kết hợp để đồng lòng cứu trợ... Khoảng 15,000 người VN chạy sang Houston, 
nhưng thay vì đến Astrodome, nhiều người tìm đến trú ngụ tại những trung tâm cộng đồng, nhà thờ 
và chùa chiền Á-Mỹ, làm kiệt quệ tài nguyên những nơi này. Còn nhiều ngàn người nữa sẽ đến. Có 
người lo rằng cộng đồng có thể đã cố tự lực quá sức và những người tỵ nạn cần được chính phủ 
giúp đỡ. 

Báo chí truyền thông đưa tin và chỉ trích việc đáp ứng Katrina đã là một vấn đề trắng đen rõ 
rệt. Nhưng việc phục hồi các người Mỹ gốc Việt cũng quan trọng, xét lịch sử di chuyển dài của họ. 
Không nên quên những kinh nghiệm và thành công của họ chỉ vì chúng cần phải được làm lại. 

Sự phá hủy 20-30 năm làm việc và tiến bộ vẫn còn tác hại. Bắt đầu lại từ số không cần thời 
gian, kiên nhẫn và nghị lực, những yếu tố này có vẻ quá sức đối với những người hãy còn bị kiệt 
lực vì Katrina. Vậy mà trong những năm tới, việc ấy sẽ đến. Những người Mỹ gốc Việt đã chứng 
minh rằng điều ấy có thể xẩy ra. Những người Mỹ gốc Việt cũng chứng minh rằng tự lực vẫn hơn 
là trông cậy vào sức người. Những nạn nhân khác của Katrina ngửa cổ chờ chính phủ đến cứu đã 
trải qua biết bao thống khổ, kể cả đói khát, bệnh tật, bạo hành, hiếp dâm. Họ không có cái may là 
đã bị phản bội. Nhưng bị phản bội mà không học được bài học thì cũng như không. 

 
1. Mãi tới 1965 quân đội Tàu mới sang Việt Nam. 

 
 

 
THƯA ÔNG ĐẠI DƯƠNG 

 
Đúng như ông nói, tôi "không thể chấp nhận được" ba điểm chính mà ông "cố gắng biện giải". 

Nhưng tôi viết bài này không phải vì ông, vì tôi, mà là vì, trong sự suy nghĩ thiển cận của tôi, bài 
phúc đáp của ông lại cũng có thể mang đến sự hiểu lầm cho một số người. 

Trước hết xin nói về những chuyện râu ria: 
- Ông nói "cuộc chiến Việt Nam vô vàn phức tạp, mà ủy nhiệm chỉ là một khía cạnh". Điều 

này chẳng một ai giám chối bỏ. Thế nhưng chúng ta bàn đến là vì ông đã chọn cái sự "ủy nhiệm" để 
viết bài luận định, và tôi góp ý với ông về cái chuyện luận định sự "uỷ nhiệm" đó. Vả lại vấn đề gì 
mà chẳng phức tạp và nhiều khía cạnh, nhưng luôn luôn có các tầm mức khác nhau. Và trong cuộc 
chiến mà ông nhắc đến, thì quả khía cạnh "ủy nhiệm" là quan trọng hơn cả.  

- Ông lại nói rằng "nhận định của một người... không thể làm thỏa mãn tất cả". Đó cũng là một 
điều không ai phản bác nổi. Nhưng điều ông thêm rằng "nhất là đối với những kẻ vốn tự coi như 
chiếc rốn của vũ trụ", thì thú thật tôi không hiểu ông muốn nói ai, nói cái gì. Ai là những kẻ vốn tự 
coi như chiếc rốn của vũ trụ nhỉ. Hay là tôi??? Tôi xem đi xem lại bài viết, không thể tìm ra cái gì 
chứng tỏ như vậy. Và tôi thiết nghĩ các thân hữu/độc giả NgD hẳn cũng đồng ý với tôi như thế. 

- Ông cho rằng "mỗi người đều có quyền nhận định [về] một vấn đề lịch sử và rút ra những bài 
học bổ ích, miễn sao tránh được kiểu chụp mũ vu vơ". Vế trước lại cũng là điều không ai phản bác 
được. Ai cũng có quyền nhận định cho riêng mình. Nhưng khi mang công bố, rất có thể đối với 
người khác nó không bổ ích, mà còn có hại, thì họ có quyền phản bác vì họ, vì người khác, do cái 
di hại của nó. Hơn nữa, tôi thấy rằng ông chẳng nên quan tâm về việc "tránh kiểu chụp mũ vu vơ". 
Chụp mũ gì? Nặng nhất hẳn là cái mũ Việt Cộng. Chụp vậy thì chỉ làm trò cười cho kẻ thức giả. 
Còn mình nghĩ, mình nói, mình viết với tâm thành, thì ai muốn chụp cái mũ nào cũng mặc xác họ. 
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May là ở đây ông nói là "tránh được", nghĩa là chưa bị chụp, thì tôi cũng thoát được cái tội đi chụp 
mũ. 

- Ông viết: "Hoa Thịnh Đốn có nhu cầu ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản, phù hợp với 
quyền lợi của đại đa số người Việt Nam đã qui tụ tại miền nam vĩ tuyến 17, trong đó các đảng phái 
quốc gia giữ vai trò nòng cốt". Những đảng phái quốc gia nào giữ vai trò nòng cốt? Đảng Cần Lao 
Nhân Vị, Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới, Đoàn Thanh Niên 
Cộng Hòa chăng? Thưa ông, đó là những trò rẻ tiền của các ông Nhu Diệm, chẳng mà nổi mắt ai. - 
Ông cho rằng: "Trong cuộc chiến đau thương nhất trong lịch sử dân tộc vừa qua, người Việt Nam ở 
hai phía đối đầu đều rất hào phóng trong việc chụp mũ tay sai, Việt gian, bán nước cho kẻ khác để 
tự nâng bản thân lên hàng yêu nước, tự chủ". Điều này hết sức đúng với đa số những thành phần 
của hai nhà nước cộng sản cộng hòa. Họ làm việc này, thiết tưởng cũng chỉ là lẽ đương nhiên. Họ 
làm việc này, hoàn toàn với chủ ý. Chẳng "hồ đồ vô trách nhiệm" gì cả. Nhưng ông quên mất thành 
phần đa số, thành phần quần chúng. Quần chúng Miền Nam không nhất thiết là cộng hòa. Quần 
chúng Miền Bắc không nhất thiết là cộng sản. Nhưng họ có cho hai nhà nước là tay sai, Việt gian, 
bán nước thì cũng chẳng oan uổng là bao nhiêu. Hãy cứ tạm nói về mặt chuyên chính, độc tài, gian 
dối, lừa bịp,... Nó rõ như ban ngày, hỏi "hồ đồ vô trách nhiệm" ở chỗ nào? 

Bây giờ xét đến ba điểm chính: 
- Về điểm thứ nhất, tôi đã xác định là nói về "cuộc chiến 1945-75 tại Việt Nam". Cuộc chiến 

này gồm đến bốn cuộc chiến khác nhau. Và sự ủy nhiệm chỉ bắt đầu từ (tạm gọi) cuối 1946 đến đầu 
1975 đối với Dân Chủ Cộng Hòa, và (cũng tạm gọi) từ giữa 1954 đến cuối 1963 đối với Đệ Nhất 
Cộng Hòa. Còn những cuộc chiến khác không có tính cách ủy nhiệm. 

Thế nhưng ông vẫn tiếp tục nêu lại việc Hồ Chí Minh được đào tạo tại Trường Đại Học Đông 
Phương, là việc xảy ra từ năm 1923; hài ra những người cộng sản Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Thị Minh Khai,... là những người đã chết vào cuối thập niên 30, đầu thập niên 40 
của thế kỷ trước. Những hoạt động của họ là phục vụ cuộc đấu tranh giữa đế quốc cộng sản và đế 
quốc tư bản, chẳng có dính dáng gì tới các cuộc chiến 1945-75 tại Việt Nam (chỉ bắt đầu từ tháng 
9, 1945). Nếu nói là cuộc chiến 1945-75 tại Việt Nam là việc nối dài của cuộc chiến quốc tế cộng 
sản-tư bản, thì, chả hạn, có lẽ ta lại cũng phải nói rằng cuộc chiến tại Iraq ngày nay là cuộc thánh 
chiến Công giáo-Hồi giáo của các thế kỷ 11-15 xa xưa, hay 117 vị thánh vừa được phong chức 
(liên quan đến Việt Nam) và các nho sĩ trong phong trào bình tây sát tả, văn thân là liên hệ đến mấy 
vụ xung đột Phật giáo-Công giáo vào các năm 1963, 1964 vừa qua chăng? 

- Về điểm thứ hai, ông nói rằng "cộng sản ở miền bắc, cộng hòa ở miền nam khác nhau từ bản 
chất chứ không phải một chút mức độ nào đó như ông Nguyễn Đình Hồng phán". 

Ông cho rằng cộng hòa có hiến pháp, có quốc hội, có đa đảng, người đứng đầu các ngành hành 
pháp, lập pháp, tư pháp không nhất thiết phải thuộc đảng cầm quyền. Thế cộng sản có những cái ấy 
không? Quốc hội của họ cũng do dân bầu, hiến pháp của họ do quốc hội biểu quyết. Họ cũng đa 
đảng, ít nhất tôi biết có Đảng Xã Hội, Đảng Dân Chủ, Mặt Trận Liên Việt (sau là Mặt Trận Tổ 
Quốc). Nhà nước của họ cũng có khối tổng trưởng bộ trưởng không là đảng viên. Hai phía cùng có 
đủ thứ như thế cả. Nhưng thực chất là gì? Là hình thức. Chúng giống nhau đã đành. Mà bản chất 
chúng cũng giống nhau nữa. Bản chất của cả hai là gian lận, độc tài, chuyên chính. Chữ của người 
dân gọi là "đảng trị" và "gia đình trị". Đám lập pháp, tư pháp, hành pháp bịp bợm, người dân gọi là 
"gia nô". Chúng khác nhau ở mức độ mà thôi. Mà mức độ đó là do áp lực bên ngoài, chứ thả ra thì 
chưa biết bên nào kém bên nào. Còn đệ tứ quyền thì: Về phía Cộng Sản, ta khỏi cần viện dẫn. Về 
phía Đệ Nhất Cộng Hòa, tôi đã mạn phép nêu trường hợp hai quả dưa hấu của các họa sĩ Nguyễn 
Gia Trí và Phạm Tăng. Chúng tai hại cho công cuộc chống cộng đến mức độ nào? Chỉ giỡn tí chút, 
mà đã ra tay trù dập sát ván, ông vẫn cho thế là tự do, dân chủ sao? Có thực là "Việt Nam Cộng 
Hòa đang ở trong tình trạng chiến tranh toàn diện nên các quyền tự do dân chủ có lúc bị giới hạn 
phần nào" không? Nhắm mắt lại, mang những cái đao to búa lớn ra để cố tình bào chữa trước 
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những sự thực trần trụi, thì có ích gì cho việc xây dựng tương lai. Ông định dối mình hay dối 
người?? 

Những nhân vật ông nêu ra như Ngô Bá Thành, Trịnh Công Sơn, Chân Tín, Huỳnh Liên, họa 
sĩ Ớt, nếu tôi không lầm, thì họ gây rối thời Đệ Nhị Cộng Hòa, là lúc Hoa Kỳ trực diện cộng sản, 
chẳng còn ủy nhiệm gì nữa. 

- Về điểm thứ ba, ông hỏi "sau 9 năm chống Pháp, trong khi cộng sản thi hành cải cách ruộng 
đất, có nên bắc tiến gây cảnh nồi da nấu thịt hay không, quân đội cộng hoà mới thành lập chưa có 
thể so sánh với quân đội cộng sản", là ông đã quên mất việc từ 1954 đến 1959 là năm năm, Nga 
Tàu chủ trương sống chung hòa bình, bắt Việt Cộng nằm im, trong khi ấy Mỹ giúp đỡ Cộng Hòa 
tối đa. Thời gian đó không đủ để Cộng Hòa trưởng thành hay sao? Mãi đầu 1959, Nga Tàu lại chủ 
trương bành trướng, Việt Cộng ra nghị quyết 15 chiếu cố Miền Nam, mở chiến dịch đồng khởi, 
thiết lập một ủy ban liên bộ do Đinh Đức Thiện chỉ huy, chia làm ba hệ thống: 

- Đoàn 559 đặc trách mở đường Hồ Chí Minh, đo đạc mở rộng đường giao thông chuyển 
người, vật dụng nhẹ 

- Đoàn 759 (trụ sở tại Vinh-Đồng Hới) phụ trách tổ chức các đoàn thuyền ghe chở súng đạn, 
lương thực thuốc men đổ lên các mật khu thuộc duyên hải Trung Việt, Nam Việt, hải cảng 
Sihanouk 

- Đoàn 959 lập hành lang Lào, hiệp đồng tác chiến với Pathet Lào, nối địa bàn Bắc Lào cùng 
Trung Nam Lào, tạo điều kiện cho đoàn 559 lập thêm kho dự trữ thực phẩm, đạn dược, trạm nghỉ 
quân trên đường vào Nam. 

Từ đó, Đệ Nhất Cộng Hòa thực thụ nhận ủy nhiệm việc chống cộng, mà không làm việc diệt 
cộng, nên không nghĩ tới chuyện bắc tiến. Chứ năm năm, với sự giúp đỡ tận tình của Hoa Kỳ, mà 
chưa đủ lực sao? Mà không tin tưởng ở chính nghĩa của mình, rằng sẽ được đồng bào ngoài Bắc nổi 
lên tiếp tay diệt cộng sao? Ông lý luận "chính vì Miền Bắc thuộc Việt Nam và dân chúng phía bắc 
cũng là người Việt cần yêu thương và quí trọng nên không thể gây chiến". Bây giờ, nghe ông giải 
thích, tôi mới vỡ ra rằng "cụ" Diệm tận tình phục vụ Pháp (cho tới khi bị toàn quyền Pasquier bãi 
chức thượng thư, sau toàn quyền Robin thương hại cho phục hồi chức tuần vũ, nhưng không được 
đi trị nhậm), tận tình cộng tác với Nhật, không hề tham gia việc chống cộng (phải chờ đến 1954 
nghe Hoa Kỳ xúi dại), rồi 1963 lại sớm thức tỉnh, tính chuyện bắt tay cộng sản, là để khỏi gây 
"cảnh nồi da nấu thịt". Thế thì các vị nêu chiêu bài đuổi Pháp, đánh Nhật, diệt cộng sản để cứu dân 
là sai lầm quá đỗi rồi. 

Chả trách "cụ" Hồ Chí Minh khen "cụ" Ngô Đình Diệm ái quốc. Cho đến nay cũng còn khối 
người khen cả hai "cụ" là người quốc gia, ái quốc (nationalist, patriot) lận. Ai khen là việc của họ, 
chúng tôi là dân, chúng tôi suy nghĩ kiểu người dân không phe phái (đoàn thể, đảng phái, tông 
giáo). 

Ông lại cũng viện đến "nguy cơ đụng độ với 320,000 quân Trung Cộng trên đất bắc không 
phải là chuyện đùa". Không biết thời "cụ" Diệm (trước ngày 1-11-63), toán quân Trung Cộng đó đã 
ở đất bắc chưa, hay mới chỉ là cái lo xa của "cụ" Diệm? Thôi thì cứ cho rằng làm chính trị ăn thua 
là biết dự kiến. Thế mà "cụ" Hồ lại dại dột, chẳng sợ gì nguy cơ 500,000 "sài lang" Cờ Hoa. Chẳng 
những thế, quân sài lang đã chình ình ở trong nước, mà y ta còn ngu muội làm cái cú Mậu Thân, thì 
quả là coi trời bằng vung. Chả trách, sau khi thất bại, đành đi chầu cụ Mác, cụ Lê. 

Thực tế thì chẳng liều, chẳng nhát gì ráo trọi. Giản dị là Hoa Kỳ không cho phép đi ra ngoài 
chủ trương ngăn chặn (containment). Thế cho nên bắng nhắng như quí ông Kỳ Thiệu cũng chẳng 
được phép bắc tiến. Và khi Hoa Kỳ thả mìn, rải bom Bắc Việt, Nga Tàu cũng im thít, chẳng động 
chân động tay. 

Khi cho rằng "Nam/Bắc Triều Tiên, Đông/Tây Đức không gây hấn, nên bảo tồn nhân mạng và 
đã có một bên phát triển kinh tế, rồi thống nhất trong hòa bình, rất đáng cho người Việt suy gẫm" là 
ông lại cũng quên Bắc Triều Tiên có gây hấn và đang đói nhăn răng. Và hiện chưa chắc sẽ thống 
nhất trong hòa bình. Họ đang mang bom nguyên tử ra đe dọa thế giới đấy. Còn Đông Đức không 
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(giám) gây hấn là vì Anh, Mỹ, Pháp đóng ngay ở Tây Bá Linh, chứ đã là cộng sản thì đâu có tính 
chuyện "bảo tồn nhân mạng" như... cụ Diệm. 

Ông nói rằng "nếu không trưng dẫn bằng chứng thì khó tránh khỏi thái độ hồ đồ, vô trách 
nhiệm". Tôi tự nghĩ nói gì tôi vẫn trưng dẫn bằng chứng. Và tôi không phủ nhận việc ông trưng dẫn 
bằng chứng. Chỉ tiếc rằng những bằng chứng ông trưng dẫn chẳng nói lên cái gì cả. 

 
 
 

LỜI QUA TIẾNG LẠI 
 
Kính lời hỏi thăm sức khoẻ quí vị và kính chúc tất cả vạn sự như ý. Xin gửi chi phiếu để được 

tiếp tục nhận báo sau khi hết hạn từ lần đóng góp trước. 
Kèm theo là một vài ý kiến đề nghị: 
- Có thể nào giảm bớt các cuộc lời qua tiếng lại giữa các tác giả cùng là bạn của NgD (như 

cuộc đối thoại trên giấy của hai ông Đại Dương và Nguyễn Đình Hồng). NgD có thể làm trọng tài 
hay không? 

- Là một tờ báo nghiêng về chính trị (?), vì có rất nhiều bài liên quan lãnh vực này, trong nước 
và ngoài nước, đặc biệt về các vấn đề độc đảng, độc tài của nhà cầm quyền cộng sản VN, mà chúng 
ta chỉ nói với nhau trên báo NgD, liệu những người cộng sản có đọc, suy nghĩ và hiểu biết và thay 
đổi tư duy của họ để đỡ khổ cho dân cho nước, vì tờ báo chỉ phổ biến trong số độc giả có đóng góp 
bài viết và tiền in báo? 

 
* 

 
Ý kiến của quí hữu vô cùng quí báu. Tuy nhiên không phải là lần đầu. Ông bà mình dạy hòa 

nhi bất đồng. Có vậy mói mong tiến thủ, chứ cứ "thứ nhất ù lỳ, thứ nhì nhất trí" thì NgD còn hiện 
diện làm gì. 16 năm nay, NgD chủ trương:  

- Ý kiến khác nhau của mọi tầng lớp ở khắp nơi cần phải 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 mai sau.  

Về phía đối thủ (cộng sản) thì nói lắm cũng bằng thừa, mà hiện giờ cũng bế tắc chẳng ai đưa ra 
được một biện pháp nào cả. Còn về phía không cộng sản, thì liệu có thể để tái diễn lại những cái ở 
Miền Nam trước đây không? Thực sự là còn nhiều... lấn cấn. Cho nên thảo luận với "bạn" cũng là 
để giải quyết những cái trục trặc đó, để tương lai không đi vào những vết cũ. Trao đổi, thảo luận 
không phải là "lời qua tiếng lại" tiêu cực. NgD không có cuồng vọng làm trọng tài, mà cũng chẳng 
có nhu cầu cần một sự trọng tài. NgD chỉ muốn nêu lên càng nhiều ý kiến ý kiến đóng góp càng tốt, 
thân hữu/độc giả sẽ là trọng tài, tự nhận ra cái đúng, cái sai. 

- NgD nói với nhau (giữa tác giả/độc giả) đã đành. Nhưng ngay từ số 1, NgD cũng liên tục gửi 
về trong nước cho các cơ quan nhà nước cộng sản. Còn ngoài 2/3 số báo gửi cho độc giả trả tiền, 
1/3 là gửi miễn phí cho các cơ quan, đoàn thể và cá nhân. 

Cái chỗ người cộng sản "có đọc, có suy nghĩ có hiểu biết và có thay đổi hay không", chúng tôi 
thú thực không biết. Có điều rõ ràng là họ công khai liệt NgD vào thành phần phản động ngoan cố. 
Cũng đúng thôi. Còn cái chỗ 1/3 thì cũng có những vị tán thành, khen lao và gửi chi phiếu về mua 
báo. Vả như chúng tôi đã nhiều lần thưa: Thấy việc phải làm thì làm, thành bại tùy thuộc nhiều yếu 
tố. Có điều chắc chắn ít nhất NgD cũng là bằng chứng rằng vẫn không ai lừa bịp nổi người dân, và 
chúng ta vẫn quan tâm đến vấn đề đất nước, vẫn nhìn ra vấn đề, vẫn cố gắng tìm cách giải quyết. 

Chỉ tiếc rằng các tác giả không có khả năng ngoại ngữ để khiến các người ngoại quốc, các 
người trẻ gốc Việt cùng trao đổi và đóng góp với chúng ta. Kính mong bạn cho thêm ý kiến bất 
đồng. 
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TÔN NỮ THỊ NINH LÀ CÁI... CON GÌ? 
 
Nghe họ tên thì biết ngay là bà Ninh có hơi hướng gì đó với nhà Nguyễn Phước. Ông Gia Long 

có đến 13 hoàng tử. Sợ lâu ngày, khó mà nhận ra nhau, ông Minh Mạng nối ngôi, ra lịnh soạn 11 
(có lẽ 2 ông chết trẻ) bài thơ để đặt "tên" con cháu. Chi nhà vua gọi là đế hệ thi, 10 chi khác là 
phiên hệ thi. Nhưng rút lại chỉ còn 4 chi có con cháu nối dõi. Đó là Anh Duệ hoàng trưởng tử, Kiến 
An Vương hoàng tử thứ năm, Định Viễn Quận Vương hoàng tử thứ sáu, và Từ Sơn Công hoàng tử 
thứ mười ba. Xem tên thì biết ngay là thuộc hệ nào, hàng thứ mấy. Ngoài ra, họ hàng thì lấy "họ" 
Tôn Thất (đúng ra là Tông Thất, nhưng kiêng tên Miên Tông của vua Thiệu Trị). Còn con gái, nữ 
nhân ngoại tộc, thì, hình như, bất luận, đều lấy "họ" là Tôn Nữ. 

Tôi không am tường lắm, nhưng ý chừng xưa kia hoàng tử là con trai, công chúa là con gái... 
thiên tử (nhà Chu), công tử là con trai, công nương là con gái vua chư hầu (sau xuống cấp, được 
dùng gọi các con trai con gái các quan). Có lẽ do đó mà con gái vua Minh Mạng lấy "họ" là Công 
nữ, cháu chắt là Công-tôn-nữ, Công-tằng-tôn-nữ, Công-huyền-tôn-nữ, Lai-huyền-tôn-nữ gì gì đó. 
Rồi rút ngắn lại chỉ còn Tôn Nữ. 

Ngày nay không còn hoàng gia, tôi không hiểu vấn đề khai sinh sẽ ra sao. Nhân viên hộ tịch 
cộng sản cũng như ngoại quốc có vẫn chịu để ông Bửu Ổi khai sinh cho con trai là họ Vĩnh tên 
Soài, con gái là họ Tôn Nữ tên Mít chăng. Còn bà Thị Ninh ra đời đã lâu, thì họ Tôn Nữ vẫn được 
giữ là đương nhiên. Mới đây, bà được nhà nước cộng sản phái ra ngoại quốc "du hành đối thoại 
Việt Mỹ" cũng như "với tới cộng đồng Việt Kiều". 

Một ông bạn, không biết nhặt đâu được mảnh báo có đoạn viết – chẳng biết đúng hay sai, nói 
trong dịp nào, ở đâu – rằng bà Ninh phát ngôn: Rồi đây, với phương tiện dồi dào sẵn có của Ủy 
Ban Đối Ngoại Quốc Hội, chúng tôi sẽ mua đứt tất cả truyền thông báo chí để đánh gục hải ngoại, 
kể cả những thằng chống cộng hăng nhất. 

Và hỏi tôi nghĩ ra sao? 
Tôi láu táu trả lời: 
- Ngôn ngữ của cộng sản luôn luôn là thằng nọ con kia (thằng Bảo Đại, thằng Diệm, thằng Kỳ, 

thằng Thiệu), nhưng một phần cũng do cái bản chất bà Ninh thô bỉ, vô giáo dục nữa, dù là kẻ có cái 
nhiệm vụ mua chuộc thiên hạ. Ông bạn cười hề hề, khoát tay: 

- Chú mày biết một mà không biết hai. 
Bả có hơi hướng hoàng gia, sinh tại Miền Nam (Huế), du học tại nước tư bản (Pháp), thì hẳn 

không phải thành phần vô sản, dù bất cứ theo cái nghĩa nào. Lại hình như mãi sau 30-4-75, bả mới 
công khai về với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và được làm đại biểu quốc hội. Mới đây, 
bả lại được làm phó chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại (của quốc hội). 

Câu tuyên bố này, theo truyền thống cộng sản, thô bỉ, vô giáo dục ở chữ "những thằng" dành 
cho những kẻ "chống cộng hăng nhất" – tức kẻ địch mà cộng sản rất khó mua – thì cũng thường 
thôi, đâu có ai chấp nhất, nếu là do một tên cộng sản rặt dòng phát ngôn. Nhưng, với lý lịch như 
vậy, trình độ học vấn như vậy, quá trình lưu ngụ tại Âu Châu như vậy, tất bà Ninh thừa khôn 
ngoan, lịch sự, thì nó lại có một ý nghĩa khác. 

Nó... ị thẳng vào mặt tất cả mọi thành phần quí khách của cộng sản, mà rằng: Thân cộng, thiên 
cộng, đóng góp cho cộng sản, hợp tác với cộng sản, nhấp nhổm hợp tác với cộng sản, chống cộng 
giả vờ, v... v... là đều do cộng sản mua cả đấy. Cộng sản trả tiền để chúng làm tay sai "đánh gục hải 
ngoại". Thế thì còn làm sao khoác lác xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải, xây dựng quê hương? Thế 
thì còn làm sao gây được tin cậy của ai? 

Bà ta chỉ nói đến "truyền thông báo chí", nhưng nó cũng đương nhiên gồm tất cả giới khác. 
Phần thì truyền thông báo chí vốn không chỉ nhắm mục đích thương mại, dù sao cũng tự gán cho 
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mình một sứ mạng. Thế mà vẫn chắc chắn là sẽ phải bán linh hồn. Thì các ngành khác làm gì mà 
chả bán, mà hẳn đã bán từ khuya rồi, nên không cần đề cập đến nữa. Nghĩa là bà Ninh minh định 
tất cả kẻ nào mà hợp tác với cộng sản Việt, thì bất kỳ ngành nào, người nào cũng chỉ là kẻ được 
cộng sản mua mà thôi. 

Nhân đây cũng khen bà Ninh. Ở đâu, bà nói những gì không biết, nhưng ở đây bà nói rành 
mạch lắm: Bà ở ủy ban đối ngoại, bà mua đứt, bà đánh gục hải ngoại và những thằng chống chống 
cộng hăng nhất. 

Đối (phó) ngoại nghĩa là phía "nội" tính chuyện gay go chứ chẳng êm ả gì. Lại còn đánh gục 
nữa, thì đừng có mà ngóc đầu nổi. Bằng không thì đã là ủy ban ngoại vận, mời gọi, chờ đón,... Nhớ 
nhé, nếu chú mày tính cưỡi ngựa chung với đức ông. Có điều bà Ninh nói hải ngoại đây là nhắm 
vào ai? 

Không lẽ là tất cả cái gì ở hải ngoại? "Goa" nghi là bả muốn nói đến tụi mình. Nhưng: 
Tối đại đa số chúng ta ngoài này, người lớn tuổi, đều đã là người ngoại quốc gốc Việt Nam: 

Mỹ gốc Việt Nam, Anh gốc Việt Nam, Pháp gốc Việt Nam,... "Goa" không nói cụt lủn Mỹ gốc 
Việt, vì hiểu Việt chỉ là một sắc tộc đa số của quốc gia Việt Nam gồm cả hàng 60 sắc tộc. 

Tạm nói về bọn chúng ta ở Mỹ, thì người H'mong cũng là Mỹ gốc Việt Nam, người Chàm 
cũng là Mỹ gốc Việt Nam, Thái trắng-Thái đen cũng là Mỹ gốc Việt Nam, người Minh Hương 
cũng là Mỹ gốc Việt Nam, người Đường Thổ cũng là Mỹ gốc Việt Nam, vân vân, mặc dù họ không 
phải là tộc Việt (chưa kể người tự coi là gốc Việt đã chắc đâu là thuộc tộc Việt). Còn tụi trẻ đẻ ở 
Mỹ, thì chúng là dân Mỹ thổ sinh. Tất cả đều ở trên đất nước họ, có ai là... hải ngoại đâu. Chúng ta 
lại cũng chẳng phải là Việt kiều. 

Xưa kia cũng thế, đồng bào Chàm, đồng bào Minh Hương, đồng bào Miên, đồng bào Bana, 
đồng bào Kơho,... đều là người Việt Nam. Chúng ta có ai gọi họ là Chàm kiều, Hoa kiều, Miên 
kiều, Bana kiều, Kơho kiều đâu. Vì họ sinh sống ngay trên cái đất nước họ có quốc tịch, dù chủng 
tộc có thể khác nhau. Kiều dân có nghĩa là công dân một quốc gia này đến lưu ngụ một quốc gia 
khác, qua sự quản lý của nhà nước mình. Việt Nam Cộng Hòa hết là một quốc gia để quản lý, cho 
chúng ta có quốc tịch đó. Còn chúng ta chạy trốn hay từ bỏ quốc tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam và tự nguyện mang quốc tịch khác. Thế thì là sao lại là Việt kiều hay cộng đồng Việt 
kiều được. 

Ngay cả danh xưng người Việt hải ngoại hay cộng đồng người Việt cũng không đúng. Ít ra 
cũng phải là người Việt Nam hải ngoại, hoặc cộng đồng Việt Nam hải ngoại, vì Việt Nam gồm 
nhiều sắc tộc, không chỉ của riêng sắc tộc Việt (?, ngoại trừ chỉ để nói về một cộng đồng nhỏ toàn 
người cùng một sắc tộc "gọi là" Việt). Còn trong nước cũng không thể tự gọi là người Việt, mà phải 
là người Việt Nam. Các ông Chu Văn Tấn, Ma Văn Kháng, Nông Đức Mạnh đều là người Việt 
Nam, nhưng họ không là người Việt (theo tôi, tốt nhất là giữ danh xưng của ông Minh Mạng là 
người Nam ta, người Nam mình, người Nam chúng tôi, như tổ tiên ông bà vậy; còn quốc hiệu thì 
chờ quốc hội thực sự của toàn dân định đoạt). Vậy danh xưng Việt kiều, cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ 
dành riêng cho những viên chức tòa đại sứ, cơ sở thương mại, nhân công lao động trả nợ, hay du 
học sinh,... mang quốc tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chấp nhận sự quản lý của 
nhà nước cộng sản. Do đó, ông Đại Dương (Việt kiều thật, Việt kiều giả, Florida Việt Báo, số 173) 
liệt họ vào loại Việt kiều giả là nói chuyện ngược đời: Họ là Việt kiều chính cống bà lang trọc. 

Chúng ta không thuộc loại người đó. Tuy nhiên, cũng cần biết là nhà nước cộng sản Việt Nam 
đâu có chịu để chúng ta thoát vòng kềm kẹp của họ. Họ có luật song tịch. 

Trước đây, "goa" nghe nói muốn được là thần dân của nữ hoàng Anh Cát Lị, phải ba đời không 
dính tí da vàng. Xem ra cái quốc tịch Anh... quí giá quá. Trái lại, ông Diệm thì lại bắt tất cả các chú 
Ba Tàu phải nhập tịch Việt Nam. Xem ra cái quốc tịch Duỵt Nàm rẻ giá quá. Còn ngày nay Việt 
Cộng "thân ái cùng đồng bào" tới mức hễ dính tí máu Mít, thì đều là công dân Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam ráo trọi. Dù con chú mày đẻ ở Tây, ở Tàu; cháu chú mày lai Anh lai Đức mặc 



177 
 

xác. Vẫn cứ là Duỵt Nàm Dằn. Lớ quớ về Việt Nam, mấy ổng bắt bỏ rọ, rán mà chịu, vì vẫn là 
Duỵt Nàm Dằn của Duỵt Nàm Coọc cơ lơ bớ! 

Còn phần "những thằng chống cộng hăng nhất" có bị mua hay không chưa biết, nhưng cũng 
nên cám ơn bà Ninh. Vì bà xác định rằng nếu kẻ nào còn chống cộng giờ nào là còn chưa bị mua, 
hay chưa được trả tới giá, nghĩa là có giá cao. Vậy chẳng cũng đáng hãnh diện sao. 

Làm ăn mà lại chỉ mặt đặt tên những kẻ đã hợp tác với mình toàn là lũ tay sai ăn lương, thì 
chúng còn cái thế giá gì. Còn những kẻ chưa chịu giá rẻ, thì lại là xúi bẩy chúng làm tuồng thêm 
thành "những thằng chống cộng hăng nhất", để sẽ được trả giá cao. Đời nay làm gì lại có kẻ động 
ngộ như thế, hả chú mày? Nếu chú mày có tí trí khôn, thì thừa biết là bà Ninh là... con Việt gian [1] 
do bọn phản động gài vào, lặn sâu leo cao, để ngày nay đưa ra cái đòn tối độc: Khi đảng và nhà 
nước mong ước hải ngoại mang tiền bạc công sức dâng cúng thì... con Việt gian lại tuyên bố đánh 
gục hải ngoại. Khi đảng và nhà nước mong ước tụi đón gió trở cờ tiếp tay, thì... con Việt gian lại tố 
cáo tụi nó toàn là lũ được trả tiền đó thôi. 

Ngoài ra bà Ninh đại ngôn rằng sẽ mua đứt hay đánh gục cả "những thằng chống cộng hăng 
nhất" là bả muốn nhắn nhủ: Kẻ nào cứ tiếp tục chống cộng hăng thì mới là những kẻ chống cộng 
thực sự. Những "thằng này" chắc chắn không bao giờ bị mua chuộc. Chúng chống cộng vì cộng sản 
là cái ác. Tiêu diệt cái ác là không tưởng. Nhưng kiềm chế cái ác là cứu cánh. Chúng chỉ thôi chống 
cộng khi kiềm chế được cái ác. Nói nôm na là khi cộng sản không còn được tự tung tự tác, phải 
sống trong vòng luật pháp. 

Nghe xong, tôi tự nhủ: Không có ông này dạy dỗ, thì mình còn u mê còn lâu!  
 

1. Chữ nghĩa của ông Nguyễn Văn Linh, bí thư Đảng. Ông Linh gọi bà Dương Thu Hương là con ranh con, 
con đĩ chống Đảng. 

 
 
 

PHAN VĂN KHẢI QUY MÃ 
 
Lao phao nghe ông Phan Văn Khải, thủ tướng Việt Cộng, sẽ qua Mỹ (qui Mã) nay mai. Thế thì 

Việt Cộng có giá quá. Tuy nhiên xem ra "các cậu" cũng rét, nên lại cũng nghe đâu đã phái tổng bí 
thư sang Pháp, và rồi sẽ gửi chủ tịch nước sang Tàu. Có giá là vì một nước nhược tiểu, độc tài, đói 
rách mà lại được siêu cường, giầu có số một mời chào, thì thế nào mà chẳng có thế, có tiền. 

Có nhiều nhà "bình loạn" còn hồ hởi diễn dịch rằng thế là "diễn biến hòa bình" thành công, dân 
chủ tự do sẽ đến với đồng bào khốn khổ Việt Nam, thế là Việt Nam sẽ được bảo vệ trước sức ép 
của Trung Quốc. 

Còn rét là vì ở sát nách Trung Quốc mà chọc họ, thì chẳng phải chơi. "Các chú" còn là cha 
"các cậu" về món chuyên chơi đòn bẩn. Mỹ đâu có đủ thông minh. Vả có biết, mà không thiệt hại 
cho Mỹ, thì cũng lờ đi thôi. Thế cho nên "các cậu" giở trò láu cá vặt, đi Tây một tí, ra cái điều em 
cũng... liên hệ với tay chuyên thọc Mỹ đấy nhé. Rồi em lại cũng sang anh mà, chứ đâu có giám qua 
mặt. Thực ra thì Mỹ chỉ dùng Việt Nam để răn đe Tàu thôi: Có tôi ở đây, xin nể mặt tôi một chút. 
Mà Tàu thì cũng dại gì mà chọc Mỹ. 

Dốt nát như tôi, thì lại thấy suốt dòng lịch sử, ông cha chúng ta đều thấy rõ rằng muốn sống 
cho yên ổn, thì phải hòa hoãn với Tàu. Mà cộng sản thì đang làm ngược lại cái điều ông cha dạy 
dỗ: Bán anh em xa, mua láng giếng gần. Huống chi ngày nay, Tàu có đủ bom nguyên tử, bom 
khinh khí. Mà cũng chẳng cần mấy thứ này. Họ chỉ cần xả chất dơ hoặc ngăn cản nước hai dòng 
Hồng Hà và Cửu Long là mình bỏ mạng. 

Thế thì... Mã quy (Mỹ qua) chỉ nhà nước Việt Cộng có lợi. Nhưng dân Việt Nam thì cũng vẫn 
khổ. May mắn lắm là lại tái diễn cái cảnh Miền Nam xưa kia. Nhà nước phớn phở, nhiều tiền, nhiều 
thế để đàn áp dân, để ngồi vững. Kèm một đám thị dân hưởng bơ thừa sữa cặn. Còn phần lớn thì sa 
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đọa, mất nhân cách thêm. Dân thôn quê, rừng núi vẫn cứ lãnh chịu mọi thứ tệ đoan, nghèo đói mỗi 
ngày một trầm trọng. Hãy nhớ lại thời gian... Mỹ qua trước đây: nhà nước độc tài, giầu có; gian 
thương, đĩ điếm phè phỡn; quân nhân công chức đói rách, vân vân và vân vân. Khi có nguy cơ hay 
xong việc, thì Mỹ cuốn gói. Châm ngôn giản dị ngôn của người Mỹ là "được việc" (pragmatism), 
mà của các nhà nước Việt Nam cũng là... được việc (cho họ). Còn với dân Việt Nam, thì phồn vinh 
ở đâu, tự do dân chủ ở đâu? Bài học vừa rành rành đây, mà sao ta lại vội quên ngay? 

Người thiển cận có quyền chọn lựa cái lợi trước mắt. Nhưng người lo việc quốc gia phải nghĩ 
đến cái lợi, cái hại lâu dài. 

Ngu Độn Hay Lưu Manh? 
Trên đây là nói đến dân Việt Nam, lại cũng chỉ dân ở trong nước thôi. Mà dân trong nước thì 

cả Việt Cộng, cả Mỹ đâu có cần đếm xỉa đến. Thế còn người ngoại quốc, người Mỹ, và nhất là 
người Mỹ gốc Việt Nam, đối với việc Khải công du? 

Thiết tưởng có thể chia làm bốn thái độ: 
- Người Mỹ (hay người ngoại quốc), nói chung, hoặc chẳng quan tâm hoặc có quan tâm thì tất 

hoan nghênh. Giản dị là vì giao du nào mà chẳng tốt hơn là thù nghịch. 
- Người Mỹ gốc Việt "đa nguyên, tiến bộ" hẳn nhiên hồ hởi phấn khởi, vì có dịp tiếp xúc (công 

khai hoặc giấm giúi) với kẻ trên đường mát mày mát mặt.  
- Người Mỹ gốc Việt Nam chống bọn thống trị độc tài, phản bội đất nước dân tộc thì sẽ đành 

biểu lộ bằng mọi hình thức truyền thống: biểu tình, tẩy chay,...  
- Ngoài ra là những "siêu nhân", mọi sự bỏ ngoài tai, việc đời là của mọi người khác, dù họ 

vẫn sống trong xã hội, ăn mặc của xã hội. 
Vậy thì có thể suy diễn là Việt Cộng chỉ quan tâm hơn cả về đám người thứ ba. Người ngoại 

quốc, bồ tèo thì còn gì phải băn khoăn. Càng nhiều siêu nhân càng ổn định. Nhưng số tiền ba tỉ mỗi 
năm là một món đáng kể. Mà cái này phần lớn không ở cả người ngoại quốc lẫn bồ tèo. Thế cho 
nên hẳn họ phải sửa soạn kỹ càng về phía người chống đối. 

Một cách, là ru ngủ. 
Một sáng đầu tháng Sáu, đang nằm nướng bỗng thấy mấy cú điện thoại bất thường, giật bắn 

người. 
Các cú điện thoại nói rằng: Báo chí thông tin nhà nước Việt Cộng và nhà nước Hoa Kỳ thỏa 

thuận để các cụ già gốc Việt Nam về Việt Nam dưỡng già. Nhà nước Mỹ sẽ gửi "chếch" sang cho 
các cụ. Nhà nước Việt Cộng sẽ bảo lĩnh dịch vụ y tế. Thế là ba lợi ích: nhà nước Mỹ sẽ bớt tốn kém 
(vì dịch vụ Việt Nam rẻ), nhà nước Việt Cộng thêm được bộn tiền, bộn việc, các cụ được làm cha 
nhà nước Mỹ (phải gửi "tiền già" cho các cụ), làm cha nhà nước Việt Nam (phải chăm nom sức 
khoẻ của các cụ). 

Và các cụ phớn phở lắm. Khen rối rít. Thế thì có nghĩa rằng các cụ thích Phan Văn Khải vô 
vàn. Các cụ chẳng những sẽ cản con cháu đi đả đảo, mà còn thúc con cháu đi hoan hô không 
chừng. 

Tôi không còn cha già mẹ héo, vợ đèo con mang nên chẳng am tường gì về việc "eo phe, mê đi 
két, mê đi ke" (an sinh xã hội). Thế nhưng một số người quen lại cứ cho là... rành việc. 

Tôi có thưa là các cụ tự cho là cố nội cố ngoại dân Mỹ thì là quyền các cụ, nhưng nhà cháu thì 
không bao giờ tin là có chuyện đó, dù là "báo" của các cụ có đăng rành rành. 

"Eo phe, tiền già, mê đi két, mê đi ke" là những trợ giúp, do sự đóng góp thuế má của công dân 
Mỹ, cho những người ngụ tại đất Mỹ mà không đủ khả năng tự lý. Ra ngoài nước Mỹ, thì dân Mỹ, 
nhà nước Mỹ hết bổn phận. Trừ hưu bổng và bảo hiểm là tiền của chính đương sự đóng góp, thì ở 
đâu cũng vẫn là của họ. Nên họ vẫn được hưởng dụng. 

Vậy, chuyện "báo" nào nói chuyện đó, thì là chúng ăn tiền của cộng sản hay chính là cộng sản, 
để lùa các cụ vào tròng, trở thành những kẻ hoan hô đám tội đồ dân tộc. 

Nhưng chẳng một cụ nào chấp nhận lời thưa thốt của tôi. Thì thế! Cái gì có lợi cho bản thân 
đều làm mình hết cả sáng suốt. Dù ngay với các cụ đã thừa kinh nghiệm của cuộc đời. 
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Tờ báo (hay những tờ báo) nào phóng ra cái tin tương tự kể đã lưu manh, nhưng cũng chưa 
bằng cái ông "quan toà, bộ trưởng", rồi lại ăn eo phe chộp cái "tiếng sỉ" [1]. Ổng xúi bà con: 

Không nên sợ đối thoại với trùm cộng sản Phan Văn Khải... Về địa điểm đối thoại, nên chọn 
một hí viện, một sân vận động hay, tốt hơn, một nơi lộ thiên có thể chứa trên một trăm ngàn người, 
trật tự, thật nghiêm chỉnh, trước sự đông đủ của giới truyền thông, truyền hình Hoa Kỳ. Bản câu 
hỏi sẽ được thông tri trước cho chính quyền, với quyền bổ túc của đối phương, bao gồm những vấn 
đề cụ thể và chính yếu như định nghĩa dân chủ; việc đàn áp thiểu số, tôn giáo và đối lập; vi phạm 
các tự do căn bản; xã hội đồi trụy với nạn tham nhũng, mãi dâm; vấn đề phát triển đất nước; 
chương trình giáo dục thế hệ trẻ vv... 

Sức mạnh và uy tín của cộng đồng hải ngoại tùy thuộc nơi số lượng người có thể huy động 
được, đặc biệt nơi kỷ luật áp dụng trong buổi đối thoại đặt dưới biểu hiệu của sự tôn trọng dân chủ 
và pháp trị. Vì thế nên tránh những biểu ngữ hoan hô hay đả đảo, để tạo một bầu không khí khách 
quan và công bằng, điều mà dư luận quần chúng nước ngoài rất chú ý... 

Các cái trò biểu ngữ, hò hét, tuần hành, cà chua trứng thối,... là của lũ man di mọi rợ. Người 
Mỹ gốc Việt Nam văn minh, chớ có dùng. Phải... khách quan, công bằng. 

Hỏi thì cứ việc kính đệ. Rồi "nhà nước" hay "thủ tướng" tùy nghi trả lời. Chứ làm gì ra chuyện 
thủ tướng đứng trước đám đông trăm ngàn để trả lời từng thắc mắc. Biết là bao nhiêu câu hỏi, biết 
đến bao giờ trả lời xong. Vậy điều này không bao giờ có. Nhưng chắc chắn là hình ảnh sẽ vô cùng 
đẹp đẽ: Đồng bào đông đúc cả trăm ngàn, nghiêm chỉnh trật tự cung nghinh "thủ tướng" còn hơn cả 
đón rước "Bác Hồ" lẫn "Cụ Ngô". 

Cái kẻ đưa ra đề nghị này có ngu độn không? Ngu độn sao đậu đến "tiếng sỉ". Vậy thì hẳn là 
lưu manh. Cũng chẳng có gì là lạ. Vì vốn đã có rất nhiều thành tích rồi!!! 

 
1. Ông Lâm Lễ Trinh. 

 
 
 

NHAM NHỞ HAY CAO TAY ẤN? 
 
Tôi viết mấy dòng này trước khi ông Khải... quy mã, sau khi được tin Nam Dương và Mã Lai, 

theo yêu cầu của Việt Cộng, phá bỏ đài kỷ niệm của các thuyền nhân mới dựng lên hồi tháng Ba 
vừa qua để tưởng nhớ những nạn nhân vượt biên bỏ mình cũng như tri ân người dân hai nước đã 
cưu mang họ. 

Việc chính quyền hai nơi hoan hỉ trước đây trong việc xây dựng đài là điều quá ư dễ hiểu. 
Chẳng ai ngăn trở việc tưởng nhớ những vong linh xấu số cũng như ghi ơn ân nhân. Chưa kể nó 
còn là một chứng tích để các thân nhân, người có kỷ niệm lui tới, đóng góp cảm tình giữa con 
người cũng như cho kỹ nghệ du lịch, một lợi nhuận cho mấy nước đó chắc hẳn không nhỏ. 

Ngược lại, việc phá hủy quả thật là khó hiểu. Nó chứng tỏ một tâm hồn nhỏ nhen của nhà nước 
cộng sản. Vì mấy cái di tích đó có làm hại gì đến vị thế của họ đâu. Nó lại chứng tỏ sự dối trá, 
lường gạt truyền thống của cộng sản trong cái Nghị Quyết 36 của họ. Nghĩa là một việc không cần 
thiết. Chưa kể hệ quả tất nhiên, trong một ngày rất gần, là Khải sẽ bị "dàn chào" đến nơi đến chốn, 
hơn hẳn nếu việc này không xảy ra. Nhưng tệ hơn, là nó cũng chứng tỏ tư cách bần tiện của nhà 
nước Nam Dương, Mã Lai. Vì tượng đài chỉ là việc làm của những cá nhân, nhiều nữa là của địa 
phương. Nó chẳng có tính cách quốc gia quốc tế gì. Đáng lẽ hai nhà nước này chỉ cần trả lời nhà 
nước Việt Cộng như vậy. Và nhà nước văn minh thì phải tôn trọng sự tự do của cá nhân, của địa 
phương. Như thế vừa chứng tỏ mình là nước tự do dân chủ, vừa giúp cho bọn người tăm tối nhìn ra 
ánh sáng. Thế nhưng sự việc này không xảy ra. Thì nó phải có một lý do nào đó. Có người cho là 
có lẽ có một đám muốn phá Phan Văn Khải. Ý chừng cho rằng chọc đám thuyền nhân gốc Việt 
Nam như thế, thì Khải sẽ bị họ chống đối hăng hái hơn, việc Mỹ mời đón sẽ bớt phần vẻ vang cho 
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Khải. Thế cũng có nghĩa đám này phải thân Trung Cộng, mượn tay người gốc Việt Nam để làm 
giảm thế của đám thân Mỹ. Tuy nhiên cũng chỉ là suy diễn. Nếu thực thế thì có lẽ sau chuyến Mỹ 
du này Khải sẽ được... ra biên chế, phục viên, về xua gà toi. 

 
 
 
 

HOÀN TẤT QUY MÃ SỰ VỤ 
 
Thành thật mà nói, tôi chẳng đủ trình độ để mà suy luận là ông Khải thành công hay thất bại, 

nhiều ít ra sao. Chỉ xin nói về một đôi việc kẻ thường dân quan tâm. 
Thứ nhất là chuyện ông Khải gặp dân chúng: 
Khi ở Seattle, ngày 19-6, nếu là kẻ làm chính trị, đã họp báo, là đã chuẩn bị tinh thần, để hòa 

nhã. Đàng này, mới chỉ trả lời có ba câu hỏi, ông Khải đã nổi nóng. Mà lại đến mức hô "Đuổi nó ra 
đi" rồi ngưng họp luôn, thì chúng tỏ ổng không bao giờ biết gì về việc chính trị nên chẳng cần sửa 
soạn tinh thần gì cả. Điều này có lẽ đối với người ngoại quốc thì khó hiểu, nhưng đối với chúng ta – 
người Việt Nam – thì chẳng có gì lạ. 

Ông Khải là cộng sản. Người cộng sản không bao giờ làm chính trị, mà chỉ làm loạn, làm sao 
chiếm được quyền bính, rồi đàn áp thẳng tay. Cho nên thái độ của ông Khải là tất yếu. Nhất là 
người la "Ông nói điêu" (You are a liar) là mục sư Huỳnh Quốc Bình, hẳn là người Mỹ nhưng gốc 
Việt Nam. Trong con mắt ông Khải, đã là dân Việt Nam, thì khác gì con giun con dế. 

Sau đó, trong bữa tiệc do các thương gia khoản đãi, ông John McCain giới thiệu và ông Khải 
đang bước lên diễn đàn, thì ông Kerry Kiley, thuộc tổ chức Vietnam and Gulf War Veterans, hô 
"Đồ phản bội". Không biết nhắn ông McCain hay ông Khải, rồi cầm ly rượu (?) tạt, dù chẳng trúng 
ai. Và ông này bị an ninh lôi ra ngoài. Lần này, ông Khải chỉ bình luận: Trong đời, đôi khi chúng ta 
cũng phải gặp những chuyện không hay như vậy (RFA: Bốn cộng đồng sắc tộc liên hệ Việt Nam 
tham gia biểu tình chống Phan Văn Khải, Thời Luận, số ra ngày thứ sáu 24-6-05). Cũng lại không 
có gì lạ. Ông Khải lần này bình tĩnh, khác hẳn, là vì người "xúc phạm" ông cũng là người Mỹ, 
nhưng lại không gốc Việt. Vậy ông Khải đâu giám nổi nóng, mà chả bình tĩnh. Là do bản chất 
người cộng sản vốn sẵn cái nô lệ căn tính khôn nhà dại chợ. Tuy nhiên sự việc cũng tốt. Ít nhất nó 
nhắc nhở cho những vị "Việt kiều yêu nước" biết cái thân phận mình trong việc đánh đu với tinh. 
Chỉ có điều những vị này khó có đủ cái trí tuệ tối thiểu cần thiết để mà nhận định cho nổi. 

Tôi nói vậy, cũng lại do sự suy diễn về việc ra mắt cuốn "Khi Đồng Minh Tháo Chạy" của ông 
Nguyễn Tiến Hưng. Hẳn nhiên việc ra mắt này có một sự căn giờ (timing). Tôi cũng không hiểu nó 
do ai giựt dây đàng sau. Nhưng ít nhất nó cũng nhắn nhủ được một điều: Coi chừng rồi "đồng minh 
sẽ cũng tháo chạy" một ngày nào đó. Kèm với sự việc này, là cái tin hàng đầu của tờ Việt Báo ra 
ngày thứ hai 4-7-05. Tôi chắc bài này phải do chủ nhiệm, chủ bút Nhã Ca viết. Tựa đề "Trình Diễn 
Đối Lập Ở Việt Nam" thật lớn, chạy suốt bề ngang trang nhất tờ báo, kèm ba hình ảnh cũng chạy 
suốt bề ngang. Đoạn đầu viết như sau: 

SAIGON (vb). Chỉ ít giờ trước khi phái đoàn thủ tướng CSVN về tới sân bay Nội Bài Hà Nội, 
bộ mặt đổi mới chính trị tại Việt Nam đã chính thức được khai trương bằng sâm banh: Tòa Tổng 
Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn tiếp tân mừng Quốc Khánh, với sự tham dự đông đủ các nhân vật ly 
khai bất đồng ý kiến với chế độ. "Có thể coi đây là hình ảnh một buổi ra mắt long trọng của... đối 
lập, một màn trình diễn sinh hoạt dân chủ chưa tùng thấy ở Việt Nam suốt ba mươi năm qua." Giới 
thạo tin bình luận. 

Trong tiệc ra mắt đặc biệt này, các nhân vật nổi tiếng chống chế độ CSVN đã xuất hiện sang 
trọng hệt như... trước 1975. 

Người tù lâu nhất của miền Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế tới cùng phu nhân, nguyên là nữ ca 
sĩ Tâm Vấn. Nhân vật ngoài Bắc vào có giáo sư Trần Khuê, mặc đồ lớn và phu nhân. Lớp trẻ có kỹ 
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sư Phương Nam. Về phía các nhân vật tôn giáo từng bị CSVN "găm" kỹ, có thượng tọa Thích Thiện 
Minh (Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất) [1], linh mục Chân Tín của Dòng Chúa Cứu Thế, cư sĩ 
Trần Thiện Duyên của Phật Giáo Hòa Hảo, mục sư Tin Lành Phạm Thành Nhẫn,... Trong số người 
Việt từ Hoa Kỳ về nước dự tiếp tân, có giáo sư Lê Xuân Khoa... 

Tác giả bài viết chơi chữ ghê quá! Theo tôi hiểu, rõ ràng vị này coi các "nhà đối lập" là những 
tài tử Hồ ly... vọng, do đạo diễn hồ ly cho ra "trình diễn với... sâm banh, với... đồ lớn, với... phu 
nhân, sang trọng hệt như... trước 1975." 

Quả thật, nhìn hình ảnh, thấy các ông Lê Xuân Khoa, Chân Tín, Trần Thiện Duyên, Nguyễn 
Đan Quế, Trần Khuê và các bà Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê phớn phở ra mặt, bên cạnh tổng lãnh 
sự, phó tổng lãnh sự. 

Không biết các thượng tọa Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Tuệ Sĩ, linh mục 
Nguyễn Văn Lý, các ông Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), Bùi Minh Quốc, vv... 
có "được mời" và có tới dự không, chỉ biết không thấy có ghi trong bài cũng như trong hình. Tôi 
thành thực hi vọng là không. Để còn được tự nhủ rằng ít ra vẫn còn những người không sẵn mang 
nặng cái nô lệ căn tính. Bây giờ sang việc thứ hai. Theo như bài báo hài trên nói về ông Khải, tôi 
hiểu là tờ Thời Luận đăng lại bài của đài RFA (Radio Free Asia). Đài này làm ăn ra sao, chúng ta 
cũng không lạ. Và điều chắc chắn là bản tin trên do người Mỹ gốc Việt Nam làm tại đài này 
viết/nói. 

Theo bản tin đó, "bốn cộng đồng sắc tộc liên hệ Việt Nam" là Sáng Hội Người Miền Núi, Liên 
Đoàn Người Khmer Kampuchea Krom, Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Tộc Thái Đam, Tổ Chức 
Người Hmong Lào. 

Chỉ trừ tổ chức thứ tư, tổ chức của người Hmong Lào, mới có thể coi là "liên hệ (với) Việt 
Nam". Họ nói tham dự biểu tình phản đối ông Khải là vì "Việt Nam gửi bộ đội hành quân tại những 
vùng rừng núi ở Lào, bắn giết nhiều người sắc tộc Hmong Lào còn ẩn náu trong đó". Ba tổ chức 
còn lại rõ ràng là dân Việt Nam: người miền núi là người Việt Nam-Thượng ở Tây Nguyên; người 
Khmer Kampuchea Krom là người Việt Nam-Miên vùng Hậu Giang; người Thái ở Sơn La là người 
Việt Nam-Thái ở Tây Bắc. Vậy hà cớ RFA lại cho là "bốn cộng đồng sắc tộc liên hệ Việt Nam". Họ 
vô tình chứng tỏ sự ngu dốt, hay cố tình lưu manh phân hóa những thành phần dân tộc Việt Nam. 
Nếu người viết/đọc bài này là người Mỹ gốc dân tộc khác, thì là điều không cần ghi nhận lắm. 
Nhưng ắt hẳn phải là của người Mỹ gốc Việt Nam. Thế cho nên ta cần nêu lên, để những người có 
trách nhiệm loan tin phải cẩn tắc. Và cũng nhắc nhở luôn giới viết lách người Việt Nam chúng ta 
nên cẩn trọng trong việc xác định mình là ai: 

Chúng ta là người gốc Việt Nam hiện có quốc tịch của nước chúng ta sinh sống. Người Mỹ gốc 
Việt Nam gồm nhiều sắc tộc. Theo tôi, đa số là người Kinh [lại cũng theo tôi đây là người Việt 
Nam-Mường đô thị hóa (urbanized, kinh hóa) trong thời kỳ một ngàn năm Bắc thuộc, mà chẳng 
phải là dòng giống Bách Việt từ Hoa Nam tràn xuống như... huyền sử], nhưng còn nhiều sắc tộc 
khác: Miên, Hoa, Thái, Mường,... Tất cả chúng ta đều gốc Việt Nam, nhưng nhất định không phải 
là Việt Kiều, mặc dù Việt Cộng vẫn bắt chúng ta phải song tịch, mang quốc tịch Việt Cộng.  

 
1. Không phải thượng tọa Thích Thiện Minh già đã chết trong nhà tù cộng sản. 

 
 
 

CHẠY LÒNG VÒNG? 
 
Không biết tác giả Lý Tuấn, trong bài Đèn Cù Cứ Chạy Lòng Vòng (NgD179), nghĩ sao mà lại 

cho rằng người cộng sản hay không cộng sản chạy lòng vòng? Có phải cộng sản chạy lòng vòng là 
vì xưa kia họ núp đàng sau Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì nay họ lại núp đàng sau cái "áo 
khoác tị nạn"? Nếu đúng thế thì có gì là lòng vòng đâu? Họ vẫn nhất quán từ đầu đến cuối, áp dụng 
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cái thủ đoạn con tu hú đẻ trứng vào tổ cho chim khác ấp thay, nuôi giùm. Nó suông đuồn đuột, tái 
diễn đi tái diễn lại, nhưng vẫn kiến hiệu, chứ lòng vòng gì? Lòng vòng ít nhất cũng phải diễn tả cái 
ý lúng túng, chẳng đi đến kết quả nào hết. Còn người không cộng sản thì, theo tác giả, xưa kia 1) 
các cụ thời 1945 dễ dãi, không dứt khoát gạt Hồ Chí Minh ra khỏi vai trò lãnh đạo chính phủ kháng 
chiến và 2) các thành phần chính trị, trí thức, cầm bút Miền Nam [1954-75] mơ hồ, chân trong cẳng 
ngoài, tuyên truyền bôi nhọ, đánh phá, biểu tình gây hỗn loạn, phá rối trật tự an ninh xã hội,... Tỉ 
như hiện nay cái đám này lại tái diễn những việc đó, thì nó cũng mang đến hậu quả tai hại rõ rệt, 
chứ lòng vòng sao được. Vả hai điều này liệu có thực như vậy không? 

Điều thứ nhất, tác giả lầm to. "Các cụ của thời 1945" làm gì có khả năng "dứt khoát gạt Hồ Chí 
Minh". 

Trên thực tế, ngày 19-8-45, cộng sản được bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, chủ tịch Uỷ Ban Giám 
Đốc Chính Trị Miền Bắc giao chính quyền ở Hà Nội; vua Bảo Đại ở Huế thoái vị ngày 22; Nguyễn 
Văn Sâm, khâm sai Nam Bộ, giao ngày 24 tại Sài Gòn. Cộng sản lập chính phủ ngày 23 và Hồ Chí 
Minh ra mắt ngày 2-9 đọc tuyên ngôn độc lập. Mãi 9-9 các lãnh tụ quốc gia, 16-9 quốc dân quân 
mới từ Tàu về. 6-1-1946 cộng sản bày trò bầu quốc hội. Do áp lực của tướng Tàu (được cộng sản 
hối lộ), phe quốc gia Việt Cách đành nhận 20 ghế, Việt Quốc 50 ghế không bầu bán (các đảng phái 
khác, như Đại Việt, Duy Dân,... đều không hợp tác), kèm mấy hư vị trong chính phủ "liên hiệp" 2-
3-46, thì đến cỡ tháng 6 đã phải bỏ của chạy lấy người. Rồi 2-11-46, Hồ Chí Minh lập "chính phủ" 
mới của y, để 9-11, họp "quốc hội" của y chấp thuận "hiến pháp" cũng của y (tổng số nghị sĩ là 
444, chỉ có 242 tới họp, với... 240 phiếu thuận, 2 phiếu chống). 

Vậy, trừ phi nói là Nam Triều (triều đình Bảo Đại) sai lầm, giao chính quyền cho cộng sản thì 
còn đúng, chứ "các cụ của thời 1945" chỉ được cộng sản cho ngửi mùi tí ti trong mấy tháng trời, lấy 
đâu ra mà "dễ dãi", với "không dứt khoát gạt Hồ Chí Minh ra"? 

Điều thứ hai, tác giả trách các thành phần chính trị, trí thức, cầm bút,... Miền Nam không ý 
thức trách nhiệm, bổn phận. Nhưng ý thức được, mà muốn làm gì, thì ai cho? Ông Diệm có cho 
không? Ông Thiệu có cho không? Cộng sản có cho không? Phần lớn họ đều đành phải "trùm chăn". 
Còn không dạ dạ vâng vâng, thì cộng hòa chụp ngay cho cái mũ cộng sản, cộng sản chụp cho cái 
mũ Việt gian là khốn nạn ngay một khi. Về những chuyện chống đối mà tác giả nêu ra như biểu 
tình, tố cáo những chuyện độc tài, tham nhũng, thối nát thì có cần cho công cuộc chống cộng 
không, có cần cho công cuộc mang lại tự do dân chủ cho đất nước, dân tộc không? Những tội ác 
này của cộng hòa có khác của cộng sản không? Họ không chống cộng vì danh từ cộng sản mà là 
chống cái ác của cộng sản. Họ không bênh cộng hòa vì danh từ cộng hòa mà chỉ có thể bênh cái tốt 
của cộng hòa, nếu có. Quả thực cộng hòa có bớt ác hơn cộng sản, nhưng như thế vẫn không có 
nghĩa là họ phải bênh cái bớt ác. Cứ cái đà của cộng hòa thì sớm muộn cũng bị cộng sản thôn tính 
mà thôi. Đó là lý do khiến "người dân hoang mang, chán nản, thờ ơ". Đó lại cũng chính là lý do 
khiến họ không thể để cộng hòa thao túng. 

Dĩ nhiên có một số cộng sản tu hú, nhưng không thể vì một thiểu số đó mà khẳng định là giới 
chính trị, trí thức, cầm bút Miền Nam có trách nhiệm trong việc hàng triệu người bị cộng sản giết, 
bắt tù đày, hành hạ, sỉ nhục, gia đình tan nát,... Đó là trách nhiệm của hai cái cộng hòa. 

Hiện nay, cũng có những người trách cứ kẻ chống cộng. Họ nói: Thôi, chống làm gì. Đừng gây 
xáo trộn nữa. Xin để chúng tôi yên. Hãy nhìn về tương lai. Vân vân. Nhìn lại, thì hoặc là 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. Tóm lại, chẳng có cái gì chạy lòng vòng hết: 

Nhà nước cộng sản họ đi thẳng một mạch, làm cái việc cướp chính quyền, đàn áp, bần cùng 
hóa, ngu dân để chuyên chính thống trị và làm nhiệm vị bành trướng thiên triều Nga Xô. 

Nhà nước cộng hòa họ đi thẳng một mạch tìm quan thày để lấy quyền bính, địa vị, tiền bạc, rồi 
độc tài thống trị dân, khủng bố mọi phe phái, độc quyền mọi sự. Đám chính trị, trí thức, cầm bút 
hoạt đầu/thời cơ lúc nào cũng một mạch chủ trương ngửi chiều gió, chiều nào mạnh là vội ngả theo 
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kiếm địa vị, tiền bạc. Giới chính trị, trí thức, cầm bút chân chính lúc nào cũng – không tích cực thì 
tiêu cực – chống mọi các ác, đòi hỏi cơm áo, tự do, dân chủ cho đất nước dân tộc. Họ đã thất bại và 
vẫn đang thất bại không phải do việc làm của họ sai, mà là vì họ không đấu tranh quần chúng, 
không ngồi lại được với nhau, nên không trở thành một thực lực. 

Còn người dân Miền Bắc có bị dụ dỗ đuổi Pháp xâm lăng, chống Mỹ cứu nước, thì cũng không 
thể trách, vì quả có ngoại nhân gây chết tróc tàn phá trên quê hương. Trái lại, người dân Miền Nam 
có thờ ơ, để mặc, thì cũng là điều đương nhiên. Vì họ thấy rõ ràng hai cái cộng hòa thực hiện chính 
những cái mà hai đám này to mồm rêu rao chống đối. Họ đâu có ngu đần mà không biết tự hỏi hi 
sinh cho ai, chết để làm gì. 

Tôi lại cũng không hiểu nổi là hiện nay lãnh tụ cộng sản Việt Nam được các cường quốc Mỹ, 
Tàu, Pháp tiếp đón linh đình, mà sao tác giả Lý Tuấn lại cho rằng:  

Chúng ta đã đạt được nhiều thắng lợi về chính trị; nhờ thành phần quân công cán chính [cũ] 
của Việt Nam Cộng Hòa, [mà] đã chuyển được tình hình có lợi nghiêng về phía cộng đồng tị nạn. 

Rồi trong khi đó thì lại nói: 
Có các "phản ứng chính trị, ngoại giao, mua chuộc, hăm dọa của ngụy quyền cộng sản Ba 

Đình và đặc biệt [lại có] các tổ chức tranh đấu cò mồi (đang) chạy đua tìm cách nắm đầu hoặc 
dựa vào sức mạnh của cộng đồng để làm ăn buôn bán chính trị kinh tế với tập đoàn mafia đỏ, là 
đảng việt gian cộng sản. 

Chỉ kẻ nào mạnh thì mới có thể hăm dọa, mới quyến rũ được kẻ chạy theo làm ăn buôn bán mà 
thôi. Và nếu thực hiện nay "tình hình có lợi nghiêng về phía cộng đồng tị nạn" thì cũng không thể 
khẳng định là do "nhờ thành phần quân công cán chính của Việt Nam Cộng Hòa". Thành phần này 
có thể có nhiều trong cộng đồng tị nạn, nhưng không thể chỉ là công lao của họ. Cũng như không 
thể nói là các thành phần chính trị, trí thức, cầm bút hiện nay tái diễn việc làm lợi cho cộng sản. 
Cần phải phân biệt các thành phần chân chính và thành phần đội lốt. Chỉ những thành phần đội lốt 
mới làm những việc tác giả nói. Đó là thành phần hoạt đầu, cơ hội, hoặc ngu độn. Xin chớ bao giờ 
nói tràn lan. 

Phân tích chính trị, kinh tế mà lơ mơ, dựa trên những dự kiện không có thực thì rất là nguy 
hiểm, dễ mang đến những sự hiểu biết sai lạc cho con em cũng như dẫn dắt thiên hạ đến những hậu 
quả khôn lường. 

 
 

 
CỐ VẤN CHO CỤ DIỆM, ÔNG NHU??? 

 
Tình cờ, tôi được đọc bài bút ký Tam Tài (bài dự thi 30 năm tị nạn) của ông Trần Trung Chính, 

trên báo Người Việt, số 7188, ngày thứ sáu 12, tháng 8, 2005. Đại ý tác giả nói không luận về thiên 
tài, nhân tài mà chỉ nói đến nô tài (chỉ các vị tai to mặt lớn mà tư cách là những kẻ con ăn đầy tớ) 
và cho rằng "thành phần nô tài lại chiếm đa số (có lẽ tới 90%) trong lịch sử cận đại của Việt Nam". 
Tác giả cũng xác định: 

Tôi thừa can đảm để viết về một đề tài nhạy cảm mà rất nhiều (các tờ) báo thương mại né 
tránh, đó là hai đề tài liên quan đến chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, tôi quan niệm "tránh" không 
phải là "cấm kị", cho nên tôi sẵn sàng lắng nghe, đón nhận những ý kiến phản bác. 

Vậy, tôi xin được phản bác. 
Tác giả khẳng quyết "Hoa Kỳ đã gửi ít nhất bốn sự cảnh cáo" cho tổng thống Diệm. Đó là: 
- Nhóm trí thức Miền Nam họp tại nhà hàng Caravelle để dâng kiến nghị xin cải tổ chính trị. 

Và tổng thống Diệm đã làm sách lược "tiên lễ hậu binh" của Hoa Kỳ bị vô hiệu hóa. 
- Binh biến ngày 11-11-60 thực sự là do trung tá Nguyễn Triệu Hồng thiết kế và thực hiện mà 

Hoa Kỳ chỉ "hù dọa" tổng thống Diệm để ông thay đổi chủ trương "độc tài gia đình trị" cho nên khi 
đại tá Trần Thiện Khiêm (lúc đó làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh đóng ở Mỹ Tho-Định Tường) hỏi ý 



184 
 

kiến trùm CIA có nên kéo quân về cứu giá tổng thống Diệm hay không, thì ông trùm này nói chính 
biến này chỉ "dọa" thôi, cứ kéo quân về cứu giá, không sao cả. 

- Dinh Độc Lập bị oanh tạc. Thiếu úy Nguyễn Văn Cử chỉ được trung úy Phạm Phú Quốc rủ rê 
qua máy điện thoại vô tuyến liên lạc giữa hai phi công chứ ông Cử không được mật lệnh "hành 
quân đặc biệt" hay [ông không] được "ai đó" ra lệnh trực tiếp thi hành sứ mạng oanh kích Dinh 
Độc Lập. 

- Mùa Phật Đản 1963, tình hình miền trung, xuất phát từ Huế, (đã) bắt đầu rối loạn và dần 
dần chính quyền tổng thống Diệm không thể kiểm soát nổi... Tổng thống Diệm quá ngoan cố, không 
thức thời ra đi, nên đại sứ Cabot Lodge đành phải áp dụng giải pháp cuối cùng. 

Như vậy: 
- Nhóm Caravelle thi hành chỉ thị của Mỹ? Tiếc rằng tác giả không cho biết tất cả 18 nhân vật 

cùng được lệnh của Mỹ hay đích thân vị nào được lệnh của Mỹ rồi rủ rê các vị kia? 
Tôi thấy rằng các vị này không một ai thuộc "diện" nô tài. Chẳng một ai làm tay sai cho Mỹ. 

Nói bừa bãi như tác giả là xúc phạm lớn lao đến những người Việt Nam mà ai cũng biết là có thừa 
tư cách (gồm Phan Khắc Sửu, Lê Ngọc Chấn, Trần Văn Văn, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Tuyên, Trần 
Văn Lý, Trần Văn Hương, Nguyễn Lưu Viên, Huỳnh Kim Hữu, Phan Huy Quát, Nguyễn Tăng 
Nguyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Lê Quang Luật, Phạm Hữu Chương, Tạ Chương Phùng, Trần Lê Chất, 
Lương Trọng Tường, Hồ Văn Vui). Tác giả có lẽ lầm rằng ông Hoàng Cơ Thụy có mặt trong vụ 
này, nên cho rằng: Sau đó, nhân có luật sư Hoàng Cơ Thụy dính dáng đến vụ chính biến 11 tháng 
11 năm 1960 do đại tá Nguyễn Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông cầm đầu, tất cả những 
người ký tên trong bản kiến nghị tại khách sạn Caravelle đều bị cho đi nghỉ mát ở nhà đá trên đảo 
Côn Sơn. 

Thực ra, những vị này bị bắt là "mấy truyền đơn chống đối ký tên mấy ông Caravelle mang 
danh nghĩa này nọ, nhưng thực tế là có tên đại diện chứ chẳng có quần chúng nào ủng hộ" (Cuộc 
binh biến 1960, NgD số 180). 

- Vụ 11-11-60 cũng do Mỹ? Không biết tác giả lấy sự kiện ở đâu về ông trùm CIA, và ông 
Khiêm có xác nhận việc này chăng? Nếu quả có việc đó mà ông Khiêm còn trùng trình án binh bất 
động tại Mỹ Thuận và Phú Lâm thì thật thiếu thông minh quá ể. Tác giả lại cũng khẳng quyết rằng 
Hoa Kỳ sắp xếp đưa luật sư Hoàng Cơ Thụy xuất ngoại cũng như các đại tá Nguyễn Chánh Thi, 
trung tá Vương Văn Đông, thiếu tá Phạm Văn Liễu, đại úy Phan Lạc Tuyên... đều bay sang Nam 
Vang tị nạn chính trị. Không biết tác giả căn cứ vào đâu để cho rằng Hoa Kỳ sắp xếp cho các ông 
nhà binh sang Nam Vang. Riêng việc ông Thụy được Hoa Kỳ giúp đỡ có thể cũng chỉ là chuyện 
thường tình trong sinh hoạt chính trị, tương tự việc ông Nguyễn Tường Tam được trú ẩn trong tòa 
đại sứ Trung Hoa Quốc Gia. Việc như vậy chưa hẳn đủ để nói là Hoa Kỳ chỉ đạo việc binh biến. 

- Vụ oanh tạc Dinh Độc Lập lại càng lạ hơn. Chính tác giả thú nhận không ai biết được động 
cơ nào đã thúc đẩy, không có sử gia nào biết được rằng ai đã ra lệnh cho ông [Phạm Phú Quốc] 
oanh tạc Dinh Độc Lập. Rồi cũng không thấy tác giả chỉ ra là bàn tay Mỹ ở chỗ nào? Họ sai trung 
úy Phạm Phú Quốc chăng? Dù có vậy, thì bộ thiếu úy Nguyễn Văn Cử là "thằng ngố" hay sao mà 
đi nghe lời rủ rê ngang xương như thế. Ông Cử hiện đang cư ngụ tại thành phố San Jose hiện nay, 
tác giả đã kiểm chứng lại với ông ta chưa, mà sao lại xác định rằng chúng ta vẫn không thể biết 
thêm được chi tiết hữu ích nào? Thà là như hai ông [Diệm Nhu] lý luận rằng Phạm Phú Quốc và 
Nguyễn Văn Cử là tử tôn của những đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng cho nên khi thân nhân 
của hai sĩ quan này bị bắt, thì họ bất mãn vậy thôi, nghe còn suôi tai [1]. 

Riêng vụ Phật Giáo, tôi hoàn toàn đồng ý có sự "cảnh cáo" ông Diệm của Hoa Kỳ. Hơn thế, tôi 
còn cho là có cả sự Hoa Kỳ khuyến khích các tướng lãnh nữa. Vì thực ra ông Diệm, ông Nhu lúc 
đó hết thuốc chữa rồi. Toàn dân, không chỉ Phật tử, không thể nào chịu đựng hơn được, thì làm sao 
Hoa Kỳ còn có thể dùng hai ông trong việc ngăn chặn cộng sản. Tôi lại cũng đồng ý với tác giả là 
Hoa Kỳ chẳng cần giết ông Diệm (và ông Nhu, ông Cẩn). 9 giết 1 tha, là quyết định của các ông 
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tướng đảo chính, vì họ lo sợ cho chính mạng sống của họ, nếu người Mỹ lại dùng lại ông Diệm, vậy 
thôi. 

Dù tác giả không lộng ngôn về tỉ lệ gia nô, nhưng mang gán cả bốn vụ đều là thi hành mệnh 
lệnh của Mỹ mà không nêu ra một sự kiện nào, chỉ suy diễn một cách hết sức chủ quan, thật là một 
việc xúc phạm nặng nề đáng trách. Cho rằng cái gì cũng là do Mỹ hết trơn, thì thực ra tác giả không 
ngờ rằng chính mình lại sẵn nô lệ căn tính hơn ai hết! 

Nhưng cái buồn cười nhất của tác giả là lời phiền trách các vị tai to mặt lớn thời Đệ Nhất Cộng 
Hoà chỉ làm gia nô, mà không làm... cố vấn cho ông Diệm, ông Nhu!!! 

Đã xác định 90% chỉ là nô tài, có nghĩa là 10% còn lại không phải là nô tài. Mà không phải là 
nô tài thì ai chịu cộng tác với ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn, bà Nhu, ông Thục. Các ông bà này 
thuộc loại đam mê quyền lực, mục hạ vô nhân, có bao giờ nghe ai. Chính tác giả đã gán cho ông 
Diệm "đầu óc thiên tử, cứng đầu, ngoan cố". Nên một khi đã phục vụ anh em ông Diệm là đương 
nhiên chấp nhận vai trò con ăn đầy tớ, mà tác giả lại trách sao không... cố vấn cho họ thế này thế 
kia, thì thật là ngây ngô. 

Đúng là bắt thằng ốm đánh vật, thì cái kiểu ông thày giùi này chỉ làm sự việc thêm nát bét, 
trong tương lai, khi xúi mấy ông gia nô trở thành cố vấn!!! Cũng nên thêm một vài điều tác giả sai 
lầm: 

- Vào thập niên 1940 và 1950, các đại tác phẩm của Trung Hoa chưa được dịch ra tiếng Việt. 
Trước đó đã lâu, các cụ Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Đỗ Mục, Trần Tuấn 
Khải, Phan Kế Bính, vv... đã dịch nát nước nát cái rồi, thưa ông Trần Trung Chính. 

- Vụ ném bom Dinh Độc Lập xảy ra đầu năm (27-2) chứ không phải giữa năm 1962.  
- Có thực người con gái nhỏ của ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân bị chết trong vụ ném 

bom? Nếu có, chắc ông Quốc khó lòng còn sống sót để mà đi oanh tạc miền Bắc. 
- Không làm gì có sự trung tá Nguyễn Triệu Hồng (thiết kế và thực hiện) dự định đưa luật sư 

Hoàng Cơ Thụy lên thay thế tổng thống Diệm. Nếu thành việc, ông Thụy chỉ giữ chức ngoại 
trưởng. Thủ tướng là thiếu tướng Lê Văn Kim, hai phó thủ tướng là các ông Phan Bá Cầm và 
Nguyễn Bảo Toàn (Cuộc binh biến 1960, NgD số 179). 

Viết bút ký lịch sử mà không đưa ra những chứng cứ, chỉ dựa trên sự nhận định của riêng mình 
để mà gán ghép những điều không tốt đẹp cho những người yêu nước, yêu đồng bào, trọng tự do 
dân chủ là một việc không thể bỏ qua.  

 
Ghi chú của tác giả Trần Trung Chính: Thân phụ của thiếu úy Nguyễn Văn Cử là ông Nguyễn Văn Lực, một 
lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông Nguyễn Văn Lực bị bắt sau cuộc chính biến 11 tháng 11 năm 
1960. 

 
 
 

JANE FONDA VẪN NHƯ THUỞ NÀO 
 
Hồi ở bên nhà, tôi biết nhiều lắm về Jane Fonda thì cũng chỉ do nghe nói cô là một minh tinh 

vào hạng diễn xuất khá (tôi chưa hề xem một phim nào của cô), một dân phản chiến (do chuyện cô 
tới Hà Nội chụp chung với toán hỏa tiễn phòng không). Tuy nhiên, tôi chẳng cho là cô phản bội 
nước Mỹ của cô. Tôi cũng chẳng cho cô phản chiến vì ghét chiến tranh. Mà chỉ là mánh lới quảng 
cáo rẻ tiền (nhưng vẫn rất ăn khách) của dân diễn xuất. Cô làm gì có trình độ để mà phản chiến hay 
hiếu chiến. 

Chẳng phải siêu cường Mỹ bắt nạt một nước nhược tiểu. Bắc Việt có cả đế quốc cộng sản đứng 
sau. Cuộc chiến là do cộng sản phát động. Mỹ và đồng minh chỉ làm công việc ngăn chặn. Phản 
chiến đích thực thì phải nhắm vào kẻ gây chiến, không ai nhắm vào kẻ tự vệ. Thương nữ bất tri 
vong quốc hận. Thì cô Fonda cũng chỉ lợi dụng bất kỳ cái gì hấp dẫn để mà quảng cáo thôi. Ngoại 
trừ cô cũng ngu độn như những kẻ bị đám được thuê tiền phản chiến xỏ mũi. 
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Sau này, sang Mỹ, tôi lại loáng thoáng nghe thêm rằng cô kiêm nghề dạy thể dục thẩm mỹ, có 
nói hối hận về việc đi Hà Nội, nhưng nay lại chống chiến tranh tại Iraq và viết sách kể về mình. 

Cũng chẳng có gì lạ. Một số người Mỹ thuộc thế hệ này không biết liêm sỉ là gì. Ngay ông 
tổng thống (Clinton) mà cũng xoen xoét cái mồm, cô Fonda có nhổ rồi lại liếm, thì cũng bình 
thường vậy thôi, tôi đâu có quan tâm đến làm gì. Nhưng, số là tôi có người bạn cùng nhà sáng nào 
cũng đi mua mấy tờ báo Việt ngữ về đọc, rồi vất lung tung. Tôi không đọc mấy tờ báo đó, song 
ngứa mắt, cứ phải đi nhặt chúng để vứt sọt rác. Tình cờ, bữa vừa qua, vào buồng tắm, nhặt tờ báo 
vất vưởng trong đó, ngồi rảnh, thấy cái tựa trên, đọc... giết thì giờ. Thì thấy rằng: 

Jane Hanoi, Jane Nón Cối, Jane Phản Bội..." Đó là những biệt danh của Jane Fonda. 
Thời chiến tranh Việt Nam, khi phi công Mỹ bị cầm tù, người nữ tài tử phản chiến này từng 

ghé thăm Hà Nội, đội nón cối, ngồi trên bệ súng bắn máy bay Mỹ. Ba mươi năm sau cuộc chiến, dù 
đã xin lỗi về thành tích đặc biệt này, những biệt danh kia vẫn còn đó. Mới đây, trong một buổi ra 
mắt Hồi Ký của Jane Fonda, một cựu chiến binh Mỹ đã hét lớn "đồ phản bội" khi ông ta nhổ bọt về 
phía bà. Bài viết sau đây cho thấy cách nhìn khác của một cựu quân y sĩ VNCH: Đào Như là bút 
hiệu của bác sĩ Đào Trọng Thể, trước 1975, (ông) là y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư 
tại Hoa Kỳ, ông là chuyên gia bệnh tâm thần và đã thành lập một câu lạc bộ đặc biệt để trợ giúp 
nhiều đồng hương và cựu chiến sĩ VNCH, cựu tù nhân cộng sản. 

Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ 2005, tác giả Đào Như đã được trao tặng giải Tác Phẩm Xuất 
Sắc Nhất. 

Hiện nay bác sĩ Thể là cư dân cao niên tại Oak Park IL (vùng Chicago). Bài viết của ông lần 
này được ghi lời đề tặng: Thân gửi các bạn trong CLBSV PHUC HUNG (Cercle Renaissance) và 
bác sĩ Tô Vũ Trác. 

Trong bài, ông Đào Như kể vợ chồng ông đi dự buổi ra mắt sách của Jane Fonda: Không có 
người da màu trừ vợ chồng tôi... hầu hết họ là Viet Nam Veterans hay là thân thuộc của gia đình 
họ từ các làng giầu có tây bắc và phía bắc ngoại ô Chicago... xem chừng họ kính trọng bà Jane 
Fonda lắm. 

Dĩ nhiên ông bà Đào Như cũng kính trọng bà Fonda, quí phái da màu, và giàu có lắm. Và ông 
Đào Như viết: 

Nói về phong độ, thì quả là tôi không sai! Bà vẫn linh hoạt, duyên dáng, bà vẫn phát sáng với 
thế giới chung quanh bà... tôi cúi xuống trên (sic) tấm thiệp màu trắng, viết dòng chữ này, trước 
khi đưa cho bà Jane Fonda: "What I can say about you... to my grand children in future... That you 
was [sic] beautiful, briliant [resic] and humane... That you love peace and hate war..." Đây là câu 
mở đầu của Love Story, một tiểu thuyết lãng mạn, phản chiến thời danh của Erich Sagal... 

Chúng ta kính phục các nhà tư tưởng, chúng ta khâm phục các thiên tài, chúng ta mến phục các 
nghệ sĩ. Riêng tôi, tôi tâm phục các nông dân, công nhân. Nhờ họ, tôi mới có cơm ăn áo mặc. 
Không có họ, tôi sẽ chết đói, chết rét. Những vị kia làm cho đời tôi, nếu không đói không rét, lý thú 
hơn. Nhưng có người, nhiều là đàng khác, coi những vị này là thần tượng, có khi thực sự thờ 
phượng nữa. Họ xếp hàng để được coi mặt, được bắt tay. Họ đấu giá tranh nhau mua chiếc quần 
lót, cái bô đi tiểu của những vị này. Tôi không hiểu nổi, mà xếp hạng họ là những kẻ bị bệnh tâm 
thần. 

Ông Đào Trọng Thể hẳn không trốn nổi quân dịch nên bị động viên và trở thành bác sĩ quân y. 
Ông ở giữa cuộc chiến. Ông có mắt có tai để biết ai gây chiến, ai tự vệ. Mà ông không có đủ tí 
thông minh để hiểu rằng muốn có hòa bình phải có chiến tranh. Phản chiến thì phải phản đối kẻ gây 
chiến. Các ngài Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Simone 
Signoret, Yves Montand,... phản chiến. Chẳng trách họ. Họ ở xa, biết... cái con mẹ gì. Nên khi tỉnh 
mộng, Yves Montand thú nhận: Chúng tôi là lũ mặt l... (Nos étions des cons). Còn ông Thể ở trong 
nước, nay ở Hoa Kỳ mà còn đi ca tụng một con mụ hoặc ngu ngốc hoặc lưu manh, thì biết dùng 
chữ gì đây để gọi ông bây giờ??? 
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Thôi, đành coi là vợ chồng ông bà chuyên gia bệnh tâm thần Đào Trọng Thể mắc bệnh tâm 
thần trầm trọng. Tờ Việt Báo của ông bà Trần Dạ Từ-Nhã Ca cũng không khá bao nhiêu. Và thật 
tủi cho CLBSV Phục Hưng và bác sĩ Tô Vũ Trác!!!  

 
 
 
 

AI ĐÚNG, AI SAI? 
 
Xin cám ơn quí vị tiếp tục gửi báo biếu và phiếu giới thiệu bạn đọc. Xin gửi ủng hộ BPT chi 

phiếu để tiếp tục được nhận một năm báo. Thân chúc BPT, cộng tác viên, bạn đọc của NgD vạn sự 
như ý. 

Xin NgD cho một khoảng đất nhỏ để đóng góp ý kiến (không giám phê bình) với ông Nguyên 
Huy, phóng viên/xướng ngôn viên của Đài SBTN, về chương trình phát hình "câu chuyện đầu 
tuần", ngày 28-2-05: 

1. Ông Huy nói tổng thống Clinton VỀ Việt Nam. Đáng lẽ phải nói là qua hay tới (Nam Kỳ) 
hoặc sang hay dến (Bắc Kỳ). 

2. Ông Huy nói về việc cách tân chiếc áo dài Việt Nam hồi tiền chiến là do họa sĩ Le Mur chế 
ra chiếc áo dài Cát Tường. Đáng lẽ phải nói ngược lại là họa sĩ Cát Tường chế ra chiếc áo dài Le 
Mur (Mur là tường, theo Pháp ngữ).  

3. Đề nghị các xướng ngôn viên của Đài SBTN bớt sửa miệng sửa giọng để việc đưa tin tức 
được tự nhiên hơn. Nhất là các vị gốc Miền Nam không bắt buộc phải nhại giọng Bắc ở phụ âm V 
(như ông Vi Anh đã làm), nghe không êm tai lắm. Mục đích của tôi là để giúp thế hệ trẻ Việt Nam 
trong nước và ngoài nước hiểu đúng tiếng Việt. Nhưng vì bên cạnh tôi không có ai có ý kiến liên 
quan để phán quyết đúng sai, mà mấy đứa con tôi sinh sau (hoặc trước đó 2, 3, 4, 5, 6 năm hoặc lâu 
hơn nữa nhưng ít hiểu biết tiếng Việt) không tin tôi là đúng. Chúng chỉ tin ông Nguyên Huy (hoặc 
vài vị làm MC trên Video, DVD như Việt Dzũng, Ngọc Ngạn,...) vì cho rằng những vị này thông 
thái, có đủ tư cách về kiến thức để truyền đạt cho quần chúng. Do đó, xin BPTNgD cho ý kiến ai 
đúng ai sai. Nếu tôi sai, tôi xin rút ý kiến. Nếu ông Huy sai, thì xin cho mấy lời đính chính trên Đài 
SBTN hoặc bất cứ phương tiện nào. 

4- Về các ý kiến liên quan đến NgD, sẽ nói sau. 
Thành thật cám ơn quí vị NgD. Chào đoàn kết, xây dựng. 
 

* 
 
Bạn đọc mới mà hăng hái như... cụ thật là quí hóa. 
Chúng tôi chẳng hề biết những nhân vật được cụ nhắc là ai, làm sao biết trình độ của họ? Vả 

chúng tôi chỉ vô cùng mong mỏi các ý kiến của cụ "liên quan đến NgD". Thì vậy mà: Ai chả tự cho 
cái mình là quan trọng? Hì hì. 

Còn tam điều cụ nêu lên, xin thưa: 
1. Tiền kiếp của ông Clinton là bà Đốc Sao ở Hà nội và cô Ba Trà ở Sài Gòn (còn cô Monica 

thì hình là hậu thân của ông Hoàng Tích Chu và cậu Phước George, nên có tài thổ kèn... Ấn Độ). 
Thế cho nên ông gì đó nói ổng VỀ Bắc kỳ và VỀ Nam Kỳ, là vì ông VỀ quê cha đất mẹ, thăm mồ 
mả tổ tiên, thì đúng chứ đâu có sai. Trừ phi ông ta là người ngoại quốc thì mới qua, tới, sang, đến 
chứ. 2. Thời 1930-40, có cái dịch lấy tên Pháp. Nên có thi sĩ Lê Văn Bái ký là J. Leiba, nhà văn Đái 
Đức Tuấn ký là TchyA (Tuấn chỉ yêu Angèle, một cô đầm lai đồng sự ở Viện Đại Học Đông 
Dương, Hà Nội), họa sĩ Nguyễn Gia Trí ký là Rigt, phó may Chu Mậu (ông du học Pháp nhưng lại 
khoái học nghề may) lấy tên là Ch. Mau's. Do đó, ông Vũ Trọng Phụng, trong tác phẩm trào phúng 
"Số Đỏ" nhạo bằng nhân vật Típ phờ nờ, tức TYPN, tôi yêu phụ nữ). 
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Ông Nguyễn Cát Tường, sinh viên Cao Đẳng Mỹ Thuật, hợp tác với nhóm Phong Hóa, Ngày 
Nay của ông Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh)... đổi mới, hoàn toàn đổi mới, nên đổi mới luôn cả y 
phục. Ý chừng các cụ đó chê cái váy lĩnh (pằng tà lồng ộp), cái áo the tứ thân giấu hết cả mông ví, 
toàn mầu đen không hấp dẫn, nên vẽ các kiểu áo kiểu quần, ký tên là Lemur (le mur là cái tường). 
Thiên hạ liền gọi luôn là quần áo Lemur. 

Các đấng sinh thành cấm chỉ. Nên các ông Phong Hóa Ngày Nay đành khuyến khích giới... chi 
em ta xung phong làm gương mặc áo cổ bánh bao bánh bẻ, vai bồng, vai raglan, quần gấu đính rua, 
đính đăng ten, màu sắc loạn xà ngầu. Ông Ch. Mau's thì cho rằng mấy thứ đó chỉ nên dành cho các 
buổi dạ hội, dạ vũ mà thôi, vì lả lướt quá. Hẳn khi đó cụ Mậu muốn đồng bào thân mến xài duýp 
mini, áo hở rốn cho gọn ghẽ, lại phô được nhiều thứ hơn. Tiếc rằng cụ Mậu không tích cực như 
mấy cụ Phong Hóa Ngày Nay, thành các cụ bà thành phố thế hệ 30-40 mất đi dịp khoe của, các cụ 
ông mất một... chầu rửa mắt. Tiếc vậy ôi! 

Còn dân quê chúng tôi thì từ ngàn đời các thôn nữ đã xếch xi quá ể. Đi cấy, đi làm cỏ, đi tát 
nước váy xắn lên tận bẹn, yếm hở toàn bộ cái lưng, mà chẳng cho là khêu gợi gì cả. Tâm bất động. 
Ấy là do cái... tư vô tà. Đến cả cái mức có cái cảnh: 

Đêm qua tát nước đầu đình 
Để quên cái váy trên cành hoa sen 
Anh được thì cho em xin… 

Thấy chưa, tụt váy ra ưỡn người tát nước mà anh "lông rân" vẫn cứ nghiêm túc, mặc cô em 
đem váy vắt trên canh hoa sen. Ý chừng để nó đượm... mùi hương. Cuối cùng lơ đãng để quên, thì 
anh cũng chỉ vác về nhà, hẳn để làm áo gối hửi chút... hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. Thế 
thì thánh Liễu Hạ Huệ đã là cái thá gì. Hề hề. 

Về cái sự tín nhiệm, thì khó quá. Bụt chùa nhà thường rất ít khi thiêng. Đó là do sự ấu trĩ trong 
việc suy nghĩ và nhận định. Khi trưởng thành và biết suy nghĩ nhận định khôn ngoan thì lại đã... 
quá trễ. Có lẽ một giải đáp khả thủ là trong nhà luôn có sẵn những mục giải trí, xem, đọc có giá trị, 
chiêu đãi những người có kiến thức, đức độ. Người Việt thế hệ già tiếp xúc với ít nhất bốn nền văn 
hóa cổ: Việt Nam, Trung Quốc, Tây Phương, Hoa Kỳ, chứ đâu có què quặt như phần lớn thế hệ 
ngày nay. 

Vậy chỉ xin minh định là cụ đúng. Còn đòi hỏi đính chính, chúng tôi lại cũng thấy khó mà có 
nổi. Thời này, ở xứ này, người Việt mình có quá nhiều... tự do. Tự do nói bậy, tự do viết láo, tự do 
làm ẩu. Ngay trên NgD, thiếu gì vị cãi chày cãi cối rồi cũng lờ luôn, chứ có thèm nhắn một lời nhận 
mình sai, tạ lỗi gì đâu. Tây Thi nhăn mặt, thì Đông Thi cũng có quyền nhăn mặt chứ bộ. Monkey 
see, monkey do. Mình có là huấn luyện viên gánh... xiệc đâu mà hòng sửa chữa? Tốt nhất là kiếm 
Tây Thi mà ngắm, đừng ngắm đám Đông Thi. 

Rút lại, xin nhắc nhở là rất chờ mong cụ cho "ý kiến liên quan đến NgD" để hoặc là mừng vì 
được khen đã làm việc tốt hoặc cải tiến việc làm nếu bị chê là dở. Mong lắm thay. 

 
 

XỨNG, RỒI LẠI KHÔNG XỨNG 
 
Tôi là độc giả NgD đã gần hai năm, có lẽ cũng sắp hết hạn năm thứ hai, nhưng không rõ tháng 

nào. 
Tôi còn nhớ sau khi đọc số báo đầu, có nêu ý kiến là quí ông thật xứng với cái tên NgD, cái gì 

cũng biết và biết rất rõ. 
Và sau hơn một năm đọc báo, tôi lại có cảm nghĩ khác: Cái gì cũng biết hay là phịa ra để bôi 

nhọ. Tự nhiên tôi nhớ đến cái chợ hàng tôm hàng cá ở Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi đang sống ở 
Mỹ, mà sao vẫn còn nghe những giọng điệu ấy. Không biết có bàn tay nối dài của "mấy anh" 
không? Sao giống hệt cái giống Việt Cộng thế! Họ nhắm gây chia rẽ cộng đồng người Việt hải 
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ngoại. Họ chê bai, chửi bới người mình chưa đủ, lại quay sang chửi cả người Mỹ, kể cả tổng thống 
cũng không tha! 

Họ là con người của đỉnh cao trí tuệ mà. Ngon sao không về Việt Nam mà sống, lúc này Việt 
Cộng mở cửa đón rước Việt Kiều long trọng lắm. Không thích Mỹ thì ở xứ này làm gì. Thật là đồ 
ăn cháo đái bát, qua sông đấm c... vào sóng, ăn cơm Mỹ thờ cha Việt Cộng! 

Bởi thế tôi quyết định không đọc NgD nữa. Xin hãy stop. Cám ơn.  
 
* 

Chúng tôi chủ trương không bỏ qua bất cứ việc chê bai, chỉ trích nào. Vì đó là dịp học hỏi để 
biết cái sai lầm của mình mà tiến bộ. Hơn nữa, chúng tôi cũng luôn luôn cho rằng có bổn phận phải 
mang ra thảo luận công khai, trình bày cùng thân hữu độc giả. Để hi vọng được chỉ giáo mình đúng 
hay sai. Do đó, dù ông yêu cầu "stop", không đọc nữa, chúng tôi vẫn xin mạn phép phúc đáp và gửi 
tới ông số báo này, kèm theo chi phiếu số tiền ông còn dư. Ông trả 30 đồng cho 12 số, đến số 180, 
tức 2$50 mỗi số. Nay không đọc từ số 176, vị chi còn 5 số, chúng tôi xin hoàn lại: 2,50 x 5 = 12,50. 

Việc ông phê phán chúng tôi là "phịa, hàng tôm hàng cá, luận điệu Việt Cộng, gây chia rẽ, ăn 
cháo đái bát, qua sông đấm c..., thờ cha Việt Cộng", thiết tưởng xin để thân hũu và độc giả NgD 
luận định. Chỉ xin nói cái kiểu khẳng định không một dẫn chứng này, các tác giả NgD đã nói đến 
quá nhiều. 

Chúng tôi bao giờ làm việc chửi bới bất cứ ai. Người làm đúng, chúng tôi khâm phục, người 
làm sai chúng tôi chê. Mục đích là để cải tiến con người và sự việc. Chúng tôi không đứng về phe 
nào. Bài vở gửi đến, bài nào có luận cứ vững chắc, sự kiện rành mạch, lời lẽ ôn tồn là chúng tôi 
chọn đăng, không chỉ một chiều, để cùng nhau học hỏi. Các nước dân chủ, tiên tiến của thế giơi mà 
khá được là nhờ giới viết lách có thái độ như vậy. Các nước bán khai lạc hậu là do kiểu cứ "thuận 
thụ một bề". Người Mỹ, tổng thống Mỹ có cái hay, cũng có cái dở. Hơn nữa, nay mình cũng là 
người Mỹ, sự hay dở ảnh hưởng tới chính mình. Vả lại phần lớn những điều phê bình về người Mỹ, 
về tổng thống Mỹ là trích dẫn chính lời người Mỹ. Họ cũng chỉ làm việc như chúng tôi. 

Vì phe không cộng sản cũng khá nhiều người làm bậy, cho nên cộng sản họ kể tội cũng chẳng 
oan uổng gì. Chẳng lẽ cộng sản kết tội những điều sai trái, thì chúng ta không được đề cập đến nữa 
hay sao? Hay còn khen lao? Chính cái suy nghĩ kiểu này của hai cái Cộng Hòa đã khiến chúng ta 
thua cộng sản. 

Dù muốn dù không, nay chúng ta phần nào đã là người Mỹ, sống trên đất Mỹ, xin suy nghĩ 
theo kiểu Mỹ, làm theo kiểu Mỹ (think American, act American). Vì những điều này đã giúp cho 
nước Mỹ thành siêu cường, tương đối tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi xin vô cùng mang ơn sự chỉ 
giáo về công việc làm của chúng tôi. 

 
 
 

CHÚNG TA MẤT NƯỚC? 
 
Bây giờ là 30 năm sau khi chế độ Sài Gòn đi tiêu. Ông Lê Công Tâm, trong bài Vì Sao Chúng 

Ta Mất Nước (NgD174), phân tích lý do "mất nước" là vì lãnh đạo bê bối: ông Diệm phạm nhiều 
sai lầm nghiêm trọng, ông Thiệu tham nhũng cửa quyền, các đảng phái quốc gia lèo tèo mang tính 
chất phe nhóm tranh giành quyền bính, người dân thờ ơ với cuộc chiến, vân vân... 

Đó chính là những điều tất yếu mang đến việc... mất nước. Chẳng ai có thể phủ nhận hay cần 
thêm thắt gì nữa. Nhưng hẳn nhiên không phải là những ý kiến "khá độc đáo" khiến BPTNgD nêu 
lên để "mong có sự thảo luận rộng rãi". Mà chắc phải là cái ý kiến "chúng ta đã phạm một lỗi lầm 
nghiêm trọng trong việc tự vệ và giữ nước, đó là thiếu hẳn ý thức rằng mình là một quốc gia riêng 
biệt, có độc lập và có chủ quyền" của ông Tâm. 
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Theo ông Tâm, Việt Nam Cộng Hòa đúng ra phải là nước Nam Việt, có cơ sở pháp lý là quyền 
tự quyết, "chứ không phải là một miền của Việt Nam". Do đó, "chúng ta đã quên mất rằng chỉ có 
người Nam Việt mới mất nước, nên mới được quyền tị nạn chính trị và phải sống lưu vong tại hải 
ngoại". Điều này hình như ông Vũ Văn Mẫu cũng từng đề cập đến một cách tương tự trong dự tính 
kiện tại Liên Hiệp Quốc cũng như ông Phạm Nam Sách trong dự tính tái lập nền Việt Nam Cộng 
Hòa. Đông Tây Đức đã từng là hai quốc gia. Nam Bắc Hàn hiện đang là hai quốc gia. Hình như đều 
được quốc tế công nhận. Lục Địa và Đài Loan hầu như là hai quốc gia. Hình như được quốc tế mặc 
nhiên chấp nhận. Đông Hồi tự tách khỏi Ấn Độ để sát nhập với Tây Hồi. Đã là một thực tế, được 
quốc tế thông qua. Vân vân... Nhưng bảo rằng căn cứ vào điều phía nam của Đại Nam/An Nam cũ 
đã trở thành một quốc gia (Việt Nam Cộng Hòa) riêng biệt để mà đòi nhà nước cộng sản Cộng Hòa 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải nhả ra, trả lại mình thì buồn cười lắm. Trước hết hãy nói về lý 
thuyết: 

- Cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955 mà ông Tâm nói có ngay thẳng không? Sau khi truất 
phế Bảo Đại, ông Diệm có quyền tự phong làm tổng thống không? Ông Thiệu độc diễn có hợp 
pháp hay không? Nếu không, thì giá trị pháp lý ra sao? Ngoài ra, khi ông Tâm bảo quốc hiệu phần 
miền nam Đại Nam cũ phải là Nam Việt, thì là vẫn dính dáng đến hai chữ Việt Nam. Tại sao miền 
bắc lại phải là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền nam lại cũng phải Việt Nam Cộng Hòa hay 
Cộng Hòa Nam Việt (của ông Tâm)? Đã có gì chứng tỏ mình là một dân tộc trong Bách Việt, chưa 
kể đâu phải chỉ duy có dân tộc "Việt" trong cái nước "Việt Nam"? Hơn nữa, ông Tâm lẫn lộn nhà 
nước với dân tộc. Nước chúng ta, dù chỉ là nước Nam Việt, vẫn còn đó. Chỉ cái Việt Nam Cộng 
Hòa hay cái Cộng Hòa Nam Việt của ông Tâm là bị dẹp mà thôi. 

Bây giờ nói đến thực tế. Vì chỉ có thực tế mới quan trọng đối với mọi sự: Suốt một đoạn dài 
(trang 26, cột 2), ông Tâm nói rằng LHQ đâu có thể công nhận một nước VN thống nhất bằng đại 
bác và xe tăng T-54; riêng Hoa Kỳ vẫn theo đuổi chính sách có hai nước VN, và chỉ bang giao với 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ không với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (một nước 
bất hợp pháp), Hoa Kỳ cho phép treo cả hai lá cờ là một bằng chứng; chỉ có người Nam Việt mới 
được quyền tị nạn chính trị; đòi lật đổ chính quyền cộng sản Hà Nội là một điều trái với công pháp 
quốc tế, cộng sản Hà Nội xâm lăng Nam Việt là chuyện sai trái, chúng ta, người Nam Việt, đòi lật 
đổ Hà Nội cũng là điều sai trái nốt, hai cái sai không làm thành một cái đúng, chúng ta chỉ có quyền 
đòi lại lãnh thổ của mình đã bị chiếm mà thôi. Vân vân và vân vân. Tất cả là những điều hoàn toàn 
ngược với thực tế. Ông Tâm có ngủ mơ không? 

- Hà Nội đã "thống nhất" bằng đại bác và xe tăng. Liên Hiệp Quốc đã cho Hà Nội làm hội viên 
- Hoa Kỳ đã bang giao và cấp qui chế tối huệ quốc với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

chứ không phải với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hoa Kỳ quan niệm cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ. 
Cờ vàng sọc đỏ là biểu trưng của các cộng đồng tị nạn đối với các tiểu bang, tỉnh, thị, không phải 
với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (United States of America). 

- Không phải chỉ có người Nam Việt mới được quyền tị nạn chính trị (ở Hoa Kỳ, ở các nơi 
khác). Mà người Bắc Việt cũng được tị nạn chính trị tùm lum. - Sai trái hay chăng không là vấn đề. 
Vấn đề là có sức mạnh. Đòi miệng chẳng đi đến đâu, cũng chẳng ai thương. Dù có cơ sở pháp lý, 
dù là một "quốc gia riêng biệt, có độc lập và có chủ quyền, dù là bị xâm lăng" mà không chống đỡ 
nổi cũng tiêu tùng. Chẳng có "một quốc gia nào trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ", có quyền cho phép 
hay không "cho phép việc chống lại chính quyền bằng bạo lực". Nó có bạo lực, nó cứ chống, thì 
làm gì nhau? Nếu nó chống thành công, thì quốc tế, thì Liên Hiệp Quốc, thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng 
công nhận. Vài thí dụ nhỏ: Cộng sản Trung Hoa chống chính quyền Tưởng Giới Thạch; Hà Nội 
xâm lăng Nam Việt hay Trung Cộng xâm lăng Tây Tạng bằng đại bác, xe tăng. 

Ông Tâm cũng chủ trương "danh có chính thì ngôn mới thuận". Thế nhưng ông lại cho rằng 
"cuộc chiến đấu tự vệ đầy chính nghĩa của người dân đã bị phe quốc gia đánh cắp". Tôi không hiểu 
"phe quốc gia" đây là ai. Nói "cuộc chiến đấu tự vệ" ý chừng là cuộc chiến chống Hà Nội 1954-75. 
Vậy thì "phe quốc gia" cũng phải hiểu là hai cái Cộng Hòa. Việc chính của hai cái Cộng Hòa là 
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chống cộng (tiền đồn chống cộng, biên cương Hoa Kỳ kéo dài tới sông Bến Hải). Nó chỉ có một 
phần, chứ chưa "đầy chính nghĩa của người dân". Họ đâu có cần đánh cắp cái chính nghĩa của "phe 
quốc gia", mà họ còn cấm người quốc gia thực hiện cái "chính nghĩa của người dân" đó: độc lập, tự 
do, dân chủ. Nhân danh chống cộng, họ tước đoạt mọi quyền đó của người dân, bắt người dân 
chống cộng cho họ. Người dân đâu có được quyền tự vệ. Cho nên người dân mới thờ ơ. 

Rồi ông Tâm lại nói "không phải bất cứ người cộng sản nào cũng đáng bị bắt, bị giết". Không 
đáng bị giết thì có thể hiểu được phần nào. Vì khi xử tử một mạng người không là chuyện có thể 
coi thường. Nhưng bắt người cộng sản trong thời gian chống cộng là chuyện đương nhiên. Ngay ở 
các nước tiên tiến Mỹ, Anh, Pháp, chưa phải là cuộc chiến chống cộng mà chỉ là trong thời chiến 
chống ngoại xâm thôi, là đã bắt giải tán đảng cộng sản, cấm gia nhập đảng cộng sản, đặt đảng cộng 
sản ra ngoài vòng pháp luật. Tại sao, chắc ông Tâm thừa hiểu. Vi phạm là bị bắt, thì bộ mình muốn 
hơn cả các nước tiền tiến này nữa sao? Tự do, dân chủ cũng chỉ trong một giới hạn nào, không bao 
giờ có nghĩa là bừa bãi như kiểu hiểu theo quí vị bị ngộ thực với những cái gì mới mẻ. 

Cuối cùng, cần nói về tình. 
Ngay cả hai chế độ miền bắc và miền nam cũng vẫn nghĩ chỉ có một nước Việt Nam. Người 

dân hai miền lại càng nghĩ như thế. Đông Tây Đức, Nam Bắc Hàn cũng vậy. (Lục Địa và Đài Loan 
thì có những vấn đề lịch sử, địa dư, kinh tế, tình cảm khác hơn). 

Pháp lý muốn ra sao, thì cũng chẳng đổi được tình cảm của con người. Mà có dùng pháp lý 
cũng chẳng đi đến đâu. Đòi ai trả lại Nam Việt bây giờ? Quốc tế? Liên Hiệp Quốc? Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam? Đừng làm trò cười cho thiên hạ và đối phương. Muốn đòi thì phải có 
thực lực. Có thực lực thì đặt mọi người trong cái thế bất khả kháng. Thế thôi. Mà đã có thực lực thì 
chúng ta từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau vẫn là một quốc gia dân tộc (nhiều chủng tộc). Sau 30 
năm lưu lạc, còn nghĩ đến quê hương là điều tốt. Lại còn nghĩ đến chuyện đòi lại đất nước càng tốt 
hơn. Nhưng cần nghĩ sao cho thực tế, đề nghị những cái gì cụ thể, khả thi. Chứ chỉ lý thuyết suông 
và nói những điều ngược lại thực tế, thì chỉ tạo thêm bế tắc, chẳng đi đến thế giới nào cả. 

 
 
 

THẾ LÀ NHẬN BẬY 
 
A. Tôi đã nhận được số sách do quí anh gửi, thiếu mấy cuốn: Mở tung cánh cửa huyền vi, Thi 

ca nữ tướng mệnh, Những bí mật của bàn tay (nếu là cuốn Khoa học chỉ tay thì tôi đã có). Khi nào 
có những cuốn này, xin quí anh vui lòng gửi cho, tôi xin hoàn tiền. 

B. Trong số những sách quí anh gửi, có cuốn Những anh hùng trong bóng tối, hồi ký tập thể 
của lực lượng phục quốc 1975-76, tôi thấy có các chi tiết sau đây khác với những điều tôi được 
biết: 

- Về nhà văn Nguyễn Mạnh Côn: Tôi được biết ông khi ông là thiếu úy đồng hóa trong ban 
biên tập nguyệt san Chỉ Đạo, cơ quan ngôn luận của Nha tâm lý chiến thời Đệ Nhất Cộng Hòa. 
Theo sự hiểu biết của tôi, thì ông không giống những điều viết trong sách. 

- Vụ nhà thờ Vinh Sơn: Theo tin báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, đây là cơ sở làm bạc giả. 
Thực ra đây chỉ là lời cáo gian để công an cộng sản khám xét và bắt bớ nhà thờ Vinh Sơn. Vì tang 
vật cộng sản trưng ra chỉ có một cái survolteur [bộ tăng thế], mấy cái bản kẽm (hình như của một tờ 
tạp chí) cho máy in pédal (không phải máy in offset) và một khẩu súng ngắn, chứ không có tang vật 
gì về vụ in tiền. 

Trong sách kể trên đã nhận lời cáo gian này làm thành tích của nhóm phục quốc, thì e rằng 
không đúng. Trong sách cũng nói di chuyển cái máy in này về chiến khu nhưng không được, vì 
chiến khu đã bị phá vỡ. Điều này đưa đến các nghi vấn: 1/ Vận hành một máy in offset phải có máy 
phát điện có công suất cao. Trong chiến khu có loại máy phát điện này không? Xăng nhớt cho máy 
phát điện này kiếm ở đâu? Vận chuyển ra sao? Do ai cung cấp? 
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2/ Ngay tại nhà thờ Vinh Sơn chưa chắc có điện kế công suất cao để vận hành máy in này. Hơn 
nữa, ngày ấy Sài Gòn cúp điện liên miên. 

3/ Muốn in tiền giả phải có bản kẽm khắc tinh vi, mực và giấy loại tốt, thứ thiệt. Lực lượng 
phục quốc ngày ấy hoạt động tự phát, lẻ tẻ, chắc chắn không có những thứ này. 

4/ Thực ra lực lượng phục quốc là do Võ Văn Kiệt, phó ban quân quản thành phố Sài Gòn 
ngày ấy, tung ra để công an cộng sản theo dõi bắt bớ những người yêu nước bồng bột, nên phần 
nào không có thực. 

5/ Vụ nhà thờ Tân Sa Châu: Các bà vợ chiến binh chỉ mới tập trung trong khuôn viên đã bị đàn 
áp, giải tán, chưa di chuyển ra tới đường, chứ đừng nói là tới cầu Trương Minh Giảng. 

Với các điểm trên đây, cuốn sách này có bao nhiêu phần trăm sự thực. Những người viết sử 
sau này về giai đoạn 1975-76 có thể tham khảo và dẫn chứng sách này không? Nếu có, thì có mắc 
tội thiếu lương thiện trí thức, lừa dối người đọc không? 

Cần nói thêm: Thực ra, về vụ Vinh Sơn, có một một nhân vật nhìn nhận đó là sự thực. Ấy là 
tổng giám mục giáo phận Sài Gòn Nguyễn Văn Bình. Nhưng ngài nhìn nhận những lời vu cáo của 
cộng sản mà không mắc tội làm chứng dối, vì ngài đã hi sinh thân thế, danh lợi cá nhân (là một điều 
nhỏ) để cứu giáo hội của ngài (là một việc lớn) ngày ấy đang bị cộng sản uy hiếp. 

6/ Có một nhân vật phục quốc đích thực, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký các lực lượng phục 
quốc, là ông Nguyễn Tấn Giác (báo Sài Gòn Giải Phóng in sai là Nguyễn Tấn Giáp), nhà ở khu Cù 
Lao, phường 12, quận Phú Nhuận. Trước 1975, ông là cán bộ công đoàn, ký giả. Sau 1975, ông viết 
báo Lao Động thành phố Hồ Chí Minh. Công an cộng sản đến khám nhà, lục lọi mọi nơi mọi chỗ. 
Sau cùng, chúng gỡ trần nhà, bắt được con dấu của lực lượng phục quốc. Chúng bắt ông Giác, kết 
án tử hình, thi hành án tại trường bắn Thủ Đức. Đấy mới chính thực là một vị anh hùng trong bóng 
tối mà ít người biết. 

7/ Ngoài ra, câu nói của đảng trưởng Nguyễn Thái Học là "không thành công thì thành nhân", 
khi ông ra lệnh tổng khởi nghĩa, đã bị những tác giả của cuốn sách trên sửa là "được: thành công; 
không được: thành nhân", làm sai lạc câu nói của tiền nhân, biến cuộc khởi nghĩa Yên Bái thành 
canh bạc đỏ đen, khiến người đọc đánh giá thấp cuốn sách. 

Tôi viết những điều trên đây chỉ vì các anh, khi giới thiệu sách, đã nói đến cuộc chiến chống 
lại văn hóa vận của cộng sản Việt Nam. 

Ta với cộng sản như nước với lửa. Cộng sản gian ác, xảo trá. Ta phải nhân từ, thành thực. 
Cuốn sách trên nói cái đoạn tàn sát cả nhà những tên 30 tháng Tư, ra chỉ một kẻ có tội mà tung lựu 
đạn giết cả nhà, thì phục quốc cũng tàn ác như cộng sản. 

C. Trong NgD số 178, bài Ai được ủy nhiệm trong cuộc chiến Việt Nam của ký giả Đại 
Dương, về Miền Bắc, họ hiển nhiên là bộ phận của cộng sản quốc tế, thi hành nghĩa vụ quốc tế; về 
Miền Nam, chỉ xin nhắc lại câu nói của hai người lãnh đạo, để tùy quí vị đánh giá: 

1. Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, đã 
gọi biên giới của thế giới tự do trải dài từ Alaska đến sông Bến Hải.  

2. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong bài diễn văn nói về cuộc di tản chiến thuật năm 1975 
của QLCVNCH, đã nói viện trợ nhiều giữ đất nhiều, viện trợ ít giữ đất ít. 

D. Trong một thư trước đây, tôi có nêu thắc mắc về các khoản tiền đóng góp cho chương trình 
xây làng Việt Nam ở Phi Luật Tân của Xơ Tríu, nay số tiền đó đi đâu? Lọt vào tay ai? Xin quí anh 
tìm hỏi cho rõ. Vì theo hình luật, sử dụng đồng tiền không đúng ý người quyên góp sẽ mang tội bội 
tín, người giữ tiền ấy mang tội sang đoạt. 

Xin cám ơn và kính chúc các anh các chị, các cháu, các chắt một mùa giáng sinh vui vẻ, một 
năm khang an thịnh vượng. 

 
* 
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Xin quí hữu vui lòng phân biệt cho rằng: Người Dân-VietBooks hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
nội dung các sách báo do mình xuất bản. Đàng khác, nhà tổng phát hành Sống Mới-Lê Vân giúp 
NgD trong việc phát hành sách báo NgD, nhưng cũng phát hành tất cả những sách báo nào giao 
cho, mà không có trách nhiệm gì về nội dung (kể cả các nhà bán sách cũng vậy). 

Chúng tôi không hề giới thiệu cuốn sách đó. Còn hô hào yểm trợ sách báo đứng đắn hải ngoại 
chống lại sự tràn ngập của văn hóa phẩm cộng sản cũng không bao giờ đồng nghĩa với việc phải 
chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung cuốn sách nào về mặt hay dở, đúng sai, thực giả. 

Tất cả những điều quí hữu nêu lên hoàn toàn chính xác và cùng một ý với chúng tôi. Chả hạn 
quí hữu đọc các cuốn Dĩ Vãng, Lũy Tre Xưa, Mùa Thu Cuối, Đời Vào Thu, Behind the Bamboo 
Hedges, Autumn, Vietnamese Communists, thì sẽ thấy những điều quí hữu nói đều đã có đề cập hết 
cả. 

Tuy nhiên, thư của quí hữu khiến chúng tôi rất vui mừng, vì những công việc từ xưa đến nay 
NgD vẫn làm và kêu gọi được quí hữu đáp ứng: Không ai có thể đọc tất cả các cuốn sách. Vị nào 
đọc thấy hay dở thì nêu lên cho mọi người biết. Nhất là trong trường hợp nói sai, nói nhảm, nói 
gian lại càng cần. Để trả lại sự thực cho sự thực và khiến người thế hệ sau khỏi bị lầm lạc. 

Ngay mấy số gần đây, hẳn quí hữu cũng thấy các tác giả cũng vẫn đang làm công việc này. 
Trong tình trạng phóng túng của ngoài này, nếu các độc giả thấy cuốn nào không vừa ý đều 

chịu khó mất công thẳng thắn phê bình thì là giúp cho người viết (tác giả), người in (xuất bản) phải 
tôn trọng người đọc, dè dặt hơn mà cũng mát mặt người phân phối (phát hành) và người bán (hiệu 
sách), vì không còn những sách báo rơm rác, nhăng cuội nữa. 

Riêng về vụ tiền quyên cúng lập làng Việt tại Phi, thì ngay từ đầu NgD đã nêu vấn đề. Sau đó 
đã qui hẳn trách nhiệm cho ông (bác sĩ) Nguyễn Ngọc Kỳ và viết thư ngỏ cho ông ta. Nhưng ông 
quyết tâm phe lờ, thì biết làm răng? Giá mà có tiền, thì mang ra truy tố ngay, nhưng vẫn là cái khó 
bó cái khôn, thưa quí hữu. Về vụ này, thì ông (tiến sĩ) Nguyễn Đình Thắng nắm vững nhất, đã bị 
một số đồng đạo (của Xơ Tríu và của chính ông) chê trách cũng như cằn nhằn NgD dữ lắm. Và ông 
Thắng cũng đã có hồi quyết tâm làm sạch cộng đồng hải ngoại bằng cách lôi cổ kẻ nào làm bậy ra 
tòa. Nhưng có vẻ đầu voi đuôi chuột, chỉ lôi được mỗi lòng tong Bùi Đình Thi, rồi êm luôn. Ông 
Thắng ơi, bây giờ ông ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu? "Cụ" ác ôn côn đồ quá! Một số anh chị em 
Người Dân "vợ chồng chưa có, có chi con". Ở đâu mà ra cháu, lại còn... chắt nữa? Thực ra thì mấy 
"cậu" chưa dzợ cũng muốn... vơ lấy tội, tính chuyện "trâu ta ăn cỏ đồng ta", nhưng mấy "mợ" lại 
không chịu... trông lấy tồi. Mà rằng: "Xí, nghèo mà ham. Các anh nhà không có, xe cà rịch cà tàng, 
nhảy đầm nhảy đìa không biết, mà chược ích xì không hay, thi văn ca vũ nhạc kịch mù tịt, ăn uống 
chỉ biết cà ghém mắm tôm. Lấy các anh về, bất quá cũng chỉ bớt được cái công hút bụi, rửa chén, 
không bõ. Thôi, ở một mình cho... nó phẻ." Mà mấy "mợ" thì cũng... Người Dân thôi, chứ có... tai 
to mặt lớn gì cho cam. Đó, quí hữu thấy chúng tôi có đáng thương không? Hích! Hích! Đưa giùm 
mấy cái napkins đi! Lè lẹ lên tí coi!!! 


