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THAY LỜI TỰA 

Khi đua nhau xem những bộ phim Video rất dài của người Trung Hoa, người tỵ nạn VN vẫn thường được nghe 

câu nói sau đây: “Có phúc cùng chia, có họa cùng chịu.” Câu nói ấy chỉ có thể áp dụng được phần cuối cho đời 

sống người Việt lưu vong. Có nghĩa là nếu có phúc thì ít khi thấy có người tỵ nạn VN nào chịu chia với người 

Việt khác, nhưng khi họa đến thì dầu chẳng muốn, dầu có cố tránh nhưng những người Việt vô tội tại xứ người 

vẫn cứ phải cúi mặt xuống để mà lãnh đủ. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều người tỵ nạn VN nhận ra được điều này. 

Họ vẫn chưa chịu mở mắt, mặc dầu đã có hơn một lần, họ thấm đòn, chỉ vì tưởng rằng họ sẽ hòan toàn vô sự 

trong tinh thần SỐNG CHẾT MẶC BAY. 

Sau nhiều tháng theo dõi tin tức từ Việt ngữ và báo Anh ngữ về cuộc tranh đấu của đồng bào Công giáo tại vùng 

San Jose, chúng tôi rất băn khoăn và buồn phiền, vì không biết làm cách nào để bày tỏ tình đồng bào với những 

người đang tranh đấu cho sự hình thành một “Giáo Xứ Thế Nhân” của người Công giáo VN tại San Jose. Có thể 

chúng tôi đã quá thận trọng khi nghĩ rằng “chuyện của người Công giáo thì mình không nên xen vào”. 

Nhưng đến khi nhìn thấy trên báo chí Việt ngữ và Anh ngữ hình ảnh cảnh sát bản xứ to con, võ trang đầy mình, 

tay dắt chó trận hung hãn chờ lệnh xung phong vào đồng bào Công giáo tại San Jose để không cho họ vào lễ 

trong nhà thờ thì chúng tôi hiểu rằng nếu còn giữ im lặng dưới lý do “khác tôn giáo” thì sẽ phạm tội hèn nhát rất 

đáng khinh, và chúng tôi hiểu rằng cuộc tranh đấu này không còn bị giới hạn thuần túy vào biên giới của tôn giáo 

nữa, vì nay, tôn giáo đã đội mũ sắt, đã dùng kẽm gai, và nhất là dùng chó trận. Bây giờ là lúc những người Việt 

lưu vong nào còn biết xót xa trước cảnh chó và cảnh sát săn đuổi đồng bào chỉ vì đồng bào muốn đi lễ nhà thờ 

đều nên lên tiếng. Đây không còn là vấn đề thuần túy tôn giáo nữa mà là vấn đề chiến đấu cho người Viêt tại xứ 

người. 

http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14443-chng-1-cuc-t-v-vn-hoa-vit-ti-san-jose.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14444-chng-2-hi-nhp-vn-hoa-va-ti-ac-vn-hoa.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14446-chng-3-t-v-vh-cuc-t-v-vn-hoa-ca-ngi-vit.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14447-chuong4.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14448-chuong5.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14449-chng-6-t-v-vh-mu-ngi-vit-bt-khut.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14450-chng-7-t-v-vh-tinh-ngi-vit-con-mt-chut-nay.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14451-chng-8-t-v-vh-cuc-chin-a-kt-thuc.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14452-chng-9-t-v-vh-chinh-khi-ca-1986.html
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/sach/14508-phuluc.html
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Từ khi chúng tôi bắt đầu góp tiếng nói với cuộc chiến đấu cao cả của ngưới Công giáo VN tại San Jose cho đến 

khi cuốn sách này đến tay độc giả và đống bào, một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ít ra đã có tới 

bẩy lần, chúng tôi là nạn nhân của những lời dụ dỗ hoặc hăm dọa, có khi phải chịu hai thứ một lúc. Những người 

dụ và dọa chúng tôi thuộc các thành phần sau đây: độc giả, thân hữu, bạn bè, đồng nghiệp và linh mục. Dĩ nhiên 

những người này đếu là tín đồ Công giáo. Dù là dụ hay dọa thì họ đều có một mục đích là múôn chúng tôi đừng 

lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu chính đáng của người Công giáo VN tại San Jose nữa. 

Vì chúng tôi giữ vững lập trường nên giữa chúng tôi và các thành phần kể trên đây, mối liên lạc đã tan vỡ trên 

thực tế. Nhớ lại chút tình người trong quá khứ giữa chúng tôi và họ, chúng tôi mượn trang giấy này để gửi tới 

các vị ấy lời nhắn vắn tắt của chúng tôi. Khi đã chấp nhận dứt khoát và quyết liệt chống cộng sản và tham gia nỗ 

lực chung để bảo vệ danh dự của người Việt, dầu ở bất cứ chân trời nào thì mọi tình cảm khác đều phải đương 

nhiên xuống hàng thứ yếu trước hai mặt trận vừa kể. 

Với những độc giả và thân hữu tưởng rằng có thể làm cho chúng tôi ngưng viết vì những lời hăm dọa hoặc kín 

đáo hoặc lộ liễu, chúng tôi kính cẩn đáp lễ bằng phương châm hèn mọn sau đây: người cầm bút có khí phách 

không cần thế lực và không cần hậu thuẫn, - không vì áp lực mà viết, và không vì áp lực mà không viết. 

Cuốn sách này đựơc viết để tôn vinh cuộc chiến đấu dũng cảm và thiêng liêng của những người Công giáo VN 

can đảm và sáng suốt tại San Jose. 

Đất tạm trú California 

Tháng 7 năm 1988 

 

PHẠM KIM VINH 

 

 

 

Chương 1 - Thủ đoạn bắt chẹt bằng tôn giáo 
   

 
 

  

Cuộc chiến đấu tự vệ văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose, phía bắc tiểu bang California nổ ra lúc 

nhân loại ghi nhận được nhiều vụ lợi dụng tôn giáo bắt chẹt tín đồ để khai thác sự yếu đuối ấy vào mục đích 

thủ lợi cho quyền lợi thấp hèn của cá nhân. Những vụ lạm dụng ghê tởm ấy xảy ra không riêng cho một tôn 

giáo nào trong các tôn giáo lớn của loài người. Phải đặt cuộc tranh đấu tự vệ chính đáng của ngưởi Công giáo 

VN tại San Jose vào khung cảnh lợi dụng và bắt chẹt tôn giáo trên đây, người ta mới có tạm đủ dữ kiện để mà 

lượng định ý nghĩa, kích thước và tầm vóc của cuộc tranh đấu lịch sử ấy. 

Từ Jim Bakker Đến Jimmy Swaggart 

Vụ dùng tôn giáo bắt chẹt đầu tiên trong chương này là vụ mục sư Jim Bakker, thuộc hệ phái Pentecost của 

Thiên Chúa Giáo Mỹ. Vụ này được nêu đầu tiên vì nó xảy ra tại Mỹ, quốc gia đã tự coi là văn minh nhất thế 

giới. Khi người tỵ nạn VN chờ đợi tại các trại tạm trú, dầu là ở một trại vùng Đông Nam Á hay là ở một vài trại 

tạm trú ngay trên đất Mỹ (như thời gian từ 1975 đến 1978), họ đã được người Mỹ vào trại dạy bảo họ về biết 

bao nhiêu điều thuộc về xã hội văn minh của nước Mỹ. Người tỵ nạn VN nghe dậy bảo xong thì có ý nghĩa rằng 

đây đúng là Thiên Đường của Hạ Giới rồi, vì không có rác xả ở ngoài đường, vì luật pháp thật là nghiêm minh, 

có lẽ tiền rớt ở ngoài đường, cũng không ai thèm lượm. Tưởng rằng đời Nghêu, Thuấn cũng chỉ đẹp đến thế là 
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cùng. 

Có rất nhiều người tỵ nạn VN đã được những giáo hội Mỹ bảo trợ cho ra trại, và giúp đỡ để “tạo lập một đời 

sống mới”. Hình ảnh của tôn giáo thật là thiêng liêng đối với những người tỵ nạn VN tại Mỹ những tháng đầu 

tiên của cuộc sống lưu vong. 

Không lâu, người tỵ nạn VN hiểu rằng không có thứ hạnh phúc nào không đắng cay, và họ bắt đầu thấm thía 

thông điệp của văn hào Nga lưu vong Vladimir Bukovsky khi ông ta nói rằng “tự do cũng có nhiều cái bất hạnh 

của nó”. Một trong vài điều mà người tỵ nạn VN nhận ra được là tính chất con buôn trong dân tộc tính của 

người Mỹ. Tính chất ấy thấm sâu vào đến cả tôn giáo tại Mỹ nữa, để biến các tôn giáo ấy thành một sự kinh 

doanh, theo nghĩa trần tục của danh từ Mỹ “business”. Vì tính chất ấy, nhiều người tỵ nạn VN đã cảm thấy áp 

lực của nhà thờ Tin Lành đè nặng trên đầu họ trong thời gian họ được nhà thờ ấy bảo trợ. Nếu không siêng 

năng đi lễ thì coi chừng 

khoản trợ cấp, coi chừng 

sự giới thiệu kiếm việc 

làm, coi chừng nhiều thứ... 

Một thí dụ khác thật đau 

lòng: nhiều gia đình tỵ nạn 

VN đã phải từ bỏ tôn giáo 

nguyên thủy của họ từ ở 

Việt Nam để theo tôn giáo 

mới của người bảo trợ Mỹ 

khi họ đựơc đưa vào đất 

Mỹ. Một số tờ báo Mỹ biết 

chuyện này, đã mỉa mai 

ghi trong một số bài phóng 

sự về cuộc sống định cư 

của người VN tại Mỹ: “No 

church, No food!” (Không 

đi nhà thờ thì không có 

cơm ăn). 

Phần nhập đề trên đây về 

tôn giáo Mỹ đã tạm đủ để 

đưa độc giả tới vụ xấu xa 

của hệ phái Pentecost, 

được khui ra trong năm 

tháng đầu của năm 1987. 

Pentecost hiện có gần 

6000.000 tín đồ thuộc giai 

cấp bình dân và là giai cấp 

ít học, ngu xuẩn, rất tin 

tưởng ở những phép lạ mà 

họ cho rằng hệ phái 

Pentecost có thể thực hiện 

được. Hệ phái này quen 

dùng các buổi giảng đạo 

bằng truyền hình để truyền 

bá tư tưởng “có thể làm 

phép lạ” được ở thời đại 
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này. (Pentecost nằm trong Thiên Chúa Giáo). 

Ăn khách nhất trong những năm gần đây là Mục sư Jim Bakker. Chắc chắn thứ “business” phép lạ kiểu 

Pentecost phát đạt lắm cho nên Bakker mới được thù lao tới gần 2 triệu mỹ kim mỗi năm, chưa kể nhiều thứ 

quyền lợi vật chất khác nữa. 

Mặc dầu thù lao rất hậu hĩ như vậy, nhưng có lẽ các tín đồ chưa biết thú tính trong người Bakker hung hãn đến 

thế nào nên đã quên không thù lao bằng nữ tín đồ. Cho nên tuy đã có vợ chính thức, Bakker đã lén lút dan díu 

với nữ bí thư của hắn là Jessica Hahn trong sáu năm liền trước khi cuộc tình trần tục ấy bị phát giác. Bakker đã 

bị ngưng chức, bị điều tra, bị tịch thâu nhà cửa và đồ đạc. Nhưng vợ chồng hắn vẫn hiên ngang tuyên bố với 

báo chí Mỹ rằng họ sẽ trở lại hệ phái Pentecost một cách oai hùng, và sẽ “kêu gọi gây quỹ” được rất nhiều tiền. 

Khi chuyện ô nhục của Jim Bakker bị phát giác, nhà truyền đạo Jimmy Swaggart của Mỹ đã lên án Bakker là 

“một dấu ung thư trên thân thể Chúa”. Thật là một lời buộc tội anh dũng và đạo đức khiến cho người ta phải tin 

rằng Swaggart sẽ không bao giờ phạm vào tội lỗi. 

Sáng chúa nhật, 21-2-1988, trước 7.500 tín đồ tại thủ phủ Baton Rouge của tiểu bang Louisiana, Jimmy 

Swaggart thú nhận đã đi lại với một cô gái điếm có tiếng tại thành phố New Orleans. Nhận tội xong, Swaggart 

xin từ nhiệm. 

Không phải Swaggart đã tự ý và tự nguyện thú tội. Hắn chỉ thú tội sau khi bị nhà truyền giáo Marvin Gorman tố 

cáo. Gorman đã trao cho ban quản trị của nhà thờ tại văn phòng chính ở thành phố Sprinfield, tiểu bang 

Missouri những tấm hình chụp Swaggart và cô gái điếm đi vào và ra khỏi một khách sạn của thành phố New 

Orleans mùa thu năm 1987. 

Điều bi hài ở đây là chính nhà truyền giáo Marvin Gorman trước đây đã bị cho bãi nhiệm cũng vi phạm tội sa 

đọa về tình dục. 

Swaggart đã hoàn toàn nhận lỗi, và nói: “Tôi đã mang đến sự nhục nhã và xấu hổ cho các giáo hữu. Tôi xin 

được tha thứ.” 

Từ nhiều năm nay, Jimmy Swaggart được coi là nhà truyền giáo bằng phương tiện truyền hình “có nhiều ảnh 

hưởng nhất thế giới”. 

Sau các vụ Gorman và Bakker, rồi lại đến vụ Swaggart, uy tín và danh dự của hệ thống truyền đạo Phúc Âm 

bằng truyền hình đã xuống dốc thê thảm. 

Nạn bao che tội ác của một số linh mục 

Nhật báo Los Angeles Times đề ngày 20-2-1988 đăng tin linh mục Nicolas Aguilar Rivera, 46 tuổi, đã bỏ trốn 

khỏi vùng Los Angeles sau khi ban phụ trách các vấn đề vị thành niên của cảnh sát Los Angeles bắt đầu điều 

tra những vụ đồi bại của Lm Rivera. 

Từ xứ Mexico, Lm Rivera được giới thiệu với hai nhà thờ phục vụ rất đông người Công giáo gốc Mễ-tây-cơ 

trong vùng Los Angeles. Vì tin cậy ở linh mục này, nhiều gia đình đã mời ông ta về nhà. Vì cơ hội gần gũi này 

mà ông ta đã phạm tội dụ dỗ và hủ hóa ít ra là 18 thiếu niên giúp lễ (các em này ở lớp tuổi từ 9 đến 13). 

Khi các chuyện nhơ nhớp này bị phanh phui, cảnh sát địa phương than phiền là không được sự hợp tác đầy đủ 

của nhà thờ liên hệ, và các gia đình nạn nhân thắc mắc về cách giải quyết các vụ này của nhà thờ. Thám tử 

Lyon cho biết là tòa Tổng Giám Mục Los Angeles ngưng chức của linh mục phạm tội, nhưng mãi hai ngày sau 

mới cho cảnh sát biết. Ông Lyon nhận xét rằng nếu cho biết sớm thì đã bắt giữ được kẻ phạm tội. 

Tòa Tổng Giám Mục không cho biết tội ác của Linh Mục Rivera, và các gia đình nạn nhân rất uất hận về sự bao 

che tội ác đó của tòa Tổng Giám Mục. Phải nhờ ông hiệu trưởng một trường Trung Học Công Giáo tố giác với 

cảnh sát nên vụ này mới ra ánh sáng. 

Người cha của hai em trong số các em nạn nhân nói với nhật báo Los Angeles Times: “Nhà thờ không nên dối 
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gạt với nhau.” 

Phát ngôn viên của TGM Los Angeles là Lm Battaglia dám quả quyết nói với phái viên nhật báo Los Angeles 

Times rằng Rivera la “một linh mục tốt”, và rằng “tôi bảo đảm là nếu có chút điều tiếng gì thì chúng tôi đã không 

chấp nhận cho ông ta tới đây.” 

Nhưng chính Linh mục Rivera lại thú nhận tại nhà thờ Our Lady of Guadalupe rằng tại xứ Mexico, ông ta đã “có 

vấn đề” với một gia đình tín đồ, và gia đình ấy căm hờn đến nỗi “đã tìm cách giết” ông ta. Ông ta cho biết đã bị 

đánh đập rất nặng đến nỗi phải nằm điều trị nhiều tháng tại một nhà thương trước khi tới Los Angeles.   

Sự bao che và chạy tội của hệ thống lãnh đạo Công Giáo đối với tội hủ hóa của một số linh mục còn được nhật 

báo Los Angeles Times nêu rõ hơn nữa trong một bài nhận định của Jason Berry (ký giả chuyên điều tra các 

vấn đề của Giáo Hội Công Giáo Mỹ) tại trang bình luận của báo ấy ngày chúa nhật, 20-3-1988. Berry cho biết 

vụ phạm tội của Linh mục Rivera không phải là vụ đầu tiên. Năm 1985, tại tiểu bang Lousiana, Linh mục John 

Engbers cũng phạm tội ác với trẻ em như Linh mục Rivera. Luật sư của các nạn nhân yêu cầu tòa Giám Mục 

liên hệ ngưng chức kẻ phạm tội, nhưng tòa GM không nghe, và lại còn để cho kẻ ấy trốn về nguyên xứ tại Hòa 

Lan nữa. 

Jason Berry cho biết là từ 1983 tới 1986, có ít ra là 135 vụ hủ hóa (đa số nạn nhân là các em nhỏ) đã được 

thông báo cho các nhà thờ. 95 vụ đã được mang xử ở tòa hình sự hoặc dân  sự. Ít nhất đã có 17 linh mục phải 

ngồi tù. Một vài người được hưởng án treo; lại có những linh mục tuy đã nhận tội nhưng lại không bị truy tố. Đó 

là những trường hợp điển hình xin trả bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bằng tiền để nạn nhân không khởi tố 

nữa. Thống kê và điều tra của Jason Berry cho thấy là tính cho đến ngày 1-1-1988, các vụ kiện mà nguyên đơn 

là 38 nạn nhân và bị đơn là 13 linh mục tại 8 tiểu bang của Mỹ đã đưa tới số tiền bồi thường cho các nạn nhân 

lên tới 19 triệu mỹ kim. 

Những sự việc nêu trân cho thấy là thay vì phải trừng phạt thật nặng các linh mục phạm tội để làm gương cho 

kẻ khác, và để bớt sự làm tổn thương uy tín của Giáo Hội thì hàng Giám Mục lại bao che và chạy tội cho những 

kẻ tội lỗi mang lốt tu hành. Các vụ bao che và chạy tội này càng chứng tỏ rằng người tu hành ở bất cứ cấp nào 

cũng vẫn có thể phạm tội ác như mọi người trần tục. Cái lối bao che và chạy tội như thế làm cho người ta phải 

nghĩ rằng khi giám mục phạm tội thì sự bao che và chạy tội từ cấp cao hơn sẽ còn đáng buồn hơn nữa cho uy 

tín của Giáo Hội. 

Những kẻ làm ô danh Phật Giáo 

Chưa bao giờ, người ta thấy nhiều người trẻ tuổi được phong “chức lớn” trong đạo Phật như hiện nay tại các 

vùng đông người tỵ nạn VN trên thế giới. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với một số nhà sư trẻ tuổi, và ghi 

được nhiều điều đáng buồn. Thứ nhất là đa số nhà sư trẻ tuổi này rất kiêu căng, khiến chúng tôi nghi ngờ xuất 

xứ và đạo đức tu hành của họ. Trong đám sư trẻ tuổi này, ít thấy có ai can đảm và lương thiện nói cho mọi 

người biết rằng họ tu ở đâu, học đạo ở đâu, tại sao lại được phong chức quá mau, quá dễ như vậy. Thứ hai là 

việc tu trì ở một chùa nay đã biến thành một sự kinh doanh. Giống như các sỹ quan trong quân đội mang cấp 

bậc mà không được cầm quân, nhà sư nào chưa có chùa để tung hoành đều cảm thấy bị “thiệt thòi” nhiều lắm. 

Do đó, có nhiều vụ vận động và dụ dỗ Phật tử bỏ tiền ra “mua nhà làm chùa”. Nhà sư nào được Phật tử cúng 

nhiều tiền thì lấy làm đắc ý, và sự đắc ý ấy bị một số nhà sư khác ghen ghét, đố kỵ, dèm pha, phun máu... 

Nhưng sự sa đọa nói trên chưa tệ hại bằng trò chơi tình cảm giữa một số nhà sư và nữ Phật tử. Nếu đếm từ 

năm lưu vong thứ nhất đến năm lưu vong thứ mười hai thì đã có khá nhiều vụ sư dụ dỗ nữ tín đồ, hoặc nữ 

Phật tử sa-đọa-hóa sư, hiểu như thế cho có vẻ quân bình câu chuyện sa đọa này. Có vụ được phanh phui cho 

bên ngoài biết, có vụ bị bưng bít, hoặc được “dàn xếp” theo tinh thần con buôn, mua bán đổi chác của dân tộc 

nước bạn Mỹ. Đau lòng nhất cho Phật tử lưu vong là vụ một nhà sư cao cấp dụ dỗ một nữ Phật tử ở tiểu bang 

Virginia, gần thủ đô Hoa-thịnh-đốn. Tờ Hoa-thịnh-đốn Việt Báo đề ngày 1-1-1986 đăng một là thư cậy đăng của 

ông L.A.V tố cáo Thượng tọa CL đã dụ dỗ vợ ông “theo thầy”. Tin này được nhiều bào Việt ngữ khác đăng lại, 

với cái tựa thật nhục nhã là “Sư Cụ dụ dỗ nữ đệ tử bỏ chồng theo Ngài.” 
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Nguyệt báo Ngày Nay xuất bản tại tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ đã tìm hiểu thêm về vụ này, và đựơc biết rằng CL 

là người gốc Ấn Quang, sang Đài Loan học từ trước khi Nam VN sụp đổ, và đậu được bằng tiến sĩ. Từng viết 

sách về Phật giáo, từng thuyết phục rất hấp dẫn. Do đó, hắn mới được Hội Phật Giáo Mỹ Châu mời tới Mỹ 

thuyết pháp. Dĩ nhiên là trong lời mời ấy, không hề có nói rằng mời hắn tới Mỹ để dụ dỗ nữ Phật tử. Khi vụ này 

đổ bể, Hội đã can ngăn hắn nhiều lần nhưng vô hiệu. Bởi vậy, Hội đành quyết định  chấm dứt nhiệm vụ của 

hắn đối với Hội. 

Tại thành phố San Diego cách đây vài năm, một nhà sư Việt lân la liên lạc với một tiệm vàng lớn của người tỵ 

nạn VN tại đó. Bên ngoài yên trí rằng nhà sư ấy liên lạc mật thiết với tiệm vàng là để giảng đạo và giúp gia đình 

tiệm vàng ấy về mặt “tinh thần”. Về sau, người ta mời biết rằng nhà sư ấy đã dở trò tống tiền gia đình tiệm vàng 

kia. Khi vụ tống tiền thất bại thì nhà sư này dùng một cây gậy sắt nhọn đâm nát bấy thân thể nữ chủ nhân tiệm 

vàng... Khi bị bắt, nhà sư này đã nhận tội giết người. 

Phật giáo là một tôn giáo phóng khoáng, nên không bao giờ có kỷ luật sát máu. Từ sau vụ một số nhà sư thân 

cộng dựa vào cuộc khủng hoảng Phật giáo miền Trung đầu năm 1963 để dọn đường cho cộng sản chiếm miền 

Nam VN thì người ta bắt đầu thấy một cơ cấu giống như một cơ cấu lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo tại 

VN. Dĩ nhiên, cơ cấu này rất phức tạp đối với người ngoài. Dường như vẫn còn một thứ cơ cấu như vậy trong 

khối người tu hành đạo Phật ở hải ngoại sau năm 1975. Điều làm chúng tôi không kính phục cái cơ cấu lãnh 

đạo ấy là tại sao, những vụ ô nhục gây tai hại rất lớn cho Phật giáo như vụ CL, vụ tống tiền giết người tại San 

Diego, và nhiều vụ dụ dỗ nữ Phật tử khác lại không hề bị cơ cấu ấy công bố cho các Phật tử được biết? Thì ra 

cái lối bao che tội ác cho nhau ở tôn giáo nào cũng có, và sự bắt chẹt cũng như khai thác sự sùng đạo của tín 

đồ đã trờ thành một bệnh thông thường nơi mọi tôn giáo. 

Điệp khúc buồn ở nhiều nơi khác 

 Trong những bất hạnh lớn đang chụp lên đầu nhân dân Ba Tư, có cuộc chiến tranh phi lý với lân quốc cũng 

theo Hồi Giáo là xứ Irak. Cuộc chiến tranh ấy đã kéo dài đã trên bảy năm, và cả hai bên đều chết rất nhiều. Bên 

Ba Tư chết nhiều hơn vỉ trùm Khomeini luôn luôn ép giới trẻ tuổi Ba Tư phải “tình nguyện làm bia đỡ đạn” trong 

những cuộc xung phong “biển người” mà có lẽ hắn đã học mót được của Mao Trạch Đông. Các quan sát viên 

Tây phương đã chụp được hình những trẻ em trai Ba Tư chỉ trong khoảng 12, 13 tuổi, mặt mũi ngơ ngác, lừ đừ 

tiến ra mặt trận, trên cổ mỗi em đều đeo một sợi giây ở một đầu mang hình Khomeini. Các em giải thích với 

báo chí Tây phương là tấm hình của Khomeini sẽ làm cho các em trở nên “bất tử”. 

Một số các bà mẹ Ba Tư bắt đầu hiểu trò lừa bịp tôn giáo của Khomeini nên đã tìm cách cho con em trốn ra 

khỏi nước. Hình phạt thật là ghê gớm nếu các em ấy bị bắt lại: chắc chắn là sẽ bị tử hình. 

Khomeini đang nuôi mộng làm bá chủ thế giới Hồi Giáo. Xa hơn nữa, tại Phi Châu, tên loạn trí Khaddafi của xứ 

Libie cũng đang nuôi một giấc mộng tương tự. Hắn cũng đang dùng tôn giáo để lừa dối dân Libie. 

Tại Ấn Độ và tại đảo Tích Lan, người ta cũng thấy những người lãnh đạo tôn giáo ở đó đang dùng tôn giáo để 

mê hoặc dân chúng, lùa họ đi trước làm bia đỡ đạn để chống laị đường lối cai trị hiện tại của chính quyền hợp 

pháp tại hai xứ ấy. Người chết khá nhiều, và điều ghê tởm nhất là chỉ thấy có tín đồ bạch đinh chết uổng mạng, 

không thấy vị lãnh đạo tinh thần nào “chịu chết cùng với tín đồ...” 

Đến cuộc khủng hoảng tôn giáo tại San Jose thì tính cách lạm dụng tôn giáo lại càng rõ rệt. Chưa bàn đến nội 

vụ, hãy chỉ nói đến hình thức giải quyết của quý vị “lãnh đạo tinh thần”. Đã có mũ sắt, dùi cui, áo giáp và chó 

trận, kẽm gai trong khi giáo dân không có một tấc sắt trong tay, và thành phần giáo dân liên hệ lại gồm nhiều 

ông già, bà cả và trẻ em. 

 Người viết bài này đã từng nghe nhiều vị “lãnh đạo tinh thần” của Công giáo lập lại như một điệp khúc hai chữ 

Bác Ái. Trong vụ San Jose, đọc những bản tin, đọc những thông báo của các vị lãnh đạo tinh thần liên hệ, đọc 

tường thuật phương cách giải quyết của quý vị ấy, chúng tôi chưa thấy được bóng dáng của hai chữ Bác Ái ở 

sau lần lót của mũ sắt, ở phía sau hàng rào cảnh sát bản xứ, hay ở phía sau chó trận. Thật khó tin rằng đã có 
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tinh thần Bác Ái trong hành động lôi các giáo dân đến trước pháp đình khi nguyên đơn là “Cha” và bị đơn là 

“Con”! 

 Bệnh thông thường 

Tại sao sự lạm dụng tôn giáo và sự dùng tôn giáo để bắt chẹt đã xẩy ra tại nhiều chân trời của hành tinh này? 

Câu hỏi trên đây chỉ được nêu ra để người viết bài này trình bày quan điểm trong bài, một quan điểm trần tục, 

trình bày trong tinh thần tuyệt đối không chấp nhận sự phi lý rất sơ đẳng, nghĩa là không bao giờ chấp nhận 

rằng những người lãnh đạo tôn giáo lại có thể được coi là Thánh sống, là Phật sống. 

Cái nhìn trần tục cho thấy rằng sự lạm dụng tôn giáo để bắt chẹt tín đồ đã xảy ra vì con đường hai chiều. Tín 

đồ vì khiếp nhược và ngu dại đã thần thánh hóa người lãnh đạo tinh thần, và ngược lại, người lãnh đạo tinh 

thần đã tự nuôi mình bằng sự sùng kính của tín đồ để cảng ngày càng trở nên kiêu căng bệnh hoạn. 

Hãy bàn về trường hợp tín đồ sa đọa người lãnh đạo tôn giáo. Cách xưng hô biểu lộ rõ rệt nhất cái tinh thần 

khiếp nhược và ngu dại của tín đồ. Người viết bài này đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy ở chùa, có những 

vị đầu tóc bạc phơ mà ngoan ngoãn xưng “con” với sư hoặc sãi khi sư, sãi ấy chỉ bằng tuổi cháu hoặc chắt các 

vị cao niên ấy. Sự xưng hô này đã làm cho kẻ tu hành trở nên kiêu căng. Không có một thứ luật nào của nhà 

Phật buộc rằng Phật tử phải xưng “con” với người tu hành. Nếu Phật tử rất trẻ tuổi mà vị sư trụ trì rất già nua 

thì sự xưng hô ấy hợp lý và hợp với lễ giáo Đông phương. 

Vì ngu dại nên tín đồ cho rằng người tu hành là hiện thân của Chúa, của Phật. Sự tin tưởng dại dột ấy mở 

đường cho biết bao sự lạm dụng đau đớn và làm cho kẻ tu hành ngày càng coi thường tín đồ. 

Người ta vẫn nghe các vị tu hành nhắc đi nhắc lại rằng họ chỉ là người rất “hèn mọn”. Sự thật thì họ có muốn 

sống hèn mọn thật không? Những điều trông thấy và nghe thấy đã chứng minh rằng sự hèn mọn ấy chỉ có một 

số rất ít người tu hành. Người viết bài này có hân hạnh quen biết một số linh mục tại xứ người. Trong khi trò 

chuyện bình thường, chúng tôi đã phân biệt được hai thành phần khác nhau trong các linh mục ấy. Có những vị 

tiếp tục tươi cười khi nghe chúng tôi gọi các vị là “Cha” nhưng xưng là “Tôi”. Cuộc thí nghiệm cũng đã diễn ra 

tại chùa chiền đối với nhiều vị sư, sãi còn trẻ tuồi mà đã quen được Phật tử lớn tuổi ngoan ngoãn xưng ”con” 

với các vị ấy. 

Kế đến là phải nói đến đức phục thiện của người tu hành. Người đời lấy gì bảo đảm rằng người tu hành sẽ 

không bao giờ sai lầm? Nếu sai lầm thì người tu hành sẽ phản ứng như thế nào? Có can đảm thú nhận đã sai 

lầm trước mặt tín đồ của mình không? Căn cứ vào sự kiêu căng tự mãn của nhiều kẻ tu hành trên thế gian này 

thì khó có thể tin rằng sẽ có người dám thú nhận là mình đã sai lầm với tín đồ của mình. 

 Sau hết, phải đặt câu hỏi lớn là người tu hành dùng quyền thế gì để đòi tín đồ phải “tuyệt đối nhắm mắt tuân 

theo mệnh lệnh” của mình? Khi nhìn vào cái cảnh “người xử tội người”, người ta đã cảm thấy ghê rợn với ý 

nghĩ rằng phán quan có thể sai lầm để đưa một người vô tội lên đoạn đầu đài thì người ta lại càng ghê sợ khi 

nghĩ đến kẻ chỉ vì khoác chiếc áo tu hành mà dám đòi một người khác phải nhắm mắt tuân theo mọi thứ mệnh 

lệnh của kẻ ấy, dầu cho lệnh ấy có vô lý hoặc tàn nhẫn đến đâu. 

Quân đội vẫn thường được người đời coi là một định chế rất độc tài. Giới quân phiệt vẫn bào chữa cho cái định 

chế ấy bằng sự nài ra câu nói cổ truyền ghi trong bản Quân Kỷ: “Kỷ luật là sức mạnh của quan đội, cho nên 

quân nhân các cấp phải tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của cấp trên. Phải thi hành trước đã rồi khiếu nại sau.” 

Cái thứ kỷ luật ấy đã ban phép lành cho biết bao dự lạm dụng trong quân đội, thí dụ trường hợp một đơn vị 

trưởng bất tài về quân sự, đưa binh sĩ thuộc hạ vào chỗ chết mà không cung cấp đầy đủ sự yểm trợ hỏa lực, 

không tiếp tế đầy đủ lương thực cho họ, thí dụ cấp trên ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền phải về nhà hầu hạ vợ 

con của cấp trên... Một lý thuyết khác đã được các nứơc Tây phương đề ra để làm giảm bớt những sự lạm 

dụng quân kỷ. Đó là thuyết “Lưỡi Lê Thông Minh”. Người quân nhân thuộc cấp có quyền suy nghĩ xem mệnh 

lệnh của cấp trên ban ra có hợp lý một cách tương đối không rồi mới thi hành. 
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Kẻ tu hành đòi hỏi tín đồ phải tuyệt đối nhắm mắt tuân theo lệnh của mình là kẻ ấy còn độc tài hơn cả cấp chỉ 

huy trong quân đội. Hơn thế nữa, đó là một hình thức bạo lực tinh thần, không thể được bào chữa bằng bất cứ 

lập luận nào, vì hình thức bạo lực ấy hòan toàn đi ngược lại với hai chữ Bác Ái mà tôn giáo nào cũng lập đi lập 

lại mỗi ngày...! 

Những sự lạm dụng tôn giáo sẽ giảm nhiều nếu những kẻ tu hành biết cúi xuống, nhìn lại thân xác mình xem 

ngoài chiếc áo tu hành, họ hơn những người trần tục ở điểm nào? Có khi nào những kẻ tu hành ấy tự cảm thấy 

mình thật hèn mọn khi vẫn phải thỏa mãn nhu cầu ăn, ở, ngủ, mặc, vẫn không tránh khỏi được bốn điều rất tầm 

thường của con người là Sinh, Lão, Bệnh, Tử? Có khi nào những kẻ ấy tìm hiểu ý nghĩa thật giản dị của câu 

nói “Chiếc Áo Không Làm Nên Thầy Tu?”. 

Những sự lạm dụng tôn giáo chưa có hy vọng giảm bớt trong một tương lai rất xa, vì lẽ giản dị là hầu hết 

những vị “lãnh đạo tinh thần” của các tôn giáo đều đang bị quỉ ám nặng nề, bị nhiều thứ quỉ ám, như quỉ kiêu 

căng, quỉ khinh thường tín đồ, quỉ khinh miệt đồng loại... 

Các bệnh kể trên vẫn còn thuốc chữa, nếu những con bệnh thật lòng muốn chạy chữa. Chỉ cần họ có chút can 

đảm và lòng mong múôn tự giải thoát khỏi những cám dỗ về quyền lực, và cám dỗ muốn được kẻ khác xưng 

tụng mình như thần thánh. Bước đầu của phương thuốc chữa bệnh ấy rất giản dị, nhưng lại rất khó theo. Hãy 

cứ tưởng tượng quí vị “lãnh đạo tinh thần” đến nơi thờ phượng, gặp tín đồ tiếp tục gọi mình là “Cha”, là “Thầy” 

rồi tiếp tục xưng “con”. Có bao nhiêu vị tu hành dám cúi xuống, đỡ người tín đồ đứng dậy rồi ân cần nhưng 

quyết liệt nhắn tín đồ rằng từ nay, “xin ông hay bà đừng xưng “con” với ta nữa, vì ta cũng chỉ là kẻ phàm trần 

với mọi sự yếu đuối về thể xác và tinh thần như mọi người!” 

  

Chương 2 - Hội Nhập Văn Hóa Và Tội Ác Văn Hóa 
   

 
 

 “Culture Clash” là tựa của một trong các cuốn sách Anh ngữ xuất bản tại Mỹ, viết về cuộc định cư của người 

tỵ nạn Việt Nam. Sách do nhà Intercultural Press tại Chicago xuất bản năm 1982. Tác giả là cặp vợ chồng Mỹ 

Ben Matthews và Ellan Matthews, ngụ tại tiểu bang Maryland. Hai người này đã bảo trợ một gia đình tỵ nạn 

Việt Nam năm 1975. 

Trong cuốn sách này, vợ chồng Matthews đã định nghĩa văn hóa Việt Nam một cách liều lĩnh, đơn giản và độc 

ác. Thí dụ ở phần đầu của cuốn sách, bà Ellen viết rằng năm 1975, chính phủ Mỹ phân tán mỏng trên 100.000 

người tỵ nạn VN đi nhiều tiểu bang khác nhau của Mỹ là để tránh không cho họ trở thành “một sự nhắc nhở 

quá lộ liễu về cuộc chiến tranh VN.” Rồi từ sự suy đoán này đến sự suy đoán khác, bà ta viết rằng gia đình tỵ 

nạn VN do vợ chồng bà ta bảo trợ đã không mang theo nhiều thứ khi phải rời khỏi VN. Họ chỉ mang theo rất ít 

quần áo, và lại mang theo một số băng nhạc cassette, một số đĩa hát, và một tập hình chụp các người trong 

gia đình. Tại sao họ không mang theo những thứ khác để giúp họ phấn đấu cho sự sống còn, mà lại mang 

theo hình ảnh, đĩa hát và băng nhạc? Đặt câu hỏi rồi lại chính bà ta trả lời theo ý của bà ta. Câu trả lời là: gia 

đình VN kia không chịu mang theo tiền bạc, hoặc đồ đạc, áo quần gì hết vì họ nghĩ rằng nước Mỹ rất giầu có, 

giầu đến nỗi không bao giờ hết tiền bạc, của cải! 

 Đối với bất cứ người tỵ nạn VN nào thì sự việc chỉ mang theo băng nhạc, đĩa hát và hình ảnh chẳng có gì là 

khó hiểu, chẳng có gì là tính toán. Đâm đầu vào chỗ chết để tìm sinh lộ vào giờ thứ 25, trong cơn hoảng hốt 

cùng cực, họ chỉ có một ý nghĩ: mang theo những gì mà họ nghĩ là sẽ không thể mua được ở xứ người. 

 Nhưng đối với dân tộc Mỹ, câu trả lời của bà Ellan Matthews nghe có nhiều phần hữu lý: dân tỵ nạn VN chưa 

gì đã tính chuyện ăn bám vào nước bảo trợ. Suy suy đóan ấy về sau càng được tăng cường khi báo chí bản 

xứ lâu lâu lại loan tin người tỵ nạn VN gian lận trợ cấp xã hội. Tâm lý người Mỹ rất giản dị, lười suy nghĩ thì chỉ 

suy nghĩ được ở dưới mức trung bình. Hầu như các cơ quan hữu trách liên hệ của nứơc Mỹ không chịu giải 

http://saigonecho.info/main/cdsingleton/chng-2-hi-nhp-vn-hoa-va-ti-ac-vn-hoa.pdf
http://saigonecho.info/main/cdsingleton/14444-chng-2-hi-nhp-vn-hoa-va-ti-ac-vn-hoaabf8.html?tmpl=component&print=1&page=
http://saigonecho.info/main/component/mailto/indexa345.html?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vYmllbmNvdG9uZ2lhby9zYWNoL3R1dmV2YW5ob2EvMTQ0NDQtY2huZy0yLWhpLW5ocC12bi1ob2EtdmEtdGktYWMtdm4taG9hLmh0bWw%3D
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thích cho người dân Mỹ biết rằng có rất nhiều người tỵ nạn VN đã phải làm tới hai việc có khi ba việc trong 

một ngày để có thể sớm thoát khỏi sự nhờ vả trợ cấp xã hội, và để sớm có nhà, có xe và những tiện nghi khác 

mà họ đã từng có ở VN. 

Ellen Matthews không phải là người Mỹ duy nhất có cái nhìn văn hóa VN một cách thiếu sót và độc ác như 

vậy. Ta hãy nghe lời thú tội của một người Mỹ khác cũng bảo trợ một gia đình VN tại vùng New York. Đó là 

một giáo chức Mỹ tên là Ellyn Bache. Ngày 10-6-1978, nhật báo The New York Times đăng một nhận xét của 

bà Bache về sự dị biệt giữa lối sống của người Mỹ và lối sống của người tỵ nạn VN. Bài báo ấy không thuận 

lợi cho phía người tỵ nạn VN mà chỉ muốn nêu ra sự dị biệt khi hai nền văn hóa khác nhau chạm trán nhau 

trước ngưỡng cửa nhà bà ta. Tựa của bài báo ấy có tính cách dằn mặt người Việt rõ rệt: “Những Con Đường 

Của Nước Mỹ Không Lát Vàng”. Vì không đựơc giáo dục về đời sống của người VN tại VN trứơc năm 1975, 

bà Bache đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy gia đình tỵ nạn VN kia đã dùng số tiền tự túc đầu tiên kiếm được để 

mua một chiếc máy truyền hình cỡ bự. Ít lâu sau đó thì gia đình tỵ nạn ấy bỏ về một vùng khác có nhiều đồng 

bào của họ hơn. Bà Bache viết: 

 “Trong năm 1976, nhiều người tỵ nạn VN đã dời đến những thành phố có những cộng đồng người Việt đông 

đảo. Chính sách quốc gia của chúng ta là phân tán họ ra khắp xứ, trong khi họ không có đựơc sự yểm trợ của 

những nhóm đồng hương đến trước họ như trường hợp các sắc tộc di dân trước kia. Có lẽ chúng ta đã góp 

phần gây ra sự tàn ác đó.” 

 Là quốc gia do các di dân lập nên, nước Mỹ hình thành chính sách di dân trên căn bản đồng hóa những 

người mới tới càng mau càng tốt. Đối với những di dân tìm đến nước Mỹ vì đói ăn, ít ra cũng đã có hai tác giả 

Mỹ gửi họ lời nhắn thật hàm xúc. Thomas Wheeler viết: “Cơ hội tại nước Mỹ đòi hỏi người ta phải vong bản”. 

Còn Oscar Hindlin thì nhắn: “Lịch sử di dân là lịch sự của sự chối bỏ, với tất cả hậu quả của sự chối bỏ ấy”. 

 Nếu nhà cầm quyền Mỹ áp dụng một cách máy móc chính sách “gấp rút đồng hóa” thì không tránh được 

phạm vào tội độc ác văn hóa với những lớp di dân mới tới. 

 Khi còn là một Nghị sĩ, ông John Kennedy là một trong số ít người Mỹ đã sớm nhận ra nguy cơ của tội độc ác 

văn hóa ấy. Từ sau thế chiến II tới nay, những sự cải cách hoặc tiến bộ trong luật lệ về di trú của nước Mỹ 

đều có dấu vết của sự đóng góp tư tưởng của ông John Kenedy. Năm 1958, ông ta đã cho xuất bản cuốn 

sách của ông ta, tựa là “Một quốc gia của những người di dân”, trong đó, ông ta ghi nhận rằng mỗi lớp di dân 

đến nước Mỹ đều để lại những dấu vết thật rõ trong đời sống của xã hội Mỹ. Nói về tiến trình đồng hóa các di 

dân, ông ta viết: “Định cư và đồng hóa không nhất thiết cứ phải có nghĩa là chấm dứt lý lịch và các truyền 

thống nguyên khởi của các di dân”. 

 Sách ấy được sửa chữa nhiều đế tái bản, nhưng chưa in xong thì tác giả đã bị ám sát vào cuối năm 1963. 

Giới thiệu ấn bản mới của cuốn sách ấy vào năm 1964, bào đệ của tác giả là bộ trưởng tư pháp Mỹ Robert 

Kennedy viết: “Sách này được viết để tri ân các di dân đã mang lại những đóng góp lớn lao cho nước Mỹ. 

Chính sách di dân của nước Mỹ trưởng thành nhờ hiểu được điều ấy. Sách này cũng giúp mọi người hiểu 

được sự đóng góp của các di dân, vì có hiểu được các đóng góp ấy thì mới tránh được sự kỳ thị và những sự 

tàn ác trong các luật lệ về di trú”. 

 Ý thức đựơc thân phận thiệt thòi của các di dân, hội nghị của tổ chức Văn Hóa Quốc Tế (gọi tắt bằng Anh 

ngữ là UNESCO) trong phiên nhóm 1956 tại thành phố Hanava, thủ đô của Cuba (lúc ấy, Cuba chưa bị cộng 

sản cai trị) đã đưa ra nhiều khuyến cáo gửi cho các quốc gia tiếp nhận di dân. Có hai khuynh hướng chứa 

đựng rất nhiều ý nghĩa đối với người tỵ nạn VN. Thứ nhất là tránh sự phân tán mỏng, nếu khối di dân ồ ạt tới 

đông đảo cùng một lúc. Thứ hai là dành cho thiểu số trí thức của họ sự đãi ngộ đặc biệt để bớt làm tổn 

thương đến danh dự tập thể của họ. Cũng tại hội nghị này, một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về hội nhập 

văn hóa là ông Eisenstadt khuyến cáo các nước tiếp nhận di dân: “Người ta vẫn lơ là cái khía cạnh giáo dục 

tâm lý cho dân bản xứ ở những quốc gia tiếp nhận di dân. Tuy khía cạnh ấy thật là sinh tử, nhưng chính 

quyền và các cơ quan hữu trách liên hệ lại ít chú ý tới nó!” 
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 Trong số các nứơc Tây phương tiếp nhận nhiều người tỵ nạn VN từ năm 1975, Pháp là nước đầu tiên, và có 

thể là quốc gia duy nhất, đã có lòng nhân đạo và mã thượng áp dụng hai khuyến cáo trên của Liên Hiệp Quốc. 

Trên đất Pháp, người tỵ nạn VN có thể đã không nhận được trợ cấp xã hội nhiều bằng trợ cấp của nứơc Mỹ, 

nhưng về tinh thần, nứơc Pháp đã không phạm vào tội độc ác văn hóa với người tỵ nạn VN tới đông đảo cùng 

một lúc. Tội ác ấy được ghi trong ngôn ngữ của Mỹ, và được gọi là CULTURAL TYRANNY. Tội độc ác văn 

hóa này là cái tội mà bà Ellyn Bache nói tới khi bà ta thú nhận rằng việc phân tán mỏng người tỵ nạn VN đi 

khắp nước Mỹ, trong khi họ chân ướt chân ráo, không có lý do nào để bào chữa. 

Hoàn toàn không được chuẩn bị về tâm lý để đương đầu với nền văn hóa trả góp của xứ người, mỗi gia đình 

tỵ nạn VN đã tùy theo trình độ hiểu biết riêng, tùy theo mức độ nhạy cảm, mức độ tự vệ văn hóa để chọn một 

trong hai cách đối phó. Một là hăng say lao mình vào sự vong bản, hai là cố gắng trong giới hạn của mỗi cá 

nhân, gia đình, ráng giữ lấy những nét cao đẹp trong văn hóa cổ truyền của dân tộc VN. 

 Thành phần hăng hái lao vào sự vong bản đã tỏ ra rất hãnh diện khi được hỏi rằng trong gia đình họ dùng 

ngôn ngữ nào hằng ngày và thành phần ấy vênh váo khoe rằng “tòan dùng Anh ngữ”. Cái thái độ “bảo hòang 

hơn vua” ấy có thể đã làm kinh ngạc các nhà xã hội học cố vấn cho tổ chức Văn Hóa Quốc Tế, vì rằng trong 

một phúc trình dầy trên 300 trang do cơ quan ấy xuất bản tại Pháp tiếp theo hội nghị Havana năm 1956, các 

cố vấn của tổ chức ấy ghi rằng: “...dầu có muốn gấp rút đồng hóa những người mới tới đến đâu thì quốc gia 

tiếp nhận cũng chỉ có hội nhập các di dân chứ không thể nào đồng hóa những người mới tới với dân bản xứ”. 

 Thành phần thứ hai của khối người tỵ nạn VN cố gắng thích nghi để khỏi lạc lõng tại xứ người, nhưng họ vẫn 

cố gắng gìn giữ và bảo vệ các truyển thống cao đẹp của văn minh VN. Đó là phản ứng tự nhiên của họ để bảo 

vệ nếp sống dân tộc Việt trước sức công phá văn hóa xứ người. 

 Như vậy dầu cho chính quyền của quốc gia tiếp nhận có muốn gấp rút đồng hóa đến đâu cũng phải nhìn 

nhận rằng quả thật đang có MỘT NẾP SỐNG VIÊT NAM trên đất Mỹ. Nếp sống Việt ấy tồn tại được bao lâu 

thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng có những người tỵ nạn VN đã sớm hiểu rằng họ phải trả giá thật đắt nếu 

còn muốn giữ được nếp sống ấy tại xứ người. 

 Như văn hào lưu vong Vladimir Bukovsky đã nhận xét rất chí lý rằng: “Tự do có những điều bất hạnh của nó”, 

người tỵ nạn VN quả thật đã tìm được tự do tại xứ người, nhưng đồng thời, họ đã phải hy sinh, từ bỏ nhiều 

thứ thiêng liêng mà họ hằng ấp ủ, yêu mến tại quê hương của họ. Mỗi sự tự do mà họ được hưởng tại xứ 

người là một truyền thống xa xưa phải chối bỏ. Thế hệ thứ nhất chấp nhận mọi sự cay đắng tủi nhục để thế hệ 

thứ hai có thể ngạo nghễ ngẩng mặt nhìn lên. Lý lịch của họ đã bị hy sinh để đổi lấy tiện nghi xứ người. Quốc 

gia tiếp nhận quả thật đã cho người tỵ nạn nhiều thứ, nhưng những thứ ấy không thể nào đủ để đền bù những 

gì mà những người tỵ nạn VN đã phải hy sinh, phải chối bỏ. Từ một người có quốc tịch, có quê hương, có tổ 

quốc, có văn hóa riêng để trở thành một người tỵ nạn vô tổ quốc, người tỵ nạn VN đã phải mất bao nhiêu 

nước mắt. Và đến ngày họ vĩnh viễn từ bỏ quốc tịch cũ để trở thành công dân xứ người, lại mất bao nhiêu 

nước mắt sẽ nhỏ xuống. 

 Người ta vẫn được đọc trên bản tin của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc rằng “người tỵ nạn VN đã thích nghi 

rất tốt đẹp vào đời sống mới.” Chúng ta không thể chối cãi rằng với đa số người tỵ nạn VN, quốc gia tiếp nhận 

đã cho họ nhiều hơn những gì họ có tại VN, nhưng điều bất hạnh cũng không thể chối cãi được là sự dồi dào 

dư thừa ấy chỉ là dồi dào, chỉ là dư thừa về vật chất. 

 Thông thường, sự im lặng của người tỵ nạn VN được người bản xứ suy diễn là người tỵ nạn ấy “đã hội nhập 

tốt đẹp vào đới sống mới” của quốc gia tiếp nhận. Nhưng ở nhiều chặng của tiến trình hội nhập ấy, chúng ta 

đã thấy những bất hạnh của sự tự do. Những bất hạnh ấy được nhận rõ nhất tại Mỹ. Có những người Mỹ 

ngạc nhiên, nhiều khi còn pha lẫn tức giận nữa, khi thấy rằng vẫn còn nhiều người Việt “chưa được đồng 

hóa”, và rằng vẫn có những người tỵ nạn VN “không tỏ vẻ sung sướng khi được sống trên đất Hoa Kỳ”. 

 Làm thế nào cho những người Mỹ ấy hiểu rằng người tỵ nạn VN đã mất nhà, mất nước, thế có nghĩa là họ đã 
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đoạn tuyệt với đời sống bình thường mỗi ngày của họ. Họ đã mất việc làm, mất địa vị xã hội của họ, thế có 

nghĩa là họ mất đi sự tin tưởng của họ rằng họ còn hữu ích cho thế giới chung quanh họ. Họ không được 

dùng tiếng mẹ đẻ nhiều như trước nữa, thế có nghĩa là họ phải lúng túng bỡ ngỡ, khó chịu mỗi khi phải diễn 

đạt tư tưởng và tình cảm của họ trong đời sống hằng ngày. Họ phải bỏ lại tại VN rất nhiều người thân, trong 

số đó, có nhiều người đã bị giết, thế có nghĩa là đời sống tình cảm của họ đã bị cắt đứt. Quan trọng hơn nữa 

là sự khác biệt rất lớn giữa một người tỵ nạn chính trị và một di dân. Người di dân có thể tìm về xứ sở nguồn 

gốc của mình nếu cuộc sống di dân tại xứ người làm cho họ thất vọng. Người tỵ nạn không có sự chọn lựa tốt 

hậu ấy: cơ hội trở lại quê hương cũ đã mờ mịt, và càng ngày càng mờ mịt hơn nữa! 

 Chỉ khi nào người dân Mỹ được giáo dục về những mất mát vô cùng lớn lao trên đây của người tỵ nạn VN thì 

họ mới hiểu rằng tại sao, người tỵ nạn VN vẫn giữ một nét buồn man mác trên mặt ngay cả khi những người 

tỵ nạn ấy nồng nhiệt nói tới những hy vọng và những ước mơ của họ tại quốc gia tiếp nhận. 

 Sự kém hiểu biết như thế nơi dân bản xứ làm cho người ta nhớ lại lời thú nhận muộn màng của cựu Nghị sĩ 

Mỹ William Fullbright, kẻ đã từng gọi Nam Việt Nam trong thời còn chiến tranh là “Ổ điếm khổng lồ”. Tuần báo 

Mỹ Newsweek đề ngày 30-7-1979 đăng một bài của Fullbright tựa là “Lưỡi chúng ta bị bó chặt” để nhận định 

về văn hóa của dân tộc Mỹ. Trong bài, Fullbright nhìn nhận sự kém cỏi của dân Mỹ về mặt văn hóa, và thú 

nhận rằng dân tộc Mỹ mắc hai bệnh về văn hóa là bệnh CẬN THỊ NGÔN NGỮ và bệnh MÙ VỀ VĂN HÓA, là 

hai bệnh tự cao tự đại khiến cho dân Mỹ không chịu học hỏi văn hóa của các dân tộc khác, để đến bây giờ, 

nước Mỹ “mất bạn, mất kiếm chác kinh doanh, và mất cả sự kính nể của thế giới”. Fullbright còn kể lại rằng tại 

các hội nghị quốc tế, trong khi các phái đoàn khác tung hoành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để trò chuyện, 

trao đổi ý kiến thì phái đoàn Mỹ chịu chết ngồi một chỗ vì phải chờ thông ngôn dịch lại những gì các phái đoàn 

kia nói ra. 

 Cũng nên nhớ lại sự nhục nhã của Tổng Thống Carter khi chính thức viếng thăm Ba Lan. Ông ta đã mất mặt 

vì người thông ngôn chính thức của ông ta dịch sai những gì mà Carter nói ra. Vụ mất mặt ấy làm cho cộng 

đồng quốc tế cảm thấy tội nghiệp cho đại cường quốc Mỹ vì đã không có khả năng để đào tạo được một 

người thông dịch xuất sắc cho bộ ngoại giao Mỹ! 

 Khi bàn về sự hội nhập văn hóa, người ta có thói quen chỉ nhìn những gì ở bề mặt để kết luận vội vàng rằng 

sự hội nhập văn hóa đã thành công. Đó chưa kể là có kẻ còn chủ trương dùng sự áp đặt theo kiểu thực dân 

để cưỡng bách đồng hóa.Cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc thật đã rất sáng suốt và nhìn xa khi khuyến 

cáo các nứơc tiếp nhận di dân là chỉ có thể “hội nhập” chứ không thể “đồng hóa” di dân với người bản xứ. 

Nhưng tại các nứơc tiếp nhận di dân, có nhiều khôn ngoan để nghe lời khuyên hữu lý ấy không? Sẽ không 

thiếu gì kẻ bị mờ mắt vì cám dỗ của quyền lực và bạo lực để hàm hồ nghĩ tới việc “cưỡng bách đồng hóa”, mà 

chiến thuật thông thường của bọn thực dân mới ấy là khai thác thế kẹt của người di dân để bắt chẹt họ, dồn 

họ vào thế cúi mặt quên gốc. 

 LHQ lại cũng sáng suốt khi khuyến cáo các nứơc tiếp nhận di dân là không nên phân tán mỏng di dân nếu họ 

tới đông đảo cùng một lúc. Thực ra, di dân ít khi có thể rủ nhau tới đất Mỹ hàng trăm ngàn người. Chỉ mới 

thấy có trường hợp của dân tộc Cuba năm 1960 kéo nhau tới trên nửa triệu bằng đường biển tới tiểu bang 

Florida sau khi Fidel Castro cướp được chính quyền tại đó, và trường hợp mấy trăm ngàn người tỵ nạn VN tới 

Mỹ năm 1975 một cách ồ ạt. 

 Thử ktểm điểm kết quả “đồng hóa” trên nửa triệu người Cuba lưu vong tại Florida xem sao. Tiểu bang Florida, 

nhất là thành phố Miami ngày nay mang nặng ảnh hưởng của văn minh Cuba! Có những vùng thương mại 

trong đó, đa số là doanh nhân Cuba. Nhiều cửa tiệm còn không thèm trưng bảng hiệu bằng Anh ngữ nữa. 

Người Cuba lưu vong bảo nhau sản xuất thật rẻ để đè bẹp các doanh nhân Mỹ trong vùng. Khỏi nói cũng có 

thể đoán đựơc rằng các khía cạnh khác của văn hóa Cuba cũng được bảo vệ rất kiến hiệu, như ngôn ngữ, tôn 

giáo, v.v ...Cuộc tự vệ văn hóa của người Cuba lưu vong đã dẹp tan mọi mưu toan cưỡng bách đồng hóa theo 

lối thực dân. 
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 Trường hợp tự vệ văn hóa của người tỵ nạn VN đã diễn ra quyết liệt không kém, còn có thể nói là quyết liệt 

hơn cả sự tự vệ văn hóa của người Cuba lưu vong nữa, vì rằng sự cách biệt giữa văn hóa VN và văn hóa Mỹ 

rất lớn. Người Cuba vẫn là người da trắng, và ngừơi Mỹ vẫn coi người Cuba là gần gũi với họ hơn là người Á 

Châu. Còn nhiều điều khác nữa làm cho cuộc chiến đấu tự vệ văn hóa của người Việt lưu vong càng thêm 

khó khăn. Một điều thiết yếu có thể được ghi ngay ở đây là dân tộc nào càng kiêu hùng thì khi lưu vong, cuộc 

tự vệ văn hóa của dân tộc ấy càng dũng mãnh quyết liệt. Đó chính là trường hợp của khối người Việt lưu vong 

tại Mỹ. 

 Người tỵ nạn VN tại Mỹ nên cảm tạ Thượng Đế đã ban cho nước Mỹ một số người khôn ngoan và thật sự 

bác ái như Đức Tổng Giám Mục Địa Phận Detroit Edmund C. Szoka và Linh mục Kenneth, O.S.B., thuộc tu 

viện Benedict Abbey, tiểu bang Oregon. 

 Chúng tôi được biết TGM địa phận Detroit qua câu chuyện “tang điền thương hải” của Lm Vincent Nguyễn An 

Ninh. Vì một độc giả trẻ tuổi người Việt cho tôi xem bài viết tựa là “Không Chọn Nơi Này Làm Quê Hương”, ký 

tên Lm Nguyễn An Ninh mà một kẻ trần tục theo đạo Phật như tôi đã bắc được nhịp cầu tri âm với một linh 

mục trẻ tuổi, đầy lòng yêu nước và vô cùng tha thiết với công cuộc bảo vệ văn hóa Việt Nam tại xứ người. 

Mặc dầu hai chúng tôi theo hai văn hóa khác nhau, nhưng chúng tôi đã rất gần gũi nhau, có lẽ vì chúng tôi đã 

chung nhau ý nghĩ này: dù muốn hay không thì còn là người Việt, chúng ta còn phải chia sẻ mọi nỗi buồn hoặc 

tủi nhục của người Việt quanh chúng ta. 

 Là người theo đạo Phật, tôi chưa ý thức đựơc những khó khăn mà một linh mục người Việt lưu vong phải 

đương đầu khi sống nhờ tại xứ người. Tôi bắt đầu hiểu được một phần những khó khăn ấy khi được biết Lm 

Nguyễn An Ninh đã chịu rất nhiều áp lực ghê gớm để có thể làm hai việc mà trên thực tế rất nghịch nhau: làm 

đầy đủ bổn phận của một linh mục dưới hệ thống điều khiển của tôn giáo (tôi kinh hoàng nhận ra rằng hệ 

thống chỉ huy này còn khắt khe và độc đoán hơn cả hệ thống chỉ huy trong binh nghiệp), đồng thời, vẫn cố 

dành thời giờ để phục vụ và giúp đỡ giáo dân Việt tỵ nạn nào cần đến sự giúp đỡ ấy, mặc dầu Lm Ninh đã 

được chỉ thị rõ rệt là “không được lo cho người Việt”! Khi biết có thứ chỉ thị này, tôi ngậm ngùi nghĩ rằng 

những điều cao đẹp hằng được nghe nhiều vị tu hành lập đi lập lại như công bằng, bác ái, tình nhân loại, v.v... 

đã nhiều khi bị chôn cho chìm sâu vào sự kỵ thị chủng tộc, độc tài chính kiến, thiển cận và cố chấp... 

Lòng yêu quê hương Việt Nam và yêu mến đồng bào Việt nơi Lm Nguyễn An Ninh được loan truyền đi rất xa, 

đến tận tiểu bang xa xôi lạnh giá Michigan. Đức TGM Detroit là Edmund C. Szoka là người dành cho người tỵ 

nạn Việt nói riêng, một tình yêu thương bao la. Thấy rõ và hiểu rõ là giáo dân Việt tại Michigan khao khát có 

được một Lm Việt giúp đỡ, Ngài đã kiên trì thuyết phục bằng được để Lm Ninh chịu tới Michigan giúp đồng 

bào Công giáo tại đó. 

 Ít lâu sau khi Lm Ninh nhận nhiệm sở mới tại Michigan, Đức TGM Szoka rất vui mừng thấy rằng sự thuyết 

phục của Ngài đã mang lại nhiều kết quả rất tốt đẹp. Ngài đã đích thân viết một bài đặng trên tờ The Michigan 

Catholic đề ngày 4-10-1985 để ca ngợi Lm Nguyễn An Ninh, đồng thời ca ngợi người tỵ nạn VN tại Michigan. 

Nhờ bài báo ấy mà người ta mới biết rằng cho tới năm 1984, những người Công giáo VN tại Michigan vẫn 

chưa có một linh mục Việt để lo giúp họ. 

 Trong bài báo, Đức TGM Szoka viết rõ rằng Ngài biết người Việt tại Michigan rất khao khát có một linh mục 

“chia sẻ chung cái lý lịch chủng tộc cùng với họ”. Và Ngài nói rằng Ngài mời Lm Ninh tới là để giúp khối người 

tỵ nạn VN “gìn giữ được ngôn ngữ, phong tục và văn hóa Việt Nam”. Ngài hoan hỉ ghi nhận rằng mỗi chiều 

chúa nhật, Lm Ninh làm lễ bằng tiếng Việt cho người Việt, và còn giúp được giáo dân Việt rất nhiều việc khác 

nữa. 

 Sau khi nồng nhiệt ngợi khen cộng đồng Việt tại Detroit, Đức TGM Zsoka cảm tạ Thượng Đế đã mang lại cho 

Detroit một cộng đồng tỵ nạn VN, và Ngài gọi khối người Viết ấy là “món quà tặng lớn lao nhất cho mọi người 

chúng ta”. 
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 Trong khi nhều người Mỹ với sự tự cao tự đại bệnh hoạn mà cựu Nghị sĩ Fullbright đã gọi là bệnh Cận Thị 

Ngôn Ngữ và Mù Văn Hóa cứ khăng khăng muốn người tỵ nạn VN phải nhắm mắt, cúi đầu ca tụng nước Mỹ 

thì Lm Kenneth, O.S.B. thuộc tu viện St Benedict Abbey ở tiểu bang Oregon đã tỏ lòng thương xót và lo lắng 

cho khối người tỵ nạn VN trên đất Mỹ. Là người không mù quáng nhìn bề ngoài, Ngài đã gửi cho người tỵ nạn 

VN sống trên đất Mỹ lời cảnh cáo rất chân thành và báo động về sự sa đọa trong hệ thống giáo dục Mỹ. Trong 

lá thư ngỏ gửi cho người tỵ nạn VN sống trên đất Mỹ, có đoạn Ngài viết: “Hãy hướng dẫn con em quý vị, và 

đừng phó mặc chúng cho hệ thống trường công. Hệ thống ấy đang ở mức độ sa sút nhất vì đang dùng hình 

thức tự do dưới ý nghĩa tội lỗi. Tự do đã bị hiểu lầm ra là một nhãn hiệu, là một thứ bằng hành nghề để làm 

một điều gì đó! Kết quả là tự do không còn nữa!” 

 Lá thư của Lm Kenneth chấm dứt bằng lời kêu gọi các gia đình tỵ nạn VN “đừng chối bỏ các truyền thống tốt 

đẹp của văn hóa Việt Nam”. 

 Sau hết, nếu nước Mỹ có những kẻ nặng đầu óc thực dân, chỉ muốn dùng bạo lực tinh thần để ép người tỵ 

nạn VN vào đường vong bản, và những kẻ ấy mắc bệnh MÙ VĂN HÓA trầm trọng đến nỗi không hiểu rằng 

cuộc tự vệ văn hóa của người tỵ nạn VN đã diễn ra rất mãnh liệt thì người tỵ nạn VN có thể tìm được an ủi 

trong cảm nghĩ của những người Mỹ khôn ngoan và sáng suốt. Điển hình là lá thư ngỏ dưới đây của bà 

Barbara Moran, nữ ký giả của nhật báo The San Diego Union. Lá thư đề ngày 18-2-1986, và được bà Moran 

gửi cho nhật báo Người Việt tại nam California để yêu cầu tờ báo ấy phổ biến lá thư đến người tỵ nạn VN trên 

đất Mỹ. Lá thư ngỏ ấy viết: 

 Thưa quý báo, 

 Vợ chồng tôi đến dự Hội Chợ Tết VN năm nay tại trường Đại Học San Diego State, và rất vui thích nhận 

đựơc sự đón tiếp nồng hậu của quý vị. Tôi mê món ăn VN lắm! 

 Nhưng Hội Chợ Tết năm nay có một điều làm chúng tôi thất vọng, so với những năm trước. Năm nay, có quá 

ít người tham dự, và có rất ít phụ nữ tham dự mặc áo dài cổ truyền mà chúng tôi từng chiêm ngưỡng mấy 

năm trước. Là người Mỹ, chúng tôi tham dự Hội Chợ để học hỏi mọi điều về VN, về lịch sử cũng như phong 

tục cổ truyền VN. 

 Tôi biết rằng có những người Mỹ chẳng hề quan tâm đến điều ấy. Họ cảm thấy sợ hãi trước bất cứ những gì 

khác với họ. Theo chúng tôi, họ chẳng biết gì hết. Đối với một số người Mỹ khác, đến dự Hội Chợ Tết là cả 

một cơ hội để học hỏi. 

 Hoa Kỳ là quốc gia không có nguồn văn hóa riêng của mình. Hoa Kỳ được pha trộn bằng đủ mọi sắc dân 

khác nhau, nhưng mỗi sắc dân đều giữ nguyên nguồn gốc của mình, mặc dầu nền văn hóa của họ đã hòa 

đồng, tạo nên nước Hoa Kỳ giầu mạnh. 

 Tổ tiên của tôi đều tứ Ái-Nhĩ-Lan tới. Mẹ tôi kể rằng hồi bà còn nhỏ, người Ái-Nhĩ-Lan phải cố gắng hết sức 

để không bị nhận diện là ngưới Ái-Nhĩ-Lan, vì các cửa tiệm, các chợ đều gắn một tấm bảng ghi “Cấm người 

Ái-Nhĩ-Lan”. Kết quả là phần lớn nền văn hóa của chúng tôi bị thất truyền. Chỉ còn một điều được giữ lại là 

mỗi năm một lần, dân Mỹ mừng ngày Thánh Patrick bằng cách mặc đồ mầu xanh để nhớ tới nguồn gốc Ái-

Nhĩ-Lan. 

 Là thế hệ thứ tư của người Ái-Nhĩ-Lan tại xứ này, tôi phải thú nhận với quý vị là tôi rất buồn khi biết quá ít về 

nguồn cội của mình. Và những người có thể chỉ dậy cho tôi về gốc rễ của tôi nay không còn ở trên đời này 

nữa. Tôi sẽ mãi mãi ân hận rằng dân Ái-Nhĩ-Lan đã cảm thấy nhục nhã chỉ vì họ khác biệt với dân bản xứ. 

  Tới Hội Chợ Tết, tôi vui thích được nghe nói tiếng VN, học hỏi về chuyện dã sử, thưởng thức âm nhạc Việt, 

nếm món ăn Việt, và được ngắm y phục cổ truyền Việt. Tôi cảm thấy như đó là một ngày vinh dự cho toàn thể 

nước Mỹ. 

 Tôi hy vọng rằng tôi không xúc phạm đến quý vị khi tôi muốn hỏi rằng tại sao mỗi năm, Hội Chợ Tết lại có vẻ 
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Mỹ hóa hơn? Như thế thì nét đẹp và sự quan trọng của nền văn hóa VN sẽ bị chìm trong quên lãng theo ngày 

tháng chăng? Nếu đúng như thế thì đó sẽ là một mất mát to lớn vô cùng. 

 

Chương 3 - Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Của Người Việt 
   

 
 

  Khi khuyến cáo các nứơc tiếp nhận di dân là đừng nên phân tán mỏng nếu khối di dân ồ ạt đến đông đảo 

cùng một lúc, và chỉ nên nghĩ tới “hội nhập” chứ đừng nên hy vọng “đồng hóa” di dân với người bản xứ, cơ 

quan Văn Hóa của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tiên đoán các phản ứng tự vệ của những khối di dân bị cưỡng 

bách đồng hóa và bị đối xử tàn nhẫn. Từ kinh nghiệm của các khối di dân  đến nứơc Mỹ từ nhiều năm nay, 

người ta thấy rằng chủng tộc nào càng kiêu hùng thì phản ứng tự vệ càng mãnh liệt. Đối với khối người tỵ nạn 

VN ồ ạt tới Mỹ nắm 1975, phản ứng tự vệ dĩ nhiên còn mãnh liệt hơn nữa vì khối người ấy không phải là di 

dân. 

 Là quốc gia do những di dân lập thành, chính quyền Mỹ có thói quen như nhìn mọi khối ngừơi từ các xứ khác 

tới Mỹ đều là di dân hết. Do đó, khi khối người tỵ nạn VN tới Mỹ năm 1975, chính quyền cũng như báo chí Mỹ 

không đánh giá cao khối người ấy. Cũng không thể trách chính quyền và báo chí xứ này là đã có sự khinh 

miệt mọi lớp người mới tới vì chính quyền và báo chí ấy đã quen thấy những khối di dân cúi mặt chối bỏ tất cả 

để đổi lấy cái gọi là “cơ hội” lập cuộc sống mới tại xứ này. 

 Từ cái nhìn miệt thì và đầy tự tôn ấy, họ cho rằng người tỵ nạn VN cũng sẽ cúi mặt, an phận làm thứ công 

dân hạn chót của xứ này. Có những giới chức và những tờ báo Mỹ còn dám nói hẳn ra rằng, khối người Việt 

lưu vong tại Mỹ chỉ gồm những người làm công cho Mỹ hoặc “me Mỹ” nên sẽ chẳng có chút ý chí nào để mà 

tranh đấu cho quê hương và đồng bào của họ tại VN nữa. 

Về chính trị, lời tiên đoán ấy rất sai lầm. Sau mười hai năm lưu vong, giờ này, ngọn lửa chống cộng tiếp tục 

cháy trong lòng đa số người tỵ nạn VN. Mặc dầu đã có những tổ chức chính trị của người VN phạm nhiều lỗi 

lầm tai hại, và phạm cả tội lừa bịp nữa, nhưng vẫn còn những tổ chức chính trị chân chính âm thầm hoạt động 

để đóng góp vào nỗ lực giải phóng nước Việt Nam khỏi ách cộng sản. 

 Về văn hóa, sự sai lầm ấy còn sai lầm hơn 

nữa. Cuộc tự vệ văn hóa của người tỵ nạn VN 

diễn ra rất sớm, và diễn ra trên nhiều mặt trận. 

Khuôn khổ của cuốn sách này không đủ chỗ để 

khai triển toàn thể các mặt trận, nên tác giả sẽ 

chỉ viết về mặt trận ngôn ngữ và mặt trận tình 

thương, - vấn đề tôn giáo được lồng trong mặt 

trận tình thương. 

Mặt trận ngôn ngữ 

 Ngay khi ra khỏi các trại tạm trú, khối người tỵ 

nạn VN đã nghĩ tới việc xuất bản báo Việt ngữ. 

Chỉ riêng về khía cạnh này thì người Việt lưu 

vong đã có lý do để hãnh diện với thế giới bên 

ngoài rồi. Ở đâu có vài chục gia đình người tỵ 

nạn VN trở lên là ở đó, có một hình thức bản 

tin hoặc tờ báo nhỏ bằng tiếng Việt, dẫu rằng 

hình thức rất thô sơ. Đó là bước sơ khởi của 

cuộc chiến cho “ngôn ngữ viết” của người Việt. 

http://saigonecho.info/main/biencotongiao/sach/tuvevanhoa/chng-3-t-v-vh-cuc-t-v-vn-hoa-ca-ngi-vit.pdf
http://saigonecho.info/main/biencotongiao/sach/tuvevanhoa/14446-chng-3-t-v-vh-cuc-t-v-vn-hoa-ca-ngi-vit1b83.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://saigonecho.info/main/component/mailto/index2aee.html?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vYmllbmNvdG9uZ2lhby9zYWNoL3R1dmV2YW5ob2EvMTQ0NDYtY2huZy0zLXQtdi12aC1jdWMtdC12LXZuLWhvYS1jYS1uZ2ktdml0Lmh0bWw%3D
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Cuộc chiến này càng ngày càng tăng cường độ. 

 Cuộc chiến đấu cho “ngôn ngữ nói” cũng dữ dội không kém. Người tỵ nạn VN đã lặng lẽ trả lời những kế 

hoạch cưỡng bách phân tán, cưỡng bách đồng hóa độc ác của chính quyền bản xứ bằng cụôc di cư lần thứ 

hai. Chưa đầy một năm sau khi ra khỏi trại, đã có hàng ngàn người tỵ nạn VN từ bỏ phía đông nước Mỹ để tìm 

về các tiểu bang miền trung và miền tây nước Mỹ vì ở đó có đông đồng bào của họ. Có những người tỵ nạn 

VN dứt khoát bỏ việc làm lương bổng rất cao ở miền đông để tìm về miền tây, mặc dầu ở miền tây, họ phải 

tranh đấu chật vật hơn nhiều để có việc làm. Họ đã nhìn thấy sự phồn thịnh và dư thừa của xứ này, nhưng tất 

cả những sự phồn thịnh ấy không thể thay thế được tình thương của người Việt, và lại càng không thay thế 

được ngôn ngữ Việt. Những kẻ sinh ra và lớn lên trong một nền văn minh vật chất không có khả năng hiểu nổi 

quan niệm sống cao quý này của người Việt Nam. 

 Lẫy lừng nhất là cuộc chiến cho “ngôn ngữ viết” của người Việt. Mười hai năm sau khi đợt đầu tiên của người 

tỵ nạn VN đặt chân lên đất Mỹ, người Việt có thể ngạo nghễ cho thế giới biết rằng chưa có một khối chủng tộc 

lưu vong nào trên thế giới xuất bản và phát hành nhiều sách báo như khối người tỵ nạn VN. Trong khoảng 

thời gian sáu, bảy năm trở lại đây, nhà in và nhà xuất bản của người Việt mọc ra rất nhiều, và làm bẽ bàng 

một số người từng có lời tiên đoán bi thàm về tương lai tiếng Việt tại xứ người. 

 Tại những vùng đông đảo người Việt, các trung tâm thương mại và dịch vụ xuất hiện với những bảng hiệu 

bằng Việt ngữ. Sự hiện diện của Việt ngữ dưới hình thức này đập vào mắt mọi người một cách không thể chối 

cãi. 

 Về một phương diện khác, cần ghi nhận một thắng lợi hiển nhiên của tiếng Việt tại xứ người về mặt hành 

chánh và luật pháp. Tại California, người Việt có thể thi bằng lái xe bằng tiếng Việt. Các tòa án phải tuyển 

thông dịch viên người Việt, cảnh sát tuyển nhân viên cảnh sát gốc Việt, các trường tiểu học và trung học tuyển 

trợ giáo người Việt, v.v... Tại Úc Châu, viện đại học Footscray đã mở lớp chứng chỉ cử nhân văn chương Việt 

Nam... Là một quốc gia rất mã thượng và nhân đạo, chính phủ Pháp sẵn sàng yểm trợ tối đa cho các học sinh 

VN nào chọn môn tiếng Việt... 

 Ở một lãnh vực khác, có nhiều người Việt, đa số thuộc thành phần trẻ, sốt sắng và tận tụy tự nguyện giảng 

dậy tiếng Việt cho trẻ em Việt trong vùng. Tuy các lớp tiếng Việt này chưa thống nhất với nhau về phương 

pháp dậy và về các học liệu, nhưng sau mười một năm lưu vong, số trung tâm dậy tiếng Việt cho trẻ em Việt 

đã tăng nhiều. Trong khi đó nhiều tổ chức văn hóa của người Việt hải ngoại bền bỉ và tha thiết kêu gọi mọi 

người giữ gốc trong cuộc sống tại xứ người, và hăng hái cổ võ cho việc gìn giữ tiếng Mẹ. 

 Đó là chưa kể đến chương trình truyền thanh và truyền hình bằng tiếng Việt, sự phổ biến hàng ngàn cuốn 

băng cassette nhạc Việt. Rồi lại phải tôn vinh vô số tư nhân người Việt âm thầm dùng tiền riêng của mình để 

in sách, báo, in thơ Việt ngữ, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. 

 Trong cuộc chiến thiêng liêng này, nổi bật nhất là trận chiến cho ngôn ngữ Việt của đồng bào Công giáo vùng 

San Jose. Truyền thống bất khuất của dân tộc Việt đã được các đồng bào ấy biểu dương cho thế giới bên 

ngoài thấy khi họ khắc kỷ và kiên trì tranh đấu để có được một Giáo Xứ không vong bản của họ, và để có 

được những Thánh Lễ cử hành bằng tiếng Việt. 

 Cuộc tranh đấu chính đáng của đồng bào Công giáo San Jose làm cho chúng tôi nhớ lại lời nói của một vị nữ 

tu Việt, thuộc một Dòng Nữ Tu tại California cách đây mấy năm, nhân dịp được mời phát biểu trong buổi lễ 

khánh thành một Nghĩa Trang cho người Việt tại vùng Orange County. Trong buổi lễ ấy, quan khách đựơc mời 

phát biểu cảm tưởng, và hầu hết đều nhất trí nói về sự cần thiết phải giữ gìn nguồn gốc Việt, dầu trong bất cứ 

hòan cảnh trói buộc nào tại xứ người.  Dì phước nói trên lên tiếng bằng một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng 

nghe rất đanh thép và đầy sức thuyết phục khi kể rằng một số trẻ tỵ nạn Việt Nam đã bị một giáo phẩm cưỡng 

bách phải đọc kinh bằng tiếng Mỹ, không được đọc bằng tiếng Việt. Dì phước này đã cương quyết phản đối 

quyết định tàn ác đó, và nói: “Xin quý cha đừng làm khổ chúng nó nữa, gia đình chúng nó đã tan nát, đã mất 
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mát quá nhiều rồi. Chỉ còn một chút tiếng mẹ đẻ để chúng nó giữ lấy đó thôi”. Khi nói tiếp về thủ đoạn “cưỡng 

bách đồng hóa”, dì phước nói trên đã mỉa mai nhận xét rằng: “...thằng Mỹ đen vẫn là thằng Mỹ đen, thằng Mỹ 

trắng vẫn là thằng Mỹ trắng!” 

 Lịch sử của Giáo Hội Công Giáo ghi nhận rằng đã có những kẻ dám nhân danh Công giáo phạm vào những 

sự độc ác văn hóa, đến nỗi làm tổn hại uy tín của Giáo Hội. Rõ rệt nhất và đáng kể nhất là vụ tàn sát đêm 23-

8-1572 tại Pháp. Theo lệnh của vua Charles IX, và bị hoàng thái hậu Catherine de Medicis thúc đẩy, nhiều 

người Công giáo Pháp đã võ trang đầy mình đi lùng giết những người Pháp theo đạo Tin Lành. Trên 3.000 

người Pháp Tin Lành bị giết trong đêm ấy. Họ chỉ có một cái tội là đọc kinh bằng tiếng Pháp thay vì đọc kinh 

bằng tiếng La tinh!     

 Vậy thì rõ rằng là sau mười hai năm lưu lạc tại xứ người, tiếng Việt vẫn hiên ngang ngự trị tại những nơi đông 

đảo người tỵ nạn VN. Phải nói rằng đó là chiến thắng oanh liệt nhất về mặt tinh thần của người tỵ nạn VN trên 

thế giới. Tiếng Việt không hề bị bức tử vì có những người Việt rải rác tại trên bốn chục quốc gia nhất định 

không để cho tiếng Việt chết. Những người Việt này đều rất tự trọng và đầy liêm sỉ của truyền thống Việt. Có 

hai thứ khí giới tinh thần sắc bén như vậy thì chắc chắn, họ sẽ không bao giờ để cho một hòan cảnh nào, một 

sức mạnh nào tiêu diệt được ngôn ngữ của họ. Một khi chúng ta có những người Việt cao quý này gìn giữ 

tiếng Mẹ thì không cần bận tâm đến lũ người Việt vong bản nữa. Kẻ vong bản không cần chờ đến khi lưu vong 

rồi mới mất gốc. Tâm hồn của chúng đã sa đọa từ trước năm 1975. 

 Tiếng Việt như mây khói, càng bị đè nén, càng tỏa rộng ra, càng bay bổng, bay cao. Với người tỵ nạn VN, 

tiếng Việt không phải là ngôn ngữ của một cộng đồng “thiểu số” như chính quyền bản xứ thường phát biểu 

một cách giản dị, hàm ý miệt thị. Ngôn ngữ ấy có một sức mạnh không thể bị coi thường. Nó tạm thời thay thế 

cho yếu tố quê hương vật chất của người Việt lưu vong. Nó là một trong những thành tố lớn của yếu tố quê 

hương tinh thần cho người Việt tại hải ngoại. Nó giúp duy trì tình thương giữa người Việt với nhau. Nó nhắc 

nhở người Việt mỗi khi người ngoại quốc xúc phạm đến hai chữ Việt Nam. Nó là danh dự của những người 

Việt còn biết hãnh diện vì được là người Việt. Chung cuộc, trong cuộc sống lưu vong, cuộc chiến cho ngôn 

ngữ Việt là cuộc chiến cho danh dự chung của người Việt. 

 Cuộc chiến này không chỉ mới bắt đầu từ khi có cuộc đổi đời năm 1975. Nó không phải là chặng đầu, và chưa 

phải là chặng chót của cuộc chiến cho ngôn ngữ Việt. Tổ tiên chúng ta đã anh dũng chiến đấu để giữ được 

tiếng Việt ròng rã trong một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ. Tổ tiên ta cũng anh dũng đánh bại được mọi mưu 

toan đồng hóa bẩn thỉu của thực dân Pháp trong gần một trăm năm bị thực dân cai trị. Đồng bào Công giáo tại 

San Jose đang cùng với nhiều người Việt cao quý khác rải rác trên hành tinh này tiếp nối cuộc chiến cao cả 

đó. 

 Cuộc chiến cho ngôn ngữ Việt là cuộc chiến thần thánh để bảo vệ một ngôn ngữ bất diệt! 

Mặt Trận Tình Thương 

 Lịch sử di dân của nứơc Mỹ ghi nhận hai gương mẫu để cho người tỵ nạn tìm chỗ đứng tại xứ này. Khuôn 

mẫu thứ nhất chủ trương rằng người tỵ nạn phải cúi mặt xuống van xin sự thông cảm của người bản xứ. 

Khuôn mẫu này đưa người tỵ nạn xuống thấp hơn loài gia súc. 

 Khuôn mẫu thứ hai đòi hỏi người tỵ nạn phải dùng sự ngay thẳng, sự làm việc cực nhọc, và nhất là sự thành 

công về mọi mặt để tìm chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Khuôn mẫu này dễ gây sự ganh ghét, có khi gây hận thù 

nữa, nơi một số người bản xứ có đầu óc bần tiện và kỳ thị, nhưng chắc chắn là khuôn mẫu này làm cho người 

bản xứ phải kính nể. 

 Trong trường kỳ, khuôn mẫu thứ hai này tự nó cũng chưa đủ để mang lại an toàn chính trị và an toàn văn hóa 

cho người tỵ nạn. Để chống lại một cách hữu hiệu mọi hình thức kỳ thị kín đáo hoặc công khai, và nhất là để 

chống lại mọi hình thức cưỡng bách đồng hóa theo tinh thần thực dân man rợ, người tỵ nạn chỉ có một khí 

giới: đó là TÌNH THƯƠNG LẪN NHAU. Sự việc xảy ra tại nước Mỹ từ năm 1975 cho tới nay chứng minh cho 
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tiền đề trên đây là đúng. Có hai trường hợp được ghi ở đây để chứng tỏ tác dụng và sức mạnh của khí giới 

TÌNH THƯƠNG. 

Trường hợp 1: Vụ án NGUYỄN VĂN SÁU tại Texas 

 Khoảng giữa năm 1976, dư luận người Việt tại Mỹ xôn xao về tin anh em anh Nguyễn Văn Sáu, sống bằng 

nghề chài lưới tại thị trấn Seadrift, tiểu bang Texas, đã bắn chết một người Mỹ da trắng tại cùng địa phương 

và cũng sống bằng nghề chài lưới, tên là Joe Aplin. 

 Trong khi phần lớn báo chí và truyền hình Mỹ đua nhau loan tin và truyền đi những hình ảnh bất lợi cho sự an 

tòan đời sống người tỵ nạn VN thì có một số người Việt đang lãnh lương của chính quyền Mỹ đưa ra những 

lời kêu gọi vô cùng sợ sệt, làm như thề là lâu nay, khối người tỵ nạn chúng ta chỉ gồm toàn những kẻ sát 

nhân! 

 Đài truyền hình ABC của Mỹ phổ biến một cụôn phim khá dài, trong đó, khán giả Mỹ được thấy toàn thể gia 

đình của Aplin, với những thân hình to con, nét mặt đầy hận thù và kỳ thị, xúm nhau vào chửi rủa thậm tệ một 

cô gái Việt thân hình nhỏ bé, run rẩy và yếu đuối. Cô gái Việt này chỉ nói được một câu nghe thật não lòng: 

“Chúng tôi muốn làm vịêc để sinh sống, tại sao mấy người không để chúng tôi làm?” 

 Nhật báo Los Angeles Times đặng trong nhiều ngày liên tiếp tin tức về vụ Seadrift. Tuy tờ báo ấy cố làm ra vẻ 

vô tư, nhưng chỉ đăng những chi tiết nào có tác dụng hạ nhục người tỵ nạn VN. Số báo đề ngày 12-8-1979 

đăng lời một người Mỹ da trắng ngụ tại Seadrift: “Chúng tôi biết những người Việt là ai rồi. Họ đã sống quen 

với chiến tranh hơn ba chục năm. Họ không sợ chết. Tôi tin rằng sinh ra họ đã có máu sát nhân rồi!” 

  Có thể sau đó, có ai nhắc nhở tờ báo kia rằng sự đăng một nhận xét như thế là một sự độc ác, cho nên hơn 

một tuần sau, tờ báo ấy mới chịu đăng một nhận xét tốt về anh Nguyễn Văn Sáu, người đã giết tên Joa Aplin 

vì tự vệ chính đáng: “Nguyễn Văn Sáu là người Công giáo, chưa hề gây rối từ khi tới Seadrift. Anh ta không la 

cà ở quán rượu, và chỉ thỉnh thoảng đi xem chiếu bóng.” 

 Chỉ có nhật báo của giới tài phiệt Mỹ, tờ Wall Street Journal là tường thuật vụ án mạng Seadrift một cách 

đúng đắn, và còn tỏ ra rất thông cảm với những thiệt thòi của ngư phủ tỵ nạn tại vùng ấy. Một chi tiết rất quan 

trọng được nhật báo ấy nêu lên ngay, trong khi cũng chi tiết ấy lại bị các tờ báo khác của người Mỹ lờ hẳn đi. 

Đó là căng thẳng giữa ngư phủ Vịệt và ngư phủ Mỹ đã xẩy ra từ trước đó hơn một năm rồi. Sự cố ý lờ cái chi 

tiết quan trọng ấy là một trong nhiều điều chứng tỏ tinh thần bất lương và bần tiện của phần lớn báo chí và 

truyền hình nước Mỹ, và sự cố ý đó rõ ràng nhằm tác dụng gây hận thù giữa quần chúng và người tỵ nạn VN. 

 Ngày 10 tháng 9 năm 1979, tờ Wall Street Journal ghi nhận xét của một số người Mỹ vùng Seadrift về những 

người Việt định cư tại đó. Những người được tờ báo phỏng vấn đã trả lời: “Họ (chỉ những người tỵ nạn VN) 

chấp nhận làm những việc mà người Mỹ không thèm làm. Trong khi các bà vợ Việt vui vẻ và cặm cụi gỡ cua 

thì những người chồng đi biển. Họ sống rất khắc khổ, vì họ có thể sống bằng những gì chúng ta liệng bỏ đi. 

Họ tiết kiệm nên để dành được mau, và sớm mua sắm được xuồng máy cùng với những đồ đi biển.” 

  Sau bản tin đứng đắn nói trên của tờ Wall Street Journal, người ta mới thấy tờ Los Angeles Times chịu đăng 

một số nhận xét thẳng thắn về người tỵ nạn VN tại tiểu bang Texas. Thí dụ như người Việt tại vùng bờ biển 

Texas đã làm đủ mọi nghề khác nhau để sinh sống một cách lương thiện. Đó cũng là trường hợp của gia đình 

anh Nguyễn Văn Sáu. Tờ báo ấy nhìn nhận rằng gia đình họ Joe Aplin coi vùng biển Seadrift là “riêng của họ 

Aplin”! Joe (kẻ bị giết) đã lái xe cho chạy vòng vòng chung quanh hai anh em Sáu để khiêu khích và nhục mạ, 

rồi sau đó, hắn còn dùng dao đâm anh Sáu nhiều lần. 

 Chỉ riêng vài chi tiết trên đây đã đủ để cho người tỵ nạn vùng Texas tìm hiểu tại sao một người Công giáo 

ngoan đạo và hiền lành như anh Sáu lại đến nỗi phải giết người. Trong hòan cảnh ấy, nhất là sau khi chính 

báo chí Mỹ cũng phải nhìn nhận trường hợp tự vệ chính đáng của anh Sáu thì lẽ ra, anh Sáu đáng được đồng 

bào của anh, nhất là đáng được các đoàn thể tại Texas thăm hỏi anh, và an ủi anh trong những ngày anh chờ 
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ra tòa. Tiếc rằng sau khi xẩy ra vụ án mạng đáng tiềc này thì khối người tỵ nạn VN đã bắt đầu tinh thần SỐNG 

CHẾT MẶC BAY, và tinh thần cúi mặt van xin sự thông cảm của dân bản xứ, nên không một ai, không một 

đòan thể nào nghĩ đến nhu cầu tình thương của anh em anh Sáu những ngày căng thẳng và chờ đợi trong lo 

âu đó. Nhưng còn nhục nhã hơn nữa cho danh dự người tỵ nạn VN là trong số đồng bào của anh Sáu tại 

Texas, có những kẻ dám đề nghị rằng các hội đoàn người Việt tại Texas hãy đến thăm và chia buồn với gia 

đình của Joe Aplin. Không thấy ai dám đề nghị đi thăm anh em anh Sáu trong nhà tù. 

    Sau vụ án mạng Seadrift, chúng tôi có may mắn được gặp một phụ nữ Việt giữ vai trò điều khiển một cơ 

quan thiện nguyện lớn tại Texas nhân dịp bà đến thân hữu của bà tại California. Trong cụôc trao đổi ý kiến bà 

ta đã đặt một câu hỏi đầy ý nghĩa: “Nếu người chết là một người tỵ nạn Việt thì báo chí Mỹ có làm ồn ào như 

vậy không?” 

Anh em anh Sáu được mang xử ngày 2 tháng 11 năm 1979 tại một địa điểm cách xa Seadrift gần 100 dặm, 

làm như thế để tránh dư luận địa phương Seadrift lúc ấy đang bất lợi cho anh Sáu. Bồi thẩm đoàn gồm toàn 

ngừơi da trắng. Không ai tin là anh Sáu sẽ được sự khoan hồng nào trong vụ án mang đầy tính chất kỳ thị 

này. 

Thật là tủi nhục cho tình người Việt khi chúng tôi phải nhắc lại là trong suốt thời gian từ ngày bị giam cho đến 

ngày được mang xét xử, anh Sáu không hề nhận được một sự giúp đỡ nào, dầu là tượng trưng, thí dụ một lời 

an ủi, một vài phút thăm viếng của đồng bào anh. Sự giúp đỡ lớn nhất và hữu hiệu nhất đến từ một luật sư Mỹ 

da trắng là ông Pat Maloney. Đa số luật sư Mỹ đều lưu manh, chỉ hăng hái nhận tiền của thân chủ, và sẵn 

sàng bán đứng thân chủ cho luật sư đối phương để lấy một số tiền lớn hơn. Còn có những luật sư Mỹ hăng 

hái đại diện cho những cá nhân hoặc quốc gia thù nghịch với nước Mỹ để nhận thù lao cao! Nhưng giới luật 

sư Mỹ thỉnh thoảng lại có người rất cao quý, tận tụy cho lý tưởng nhân bản và bác ái. Đó chính là trường hợp 

Pat Maloney. Ông Maloney tự nguyện biện hộ cho anh em anh Sáu không lấy thù lao. 

Luật sư Maloney xây dựng bài cãi của ông trên hai điểm then chốt: bản chất du đãng của Joe Aplin, và sự tự 

vệ chính đáng của anh Sáu. Nhờ bài cãi này mà nhiều người Việt tại Texas mới được biết rằng nhiều ngày 

trước khi xẩy ra án mạng, tên Joe đã nhiều lần khiêu khích anh em anh Sáu, nhưng cả hai anh em đã biết tự 

kềm chế một cách rất đáng khen. 

Anh Sáu chỉ cân nặng 115 pounds, chỉ cao 5 feet 5 inches, mà phải tự vệ chống trả tên Joe là người Mỹ to 

lớn, nặng 200 pounds, và cao lớn hơn 5 feet. Tên Joe cầm dao rượt chém và đâm anh Sáu nhiều lần, và ở lần 

chót, chính các nhân chứng người Mỹ da trắng vùng Seadrift phải khai trước tòa rằng họ trông thấy anh Sáu 

chỉa súng bắn tên Joe, nhưng là chỉ bắn sau khi anh bị hắn rượt đâm nhiều nhát dao. Luật sư Maloney gửi bồi 

thẩm đoán câu hỏi sinh tử: “Sáu có giết người vì tự vệ chính đáng không?” Bồi thẩm đoàn đã bắt buộc phải ra 

kết luận là “CÓ”. 

Anh Nguyễn Văn Sáu được tha vì “đã giết người trong trường hợp tự vệ chính đáng”. Anh của anh Sáu là 

Nguyễn Văn Chính được tha vì “thiếu bằng chứng hiển nhiên”. Sau khi bản án thắng lợi này được tuyên cho 

anh em anh Sáu, luật sư Pat Maloney hoan hỉ nói với anh Sáu: “Thật tuyệt vời. Công lý đã được thể hiện tốt 

đẹp.” 

 Tuy công lý đã được thực hiện tuyệt vời như Maloney diễn tả, tuy anh em anh Sáu đã được trả tự do, nhưng 

cả anh em cùng với họ hàng và thân nhân đã phải hết sức gấp rút cuốn gói cao chạy xa bay khỏi vùng Seadrift 

để đến một nơi không ai biết, ngay sau bản án, để tránh những vụ trả thù ghê gớm chắc chắn sẽ đến với họ từ 

phía gia đình của tên Joe Aplin. 

 Đầu năm 1986, chúng tôi nhận được một lá thư của một độc giả Việt cư ngụ tại Texas, cho hay rằng ông ta 

được biết thực sự ra, đã có một linh mục Việt tìm cách đế thăm anh Sáu những ngày anh ta còn ở trong tù. 

Chúng tôi rất băn khoăn về sự thực hiện Bác Ái nửa vời của linh mục kia. Câu hỏi vẫn tiếp tục day dứt chúng 

tôi cho đến bây giờ là tại sao, đi thăm một người gặp hoạn nạn lại phải giữ bí mật tên tuổi của mình? 
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Người tỵ nạn VN tại Texas, và nói chung là người tỵ nạn Việt ở khắp thế giới không thèm đọc bài học Tình 

Thương giữa người với nhau trong vụ án Seadrift. Đời sống vật chất càng ổn định thì người Việt lưu vong 

càng có khuynh hướng coi thường tình thương của người Việt. Khối người ấy đã thực sự trở thành nô lệ cho 

chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ của nền văn minh trả góp xứ người. Và chỉ khi nào chính thân nhân của họ là nạn 

nhân của nạn kỳ thị chủng tộc thì họ mới thấm thía để suy nghĩ về tình người Việt, và vì cái giá mà họ phải trả 

để đổi lấy cái gọi là “cơ hội” tại xứ này. 

 Năm 1985, lại một lần nữa, người Việt tại Texas nhận được một bài học mới về tình người Việt. Người ta biết 

rằng trước tòa án Mỹ, các bên tranh tụng thường xuất trình những lá thư ghi lời tuyên bố của nhân vật này, 

nhân vật kia để chứng minh rằng bị can hoặc nghi can là người có đạo đức, có uy tín, v.v... Những tài liệu có 

tính cách rõ ràng yểm trợ như thế đã tạo được ảnh hưởng rất đáng kể đối với quyết định của bồi thẩm đoàn, 

và chung cụôc, tạo luôn cả ảnh hưởng đến phán quyết của chánh án ngồi xử trong vụ liên hệ. Rõ rệt nhất ảnh 

hưởng của bên ngoài đối với phán quyết của tòa xử là vụ xử anh Dương Ngưỡng Huy, một người tỵ nạn VN 

mắc bệnh thần kinh. 

Anh Dương Ngưỡng Huy mắc bệnh thần kinh từ hơn mười năm trước, và anh đã được gửi tới điều trị tại 

nhiều nhà thương thần kinh tại Mỹ. Trong những ngày bệnh hành, có lần, anh Huy đã giết một em bé Mỹ da 

trắng 9 tuổi lúc em bé này đang chờ xe buýt đến trường. 

 Phiên xử anh Huy ngày 24-9-1985 được nguyệt san Tự Do Dân Bản bộ mới, số 2, tháng 2-1986 xuất bản taị 

Texas tường thuật. Tại phiên xử này, một bồi thẩm đoàn mười người, gồm 5 người nam và 5 người nữ, tất cả 

đều là người Mỹ da trắng, đã thảo luận trong 4 giờ liền, và đi đến kết luận là anh Huy có tội. 

 Điều đáng buồn nhất cho an toàn pháp lý của người tỵ nạn tại xứ này là công tố viên đã hăng hái vồ lấy sự 

thờ ơ, thụ động, ích kỷ và hèn nhát của cộng động người Việt để làm luận cứ then chốt kết tội anh Huy! Trước 

tòa, biện lý sở tại nói với qua tòa rằng sự việc cộng đồng người Việt tại tiểu bang Texas không hề lên tiếng 

bênh vực anh Huy chút nào trong vụ án này “chứng tỏ rằng cộng đồng người Việt đã kết tội anh Huy.” 

 Người ta có thể hiểu rằng cái lập luận kỳ quái này của công tố viên đã có ảnh hưởng sâu rộng đến kết luận 

của bồi thẩm đoàn. Cái lập luận ấy và kết luận ấy dành cho vụ án xử anh Dương Ngưỡng Huy không phải là 

điều làm vẻ vang cho nước Mỹ và công lý kiểu Mỹ. 

 Gia đình anh Huy đã chống án lên tòa trên, và chúng tôi không có cách nào theo dõi xem tòa trên sẽ xử bản 

án kết tội anh Huy ở tòa dưới ra sao. Nhưng điều quan trọng ghi được sau bản án này là tình người Việt với 

nhau tại xứ người đã bị soi mòn rất nhiều, và khối người Việt lưu vong sẽ còn chịu nhiều tai họa nữa, chừng 

nào họ vẫn còn tin tưởng rằng họ có đời sống vật chất đầy đủ hằng ngày thì họ không cần đến tình thương 

của đồng bào họ nữa. 

Trường hợp 2: Vụ án luật rừng Medical và tình người Việt lưu vong 

 Khi nhà cầm quyền tiểu bang California mở cuộc hành quân đại quy mô vào trung tuần tháng 2 năm 1984 để 

bắt một số y sĩ và dược sĩ tỵ nạn VN, có thể nói hầu hết người tỵ nạn VN tại Mỹ, - do bản chất trọng pháp, và 

cũng do ở sự tin tưởng rằng cường quốc Mỹ đã hành động thì lúc nào cũng hành động trong sự chính đại 

quang minh, - đều nghĩ rằng bằng chứng hiển nhiên về tội phạm của các nghi can đã chồng chất cao ngất tại 

văn phòng của công tố viện của tiểu bang, và rằng không một ai có cách nào giải cứu cho các nghi can được 

nữa. 

 Sự tin tưởng trong thế tuyệt vọng của một thứ chính nghĩa thua cuộc sẵn từ trước ấy (ngôn ngữ Mỹ gọi sự 

thua cuộc trước như thế là BORN LOSER) càng in sâu vào tâm trí người tỵ nạn VN khi họ nhìn thấy đạo quân 

ký giả và truyền hình Mỹ ngồi chờ sẵn từ nhiều giờ trước đó để chụp trọn vẹn hình ảnh còng tay các nghi can 

tỵ nạn Việt. Nhờ sự phổ biến bằng phương tiện truyền thông tối tân nhất thế giới cho nên chỉ vài chục phút 

sau, khắp nước Mỹ đã được xem hình ảnh ô nhục kia của khối người Việt lưu vong. 
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 Đây là một cuộc hành quân theo đúng nghĩa quân sự của vấn đề, vì trong ngày N của cuộc hành quân (ngày 

15-2-1984), có 15 sĩ quan cảnh sát sắc phục, chưa kể rất đông cảnh sát chìm và một số nhân viên yểm trợ 

thuộc các cơ quan khác của chính quyền Mỹ tham dự, tính trung bình, cứ một y sĩ bị tình nghi lại có trên mười 

sĩ quan cảnh sát bao vây chặt chẽ. 

 Vì nhà cầm quyền tiểu bang California gây cho người ngoài cuộc cái cảm tưởng ghê rợn là cuộc hành quân 

này vô cùng quan trọng cho nên những người giầu tưởng tượng hoặc yếu bóng vía dám nghĩ rằng vài chục 

viên ý sĩ tỵ nạn VN hẳn là đã âm mưu lật đổ chính quyền nứơc Mỹ, và rằng kho khí giới hạch tâm của nước 

Mỹ chắc đã bị đám y sĩ kia vô hiệu hóa, và rằng chắc hẳn nước Mỹ không hề có một y sĩ nào phạm tội gian lận 

bao giờ. 

 Trong khi chưa biết sự hí hửng mừng chiến thắng của những kẻ ra lệnh bố ráp sẽ kéo dài được bao lâu thì đã 

thấy những hậu quả sơ khởi của cuộc hành quân ấy hiện ra rất sớm. Từ một vài nơi trong tiểu bang California, 

đã có lác đác một số vụ khiêu khích, chửi xéo hoặc chửi thẳng của một số dân bản xứ để làm nhục người tỵ 

nạn VN. Ít ra cũng có hai bác sĩ Mỹ thuộc thành phần lương thiện bày tỏ sự bất mãn về cái cung cách đã được 

dùng để bắt bớ vài chục y sĩ người Việt. Nhật báo San Jose Mercury News đã đăng lời của BS Lionel Nelson, 

phó chủ tịch Hội Y Tế Santa Clara theo đó, ông ta “ghét cái trò hằn học đầy thiên kiến nhằm vào một nhóm 

thiểu số”, - và lời của bác sĩ Philip Benaron, giám đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara: “Tôi rất ghét cái trò vơ đũa 

cả nắm.” (Mercury News 16-2-84) 

 Tình thương lẫn nhau của người Việt lưu vong đã được thử thách rất gay go trong vụ bắt bớ ồn ào này. Nhật 

báo Register, tờ báo có số phát hành lớn nhất vùng Orange County, là vùng có đông người tỵ nạn VN nhất 

nước Mỹ, và cũng là vùng có số y sĩ và dược sĩ bị lùng bắt đông nhất, đã chơi trò tiểu nhân và giả nhân giả 

nghĩa rất vụng về. Trong những ngày đầu của vụ bố ráp, tờ báo ấy chạy tít lớn trang nhất những hình ảnh và 

tin tức rất ô nhục cho người tỵ nạn VN. Những tin tức rõ rệt đã chế thêm dầu vào lửa, làm cho dân bản xứ 

thêm thù ghét người tỵ nạn VN trong vùng. Sau đó tờ báo này lại làm ra vẻ nhân đức bằng cách phỏng vấn 

một y sĩ Việt chuyên về khoa phân tâm. Với sự vội vàng và với tinh thần của một kẻ chỉ biết lo cho riêng mình, 

ông y sĩ này đã mau mắn trả lời cuộc phỏng vấn của tờ báo kia rằng ông ta cảm thấy “nhục nhã sau vụ bắt bớ 

này”, rằng “sau vụ ấy thì người ta cho rằng những người trí thức VN chẳng tốt đẹp gì hơn những người cầm 

quyền của chính quyền thối nát ở Nam VN ngày trước”. Ông y sĩ này còn khuyên đồng bào của ông ‘can đảm 

cộng tác với người bản xứ để chặn các sự phạm pháp ấy”. Phản ứng của ông y sĩ phân tâm này chắc chắn đã 

làm cho nhà cầm quyền bản xứ hài lòng, lời cung khai nhục nhã ấy cho thấy ông y sĩ này tin tưởng rằng công 

lý của cường quốc Mỹ là thứ công lý có giá trị tuyệt đối, và rằng các nghi can đã hoàn toàn có tội, dầu rằng họ 

chưa được mang ra xét xử. Biết rằng số người lưu vong chỉ còn một thứ khí giới tinh thần là tình thương lẫn 

nhau, nên những kẻ chủ xướng vụ bố ráp y sĩ tỵ nạn VN đã mưu tìm tác dụng khủng bố để diệt nốt thứ khí 

giới tối hậu đó của người Việt. Tác dụng ấy nhằm làm cho tập thể tỵ nạn Việt tại California cúi mặt xuống, rồi 

vì quá nhục nhã, quá sợ sệt nên sẽ không dám than thở khiếu nại gì nữa. Dầu cho sau này có khám phá được 

những sự “bất thường” trong thủ tục và cung cách bắt bớ thì cũng đã muộn rối! 

 Nhà cầm quyền bản xứ tiểu bang đã đạt được tác dụng ấy. Vì quá sợ hãi, lại cộng thêm tính ích kỷ vừa được 

nuôi dưỡng, vừa được tăng cường sau gần mười năm học hỏi được ở nền văn minh trả góp xứ người nên 

khối người Việt tỵ nạn đã hằn học trút hết sự tức giận và lo âu cũng như sự khiếp nhược lên đầu các nghi can. 

 Nước Mỹ vẫn tự hào là quốc gia dẫn đầu thế giới về sự cung cấp an toàn pháp lý cho các nghi can, với 

nguyên tắc Habeas Corpus thâu nhận được từ hệ thống luật pháp Anh quốc. Các nghi can đều được suy đoán 

là vô tội cho tới khi quyền công tố trưng được bằng chứng ngược lại. Nhưng nhìn vào cung cách bắt bớ trong 

vụ Medical 1984, ít có người tỵ nạn Việt còn muốn tin rằng họ sẽ tiếp tục được hưởng sự an toàn pháp lý cũng 

như sự an toàn chính trị tại nước Mỹ nữa. 

Chỉ vài ngay sau vụ bố ráp là những hậu quả chụp lên đầu đám dân tỵ nạn Việt. Vốn đã chẳng được coi trọng 

từ khi lưu vong, nay họ càng bị khinh miệt, bị chụp mũ, bị lên án, bị thiệt tại sở làm, trong việc kinh doanh, tóm 



22 

 

lại, bị thiệt hại ghê gớm trong mọi lãnh vực của đời sống hằng ngày. Chỉ trong giấy lát, nhân dân Mỹ đã mau lẹ 

và dễ dàng quên các thành tích siêu việt của người tỵ nạn Việt từ năm 1975 ở các địa hạt giáo dục, kinh tế, 

hội nhập văn hóa,v.v... 

 Tác dụng khủng bố trong vụ bố ráp Medical 1984 đã làm tê liệt ý chí của người tỵ nạn VN, và đau lòng hơn 

nữa, tác dụng ấy đã đưa sự khiếp nhược của người tỵ nạn VN đi xa hơn nữa đến độ phạm vào các tội ác văn 

hóa hèn hạ chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc VN: truyền thống bao dung và nhân ái không còn nữa, thay 

vào đó, người ta chỉ còn nghĩ đến chủ nghía ich kỷ và hưởng thụ, và rất hẳn nhiên quên hẳn những nhục nhã 

và thiệt thòi ghê gớm của các nghi can. Những đau đớn và thiệt thòi của thân nhân các nghi can dĩ nhiên lại 

còn bị khối người tỵ nạn VN ngó lơ một cách tàn nhẫn hơn nữa. Người ta đã cố tình muốn quên rằng các nghi 

can vẫn chỉ là con người, và quan trọng hơn nữa, các nghi can vẫn còn là những người Việt. 

 Tác dụng khủng bố trong sự bố ráp Medical 1984 không phải chỉ có làm tê liệt ý chí của người tỵ nạn Việt nói 

chung. Nó còn làm cho con người trong mỗi người tỵ nạn Việt Nam xuống thấp, thấp nhất, kể từ khi họ được 

chào đời là người Việt. Đáng buồn hơn nữa là sự hèn nhát và sợ sệt ấy lan ra đến cả giới trẻ, đến cả thành 

phần mà người ta tưởng phải giữ được trọn vẹn sự hiên ngang của giòng giống Việt. 

 Cơ hội đáng buồn để kiểm chứng nhận xét trên đây đã đến, khi chúng tôi được hân hạnh thuyết trình về đề tài 

“Giữ gìn truyền thống Việt Nam” tại một khóa tu nghiệp cho các trưởng cao cấp của Hội Hướng Đạo Việt Nam 

tại Hải ngoại do Hội Đồng Trung Ương của Hội này tổ chức tại Orange County ba tháng sau khi xảy ra vụ bố 

ráp Medical 1984. Chúng tôi còn nhớ rõ khuôn mặt một số Trưởng trẻ ngồi ở cánh trái của địa điểm thuyết 

trình. Họ nghe bài thuyết trình của chúng tôi với vẻ sợ sệt, lo âu và kinh hoàng rõ rệt. Đến phần góp ý kiến, 

một trong các Trưởng trẻ ấy lên tiếng yêu cầu mọi người đừng có “Fight Back” người Mỹ trong vụ Medical, 

hàm ý mọi người Việt trong chúng ta trên đất Mỹ đều có tội cả! 

 Vị Trưởng trẻ này phát biểu trong tinh thần cúi mặt như thế, và lại phát biểu bằng tiếng Anh nên chúng tôi tò 

mò tìm hiểu lai lịch của anh ta. Được biết nhóm của anh ta thuộc về một đơn vị Hướng Đạo Mỹ, hòan toàn tự 

đặt dưới sự chỉ huy của Hướng Đạo Mỹ. Chúng tôi đau đớn khi nhớ lại rằng trong phong trào Hướng Đạo VN, 

các Trưởng luôn luôn có bổn phận thiêng liêng dìu dắt các em Hướng Đạo Sinh trung thành với Tổ Quốc. Nay 

thì các Trưởng trẻ này đang dìu dắt các em bé Việt tỵ nạn trung thành với Mẫu Quốc Mỹ. Chúng tôi chưa có 

thời giờ hỏi thêm xem tên đơn vị Hướng Đạo do quý vị Trưởng trẻ ấy lãnh đạo là gì, nhưng nếu có dịp gặp lại, 

chúng tôi sẽ kính cẩn đề nghị tặng cho đơn vị ấy cái tên là đơn vị Hướng Đạo Lê Chiêu Thống để phù hợp với 

tinh thần khuyển mã với Mẫu Quốc mà các Trưởng ấy đang thi đua hăng say truyền bá trong giới trẻ tỵ nạn 

VN. 

 Những người cầm quyền hữu trách tiểu bang California không thể trốn được trách nhiệm nặng nề của mình vì 

đã thực hiện cuộc bố ráp nặng tính chất trình diễn, cũng như nặng tác dụng khủng bố trong vụ Medical 1984 

đến nỗi gây đau đớn, tủi nhục oan uổng cũng như thiệt thòi rất sâu nặng cho đa số người Việt lương thiện và 

vô tội đang sống nhờ tại nước Mỹ. Họ đã CHỈ HUY tất cả họ phải TIÊN LIỆU. Khi ra lệnh bố ráp vài chục y sĩ 

Việt bị tình nghi phạm pháp, họ có giây phút nào nghĩ rằng cái lối làm vịêc nặng phần trình diễn ấy sẽ vô cùng 

tai hại cho những người Việt vô tội không? Nếu vì kém suy xét, kém hiểu biết mà hành động như thế thì rất tội 

nghiệp cho đại cường quốc Mỹ có những công bộc kém thông minh như vậy. Nếu vì độc ác mà hành động 

như thế, nghĩa là coi thường đời sống tinh thần của những người Việt vô tội thì lại còn đáng lên án hơn nữa, vì 

sự độc ác ấy làm cho các khẩu hiệu quảng đại và bác ái ghi trên tượng Nữ Thần Tự Do ngoài khơi hải càng 

New York trở thành lố bịch. 

 Ít lâu trước khi xảy ra vụ bố ráp ô nhục này, cảnh sát viên Sperl tại Nam California đã mau lẹ nổ súng bắn 

chết một em bé Mỹ da đen mới lên năm tuổi, vì em nhỏ này cầm một khẩu súng lục giả chĩa vào Sperl. Một bồi 

thẩm đoàn đã nhất trí biểu quyết cho anh ta “vô tội” trong vụ bắn chết em bé đó. Thế mà về sau, Sperl lại vô 

đơn đòi bồi thường 25 triệu mỹ kim để đền bù “những sự thiệt hại về tinh thần do sự căng thẳng mà anh ta 

phải chịu” sau vụ giết người ấy. 
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 Những đau đớn và thiệt hại tinh thần của Sperl làm sao có được chút chính nghĩa nào, và tầm vóc của sự đòi 

bồi thường ấy làm sao sánh được với những thiệt thòi không đo lường được mà hàng trăm ngàn người tỵ nạn 

Việt phải chịu một cách hết sức phi lý. Đó là chưa kể rằng nhửng thiệt thòi ấy sẽ không ghê gớm đến mức ấy, 

nếu giới hữu trách Mỹ và báo chí Mỹ không phóng đại, vơ đũa cả nắm để chế thêm dầu vào lửa! 

 Cảnh sát viên Sperl vì quá sợ chết nên giết người vội vàng mà còn được miễn tố, rồi lại còn đòi bồi thường 25 

triệu mỹ kim “thiệt hại tinh thần”. hàng trăm ngàn người tỵ nạn VN vô tội bỗng nhiên trở thành nạn nhân của vụ 

án luật rừng “Cháy Thành Vạ Lây” thì sẽ kiện tại tòa nào để đòi bồi thường, và luật pháp trần tục của hành tinh 

này có đủ sáng suốt không, để tìm được khoản bồi thường xứng đáng với nỗi thống khổ vô biên của hàng 

trăm ngàn người Việt ấy? Ngôn ngữ Mỹ thường hay nại từ ngữ HUMAN DECENCY (cách đối xử hợp với nhân 

tính) để đòi người ta phải cư xử nhân đạo tối thiểu. Trong vụ bố ráp Medical 1984, giới hữu trách điều khiển 

đã trắng trợn thay thế từ ngữ ấy bằng từ ngữ HUMAN TYRANNY (sự tàn bạo của con người). 

 Một trong các nét đặc biệt của xã hội Mỹ là dành cho mọi nhóm, mọi phe cơ hội để lên tiếng bênh vực hoặc 

tranh đấu cho quyền lợi riêng của mỗi phe nhóm. Trong xã hội ấy, kẻ nào nhóm nào im lặng là bị coi như đã 

rất hài lòng về số phận của mình, và vì hài lòng như thế nên sẽ không có ai tự động tranh đấu cho quyền lợi 

của kẻ ấy nữa. 

  Điều này đã được nghiệm rất đúng với trường hợp khối người Việt lưu vong trong vụ bố ráp Medical 1984. 

Có một điều khác biệt rất lớn giữa trường hợp và các trường hợp thiệt hại cho quyền lợi của các cộng đồng 

thiểu số khác tại Mỹ. Sự khác biệt ấy là trong vụ bố ráp y sĩ tỵ nạn VN, nhà cầm quyền bản xứ địa phương 

ngay từ đầu đã tìm cách chặn mọi cơ hội lên tiếng của những người Việt khác bằng tác dụng khủng bố. Thủ 

đoạn kém văn minh ấy lại còn được sự đồng lõa tích cực của ngành truyền thông Mỹ. Giả dụ rằng hàng ngũ 

người tỵ nạn VN còn có những người, những nhóm giữ được khi phách Việt để lên tiếng thì sẽ lên tiếng bằng 

cách nào? Báo chí và truyền hình Mỹ đã biến thánh công cụ truyền thông của nhà cầm quyền bản xứ địa 

phương thì làm sao tiếng nói của người tỵ nạn cất lên đựơc? 

Trên thực tế, đã có một vài hình thức lên tiếng của người tỵ nạn Việt tại tiểu bang California. Tiếng nói được 

chờ đợi nhiều nhất là tiếng nói từ phía một tổ chức tạm thời của giới y sĩ Việt được coi là một thứ Hội Đồng 

Lãnh Đạo của y sĩ Việt tại California. Người đại diện cho tồ chức nghề nghiệp chỉ nói được có hai điều, và chỉ 

là hai điều chứa đầy tinh thần cúi mặt và khiếp nhược. Thứ nhất là dịch câu “Con sâu làm rầu nồi canh” sang 

Anh ngữ để phân trần với dân bản xứ, và thứ hai là lời tuyên bố rằng Y sĩ đoàn VN đã cảnh cáo từ nhiều 

tháng trước về “nguy cơ của sự gian lận Medical”. Cái tổ chức chuyên nghiệp này cũng đã lại võ đoán tin rằng 

những nghi can đều hòan toàn có tội, mặc dầu chưa có một ai được mang ra xét xử! 

  Tiếng nói thứ hai là tiếng nói của giới luật gia tỵ nạn VN. Được biết rằng giới này có hai tổ chức, mệnh danh 

là Hội Luật Gia VN, một tại phía Tây nước Mỹ, và một ở phía Đông nước Mỹ. Với sự lan truyền cực kỳ mau lẹ 

của kỷ nguyên truyền thông bằng vệ tinh và video, chắc chắn quý vị luật gia Việt này phải biết cuộc bố ráp y sị 

tỵ nạn VN. Đây là vấn đề thuần túy thuộc lãnh vực luật pháp nên theo sự thuận lý thông thường thì các vị ấy 

phải là những người đầu tiên lên tiếng. Người ta càng chờ đợi từ hai tổ chức luật gia ấy thì lại càng thất vọng, 

vì chỉ thấy có một sự im lặng rất nặng nề chẳng chút vẻ vang nào từ phía các luật gia ấy. 

 Chỉ có một luật gia lên tiếng để rửa mặt cho hàng trăm luật gia tỵ nạn VN. Đó là luật sư Nguyễn Đình Sơn, kể 

như một trong vài luật gia đâù tiên của người Việt mau lẹ nối tiếp nghề phụ tá công lý của ông ta khi tới đất 

Mỹ. Luật sư Sơn nói với một tờ báo Mỹ phỏng vấn ông ta rằng cái lối bắt bớ ồn ào như thế sẽ gây thiên kiến 

bất lợi cho người Việt tại Mỹ. Ông Sơn lên án cái trò “truy tố có chọn lựa” ấy. 

 Cái gọi là làng báo Việt ngữ tại phía Nam California cũng lên tiếng, hầu hết chỉ viết hùa theo tin tức và thông 

cáo của nhà cầm quyền và cảnh sát bản xứ đưa ra. Đáng chú ý nhất là có một số tờ báo đặng nhận xét rất 

hằn học với một số y sĩ nghi can. Một sự tìm hiểu sau đó cho thấy rằng cái lý do cao cả khiến cho các tờ báo 

ấy hằn học lên án các nghi can là kết quả của sự van xin quảng cáo nên các tờ báo kia mượn dịp bố ráp để 

trút hết sự thù hận vô cùng bần tiện lên đầu đám nghi can. Cái đám cầm bút nhỏ nhen ấy không có được sự 



24 

 

thông minh tối thiểu để hiểu rằng người tỵ nạn VN càng gay gắt lên án đám nghi can thì chỉ làm cho tác dụng 

khủng bố của chính quyền bản xứ được biện minh, và được bào chữa nếu lỡ có ai nêu lên được những sự 

bất thường trong cung cách bố ráp đầy tính chất hát bội ấy. 

 Tiếng nói hằn học nhất đăng trên một vài tờ báo Việt ngữ tại Mỹ là tiếng nói của một “ông nhà báo kiêm trí 

thức do Mỹ đào tạo”. Ai đọc cũng phải ngạc nhiên vì lời lẽ cực kỳ thù hận của bài báo ấy nhằm vào các y sĩ 

nghi can. Thế rồi sự tìm hiểu lý do sâu xa đằng sau bài báo cay cú ấy cho thấy rằng ông nhà báo kiêm trí thức 

kia có một cô con gái đang học ngành thuốc. Trong sự lo xa của tinh thần vị kỷ tuyệt đối, cũng như trong tinh 

thần văn hóa Lê Chiêu Thống, ông ta sợ rồi đây, khi cô con gái tốt nghiệp thầy thuốc Mỹ đào tạo, có thể cô ta 

sẽ không có thân chủ! 

Hai Tiếng Nói Can Đảm Trong Biển Người Khiếp Nhược 

 Mãi tới nửa tháng sau ngày bố ráp tập thể một số y sĩ tỵ nạn VN, nghĩa là sau khi tác dụng khủng bố tàn bạo 

của cuộc bố ráp, và sau khi lời loan tin đầy ác ý của nhật báo The Register (xuất bản ngay tại vùng Orange 

County) đã gây cho nhiều người tỵ nạn VN lương thiện vết thương tinh thần khó có hy vọng hàn gắn, thì người 

ta mới thấy nhật báo The Los Angelos Times dành cho bác sĩ Trần Ngọc Ninh, chủ tịch y sĩ đoàn VN tại Bắc 

Mỹ cơ hội lên tiếng. Với phong thái và khí phách của một người ý thức đầy đủ được sức mạnh và chính nghĩa 

của minh, ngày 29-2-1984, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh nói thẳng với chính quyền và nhân dân Mỹ rằng cuộc bố 

ráp này mang tính chất kỳ thị. Ông ta đã đưa cho nhà báo Mỹ xem chín trang giấy kín đầy tên tuổi của hàng 

trăm bác sĩ Mỹ phạm tội gian lận Medical. Bác sĩ Ninh  nghiêm khắc lên án lối bắt bớ “hàng loạt” y sĩ VN, trong 

khi theo thông lệ, mọi y sĩ phạm pháp đều chỉ nên được xét xử trên căn bản từng trường hợp cá nhân, rồi Bác 

sĩ Ninh nhắc nhở ngay cả giới tư pháp Mỹ rằng “công lý là sự không kỳ thị”. Điểm then chốt trong bài báo 

phỏng vấn BS Ninh là lập luận của bộ tư pháp tiểu bang California, theo đó thì sở dĩ có vụ lùng bắt đồng thời 

nhiều người tình nghi ở khắp tiểu bang là “để họ không có thời giờ tẩu tán bằng chứng phạm pháp, như sổ 

sách, giấy tờ ở phòng mạch”. Lập luận mơ hồ và xảo trá ấy đã bị BS Ninh bác bỏ ngay. Theo ông, chẳng có gì 

là khó khăn khi biết tìm biết ai là người đã dùng phiếu Medical. Dùng hình ảnh một người lái xe gây tai nạn rồi 

bỏ chạy, BS Ninh nói rằng không thể nào trốn tránh được luật pháp nếu đã gian lận phiếu Medical. Ông thấy 

rằng cái lối bắt bớ ồn ào ấy làm cho người Việt “căm hận”, vì rằng cung cách ấy chỉ nên dùng để bắt các thứ 

tội thường phạm như Mafia, ma túy, v.v... Ông Ninh nhắc nhở người Mỹ rằng “một thầy thuốc không phải là 

một tên đạo tặc!” 

 Những lời đanh thép của BS Trần Ngọc Ninh làm cho người ta nhớ lại những lời lên tiếng đầy sợ sệt của 

nhìều người Việt khác được chính quyền và báo chí Mỹ dụ dỗ phát biểu. Những người ấy càng phát biểu một 

cách sợ sệt, càng giúp chính quyền lấp liếm tính cách ác ý cũng như những khía cạnh bất thường của vụ bố 

ráp. Tệ hại hơn nữa là những lời phát biểu sợ sệt ấy càng giúp cho chính quyền bản xứ bám lấy để chối cái tội 

đã VÔ CỚ GÂY THIỆT HẠI CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ TỘI. 

 Đáng buồn hơn nữa là những người khiếp nhược kia đã tưởng rằng khi họ hung hăng trút căm hờn lên đầu 

những người bị tình nghi thì họ sẽ được coi là “trong trắng hơn, đạo đức hơn”. Ảo tưởng ấy làm cho họ không 

nhìn thấy một thực tại rất tàn nhẫn, không gì có thể xóa được: trong cảnh sống nhờ xứ người, mỗi cá nhân 

của một cộng đồng thiểu số có tự do để không cho người khác chia sẻ hạnh phúc của mình, nhưng khi xảy ra 

chuyện ô nhục, dầu chỉ do một vài cá nhân lẻ tẻ của cộng đồng gây ra, thì cái khối đa số của người bản xứ lúc 

nào cũng chụp sự ô nhục ấy lên đầu toàn thể cộng đồng thiểu số liên hệ. Đó là cái giá phải trả khi phải từ bỏ 

quê hương tìm một đời sống khác ở xứ người. Và đó là một trong NHỮNG BẤT HẠNH CỦA TỰ DO mà nhà 

văn Nga lưu vong Vladimir Boukovsky chua chát nhận xét sau khi ông ta tìm được tự do tại Tây phương tháng 

12 năm 1976. 

Tiếng nói can đảm thứ hai là của nữ Bác sĩ Quỳnh Kiều. Ngày 9-5-1985, BS Quỳnh Kiều đọc một tuyên ngôn 

quan trọng trước một tổ chức của người Mỹ tên là Ủy Hội Phụ Trách Các Mối Liên Lạc Giữa Con Người Với 

Nhau của vùng Orange County, chủ điểm là nhắc nhở Ủy Hội về những sự bất thường và phi lý trong vụ bố 



25 

 

ráp Medical tháng 2 năm 1984, đồng thời còn thông báo cho Ủy Hội biết nhiều điều đáng buồn khác nữa có 

thể làm tổn hại uy tín của nước Mỹ trước dư luận thế giới. 

 Nhờ tuyên ngôn này, người ta mới được biết rằng chỉ 13 ngày sau vụ bố ráp Medical ở tiểu bang California. 

Chương Trình Giúp Đỡ Trẻ Em, Phụ Nữ và Trẻ Sơ Sinh thường gọi tắt là WIC (Women, Infant, Children 

Program) công bố một danh sách gồm 53 y sĩ hành nghề tại hai vùng Los Angeles County và Orange County 

bị loại ra khỏi chương trình ấy. Các chức viên hữu trách của chương trình ấy nhận xét rằng trong danh sách 

này, “tất cả các bác sĩ, chỉ trừ có hai người, đều có tên là người Đông Dương”. Các y sĩ trong danh sách này 

không bị tố cáo là đã phạm tội, nhưng bị coi là đã nộp những tờ kết quả không đúng sự thật để các thân chủ 

của họ có thể được hưởng chương trình WIC. 

Cũng vì bị kê tên vào danh sách ấy một cách hết sức phi lý, BS Quỳnh Kiều chính thức yêu cầu nhân vật lập 

pháp vùng bà cư ngụ lên tiếng can thiệp để phục hồi danh dự và uy tín cho các y sĩ nạn nhân. Kết quả là cơ 

quan liên hệ của tiểu bang California phải phục hồi cho BS Quỳnh Kiều quyền tham dự chương trình WIC. Sau 

đó, nhiều y sĩ Việt khác cũng được phục hồi quyền ấy. Giới hữu trách của tiểu bang chỉ đưa ra có một lời giải 

thích rất kém văn minh: “Đó là lỗi lầm của thư ký”. Dĩ nhiên là đã không có một lời xin lỗi tối thiểu nào gửi tới 

các nạn nhân. Ở một bản khác của bản tuyên ngôn, BS Quỳnh Kiều vạch rõ là tại California, cứ mỗi sáu 

tháng, chính quyền lại công bố một bản tin của cơ quan y tế ghi chừng 100 tên của các bác sĩ bị cấm không 

được tham gia chương trình Medical vì họ phạm tội gian lận, và trong danh sách của mỗi sáu tháng ấy, chỉ có 

vài người thuộc thành phần thiểu số. Thế mà cơ quan tư pháp tiểu bang lại cố ý chỉ lựa ra tên tuổi các bác sĩ 

người Việt, rồi lập ra những lực lượng đặc nhiệm có tên là Southeast Asian Prosecution, một danh xưng nghe 

sặc mùi những ngày ồn ào của bọn quá khích Ku Klux Klan. Người ta nhớ rằng ngay sau vụ bố ráp, bộ trưởng 

tư pháp tiểu bang California lên đài truyền hình ước lượng rằng số tiền gian lận trog các vụ Medical liên hệ  tới 

các bác sĩ người Việt lên tới gần 30 triệu mỹ kim! 

Ở đoạn chót của bản tuyên ngôn, BS Quỳnh Kiều nêu một dữ kiện đáng chú ý khác: hơn 90% các vụ gian lận 

về y tế đều có thủ phạm là các bác sĩ người da trắng. Biết rằng không dễ mà một người tỵ nạn Việt có thể lấy 

được bằng hành nghề y khoa tại Mỹ, thế mà có tới 10% số bác sĩ tỵ nạn VN bị cơ quan kiểm soát kế tóan tiểu 

bang hằn học làm khó dễ về sổ sách kế toán. Sự kỳ thị quá lộ liễu này có ở mọi cấp, từ quyền hành chính cho 

tới quyền tư pháp. 

 BS Kiều kết luận trong tuyên ngôn: “Người Nhật đã phải mất gần 40 năm mới làm cho người Mỹ nhìn nhận 

rằng sự tập trung giam giữ họ thời Thế Chiến II đã không có lý do biện minh được, còn các cựu quân nhân Mỹ 

chiến đấu tại VN chỉ mới được phục hồi danh dự trong tùân này. Đừng nên để cho người ta phải nói rằng 

người tỵ nạn sẽ còn phải chờ nhiều năm nữa mới vượt được hàng rào thành kiến.” 

     Khi nhìn lại bầu không khí khiếp nhược bao trùm khắp cộng đồng người tỵ nạn Việt tại California, nhìn lại 

sự khiếp nhược của đa số bác sĩ Việt mặc dầu đa số này không dính líu vào vụ bố ráp, người ta mới đánh giá 

được đúng mức thái độ can đảm và hiên ngang của bác sĩ Quỳnh Kiều. Bà đã coi thường mọi hậu quả để dấn 

thân và tích cực bảo vệ danh dự cho toàn thể người tỵ nạn Việt đang sống trên đất Mỹ. Vì đã có quá nhiều cơ 

hội để nhìn thấy rằng vô ơn là thói quen của quần chúng Việt, chúng tôi không tin rằng có nhiều người Việt 

biết ơn cử chỉ can đảm và cao quý của nữ bác sĩ Quỳnh Kiều trong vụ bố ráp luật rừng Medical năm 1984. 

Người tỵ nạn VN không ngạc nhiên khi biết rằng cơ quan hữu trách tiểu bang không hề ngỏ lời xin lỗi các nạn 

nhân bị oan uổng hết sức trắng trợn trong chương trình WIC khi những người Việt ấy nhớ lại rằng đã có nhận 

xét sau đây về những kẻ đang nắm quyền hành: “Quyền hành làm cho người ta trở nên tham lam, độc ác và 

ngu xuẩn”. Nay, nhân vụ WIC liên hệ tới vụ bố ráp Medical năm 1984, ta có thể thêm một đoạn nữa vào nhận 

xét ấy để có nhận xét sau đây: “Quyền hành làm cho người ta trở nên tham lam, độc ác, ngu xuẩn và hèn 

nhát, đế nỗi không dám có được chút can đảm tối thiểu, dầu chỉ là để ngỏ lời xin lỗi những người đã bị chính 

mình gây ra những thiệt hại vật chất và tinh thần.” 

Các bác sĩ tỵ nạn VN nạn nhân của vụ kỳ thị bỉ ổi này, cũng như khối người tỵ nạn VN, sẽ tìm được một chút 
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an ủi, khi đọc lời tuyên bố của Thẩm Phán Tòa Thượng Phẩm Orange County là Ragnar Engebretsen về sự 

lương thiện của chính quyền bản xứ: “Đã lâu rồi, tôi không còn tin rằng chính phủ hành động trên căn bản hợp 

lý nữa”. Lời tuyên bố này được nhật báo The Register đăng tại số báo đề ngày 26- 3-1986, trang 8/1. 

Những giới chức hữu  trách của chính quyền bản xứ ra lệnh mở cuộc bố ráp các bác sĩ tỵ nạn VN năm 1984 

chắc sẽ kém vui, kém hăng hái, khi đọc các thống kê về sự phạm tội của giới y sĩ da trắng. Riêng cho tiểu 

bang California, bản thống kê đã được duyệt lại và được cập nhật hóa vào cuối năm 1983 do bộ Y tế tại 

Sacramento phổ biến đã ghi đầy đủ danh tánh 100 y sĩ Mỹ da trắng bị treo bằng hành nghề vô hạn định về tội 

gian lận Medical, chưa kể nhiều bệnh viện hoặc nhóm bệnh viện cũng phạm tội gian lận như thề. Chỉ riêng phụ 

bản A của Bộ Tư Pháp tiểu bang California cho năm 1983 đã liệt kê tên của 16 bác sĩ Mỹ bị xác nhận có phạm 

tội gain lận về trợ cấp y tế và bị treo bằng. 

Tờ báo chuyên nghiệp của y giới là American Medical News, đề ngày 10-2-1984, kê khai tên của 5 y sĩ Mỹ 

thuộc thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, đã thú nhận có phạm tội làm phiếu Medical giả để chia 

nhau lãnh số tiền 200.000 mỹ kim. Cũng tờ báo ấy, đề ngày 17-2-1984, cho hay là Bộ Y tế tiểu bang New York 

phổ biến trong bản tường trình hàng năm cho năm 1983 cho hay đã ghi được 819 vụ lỗi lầm, gian lận, phạm 

pháp của y sĩ Mỹ, và hoàn tất thủ tục điều tra của 1.171 vụ gian lận khác. Bản tường trình còn bày tỏ sự lo 

ngại rằng các sự phạm pháp của y giới Mỹ có chiều hướng một ngày một gia tăng! 

 Cứ theo lời tuyên bố của các giới chức điều khiển vụ bố ráp Medical 1984 thì họ theo dõi gian lận Medical 

trong khối người tỵ nạn VN từ trước đó một năm. Nhưng người ta biết rằng ngay từ năm 1981, Bộ Tư Pháp 

liên bang Mỹ đã cấp ngân khỏan 93.000 mỹ kim để tài trợ một chương trình nghiên cứu kéo dài hai năm tại 

Viện Đại Học University of California Irvine để nghiên cứu sự gian lận của y giới đối với việc lạm dụng phiếu 

Medical. Chương trình ày do hai giáo sư Mỹ phụ trách là Gilbert Geis và Henry Pontell. Cụôc nghiên cứu đã 

xong, và tài liệu chỉ còn chờ được công bố. Theo tài liệu ấy thì “sự gian lận về Medical phổ thông và lan rộng 

đến nỗi bất cứ nơi nào mà chính quyền chĩa mũi vào cũng đều tìm thấy được ngay những sự gian lận”. 

 Giáo sư Geis cho biết rằng ngành y khoa tại Mỹ không coi sự gian lận là một vấn đề nghiêm trọng. Họ che 

chở lẫn nhau. Một y sĩ thọ hình xong về tội gian lận, lại được chỉ định trở lại là thành phần trong Ban Quản Đốc 

một bệnh viện lớn. Sau hết, tài liệu ấy nói rõ rằng “Trò gian lận Medical chẳng phải là độc quyền, và chẳng 

phải chỉ giới hạn trong cộng động người tỵ nạn”. 

 Câu hỏi chua chát đặt ra ở đây là tại sao, nhật báo The Register ở Nam California chờ tới ngày 21-3-1984, 

nghĩa là hơn một tháng sau khi tờ báo ấy hằn học và hung hãn loan tin bố ráp rồi mới công bố kết quả cuộc 

nghiên cứu của viện đại học UCI? Phải chăng là để sự loan tin rõ rệt có ác ý đủ thời giờ gây tác hại mong 

muốn rồi mới làm một cử chỉ vớt vát chậm chạp? Có nên hiểu rằng tác phong bần tiện ấy là triết lý chức 

nghiệp của báo chí một cường quốc không? 

Công Lý Mỹ: Huyền Thoại và Thực Tại 

 Rất ít người Việt tại Mỹ được biết các nghi can trong vụ bố ráp Medical được đối xử như thế nào trước khi họ 

được mang ra xét xử trước tòa có thẩm quyền. Người ta phải chờ một năm sau đó mới được biết một số chi 

tiết về cách đối xử trong vụ này và những chi tiết ấy không làm vẻ vang chút nào cho tiểu bang California là 

tiểu bang từng được tuần báo Pháp L’Express ca tụng là “tiểu bang luôn đi tiên phong cho nứơc Mỹ trong mọi 

lãnh vực”. Thí dụ các nghi can đã nhận được nhiều lời đe dọa để ép họ phải sớm nhận tội. Bây giờ, khi lý do 

sâu xa đưa tới vụ bố ráp ô nhục này đã được các luật sư bênh vực cho một số nghi can phơi ra ánh sáng thì 

những lời đe dọa kia mang một ý nghĩa khác. Vì mục đích và căn bản pháp lý của vụ bố ráp không vững cho 

nên những kẻ ra lệnh bố ráp đã muốn rằng phải có một số nghi can sớm nhận tội. Nếu có kẻ nhận tội sớm sủa 

thì tính cách chính đáng  trong mục đích của vụ bố ráp được coi là không thể bị dư luận dị nghị nữa. 

 Ngày 3 tháng 5 năm 1985, nhật báo Press-Telegram của ngừơi Mỹ xuất bản tại thành phố Long Beach đăng 

một bài dài của ký giả Joe Segura viết về vụ án Medical tỵ nạn VN. Bài báo nêu nhiều nhận xét nẩy lửa của ba 
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luật sư Mỹ da trắng đang bênh vực một số nghi can trong vụ bố ráp Medical năm 1984. Luật sư Robert L. 

Kennedy cho biết rằng sau khi các nghi can bị nhà cầm quyền bắt phải đưa mặt mũi ra cho đám chuyên viên 

truyền hình thâu hình rồi thì khi về đến trại giam, họ còn bị bọn cai tù ném cho họ lời đe dọa sau đây: “Ghe tàu 

đang chở để chở tụi bay hồi hương đó”. 

 Lời đe dọa ấy hiển nhiên có tác dụng tương đương với một sự tra tấn tinh thần, mà ngữ vựng pháp lý nước 

Mỹ gọi là Moral Torture, và hình thức tra tấn tinh thần như thế lại còn hiểm độc hơn sự tra tấn về thể xác, vì tra 

tấn tinh thần không để lại dấu vết gì trên thân thể của nạn nhân! Vậy thì chúng ta không còn ngạc nhiên nữa 

khi thấy có một số nghi can đã vội vàng nhắm mắt, cúi đầu nhận tội, và chịu lãnh hình phạt quá nặng, không 

tương xứng với tội phạm mà họ bị tình nghi. Bác sĩ Quỳnh Kiều dẫn chứng rằng có một nghi can đã nhận tội 

để được lãnh án một năm tù ở, năm năm treo bằng vì một tội trạng mà trị giá bằng tiền chưa tới 400 mỹ kim! 

 Ký giả Joe Segura trình bày ý kiến của ba luật sư Mỹ da trắng là luật sư Robert L. Kennedy, nữ luật sư Theo-

Poloynis-Engen và luật sư Alan May. Người Việt Nam rất nên ghi nhớ tên của luật sư Alan May. Bây giờ, giới 

tư pháp Mỹ coi ông ta như luật sư đương nhiên thay mặt cho quyền lợi của người tỵ nạn VN trên đất Mỹ. Ông 

May trước đây đã phục vụ trong quân lực Mỹ và chiến đấu sát cánh với QLVNCH trong chiến tranh VN. Ông 

đã kết với một cô gái Việt Nam, và sau năm 1075, người vợ Việt của ông ta bị thất lạc. Ông May vẫn tiếp tục 

tìm kiếm dấu vết của người vợ, và cho tới nay, ông vẫn chưa kết hôn lần thứ hai với một phụ nữ nào khác. 

Luật sư May có hai điều mà mà nhiều luật sư khác không có. Thứ nhất, ông hiểu rõ phong tục và văn hóa VN. 

Từ chỗ hiểu rõ ấy, ông ta rất xót thương cho những thiệt thòi của người tỵ nạn VN trên đất Mỹ. Sự thông cảm 

này đã mang lại cho ông ta ngọn lửa hứng khởi để những bài cãi của ông ta bênh vực người tỵ nạn VN luôn 

luôn có một sức mạnh tỏa ra từ lòng nhân ái và ngay thẳng cao độ của ông ta. Thứ hai, luật sư May là một 

trong những người Mỹ sáng suốt để hiểu rằng không phảỉ cái gì của nước Mỹ cũng đều là hay, là nhất cả. Và 

ông ta rất can đảm, bình tĩnh phê bình những sự xấu xa tồi tệ của nước Mỹ. 

Luật sư Kennedy cho biết rằng cuộc điều tra các y sĩ Việt tỵ nạn phản ảnh rất rõ rệt sự kỳ thị và thù nghịch  về 

chủng tộc. Nhận xét này được nữ luật sư Theo-Poloynis-Engen xác nhận và sự xác nhận này rất có ý nghĩa, 

vì rằng trước đây, nữ luật sư ấy làm việc cho văn phòng Thứ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California trong ban 

theo dõi sự gian lận về Medical. 

 Những lời xác nhận của nữ luật sư Engen cho thấy rằng các điều tra viên thuộc vùng Los Angeles đã điều tra 

năm chục vụ, trong số đó, chỉ có hai vụ nghi can không phải là người Đông Dương! 

 Khi được tờ Press-Telegram phỏng vấn qua điện thoại, nữ luật sư Engen khẳng định rằng cộng đồng tỵ nạn 

VN là con mồi “rất dễ bị ăn hiếp”. Rồi luật sư ấy cho biết thêm là khi còn làm việc cha ban điều tra về gian lận 

Medical bà ta đã nhận được “cả trăm đơn khiếu nại về gian lận. Thế mà các vụ gian lận ấy lại không bị truy tố. 

Không có ai ngó tới các vụ ấy”. Theo bà ta thì những vụ bị bỏ qua một bên như thế đều dính líu tới những số 

tiền gian lận rất lớn, hưng lại cũng dính líu tới những cơ sở rất lớn. Bà Engen nói: “Đó là vấn đề khiếp sợ. Họ 

không muốn đụng tới nhứng thứ dữ!” 

 Luật sư Alan May phát biểu rằng các y sĩ nghi can người Việt đã phải lãnh hình phạt nặng một cách quá 

đáng. Ông ta nói: “Trong số một vài người đã lãnh án, các y sĩ Việt đã lãnh nhiều năm tù hơn tổng số năm tù 

của tất cả các bác sĩ bị kết án gian lận Medical cho suốt năm 1984!” 

Luật sư Kennedy đưa ra nhiều điều tiết lộ đáng buồn khác. Cứ theo tin tức của chính quyền tiểu bang thì các y 

sĩ tỵ nạn VN đã gian lận tới cả mấy chục triệu mỹ kim, nhưng luật sư Kennedy cho biết rằng tổng số tiền năm 

trong 42 vụ bắt giữ chỉ lên tới 528 mỹ kim! Tính chất kỳ thị trong vụ bố ráp này quá lộ liễu, vì một kế toán viên 

người Mỹ da trắng chịu trách nhiệm vế sổ sách và giấy tờ cho một bác sĩ Việt nghi can thì lại không hề hấn gì. 

Theo lẽ thì bà ta cũng phản bị truy tố trong vụ bố ráp này! 

 Yếu tố đáng kể nhất trong vụ án luật rừng Medical 1984 là căn bản pháp lý của vụ bố ráp. Các luật sư biện hộ 

trong vụ Medical này tố cáo rằng chỉ vì muốn giữ cho ngân khỏan của tiểu bang và của liên bang cấp cho một 



28 

 

chương trình gọi là dự án Đông Nam Á khỏi bị cắt vì bất lực (hiểu là dự án không đạt được các mục tiêu đề ra 

trong dự án để được cấp ngân khoản) mà giới hữu trách liên hệ đã dùng cò mồi cài bẫy để bắt giữ một số y sĩ 

tỵ nạn VN, hầu chứng tỏ cơ quan ấy có làm việc, có “đắc lực”. Lời tố cáo này của các luật sư có` kèm theo 

những con số để dẫn chứng. Theo dữ kiện này thì tiểu bang đài thọ 25% và liên bang đài thọ 75% của ngân 

khỏan cấp cho Dự Án ấy (nguyên văn danh xưng của cơ quan bằng Anh ngữ là Southeast Asian Project, gọi 

tắt là SEAP). Cơ quan chỉ mới ra được 15 vụ gian lận Medical, không đủ chứng minh là dự án hữu hiệu nên 

giới hữu trách liên hệ tìm vật tế thần hầu xin thêm ngân khoản. Họ đã tìm đựơc khối tỵ nạn VN làm vật tế thần 

rất dễ dàng vì khối người này chưa biết cách tự vệ theo luật chơi của Mỹ! 

Như vậy là căn bản pháp lý dùng để hình thành lý do bắt giữ các y sĩ và dược sĩ nghi can người Việt tỵ nạn đã 

bị luật sư Alan May đánh đổ dễ dàng: vì sợ bị cắt ngân khỏan nên cơ quan liên hệ của tiểu bang đã dàn cảnh, 

dùng cò mồi phục kích một số y sĩ và dược sĩ tỵ nạn VN, rồi hô hoán lên là họ gian lận Medical. Ngoại trừ 

trường hợp quyền tư pháp tiểu bang California chịu cúi mặt để cho thế giới bên ngoài kết án rằng công lý 

California là công lý luật rừng (ngôn ngữ báo chí và chính trị thế giới gọi thứ công lý ấy là Tóa Án Luật Rừng, 

hay là KANGAROO COURT) thì người ta không thấy căn bản nào vững để các tòa án Mỹ buộc tội các nghi 

can người Việt là gian lận Medical, trong khi họ chỉ phạm có một tội là tưởng rằng những tên cò mồi kia thực 

tình cần có một số y dược gửi về giúp thân nhân tại VN. 

Cái chiến thuật dùng người lương thiện làm vật tế thần để xin tiếp tục ngân khỏan cho một vài dự án nào đó, 

một chương trình nào đó quả thật đã làm cho người tỵ nạn VN hết sức kinh ngạc. Người ta thường thấy trên 

các đài truyền hình Mỹ và trong nhiều phim của điện ảnh Mỹ câu chuyện sau đây: để chứng minh sự hữu hiệu 

của một cơ quan hoặc của một định chế nào đó, hầu có lý do để xin thêm ngân khỏan, những kẻ điều khiển cơ 

quan ấy đã không từ nan những thủ đoạn man rợ nhất. Thí dụ: nhà thương thần kinh ép các bệnh nhân phải 

uống thuốc, phải chịu chích thuốc để rồi không điên cũng thành điên thật. Có thế thì nhà thương mới có đủ số 

“thống kê” để còn xin ngân khỏan cho năm tới, và cứ như thế. Đó là lối sống Mỹ và tinh thần Mỹ... Không ngờ 

kỹ thuật man rợ ấy nay lại được chính nhà cầm quyền tiểu bang California áp dụng và áp dụng với một cộng 

đồng thiểu số tỵ nạn từ trước tới nay vẫn luôn ở sự công bằng và quảng đại của cường quốc Mỹ. 

Một trong vài điều được nại ra đã làm cho nhà triệu phú xe hơi thể thao DeLorean đại thắng trong vụ án “cài 

bẫy” trong đó, chính quyền đã phục kích ông ta bằng cách dùng “cò mồi” để nhử ông ta và một vụ buôn chất 

ma túy, là tư cách của kẻ làm có mồi. Luật sư biện hộ cho DeLorean đã kịch liệt đả kích đạo đức của những 

kẻ làm có mồi hoặc làm điềm chỉ viên. Khi người ta đã dùng những kẻ vô đạo đức hoặc đã có tiền án để làm 

cò mồi thì căn bản pháp lý của sự cài bẩy đã bị triệt tiêu. Cũng nên nhắc lại là tại bất cứ chân trời nào, những 

ngừơi lương thiện và đạo đức sẽ không bao giờ chịu nhận làm vai trò cò mồi, dù cho số thù lao có thể rất hấp 

dẫn! 

Vụ bố ráp Medocal 1984 xẩy ra tại xã hội Mỹ. Khi mở cuộc hành quân qui mô ấy, các giới hữu trách Mỹ đã 

đưa ra nhiều lời dậy bảo người tỵ nạn VN, hàm ý rằng xã hội Mỹ không có các tệ đoan, rằng vụ bố ráp các 

nghi can người Việt từ đây sẽ tránh cho xã hội Mỹ các thói hư, tật xấu, v.v... 

 Người viết sách này vẫn còn nhớ những lời dậy bảo cao cả ấy, và từ đó đến nay, luôn luôn tâm niệm sẽ tìm 

đế những người phát biểu những lời cao cả ấy để xin được hôn chân như một tín đồ ngoan đạo xin được hôn 

chân Chúa Kitô, nếu quả thật nước Mỹ vĩ đại này không hề có những tệ đoan thường tình của bất cứ một xã 

hội nào của loài người. 

Tiếc rằng cơ hội để được xin hôn chân như thế không tới, mà lại nhận được lời lẽ xác nhận một điều đáng 

buồn, rất đáng buồn. Ba tuần sau khi xẩy ra vụ bố ráp Medical, tuần báo lớn của Mỹ là tờ US News & World 

Report đề ngày 5 tháng 3 năm 1984 đăng bài phỏng vấn một học giả khả kính người Mỹ da trắng là giáo sư 

Jerald Jellison về lối sống Mỹ bây giờ. Trong bài phỏng vấn ấy, ở ngay đoạn đầu, GS Jellison đã xác nhận: 

“Lừa bịp và gian lận hiện là nếp sống thông thường của xã hội Mỹ”. Rồi bài báo kêu gọi nhân dân Mỹ nên “trở 

lại nếp sống lương thiện”, sau khi nêu ra rất nhiều hình thức gian lận của dân Mỹ. 
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 Sau khi dậy bảo người tỵ nạn VN về xã hội Mỹ, các giới chức Mỹ thường ngụ ý rằng nước Mỹ là một xã hội 

“thượng tôn pháp luật”. Quả thật là nước Mỹ có một hệ thống luật pháp vĩ đại nhất thế giới, và luật pháp được 

đẻ ra mỗi ngày, mỗi tuần cũng nhiều nhất thế giới. Có nhiều luật lệ như vậy thì lẽ ra, nước Mỹ không bao giờ 

có người phạm pháp. Sự thật diễn ra đáng buồn hơn nhiều. Bản Hiến Pháp Mỹ được viết ra từ cách đây 200 

năm là bản văn luật cao nhất của nước Mỹ, và vừa được kỷ niệm 200 năm một cách rất ồn ào. Bản Hiến Pháp 

ấy cao cả đến mức nào? Có lẽ cao cả nhất là việc cấm không cho các nô lệ da đen được hưởng quyền đầu 

phiếu, và cao cả nhất là sự cổ võ các tiểu bang phía Nam nước Mỹ nên hăng hái mua bán nô lệ da đen vì đó 

là nguồn lợi tức chính yếu cho các tiểu bang ấy. Mãi tới 130 năm sau khi bản Hiến Pháp ấy ra đời, phụ nữ Mỹ 

mới được quyền bầu cử. 

Một  kết quả khác không làm cho nước Mỹ “thượng tôn luật pháp” hãnh diện chút nào. Đó là sự thiếu nhà tù 

để giam giữ các tội nhân. Chưa có quốc gia nào trong thế giới tự do có số tội nhân không ngớt gia tăng mỗi 

ngày như nước Mỹ. Vấn đề ưu tư lớn nhất hiện nay của các cấp hành chánh Mỹ là lo làm sao có đủ tiền để 

xây thêm nhà tù mới. Tại tiểu bang Texas, người ta bắt các tù nhân phải dậy thật sớm từ nửa đêm để lên xe đi 

từ trại giam tạm cấp thành phố đến trại giam chính thức cấp tiểu bang. Phải đi sớm như vậy mới hy vọng 

được nhà tù cấp tiểu bang thu nhận. Thành phố nào gửi tù đến trễ quá sẽ bị đuổi về! 

 Ngày 11 tháng 5 năm 1987, trùm cảnh sát Los Angeles là Daryl Gates đề nghị một công thức “xây nhà tù giá 

rẻ àm lại hữu hiệu”. Ông ta chủ trương xây hệ thống nhà tù y hệt các trại lính, chung quanh có hàng gài kẽm 

gai và có các bãi mìn. Nhiều luật gia Mỹ mau lẹ kịch liệt phản đối ý kiến ấy, họ nói rằng nhà tù kiểu ấy chỉ có 

trong Quần Đảo Ngục Tù Gulag của  đế quốc Sô Viết mà thôi! 

 Trận Đại Thắng Của Nghi Can Nguyễn Đình Bảng 

 BS Nguyễn Đình Bảng là một trong những y sĩ Việt tỵ nạn bị chính quyền tiểu bang nhét vào danh sách 

những ngừơi bị coi là đã phạm tội gian lận Medical trong vụ bố ráp tháng 2 năm 1984. Thay vì cúi mặt an 

phận, hoặc chỉ biết khoanh tay ngồi chờ sự định đoạt công lý của Mỹ, và chịu mọi thiệt thòi như nhiều đồng 

nghiệp khác, BS Bảng cương quyết chiến đấu đến cùng, vì ông hiểu rất rõ rằng đây không phải là một cuộc 

chiến cho an toàn pháp lý và an toàn chính trị của cá nhân ông mà còn là cuộc chiến cho an toàn và cho danh 

dự của người Việt nữa. Khi tự kiểm điểm và thấy mình không vi phạm luật lệ nào của tiểu bang, BS Bảng 

không thấy có lý do để đầu hàng trong một vụ án kỳ thị rất tồi tệ của lịch sử tư pháp nước Mỹ. 

 Một việc tự võ trang tinh thần mình bằng sự xác tín kể trên, BS Bảng còn được sự giúp đỡ tận tình của luật 

sư Alan May, một luật gia lương thiện của nứơc Mỹ rất thông cảm với những đau thương và thiệt thòi chồng 

chất của người tỵ nạn VN. Phần lớn sự thông cảm ấy bắt nguồn từ sự việc là luật sư May đã từng cầm súng 

chiến đấu tại VN bên cạnh quân lực VNCH. 

 Nhưng BS Bảng đã thiếu mất một khí giới mà ông ta tha thiết muốn có: đó là sự ủng hộ, dầu chỉ là về mặt tinh 

thần của đồng bào ông với một vụ án mà ông biết chắc chắn là kết quả sẽ có ảnh hửơng rất sâu xa đến đời 

sống tinh thần của mọi người Việt trên đất Mỹ. Về sự thiếu vắng đáng buồn này, luật sư May nhận xét: “Mặc 

dầu trong vụ án này, đồng bào của ông ta đã quay lưng lại nhưng ông ta vẫn tiếp tục can đảm và bình tĩnh đối 

phó với những thử thách trước mặt.” 

 Một trong những điểm mà luật sư May dùng để tấn công cơ quan đã truy tố các nghi can trong vụ Medical 

1984 là tư cách của những tên có mồi. Chỉ riêng phần ghi chép lại (transcript) cuộc chất vấn của luật sư May 

với tên co mồi trong vụ BS Bảng đã dầy tới 214 trang. Tên cò mồi này từ miền Bắc VN tới chứ không phải là 

người tỵ nạn VN đi thoát từ miền Nam VN nên hắn có lập trường chính trị rất khả nghi. Thế mà tòa đã cố ý 

chặn không cho luật sư May hỏi kỹ về lai lịch cũng như lập trường của tên cò mồi ấy. 

Đọc hồ sơ Nguyễn Đình Bảng, và một số vụ khác tương tự trong vụ án luật rừng Medical 1984, ngừơi ta tìm 

được một chút an ủi là những người tỵ nạn VN lương thiện và tự trọng không có ai muốn làm cái việc “cò mồi” 

cho chính quyền Mỹ để cài bẫy các y sĩ và nha sĩ tỵ nạn VN. Nhưng bên chút an ủi ấy lại có ngay một tủi nhục 
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mới và rất lớn: một nhân vật của chính quyền tiểu bang California đã xác nhận tại tòa là trong vụ này, có tới 

bốn bác sĩ và một dược sĩ tỵ nạn VN “cộng tác với chính quyền để bắt các đồng nghiệp của mình”. 

 Tên cò mồi người miền Bắc VN (và không phải là người tỵ nạn) khai trước tòa rằng hắn chưa hề gặp BS 

Bảng, hắn không bếit ông ta mặt mũi ra sao, cũng chưa hề đặt chân tới phòng mạch của ông ta, thế mà công 

tố viên lại có hồ sơ để ghép ông ta vào 13 tội trạng! Các nhân chứng khác cũng khai trước tòa rằng họ không 

có lý do nào để thù nghịch với ông Bảng và họ cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng tỏ rằng ông ta đã 

phạm tội gian lận Medical. 

 Vụ nghi can Nguyễn Đình Bảng được mang ra xử tại tòa có thẩm quyền vùng Orange County ngày 11 tháng 2 

năm 1986, với một bồi thẩm đoàn gồm 12 người TOÀN NGƯỜI MỸ DA TRẮNG. Nhưng cái bồi thẩm đoàn 

này đã cứu vãn được danh dự cho nền tư pháp Mỹ, vì họ vẫn còn giữ được sự lương thiện và lương tri để 

sáng suốt nhận định về vụ xử BS Bảng. 

 Sau khoảng một thời gian nghị luận không lâu, 12 người của bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu nhất trí bạch hóa 

trường hợp của BS Nguyễn Đình Bảng. Các bồi thẩm viên này đã bày tỏ sự tức giận của họ về vụ án này, vì 

họ nhận thấy ba điều quá rõ nơi chính quyền tiểu bang. Thứ nhất, là sự kỳ thị người thiểu số đã lộ liễu. Thư 

hai, chính quyền đã dùng thủ đoạn cài bẫy với các nạn nhân. Thứ ba, chính quyền đã hăng hái đưa ngừơi 

lương thiện vào ngồi tù để có thể xin thêm ngân khỏan cho một cơ quan nào đó. 

 Vì sự lương thiện của 12 bồi thẩm viên nói trên, phiên tòa ngày 11 tháng 2 năm 1986 đã đổi hẳn bản chất và 

mục đích. Nạn nhân Nguyễn Đình Bảng, ngoài sự được bạch hóa, được phục hồi danh dự, còn trở thành một 

nhân chứng lịch sử để đại diện cho nước VN xa xôi và nhỏ bé để chứng kiến một sự kiện hi hữu trong lịch sử 

tư pháp của đại cường quốc Mỹ. Trên thực tế phiên tòa này đã do các bồi thẩm viên ngồi để xử tội kỳ thị, tội 

thiếu lương thiện của chính quyền bản xứ tiểu bang cũng như tội thiếu sáng suốt và tội mù văn hóa của tên 

quan tòa đang thụ lý vụ Nguyễn Đình Bảng. 

Sự can đảm và lòng cương quyết chiến đấu cho lẽ phải và công lý của BS Bảng không phải chỉ “rửa mặt” cho 

cộng đồng người tỵ nạn VN sống trên đất Mỹ mà còn là sự “rửa mặt” ngay cho dân tộc Mỹ nữa, để nói với thế 

giới bên ngoài rằng dân tộc Mỹ vẫn còn có những người tôn trọng tinh thần công bằng trong nền công lý dân 

chủ của nước Mỹ. 

Trong buổi họp mặt tối ngày 1 tháng 3 năm 1986 để mừng chiến thắng của BS Nguyễn Đình Bảng, LS Alan 

May gửi tới cộng đồng người Việt trên đấy Mỹ thông điệp như sau: “Đừng tưởng rằng xứ này có dân chủ là 

đương nhiên có công bằng và công lý. Người tỵ nạn VN đã cúi mặt qúa nhiều sau khi họ tỵ nạn tại xứ này. 

Đừng cúi mặt nữa, hãy ngẩng đầu lên, và hãy dựa vào nhau để chiến đấu cho sự tồn tại và cho nhân quyền 

của quý vị. Đối với những kẻ đã ký trát giam các bác sĩ VN, người tỵ nạn VN hãy cho những kẻ ấy một sự 

trừng phạt: nhiều kẻ sắp tái ứng cử ghế thẩm phán. Bọn ấy rất cần phiếu. Trong các cuộc bầu cử, thường chỉ 

có 10% hoặc ít hơn nữa của tổng số phiếu là đủ định đoạt cuộc bầu cử. Người tỵ nạn VN hãy cho những kẻ 

ấy biết sức mạnh của người Việt tại đây.” 

BS Nguyễn Đình Bảng đã làm cho hai tờ báo lớn của người Mỹ da trắng thất vọng sâu xa. Đó là tờ Los 

Angeles Times và tờ Register, cả hai đều rất hăng hái đăng tin tít lớn và hình ảnh về vụ bố ráp các y sĩ tỵ nạn 

VN năm 1984. Giống như loài kên kên có cái mũi rất thính để đánh hơi xác chết, bọn nhà báo đã đánh hơi 

thấy từ sớm rằng bộ tư pháp tiểu bang làm bậy, và càng đánh hơi mau hơn nữa rằng BS Bảng không còn là 

vật tế thần dễ dàng của chúng như trước đó hai năm nữa. 

Sau khi BS Bảng chiến thắng một cách oanh liệt, hai tờ báo lớn ấy chỉ đăng tin có ba cột, và không đăng nơi 

trang nhất. Có người đã mỉa mai khen hai tờ báo ấy là “Dù sao, thì họ cũng đăng tin BS Bảng thắng. Nếu họ 

không đăng một chứ nào thì cũng không ai làm gì được họ!” Điều ấy có thể đúng, nhưng nếu không đăng tin 

chính quyền thua trong vụ mưu hại BS Bảng thì cuờng quốc Mỹ sẽ được hân hạnh xếp ngang hàng với xứ 

Uganda của Idi Amin ngày trước. 
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Có một điều gì thiếu vắng làm cho niềm vui chiến thắng của BS Bảng không được trọn vẹn: đó là sự vắng 

bóng đạo quân cảnh sát Mỹ da trắng, với mũ sắt, áo giáp, chó trận xe hộ tống võ trang đầy mình để lùng bắt 

những y sĩ người tỵ nạn Việt lúc ấy chỉ có một khí giới trên mình là cái ống nghe để khám bệnh, - vắng bóng 

đạo quân ký giả và chuyên viên truyền hình Mỹ đông đảo, với những cặp mắt cú vọ rình chờ chụp hình các 

nghi can tỵ nạn VN... 

Nay thì đã rõ là chính quyền tiểu bang California phạm tội VÔ CỚ GÂY THIỆT HẠI CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ 

TỘI. Có thể nào lấp liếm được tội ác hiển nhiên ấy không, khi đã bạch hóa trường hợp của BS Nguyễn Đình 

Bảng? Không ai có thể hiểu được và cảm thấy được tầm vóc những đau đớn của BS Bảng và của gia đình 

ông ta trong suốt hai năm căng thẳng, chờ đợi phiên xử bằng chính ông ta. Đó mới chỉ là những đau đớn và 

thiệt thòi của BS Bảng. Chưa nói tới những đau đớn và thiệt thòi của hàng trăm người tỵ nạn VN vô tội khác 

do hành động tàn ác và vô trách nhiệm của chính quyền bản xứ tiểu bang gây ra. Hãy chờ xem chính quyền 

tiểu bang ấy có hiểu nghĩa của từ ngữ HUMAN DECENCY không. Đó là từ ngữ mà nước Mỹ rất hay dùng 

trong ngôn ngữ chính trị và văn hóa hằng ngày để đòi hỏi một tác phong nhân bản. Nếu cái chính quyền ấy đã 

hiểu thì người ta nóng lòng chờ đợi ở chính quyền ấy một sự bồi thường thỏa đáng và mau lẹ và hữu hiệu là 

việc dùng hệ thống truyền hình khắp tiểu bang để mời một số đại diện cho khối người tỵ nạn VN tại tiểu bang 

tới trứơc ống kính, rồi bộ trưởng tư pháp tiểu bang đích thân ngỏ lời tạ lỗi với cộng đồng các nạn nhân ấy. 

Phương thức này chỉ đòi hỏi nơi giới hữu trách liên hệmột chút can đảm và một chút liêm sỉ, nhưng lhông biết 

hai thứ ấy có trở thành một xa xỉ phẩm của nền văn minh trả góp của xứ này hay không. Chúng tôi lại phải 

nhắc một nhận xét đã được ghi ở một đoạn trước của sách này là CHÍNH QUYỀN LÀM CHO NGƯỜI TA TRỞ 

NÊN ĐỘC ÁC, NGU XUẨN VÀ HÈN NHÁT. 

Khi bố ráp một số y sĩ tỵ nạn VN đầu năm 1984, một cấp chỉ huy trong vụ bố ráp ấy đã nhờ báo chí và truyền 

hình Mỹ nhắn người tỵ nạn VN rằng xã hội Mỹ không có tệ đoan và rằng vụ bố ráp các nghi can ngừoi Việt sẽ 

tránh được cho xã hội Mỹ các tệ đoan. Chỉ hai tuần sau vụ bố ráp ấy, tuần báo Mỹ US News & World Report 

đề ngày 5 tháng 3 năm 1984 đăng bài khảo cứu sâu sắc của giáo sư Jerald Jellison trong đó, ông ta xác nhận 

rằng: “Lừa bịp và gian lận hiện là nếp sống thông thường của xã hội Mỹ.” 

Bốn năm trước khi xảy ra vụ bố ráp Medical 1984, có tới 113 dân biểu và nghị sĩ Mỹ, tất cả đều thuộc đảng 

Dân Chủ là đảng đã thào ra những đạo luật khai tử Nam VN năm 1974-1975, bị xác nhận là có phạm tội hối lộ 

bằng tiền mặt của tên trung gian người Đại Hàn Tong Sun Park. Sau vụ Medical 1984, chúng ta được biết 

Thượng Viện Mỹ đã ngâm nhiều tháng không phê chuẩn việc Reagan bổ nhiệm một người thân tín là Edwin 

Meese vào chức vụ bộ trưởng tư pháp chỉ vì tên ấy đã phạm vào một số điều “bất thường” (ngôn ngữ trần tục 

hiểu là gian lận và lừa bịp). Mỉa mai nhất là một trong các vụ “bất thường” ấy chỉ trị giá có 15 mỹ kim! 

Một tuần sau chiến thắng của BS Bảng, nhật báo Los Angeles Times đề ngày 19-2-1986 loan tin thẩm phán 

thứ tư trong số chín thẩm phán thuộc hệ thống tư pháp Chicago đã bị bồi thẩm đoàn xác nhận có phạm tội hối 

mại quyền thế, hối lộ và gian lận trong suốt mười năm, từ 1974 đến 1984! Chiến dịch điều tra qui mô có tên là 

Greylord phải kéo dài tới trên ba năm rưỡi mới truy tố được 52 người nằm trong hệ thống buôn bán công lý tại 

Chicago, 52 người này gồm đa số là thẩm phán và cảnh sát. Các thẩm phán kia cũng bị truy tố. Đây mới chỉ là 

điều tra hệ thống tư pháp của thành phố Chicago. Nếu muốn điều tra xem công lý của nước Mỹ tại 50 tiểu 

bang có trong sạch không thì người ta sẽ cần phải mất bao nhiêu thế kỷ? 

Sáu tuần sau chiến thắng của BS Bảng, nhật báo Register đăng bài bình luận của John Dentinger nơi trang A-

15, đề ngày 23-5-1986, trong đó, tác giả cho hay là hai sĩ quan phụ tá cảnh sát trưởng ở Los Angeles đã bị kết 

tội tẩu tán một số bạch phiến cho phi tang, đồng thời, nhận hối lộ tiền mặt của một kẻ tình nghi dính líu tới vụ 

buôn bạch phiến để không bắt kẻ gian ấy. Hai sĩ quan thú tội đã làm ăn như thế trước đây tới 15 vụ. 

Nửa tháng trước ngày chiến thắng của BS Bảng, tuần báo Insight phát hành toàn quốc Mỹ, đề ngày 27-1-1986 

đăng một phóng sự rất dài, rất tỉ mỉ về một tổ chức cảnh sát Mỹ thuộc thành phố Miami, tiểu bang Florida, 

cướp bạch phiến rồi giết người cho phi tang. Tổ chức cảnh sát tự đặt tên The Enterprise, chuyên lùng bắt các 
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tàu chở bạch phiến, cướp bạch phiến rồi giết luôn những kẻ buôn chất ấy. Người ta đã tìm thấy xác ba người 

Mỹ gốc Cuba bị giết và bị dìm xuống nước, sau khi tổ chức cảnh sát Enterprise cướp một số lượng bạch phiến 

khổng lồ nặng tới 350 ký, rồi giết luôn ba người Cuba đó. 

Xem chừng danh sách này còn dài... 

Khi mở cuộc bố ráp Medical 1984, chính quyền tiểu bang California đã làm cho những khẩu hiệu quảng đại và 

khả kính khắc trên Tượng Nữ Thần Tự Do ngoài khơi cảng New York trở thành lố bịch. 

Trước năm 1975, miền Nam VN có một bản nhạc tình cảm trong đó, có một câu than rằng “Hạnh phúc nào 

không tả tơi, không đắng cay?” Nay thì người tỵ nạn VN sống trên đất Mỹ đã có đủ lý do để kết luận rằng cái 

Tự Do mà đại cường quốc Mỹ ban cho người tỵ nạn VN cũng đã Tả Tơi và Đắng Cay rồi. 

 

Chương 4 - Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Đích Danh Tại San Jose 
   

 
 

 Chính nghĩa quá hiển nhiên... 

            Sau hơn một năm theo dõi vụ căng thẳng về tôn giáo giữa khối người Công giáo VN và một giáo phẩm người Mỹ, 

chúng tôi thấy - tùy theo đó là từ phía bênh hoậc chống khối giáo dân Việt - nhiều từ ngữ khác nhau được dùng để gán 

cho hành động của khối người Công giáo ấy. Khi càng nhận được thêm tin tức, hình ảnh, càng được đọc những lời khả 

kính và can đảm của những linh mục Việt Nam lên tiếng mang lại thêm chính nghĩa cho một chính nghĩa ngày càng sáng 

ngời, chúng tôi càng vững vàng tin khi dùng từ ngữ “tự vệ văn hóa” để nói tới hành động của khối người Công giáo VN tại 

San Jose từ giữa năm 1986 cho tới nay. Những ai không tán thành từ ngữ trên đây của chúng tôi sẽ khó giữ được lập 

trường của mình khi đọc phần trình bày dưới đây, vì các phần dẫn chứng trong phần ấy hiển nhiên cho thấy rằng khối 

người Việt Công giáo ấy đã phải dự một cuộc chiến hoàn toàn mất bình đẳng ngay từ đầu, và rằng họ đã phải chịu nhiều 

thua thiệt hơn bất cứ một cộng đồng chủng tội thiểu số nào khác tại quốc gia này, trong khi chứng tỏ đã đóng góp vật chất 

thật nhiều và về tinh thần, vẫn giữ được sự lễ độ và cung kính để bảo vệ được uy tín cho tôn giáo của họ. 

Trong một lá thư ngỏ đề ngày 23 tháng 2 năm 1987, linh mục Nguyễn An Ninh viết từ giáo phận Detroit xa xôi để tỏ thái 

đỏ thiện cảm của Ngài đối với cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân Việt tại San Jose. Trong thư ấy, có đoạn viết: “Khi đang 

viết thư này, tôi nhỏ lệ trên hai gò má! Một đàng tôi là linh mục, là người của Giáo hội, một đàng là, tôi đồng thời là người 

của Đồng Bào Việt Nam tôi!” 

Lá thư này cho chúng tôi thấy rõ những khó khăn lớn mà linh mục Nguyễn An Ninh đang phải đương đầu. Tuy là ngừơi 

theo đạo Phật, nhưng chúng tôi hiểu được một chút sự ràng buộc về kỷ luật của Giáo Hội đối với một linh mục VN trứơc 

tình thế phức tạp và tế nhị này. Khi hiểu được một chút như thế, chúng tôi lại càng kính phục tinh thần của linh mục Ninh 

khi Ngài rất thẳng thắn viết rằng Ngài cũng còn những ràng buộc với những người đang dự cuộc chiến bất bình đẳng này, 

vì Ngài vẫn là đồng bào VN của họ. Chính cái lời sau của lời tuyên bố này đã chiếu rọi ánh sáng cuộc tự vệ văn hóa liên 

hệ, và làm sáng tỏ thêm chính nghĩa của cuộc tự vệ ấy. Không thiếu gì thủ đoạn hạ cấp được tung ra để làm cho bên 

ngoài tưởng rằng cuộc tự vệ văn hóa ấy không có chính nghĩa. Linh mục Ninh đã kín đáo cho hiểu rằng Ngài đã thấy cái 

chính nghĩa ấy, đó là chính nghĩa chiến đấu cho một nếp sống Việt của người Việt tại nước Mỹ. Đo đó, tuy đây chỉ là một 

lời phát biểu rất ôn hòa trong sự thận trọng hiển nhiên, nhưng lời phát biểu ấy đã triệt tiêu được những sự xuyên tạc và 

vu cáo đê tiện đã và đang còn được tung ra nhằm vào cuộc tự vệ văn hóa cao quý này. 

Rồi chúng tôi lại được đọc lá thư ngỏ linh mục Duyên Mậu, vị giáo phẩm đã 70 tuổi, và là người được rất nhiều vị giáo 

phẩm VN tại hải ngoại kính nể. Trong là thư dề ngày 10 tháng 4 năm 1987, linh mục Duyên Mậu rất thẳng thắn viết rằng 

Ngài đã “cảnh giác những người nào hay đoàn thể nào đã không bênh vực giáo dân San Jose thì chớ, sao lại chửi họ.” 

Ngài viết tiếp: ”...Bữa trước, tôi mượn cha Hiền cuốn video Ước Mơ Giáo Xứ về cho dân xem. Ai cũng chảy nứơc mắt 

trước cảnh CHÓ SĂN NHE RĂNG – CẢNH SÁT ĐÔNG ĐÚC VỚI DÙI CUI... VỚI NÉT MẶT LẦM LÌ – CỐ CHẤP – HAM 

http://saigonecho.info/main/biencotongiao/sach/tuvevanhoa/chuong4.pdf
http://saigonecho.info/main/biencotongiao/sach/tuvevanhoa/14447-chuong41b83.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://saigonecho.info/main/component/mailto/index72ee.html?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vYmllbmNvdG9uZ2lhby9zYWNoL3R1dmV2YW5ob2EvMTQ0NDctY2h1b25nNC5odG1s
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DANH VỌNG TẠI THÁNH ĐƯỜNG... Những kẻ chỉ vì ham danh vọng, không vì phần rỗi người ta thì làm sao theo chân 

Chúa được? Làm sao nhân danh Chúa được?” Ngài kết luận lá thư bằng lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa: “Thua đừng nản. 

Thắng đừng hợm mình kiêu căng... Đừng bám vào danh vọng.” 

Nếu lá thư của linh mục Nguyễn An Ninh làm sáng tỏ chính nghĩa của giáo dân tại San Jose trong cuộc khủng hoảng diễn 

ra từ hơn một năm nay thì lá thư của linh mục Duyên Mậu còn làm cho chính nghĩa ấy sáng ngời thêm nhiều nữa, vì khi 

Ngài đứng hẳn về phía giáo dân đang tự vệ, Ngài còn minh thị lên án những kẻ đang bị lóa mắt vì bệnh bám lấy danh 

vọng đến nỗi đang “làm ô danh Hội Thánh Chúa nơi trần gian.” 

Tiếp tục đi tìm những sự kiện và dấu vết mang lại chính nghĩa, chính danh và chính thống cho cuộc tự vệ văn hóa của 

giáo dân VN tại San Jose, chúng tôi được đọc một lời dậy bảo rất giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc của Đức Giáo Hoàng 

Pio VI: “Bất cứ ở đâu mà có một lớp người di dân nói cùng một ngôn ngữ, và có một đời sống ổn định thì nên thiết lập 

Giáo Xứ Thể Nhân cho họ.” 

Cho tới nay, chỉ có những kẻ đui mù mới không nhận thấy là khối người tỵ nạn VN đã hội đủ hai điều kiện căn bản mà 

Đức Giáo Hoàng Pio VI đã nói tới. 

Vấn đề ngôn ngữ thống nhất của 

người Việt tại xứ người là điều không 

cần phải chứng minh. Vấn đề đời 

sống ổn định của họ thì nay lại cũng 

không cần phải chứng minh nữa. 

Nếu chịu khó theo dõi công cuộc 

định cư của ngừơi Việt tại Mỹ, người 

ta sẽ thấy rằng chỉ vài năm sau khi 

đợt đầu tiên của khối người tỵ nạn 

VN đặt chân lên đất Mỹ, họ đã ổn 

định được cuộc sống của họ mau 

hơn bất cứ một chủng tộc thiểu số 

nào khác tại xứ này. 

Điều làm cho chúng tôi vô cùng ngạc 

nhiên là GM DuMaine tại San Jose 

lại có thể làm trái hẳn với lời răn dậy 

của Đức Giáo Hoàng Pio VI, và lại 

còn tuyên bố trong một cuộc họp 

gồm những giới chức Mỹ, và các giới 

chức ấy cố vấn đoàn của Tòa Giám 

Mục San Jose: “Đám dân tỵ nạn VN 

cần phải cho họ thấy họ chỉ có một 

con đường duy nhất là phải hội nhập. 

Tập tục cổ truyền là cái gì nếu không 

phải là những điều mà người ta tự 

bịa ra cho mỗi dân tộc mà trong Phúc 

Âm, Chúa không hề nói đến.” 

Ở một chương khác, chúng tôi đã trích dẫn lời khuyến cáo đầy khôn ngoan của tổ chức Văn Hóa Liên Hiệp Quốc 

(UNESCO) nhóm họp tại thành phố Havana của Cuba năm 1956, theo đó thì quốc gia tiếp nhận di dân không nên phân 

tán mỏng nếu khối di dân đến đông đảo cùng một lúc, để tránh phản ứng tự vệ của khối người ấy. Kinh nghiệm quan sát 

tại các nước có nhiều di dân cho thấy rằng dân tộc nào càng kiêu hùng thì khối di dân xuất xứ từ dân tộc ấy càng có phản 

ứng tự vệ văn hóa mãnh liệt. Đây chính là trường hợp của khối người tỵ nạn VN, và sự mãnh liệt càng gia tăng vì khối 
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người ấy từ bỏ quê hương của họ hòan toàn vì lý do chính trị. Lời tuyên bố của GM DuMaine có tác dụng dội ngược, 

nghĩa là thay vì tưởng rằng nói như thế sẽ biện minh được sự cưỡng bách đồng hóa (nòi tới đây chữ đồng hóa với một 

khối người có một nền văn minh và một nếp sống hòan toàn khác hẳn với nền văn minh da trắng thì quả là một sự phán 

xét rất thiếu khôn ngoan) thì lời tuyên bố ấy làm sáng ngời thêm chính nghĩa của giáo dân VN trong cuộc tự vệ văn hóa 

tại San Jose. 

Khi nói tới hai chữ ổn định là chúng tôi chỉ mới nói tới sự ổn định về mặt vật chất. Khi nói về đời sống tinh thần, người 

Công giáo VN tại Mỹ đã tỏ ra vượt lên trên nhiều khối chủng tộc khác, và vượt lên trên luôn cả khối 53 triệu người Công 

giáo Mỹ nữa, nếu nói về sức chịu đựng, tinh thần khắc kỷ, hy sinh, cố gắng đóng góp cho Giáo Hội và lòng mến mộ đạo. 

Các đức tính này được chứng tỏ rất rõ khi người ta nhìn vào một số vấn đề liên hệ đến quyền lợi của người Công giáo 

Mỹ. 

Ngày 3 tháng 7 năm 1987, nhật báo The Monterey Herald loan tin mười linh mục Mỹ đã vào đơn tại tòa Thượng Thẩm 

(phần đời) quản hạt Monterey để kiện Giám Mục Shubsda về sự “bất công trong việc ấn định qui chế lương bổng hưu trí” 

cho số linh mục ấy. Trong đơn kiện, các linh mục này còn tố cáo là qui chế lương bổng của Tòa Giám Mục Moterey “có 

mưu toan lừa gạt các linh mục đương sự.” 

Trong vụ này, không thấy có những đơn khiếu nại lời lẽ đầy kinh cẩn và hèn mọn như những đơn của người Công giáo 

VN gửi Tòa Giám Mục San Jose. Tội danh “lừa gạt” mà mười linh mục nguyên đơn ghi trong đơn khởi tố cho thấy óc thực 

tế và khôn ngoan của người Công giáo VN: Tòa Giám Mục vẫn có thể phạm những thường tội như bất cứ người trần tục 

nào khác, vì lẽ giản dị là Giám Mục cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, với tất cả những sự yếu kém về thể xác lẫn 

linh hồn của người trần tục. Đáng chú ý hơn nữa là mười linh mục này không còn tin tưởng ở sự phán xét “công bằng và 

bác ái” của hệ thống lãnh đạo cấp cao hơn Tòa Giám Mục nữa nên các linh mục nguyên đơn mới quyết định khởi tố 

thẳng ở tòa án trần tục. 

Tờ National Catholic Reporter mới đăng tin một cuộc khủng hoảng trầm trọng về tôn giáo đã xẩy ra tại giáo phận Boston, 

tiểu bang Massachusetts, nhà thờ Sacred Heart ở thị trấn Lexington. Được biết rằng trong mười năm qua, nhà thờ 

Sacred Heart tai Lexington gầm hầu hết là những người trí thức giầu có trong thị trấn, và họ sống với nhau rất hòa thuận. 

Họ là những người sống với nhau rất cởi mở, và có thể họ còn được coi là có tinh thần cấp tiến nữa, hiểu theo nghĩa 

không mù quáng nhắm mắt nghe linh mục cai quản nói bất cứ điều gì cũng phải coi là chân lý. 

Mọi sự không còn được hòa thuận nữa từ khi linh mục chủ trương rất bảo thủ và độc đóan là Thomas C. Foley được cử 

về coi nhà thờ tai Lexington. Trong bài giảng đầu tiên, linh mục Foley đã khẳng định nói với con chiên rằng ông ta là 

“trọng tâm của ủy quyền” tại nhà thờ ấy, và rằng chỉ có một mình ông ta là có quyền định đoạt tính chất và kiểm soát hoạt 

động vủa nhà thờ tại đó. 

Người ta có thể đoán được sự phẫn nộ của giáo dân Lexington sau khi nghe bài giảng đầu tiên của linh mục Foley. Các 

cơ quan lãnh đạo và cố vấn của nhà thờ rất hoảng hốt và lo sợ. Họ liên tiếp chia nhau tiếp xúc với linh mục Foley để tìm 

cách hàn gắn sự đổ vỡ đã do sự cứng rắn của linh mục Foley gây ra, nhưng nhóm nào cũng đều tỏ ra thất vọng vì “sự 

lạnh lùng, cứng rắn và thái độ bất hợp tác” của linh mục Foley. Cuộc gặp gỡ của bất cứ nhóm nào với linh mục Foley 

cũng đều chấm dứt trong không khí thù nghịch. Không khí thanh thản ngày trước đã tan biến. 

Các giáo dân Lexington cho Tòa Giám Mục Boston biết rằng họ thấy linh mục Foley là người “thiếu khả năng lãnh đạo, có 

những thái độ chia rẽ và không có khả năng hòa hợp với người trần tục.” Tòa Giám Mục Boston tìm cách cứu chữa bằng 

một giải pháp “tạm để tình hình lắng dịu”, thí dụ cử một linh mục khác về Lexington cùng cai quản với linh mục Foley, và 

đó là “người có những khả năng bổ túc” cho các khả năng của linh mục Foley. 

Nhưng giáo dân Lexington nhất định không chấp nhận giải pháp vá víu ấy! Họ đòi phải đổi linh mục Foley đi nơi khác, nếu 

không thì họ sẽ ly khai thành một nhà thờ khác. Tờ NCR ước lượng rằng có tới sáu chục phần trăm giáo dân Lexington 

muốn linh mục Foley phải ra đi. Không những đã hoàn toàn bác bỏ giải pháp tạm thời của Tòa Giám Mục Boston, giáo 

dân Lexington còn muốn ngưng đóng góp tiền bạc cho nhà thờ Sacred Heart nữa. Trong trường hợp này, người ta cũng 

lại thấy vắng bóng cử chỉ rất cung kính và hèn mọn của giáo dân VN tại San Jose. 
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Trường hợp của linh mục Charles Curran không giảng dậy môn thần học đúng tinh thần chính thống của Vatican còn trầm 

trọng hơn nhiều. Linh mục Curran dậy thần học tại Viện Đại Học Công Giáo America tại thủ đô Hoa-Thịnh-Đốn. Theo 

truyền thống của sự giảng dậy về đạo đức của người Công giáo, người ta cấm không được đề cập các vấn đề nóng bỏng 

như phá thai, ngừa thai theo phương pháp nhân tạo, tình dục ngoài khuôn khổ hôn nhân, v.v... Nhưng linh mục Curran 

không làm theo sự cấm đoán ấy. 

Từ năm 1979, Vatican đã theo dõi và điều tra sự giảng dậy của linh mục Curran, và ra lệnh cho ông ta phải rút lại quan 

điểm giảng dậy nếu không sẽ mất cương vị một giáo sư giảng về thần học của Công giáo. 

Linh mục Curran nhìn nhận rằng quan điểm của ông ta trái với các sự giảng dậy của Giáo Hội, nhưng ông ta nói rằng các 

sự giảng dậy của Giáo Hội chưa bao giờ đựơc định nghĩa như là “không bao giờ sai lầm cả”, cho nên cánh cửa luôn luôn 

đựơc mở cho những sự tiến hóa và sửa đổi. 

Viện Đại Học Công Giáo America đã đề nghị chuyển linh mục Curran sang làm việc khác tại một phân khoa khác của 

Viện nếu Vatican lên án ông ta. Nhưng ông ta nhấn mạnh rằng ông ta chỉ biết dậy có môn thần học. Ông ta đề nghị một 

giải pháp dung hòa, nghĩa là không giảng về những đề tài nóng bỏng nữa, nhưng bước kế tiếp là ông ta có thể sẽ đưa 

đơn kiện. Hiện nay, linh mục Curran vẫn đang chờ quyết định của Vatican. Tuần báo phát hành toàn quốc Mỹ là tờ 

Insight, đề ngày 29-7-1987 nhận xét trong bài viết về sự bất đồng trong Giáo Hội Công Giáo Mỹ rằng “linh mục Curran 

không phải là nhà thần học duy nhất để tin rằng những sự giảng dậy cổ truyền của Giáo Hội đã lỗi thời theo thời gian”. 

Linh mục Dòng Tên Richard McCormick, dậy thần học tại Viện Đại Học Georgetown ở Hoa-Thịnh-Đốn nói rằng “Linh mục 

Curran đã chỉ nói những gì mà nhiều thần học đã nói từ hơn hai chục năm qua”. 

Có những người Công giáo Việt Nam quá bảo thủ, quá sợ sệt đã “khiếp sợ” cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo VN 

tại San Jose. Có người đã gán cho cuộc tự vệ ấy những tội thật ghê gớm, như “phản đạo”, “phản lọan”. Có người gọi 

cuộc tự vệ ấy là “cộng sản đứng sau giật dây”, và nhiều tội tưởng tựơng khác nữa... Câu hỏi rất lý thú nên được đặt ra ở 

đây là những người bảo thủ và sợ sệt kia nghĩ gì về những sự bất đồng đang diễn ra tại một số quốc gia, làm cho Tòa 

Thánh La Mã phải nhức óc tìm cách giải quyết. 

Vụ linh mục Curran chưa phải là vụ chót và cũng chưa phải là vụ trầm trọng nhất. Tháng 9 năm 1986, Tòa Thánh La Mã 

giảm nhiều quyền hạn của Tổng Giám Mục Seattle là Raymond Hunthausen (tiểu bang Whashington, Hoa Kỳ) và trao 

những quyền ấy cho Giám Mục Donald Wuerl. Biện pháp giảm quyền này đựoc thi hành vì theo bản tin cùa hãng 

Associated Press, La Mã tố cáo TGM Hunthausen là đã quá dễ dãi chấp thuận nhiều vụ hủy bỏ hôn nhân, quá dễ dãi 

trong vịêc giải tội mà không cần xưng tội (giải tội tập thể), dễ dãi để cho bọn đồng tình luyến ái gặp nhau trong cơ sở của 

nhà thờ, v.v... 

Đối với nhiều người Mỹ thì TGM Hunthausen được coi là người “phóng khóang” (liberal), nhưng những người quá bảo 

thủ quanh Đức Giáo Hoàng lại lên án TGM Hunthausen. Có điều đã rõ là cách giải quyết của Vatican (giảm quyền và trao 

quyền cắt giảm ấy cho một vị Giám Mục khác) đã “gây ra sự bất mãn lan tràn trong số người Công gíao Mỹ tại Seattle”, 

theo sự nhận xét của ông Jason Berry, phái viên tờ National Catholic Reporter, và nhận xét này được nhật báo Los 

Angeles Times đăng tải ngày 30-8-1987. Ông Jason Berry đã được giải thửơng về những bài của ông nhận định về hiện 

tình Công giáo thế giới do Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo tặng. 

Những kẻ tưởng rằng có thể dùng bạo lực tinh thần và bạo lực vật chất để đè bẹp cuộc tự vệ văn hóa của người Công 

giáo tại San Jose nghĩ gì thì đương kim Đức Giáo Hoàng John Paul II giải quyết vụ TGM Hunthausen một cách rất thực tế 

và sáng suốt? Phái viên Jason Berry viết rằng cách giải quyết vụ TGM Hunthausen cho thấy “tinh thần thực tế hơn nữa” 

của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngài đã chỉ định một ủy ban ba người để nghiên cứu rồi gởi khuyến cáo tới Vatican để 

người quyết định. Đó là Tổng Giám  Mục San Francisco John R. Quinn (vị này hiện được Đức Giáo Hoàng rất trọng nể, 

và cũng là người rất thông cảm và xót thương thân phận của người Công giáo VN tại San Jose), Hồng Y Chicago là 

Joseph J.Bernadin và Hồng Y New York là John J. O’Connor. Ba vị này đã làm vai trò “trung gian hòa giải”, và gửi tới 

Vatican lời khuyến cáo nên phục hồi đầy đủ quyền hạn của TGM Hunthausen. Sau khi nhận được khuếyn cáo này, theo 

tờ National Catholic Reporter, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã trả lời: “Nếu đây là đường lối mà quý vị muốn Ta làm thì 

đó là đường lối chúng ta sẽ làm theo”. 
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Ngày 27-5-1987, Khâm sứ Tòa Thánh tại Mỹ là Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh 

trao lại tất cả quyền hành của một vị Tổng Giám Mục cho Đức Cha Hunthausen. Giới quan sát tôn giáo cho rằng sự phục 

hồi quyền hành cho TGM Hauthausen là việc đáng được hoan nghênh, vì được thi hành bốn tháng trước khi Đức Giáo 

Hoàng thăm nước Hoa Kỳ. 

Theo cách nhìn rất trần tục của người viết sách này, mối liên lạc giữa Vatican và khối người Công giáo Mỹ rất tế nhị và 

đặc biệt. Nhìn dưới một khía cạnh rất thực tế, 53 triệu người Công giáo Mỹ là một đóng góp tài chính rất đáng kể cho 

ngân sách Vatican. Đời sống Mỹ và lối suy tưởng của dân Mỹ đã thay đổi rất nhiều từ thập nịen 1970 cho tới nay. Ngày 

23-8-87, nhật báo Los Angeles Times đăng kết quả một cuộc thăm dò tại Mỹ trong giới người Công giáo Mỹ về Đức Giáo 

Hoàng và về những giáo điều của Công giáo. Phái viên chuyên về Công giáo ấy là Russell Chandler viết rằng giáo dân 

Mỹ “rất kính yêu Đức Giáo Hoàng, nhưng không tuyệt đối tuân theo những giáo điều của Ngài”, nhất là về mặt tình dục và 

về vấn đề hôn nhân. Theo thống kê của sự thăm dò ghi trong số báo vừa kể, đa số trong khối 53 triệu người Công giáo 

Mỹ bất đồng về những lời răn dậy của Đức Giáo Hoàng về một số vấn đề quan trọng. Sự bất đồng ấy mạnh mẽ nhất 

trong số con chiên lớp tuổi 40 và nhỏ tuổi hơn. Hơn nữa, cứ mười con chiên thì có một người nói rằng một giáo dân có 

thể không đồng ý với những giáo điều của Công giáo mà vẫn tự coi mình là một con chiên trung thành. Và ngay cả trong 

số những người Công giáo Mỹ từng tỏ ra rất tin tưởng ở các giáo điều của Đức Giáo Hoàng, và tin tưởng ở các chính 

sách của Vatican thì cứ năm người mới có một người nói rằng một con chiên phải tuyệt đối tuân theo các giáo điều của 

Công giáo mới được coi là con chiên trung thành. 

Nhưng đối với ai đã nhìn ra được rằng kẻ thù nguy hiểm nhất và tai hại nhất cho nhân loại ngày nay là chủ nghĩa cộng 

sản thì thách đố lớn nhất cho Tòa Thánh La Mã không phải là sự bất đồng trong khối 53 triệu người Công giao Mỹ mà là 

sự xuất hiện của điều được gọi là “thần học giải phóng”. Vấn đề là một ưu tư lớn của Đức Giáo Hoàng John Paul II. 

Phong trào “thần học giải phóng” đang gây chấn động lớn tại Thế Giới Đệ Tam, đặc biệt là Châu Mỹ La Tinh, là nơi qui tụ 

hơn phân nửa dân số Công gíao trên thế giới. Không những phong trào này làm cho Giáo Hội Công giáo La Mã rất quan 

tâm mà nó còn làm cho thế giới băn khoăn chờ xem lập trường của Giáo Hội Công Giáo trước gọng kìm, lưỡi hái của hai 

chủ nghĩa tư bản và cộng sản đang chia nhau xâu xé địa cầu. 

Tìm một lời giải thích cho sự xuất hiện phong trào “thần học giải phóng”, Linh mục Nguyễn An Ninh viết rằng: “...sự quá 

thận trọng của guồng máy Giáo Hội, sự thiếu nhạy cảm của nhiều nhân vật trong Giáo Hội, khả năng đáp ứng quá hạn 

chế của những con tim mệt mỏi đang ngồi nghỉ ngơi trong những “lồng ngực chờ hưu”..., đã trói buộc chân tay của những 

người có khả năng mà chỉ biết vâng phục, đồng thời, xô đẩy những người nhiều khả năng khác mà thiếu nhẫn nại, mạo 

hiểm bước vào con đường không biết đi về đâu” (Theo tạp chí Qua Điểm, năm thứ 2, số 7, tháng 10 năm 1984). 

Những người mạo hiểm mà linh mục Nguyễn An Ninh đề cập là những người chủ trương thuyết “thần học giải phóng”. 

Đối với những con người này, linh mục Nguyễn An Ninh đặt một câu hỏi lớn: “Có thể là một Kitô hữu mac-xít không?” 

Câu trả lời đến từ linh mục Ernesto Cardenal, Bộ Trưởng Văn Hóa trong chính phủ thân cộng của Sandinista của 

Nicaragua khi linh mục ấy nói: “Tôi là môn đệ của Marx, có tin vào Thượng Đế, đang bứơc theo Đức Kitô, đồng thời, làm 

cách mạng xây dựng vương quốc của Ngài.” 

Linh mục Cardenal là một trong những nhân vật họat động nhất trong nhóm các linh mục Công giáo chủ xướng phong 

trào “thần học giải phóng” tại Châu Mỹ La Tinh hiện nay. Phong trào này dựa theo biện chứng pháp lịch sử của Karl Marx 

để phân tích nguyên nhân và hiện trạng nghèo khổ của các nước Thế Giới Đệ Tam, trình bày Chúa Giêsu như hình ảnh 

một lãnh tụ cách mang giải phóng, giải thích Phúc Âm theo chiều hướng bạo động để làm nguyên tắc đấu tranh cho 

người nghèo, lấy “giai cấp đấu tranh” làm phương châm cho công cuộc giải phóng những dân tộc đang bị chèn ép và bị 

bóc lột... 

Phong trào THGP xuất hiện từ gần hai chục năm nay, và đã được Vatican theo dõi rất chăm chú. Phong trào ấy trực tiếp 

hay gián tiếp đã góp một phần trách nhiệm trong quyết định của Tòa Thánh La Mã ra lệnh cho các thần-học-gia danh 

tiếng phải chấm dứt việc dậy học trong các Viện Đại Học, buộc hai linh mục Mỹ trong Quốc Hội Mỹ phải từ chức, ra lệnh 

cho bốn linh mục khác trong chính phủ thân cộng Nicaragua trở về nhiệm vụ chăn chiên thuần túy, và quan trọng nhất là 
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quyết định triệu linh mục Leonardo Boff, người chủ chốt của phong trào THGP tại quốc gia Công giáo Brazil về La Mã 

trình diện và điều trần về những tư tưởng, sách báo ông viết, cũng như hoạt động của ông tại Brazil, và các người “đồng 

chí hướng” với ông tại Châu Mỹ La Tinh. 

Được biết rằng sau khi có lệnh của Vatican thì linh mục Boff đã vâng lời, lên đường đi La Mã trình diện. Sau đó có những 

tin tức cho thấy Tòa Thánh không ra lệnh tuyệt đối phải dẹp bỏ thuyết THGP, đồng thời, có những dấu vết cho thấy là linh 

mục Boff chưa sẵn sàng từ bỏ thuyết ấy. 

Trong khi chúng tôi đi tìm dấu vết và tin tức để biết rằng Tòa Thánh La Mã đã tìm được giải pháp thích đáng trước thách 

đố của phong trào THGP chưa, thì được đọc một bản tin của nguyệt san Dân Chúa, số tháng 8 năm 1987, một bản tin 

mới về phong trào THGP. Dưới tựa “Vatican lại ra tay đối với các nhà thần học giải phóng”, bản tin viết: 

“Cha Johann Fuellebach, giáo sư tại trường đại học nổi tiếng ở Rôma, Gregorian, đã bị gọi tới Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin 

để trả lời một số câu hỏi với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Thánh Bộ Trưởng, về những tư tưởng về lãnh vực Thần Học 

Giải Phóng của Ngài. Cha Fuellenbach là một linh mục Dòng Ngôi Lời (Divine Word), đã từng hoạt động truyền giáo tại 

Phi Luật Tân và tại Tân Guinea trong nhiều năm. Ngài cũng là một trong những linh mục có thể sẽ được bầu làm Bề Trên 

Cả của dòng vào năm tới. Một số sinh viên của cha Fuellenbach đã trình các bài giảng của Ngài lên Tòa Thánh, vì nội 

dung của những bài giảng đó có liên qua tới một nền thần học nhằm “canh tân xã hội”, một hình thức của Thần Học Giải 

Phóng kiểu Châu Mỹ La Tinh mà Tòa Thánh đã cho rằng có nhiều điểm không phù hợp với Đức Tin Công Giáo, chẳng 

hạn như việc khuyến khích các tầng lớp bị đàn áp nên sử dụng hình thức võ trang giải phóng. Hy vọng vấn đề sẽ giải 

quyết êm đẹp. 

“Một vụ liên hệ nữa, Thánh Bộ Truyền Giáo vừa ra lệnh thay đổi chức chủ bút của tờ Nigrizia (40.000 bản hàng tháng). 

Linh mục Alessandro Zatonelli, nguyên chủ bút của nguyệt san nói trên, đã ứng dụng Thần Học Giải Phóng trong các bài 

viết của Ngài.Ngoài ra, linh mục Zatonelli đã gọi Bộ Trưởng Quốc Phòng Ý là kẻ “buôn bán vũ khí chiến tranh”. Trong khi 

ông này tố giác linh mục Zatonelli đã khuyến khích các “hoạt động khủng bố”. Linh mục Zatonelli đã bị đổi đi truyền giáo ở 

Nairobi, xứ Kenya, Phi Châu. 

Bản tin trên đây cho bên ngoài thấy rõ một điều: chưa biết Tòa Thánh đã có quyết định tối hậu như thế nào đối với phong 

trào THGP tại Châu Mỹ La Tinh, nhưng nay thì phong trào ấy đã được giảng dậy ngay tại một đại học nổi tiếng của Công 

giáo ở ngay sát bên Tòa Thánh. Rồi một tờ báo rất quan trọng xuất bản ngay gần Tòa Thánh cũng áp dụng thuyết ấy vào 

các bài viết. 

Cái tựa mà nguyệt báo Dân Chúa đặt cho bản tin làm cho chúng tôi ngạc nhiên, vì việc gọi cha Fuellenbach tới Tòa 

Thánh cũng giống như việc gọi linh mục Boff từ Brazil tới La Mã, không thể nào được suy diễn là “Vatican đã ra tay”. 

Chúng ta đã thấy Đức Giáo Hoàng John Paul II giải quyết vụ TGM Hunthausen ở Seattle tế nhị như thế nào rồi. 

Vụ phong trào THGP nghiêm trọng hơn nhiều, và chắc chắn không thể giải quyết hấp tấp và hời hợt. Người ta biết rằng 

Công Đồng Vatican II (1958-1961) đã đề ra được những nguyên tắc hướng dẫn tối hảo qua Hiến Chê “Giáo Hội trong Thế 

Giới hôm nay”. Các vị Giáo Hoàng John Paul VI và John Paul II là những vị đã mở kỷ nguyên mới bằng cách bước ra khỏi 

Vatican, thân hành đến các quốc gia, và đến cả Liên Hiệp Quốc nữa, để thămviếng huynh đệ, không phải chỉ thăm những 

người Công giáo, mà là thăm bất cứ ai trong cộng đồng loài người, lớn tiếng keu gọi mọi người tự “giải phóng” mình khỏi 

thành kiến và tham vọng, để xích lại gần nhau, xây dựng một trật tự mới trong công bằng và nhân ái. 

Nên nhìn nhận rằng Mẹ Teresa Calcutta của Ấn Độ đang được coi là vị Thánh Sống của Bác Ai, và Đức Giáo Hoàng 

John Paul II hiện đang đựơc nhiều người không Công giáo coi là vị lãnh đạo sáng giá nhất trong thế giới hiện đại, được 

hàng tỷ người trên thế giới coi là vị Thánh của Nhân Quyền. Nhưng lại cũng phải nhìn nhận rằng tiếng nói của các vị ấy 

vẫn chưa xuyên thủng được bức tường cố chấp và ích kỷ của những kẻ đang nắm trong tay những phương tiện khả dĩ 

làm thay đổi đời sống của loài người! 

Với một người sâu sắc và triệt để chống cộng như Đức Giáo Hoàng John Paul II thì không thể nào suy diễn rằng chỉ “ra 

tay” bằng cách cấm đoán việc truyền bá phong trào THGP để coi như Tòa Thánh đã giải quyết xong vần đề tư tưởng 

trọng đại ấy. Chẳng qua sự suy diễn ấy chỉ phát xuất từ một tinh thần cực kỳ bảo thủ và sợ sệt, sợ mọi thay đổi, dù biết 
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rằng những thay đổi ấy sẽ làm cho đời sống con ngừơi tốt đẹp hơn, và làm cho công cuộc chống lại chủ nghĩa cộng sản 

hữu hiệu hơn. 

Trước 1975, chúng tôi có hân hạnh đại diện cho nhật báo Chính Luận để theo dõi hoạt động hàng tháng của một tổ chức 

Công giáo người Việt tại Sàigòn gọi là “phong trào trí thức Công Giáo Pax Romana”. Trong mỗi buổi sinh họat như vậy, 

có một vị được tổ chức mời tới thuyết trình, rồi sau đó là phần thảo luận. Hầu hết các đề tài thuyết trình hồi đó đều liên hệ 

xa hoặc gần tới tình hình chính trị của Việt Nam. Mỗi lần đến giờ thảo luận, chúng tôi đều rất chú ý đến một Giáo Sư 

người Việt trung niên tên là Nguyễn Văn Lan. Ông Lan là người Công giáo rất ngoan đạo, nhưng ông cũng là người lúc 

nào cũng phát biểu những ý kiến táo bạo nhất. Ông Lan thường thành khẩn lên án tinh thần sợ sệt, bảo thủ và sợ thay 

đổi của người Công giáo. Chúng tôi nhận thấy sự không vui trên nét mặt những người Công giáo khác hiện diện, nhưng 

các vị ấy không dám ngăn cản sự phát biểu của ông Lan. Có một lần vào giờ giải lao, chúng tôi bày tỏ sự kính phục ông 

Lan vì đã có can đảm phê bình những nhược điểm của chính những người cùng một tôn giáo với ông. Tôi cũng cho ông 

ta biết rằng ở dưới, có người tặng cho ông ta cái biệt danh là “giáo sư B-52”, hàm ý rằng những lời phát biểu rất thẳng 

thắn của ông ta nặng như những trái bom từ pháo đài B-52 rớt xuống. Ông Lan đã cười rất buồn mà trả lời rằng: “Tôi 

chẳng lấy gì làm hãnh diện khi được khen như vậy. Anh tưởng chúng tôi có đầu óc cách mạng lắm, phải không? Anh đã 

lầm. Người Công giáo chúng tôi rất sợ thay đổi, sợ làm ácch mạng. Biết rằng phải thay đổi mới có thể khá, mới có thể tiến 

bộ, nhưng không ai dám làm, chỉ cứ ngồi mà ôm lấy cái hiện tại.” 

Bây giờ, chúng tôi không ngạc nhiên nữa khi thấy những phương tiện tối đa đã được tung ra ngay từ phút đầu để hy vọng 

diệt cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo tại San Jose. 

Những Thiệt Thòi Phi Lý Của Người Công Giáo VN Tại San Jose 

Ngay từ thế kỷ 16, Đức Giáo Hoàng Pio VI đã nhắn nhủ: “Bất cứ ở đâu mà có một lớp người di dân nói cùng một ngôn 

ngữ, và có cùng một đời sống ổn định thì nên thiếp lập Giáo Xứ Thế Nhân cho họ.” 

Ở hậu bán thế kỷ 20, trong chuyến đi thăm nước Mỹ lần thứ hai, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nhắn nhủ tại thành phố 

Miami: “Là người tỵ nạn, các con nên gìn giữ những phong tục, tập quán cổ truyền, những lễ nghi đạo giáo đáng yêu của 

quê hương, và coi đó như là những di sản đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban thưởng cho mọi dân tộc.” (Miami, ngày 11-9-

1987) 

Ngày 12-9-1987, tại thành phố New Orleans, tiểu bang Lousiana, trước một cử tọa gồm hầu hết là người da đen theo 

Công giáo, Đức Giáo Hoàng John Paul II lại nhắn nhủ những ngừơi da đen ấy là “Hãy giữ gìn di sản văn hóa phong phú” 

của họ và làm cho di sản ấy “sống động”. 

Được biết rằng người Công giáo da đen tại vùng này đã tranh đấu để được quyền hát trong thánh lễ những bài hát do 

người da đen viết, và luôn cả những bài thánh ca xuất xứ từ phía đạo Tin Lành, và cũng tranh đấu để các buổi lễ, họ có 

quyền vừa hát vừa vỗ tay. Ngày 12-9-1987, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã vỗ tay cùng với các tín đồ Công giáo da đen 

khi họ đồng ca bài “Black Thankfulness”. 

Cũng trong dịp có mặt tại thành phố này, Ngài đã nhắc nhở mọi người Công giáo trên thế giới rằng “Giáo Hội không thể 

im lặng trước những sự bất công”. Lời nhắn này được đưa ra khi Ngài nói tới những bất công mà người da đen đã chịu từ 

bao lâu nay. 

Khi Ngài tới thành phố Antonio, tiểu bang Texas, ơi có rất đông người Mễ Tây Cơ sinh sống, vấn đề gìn giữ di sản văn 

hóa của các chủng tộc thiểu số tại Mỹ lại được nêu lên. Linh mục Rosendo Urrabazo, Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa 

người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ tại San Antonio cho biết rằng các Giám Mục Mỹ đều luôn luôn nghĩ tới lý lịch văn hóa và truyền 

thống của người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ.” 

Trong chuyến thăm nước Mỹ mười ngày, Đức Giáo Hoàng John Paul II được tường trình về hiện tình người Công giáo 

gốc Mễ Tây Cơ. Đây là khối người thiểu số tại Mỹ có tỷ lệ theo Công giáo cao nhất. Tỷ lệ ấy đang gặp thử thách rất lớn. 

Bản ước tính của tuần báo có ầtm mức quốc tế US News & World Report đề ngày 21-9-1987 cho thấy rằng trong hơn 

mười năm qua, ít ra đã có tới 15% người Công giáo gốc Mễ Tây Cơ bỏ Công giáo để theo tôn giáo khác. 
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Nhiều tờ báo lớn của Mỹ đã nói tới những vấn đề mà người Công giáo Mỹ không thể hòan toàn đồng ý với quan điểm của 

Giáo Hội La Mã như hôn nhân, phá thai, vấn đề phụ nữ được phong linh mục, v.v... Có tờ báo thẳng thắn nêu ra vấn đề là 

“Giáo Hội không thể giải quyết đựơc mọi sự việc trên đời này”. Đặc biệt là bỉnh bút Kenneth Woodward nhận định trên 

tuần báo Mỹ Newsweek đề ngày 21-9-1987 về chuyến đi Mỹ của Đức Giáo Hoàng John Paul II, Woodward lập lại lời của 

Đức Giáo Hoàng khi Ngài mới đặt chân tới Mỹ “Tôi tin chắc rằng Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ là một Giáo Hội tốt, một 

Giáo Hội rất tốt.” Nhưng Woodward viết thêm rằng “Vào lúc Ngài từ giã Hoa Kỳ, có thể Đức Thánh Cha đã khám phá ra 

rằng Giáo Hội Hoa Kỳ cũng là một Giáo Hội hữu trách và có tinh thần độc lập nữa.” 

Đặt cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose trước bối cảnh kể trên đây, người ta càng thấy rõ những 

thiệt thòi của họ. Trước hết là những thiệt thòi chỉ vì quá trung thành với Giáo Hội La Mã. Bao chí Mỹ thừơng nói đến 

cộng đồng người Mễ Tây Cơ tại Mỹ như là cộng đồng ngaon đạo nhất. Điều ấy có thể đúng với các cộng động khác, trừ 

cộng đồng người tỵ nạn Việt Nam. Tuy là người theo tôn giáo khác nhưng ngừơi viết sách này có nhiều cơ hội thấy sự 

sùng đạo của người Công giáo VN ngay từ trước khi có cuộc đổi đời năm 1975. Một sự so sánh nhỏ nhưng có nhiều ý 

nghĩa: Chùa hoặc Niệm Phật đường của người Việt theo đạo Phật mọc ra rất nhiều tại hải ngoại sau năm 1975, nhưng 

chưa bao giờ có sự chen chúc này mà chúng tôi thấy rõ sự sùng đạo của người Công giáo VN. 

Trong hai tôn giáo lớn nhất của người Việt là Công giáo và Phật giáo, có khác biệt thật lớn về sự lập cơ sở thờ phượng. 

Phía người theo đạo Phật thì đang có tình trạng lạm phát chùa chiền. Như đã viết ở đầu sách này, có vài sư sãi gặp nhau 

là đủ nẩy ra ý kiến tìm “Phật tử góp tiền xây chùa”. Trong khi đó, người Công giáo VN phải nhờ nhà thờ của người Công 

giáo Mỹ, và sự nhờ vả này không phải lúc nào cũng êm đẹp, mặc dầu lòng Bác Ái luôn luôn được người Công giáo Mỹ 

nhắc nhở. Cảnh nhờ vả luôn luôn làm cho kẻ đi nhờ cảm thấy tủi nhục, nhất là khi người Công giáo VN có một lối sống 

hoàn toàn khác hẳn lối sống của người Công giáo Mỹ. 

Khó khăn trên đây không làm nản lòng những người Công giáo VN. Họ tiếp tục trung thành với Giáo Hội, tiếp tục giữ 

vững đức tin của họ. Chúng tôi không có số thống kê nhưng vẫn cảm thấy rất tin tưởng rằng không xẩy ra hiện tượng bỏ 

Công giáo theo một tôn giáo nào khác như đã xảy ra với những người Mễ Tây Cơ tại Mỹ. 

Trong khi đó, lại có hiện tựơng ngược lại, nghĩa là có những người Việt bỏ đạo Phật theo Công giáo. Chúng tôi đã được 

biết rõ là có một số người từng nguyện rằng “Nếu đi thóat được khỏi VN thì sẽ vào Công giáo”. Khi họ tìm được tự do, họ 

đã xin rửa tội về trở thành người Công giáo. 

Người Công giáo VN còn bày tỏ sự trung thành với La Mã bằng nhiều cách khác nữa, nhất là bằng cách đóng góp tiền 

bạc. Người viết sách này tình cờ được biết chuyện đóng góp này khi theo dõi Đêm Thánh Ca do người Công giáo VN tồ 

chức tại Orange County, phía Nam California cuối năm 1986. Đêm ca nhạc tôn giáo này đã được thâu và in thành băng 

video để bán trên thị trường. Một thanh niên Công giao VN tên là ĐXT cho biết rằng tuy anh hy sinh nhiều ngày giờ để 

giúp thâu hình đêm nhạc hôm ấy, và sau đó in thành những cuộn video, nhưng anh không nhận được chút thù lao nào, vì 

theo lời anh, ban tổ chức đêm nhạc ấy nói là “mọi số tiền thâu được về Đêm Thánh Ca này đều được gửi về Tòa Thánh 

La Mã.” Người ta có thể hiểu rằng người Công giáo VN đã và sẽ còn đóng góp cụ thể như thế cho Giáo Hội La Mã. 

Như đã nói ở trên, các khó khăn vì đã nhờ vả xứ người không làm giảm lòng sùng đạo của người Công giáo VN tại San 

Jose. Ngay cả khi họ bị Tòa Giám Mục San Jose cấm các linh mục VN không được giúp họ làm lễ, họ vẫn cố lặn lội đi xa 

cả trăm cây số để tìm một giáo phận thật sự công bằng và bác ái làm lễ cho họ. Tinh thần sùng đạo ấy chắc chắn là chỉ 

thấy nơi người Công giáo VN. 

Kế đến là những thiệt thòi chỉ vì làm đúng theo lời răn dậy của Tòa Thánh La Mã. Từ Giáo Hoàng Pio VI đến Giáo Hoàng 

John Paul II, thời gian trôi qua là gần năm thế kỷ, nhưng lời răn dậy của Giáo Hội về sự duy trì và bảo vệ lý lịch văn hóa 

của các nhóm người bị thua kém vì hòan cảnh chính trị vẫn là một răn dậy bất biến. Lời nhắn của Đức Giáo Hoàng John 

Paul II ngày 11-9-1987 càng làm sáng tỏ chính nghĩa cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose. 

Nhu cầu Giáo Xứ Thế Nhân và nhu cầu gìn giữ nguồn gốc đã được hai vị Giáo Hoàng xác nhận thì tính cách chính đáng 

và thiêng liêng của hai nhu cầu ấy đã quá hiển nhiên. Đức Tổng Giám Mục John Quinn đã sớm nhận ra được tính cách 

chính đáng ấy, vì Ngài là người rất sáng suốt và rất nhân ái, là hai đức tính giúp Ngài hiểu rằng hai vấn đề ấy không còn 
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thuần túy nằm trong khuôn khổ của luật lệ hoặc của tôn giáo nữa. 

Trong cuộc tự vệ văn hóa đầy rẫy bất công và bất lợ này, ngừơi Công giáo VN tại San Jose đã nhận ra được ngay từ khi 

họ tới định cư tại đây một nhu cầu tinh thần mới mẻ do hòan cảnh lưu vong tạo ra: đó là vai trò của các linh mục người 

Việt để giúp họ chống lại cám dỗ vong bản, cũng như chống lại mọi mưu toan cưỡng bách đồng hóa. Vai trò mới mẻ này 

đòi hỏi ở các linh mục rất nhiều can đảm, chịu đựng và hy sinh. Chúng tôi đã được nghe một linh mục trẻ VN nói cho biết 

rằng có nhiều linh mục VN ở hải ngoại gặp những khó khăn giống những khó khăn của người trần tục ”đi kiếm sở làm”. Vì 

kiếm khó như thế cho nên mỗi khi được một giáo xứ nào của Mỹ chấp nhận thì linh mục người Việt mừng hơn được 

phong thánh, và khi được nhận rồi thì chỉ còn biết làm sao cho đủ bổn phận tối thiểu mỗi ngày, mọi chuyện khác, dầu có 

liên hệ sâu rộng đến quê hương đồng bào thân yêu của mình cũng nhắm mắt buông xuôi. 

Vì nhu cầu mới này nên người Công giáo VN tại San Jose nhận ra ngay những linh mục VN nào có khả năng giúp họ giữ 

vững nguồn gốc và danh dự của người Việt. Hậu quả không tránh được là họ không thể chấp nhận được một linh mục 

Việt nào trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc họ chối bỏ nguồn gốc và truyền thống cũng như tập tục của họ. 

Thiệt thòi lớn nhất của người Công giáo Việt tự vệ văn hóa ở San Jose là hai thỉnh cầu chính đáng và thiêng liêng của họ 

đã chỉ được đáp ứng bằng những biện pháp thù nghịch và độc ác thường chỉ thây được dùng khi người ta muốn tận diệt 

kẻ tử thù. 

Hãy nhớ lại mười linh mục Mỹ mang Tòa Giám Mục Monterey ra kiện tòa án thường luật. Hãy nhớ lại tối hậu thư mà 

người Công giáo Mỹ thị trấn Lexington gửi cho Tòa Giám Mục Boston nếu không đổi linh mục Foley đi nơi khác. Có một 

cái nghe quen thuộc như một điệp khúc buồn khi đọc tối hậu thư của giáo dân Lexington lời buộc tội linh mục Foley: 

“Thiếu khả năng lãnh đạo, có những thái độ chia rẽ, và không có khả năng hòa hợp với người trần tục”. Dường như điệp 

khúc buồn ảm đạm này đã được nghe thấy trên vùng trời San Jose. 

Hãy nhớ lại lời lẽ mà người Công giáo San Jose dùng để xin Tòa Giám Mục San Jose chấp nhận thỉnh cầu của họ. Họ 

càng xin một cách hèn mọn thì lại càng đáp lễ bằng những biện pháp độc ác với mức độ độc ác gia tăng. 

Tạp chí hàng tuần Los Angeles Times Magazine đề ngày 13-9-87 nói tới phương cách thi hành kỷ luật của Đức Giáo 

Hoàng John Paul II và của Hồng Y Ratzinger, một trong vài vị thân tín của đương kim Giáo Hoàng. Tờ báo ấy viết rằng 

“tuy dứt khóat thi hành kỷ luật, nhưng cả ĐGH cũng như Hồng Y Ratzinger đều không phải là người không bếit nương tay 

tha thứ. Trong gần chín năm tại ngôi Giáo Hoàng, Ngài chưa hề đụng tới vạ tuyệt thông. Và trong mỗi trường hợp phải 

dùng kỷ luật, Ngài đều để cánh cửa ngỏ cho sự hòa giải. 

Bây giờ người ta mới biết rằng linh mục xứ Ba Tây Leonardo Boff, người dám dùng lý thuyết Mac-xit để viết sách và 

giảng thần học đã chỉ bị Tòa Thánh La Mã ra lệnh “phải im lặng trong một năm”. Thật đáng tiếc vô cùng vì tinh thần bác ái 

và sáng suốt ấy không được truyền một phần nhỏ nào tới bầu trời San Jose. 

Lại cũng phải nói rõ là cuộc tự vệ văn hóa của ngừơi Công giáo VN ở San Jose không thể nào được nhìn như là một thứ 

tội. Tính cách tự vệ chính đáng của những người Công giáo ấy đã được chứng minh ngay ở đoạn trên đây, nên không 

cần phaỉ bàn thêm nữa. Điều phải là tại sao cuộc tự vệ chính đáng ấy – chính đáng đến nỗi được tới hai vị Giáo Hoàng 

ban phép lành – lại bị mưu bóp chết bằng những hành động độc ác? Mỉa mai hơn nữa là tất cả những sự độc ác ấy đều 

vô hiệu sau khi được mang ra áp dụng. Thất bại vì dùng đến sự độc ác rồi thì kẻ bại trận có biết tự tìm lối thoát trong 

danh dự không? 

Từ Quyền Hành Đến Độc Ác Và Ngu Xuẩn 

Câu nói ”Quyền hành làm cho con người ta trở nên độc ác, ngu xuẩn và ích kỷ” áp dụng rất đúng để lượng định hậu quả 

những biện pháp tung ra nhằm đè bẹp cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose. Nhận xét thành khẩn 

của Giáo Sư Công giáo Nguyễn Văn Lan về sự bảo thủ và cúi mặt của người Công giáo VN được cầu an cũng được 

nghiệm đúng đối với người Công giào VN đang run rẩy theo dõi, đang nhìn lén những người Công giáo can đảm dấn thân 

đòi cho được quyền tín ngưỡng theo lề lối VN, nhìn lén mà trong lòng không tránh được sự cảm phục những ngừoi dấn 

thân, nhưng vì quen tự buông xuôi theo đà khiếp nhược cầu an nên đành cúi mặt, ngậm miệng... 
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Ngay từ lúc nổ ra cuộc tự vệ văn hóa này, người ngoại cuộc đã thấy rằng đó là một cuộc chiến hết sức bất bình đẳng. 

Phía “cha” có trong tay thật nhiều phương tiện, thật nhiều quyền thế, và thật ít đức công bình bác ái. Phía ”con” thì nghèo 

nàn về phương tiện, và vì ở vị thế của người “con” nên hành động, phản ứng, cầu xin, bất cứ điều gì cũng bị mắc kẹt. 

Trong cuộc chiến bất bình đẳng ấy mà có kẻ lại dùng hai chữ “hòa giải” thì quả thật là một cuộc chơi chữ rẻ tiền. 

Điều được nhận thấy ngay là kẻ có quyền thế đã dùng tối đa phương tiện từ lúc sơ khởi, và dùng các phương tiện ấy một 

cách rất tàn bạo, không thèm quan tâm đến sự việc là giải quyết vấn đề theo cách ấy chắc chắn sẽ làm thiệt hại nhiều cho 

uy tín Giáo Hội La Mã, và làm ô danh Thiên Chúa nói chung. Tại sao phải dùng đến mức tàn bạo ấy đối với những kẻ 

ngày đêm luôn luôn xưng “con”một cách cung kính? Câu trả lời không khó kiếm. 

Thứ nhất, những kẻ làm ô danh Công giáo lâu nay đã quen cai trị bằng sự ngu dân, quen nhìn thấy sự cầu an cúi mặt của 

một số ngừơi Công giáo chung quanh, quen suy tưởng rằng nếu ta có làm điều gì sai lầm thì chúng nó cũng không khi 

nào dám hé răng. Nay có kẻ dám chống lại ta thì sự trả đũa sẽ không có chỗ cho tha thứ. Không có gì tai hại hơn là phản 

ứng mù quáng của những kẻ quen bệnh tự tôn nhưng thiếu phục thiện mà lại nhận đựơc một bài học đích đáng. 

Thứ hai, điều này mới đáng kể, tại sao mấy tên tỵ nạn da vàng nhỏ con lại dám chống lại ta. Cái thứ câu hỏi này sẽ làm 

cho kẻ có quyền thế và nặng đầu óc thực dân càng thêm rối loạn để không giữ được sự sáng suốt tối thiểu nữa. 

Thứ ba, không thiếu gì những thứ cố vấn loại Lê Chiêu Thống ngày đêm rót vào tai kẻ quyền thế lời khuyến cáo rằng “chỉ 

cần đánh giập đầu bọn chúng ngay từ đầu bằng những đòn độc thì chúng sẽ tan hàng ngay.” 

Thứ tư, một khi đã có những ngừơi Công giáo VN ra khỏi sự sợ hãi vô lý để nêu lên những sai lầm trọng đại của những 

kẻ đội lốt tu hành làm bậy thì những kẻ ấy cảm thấy chỗ ngồi của mình không an toàn nữa. 

Nếu đây là cuộc chiến giữa hai kẻ tử thù thì người ta hiểu được sự tàn bạo và sự độc ác này. Cổ nhân từng nói rằng “Hổ 

dữ còn không nỡ ăn thịt con”, nhưng xem chừng câu nói ấy không thể áp dụng được cho cuộc chiến bất bình đẳng này. 

Nhìn lại những phương tiện ghê gớm và hùng hậu được tung ra tưởng có thể mau lẹ tiêu diệt được cuộc tự vệ văn hóa 

của ngừơi Công giáo VN tại San Jose, chỉ có một kết luận: Đây là trang sử đáng buồn nhất cho ngừơi Công giáo trên thế 

giới. 

Là một người Việt Nam, hãnh diện được làm người Việt và sống tạm tại xứ này từ hơn mười hai năm nay, chúng tôi theo 

dõi vụ đàn áp văn hóa này ròng rã đã hơn một năm để tìm hiểu. Chúng tôi rất tiếc phải viết rằng trước hết, chúng tôi lên 

án những kẻ đã triệt để khai thác tinh thần khiếp nhược và cầu an của một số người Công giáo tỵ nạn VN. Vì xảy ra vụ 

đàn áp này nên chúng tôi càng thấy thấm thía khi nhớ lại nhận xét rất ngay thẳng của Giáo Sư Nguyễn Văn Lan về tinh 

thần bảo thủ và bệnh hoạn của nhiều người Công giáo. Làm cho người Việt thù ghét người Việt, đó là một mưu toan thật 

hiểm độc mà người có một chút lương tri cũng như đạo đức cũng không bao giờ dám làm. Đây là một trò giải trí ngoại 

hạng cho những kẻ có đầu óc thực dân, quen đánh giá thấp người Việt qua khuôn mẫu một số người tỵ nạn VN cúi mặt 

lải nhải câu nói ô nhục đến ngàn đời “Xin nhận nơi này làm quê hương”. 

Dùng thủ đoạn này, người ta muốn rêu rao với thế giới rằng hàng ngũ khiếp nhược, cầu an và vong bản của người Việt 

hải ngoại rất đông đảo. Sự khinh miệt dân tộc Việt Nam đã quá lộ liễu qua thủ đoạn này. Sự khinh miệt ấy càng nhục nhã 

cho ngừơi VN hơn nữa khi thấy rõ là những kẻ chủ trương cưỡng bách đồng hóa theo lối thực dân đã dựa vào khối 

người khiếp nhược và cầu an kia để chạy tội cho chính sách kém văn minh ấy. 

Trong gần hai năm qua, chúng tôi đã thâu thập nhiều tài liệu Việt ngữ và Anh ngữ của hai phía trong vụ đàn áp này, và từ 

sự nghiên cứu các tài liệu đối nghịch nhau ấy, chúng tôi tìm được nhiều điều đáng buồn cho thân phận người Việt lưu 

vong, nhất là cho thân phận những người Công giáo VN lâu nay không dám lên tiếng, dầu họ mắt thấy tai nghe nhiều 

điều bất xứng nơi một số người gọi là “lãnh đạo tinh thần” của họ nhưng lại không dám có hành động gì để chấm dứt 

những sự bất xứng ấy. 

Những người Công giáo Việt không ủng hộ cuộc tự vệ văn hóa này đã gán cho cuộc tự vệ ấy thật nhiều tội. Chúng tôi đã 

mất nhiều ngày giờ tìm bằng chứng hoặc tài liệu để mong chứng minh rằng những ngừơi Công giáo “bảo hoàng hơn vua” 

này là đúng, là thật. Chúng tôi đã thất bại trong sự đi tìm ấy. Trong khi đó, chúng tôi mong mỏi tha thiết một điều giản dị, 



42 

 

dễ làm là những người Công gíao sợ sệt kia hãy có can đảm nói thẳng rằng họ chống lại cuộc tự vệ văn hóa của đồng 

bào tại San Jose, vì họ chủ trương họ là những người nhắm mắt tin rằng những người lãnh đạo tinh thần của họ “không 

bao giờ có thể sai lầm”, và rằng dầu cho có xảy ra những sự sai lầm thì họ cũng vẫn tôn sùng mù quáng những kẻ lãnh 

đạo đã sai lầm. Ít ra, một lời thú nhận thẳng thắn như thê cũng vớt vát được một chút khí phách cho sự chống đối. 

Nhưng ngay cả một chút khí phách vớt vát ấy cũng thiếu vắng trong hàng ngũ chống đối cuộc tự vệ văn hóa. Vì họ không 

thuyết phục được người khác rằng những lời tố cáo của họ đưa ra là có căn bản, có bằng chứng nên chúng tôi đành phải 

kết luận rằng những người Công giáo sợ sệt kia hung hãn gán cho cuộc tự vệ ấy nhiều điều xấu xa thì càng chứng tỏ họ 

múôn che đậy cái tội khiếp nhược và vong bản của chính mình, chưa kể cái tội đắc lực đồng lõa với những kẻ phạm tội 

tàn sát văn hóa của một khối người thiểu số đã tìm đến nương thân tại xứ này chỉ vì trót tin rằng xứ này sẽ không phạm 

vào các tội kém văn minh. 

Câu nói “Tình người Việt còn một chút này” càng đọc lên càng thấy mỉa mai khi áp dụng vào vụ đàn áp văn hóa tại San 

Jose. Thật khó có thể tìm được một lý do nào vững chắc để biện minh cho một số người Việt cúi mặt theo lệnh của kẻ 

khác mầu da, khác văn hóa, khác ngôn ngữ thi hành những biện pháp làm nhục hai chữ Việt Nam và phá hoại công trình 

can đảm của một khối người Công giáo VN sáng suốt và thông minh, một công trình mà sự chính đáng và cao quý được 

đương kim Giáo Hoàng quan tâm và nhìn nhận rõ rệt đến nỗi Ngài phải nói đến công trình ấy ngay khi đặt chân tới chặng 

đầu của chuyến thăm Hoa Kỳ 10 ngày trong năm 1987. 

Chỉ vì hai chữ cầu an mà đã có những ngừơi Công giáo thản nhiên trước những hành động trả thù man rợ mà ngoại nhân 

mang áp dụng đối với đồng bào của họ. Không những đã thản nhiên mà còn có cả những kẻ ca ngợi và chế thêm dầu 

vào lửa nữa. Những kẻ cầu an này mong nhận được sự tưởng thưởng nào cho tinh thần vong bản và khiếp nhược ấy? 

Mong được khen là người Công giáo “ngoan đạo, không bao giời dám trái lệnh của bề trên, mặc dầu có lúc, bề trên cũng 

phạm những sai lầm còn nghiêm trọng và tai hại hơn người trần tục? Tinh thần cuồng tín và mù quáng này làm cho chúng 

tôi rất ngạc nhiên, vì ngày nay, chỉ còn thấy tinh thần ấy nơi một số dân tộc bán khai, thí dụ như dân tộc Ba Tư, dân tộc 

Afghanistan... 

Tinh thần ấy cũng khiến cho chúng cảm thấy tội nghiệp cho họ khi so sánh với sự phóng khoáng mà nhiều tôn giáo lớn 

khác dành cho tín đồ của mình. Các tôn giáo ấy không có những tín đồ tự giam mình vào sự cuồng tín ngu dại đến nỗi tự 

biến mình thành một thứ nô lệ cho sự xác tín của chính mình. Điều này nhận thấy rõ nhất tại hai tôn giáo lớn khác là Tin 

Lành và Phật Giáo. Quyền đòi hỏi những sửa đổi, những cải cách để làm cho đời sống tinh thần của mình được tốt đẹp 

hơn là quyền thiêng liêng của tín đồ Tin Lành và Phật Giáo. Chúng tôi đã thấy những mục sư Tin Lành lẳng lặng và 

ngoan ngoãn mang hành lý đi kiếm nhà thờ khác sau khi bị tín đồ bất tín nhiệm. Chúng tôi đã thấy những tín đồ Tin Lành 

đưa ra những sửa đổi mà giới lãnh đạo nhà thờ Tin Lành liên hệ phải nghe theo. Chúng tôi đã thấy có những tín đồ Phật 

Giáo tuyên bố không tới lễ tại một chùa nào đó nữa, vì chùa ấy không còn đáp ứng đúng lòng mong mỏi tôn giáo của họ 

nữa. Cũng lại có những phật tử “mời” một số sư sãi đi nơi khác, tìm chùa khác, vì họ thấy các sư sãi ấy không còn xứng 

đáng lãnh đạo họ về mặt tinh thần nữa. 

Quyền nói lên sự bất đồng của mình mà vẫn còn là một tín đồ trung thành của Công giáo là điều được nhìn thấy rõ nơi 

khối 53 triệu ngừơi Công giáo Mỹ, và sự kiện hiển nhiên ấy cũng rõ hơn nữa trong chuyến thăm nước Mỹ mười ngày của 

Đúc Giáo Hoàng John Paul II. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố những lời cảnh giác không tránh được, nhưng một người rất 

thông minh và sắc bén như Ngài thì không thể nào coi thường cái thực tại ấy nơi một khối người Công giáo quan trọng 

như khối người Công giáo Hoa Kỳ. Được biết rằng sau khi đã gặp Đức Giáo Hoàng, và sau khi nghe nói rằng “Sự bất 

đồng là một sai lầm nghiêm trọng”, Hồng Y Chicago là Joseph Bernadin đã phát biểu: “Chúng ta không thể đọc trong tim 

của con người”, và “Tôi không thể nào phán xét lương tâm của một người.” (Nhật báo Chicago Tribune, được tờ Register 

ở California đăng lại ngày 25-9-1987). 

Một vài thí dụ lấy từ những cộng đồng tôn giáo khác, từ những xứ khác được nêu trong sách này sẽ giúp độc giả thấy 

rằng cuộc tự vệ văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose không mang tính chất cuồng tín hoặc phá hoại. Nó hòan 

tòan là một thỉnh cầu chính đáng và nhất trí của một khối người biết rõ việc họ làm, biết rõ việc tại sao họ phải làm, và 

người ta không thể gán cho họ những tội tưởng tượng. Trong sự phân tách tối hậu, những kẻ lâu nay vẫn dùng tôn giáo 
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để làm khí giới thực hiện chính sách ngu dân đã hỏang sợ vì tầm mức ảnh hưởng trong các thỉnh cầu chính đáng của 

người Công giáo VN tại San Jose. Tầm mức ấy không còn bị giới hạn vào lãnh vực của vùng San Jose nữa. 

Cuộc tự vệ thiêng liêng này đã kéo dài hai năm. Chắc chắn đã có nhiều người ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cuộc chiến 

bất bình đẳng ấy lại  có thể kéo dài như vậy, và có người còn nói rằng, “không biết làm sao để tiên đóan hồi kết cuộc”. Vì 

đã dùng mọi thủ đoạn, mọi khí giới tàn ác nhất mà không đè bẹp được cuộc tự vệ văn hóa ấy nên người ta lại dùng thêm 

các khí giới hạ cấp hơn nữa như sự vu cáo và bịa đặt... Kẻ có một chút kiến thức về nguyên tắc chiến tranh sẽ hiểu rằng 

phía kẻ mạnh mà dùng khí giới như thế trong khi không chịu tìm hiểu sức mạnh của đối phương thì kẻ mạnh sẽ bại trận. 

Mũ Cộng Sản: Một Khí Giới Của Kẻ Yếu Hèn 

Nếu hoạt động tranh đấu của người Việt lưu vong có điều gì làm cho thế giới bên ngoài nhớ đến nhiều thì có lẽ đó là cái 

tài chụp mũ lẫn cho nhau là cộng sản, là tày sai của cộng sản. Vì trò chụp mũ bần tiện này diễn ra quá nhiều lần, quá lâu, 

quá thông thường nên người ta đã gom góp được những nét quen thuộc của các vụ chụp mũ ấy để hình thành một khuôn 

mẫu chụp mũ! Và từ khuôn mẫu ấy, có khá nhiều nét đặc biệt cho phép người ta sớm nhận diện được những kẻ chụp 

thuộc thành phần nào, chụp mũ nhằm mục đích gì... 

Khuôn khổ một cuốn sách nhỏ chỉ cho phép chúng tôi trình bày tổng quát những nét vừa kể khi viết về trò chụp mũ cho 

nhau là cộng sản. Trước khi đi vào nhận xét tổng quát này, chúng tôi thấy cần phải xác định ở đoạn này hai danh xưng 

cần thiết. Vì tính cách đàn áp theo lối thực dân man rợ đã rõ rệt nên từ đây, những kẻ đàn áp văn hóa của người Công 

giáo tại San Jose được chúng tôi gọi tắt là “Phe Đàn Áp”. Vì chính nghĩa của người Công giáo VN tự vệ văn hóa tại San 

Jose rất sáng tỏ nên chúng tôi dùng danh xưng “Phía Chính Nghĩa” để nói đến những người Công giáo can đảm ấy. 

Thứ nhất, những kẻ gọi là đứng trong hàng ngũ người Việt quốc gia quen dùng trò chụp mũ này đều hầu hết là những tên 

lưu manh và hèn nhát. Khi có người khác cạnh tranh với chúng, chúng không bao giờ dám nhận một cuộc tranh đua 

thẳng thắn. Thay vào đó, chúng sẵn sàng chụp mũ cộng sản cho những người không cộng tác với chúng, hoặc tuy đứng 

cùng một phía nhưng không thuần phục chúng. Thứ hai, những tên vừa kể đều rất kém thông minh. Trong khối óc nhỏ bé 

và tiểu nhân của chúng, chúng chỉ cần dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để vu cáo cho người khac, và không cần biết những 

hậu quả của những vụ vu cáo và chụp mũ ấy sẽ tai hại như thế nào cho cuộc chiến đấu chung của người Việt quốc gia. 

Thứ ba, vì quen chụp mũ một cách vô tội vạ như thế ngay từ khi còn ở VN trước năm 1975 nên những kẻ dùng thủ đoạn 

này không bao giờ chịu nhận là đã làm bậy. Điều này dễ hiểu vì chúng tin rằng nạn nhân không bao giờ dám có hành 

động quyết liệt để phản công. Thế giới bên ngoài sẽ coi người Việt quốc gia VN như là những người chỉ quen sống với 

tình trạng không có luật pháp, kẻ nào dùng luật rừng là kẻ ấy nắm thế thượng phong. Tình trạng chỉ bị ngăn chặn hoặc 

chấm dứt khi được luật pháp của các nước tiên tiến can thiệp, như đã từng thấy tại các nước Tây phương tiếp nhận 

người tỵ nạn VN sau năm 1975. Thứ tư, những người quen chụp mũ cộng sản cho người khác lại rât sợ không dám trực 

tiếp tố cáo những tên cộng sản hoặc những hoạt động của cộng sản mà căn cước, lý lịch và tính chất hoạt động cộng sản 

rất rõ rệt. Thứ năm, ngay cả những kẻ nắm quyền hành rộng rãi trong tay cũng ham dùng mũ cộng sản để vu cáo cho 

người khác, vì những kẻ này tuy có quyền thế nhưng lại không có chính nghĩa. 

Lịch sử những vụ chụp mũ trong hàng ngũ người Việt quốc gia là một điệp khúc buồn. Chỉ cần nêu vài trường hợp là đủ 

thấy tầm vóc sự ô nhục của thói quen làm cho thế giới bên ngoài khinh miệt tòan thể dân tộc Việt Nam. Thí dụ rõ nhất của 

VN trước năm 1975 vẫn là thí dụ chụp mũ dưới thời Nguyễn Văn Thiệu. Đã có lúc, hắn được coi là người điều khiển một 

quân đội đông tới trên nửa triệu người, chưa kể công an, mật vụ. Hắn càng cai trị lâu, uy tín càng xúông thấp, và hắn 

càng chụp mũ cộng sản cho nhiều người hơn trước chỉ vì những người ấy khinh bỉ hắn ra mặt nên không bao giờ thèm 

cộng tác với hắn. Hắn chụp mũ cho người quốc gia chân chính dễ dàng bao nhiêu thì hắn lại càng bất lực bấy nhiêu khi 

tìm ra những tên cộng sản thật sự nằm vùng trong guồng máy chính quyền của hắn. Cơ quan tình báo trung ương của 

Thiệu có một số cán bộ cộng sản nằm vùng từ rất lâu, mãi đến khi miền Nam VN bị cộng sản chiếm năm 1975, người ta 

mới biết đến danh tính và số lượng của những tên nằm vùng ấy. Và chúng ta chỉ biết được sự tiết lộ này nhờ các tác giả 

ngoại quôc viết về cái chết của miền Nam VN. Vụ tên Phạm Xuân Ẩn là một tên tình báo của Hà-nội là một bằng chứng 

khác chứng minh tiền đề trên đây của chúng tôi là đúng. Tên ấy nằm vùng kỹ đến nỗi được tuần báo Times của Mỹ dùng 

vào một chức vụ quan trọng trong văn phòng của tuần báo ấy ngay tại Sài-gòn. Dĩ nhiên là chính quyền Thiệu không biết 
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chút nào về hoạt động nằm vùng của tên Ẩn. Còn ở trong quân lực VNCH thì Hà-nội đã gài người của chúng nằm vùng từ 

trước đó cả chục năm! Cũng lại chỉ nhờ có tác  giả ngoại quốc viết về chiến tranh VN nên chúng ta mới được biết vụ nằm 

vùng mai phục trường kỳ này của Hà-nội ngay bên trong tổ chức của quân lực VNCH. 

Ít ra cũng có vài tướng lãnh trong quân lực VNCH duy trì liên lạc chặt chẽ với họ hàng là nhân vật cao cấp của cộng sản. 

Có một tướng lãnh từng coi Cục Tiếp Vận (hiểu nôm na là coi về ngành tiếp tế cho toàn thể quân lực VNCH) đã có lần 

chứa một tên bà con rất gần ngay trong cư xá sĩ quan bộ Tổng Tham Mưu, và tên bà con này là cán bộ rất cao cấp của 

Việt Cộng. Rồi đến những vụ sĩ quan cao cấp của quân lực miền Nam VN ở gần biên giới Cao Mên bán súng đạn và 

nhiên liệu cho Việt Cộng để chúng lại dùng những thứ ấy giết hại người lính VNCH. Rồi lại còn nhiều tên có bằng dược sĩ 

đều đều tiếp tế y dược cho Việt Cộng. Chính quyền Thiệu không bao giờ điều tra những vụ nằm vùng hoặc tiếp tế trực 

tiếp này cho Việt Cộng! 

Thí dụ thứ hai cũng ô nhục không kém thí dụ vừa kể. Còn nhớ là trong khoảng thời gian từ năm 1979 cho đến tận cuối 

năm 1984, tổ chức lừa bịp đội lốt kháng chiến trong hàng ngũ người Việt nào không chịu cúng tiền cho chúng, không chịu 

hợp với chúng. Các nạn nhân đều phải cúi mặt im lặng vì không có phương tiện nào để lên tiếng tự vệ. Đây mới chỉ là 

một chút hư danh gọi là “kháng chiến”, chưa có viện trợ, chưa có xôi thịt mà những kẻ lừa bịp đã hung hăng chụp mũ 

những người lương thiện rồi. Thế rồi lại có những tên côn đồ đội lốt cầm bút cũng theo gương các “đàn anh” trong tổ 

chức lừa bịp dùng những tờ báo lá cải vu oan cho người lương thiện để tống tiền. Trong mấy năm liền, bọn côn đồ cầm 

bút này là công cụ rất đắc lực cho bọn lừa bịp đội lốt kháng chiến. 

Cũng như trường hợp của Nguyễn Văn Thiệu, bọn lừa bịp này không hề dùng ngày giờ để phanh phui hoặc tiêu diệt các 

tổ chức nằm vùng của Hà-nội tại các vùng có đông đảo người tỵ nạn VN. Toàn thể nhân sự và sức mạnh của bọn lừa bịp 

ấy đã được tập trung để vu cáo, để làm nản lòng những người quốc gia lương thiện trong khi những người này chỉ có một 

cái tội là đã sáng suốt sớm nhận ra bản chất lừa bịp của chúng. 

Trường hợp thứ hai bi hài hơn hai trường hợp kể trên rất nhiều, vì nó diễn ra trong một cuộc chiến mà tương quan lực 

lượng của hai bên bất bình đẳng ngay từ đầu, và cứ nhìn vào bề ngoài thì người ta dễ bị cám dỗ để mà kết luận rằng 

phía Chính Nghĩa là “Châu Chấu” mà dám “Đá Xe”. Tiếc rằng sự việc diễn ra đã khác hẳn với cái bề ngoài của trận chiến 

kỳ quái ấy. 

Trước hết, hãy lên tỏ lòng kính phục những tên cố vấn Lê Chiêu Thống của phe đàn áp. Kẻ ngoại nhân dù có độc ác đến 

đâu cũng không đủ hiểm độc bằng người da vàng. Khi người da vàng thuộc thành phần lưu manh thì người ấy có thể trở 

nên vô địch thế giới về lưu manh và tàn ác. Những tên cố vấn ấy hẳn là đã đoan chắc với những kẻ ngoại nhân là dùng 

cái mũ cộng sản chụp cho phía Chính Nghĩa thì sẽ ăn chắc. Trong sự hăng say của khả năng khuyển mã, bọn ấy đã chụp 

luôn  cả mũ cộng sản cho linh mục Nguyễn Văn Tịnh. Khi chúng tôi viết đến bài này thì bọn Lê Chiêu Thống hạng C này 

đã phải ngưng vụ chụp mũ linh mục Tịnh vì lẽ giản dị là cái mũ ấy không gây được chút thiệt hại nào cho sức mạnh của 

phía Chính Nghĩa. 

Điều thứ hai là bọn cố vấn Lê Chiêu Thống tuy rất muốn trắng trợn vu cáo những người lãnh đạo của phía Chính Nghĩa là 

cộng sản, nhưng cũng vẫn còn phải e sợ chưa dám gọi hẳn những vị lãnh đạo ấy là cộng sản. Chính cái lề an toàn vài 

phần trăm này trong thủ đọan của chúng đã để lộ sự yếu kém của chúng. Chúng có thể ngụy tạo điều gì cũng được, vì đó 

là quyền của chúng, nhưng ở đây gọi hai ông Trần An Bài và Trần Công Thiện là cộng sản thì lời vu cáo ấy chắc chắn sẽ 

dội ngược, nghĩa là sẽ chỉ làm cho những người có sự vô tư tối thiểu bật cười. 

Không dám gọi hai ông Bài và Thiện là cộng sản thì phải dùng con đường vòng. Các diễn tiến của vụ đàn áp này cho thấy 

rằng ngay từ đầu, phe đàn áp chỉ có những tên tay sai có trí thông minh dưới mức trung bình. Sức thông minh ấy chỉ cho 

phép chúng nghĩ đến con đường vòng là dùng từ ngữ “phương pháp đấu tranh và sách động của cộng sản” để gán cho 

hoạt động tự vệ của phía Chính Nghĩa. Nhìn lại các hình thức tranh đấu chính trị hoặc tranh đấu cho nhân quyền trên thế 

giới, chưa bao giờ người thấy có một nguyên tắc nào nói rằng chỉ có người cộng sản mới được dùng phương pháp này, 

phương pháp kia để tranh đấu. Sự thật đơn giản trong cuộc tránh đấu này là phía Chính Nghĩa đã có những người lãnh 

đạo giỏi ngay từ đầu để nghiên cứu đường lối hành động làm cho đối phương phải bó tay. Thay vì phải biết chịu thua 

trong danh dự theo luật chơi thông thường trong tình thế này, thì phe đàn áp lại rêu rao rằng phía Chính Nghĩa dùng 
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đường lối cộng sản. Đây là một trong những lời tố cáo thật ngu xuẩn của phe đàn áp. Tố cáo như thế có nghĩa rằng chính 

bọn chúng xác nhận là chỉ có những người cộng sản mới nghĩ ra được những đường lối hoặc phương pháp tranh đấu đi 

đến thắng lợi. Tố cáo như thế rõ ràng là ca tụng ngừơi cộng sản. Những tên ngu xuẩn mà hành động thì chỉ có thể đạt 

được kết quả ngược lại như vậy. 

Lại còn nghe thấy phe đàn áp phao vu rằng có tay sai cộng sản trong hàng ngũ Chính Nghĩa. Dĩ nhiên lời phao vu này 

không bao giờ được chứng minh là có bằng chứng. Lại một lần nữa, vì ngu xuẩn phe đàn áp đã lại ca tụng cộng sản khi 

phao vu như vậy: theo phe đàn áp thì cộng sản phải là thứ ba đầu sáu tay cho nên chỗ nào, tổ chức nào, chúng vẫn có 

thể xâm nhập, thành phần nào trong hàng ngũ người Việt quốc gia cũng đều bị chúng dụ dỗ, tổ chức hoặc tẩy não! 

Như để chứng minh rằng tiền đề trên đây của chúng tôi là đúng, chỉ thấy phe đàn áp chụp mũ cho phía Chính Ngfhĩa, 

trong khi phe ấy không dám hé răng để tố cáo các cơ sở kinh tài và cơ sở văn hóa nằm vùng của cộng sản đang càng 

ngày càng hoạt động lộ liễu, một sự lộ liễu tương đương với sự chửi thẳng vào người Việt quốc gia ở hải ngoại. 

Những Hậu Quả Của Sự Chụp Mũ Cộng Sản 

Chúng tôi đã chứng minh rằng trong hàng ngũ người Việt lưu vong từ năm 1975 cho tới nay, bọn lừa bịp chính trị và bọn 

lưu manh cũng như đám côn đồ cầm bút quen dùng thủ đoạn chụp mũ cộng sản lên đầu những người chống lại chúng 

hoặc biết rõ bộ mặt lưu manh của chúng. Khi biết rõ những thành phần nào vẫn dùng thủ đoạn ấy thì ta không cần phải 

bận tâm nữa. 

Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên, kèm theo một sự tội nghiệp, khi thấy rằng chính những kẻ đang mang cái nhãn 

hiệu “lãnh đạo tinh thần” lại bắt chước bọn hạ cấp kia để dùng trò chụp mũ cộng sản lên đầu khối người Công giáo VN, 

mà còn cho người Công giáo khắp nơi trên thế giới nữa. 

Ở tiểu đoạn này, chúng tôi trình bày rõ hơn nữa những hậu quả cho phe đàn áp khi dùng tới một thủ đọan rất hạ cấp và 

nguy hiểm như vậy. Kính mời độc giả và đồng bào đọc bản tin của tờ Công Giáo có tầm mức quốc gia của Mỹ, có số phát 

hành tòan quốc Mỹ là tờ National Catholic Reporter, số báo đề ngày 25-9-1987, trang 38, bài mang tựa là “Những người 

Công giáo Mỹ gốc Á Chấu ngày càng bất mãn”. Nhận định của tờ báo có tầm vóc như tờ NCR rất đáng được chú ý, ít ra 

cũng vì hai lý do. Thứ nhất, đó là tiếng nói bán chính thức của khối 53 triệu người Công giáo Mỹ. Ở những đoạn trước 

của cuốn sách này, chúng tôi đã nêu lên lối suy tưởng của khối người Công giáo ấy, theo đó thì tuy họ tiếp tục trung 

thành với Giáo Hội La Mã, nhưng cái đa số rất lớn của khối giáo dân ấy không còn chấp nhận thái độ mù quáng tin theo 

bất cứ giáo điều mà Giáo Hội đưa ra cho họ nữa. Những nhu cầu càng ngày càng phức tạp của nhân loại, cùng với sự 

yếu kém của mỗi con người chúng ta, dầu đó là con người hèn mọn hay đó là con người được mang cái chiêu bài “lãnh 

đạo tinh thần”, đã cáng ngày càng làm cho giáo dân Mỹ cảm thấy họ phải có cái quyền nêu lên những băn khoăn và 

những thắc mắc của họ trong tương quan giữa họ và Giáo Hội La Mã về mọi khia cạnh trong đời sống vật chất và tinh 

thần của họ. 

Thứ hai, tờ NCR tuy do những ngừơi Công giáo Mỹ da trắng chủ trương, và tuy đa số lớn người Mỹ da trắng vẫn còn giữ 

thái độ kỳ thị đối với sắc dân da màu sống trên đất Mỹ, nhưng riêng tờ NCR có một điều đang chú ý trong cách nhìn của 

họ đối với thân phận của các khối người Công giáo thuộc các chủng tộc thiểu số. Đó là một cách nhìn tương đối phóng 

khóang và tương đối quảng đại, nhất là khi rõ rệt có những sự bất công đối với các chủng tộc thiểu số ấy. Những sự bất 

công áp đặt lên đầu khối giáo dân VN trong cuộc tự vệ văn hóa tại vùng San Jose đã được tờ báo ấy nêu lên tuy ngắn 

gọn nhưng đã tạm đủ để nói lên thực chất của vấn đề, - nói rõ hơn nữa là xác nhận Chính Nghĩa của cuộc tự vệ văn hóa 

ấy. 

Thật là một điều đầy ý nghĩa khi tờ báo NCR lựa linh mục Dòng Tên Norman Walling để nói lên những thiệt thòi của khối 

người Công giáo Mỹ gốc Á Châu. Và đến khi lên tiếng thì cũng lại là điều rất đáng chú ý, khi linh mục Walling lựa cuộc tự 

vệ của phía Chính Nghĩa, giáo dân VN tại San Jose như là thí dụ điển hình (Linh mục Walling đang phục vụ cộng đồng 

Công giáo Trung Hoa tại San Francisco). Linh mục Walling cho biết rằng sự truyền thông giữa những người lãnh đạo tinh 

thần  và giáo dân gốc Á Châu đã suy đồi đến nỗi đi tới mức độ không chịu nổi nữa. Để nêu thí dụ, linh mục này đã nêu 

đích danh Cộng Đồng Công Giáo VN tại San Jose như là trường hợp rõ rệt nhất. Trong thí dụ ấy, linh mục Walling để 
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rằng cộng đồng ấy “tố cáo Giám Mục của họ” là đã “nhạy cảm về mặt văn hóa” (hiểu là thờ ơ và tàn nhẫn đối với vấn đề 

văn hóa của người tỵ nạn VN) và đã “độc tài” vì đã gạt bỏ lời xin của Cộng Đồng ấy để lập một “Giáo Xứ riêng rẽ”. 

Ở đoạn dưới của bản tin, tờ NCR viết rất rõ về lý do và mục tiêu cao cả của phía Chính Nghĩa khi muốn có Giáo Xứ riêng 

rẽ của mình tại khu vực San Jose. Bài báo ấy viết: “Không giống các di dân gốc Á Châu khác đã phải bỏ lại những người 

lãnh đạo tinh thần của bản xứ họ, những người VN đã chứng kiến sự di chuyển của Giáo Hội quốc gia của họ từ miền 

Bắc vào miền Nam sau sự phân chia hậu chiến về lãnh thổ của xứ sở họ, và kế đến là sự di chuyển của Giáo Hội ấy đến 

Hoa Kỳ sau chiến thắng của cộng sản.... đối với những người VN, một Giáo Xứ riêng biệt tượng trưng cho sự tồn tại các 

hình thức thờ phượng quen thuộc của họ, cũng như đó là sự duy trì được nguyên vẹn sự lãnh đạo Giáo Hội của họ. Vì 

Giáo Hội ở VN đang ở vào thế yếu nên những ngừơi tỵ nạn sợ rằng sự sáp nhập vào cái cơ cấu rộng lớn hơn của người 

Mỹ sẽ có nghĩa là sự xóa bỏ hẳn các truyền thống văn hóa của họ, và sự tan rã cộng đồng chủng tộc của họ”. 

Từ khi bùng nổ cuộc chiến tự vệ văn hóa của người Việt tại San Jose cho tới nay, phe đàn áp đã đưa ra nhiều lời cáo 

buộc phía Chính Nghĩa. Dĩ nhiên phe ấy tìm mọi cách để phủ nhận Chính Nghĩa của phía tự vệ văn hóa. Bài báo ngắn 

được trích dẫn từ tờ NCR trên đây tưởng đã quá đủ để khỏi phải bình luận thêm. Nếu có cần nói gì thêm thì đó là trách 

nhiệm của phe đàn áp khi vu cáo và những hậu quả của sự vu cáo bỉ ổi ấy. 

Đọc bản tin của tờ NCR, người ta thấy tờ báo ấy đã cho độc giả biết đâu là phía Chính Nghĩa. Chỉ riêng cái danh xưng 

của phía Chính Nghĩa mà tờ báo ấy ghi trong bản tin đã có giá trị như một sự thừa nhận tính cách chính đáng đại diện 

của khối người Công giáo VN tại San Jose. Hai tội lớn của phe đàn áp là tội độc ác văn hóa và tội độc tài được nêu lên 

rất hiển nhiên để cho người đọc hiểu tại sao khối người Công giáo tại San Jose lại “chịu không nổi nữa” trong mối liên lạc 

giữa họ và những người lãnh đạo tinh thần của họ tại giáo phận San Jose. 

 Người ta đã thấy phe đàn áp viện dẫn nhiều điều giáo luật để cố ý gạt bỏ việc lập một Giáo Xứ Thế Nhân cho người 

Công giáo VN tại San Jose, nhưng các giáo luật ấy lại không áp dụng được vào thực trạng của Giáo Hội VN. Sự viện dẫn 

ấy nghe rất lạc lõng và ngớ ngẩn, khiến người ngoại cuộc cảm thấy tội nghiệp cho chính những kẻ đang đàn áp theo 

đường lối thực dân man rợ mà lại cứ cố muốn tự khóac cho mình cái vỏ tôn trọng luật lệ. Chỉ cần một đoạn ngắn, tờ NCR 

đã nhắc nhở phe đàn áp, và luôn thể nhắc nhở các giáo xứ khác của Mỹ đang chứa những người Công giáo tỵ nạn VN 

về một sự thật đã diễn ra từ năm 1954 cho tới ngày nay: khối người Công giáo đã có thói quen trung thành là khi rời bỏ 

sanh quán của họ, họ cũng mang theo luôn cả những người lãnh đạo của họ. Họ làm như thế là vì muốn bảo vệ và gìn 

giữ các truyền thống văn hóa của họ, nhất là truyền thống được thờ phượng theo nếp sống của người VN. Sự gìn giữ ấy 

không phải chỉ được giới hạn vào lãnh vực tôn giáo, mà còn có nghĩa rộng rãi hơn nữa là bảo vệ và gìn giữ an toàn chính 

trị và an tòan văn hóa cho ngừơi tỵ nạn VN. Sự tranh đấu quyết liệt để thực hiện hai sự an toàn sinh tử ấy đương nhiên là 

bổn phận của bất cứ người tỵ nạn VN nào còn hãnh diện được làm người Việt đã được tổ tiên họ truyền lại từ bao nhiêu 

thế hệ trước đó. 

Nói một cách khác, tờ NCR xác nhận là những ngừơi Công giáo VN tại San Jose đã hành động rất đúng khi đòi có một 

Giáo Xứ riêng cho họ, vì đó là sự nối tiếp truyền thống lâu dài của họ về mặt tôn giáo có từ ở VN rất lâu, trước khi có 

cuộc tỵ nạn vĩ đại của hàng trăm ngàn người Việt tại Hoa Kỳ. Cái Chính Nghĩa không thể chối cãi này đã làm cho phe đàn 

áp thật sự bối rối và hoảng hốt, và sự bối rối cũng như hoảng hốt ấy đã đưa họ tới những lỗi lầm trọng đại không thể cứu 

chữa được nữa. 

Theo dõi cuộc đàn áp này từ trên một năm nay, chúng tôi thấy phe đàn áp đã tung ra cùng một lúc nhiều lời cáo buộc các 

tội tưởng tượng nhằm vào phía Chính Nghĩa, đáng kể nhất là ba sự cáo buộc. Một là “phá nát cộng đồng người Việt tại 

San  Jose”, hai là “chống lại Giáo Hội”, ba là “cộng sản”. Cần chú ý rằng kẻ ngoại nhân da trắng đứng ở hậu trường để 

đám tay sai thuộc hạ thuộc thành phần Việt vong bản hung hãn đưa ra những lời cáo buộc vừa kể. Cáo buộc một và cáo 

buộc hai liên hệ rất nhiều đến tôn giáo của giáo dân Việt tại San Jose nên kẻ trần tục và hèn mọn viết sách này tự thấy 

không cần phải góp ý kiến. Cáo buộc thứ ba cần được mọi người vô tư góp ý vì nó có một tầm quan trọng rất lớn, và 

mang lại những hậu quả rất tai hại ngay trong chính những kẻ đang chơi trò chụp mũ cộng sản. 

Vì phía Chính Nghĩa tranh đấu trong một cuộc chiến tuy bất bình đẳng nhưng đó là một cuộc chiến rất cao quý mà chỉ có 

bọn nặng đầu óc thực dân hoặc bọn hèn nhát cúi mặt quên nguồn gốc để lãnh chút ân huệ nhỏ giọt của kẻ ngoại nhân thì 
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mới phủ nhận, nên phe đàn áp mới gọi là “công sản”. Nên nhắc lại là những tên ồn ào gọi phía Chính Nghãi là “cộng sản” 

là những kẻ cùng màu da, chủng tộc và ngôn ngữ cũng như văn hóa như những người phía Chính Nghĩa. Việc chụp mũ 

lên phía Chính Nghĩa xác nhận ba điều. Một là phe đàn áp đang ở đường cùng của lý luận và phương tiện rồi. Nếu cái 

mũ cộng sản không làm tan rã được cuộc chiến đấu thiêng liêng của phía Chính Nghĩa thì phe đàn áp sẽ đành chịu bó 

tay. Thư hai, vì phía Chính Nghĩa chiến đấu để gìn giữ và thực hiện an toàn chính trị cũng như an tòan văn hóa cho 

người Công giáo VN tại San Jose, - trong cuộc chiến ấy, hiển nhiên là có sự bảo vệ cho danh dự cho hai chữ Việt Nam -, 

mà phe đàn áp gọi họ là “cộng sản” thì có nghĩa là theo suy luận của phe đàn áp, chỉ có những cộng sản mới tranh đấu 

cho an toàn và cho danh dự của người Việt. Hệ luận là người quốc gia không bao giờ biết hoặc đấu tranh cho những mục 

tiêu cao đẹp đó. Thứ ba, và điều này quan trọng nhất, là khi xác nhận rằng chỉ có người cộng sản mới bảo vệ danh dự và 

an tòan cho người Việt tại xứ người thì chính những tên người Việt mất gốc nằm trong phe đàn áp đã tự vạch mặt chỉ tên, 

tự kê khai lý lịch và căn cước là thuộc thành phần vong bản đang cúi mặt làm trâu ngựa cho kẻ ngoại nhân. 

Sau khi viết về sự vụng về và dại dột trên đây của phe đàn áp, cần phải bàn về trách nhiệm của phe ấy khi đã dùng thủ 

đoạn đê hèn như vậy. Ở một phần trước chúng tôi đã nêu rõ là bọn lừa bịp chính trị và bọn lưu manh rất hay dùng cái mũ 

cộng sản để thực hiện mục tiêu xấu xa của chúng. Có thể đã có một số ít người thoạt đầu tin ở lời vu cáo của bọn chúng, 

nhưng về lâu dài, thực chất đạo tặc của bọn ấy đã làm cho số người dễ tin kia mở mắt. Sau đó, mọi người không bận tâm 

nghĩ đến trách nhiệm của bọn ngậm máu phun người nữa, vì có ai ngớ ngẩn đến nỗi đòi bọn giặc cướp phải ăn năn hối 

lỗi? 

Nhưng khi những kẻ cố bám lấy cái chiên bài “lãnh đạo tinh thần” mà phạm tội dùng thủ đoạn và chiến thuật cùa bọn đạo 

tặc để vu cáo cuộc chiến đấu cao quý của một khối người Công giáo VN đông đảo thì vấn đề trách nhiệm không thể chối 

cãi. Xin đừng hiểu đó là thứ trách nhiệm chỉ được nại ra trước tòa án thường tụng. Trách nhiệm nói ở đây là trách nhiệm 

trước lương tâm của chính những kẻ ấy. 

Phe đàn áp chỉ hy vọng giải tỏa được trách nhiệm nặng nề vừa nói nếu chứng minh được rằng quả thật phía Chính nghĩa 

là “cộng sản”. Sự chứng minh này sẽ không bao giờ có được vì lẽ giản dị cuộc chiến này là cuộc chiến của những người 

Công giáo VN thông minh và sáng suốt, đòi hỏi những gì mà họ rất xứng đáng và có qưyền được hưởng. Phe đàn áp đã 

từng dùng ngay chính nơi thờ phượng, tung truyền đơn cộng sản để mong gieo vạ cho phía Chính Nghĩa. Trò hạ cấp ấy 

đã diễn ra hơn một lần tại vùng San Jose, nhưng đã thất bại thảm hại như mọi thất bại của mọi thủ đoạn bần tiện khác 

trước đó của phe đàn áp. 

Phe đàn áp đã không có Chính Nghĩa, mà ngay cả khối nhân sự cũng thiếu vắng những bộ óc thông minh và khôn ngoan 

nên mới đi từ sự vụng về và ngu dại này đến sự vụng về và ngu dại khác. Vụ chụp mũ cộng sản còn mang lại cho phe 

đàn áp một thất bại sâu nặng hơn nữa: đó là sự khinh bỉ của mọi người ngoại cuộc đang chăm chú theo dõi cuộc chiến 

bất bình đẳng này. 

Khi cố vấn cho ngoại nhân da trắng dùng mũ cộng sản để mong hại phía Chính Nghĩa, những tên người Việt vong bản đã 

tự lôi mình xuống thấp hơn sự xếp hạng của loài người. Sự xúông thấp ấy đưa chúng xuống hạng thú vật khi chúng yêu 

cầu, chỉ đường rồi còn xưng tụng cảnh sát và chó trận của chính quyền bản xứ xung phong vào những người Công giáo 

VN không có một khí giới nào trong tay, và những ngừơi Công giáo này không thể bị bất cứ một kẻ nào buộc tội khi họ 

bày tỏ niềm hãnh diện còn được là người Việt Nam. 

Công Bằng Và Bác Ái Kiểu Thực Dân 

Địa điểm và khung cảnh: một nhà thờ Công gíao của người da trắng tại một xứ thuộc nền văn minh da trắng, - Người 

tham dự: giáo dân da trắng và giáo dân tỵ nạn VN, - Nghi thức lễ: nghi thức quen thuộc của giáo dân VN. Không khí yêu 

thương và hiểu biết lẫn nhau tỏa ra khắp giáo đường. Phải chăng phe đàn áp tại San Jose đã biết ăn năn để nhìn nhận 

các quyền thiêng liêng về tôn giáo của phía Chính Nghĩa? Không. Đây là một thánh lễ tại giáo đường Notre Dame de 

Neunkirch, nằm trên vùng đất Alsace, giáp biên giới Pháp-Đức một chúa nhật trong sáng, được báo chí Pháp tường 

thuật, và được nguyệt san Nhịp Cầu số 14, phát hành tháng 6 năm 1987 (Tiếng nói của người Công giáo VN tự do tại 

phía Đông nứơc Pháp) đăng lại. 
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Phái viên Ch. G. của một tờ báo Pháp ngữ gọi thánh lễ này của những giáo dân VN tại vùng Alsace là một cuộc “hành 

hương”. Khoảng trên một trăm người Công giáo VN dự thánh lễ cùng với rất đông giáo dân Pháp. “Họ có chung một đức 

tin nhưng có những dị biệt về biên giới và văn hóa”. Ch. G. viết rằng “những dị biệt văn hóa ấy là những dị biệt sinh tử. 

Đối với những người Á Châu lưu vong này, việc giữ nguồn gốc của họ có một tầm quan trọng đặc biệt”. Phái viên này cho 

rằng cuộc hành hương tại Neunkirch là một cách để cho những giáo dân Việt lưu vong kia biểu lộ sự mật thiết về tinh 

thần giữa họ và giáo dân Pháp vùng Alsace, nhưng “đó cũng là một cách để họ nối tiếp lại các truyền thống của họ. Họ đã 

cùng nhau hát lên niềm tin của họ, và cùng nhau thử tìm lại một chút nguồn gốc của họ, chút nguồn gốc rất mong manh 

trên phần đất tuy niềm nở đón tiếp họ nhưng vẫn là phần đất xa lạ...” 

Không khí yêu thương và hiểu biết lẫn nhau giữa giáo dân da trắng và giáo dân da vàng bao trùm khắp thánh đường là vì 

vùng đất ấy có may mắn không gặp một giám mục da trắng gốc thực dân, và không bị một đám chó săn vong bản bám 

lấy giám mục ấy để hành hạ đồng bào của chúng. 

 Không phải chỉ có nước Pháp là dành cho giáo dân tỵ nạn VN sự thông cảm và yêu thương mà phái viên Ch. G. đã mô 

tả. Một cuộc tìm kiếm tin tức nhỏ bé của người viết sách này để tìm hiểu những hình thức đàn áp tôn giáo (dầu là kín đáo 

hay lộ liễu) tại các quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn VN, cho thấy rằng giáo phận San Jose tại nứơc Mỹ đã được thế giới 

nhắc nhở như là giao phận đi tiên phong trong việc trắng trợn phản bội các khẩu hiệu cao đẹp khắc trên tượng Nữ Thần 

Tự Do ngoài khơi hải cảng New York. 

Trong các tôn giáo lớn của nhân loại, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo nói nhiều nhất đến hai chữ Công Bằng và Bác Ái. Đối 

với nhân loại, nứơc Mỹ là quốc gia thường tự hào là dành cho người dân trong nước họ nhiều quyền tự do cao cả nhất. 

Vụ đàn áp văn hóa tại giáo phận San Jose là một bằng chứng hùng hồn để cho nhân loại thấy rằng nứơc Mỹ hiện có một 

số kẻ đội lốt tôn giáo đang làm nhục Giáo Hội Công Giáo Mỹ, và đang làm nhục nước Mỹ, vì bọn ấy đã làm ngược hẳn 

với những điều cao cả mà nước Mỹ vẫn tự hào từ nhiều năm nay. Bằng chứng mới nhất và không thể chỗi cãi được là vụ 

dùng cảnh sát da trắng bản xứ để đàn áp cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân VN tại San Jose. 

Một sự nhắc lại triết lý và phương pháp hành động của cảnh sát Mỹ là điều cần thiết để độc giả thấy rõ hơn nữa kích 

thước tội ác của phe đàn áp khi phe ấy yêu cầu cảnh sát da trắng bản xứ hành hạ giáo dân VN. 

Nói về sự hữu hiệu bề ngoài thì có lẽ cảnh sát Mỹ là thứ cảnh sát hữu hiệu nhất thế giới. Báo chí và truyền hình Mỹ mỗi 

ngày đếu nói tới những trường hợp cảnh sát Mỹ dùng sức mạnh đối phó với những vụ phạm pháp hoặc chỉ là tình nghi 

phạm pháp lớn hoặc nhỏ. Có nhiều trường hợp, cảnh sát Mỹ đã dùng sức mạnh quá đáng, so với tầm quan trọng của vụ 

phạm pháp. Người ta có thể hiểu một phần cái triết lý khi nhìn vào lối sống bằng bạo lực của đa số dân Mỹ. Lối sống ấy 

cũng không có gì là khó hiểu, vì nứơc Mỹ là quốc gia được dựng lên bằng đám đông đầu trộm đuôi cướp từ các xứ khác 

trôi dạt tới đây. Sau hơn hai trăm năm lập quốc, các thế hệ sau của đám đầu trộm đuôi cướp ấy đã bớt hung hăng, nhưng 

tinh thần tôn thờ bạo lực vẫn còn ngự trị trong dân tộc Mỹ. Trước một lối sống dùng bạo lực làm phương châm như thế, 

cảnh sát Mỹ chỉ biết ưu tiên dùng bạo lực để đàn áp và đối phó. Hai triết lý bạo lực ấy đụng nhau mỗi ngày nên đưa tới 

kết quả hiển nhiên là làm giầu cho kỹ nghệ chôn cất, kỹ nghệ nhà tù và cho đám luật sư Mỹ. 

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Thế Giới, có lẽ đây là lần đầu mà thế giới bên ngoài được thấy một số người gọi là 

“lãnh đạo tinh thần” dùng đến vu cáo, hăm dọa, thưa kiện, cảnh sát và chó trận để thực hiện đức Công Bằng và đức Bác 

Ái từng được tôn giáo ấy luôn luôn nói tới. Đây cũng là lần đầu mà thế giới bên ngoài được chứng kiến cảnh hàng trăm 

giáo dân tỵ nạn Việt Nam ngoan ngoãn đi dự lễ, nhưng lại bị cảnh sát xua đuổi, hăm dọa bằng những lời lẽ cực kỳ hung 

hãn, và nhất là bị chó trận xung phong. Người sống nhiều năm tại Mỹ thâu được nhiều kinh nghiệm về hoạt động của 

ngành cảnh sát chỉ can thiệp vào lãnh vực tôn giáo nếu có lời yêu cầu của những người có thẩm quyền liên hệ đến tôn 

giáo ấy. 

Họ còn dùng đến cả thứ chó săn Lê Chiêu Thống nữa, và thủ đoạn mới thật là dã man. Chúng ta có thể tưởng tượng 

được nổi vui mừng của đám thực dân da trắng, khoái trá nâng ly rượu mưng chiến thắng (mừng quá sớm, và mừng lầm 

nữa!) của trò tiểu nhân “dùng dân Việt đối phó với dân Việt”. 

 Đám chó săn Lê Chiêu Thống này đã nhắm mắt, cúi mặt vâng theo mệnh lệnh phi nhân của quan thầy da trắng để cắn 
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những người Công giáo VN thông minh và sáng súôt. Những tên chó săn Lê Chiêu Thống ấy giờ này đang được tặng 

cho một tên gọi đích đáng, tương xứng với mức độ tàn ác và vong bản của chúng: đó là bè lũ Việt gian. 

Bọn Việt gian này đã làm quá mức yêu cầu của quan thầy, chứng cớ là cảnh sát đã tận tình dùng bạo lực với giáo dân 

VN, bất kể có đàn bà, trẻ nít và bô lão đông đảo trong khối giáo dân khốn khổ đó. Bọn Việt gian này không có cách nào 

chối tội, vì sau khi xẩy ra những vụ đàn áp man rợ đó, bọn chúng còn chạy tội cho cảnh sát da trắng, và còn dám ca ngợi 

các hành động bạo lực của đám cảnh sát ấy đối với người Công giáo VN nữa. 

Cảnh sát bản xứ hoan hỉ ra tay đàn áp đám người tỵ nạn VN là những người không một tấc sắt trong tay, và lại bị đàn áp 

chỉ vì họ sùng đạo và sự thíết tha muốn gìn giữ nguồn gốc của họ. Đám Việt gian đội lốt tu hành đã tưởng tượng thật 

nhiều tội ác chụp lên đầu các giáo dân khốn khổ kia, cho nên người ta mới thấy cảnh sát nặng tay đến mức độ ấy. Một 

vài thành tích oai hùng của cảnh sát ấy cần đựơc nhắc lại ở đây. Nhân chứng Jim Mc. Entee, Giám Đốc Cơ Quan Liên 

Lạc Nhân Chủng Quản Hạt Santa Clara trong buổi chiều ngày 7-6-1987 đã thấy tận mắt các hành vi tàn bạo của cảnh sát 

da trắng. Đám cảnh sát ấy xông vào thánh đường, không đưa ra một lời giải thích nào bằng ngôn ngữ của một nứơc văn 

minh, mà chỉ dùng những lời lẽ thô bạo, hạ cấp để đuổi hàng trăm giáo dân VN ra khỏi nơi dự lễ. Đến khi các giáo dân ấy 

hỏi cảnh sát xem tại sao họ không được ở lại dự lễ thì cảnh sát chỉ biết giở trò bắt giữ bốn người của họ. Bốn người này 

là một phụ nữ đang mang thai 6 tháng, một phụ nữ khác gần 50 tuổi, và hai thiếu niên. Vì tham dự Thánh Lễ nên nhân 

chứng Mc. Entee nghe thấy cảnh sát la hét các giáo dân khi họ rời khỏi bãi đậu xe. Ông ta còn nghe thấy cảnh sát đe dọa 

sẽ bắt giữ và đốt các xe của giáo dân, nếu giáo dân bóp kèn xe. Sau khi bốn người bị bắt được cảnh sát thả ra thì người 

ta thấy rằng họ đã bị cảnh sát viết chữ lên má, lên trán họ, và trên cổ tay họ còn mang dấu vết sự cột tay bằng dây plastic 

do sức mạnh quá đáng của cảnh sát. 

Cảnh sát Mỹ tại San Jose không thể giải thích tại sao họ xua đuổi giáo dân VN khỏi thánh đường vì lý do giản dị là họ 

không có khả năng giải thích. Đa số dân Mỹ kém thông minh, và cảnh sát xuất thân từ đa số ấy dĩ nhiên không có sức 

thông minh để suy luận. Họ chỉ là một thứ lính đánh thuê, máy móc thi hành một số luật lệ định sẵn, có tinh cách công 

thức. 

Kẻ phải hòan toàn trách nhiệm gây ra tội ác hành hạ đồng bào ta trong vụ này chính là đám Việt gian đội lốt người Công 

giáo VN. Tất cả những tội ác của phe đàn áp sẽ không thể nào thực hiện và thi hành được, nếu không có lũ Việt gian ấy 

trắng trợn quên mất nguồn gốc, phủ nhận hẳn chút tình người Việt còn lại ở xứ người để bám lấy chút ân huệ nhỏ giọt mà 

đám thực dân đội lốt tu hành đã nhả ra cho chúng. 

Những người Công giáo VN của phía Chính Nghĩa đã có hành động để nhắc nhở dân bản xứ rằng không phải người tỵ 

nạn VN nào cũng hèn nhát cúi mặt làm chó săn cho ngoại nhân như đám Vịệt gian vong bản trong vụ đàn áp văn hóa ô 

nhục này. Hai người trẻ tuổi trong khối giáo dân VN tại San Jose đã bầy tỏ khí phách của người Việt, khi họ bị bắt giữ 

ngày 16-8-1986 trong biến chuyển trưng biểu ngữ bằng Anh ngữ quyết liệt phủ nhận một linh mục người Việt cúi mặt làm 

tay sai cho ngoại nhân. Tại văn phòng của công tố viện, hai người trẻ tuổi Việt này đã hiên ngang đối thoại với nữ phụ tá 

Công tố viện Claudia Kirkland. Tên nữ luật gia thực dân da trắng này đã dùng nhiều lời lẽ có tính cách nhục mạ đối với 

hai người Trẻ Việt, và họ đã thẳng thắn đáp lễ tên Kirkland. Trong thời gian thẩm vấn, tên Kirkland nhiều lần đụng độ với 

hai người trẻ kia. Tên ấy còn ghi trên phíếu nhận xét những lời đầy ác ý nhằm hạ nhục người tỵ nạn VN tại Mỹ, và phiếu 

nhận xét này được để vào hồ sơ của vụ liên hệ. 

Điều đáng chú ý là trong lời nhận xét vừa kể, tên Kirkland viết rằng người tỵ nạn VN đã thích nghi được với dời sống ở 

Mỹ quá mau lẹ, và tên ấy hàm ý rằng sự thích nghi quá mau ấy là điều nên được chận lại! Không may cho y thị là nhật 

báo Mỹ San Jose Mercury News lại biết được chuyện nhận xét đầy kỳ thị ấy. Trong số báo đề ngày 2 tháng 8 năm 1987, 

nhật báo ấy đăng khá đầy đủ chi tiết vợ tên Claudia Kirkland bị văn phòng Công tố viện tai Santa Clara khiển trách có ghi 

vào hồ sơ. Theo bản tin của tờ báo này thì ngày 13-7-1987, sau một cuộc đấu lý giữa tên Kirkland và hai người trẻ tuổi 

Việt bị bắt thẩm vấn, Kirkland căm hờn và hằn học viết nhận xét có tính cách kỳ thị kia vào một phiếu nhận xét. Một phụ tá 

Công tố viện khác là George Kennedy (người này cũng là cấp trên trực tiếp của Claudia Kirkland) thông báo cho Công tố 

viện hạt Santa Clara là Leo Himmelsbach biết hành động kỳ thị lộ liễu đó của Kirkland. Himmelsbach nói với phái viên báo 

Mercury News rằng: “Quan điểm của tôi là những nhận xét (của Claudia Kirkland) ấy có tính cách kỳ thị. Theo tôi thì bất 
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cứ ai đọc những nhận xét ấy đều nghĩ rằng đó là sự kỳ thị”. 

Sau đó, Himmelsbach đã thi hành biện pháp kỷ luật với Claudia Kirkland, nhưng không chịu tiết lộ đó là biện pháp nào. 

Nhưng tờ Mercury News cho biết rằng một nhân vật của Công tố viện cho hay một là thư khiển trách đã được để vào hồ 

sơ cá nhân của Claudia Kirkland. 

Sau đó vài ngày, Leo Himmrlsbach tìm gằp một người Việt tạm coi như đại diện cho Cộng Đồng người Việt tại San Jose 

trong một giờ để tạo sự thông cảm. Nhân vật Việt này đã yêu cầu Công tố viện tại hạt Santa Clara nên có biện pháp thế 

nào để không xẩy ra những vụ kỳ thị tương tự trong tương lai. Himmelsbach đoan chắc rằng “vụ này chỉ là một trường 

hợp riêng lẻ mà thôi”. 

Trong các biến chuyển kế tiếp, người ta được biết rằng Claudia Kirkland không còn được thụ lý vụ hai người Việt trẻ này 

nữa, và vụ ấy được trao cho một phụ tá của Công tố viên khác thụ lý. Biến chuyển thứ hai là lá thư xin lỗi của Công tố 

viện hạt Santa Clara gửi cho cộng đồng người Việt qua một đại diện người VN tại San Jose. Trong thư, Công tố viện Leo 

Himmelsbach viết rằng: “Tôi cảm ơn ông đã gặp tôi và chấp nhận lời xin lỗi của tôi về những nhận xét thật bất hạnh mà 

một trong các phụ tá của tôi đã đưa vào hồ sơ. Tôi đã công khai xin lỗi trên đài truyền hình địa phương. Viên phụ tá liên 

hệ đã bị thi hành kỷ luật. Tôi thật sự tiếc nuối về chuyện này, và tin rằng sẽ không có chuyện tương tự xẩy ra nữa”. 

Cũng trong thư xin lỗi này, Himmelsbach cho biết rằng cơ quan của ông ta rất quan tâm đến sự liên lạc tốt đẹp với Cộng 

Đồng người Việt. Ông ta nêu thí dụ để tỏ thiện chí: ông ta đã yêu cầu các phụ tá của ông ta theo một buổi huấn luyện “lâu 

nửa giờ” để học hỏi về văn hóa Việt Nam”. 

Có một điều gì bi hài trong lá thư xin lỗi của ông Leo Himmelsbach. Và lời bi hài nhất là lời khoe của ông ta theo đó thì 

các phụ tá của ông ta đã được họ hỏi về văn hóa VN “trong nửa giờ”. Vì là thư xin lỗi được viêt một cách chân thành nên 

người ta không nỡ nghĩ rằng ông ta đã phạm tội chơi trò hài hước màu đen, khi viết rằng nhân viên của ông ta đã tìm hiểu 

văn hóa của dân tộc VN trong ba chục phút. Chúng ta sẽ không tránh được nụ cười chua chát khi nghĩ rằng văn hóa của 

dân tộc ta, với biết bao nhiêu nét cao đẹp, lại có thể được rút gọn vào nửa giờ để cho một dân tộc thụôc nền văn minh da 

trắng, có nền văn hóa trả góp học hỏi. Đó là chưa kể đến một câu hỏi bi hài nữa, là những ai nhân danh văn hóa VN để 

giảng dậy văn hóa dân tộc cho đám người Mỹ da trắng thuộc Công tố Viện Santa Clara? Câu hỏi này không kỳ cục như 

một số người Việt lầm tưởng khi mới đọc tới đoạn này. Trong quá khứ cũng như ở hiện tại, có rất nhiều người Việt bình 

dân cũng như đại trí thức cũng không có khả năng tối thiểu để có thể vắn tắt trình bầy cho người ngoại quốc biết hai điều 

thiết yếu và sơ đẳng về văn hóa VN: một là định nghĩa thật ngắn gọn thế nào là văn hóa, và hai là văn hóa VN khác với 

văn hóa Tây phương, nhất là văn hóa của nứơc Mỹ, ở những điểm nào. 

Chúng ta nên ca ngợi thiện chí và sự thành khẩn của ông Leo Himmelsbach, và đừng vội trách ông ta là chỉ cho có nửa 

giờ để các phụ tá của ông ta tìm hiểu thế nào là văn hóa Việt Nam. Lại cũng không nên trách dân tộc Mỹ của ông ta đã 

không hiểu gì về văn hóa VN, mặc dầu khối người tỵ nạn VN đã có mặt tại xứ này gần mười ba năm rồi. Nước Mỹ do khối 

người đa số là dân đầu trộm đuôi cướp lập thành, và lịch sử lập quốc của nước này vẫn còn quá trẻ, mới trên hai trăm 

năm. Cho đến giờ này, có một số người Mỹ thuộc thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của tổ tiên từ xứ khác di dân tới Mỹ, vẫn 

còn khẳng định rằng: “nước Mỹ không có văn hóa riêng”. Nước Mỹ có nhiều người mắc bệnh “mù văn hóa”. 

Do đó, chúng ta mong rằng, tất cả những người Việt nào còn hãnh diện vì tinh thần văn hóa cao đẹp của mình, sẽ tìm cơ 

hội giải thích cho ông Leo Himmelsbach hiểu rằng nửa giờ là quá nhiều, nếu người Mỹ muốn biết những người Việt nào 

là Vịệt gian, là vong bản, là chó săn Lê Chiêu Thống, nhưng nước Mỹ sẽ cần tới bội số gấp trăm, gấp ngàn lần của nửa 

giờ để đạt được một số kiến thức tối thiểu về văn hóa Việt Nam. 

Nếu Công tố viện hạt Santa Clara đã biết phục thiện bằng cách mau lẹ viết thư xin lỗi cộng đồng người Việt tại San Jose, 

cũng như mau lẹ thi hành kỷ luật với nữ phụ tá thực dân Claudia Kirkland thì sự phục thiện tương tự lại đến rất chậm với 

cảnh sát Milpitas, sau khi họ có hành động rất kém văn minh đối với bốn nạn nhân thuộc phía Chính Nghĩa. 

Trong thư phản kháng của Hội Luật Gia Á Châu đề ngày 11 tháng 6 năm 1987, mang chữ ký của Giám Đốc Điều Hành 

của Hội là Bà Julie Hatta, “những hành vi hiển nhiên kỳ thị chủng tộc và thiếu đứng đắn” đã được Hội nêu ra như là do 

cảnh sát Milpitas thủ phạm. Việc vẽ lên mặt và lên thân thể các người bị bắt giữ được Hội này nhắc nhở cảnh sát Milpitas 
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rằng đó là hành động hạ nhục nhân phẩm, kỳ thị chủng tộc, và gợi lại hình ảnh thời Đức Quốc Xã ngày trước. Ở đoạn 

chót của kháng thư, Hội Luật Gia Á Châu khuyến cáo cảnh sát Milpitas nên thi hành ba biện pháp để tạ lỗi, cũng như để 

trừng trị những cảnh sát viên đã phạm tội kỳ thị và độc ác vừa kể. 

Cảnh sát Milpitas có lý do để trì hoãn các hành động tạ lỗi, vì đã có một số tên Việt gian và một số khiếp nhược khác 

trong khối người Công giáo VN tại California tìm cách chạy tội cho những tên cảnh sát thực dân liên hệ. Có kẻ dùng chiếc 

áo tu hành của mình để gỡ tội cho cảnh sát da trắng, tuy biết rõ là cảnh sát ấy vừa hành hạ và làm nhục đồng bào của 

mình. Thí dụ một tờ báo Việt ngữ ở phía nam California vẫn vỗ ngực tự nhận là chỉ lên tiếng cho quyền lợi của người tỵ 

nạn đang chờ đợi tại các trại tạm trú Đông Nam Á lại tự biến mình thành cái loa chạy tội cho cảnh sát Milpitas... Đó là 

những nét ô nhục khác trong ô-nhục-sử của đám người Công giáo khiếp nhược trong khối người tỵ nạn VN tại xứ này. 

Tình Thương Kiểu Thực Dân 

 Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của dân tộc Việt Nam có câu “Có đánh đĩ thì đánh đĩ chín phương...” ngụ ý rằng làm 

người, dầu có tự sa đọa đến đâu thì cũng phải cố ráng giữ lấy chút liêm sỉ tối thiểu. 

Nhưng phía Chính Nghĩa quả thật không ngờ rằng phe đàn áp đã “đánh đĩ tất cả mười phương, không chừa ra một 

phương nào nữa”. Và phía Chính Nghĩa cũng đã không bao giờ tưởng tượng rằng có thứ “tình thương theo kiểu thực 

dân”. Cho nên phe đàn áp đã tận tình gửi tình thương kiểu ấy cho giáo dân VN tại San Jose. 

Là nạn nhân khốn khổ của chủ nghĩa cộng sản bán khai kiểu Hồ Chí Minh, người tỵ nạn VN không xa lạ gì với chiến thuật 

“bỏ đói”. Nhìn lại các vụ bỏ đói tại các nước cộng sản, ai cũng phải lắc đầu ghê tởm mức độ man rợ siêu đẳng của những 

tên lãnh đạo tại các chế độ cộng sản. Vô địch để đáng mặt là anh cả của cộng sản quốc tế vẫn là đàn anh Sô Viết, mở 

đầu bằng trận bỏ đói tại vùng Ukraine vài năm sau khi phe Bôn-sê-vich cầm quyền tại Nga, làm cho cả chục triệu dân 

Ukraine chết đói. Lập luận thông thường của người cộng sản là “đói quá thì hết ý chí chống đối”. Chiến tranh “bỏ đói” để 

diệt trừ mọi sự chống đối đã được áp dụng rất trung thành tại các nứơc cộng sản, đặc biệt là Khơ Me Đỏ tận tình áp dụng 

tại Cao Mên, và được Hồ Chí Minh áp dụng tại VN cho tới ngày hắn nằm xuống, rồi còn được những kẻ kế vị hắn tiếp tục 

áp dụng tại VN sau năm 1969 cho đến tận bây giờ. 

Sự bỏ đói để diệt trừ mọi ý chí chống đối quả là một chiến thuật đáng ghê tởm, và một dân tộc thường tự hào dẫn đầu thế 

giới về tự do và dân chủ nhất định là không bao giờ cổ võ hoặc tán trợ trò phi nhân và phi luân ấy. Nhưng có một sơ sót 

trọng đại của nước Mỹ khi dựng lên tượng Nữ Thần Tự Do ở ngoài khơi cảng New York. Người nào được đọc các lời 

khắc trên tượng ấy đều kinh phục nước Mỹ và dân tộc Mỹ lắm. Vì các lời cao cả ấy chính là sự bảo đảm an toàn, no ấm 

và hạnh phúc cho bất cứ tìm được đến vùng đất hứa này. Sơ hở trọng đại nói đây là sự quên không chú thích ở ngay 

phía dưới những lời cao đẹp kia, rằng “nước Mỹ không cam kết diệt trừ được sự bỏ đói về tinh thần”. Bây giờ thì phe đàn 

áp văn hóa tại San Jose đã sửa chữa sự quên ấy bằng hành động cụ thể để nhắc nhở nhân loại rằng những ngừơi tìm 

đến xứ này vẫn có thể bị “bỏ đói về tinh thần”. 

Nếu không được đọc các bản tin ghi chính xác các chi tiết của vụ “bỏ đói tinh thần” tại San Jose thì người ngoài cuộc sẽ 

không dám tin là chuyện ấy xẩy ra trên đất Mỹ. Những đoạn trứơc của sách này đã bàn về các khí giới mà phe đàn áp đã 

tung ra để tiêu diệt phía Chính Nghĩa, thí dụ như chó trận, cảnh sát, vu cáo, dùng người Việt chống người Việt v.v..., 

nhưng tất cả những thứ ấy vẫn chưa man rợ bằng sự bỏ đói về tinh thần, vì rằng nhu cầu đồ ăn thiêng liêng được kể là 

cao quý nhất và cần thiết nhất đối với những ngừơi Công giáo VN, là những giáo dân đáng được xưng tụng là những 

ngừơi sùng đạo nhất thế giới. Ngừơi Công giáo VN đã từng trải qua biết bao thử thách, từ thời cấm đạo dưới một vài triều 

vua nhà Nguyễn đến thời kỳ cấm đạo dưới bạo quyền cộng sản, nhưng quả thật họ chưa đến nỗi bị cấm đóan tệ hại như 

bị cấm đóan tại giáo phận San Jose. Tình thương kiểu thực dân đã cấm các phép Bí Tích, cấm Thánh Lễ, cấm các linh 

mục về làm lễ ở nhà thờ Họ Đạo, làm áp lực với các địa phận bạn không cho mượn nhà thờ dâng Thánh Lễ. Tàn nhẫn 

hơn tất cả là biện pháp khóa cửa NHÀ TẠM, để giáo dân không còn “của ăn thiêng liêng”. 

Chúng tôi đã được nghe nhắc rằng hàng giáo phẩm “có bổn phận” làm các phép Bí Tích, cử hành Thánh Lễ cho giáo dân. 

Danh từ “bổn phận” trong cuộc tranh đấu cho tự vệ văn hóa này vẫn còn quá nhẹ. Theo cái nhìn trần tục và hèn mọn của 

kẻ viết sách này thì giáo dân “có quyền thiêng liêng hưởng các điều đó”. Lời nói chân thành và lương thiện của Linh mục 
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Nguyễn Mạnh Tân khi Ngài viết rằng  “lúc nào cũng chỉ mong được làm tôi tớ” cho giáo dân quả thật đã chứng minh tiền 

đề vừa kể của chúng tôi là đúng. Chỉ có những giáo phẩm nào theo được tinh thần lới nói đó của LM Tân thì mới xứng 

đáng được gọi là “lãnh đạo tinh thần”. Nhìn dưới một khía cạnh trần tục khác, chúng tôi được biết rằng giáo dân thường 

cụ thể đóng góp mỗi khi họ dự lễ, hoặc xin một Bí Tích nào đó về tinh thần nơi các vị giáo phẩm. Từ chối làm các điều ấy 

cho giáo dân tức là phạm tội bất lương vì đã thiếu sòng phẳng. Nhìn cao hơn nữa và xa hơn nữa, chúng tôi hiểu một 

cách rất thô sơ, rằng giáo phận có bổn phận phải làm vẻ vang cho Giáo Hội Công Giáo Thế Giới. Ở đây, phe đàn áp đã 

làm thiệt hại không đo lường được cho uy tín và cho danh dự của Giáo Hội khi phạm tội dùng tôn giáo để bắt chẹt giáo 

dân, rồi còn dùng tôn giáo để mặc cả nữa. 

Đọc hồ sơ vụ đàn áp văn hóa này, chúng tôi bật cười khi thấy phe đàn áp luôn luôn mang hết luật này, luật kia ra để cấm 

đoán, để dằn mặt và để hành hạ giáo dân. Được biết rằng hiện nay, chỉ có bè lũ cai trị cộng sản mới hạn chế sự đi lại 

ngay trong nước của dân. Chỉ có các nước cộng sản mới có chế độ “giấy thông hành nội địa”. Được biết rằng không có 

quốc gia nào dùng đến nhiều luật lệ như nước Mỹ. Và cũng được biết, khỏi cần chứng minh, rằng nứơc Mỹ đang dẫn đầu 

thế giới về số nhà tù, cũng như gian lận và lừa bịp  nay đã trở thành “lối sống quốc gia” của dân tộc Mỹ, như một giáo sư 

ngừơi Mỹ đã tuyên bố trong một cuộc phòng vấn dành cho tuần báo US News & World Report mà chúng tôi đã trích dẫn 

ở phần trên của cuốn sách này. Lại cũng được biết rằng thú vật trong rừng vì không có trí thông minh và khôn ngoan như 

loài người nên chỉ có luật rừng để đối phó với nhau hàng ngày. Thế mà phe đàn áp lại chủ trương mang luật lệ ra để giải 

quyết một vấn đề tuyệt đối thuộc về tinh thần, một vấn đề hòan toàn không thể hiểu được nơi những kẻ mắc bệnh thực 

dân, thiển cận và tự tôn mù quáng. Các linh mục người Việt đã bị cấm, không những không được làm lễ, không được 

giúp giáo dân, mà còn bị cấm ngay cả đến sự lai vãng nơi có giáo dân cư ngụ nữa. Chúng tôi tự hỏi không biết đại diện 

cho Tòa Thánh La Mã tại nứơc Mỹ đã phúc trình những gì về cho Đức Giáo Hoàng trong vụ đàn áp ô nhục này? Vị đại 

diện ấy có tìm được trong hàng ngàn thứ giáo luật của Giáo Hội Công Giáo thứ luật nào cấm các linh mục Việt làm lễ cho 

giáo dân Việt, bắt các linh mục Việt phải tránh xa các nơi có giáo dân Việt? 

Báo Chính Nghĩa đã tường thuật khá đầy đủ chiến thắng vẻ vang của phía Chính Nghĩa khi phe ấy bị phe đàn áp kiện 

trước Tòa Án thế tục. Hành động mang kiện này là một điều tai hại rất lớn cho uy tín của Giáo Hội Công Giáo, vì nó 

chứng tỏ rằng mọi thứ giáo luật đã không khuất phục được phía Chính Nghĩa. Điều đáng buồn hơn cả, chính là đã vắng 

bóng sự lương thiện của phe đàn áp đứng nguyên đơn trong vụ kiện này. Khi luật sư Alan May cho tòa biết những tình 

tiết thật phức tạp trong việc mua bán cơ sở Họ Đạo, luật sư thay mặt cho nguyên đơn lại trả lời là “không hề được biết 

chuyện ấy”. Phán quyết cho vụ án này nằm trong nhận xét của một giáo dân tại nhà thờ Chánh Tòa là ông Almando khi 

ông nói: “Vị quan tòa đã thấy được một sự gian dối nơi Tòa Giám Mục”. 

Đến đây, chúng ta có thể tạm đưa ra một định nghĩa về “tình thương  kiểu thực dân”: tình thương ấy gồm sự bỏ đói giáo 

dân, hành hạ giáo dân, và bất lương với giáo dân. Nhưng tình thương kiểu ấy còn dậy chúng ta thêm hai điều to lớn khác 

nữa. Một là ngành truyền thông tại nước Mỹ cũng là khí giới để những kẻ nặng đầu óc thực dân dùng vào việc vu cáo, bịa 

đặt và nhục mạ những người vì hòan cảnh đặc biệt phải đến nương thân tại xứ này. Thứ hai là vạ tuyệt thông đặt vào tay 

những kẻ có quyền thế nhưng tội lỗi đã biến thành một khí giới để trả thù cá nhân. 

Người ta đã lầm lẫn lớn khi nói rằng chưa “hòa giải” được cuộc “tranh chấp” tại San Jose. Ngay từ đầu, phe đàn áp đã 

dùng tối đa bạo lực vật chất và bạo lực tinh thần. Tất cả những thứ ấy đã bị vô hiệu hóa vì khí giới duy nhất của giáo dân 

VN tại San Jose: tình thương của người Việt và tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Theo lẽ thông thường thì một 

bên giao chiến chỉ còn biết cúi đầu bái phục đối phương để xin thua, sau khi đã dùng hết mọi khí giới, mọi chiến pháp mà 

không thắng được. Vậy thì kể từ sau khi tung ra khí giới sau chót của phe đàn áp, tức là vụ cha lôi cổ đàn con ra kiện 

trứơc tòa án thế tục, và bị thua kiện nhục nhã thì người ta bắt buộc phải kết luận rằng phía Chính Nghĩa đã thắng. 
 

 

 

Chương 6 - Mẫu Người Việt Bất Khuất  
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       Chúng tôi không ngạc nhiên khi cuộc tự vệ văn hóa của đồng bào Công giáo VN tại San Jose bùng nổ. Cuộc tự vệ ấy 

là sự nối tiếp dễ hiểu và tự nhiên trong tác phong của người Việt tại xứ người khi danh dự của xứ sở và của dân tộc họ bị 

tổn thương. 

 Có người đã ngạc nhiên khi thấy giáo dân tại San Jose trao vai trò lãnh đạo cuộc chiến đấu tự vệ ấy cho Tiến Sĩ Trần An 

Bài. Những người ngạc nhiên về điều này giải thích rằng theo họ thì ông Trần An Bài không phải là người có “thành tích 

tranh đấu” từ trườc tới nay. Họ hiểu từ ngữ thành tích tranh đấu theo nghĩa tham gia các tổ chức chính trị để hò hét giải 

phóng quê hương, hoặc thành tích xuống đường cùng với đám đông để la hét chống cộng v.v... 

 Các tiêu chuẩn lượng định giá trị như thế đã sai lầm ấy chứng tỏ đồng bào Công giáo tại San Jose đã rất khôn ngoan và 

sàng suốt khi trao lá cờ lãnh đạo vào tay ông Trần An Bài. 

 Trước khi lưu vong vào năm 1975, ông trần An Bài là một thẩm phán lương thiện, mẫn cán, hiếu học, và có bề ngoài rất 

ôn hòa. Lòng yêu nước và ý chí bất khuất của ông chưa có dịp thử thách ở trong nứơc. Nhưng ít ra, đã có một dấu vết 

chứng tỏ con người đầy tình nhân loại của ông. Đó là tinh thần biểu lộ trong Luận Án Luật Khoa của ông, thuộc ngành 

hình luật. Tuy đó là một ngành khô khan, nhưng tác giả luận án ấy đã bày tỏ sự quan tâm rất sâu xa và rất tha thiết đến 

thân phận con người trong một hệ thống xã hội dùng pháp trị. Có may mắn được đọc luận án ấy, chúng tôi đã nghĩ rằng 

ông Trần An Bài sẽ không còn ôn hòa nữa, nếu một ngày nào đó, ông phải dấn thân tranh đấu cho lý tưởng cao đẹp ông 

hằng ấp ủ. 

 Còn một điều quan trọng khác nữa đã làm cho các quan sát viên thiếu suy nghĩ sâu xa phải bỡ ngỡ khi hay tin ông Trần 

An Bài dấn thân vào cuộc chiến đấu tự vệ văn hóa tại San Jose. Đó là tinh thần sùng đạo của ông Trần An Bài. Ông là 

con của một gia đình rất mến mộ đạo, và nếu chỉ căn cứ vào điều này thì ít ai tin rằng ông Bài dám đương đầu với Tòa 

Giám Mục San Jose. Đây là một cơ hội khác để chứng tỏ rằng giáo dân VN tại San Jose đã chọn đúng ngừơi để trao 

nhiệm vụ lãnh đạo. 

 Bây giờ, khi cuộc chiến đấu cao cả của giáo dân VN tại San Jose đã tới cuối năm thứ hai, ngừơi vô tư tối phải cũng phải 

kết luận rằng nếu không phải do ông Trần An Bài lãnh đạo thì cuộc chiến đấu ấy đã bị đè bẹp ngay từ đầu. Nhìn vào 

những phản ứng điên cuồng và rối loạn của phe đàn áp, nhìn vào sự lúng túng của ngay chính Tòa Thánh La Mã, người 

ta càng hiểu tại sao chúng tôi viết những lời trên đây. 

 Điều thứ nhất là tinh thần hy sinh và dấn thân của ông Trần An Bài hiện có đời sống rất ổn định. Nếu chỉ là người cầu an 

thì ông đã không có lý do nào xác đáng để hy sinh sự ổn định đó. Điều thứ hai là trong những năm ông Bài định cư tại 

San Jose, có rất nhiều người tỵ nạn VN biết rõ ràng ông ta không có mưu đồ tham vọng chính trị cho cá nhân ông. 

 Điều thứ ba là lòng sùng đạo của ông Bài, nhưng là lòng sùng đạo trong sự thông minh và sáng suốt. Giáo dân VN tại 

San Jose ở gần ông ta càng ngày càng hiểu rõ tinh thần này trong con người của ông. 

 Điều thứ tư là sự am hiểu lối sống của người Mỹ, và am hiểu luật chơi trong các trò tranh đấu hoặc chính đáng, hoặc bất 

lương của dân tộc Mỹ. 

 Điều thứ năm là tinh thần trọng pháp của ông Trần An Bài. Là con người được đào tạo trong môi trường pháp luật của 

VN, ông Bài tiếp tục nghiên cứ về luật pháp của nứơc Mỹ khi ông định cư tại xứ này. Dầu cho người Mỹ có nặng đầu óc 

kỳ thị đến đâu thì sự kỳ thị ấy cũng bắt buộc phải giảm cường độ khi họ đối thoại với một người thiểu số có căn bản vững 

chăc, và có kiến thức sâu rộng về luật pháp của chính người Mỹ như ông Bài. 
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 Điều thứ sáu là đời sống đạo đức 

của ông Trần An Bài là điều đã quá 

hiển nhiên, đến nỗi không ai cần nghĩ 

tới sự phải tìm hiểu đời sống ấy nữa. 

 Sau hết, khí giới đáng sợ nhất trong 

con người của ông Trần An Bài, dứơi 

cái bề ngoài rất ôn hòa, là sự hãnh 

diện được làm một người Việt Nam, 

và cái ý chí bất khuất không để cho 

ngoại nhân làm nhục hai chữ VIỆT 

NAM. 

 Trên đây mới chỉ là những nét chính 

về con người của ông Trần An Bài, 

nhưng bấy nhiêu đã tạm đủ để kết 

luận rằng trong cuộc chiến đấu tế nhị 

như cuộc tự vệ văn hóa của đồng 

bào Công giáo VN tại San Jose, 

đồng bào đã trao vai trò lãnh đạo thật 

đùng người để điều khiển cuộc chiến 

đấu ấy trước sự quan sát của toàn 

thể thế giới bên ngoài. 

 Ông Trần An Bài quả thật đã không 

phụ lòng yêu mến, tin cậy và kỳ vọng 

của 4000 giáo dân tại San Jose. Sự 

chọn lựa khôn ngoan và chính đáng 

của người Công giáo VN tại San 

Jose đã mang lại kết quả tốt đẹp 

trong việc đối nội cũng như đối ngoại 

của phía Chính Nghĩa. 

 Hàng giáo phẩm của Giáo Hội Công 

giáo Mỹ và Giáo Hội La Mã chắc chắn đã phải thắc mắc nhiều về uy tín của ông Trần An Bài đối với 4000 ngàn giáo dân 

VN tại San Jose. Do phép lạ nào mà 4000 giáo dân ấy vui vẻ và tỏ ra rất có kỷ luật tự giác để nghe sự hứơng dẫn của 

ông Trần An Bài, trong khi họ không còn tin cậy và nghe theo sự “lãnh đạo” của tòa giám mục San Jose nữa? Ông Trần 

An Bài đã cho một lời giải đáp tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa khi ông được một đài truyền hình Mỹ tại San Jose hỏi lý 

do đưa đến chiến thắng và sức mạnh của phía Chính Nghĩa: “Đó là tình yêu thương nhau trong Tự Do.” 

 Về đối ngoại, người ta chỉ cần nhìn tác phong của ông Trần An Bài khi ông trực tiếp đối thoại với cái gọi là tổng quản 

Terrence Sullivan trên truyền hình, và quan sát phản ứng của ông trước công chúng Mỹ là đủ để có thể kết luận rằng giáo 

dân VN tại San Jose không thể tìm được một người lãnh đạo nào xuất sắc hơn ông Trần An Bài. 

 Từ lúc bùng nổ cuộc chiến đấu tự vệ này cho đến nay, một trong những điều nổi bật hiển nhiên là phe đàn áp vô cùng 

lúng túng khi tìm cách tấn công ông Trần An Bài trên mặt trận truyền thông. Đọc những lời của bọn chó săn Lê Chiêu 

Thống viết trên mặt báo, trên truyền đơn hoặc nói ra cho một số thính giả nào đó, chúng tôi chỉ thấy những lập luận vu vơ, 

lời lẽ mơ hồ, luẩn quẩn, tất cả đều nói lên sự bế tắc hòan toàn của bọn chúng trước một bức tường đã hết sức kiên cố: 

chúng không thể nào tìm được chỗ sơ hở trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng của ông Trần An 

Bài để đâm chém, để phun máu hoặc phun nọc độc! 

 Ở hậu bán thế kỷ này, khi nói đến danh từ Hiệp Sĩ, có lẽ người ta tin rằng chỉ còn tìm thấy mẫu người ấy trong chuyện 
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Tầu và trong phim tuồng, phim ảnh. Sự hy sinh, sự dấn thân và tinh thần bất khuất của ông Trần An Bài khiến chúng tôi 

tin rằng thành tích cao quý ấy làm cho ông xứng đáng được phong tặng chức “Hiệp Sĩ” trong tinh thần những Hiệp Sĩ của 

thời Trung Cổ. 

 Đối với quý vị giáo dân Chính Nghĩa, chúng tôi cúi đầu kính phục vì sự lựa chọn người cầm quân tài đức nơi ông Trần 

An Bài. Từ đây, mỗi khi giáo dân trong thế giới đau khổ và thiệt thòi vì những kẻ đội lốt tu hành áp bức, hành hạ thì họ có 

thể noi gương sáng súôt và can đảm của những người Công giáo Việt Nam Chính Nghĩa. Ở đây, chúng tôi ngậm ngùi vì 

chưa thấy Đức Giáo Hòang Phaolô II gửi cho mỗi giáo dân Chính Nghĩa một lá thư cám ơn, vì họ đã giúp Ngài mang ra 

ánh sáng những kẻ từ lâu nay dám nhân danh Công giáo để làm nhục tôn giáo ấy. 

 Đối với hàng giáo phẩm của Công giáo Mỹ, ông Trần An Bài là một nhắc nhở không thể tránh được. Nếu không có sự 

dấn thân của ông ta trong tinh thần sùng đạo nhưng sáng suốt thì giờ này, bọn thực dân đội lốt tu hành đã ôm nhau nhảy 

múa, ồn ào khen tặng lẫn nhau rằng chính sách ngu dân của chúng đã hòan toàn thành công với đám “con mồi dễ ăn” 

(ngôn ngữ của chúng gọi là EASY PREY!) tức là khối người tỵ nạn Việt Nam tại Mỹ. 

 Đối với người Việt lưu vong, không phân biệt họ có là người Công giáo hay không, ông Trần An Bài đã làm một cử chỉ 

rửa mặt chung cho ngừơi Việt tại xứ người khi ông thực hiện đúng tinh thần của một KẺ SĨ VIỆT NAM. Ông ta là một Kẻ 

Sĩ hiếm có còn laị trong kỷ nguyên khiếp nhược và hưởng thụ hèn hạ này. 

Đối với Tòa Thánh La Mã, sự cam đảm, sáng súôt và hy sinh của ông Trần An Bài cũng như cuộc chiến đấu khắc kỷ của 

dân Việt Chính Nghĩa phải được coi là biến chuyển trọng đại nhất của lịch sử Công Giáo Thế Giới, vì nếu cơ quan lãnh 

đạo tối cao ấy không mắc bệnh bao che tội lỗi của tay chân thì cơ quan ấy phải cảm tạ Chúa là đã mang đến cho La Mã 

khối ngưới Công giáo VN vì nhờ thông minh và can đảm nên đã khám phá được những kẻ đang nhân danh Công giáo 

làm hại uy tín và danh dự của Công giáo. 

 Dù cho những người bảo thủ và thiện cận chung quanh Đức Giáo Hoàng có cố tình che đậy sự thật, có cố tình tường 

trình sai lạc sự thật trong cuộc tự vệ văn hóa ở San Jose thì giờ này, thế giới bên ngoài đã biết có cuộc chiến đấu ấy. 

Người Công giáo Chính Nghĩa tại San Jose đã thật sự làm lịch sử, thật sự hứơng dẫn ngứơi Công giáo thế giới để họ 

hiểu rằng bảo vệ đức tin cho Công giáo không bao giờ được hiểu là nhắm mắt, cúi đầu vâng lời một cách cực kỳ ngu 

xuẩn, trong khi sự việc diễn ra hàng ngày trên trái đất này cho thấy con người dầu ở địa vị nào cũng có thể phạm tội, và 

rằng ở địa vị cao mà phạm tội thì càng đáng khinh bỉ nhiều hơn nữa. 

 Chúng tôi tiếp tục ngạc nhiên và buồn phiền vì chưa thấy Tòa Thánh ban khen cho Tiến Sĩ Trần An Bài. Tòa Thánh đã 

triệt tiêu thủ đoạn “vạ  tuyệt thông” áp đặt lên đầu ông Trần An Bài. Thế chưa đủ. Thế giới bên ngoài sẽ nghĩ rằng Tòa 

Thánh La Mã không bao che tội lỗi của tay chân nếu cơ quan ấy ban khen cho ông Trần An Bài, và còn nên gửi cho ông 

ta lời cảm tạ nồng nhiệt nhất. 

Lúc trước tại VN, chúng tôi thật sự nản lòng khi nghe Giáo sư Công giáo Nguyễn Văn Lan nói rằng ngừơi Công giáo nói 

chung rất “bảo thủ và cầu an”. Nay, chúng tôi cảm thấy tin tưởng và phấn khởi hơn, sau khi chúng tôi được biết cuộc 

chiến đấu thiêng liêng của giáo dân Việt Chính Nghĩa tại San Jose. Cuộc chiến đấu ấy đã đẩy lui nhận xét bi quan của 

GS. Nguyễn Văn Lan vào dĩ vãng. 

Khi có cả mấy ngàn người nhất trí, thương yêu nhau, bảo vệ lẫn nhau, cùng chung chấp nhận mọi thiệt thòi và hiên 

ngang cùng nhau đương đầu với mọi thử thách để bảo vệ danh dự cho tên gọi của xứ sở họ, của dân tộc họ thì chỉ có 

những kẻ ngu dại lắm mới tiếp tục ngoan cố nại ra những thứ như là lề luật thế tục, giáo luật, Đức Tin, Đức Vâng Lời Tối 

Mặt để bào chữa tội lỗi của một vài kẻ kém đạo đức mà không hiểu tại sao lại leo lên được tới địa vị giáo phẩm của một 

trong vài tôn giáo lớn nhất của nhân loại. 

 

 

 

 
   



56 

 

Chương 7 - Tình Người Việt Còn Một Chút Này... 

 
 

 Nhìn lại lịch sử Người Cai Trị Người từ thời các vua chúa cho đến bây giờ, có lẽ tội nghiệp nhất cho thân phận 

con người là thời còn áp dụng phương châm sau đây của kẻ sĩ để tò lòng khuyển mã với vua chúa: “Quân xử thần 

tử, thần bất tử bất trung”. Theo phương châm này thì một khi vua, chúa ra lệnh cho một bầy tôi nào đó phải chết 

thì bầy tôi đó phải tự động chết, không oán than, không trì hoãn cái chết, bất kể là người bị xử có bị oan ức hay 

không. 

Trong hầu hết các trường hợp “tự xử” này, các nạn nhân đều là những người tài trí, nhiều trường hợp còn là 

người đạo đức nữa. Và trong rất nhiều trường hợp thì sự tự xử này theo thực chất chính là sự bức tử mà vua chúa 

áp đặt lên đầu bề tôi, và kẻ ra lệnh bức tử bầy tôi theo kiểu này đều là hôn quân hay bạo chúa. 

Ở thời đại của chúng ta, khi nhắc lại các vụ bức tử kể trên, có người đã dùng thuyết Thiên Mệnh để giải thích hiện 

tượng tự xử quá ngoan ngoãn đó. Thuyết này giải thích rằng vua hay chúa cầm quyền là theo “Mệnh Trời”, cho 

nên mọi người phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của vua chúa. Hãy cứ giả dụ rằng thuyết này hợp lý thì cũng chỉ 

nên chấp nhận với điều kiện kẻ ngồi làm vua chúa phải đạo đức, phải xứng đáng đựơc mọi người tuyệt đối tuân 

theo, kể cả lệnh tuân theo bức tử. Tóm lại, kẻ ấy phải là minh quân. Thực tế diễn ra không đẹp như vậy. 

Sử sách ghi lại cho thấy bọn vua chúa đã dùng thuyết này để lạm dụng quyền và mưu đồ tư lợi, cũng như để 

hưởng thụ trên các đóng góp và hy sinh to lớn của thần dân. Kẻ dưới càng ngoan ngoãn thì những kẻ ngồi ở địa vị 

vua chúa càng lộng hành, càng coi thừơng mạng người, bất kể là người ấy có công lao hãn mã đền đâu trong việc 

củng cố ngai vàng cho kẻ làm vua chúa. 

Sản Phẩm Sĩ Nô Lệ 

Trong lịch sử Người Cai Trị Người, bọn độc tài hung ác chỉ có thể tồn tại và lộng hành nếu có nhiều kẻ hén nhát 

cúi mặt làm nô lệ cho chúng. Trong trường hợp các triều đại vua chúa, chính cái đám “kẻ sĩ” ngoan ngoãn như đàn 

cừu đã tự biến thành đồng lõa rất đắc lực cho bọn vua chúa. Hậu quả là càng ngày càng thêm lầm than. 

Điều làm cho chúng ta khó tìm được câu giải thích thỏa đáng là hiện tựơng cả một dân tộc, nhiều khi là dân tộc có 

cả chục, cả trăm triệu ngừơi mà rất sợ hãi một vài kẻ cầm quyền mang nhãn hiệu vua, chúa, tuy đám đông vĩ đại 

ấy hiểu rất rõ rằng những kẻ gọi là vua chúa kia cũng chỉ là con người tầm thừơng như biết bao con ngừoi khác 

trên trái đất này, với những ham muốn thấp hèn, với sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ và tiểu nhân như bất cứ một con 

ngừơi trần tục nào khác. Tuy biết rõ điều ấy, nhưng khối quần chúng vẫn cứ lẳng lặng để một vài tên bạo chúa, 

hôn quân kia tuyệt đối nắm quyền sát trong tay đối với mọi ngừơi trong nứơc, và trong khối đa số khiếp nhược 

đông đảo ấy, lại có cả những kẻ mà quần chúng vẫn kính trọng vì mang nhãn hiệu khoa bảng, trí thức, “hiểu rộng, 

biết nhiều”. 

Khi tìm hiểu hiện tượng đáng buồn này, người ta dễ có khuynh hướng tha thứ cho quảng đại quần chúng, vì sự 

khiếp nhược tập thể đã có dưới bất cứ chế độ nào, dưới bất cứ thời nào: đa số luôn luôn chỉ mong bàm víu lấy cái 

hiện tại của họ, dầu đó chỉ là cái hiện tại rất mong manh, rất nhỏ bé. Một cuốn phim, tuy của Tây phương sản xuất, 

nhưng đã có đủ chiều sâu tâm lý để giải thích hiện tượng khiếp nhược tập thể này. Đó là cuốn phim High Noon do 

nam tài tử Gary Cooper đóng chung với nữ tài tử Grace Kelly. Cuốn phim này được sản xuất cách đây đã mấy 

chục năm, nhưng vì giá trị cao nên nó được giới điện ảnh xếp vào hạng phim có tính cách cổ điển và giáo dục 

quần chúng. Trong phim, người ta thấy cả một thị trấn hàng trăm người, súng ngắn và súng dài hầu như nhà nào 

cũng có, nhưng ai cũng đều hoảng hốt khi được tin năm tên cướp ngày trước làm ăn tại thị trấn ấy nay đã mãn tù 

và trở về. Chỉ mới nghe nói giờ đến của chuyến xe lửa chở năm tên cướp thì toàn thể thị trấn đã sẵn sàng diễn lại 

vở kịch đầu hàng, tôn sùng năm tên cướp kia làm lãnh chúa. Chỉ có một người tiếp tục cương quyết đương đầu 

với bọn cướp, đó là viên cảnh sát trưởng. Mấy năm trước, chính ông ta đã bắt và nhốt tù năm tên cướp ấy. Bây 

giờ, mọi người yêu cầu ông ta “nên đi chỗ khác” để mọi người được yên với năm tên cướp kia. 
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Người vợ mới cưới của viên cảnh sát trưởng cho chúng ta một bài học khác về sự vô ơn của quần chúng. Biết 

rằng người chồng đã hết khế ước ký với thị trấn, bà ta thúc giục ông chồng nên hiên ngang ra đi, và chẳng ái dám 

chê ông ta là kẻ hèn nhát nữa. Bà ta mỉa mai nhắc lại cho ông chồng biết rằng ngừơi cha của bà ngày trước cũng 

là cảnh sát, và đã chết thảm chỉ vì quá hy sinh cho cái gọi là công cuộc gìn giữ “trật tự và pháp luật”, và khi nằm 

xúông, chẳng hề được một lời cám ơn của cái quần chúng “bạc như dân”. 

Nhưng viên cảnh sát trưởng nhất định ở lại để giết hết năm tên cướp, vì ông ta tự coi là chưa làm xong bổn phận 

của mình. Giữa trưa mùa hè nắng chói chang, ông ta đi khắp thị trấn để tìm một vài người đàn ông trai tráng phụ tá 

cho ông. Ông đi tới đâu thì mọi người đóng cửa tới đó, và họ nhờ vợ con đứng sẵn ở cửa nói rằng họ đã đi khỏi. 

Rốt cuộc, chỉ có hai người tình nguyện phụ tá cho ông ta. Một người là em trai chỉ mới 12 tuổi, còn người kia là 

một người tàn phế. Ông ta đã cảm ơn hai con người hào hiệp ấy, nhưng ông không nhận sự giúp đỡ của họ. Ngay 

cả người vợ mới cưới của ông ta cũng lên xe lửa bỏ đi, vì không thuyết phục được chồng. 

Năm tên cướp đã bị giết, trong số đó, một tên bị bà vợ ông cảnh sát trưởng bắn chết, sau khi bà ta hối hận đã bỏ 

chồng, và từ nhà ga xe lửa chạy về nơi chồng đang một mình đương đầu với năm tên cướp. 

Ở đoạn kết của cuốn phim, mọi người đổ xô ra ngoài đường để nhìn xác năm tên cướp. Viên cảnh sát trưởng lẳng 

lặng lên xe cùng với người vợ, sau khi ông ta khinh bỉ liệng “ngôi sao cảnh sát trưởng” xuống đất trước mặt mọi 

người, rồi quất ngựa cho xe chạy... Khi mọi người chỉ biết lo cho an toàn cá nhân, và ai cũng muốn là người chót 

phải chết cho lợi ích chung thì mọi người đều sẽ không bao giờ được hưởng đời sống tự do trong nhân phẩm nữa. 

Tại sao những kẻ được quần chúng kính trọng vì “hiểu rộng, biết nhiều” lại có thể cúi mặt làm nô lệ cho bạo chúa, 

hôn quân, đến nỗi khi bị những tên độc ác ây bức tử, lại ngoan ngoãn tự kết liễu đời mình, ngay cả một lời phản 

kháng cũng không dám đưa ra, và còn để cho cả ba họ của mình bị tiêu diệt nữa? Câu trả lời không khó hiếm. Căn 

cứ vào hàng trăm, hàng ngàn trường hợp bức tử xẩy ra dưới các triều đại vua chúa của Đông phương, người ta 

thấy rằng đám trí thức nô lệ ấy rất hèn nhát, và đầu óc chúng đầy tinh thần nô lệ. Điều này có giá trị đúng như một 

định luật, chứng cớ là ngay ở thời đại chúng ta bay giớ, bọn hèn nhát trong dám trí thức khoa bảng rất đông đảo. 

Đó là chưa kể những tội ác của bọn ấy, như ham vinh hoa phú quý, cố bám lấy địa vị ưu đãi và hửơng thụ trong xã 

hội, đến nỗi cố ý từ bỏ một nhiệm vụ thiêng liêng và tự nguyện không thể chối cãi là nhiệm vụ tranh đấu để đời 

sống người dân được tốt đẹp hơn, đồng thời, phải dùng mọi phương cách có thể được để nếu không diệt được thì 

cũng ngăn cản được bọn hôn quân bạo chúa đừng có những hành động hại dân hại nước. 

Sự suy tưởng thông thường của quảng đại quần chúng tại các xã hội Đông phương là kẻ sĩ luôn luôn được người 

bình dân kính trọng, vì những người ấy biết dùng tài trí của mình mà tranh đấu cho đời sống mọi người được tốt 

đẹp hơn. Nhưng nếu những người là kẻ sĩ lại cúi mặt làm nô lệ cho hôn quân, cho bạo chúa để đứng về phía bọn 

tàn ác ấy hành hạ người dân, thì tội ác của những kẻ sĩ ấy không có cách nào có thể tha thứ được, và những kẻ 

mang danh là khoa bảng, là kẻ sĩ mà phạm tội hèn nhát, phạm tội đồng lõa với bọn bạo chúa thì còn đáng khinh 

hơn tất cả những kẻ phạm tội thường phạm trong bất cứ xã hội nào của loài người. 

Thế giới Đông phương đã phải trải qua hàng trăm năm chịu cảnh bạo chúa hôn quân nắm tòan quyền sinh sát rồi 

mới thấy xuất hiện một chút ý chí phản kháng từ phía người bị trị. Và lý chí ấy biểu lộ rất chậm, rất yếu ớt. Thọat 

đầu, chỉ thấy có câu “Tướng ở ngoài quan ải cũng có lúc phải trái lệnh vua” để biện hộ cho sự chống lại “thánh chỉ” 

của bọn vua, chúa, và sau đó, người ở quản ải vẫn còn phải chạy về kinh đô để tự biện hộ trước mặt vua, chúa. 

Quan niệm này gần giống như quan niệm “Lưỡi Lê Thông Minh” trong quân đội các nước tiên tiến để tránh cho 

người quân nhân sự nhắm mắt mù quáng thi hành các mệnh lệnh độc tài hoặc độc ác của các cấp chỉ huy trong hệ 

thống quân giai. 

Tuy đã xuất hiện ý chí phản kháng, nhưng câu nói “Tướng ở ngoài quan ải...” vẫn chỉ là biệt lệ, trong khi đó, những 

vụ bức tử tiếp tục diễn ra, khiến cho số người bị hàm oan và chết vô lý vẫn rất nhiều, còn lũ bạo chúa và hôn quân 

thì cứ tiếp tục coi mạng người trong xã hội rất rẻ. 

Vì tinh thần nô lệ ngự trị quá lâu trong dân gian, nhất là trong giới khoa bảng, kẻ sĩ của phương Đông nên rất lâu 

sau khi các xã hội Tây phương đạt được những cuộc nổi dậy để thực hiện tự do và dân chủ thì các xã hội Đông 
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phương mới bắt đầu chuyển mình. Trước khi chuyển mình sang một đời sống chính trị bớt man rợ thì đã có những 

vụ thanh toán đẫm máu kiểu Đông phương để diệt các bạo cường của vua chúa. Có thể nói ngày nay, nhân loại đã 

đạt được những bước tiến lớn để cải tiến thân phận những người bị trị, và những kẻ cai trị dầu ở bất cứ chân trời 

nào cũng đều phải bớt tàn ác, bớt coi thường sinh mạng người dân, ngoại trừ những kẻ cai trị tại các chế độ cộng 

sản. 

Không ngờ có kẻ mang lốt “lãnh đạo tinh thần” lại tự mình đưa mình trở lại với văn minh bán khai để đi vào vết xe 

của những tên kẻ sĩ khiếp nhược thời phong kiến. 

Chúng tôi còn nhớ rất rõ lời tuyên bố của Linh mục Duyên Mậu, vị linh mục cao niên khả kính mà mọi người đều 

kính nể, gọi Ngài là “Cha cố Duyên Mậu”, trong lá thư của Ngài đề ngày 10 tháng 4 năm 1987, gửi đi từ tiểu bang 

Lousiana, Hoa Kỳ. Trong lá thư tâm huyết và rất mộc mạc ấy, có đoạn, Lm Duyên Mậu viết: “Lấy tứ cách là Linh 

mục niên trưởng, tôi đã cảnh giác những người nào hay đòan thể nào đã không bênh giáo dân San Jose thì chớ, 

sao lại chửi bới họ. Và tôi đã phản đối, không cho ai lấy tư cách là chủ tịch hay là gì của chúng tôi mà chửi bới họ. 

Với cá nhân mình thì múôn sao cũng được, song ký là chủ tịch nọ kia là tôi cực lực phản đối.” 

Sức Mạnh Của Tình Thương 

Cuộc nổi loạn của gần một ngàn tù nhân người Cuba tại nhà tù Oakdale, tiểu bang Lousiana, vào gần dịp Lễ Tạ 

Ơn 1987, chắc chắn đã đưa tới thảm kịch (con tin bị giết, tù nhân tự sát...) nếu không có sự giúp đỡ hữu hiệu như 

một phép là của Đức Giám Mục Augustin Roman của giáo phận Miami. 

Bây giờ, sự sôi nổi và hồi hộp qua báo chí, truyền thanh và truyền hình tại Mỹ đã lắng xuống, các con tin đã được 

gặp thân nhân, nhà cầm quyền Mỹ cấp tiểu bang và liên bang đã thở phào nhẹ nhõm. Hàng trăm ngàn biến 

chuyển lớn và nhỏ trong đời sống hàng ngày sẽ làm cho nước Mỹ mau lẹ quên chuyện đáng buồn này. Nhưng sẽ 

có một điều không tan biến mau lẹ với nhịp trôi tàn nhẫn của thời gian, và những người tìm đến nứơc Mỹ vì lý do 

này hay lý do khác sẽ còn nhớ rất lâu: đó là sự dấn thân của ĐGM Roman để bênh vực những người yếu kém 

trong xã hội loài người. 

Không phải vì tình cờ mà gần một ngàn tù nhân người Cuba cầu cứu ĐGM Roman khi họ đã đến tâm trạng tuyệt 

vọng, khi cuộc thương thuyết giữa họ và chính quyền Mỹ đi đến bế tắc. Và ngoài ĐGM Roman ra, người ta không 

tin rằng sẽ có một nhân vật nào khác có khả năng mầu nhiệm để giúp giải quyết cuộc nổi loạn bi thảm này. 

Ra đời từ cách đây 58 năm trong một gia đình nông dân Cuba, gần thủ đô Havana của Cuba. ĐGM Augustin 

Roman đã bị bạo quyền cộng sản của Fidel Castro trục xuất khòi Cuba năm 1961. Một cách rất tự nhiên, tự nhiên 

như con người phải thở hít không khí mới sống được, thân phận lưu vong của Ngài đã gắn liền với thân phận của 

trên 600.000 người Cuba lưu vong tới Miami sau khi Castro cướp được chính quyền tại Cuba. Không cần nhờ ai 

nhắc nhở, và cũng lại tự nhiên như con người phải hít thở không khí, ĐGM Roman đã nhận ra ngay rằng ngoài 

nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần cho các con chiên Cuba lưu vong của Ngài, Ngài còn vai trò khác nữa vượt ra khỏi vai 

trò tôn giáo của Ngài. Đó là vai trò tranh đấu cho quyền lợi chính đáng về vật chất và về tinh thần của các đồng 

bào của Ngài đang cùng lưu vong với Ngài tại xứ người. Và Ngài đã trung thành với vai trò tự nguyện ấy ngay từ 

khi đặt chân tới đất Mỹ cho tới ngày nay. 

Ngoài bổn phận thiêng liêng là phục vụ các con chiên của Ngài tại giáo phận Miami, ĐGM Roman đã thiết thực 

nghĩ tới sự giúp đỡ cụ thể cho các gia đình người tỵ nạn Cuba yếu kém về kinh tế. Ngài đã thiết lập và là đồng chủ 

tịch của Quỹ Trợ Giúp Người Cuba lưu vong tại tiểu bang Florida không làm cho Ngài quên bổn phận tự nguyện 

của Ngài đối với các đồng bào khác của Ngài đang có mặt tại Mỹ. Do đó, số phận của mấy ngàn người Cuba tới 

Mỹ bằng tầu Mariel năm 1980 đã được Ngài đặc biệt chú ý và theo dõi. Đến khi thấy khối người ấy bị cầm tù, Ngài 

đã nhiều lần tố cáo sự cầm tù ấy. Có thể nói người Cuba lưu vong nào cũng nghe nói đến ĐGM Augustin Roman, 

và rất nhiều người trong khối đó kính phục Ngài. Việc làm của Ngài trong việc tranh đấu để đồng bào lưu vong của 

Ngài có một đời sống trong nhân phẩm đã làm cho người Cuba sống trên đất Mỹ luôn luôn kính phục và cảm phục 

Ngài. 
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Năm 1986, ĐGM Augustin Roman đã lại một lần nữa lên tiếng bằng một văn thư chính thức kêu gọi nước Mỹ 

chấm dứt sự cầm tù những người Cuba đến Mỹ trên chiếc tầu Mariel năm 1980, vì những người này bị giam giữ 

“một cách kỳ thị”, và lại còn bị giam giữ “vô hạn định”. Văn thư của ĐGM Roman viết rõ là những người tù ấy đã 

viết cho Ngài những lá thư cho thấy họ chịu “rất nhiều đau thương” ở trong nhà tù của nứơc Mỹ. Người ta chưa 

biết chính quyền Mỹ sẽ phản ứng như thế nào về lời kêu gọi nhân đạo của ĐGM Roman thì có cuộc thương thuyết 

giữa Mỹ và Cuba, và sau đó là một thỏa hiệp giữa hai nước, theo đó, nước Mỹ sẽ cho hồi hương một phần lớn 

những người Cuba đang chờ trong một số nhà tù tại Mỹ. Biết trước rằng sự hồi hương sẽ làm cho đời sống của họ 

điêu đứng, những người tù Cuba đã kêu gọi chính quyền Mỹ đừng bắt họ hồi hương, nhưng lời kêu gọi thảm thiết 

của họ không được chính quyền Mỹ chú ý. Trong sự tuyệt vọng dễ hiểu ấy, đám người Cuba kia đành phải bắt một 

số tù Cuba khác làm con tin để làm áp lực trong cuộc nổi loạn của họ tại một vài nhà tù của Mỹ, và cuộc nổi loạn 

đáng sợ nhất diễn ra tại Oakdale thuộc tiểu bang Lousiana, trong đó, có 950 người tù Cuba. 

Điều đáng chú ý ở đây là chính quyền Mỹ không có ý mời ĐGM Roman tiếp tay để giải quyết cuộc nổi lọan của 

người Cuba. Mãi đến khi khối người tù Cuba xin cho họ được gặp ĐGM Roman thì chính quyền Mỹ mới gián tiếp 

nhìn nhận sức mạnh của Ngài. Nhưng tuy nhìn nhận sức mạnh ấy, chính quyền Mỹ vẫn còn bám lấy lập trường 

cứng rắn của mình. Lập trường cứng rắn ấy như thế nào? Khi đi tìm một giải pháp cho cuộc nổi loạn, ĐGM Roman 

đã tới thủ đô liên bang Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn để gặp bộ trưởng tư pháp Edwin Meese của chính quyền liên 

bang. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Ngài yêu cầu chính quyền liên bang ra một văn thư viết rõ trên giấy lập trường của 

chính quyền, và cần ghi rõ các lời hứa của chính quyền đối với các tù nhân. Vì chính quyền ấy từ chối đề nghị của 

Ngài nên người ta mới biết rằng chính quyền Mỹ không chịu hứa hẹn, và cũng không chịu nói rõ lập trường của 

mình khi thương thuết để chấm dứt cuộc nổi loạn của tù nhân người Cuba. Thái độ cứng rắn ấy có thể đã đưa tới 

thảm kịch, vì những người tù Cuba đã bị dồn tới chân tường. 

Chính quyền Mỹ đã chỉ thuận để cho ĐGM Roman hành động khi biết rằng những người tù Cuba không tin cậy ở 

sự khả tín của chính quyền Mỹ nữa. Sức mạnh của ĐGM Roman được chính quyền Mỹ nhận thấy khi cuộn video 

thâu lời nói và hình ảnh của Ngài được chiếu cho 950 tù Cuba xem. Ngài còn ngồi trên xe mui trần chạy quanh 

vòng đai của nhà tù để các tù nhân từ bên trong có thể nhìn thấy Ngài. Từ trên xe, Ngài đã liên tiếp ban phép lành 

cho các tù nhân. Nhiều tù nhân cảm động, sung sướng bật khóc, có người còn la lên “Xin Chúa ban ơn cho Ngài.” 

Sau khi cuộc nổi loạn này chấm dứt, người dân Mỹ đã được nhìn thấy ĐGM Roman trên màn ảnh của các hệ 

thống truyền hình chiếu khắp nước Mỹ. Trên màn ảnh, trông Ngài đúng là biểu tượng cho sự khắc khổ, hèn mọn 

và thương xót. Trước nhiều câu hỏi của báo chí và truyền hình về sức mạnh mà Ngài đã dùng để giải quyết cuộc 

khủng hoảng này, Ngài chỉ trả lời rất giản dị: “Tôi không phải là một chính trị gia. Tôi chỉ là người tu hành, và tôi chỉ 

biêt cầu nguyện”. 

Trên thực tế, người ta đã thấy sức mạnh và khí phách của một giáo phẩm lưu vong sau khi cuộc nổi loạn của tù 

nhân người Cuba được giải quyết. Người ta đã thấy rõ là chó trận, khí giới của cảnh sát, luật lệ cũng như những 

lời đe dọa của chính quyền tiểu bang và liên bang không giúp ích được gì khi cuộc nổi loạn bắt đầu. Trái lại, những 

thứ ấy còn làm cho lập trường của những ngừơi nổi loạn cứng rắn thêm. Trong tình thế nguy hiểm ấy, chỉ có ĐGM 

Roman là thấy rõ chìa khóa để giải quyết. Chìa khóa ấy là TÌNH THƯƠNG. 

Nhưng chỉ nói đến Tình Thương chưa phải là đủ. Người mang Tình Thương ấy đến cho các tù nhân còn phải đã 

được chứng tỏ là người đáng để cho các tù nhân tin cậy và kính phục. Trong quá khứ, ít ra đã có hai sự việc quan 

trọng cho thấy ĐGM Roman đúng là người xứng đáng được khối người tù Cuba tin cậy và kính phục. 

Việc thứ nhất là tình thương và tình đồng bào của Ngài đối với những người Cuba lưu vong. Hiển nhiên là Ngài 

phải chịu hệ thống chỉ huy của Công giáo tại Mỹ. Nhưng Ngài đã không mắc phải cái bệnh sợ sệt vô lý, nhất là 

không mắc phải cái bệnh cầu an khiếp nhược. Thay vì có thể ngồi yên, làm cho xong bổn phận hàng ngày mà 

chức vụ của Ngài đã đặt ra thì Ngài đã tích cực dấn thân, thể hiện tình thương theo nghĩa thiêng liêng nhất, thể 

hiện tình đồng bào theo nghĩa cao quý nhất. Hẳn là Ngài sẽ không thể hiểu nổi nếu có người cho Ngài biết rằng đã 

có những người tu hành lưu vong không dám tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào cùng lưu vong như họ, chỉ vì 
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các vị ấy sợ thế này, sợ thế kia, và đều là những sợ thiệt thòi cho bản thân! 

Việc thứ hai còn quan trọng hơn nữa, là sự biểu lộ khí phách của một người ý thức được lòng yêu quê hương của 

mình, dầu cho quê hương ấy không còn ở gần nữa, và dầu cho người ấy có là một vị tu hành đi nữa. ĐGM Roman 

đã lặng lẽ dùng hành động để chứng tỏ khí phách của Ngài, và cũng chứng tỏ Ngài đã ý thức được rằng trước khi 

là một vị giáo phẩm thì Ngài cũng là một người dân Cuba, và đã mang tư cách ấy, Ngài hiên ngang chấp nhận mọi 

điều tốt cũng như xấu do ở tư cách ấy mà ra. 

Ý thức được điều quan trọng này rồi, người ta thấy Ngài rất khôn ngoan và dũng cảm đặt danh dự và sự yên vui 

của đồng bào trên hết. Cho nên ĐGM Roman không quan tâm đến những thiệt thòi cho cá nhân của Ngài. Chắc 

Ngài không cần bận tâm lo rằng nếu tận tình tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào người Cuba thì tên Ngài sẽ bị 

liệt vào “sổ đen”, rồi đến khi Ngài về hưu, sẽ bị làm khó dễ, bị chậm “thăng thưởng” trong hệ cấp lãnh đạo tôn giáo! 

Và Ngài lại không cần quan tâm lo sợ các biện phàp trả thù của chính quyền quốc gia đã cho Ngài quyền tỵ nạn 

chính trị. Nếu là người khiếp nhược và cầu an thì Ngài đã không dám lên tiếng từ sớm để yêu cầu nứơc Mỹ không 

cầm tù những người Cuba trên tầu Mariel năm 1980. Cần nhấn mạnh ở đây rằng trên chuyến tầu ấy, có một số 

phần tử không lương thiện mà bạo quyền Castro muốn đẩy ra khỏi nước. ĐGM Roman biết rõ điều ấy, nhưng Ngài 

tiếp tục tranh đấu cho họ, vì Ngài thấy rằng họ vẫn còn là đồng bào của Ngài, và nhất là họ vẫn còn là những CON 

NGƯỜI. 

ĐGM Augustin Roman đã gửi những người lãnh đạo tinh thần lưu vong ở khắp thế giới một thông điệp lớn: giáo 

phẩm lưu vong ở cấp nào cũng vậy, không thể chối bỏ trách nhiệm tự nguyện của mình đối với các đồng bào cùng 

cảnh ngộ với mình. Trách nhiệm ấy đòi hỏi nơi các vị giáo phẩm một sự sáng súôt tối thiểu để hiểu rằng danh dự 

của quốc gia đã ban cho các vị ấy quốc tịch phải được coi trọng hơn mọi điều khác trên đời này. 

Tình thương bao la của ĐGM Roman cũng là một lời dậy bảo rất hàm xúc gửi cho những người hữu trách trong 

chính quyền Mỹ: có những lãnh vực không thể giải quyết được, nếu không dùng TÌNH THƯƠNG giữa con người 

với con người. 

Chúng ta còn học được tấm gương phục vụ nhân loại trong tinh thần cực kỳ hèn mọn nơi một vị tu hành hiện đang 

được nhân loại coi như một vị Á Thánh: đó là Mẹ Têrêsa, năm nay đã 77 tuổi mà còn cố gắng đi nhiều nơi trên thế 

giới để gieo tình thương nhân loại, và để nêu gương khắc kỷ hiến thân mang lại tình thương cho những ngừơi yếu 

kém, những ngừơi thiếu chăm sóc, những người thiếu mọi thứ tình thương. 

Những lời phát biểu của Mẹ Têrêsa hiện được nhân loại coi là những lời răn dậy khuôn vàng thước ngọc. Gần đây 

nhất, tác giả Courtney Tower đã ghi được một số lời phát biểu của vị tu hành khả kính đầy lòng nhân ái ấy. 

Nói đến hai chữ “nghèo khó”, Mẹ Têrêsa cho người ta một định nghĩa rất sâu xa: “Phục vụ những người nghèo khó 

nhất chính là trực tiếp phục vụ Thượng Đế, là mang tình yêu của Thượng Đế đến cho những người nghèo khó... 

Có những ngừơi nghèo đói ở khắp nơi, kể cả ở New York, London, Canada. Nhưng người nghèo khó không phải 

chỉ là không có thực phẩm. Sự nghèo khó ấy còn là thiếu thốn tình thương. Có những người đã chết không phải vì 

thiếu ăn, mà là vì ĐÓI TÌNH THƯƠNG ... Chúng ta chỉ cần trái tim để yêu thương, đôi tay để phục vụ”. 

Khởi đầu một mình cách đây 40 năm, Mẹ Têrêsa đã gieo rắc tình thương nhân loại rộng rãi để bây giờ, có những 

ngừơi tình nguyện theo chân làm việc tại 71 quốc gia, mang tình thương đến cho hàng trăm ngàn người nghèo 

khó, không nhà cửa, không được săn sóc... 

Có người đã hỏi Mẹ Têrêsa rằng: Làm thế nào mà một hoạt động phôi thai lại có thể phát triển để trở thành một 

định chế rộng lớn như thế này? Câu hỏi được Mẹ Têrêsa trả lời bằng câu ngắn gọn sau đây: “Đây không phải là 

định chế. Đây là TÌNH THƯƠNG TRONG HÀNH ĐỘNG. Không phải là một định chế”. 

Tinh thần hèn mọn mà Mẹ Têrêsa chủ trương để phục vụ nhân loại lên đến cao độ, khi linh mục D’Campo kể lại 

rằng trong một cuộc hội thảo về nạn nghèo khó của loài người, một linh mục đã nói: “Chúa nghèo khổ đang ở trên 

đầu chúng ta”, và nhận xét này đã được Mẹ Têrêsa chỉnh lại bằng câu nói sau đây: “Người nghèo khó là Chúa của 
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chúng ta”. 

Những tấm gương công bằng và bác ái trên đây lại càng làm cho chúng tôi ngậm ngùi khi nhớ lại sự im lặng của 

đa số linh mục Việt lưu vong. Chỉ cần các vị ấy ký tên vào một thư thỉnh nguyện để yêu cầu tôn trọng quyền tự do 

chính nghĩa của người tỵ nạn VN theo phong tục và truyền thống Việt Nam thì những kẻ đội lốt tôn giáo để làm bậy 

sẽ phải lùi bước ngay. Tiếc rằng các vị ấy đã quá khiếp nhược nên để lỡ mất một cơ hội hiếm có để bảo vệ uy tín 

và danh dự của Giáo Hội Công Giáo, cũng như để bảo vệ danh dự cho hai chữ VIỆT NAM. 

Rửa Mặt Cho Hàng Linh Mục Lưu Vong 

Là người theo tôn giáo khác cho nên trước khi bùng nổ cuộc tự vệ văn hóa của đồng bào Công giáo tại San Jose, 

chúng tôi biết rất ít về đời sống của các linh mục Việt lưu vong tại Mỹ, và cũng rất ít nghĩ tới vai trò nào khác hơn 

vai trò tôn giáo của các linh mục ấy đối với con chiên của họ. 

Sau đó, vì sự tình cờ run rủi, chúng tôi quen biết với một vài vị linh mục Việt trẻ tuổi, và nhờ đó, bắt đầu hiểu một 

chút về những gò bó mà các vị ấy phải chịu khi sống nhờ tại xứ người. Mặc dầu các vị linh mục thân hữu này chỉ 

kín đáo cho biết một vài sự gò bó khi các vị ấy phải nhập vào một giáo xứ nào đó của người Mỹ, nhưng chúng tôi 

có thể hiểu rằng những sự gò bó khổ tâm ấy sâu xa hơn là lời các vị ấy kín đáo bầy tỏ cho chúng tôi biết. Nói theo 

ngôn ngữ trần tục cho dễ hiểu thì về nhiều khía cạnh, những vị ấy không khác gì những người đi kiếm sở làm. Và 

nhìn vấn đề theo khía cạnh này thì nhiều vị chỉ còn biết theo chủ nghĩa an phận để được giáo xứ của xứ người 

dành cho hai chữ bình an trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi cũng được biết một sự gò bó khác có ảnh hưởng 

đến sự “về già” của LM Việt tại Mỹ. Nói rõ hơn nữa, nếu không khôn ngoan thì một LM già nua có thể gặp khó 

khăn khi đến tuổi lãnh trợ cấp “hưu trí”! 

Nhưng có điều mà chính các linh mục Việt lưu vong cũng không ngờ tới, đó là thử thách các vụ đàn áp văn hóa tại 

giáo phận San Jose, bùng nổ vào giữa năm 1986, sau khi đã âm ỉ trong nhiều năm trước đó. 

Theo dõi vụ đàn áp văn hóa San Jose ngay từ đầu, chúng tôi bàng hoàng nhận ra một vai trò mới, một vai trò quan 

trọng còn hơn cả vai trò hướng dẫn về tôn giáo nữa nơi các LM Việt lưu vong: đó là vai trò hướng dẫn và trợ giúp 

để con chiên yên tâm và có phương tiện gìn giữ nguồn gốc và truyền thống Việt tại xứ người. Trách nhiệm bảo vệ 

cho hai chữ VIỆT NAM đã được mặc nhiên khóac lên vai các LM này. 

Thử thách lớn nhất trong cuộc sống lưu vong đã đến với hàng LM Việt khi thực dân tại San Jose đội lốt tôn giáo 

múôn hạ nhục khối người Công giáo VN tại đó, và đám thực dân ấy rất tự tin vì nghĩ rằng theo sự quan sát hàng 

ngày, cũng như qua sự tường trình của một đám chó săn Lê Chiêu Thống mang lốt người Việt thì hàng ngũ khiếp 

nhược và cầu an của người tỵ nạn VN rất đông đảo, đông đảo đến nỗi nếu có nhóm nào chống đối thì sự chống 

đối ấy sẽ bị đám chó săn đông đảo kia đè bẹp ngay. 

Những thủ đoạn bần tiện nhất được thực dân tung ra ngay từ đầu, tưởng rằng sẽ diệt được mau lẹ sức chống đối 

của những người Công giáo VN tự trọng đã nói lên được hai điều không thể chối cãi để chứng tỏ rằng đám thực 

dân kia đã hòan tòan sai lầm trong lập luận và trong lối suy tưởng của chúng: khối người Công giáo VN bất khuất 

đã đông quá sức tửơng tượng. Và bạo lực vật chất cũng như bạo lực tinh thần đã bị tinh thần bất khuất của khối 

người Việt tự trọng ấy làm vô hiệu hóa. 

Khi thấy cuộc tự vệ văn hóa chính đáng này nổ ra, nỗi băn khoăn của chúng tôi là háng LM lưu vong sẽ có thái độ 

nào, và sẽ có được bao nhiêu vị dám can đảm trực tiếp hậu thuẫn cho cuộc tự vệ này. Lúc ấy, chúng tôi đã đau 

đớn nghĩ rằng nếu hàng LM ấy cúi mặt tất cả để không một ai dám lên tiếng thì sự nhục nhã to lớn sẽ trùm lên 

tòan thể khối người tỵ nạn VN tại Mỹ, không phân biệt người trong khối ấy là linh mục hay là ngừơi trần tục. 

Chúng tôi cảm tạ Thượng Đế đã mang lại cho chúng tôi những tin tức và tài liệu có thể để chứng minh rằng mặc 

dầu có nhiều linh mục vì khiếp nhược và vì ích kỷ đã im tiếng, nhưng đã có những LM khác không những lên tiếng 

ngay từ sớm, mà còn lên tiếng trong sự hiên ngang biểu lộ đầy đủ khí phách của sự hãnh diện được là người Việt. 

Tiêu biểu cho SỰ SÁNG SUỐT và SỰ KHÔN NGOAN có Linh mục Nguyễn Quang Hiền. Trong lá thư đề ngày 06-
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02-1987, Ngài đã quyết định vạch mặt chỉ tên kẻ mang lốt tu hành mà lại gây ra rối loạn, đến nỗi giáo dân VN tại 

San Jose phải nổi dậy. Những lời của LM Hiền tuy có bề ngoài rất nhẹ nhàng của sự nhắc nhở, nhưng nếu kẻ 

được Ngài nhắc đến trong thư mà còn giữ được chút liêm sỉ, và còn giữ được chút Vịêt tính thì không thể nào “cố 

đấm ăn xôi” thêm một giây phút nào nữa, sau khi đọc xong lá thư nhắn nhủ của Ngài. Tiếc rằng sự sáng suốt và 

khôn ngoan của Ngài đã không giác ngộ được một kẻ vong bản đã hết thuốc chữa. 

Tiêu biểu cho SỰ RĂN DẬY và KHÍ PHÁCH LÀM NGƯỜI VIỆT là tác phong của Linh mục Đinh Tuấn Ngạn. Ngài 

đã mắt thấy tai nghe, và còn phải đọc những văn thư giấy trắng mực đen cấm các linh mục Việt “không được về 

với giáo dân Việt”. Ngài đã phải đọc những lời hăm dọa nhằm vào hàng LM Việt lưu vong. Ngài đã cảm thấy đến 

tận cùng nỗi nhục của kẻ lưu vong, và nỗi nhục của người Việt vong quốc bị thực dân đội lốt tu hành hành hạ bằng 

hình thức tra tấn tinh thần. 

Với phong thái của một kẻ sĩ Việt Nam, với sự hiên ngang của một người Việt ý thức được nềim hãnh diện được là 

một người Việt, và sáng suốt nhận ra ngay rằng trong vụ đàn áp văn hóa này, danh dự của hai chữ VIỆT NAM 

phải được đặt lên trên hết, Ngài đã ung dung dùng sách Thánh để dậy bảo thực dân da trắng. Mặc dầu ngụ tại mãi 

Fresno, nhưng Ngài đã thấy rõ trong vụ này, ai là kẻ “cọc cằn, ích kỷ, dã tâm, làm càn, lên mặt, tham lam, bẳn gắt, 

gian ác...” để ghi rõ trong thư của Ngài đề ngày 21-2-1987 trả lời Tổng Quản Sullivan của Tòa Giám Mục địa phận 

San Jose, nơi xa địa phận của Ngài hàng mấy trăm dặm. 

Lá thư của LM Đinh Tuấn Ngạn làm nổi bật một điều chưa từng xẩy ra trong lịch sử tôn giáo của dân tộc VN: có kẻ 

đã dám nhân danh Công giáo và “giáo luật” để cấm các linh Việt không được phục vụ giáo dân Việt! Nhìn vào các 

giáo xứ khác ở chung quanh chúng ta, không có thứ tôn giáo nào có thứ mệnh lệnh man rợ là cấm giáo phẩm 

phục vụ tín đồ. 

Lời răn của LM Đinh Tuấn Ngạn không phải là chỉ có rửa mặt cho hàng LM Việt lưu vong. Ngài còn rửa mặt cho cả 

khối người Việt lưu vong tại Mỹ nữa. Hãy thử nghĩ xem: bọn thực dân đội lốt tu hành sẽ còn ngạo mạn và xấc láo 

đến đâu nữa, nếu khi chúng ta ra tay đàn áp mà người Việt không một ai dám đương đầu với bọn chúng? 

Đi tìm mẫu người răn dậy bằng sự THÀNH KHẨN và bằng sự HÈN MỌN thì chúng ta có Đức Ông Mai Thanh 

Lương (lúc đó còn là linh mục). Phe đàn áp biết Ngài là một LM có nhiều uy tín nên đã mời Ngài từ tiểu bang 

Lousiana đến San Jose để thuyết giảng, với thâm ý là mong Ngài sẽ hùa theo phe đàn áp để kết tội phía Chính 

Nghĩa. Phe đàn áp đã nhận được bài học thật đích đáng, khi LM Mai Thanh Lương dùng sự thành khẩn để khuyến 

cáo bọn người Việt đội lốt tu hành núp bóng quan thầy thực dân da trắng rằng “đừng nên nói ai phải, ai trái nữa, 

mà chỉ biết chúng ta cùng lỗi lầm đã gây nên tình trạng rối ren căng thẳng không ít thì nhiều. Bây giờ, không nên 

nói tới hành chánh và luật pháp làm gì, mà chỉ chú trọng vào đời sống đạo và PhúcÂm mà thôi”. 

Trong lời rău dậy này, người ta thấy LM Lương đã cảnh cáo phe đàn áp rằng mang hành chánh và luật pháp ra 

dọa nạt những người tỵ nạn VN trong công cuộc tự vệ chính đáng sẽ vô ích. Nếu LM Đinh Tuấn Ngạn rửa mặt cho 

hàng LM lưu vong thì LM Mai Thanh Lương rửa mặt cho hàng linh mục bằng sự khôn ngoan và sâu sắc của người 

Việt, biểu lộ qua tinh thần thành khẩn và hèn mọn của người tu hành chân chính. 

Ngoài biết bao nhiêu tội ác đã phạm từ khi ra tay đàn áp cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân VN tại San Jose, phe ấy 

còn phạm vào tội xấc láo và tội ngu xuẩn nữa, khi tưởng rằng LM Lương không đủ sáng súôt để nhận ra đâu là 

chính nghĩa trong vụ bắt chẹt tôn giáo ô nhục này. Phe ấy dám tin là sẽ lèo lái được LM Lương để Ngài đứng về 

phía đàn áp. Tiếc rằng lời răn dậy cao quý của LM Mai Thanh Lương không thức tỉnh được bọn người đã tự sa 

đọa hóa. 

Đi tìm gương HÈN MỌN cho các người tu hành trên thế giới, người ta tìm thấy ngay gương ấy nơi con người của 

LM Nguyễn Mạnh Tân. Người ngoài Công giáo chỉ biết rất lờ mờ về Dòng Tu Phan-Xi-Cô của LM Tân nghĩa là chỉ 

nghe nói rằng dòng tu ấy rất khổ hạnh và giầu lòng bác ái, nhưng không được biết người thuộc dòng ấy thực hiện 

sự hèn mọn và bác ái như thế nào. 

Tên thật của Dòng ấy phải gọi là DÒNG ANH EM HÈN MỌN mới đúng, vì khi lập ra Dòng này, Thánh Phan-Xi-Cô 
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đã chọn con đừơng như vậy. Dòng này có mục đích giúp những người nghèo khổ, khốn cùng trong xã hội. 

LM Nguyễn Mạnh Tân đã có mặt ngay khi được biết rằng giáo dân VN tại San Jose không có Thánh lễ và các Bí 

Tích khác bằng tiếng Việt. Ngài đã hiện diện “giữa cộng đồng người Việt như một linh mục tu sĩ Việt Nam”. Ngài 

phát bịểu thật giản dị và vô cùng hèn mọn trong lá thư của Ngài gửi giáo dân tại San Jose: “Tôi vẫn luôn luôn 

muốn là người đầy tớ của anh chị em”. 

Khi chúng tôi viết tới đây thì được đọc bản tin đăng trên nhật báo San Jose Mercury News đề ngày 24-11-1987, 

viết về sự khiển trách một linh mục Mỹ vì đã gây bất mãn cho giáo dân Mỹ trong đường lối lãnh đạo. Bản tin cho 

biết là Tổng Giám Mục John F. Whealon thuộc giáo phận Hartford, tiểu bang Connecticut đã “chính thức và công 

khai khiển trách linh mục Paul P. Wysocki trong chức vụ Chánh Sở tại nhà thờ Sacred Hesrt thuộc thành phố New 

Britain”. 

LM Wysocki đã cách chức một linh mục phụ tá, mặc dầu vị này rất được lòng giáo dân. Chưa kể một số điều khác 

thuộc về chính sách đối nội của nhà thờ này do LM Wysocki chủ trương và cũng làm cho giáo dân bất mãn. Trên 

1.000 giáo dân đã quyết liệt phản kháng. Tuy LM Wysocki cai quản nhà thờ này từ năm 1977, nhưng “vì lỗi lầm 

qúa trầm trọng”, sự căm hờn của giáo dân quá lớn, nên TGM Whealon phải dùng biện pháp “khiển trách công 

khai”, đồng thời còn ra lệnh cho LM Wysocki phải cấp tốc “thực hiện những sự cải cách”. 

Khi giải thích sự cần thiết thi hành biện pháp kỷ luật này, TGM Whealon nói rằng Ngài đã phải khiển trách công 

khai LM Paul Wysocki vì LM ấy là người chung cụôc chịu trách nhiệm gây bất mãn cho giáo xứ, trong khi người 

linh mục là người phải giúp quần chúng theo phương thức lãnh đạo, “có nghĩa là phải phục vụ”. Ở đây, người ta lại 

thấy tinh thần HÈN MỌN được nhấn mạnh nơi hàng giáo phẩm, chứng tỏ rằng người tu hành chân chính chỉ có 

thể nói đến những chữ PHỤC VỤ và HÈN MỌN trong mối liên hệ của họ với giáo dân. 

LM Nguyễn Mạnh Tân đã triệt để thực hiện tinh thần “làm tôi tớ” cho giáo dân, mặc dầu Ngài biết rất rõ rằng khi 

thực hiện tinh thần ấy để phục vụ phía Chính Nghĩa, Ngài sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thiệt thòi cho chính bản 

thân Ngài. 

Khi bị phe thực dân cấm cản đủ mọi điều, Ngài vẫn giữ sự bình tĩnh và hèn mọn gương mẫu. Trong là thư của 

Ngài gửi cho giáo dân VN tại San Jose, Ngài chỉ vắn tắt nhắn họ rằng Ngài đã bị cấm cản mọi đường, kể cả sự đi 

tới khu vực có giáo dân của phía Chính Nghĩa. Điều ghê gớm nhất mà Ngài nói cho thế giới bên ngoài biết là giáo 

dân VN tại San Jose muốn được sự giúp đỡ của linh mục nào thì phải “xin phép” (hiểu là phải xin phép phe đàn 

áp) tủi nhục cho mọi người Công giáo trên thế giới. Làm thế nào tưởng tuợng rằng kẻ có quyền thế trong lãnh vực 

tôn giáo lại buộc con chiên phải xin phép mỗi khi muốn được linh mục của mình giúp đợ? Luật lệ này có từ bao 

giờ, và Tòa Thánh La Mã nghĩ sao khi thứ luật lệ bán khai ấy xuất hiện tại quốc gia dẫn đầu thế giới về kỹ thuật, và 

còn là quốc gia luôn luôn tự hào đã ban cho người từ các chân trời khác tới nhiều quyền tự do nhất trên hành tinh 

này? 

Khi đã phải dùng đến sự phong tỏa giáo dân chặt chẽ hơn cả mọi sự phong tỏa chính trị và kinh tế từ trước tới nay 

trong lịch sử chiến tranh của lòai người, phe đàn áp đã chỉ càng làm cho thế giới bên ngoài nhận rõ hơn nữa một 

điều đã rõ: quả thật, phe đàn áp đã vô cùng hỏang sợ trước sức mạnh của phía Chính Nghĩa. 

Từ nhận định vừa kể, chúng tôi cảm thấy u-uất vì đứng trứơc hai câu hỏi lớn. Một là tại sao những sự cấm đóan 

phi lý và man rợ này được Tòa Thánh La Mã mặc nhiên dung túng? Chưa cần biết cơ quan lãnh đạo tối cao của 

Công Giáo Thế Giới sẽ giải quyết vụ đàn áp văn hóa này như thế nào, nhưng trong khi chờ đợi, không thể nào để 

mặc cho phe đàn áp nhân danh tôn giáo tước đoạt tới cả những quyền sơ đẳng của bất cứ người nào sống trên 

đất Mỹ. Tại Mỹ, một người dân cùng khổ đến đâu, bị giới tài phiệt, và nói chung, bị bọn giầu có khinh miệt tới đâu, 

cũng không thể bị hạn chế tự do đi lại. Linh mục là người khả kính trong xã hội, vậy tại sao, linh mục lại bị cấm 

không được tự do di chuyển? Quái đản hơn nữa là tại sao, một linh mục Việt Nam lại không được phép đến gần 

con chiên người Việt để phục vụ các con chiên ấy? Sự cấm đóan man rợ này kéo dài rất nhiều tháng mà không 

thấy Tòa Thánh La Mã có hành động gì. Chúng tôi còn muốn đặt câu hỏi phụ gắn liền vào với câu hỏi lớn thứ nhất 

trên đây, là Tòa Thánh La Mã nghĩ gì, và tại sao im lặng khi có kẻ đội lốt tu hành dám võ đóan cấm các Thánh Lễ, 
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tước đoạt các Bí Tích cử hành bằng tiếng Việt, trong khi các sự cấm đóan ấy không có được một sự tối thiểu hợp 

lý để biện minh cho sự hiện hữu của các sự cấm đóan ấy? 

Thật tội nghiệp cho vài vị linh mục Việt tỵ nạn phải dùng thân xác ốm yếu của mình để gánh tới hai gánh nặng. Một 

là trách nhệim bảo vệ danh dự của hai chữ Việt Nam trứơc sự công phá của thực dân đội lốt tu hành. Hai là gánh 

nặng rửa mặt cho hàng trăm vị linh mục Việt lưu vong cúi mặt trong sự nhục nhã của sự khiếp nhược. 

Im Lặng Của Sự Đồng Lõa Và Của Khiếp Nhược? 

Theo sự hiểu biết nghèo nàn của chúng tôi thì tại Hoa Kỳ hiện có trên 300 linh mục Việt. Khối linh mục này đã làm 

gì sau khi hàng ngàn giáo dân VN tại San Jose bị hành hạ về tinh thần? 

Thật khó cho chúng tôi tưởng tượng rằng một người tỵ nạn VN nào có thể thản nhiên khi trông thấy chó trận và 

cảnh sát da trắng to con hăm hở dọa nạt và sẵn sàng xung phong vào đám giáo dân VN chỉ vì những giáo dân ấy 

múôn dừợc tự do dùng tín ngưỡng của họ theo truyền thống thờ phượng của dân tộc VN, và vì các giáo dân ấy 

không thể nào chấp nhận được một thứ lãnh đạo tinh thần bất xứng, một thứ lãnh đạo hậu thân của Lê Chiêu 

Thống. 

Từ trứơc đến nay, chúng tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng nếu đã nhận cái danh xưng “lãnh đạo tinh thần” mà giáo dân 

và đời tặng cho thì các người lãnh đạo ấy nhất định phải sáng súôt và thông minh hơn người tầm thường. Nhận 

định ấy của chúng tôi đã bị thực tế phũ phàng chứng minh rằng chúng tôi đã kính nể lầm người. Tại sao cũng là 

linh mục mà những vị như LM Duyên Mậu, Nguyễn Quang Hiền, Nguyễn Mạnh Tân, Đinh Tuấn Ngạn lại thấy đâu 

là chính nghĩa của giáo dân Việt Nam tại San Jose ngay từ phút bùng nổ ra cuộc tự vệ văn hóa ấy? Vậy nếu đã 

không có được sự thông minh và sáng suốt tối thiểu để nhận ra sự thật mau lẹ như các linh mục kể trên đã nhận 

ra thì các linh mục Việt “ngậm miệng ăn tiền” nên tự xét lại xem mình có còn xứng đáng lãnh cái danh xưng “lãnh 

đạo” nữa không? Hãy suy ngẫm về lời nhắn nhủ của bình luận gia Robert D. Caldwell của nhật báo The San Diego 

Union về sự thành thật nhìn nhận sự yếu kém và sai lầm của một người trong chúng ta trên trái đất này. Ông 

Caldwell nhắn các ký giả Tây phương, nhất là đám ký giả Mỹ từng tường thuật thiên lệch và xuyên tạc cuộc chiến 

đấu tự vệ của Nam Việt Nam rằng: “Hãy nên nhìn nhận tội lỗi của mình, vì sự nhìn nhận ấy rất tốt cho linh hồn của 

chúng ta...” 

Sự im lặng của khối linh mục Việt rải rác tại Mỹ còn đáng bị lên án hơn nữa khi họ để mặc cho hai linh mục Việt 

nhân danh toàn thể cái khối của họ để ca ngợi, cổ võ cũng như tiếp tay với cuộc đàn áp văn hóa bằng bạo lực tinh 

thần tại San Jose. 

Trường Hợp 1: Linh Mục Đỗ Thánh Hà 

Người viết sách này vẫn có mối liên lạc tốt đẹp với linh mục Hà kéo dài nhiều năm tại Orange County, phía nam 

California. Sự tốt đẹp ấy không còn nữa khi chúng tôi được biết ngài đã chính thức chống lại cuộc tự vệ văn hóa 

chính đáng và thiêng liêng của giáo dân VN tại San Jose. 

Chúng tôi thấy ngài đã không xúc động trước cảnh đàn áp man rợ tại San Jose. Sự thản nhiên và lạnh lùng tàn 

nhẫn nơi LM Đỗ Thanh Hà (cộng thêm hành động còn tàn nhẫn hơn nữa của LM Vũ Đình Trác) đã có một tác 

động dứt khoát đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi còn chút dè dặt nào sau hơn một năm theo dõi vụ đàn áp tại San 

Jose trước khi quyết định lên tiếng ủng hộ cuộc tự vệ văn hóa tại San Jose thì thái độ của hai vị linh mục trên đây 

đã làm tan biến chút dè dặt còn lại đó, và khiến cho chúng tôi vững tin rằng quả thật chúng tôi đang có vinh dự 

được lên tiếng cho những người thật sự có chính nghĩa. 

LM Đỗ Thanh Hà đã tận dụng khí giới truyền thông để làm hại cuộc tự vệ của giáo dân VN tại San Jose. Ngài có 

trong tay tới hai vũ khí là bản tin Hiệp Thông và tờ nguyệt báo Đường Sống. 

Liên tiếp trong hai số đề ngày 25-1-1987 và 8-2-1987, bản tin Hiệp Thông viết về cuộc chiến đấu của giáo dân VN 

tại San Jose với lời lẽ thiếu công bằng và ít thẳng thắn. Thí dụ bản tin ấy dám quả quyết rằng hầu hết đám quần 

chúng bị lợi dụng này đều vô tội, vì họ bị bưng tai, bịt mắt để dấn thân tranh đấu mà không nhận biết rằng: mục 
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tiêu thỉnh nguyện ban đầu đã biến dạng”. 

Sau bản tin này, Tiến sĩ Trần An Bài đã rất ngay thẳng công khai nhắn gửi giáo dân VN tại San Jose rằng “... nếu 

thật sự lời cảnh giác của tờ Hiệp Thông là đúng thì xin quý vị hãy tự động từ bỏ lập trường của Chính Nghĩa.” 

Lời nhắn gửi này cùa Tiến sĩ Trần An Bài được phổ biến ngày 18-2-1987. Từ thời điểm ấy cho đến khi cuốn sách 

này được viết xong vào cuối tháng 6 năm 1988, hơn 16 tháng trôi qua. Thời gian này là một sự trắc nghiệm thích 

đáng nhất cũng như thẳng thắn nhất để mọi người có thể dứt khoát kết luận rằng cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân 

VN tại San Jose có chính nghĩa hay không. Sau 16 tháng ấy, chúng tôi thấy một điều không thể chối cãi: 4000 giáo 

dân tại San Jose đoàn kết hơn bao giờ hết trong niềm tin tưởng mãnh liệt ở chính nghĩa sáng chói trong cuộc 

chiến thiêng liêng của họ. Thắng lợi này càng đáng kính nể hơn nữa khi người ta biết rõ rằng phe đàn áp đã tận 

dụng mọi phương tiện cũng như thủ đoạn để mưu diệt cuộc chiến đấu lịch sử này. 

Khi bản tin của LM Hà xác quyết rằng hầu hết giáo dân của phía Chính Nghĩa đều bị “bưng tai bịt mắt” là ngài rõ 

rệt múôn nói rằng khối giáo dân ấy bị lừa dối là vì họ ngu dại. Sự đoàn kết cũng như giữ vững niềm tin ở chính 

nghĩa của cuộc tranh đấu cũng như rất tin tưởng ở những người lãnh đạo sáng súôt của họ là câu trả lời hùng hồn 

nhất của giáo dân VN tại San Jose. 

Nhưng ngài còn đi xa hơn nữa. Ngài đã loan tin hai ông Trần An Bài và Trần Công Thiện bị vạ tuyệt thông nhưng 

cố ý không cho biết rằng án ấy đã bị đình chỉ. Cái lối loan tin mập mờ này gây thiệt hại rất nhiều cho hai nạn nhân 

đương sự. Ở địa vị gọi là lãnh đạo, chắc chắn ngài biết hậu quả của lối loan tin ấy, nhưng dường như yên vui và 

hạnh phúc của các nạn nhân ít được ngài quan tâm. 

Trên tờ Hiệp Thông, ngài còn cột nhiều tội hơn nữa cho phía Chính Nghĩa bằng những tội danh vĩ đại như PHẢN 

ĐẠO, như LĂNG MẠ “tất cả những cơ quan truyền thông có uy tín của tập thể tín  hữu Công giáo VN ở Hoa Kỳ”, 

và “LĂNG MẠ, ĐẬP ĐÁNH TƠI BỜI” ba tờ báo Công giáo là Trái Tim Đức Mẹ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Dân 

Chúa. 

Nói rằng 4000 giáo dân VN tại San Jose “phản đạo” là LM Đỗ Thanh Hà tự đặt mình ở vị thế cao hơn cả đương 

kim Giáo Hòang. Từ khi bùng nổ cuộc tự vệ văn hóa tại San Jose cho tới nay, chưa bao giờ thế giới bên ngoài 

nghe thầy đương kim Giáo Hòang dùng từ ngữ ấy để nói về phía Chính Nghĩa. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy 

LM Hà gán cái tội vĩ đại ấy cho một cuộc tranh đấu mà mục tiêu thật là giản dị cũng như rất hèn mọn là mong được 

thờ phượng theo truyền thống của người VN tại một quốc gia lúc nào cũng tự nhận là dư thừa về tự do và dân 

chủ. Mặc dầu đã từng kính mến ngài, nhưng viết tới đây, chúng tôi bắt buộc phải nghi ngờ sự khôn ngoan va sáng 

súôt của ngài. 

Lập luận cũng như lời kết tội của ngài nghe rất kỳ lạ. Ngài phủ nhận chính nghĩa của khối giáo dân VN tự trọng tại 

San Jose, và phủ nhận chính nghĩa của họ tức là nói rằng họ không có sức mạnh, thế mà ngài lại nói rằng họ lăng 

mạ tất cả các cơ quan truyền thông có uy tín của người Công giáo tại Mỹ. Điều thật tội nghiệp cho ngài là sau khi 

đưa ra một lời buộc tội rất vu vơ như vậy thì ngài lại dẫn chứng ba tờ báo mà ngài coi là nạn nhân. Sự phối kiểm 

của chúng tôi cho thấy rằng phía Chính Nghĩa chưa hề viết một bài nào nói tới hai ấn phẩm Trái Tim Đức Mẹ và 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Còn đối với nguyệt san Dân Chúa thì phía Chính Nghĩa chỉ đăng lại một bài báo khác có 

tác dụng góp ý với lập luận của tờ Dân Chúa mà thôi. 

Bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ để ngài thể hiện tình thần “bảo hoàng hơn vua” của ngài, nên ngài còn dùng tờ Đường 

Sống để phá tệ hại hơn nữa cuộc chiến đấu chính đáng của giáo dân VN tại San Jose. Là một trong những ngừơi 

tìch cực ủng hộ và cổ võ cho tờ Đường Sống từ khi nó chưa ra đời, vì còn nằm trong khuôn khổ hoạt động của 

Chiến Dịch Tặng Sách Báo cho đồng bào tạm trú tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á, chúng tôi đã ngậm ngùi viết thư 

yêu cầu tờ báo ấy đừng gửi tờ Đường Sống cho chúng tôi nữa, vì tờ ấy đã tự phản bội và phản bội độc giả, khi 

ngả hẳn về phe đàn áp và chạy tội cho phe ấy, đồng thời, còn nhục mạ những người Công giáo VN biết giữ gìn và 

bảo vệ danh dự của hai chữ Việt Nam. Thoạt đầu, tờ Đường Sống chỉ được xuất bản để hòan tòan gửi miễn phí 

cho đồng bào tại các trại tạm trú Đông Nam Á. Sau đó, tờ báo ấy nhắm mục tiêu cao hơn và xa hơn là múôn biến 
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thành “tờ báo của mọi gia đình người Việt”. 

Biết lựa mục tiêu to lớn là điều đáng mừng, vì khi nhắm mục tiêu lớn, người ta sẽ tránh được các điều nhỏ nhen và 

thấp hèn. Tiếc rằng tờ Đường Sống đã hành động ngược hẳn với tôn chỉ và mục tiêu to lớn đã đề ra. Thí dụ tờ 

Đừơng Sống cho đăng một số tin tức hoặc nhận định ra vẻ “hòa giải hai phe” trong cuộc khủng hoảng tôn giáo tại 

San Jose, nhưng tính chất “hòa giải” chỉ xuất hiện thoáng qua ở phần đầu của bản tin hoặc của bài nhận định. 

Phần còn lại được dùng để mạt sát phía Chính Nghĩa. Theo cách nhìn của người làm báo lương thiện thì nếu 

muốn đứng giữa một cuộc tranh chấp tế nhị, người làm báo chỉ nên chọn một trong hai con đường, hoặc không 

viết gì tới cả hai phe tranh chấp, hoặc nếu viết thì không thiên lệch bên nào. Nói rõ hơn nữa, nếu múôn tỏ ra vô tư 

thì phải để cho cả hai phía có cơ hội lên tiếng. Tờ Đ.S. tuy có đẻ ra mục Điểm Báo nhưng lại chỉ điểm những tờ 

bào nào viết hòan toàn bất lợi cho phía Chính Nghĩa. Chua hết, tờ báo ấy còn đẻ ra một mục khác nữa, cũng hấp 

dẫn không kém mục điểm báo thiên vị. Đó là mục chạy tội cho thực dân bản xứ. Vụ cảnh sát Milpitas dùng thủ 

đoạn của Đức Quốc Xã ngay trước khi hành hạ và làm nhục giáo dân VN tại San Jose đã được báo chí địa 

phương liên hệ tường thuật, và Hội Luật Gia Á Châu đã chính thức lên án hành động man rợ đó. Nhưng tờ báo có 

mục tiêu vĩ đại này đã đăng nguyên văn và trịnh trọng lá thư “tự chạy tội” của tên cầm đầu cảnh sát Milpitas. Người 

ta biết rằng vụ này đã đưa tới sự trao đổi khá nhiều văn thư bằng Anh ngữ giữa phía Chính Nghĩa và phía chính 

quyền bản xứ địa phương, nhưng tờ báo nói trên lại chỉ đăng lời lên tiếng của cảnh sát bản xứ. 

Ra vẻ trích dẫn từ báo chí ngoại quốc, tờ báo này cũng trích một đoạn trong tờ National Catholic Report, viết về lời 

tuyên bố cùa người lãnh đạo phía Chính Nghĩa. Tờ Đ.S. đã xuyên tạc lời tuyên bố ấy. Cũng trên tờ báo ngoại ngữ 

(NCR) ấy, có một bài viết dài nhìn nhận sức mạnh của phía Chính Nghĩa thì tờ Đ.S. đã không hề trích một lời nào. 

Có một điều đã rõ là tờ Đ.S. không bao giờ đăng tin tức về sự thú tội của bất cứ một giáo chức nào, hoặc của một 

tổ chức nào của Công giáo đối với giáo dân. Nếu tờ báo ấy muốn đăng loại tin ấy thì chỉ cần điểm các tờ báo lớn 

của xứ này sẽ tìm được ngay. Bản tin do hãng AP đánh đi từ thành phố Buffalo, tiểu bang New York vào hạ tuần 

tháng 10, 1987 cho hay rằng Tòa Giám Mục Buffalo đã phổ biến một loạt thông cáo cậy đăng trên báo chí, thú 

nhận rằng họ đã bỏ rơi nhiều giáo dân, đến nỗi các giáo dân này đã bỏ đi nơi khác, và bây giờ, Tòa Giám Mục 

Buffalo thành khẩn xin các giáo dân ấy trở về với Giáo Hội. Ngôn ngữ của thông cáo thật là thành khẩn đặc biệt. 

Thí dụ như: “Giáo Hội Công Giáo muốn xin được tha thứ (xưng tội)”. Một thông cáo khác thì viết: “Chúng tôi rất tiếc 

đã bỏ rơi quý vị, chúng tôi mong có dịp đón tiếp quý vị trở về”. 

Linh mục David M. Lee, giám đốc truyền thông của giáo phận gồm trên 800.000 giáo dân này, nói rằng “Tòa Giám 

Mục Công Giáo Buffalo múôn ghi nhận rằng vì chúng tôi là Giáo Hội của con ngừơi cho nên nhiều khi, chúng tôi đã 

phạm lỗi, và giáo dân đã bị phật lòng. Qua những thông cáo này, chúng tôi múôn xin sự tha thứ đối với những 

ngừơi mà chúng tôi đã làm mất lòng, và chúng tôi múôn tìm sự hòa giải”. 

Trường Hợp 2: Linh Mục Vũ Đình Trác 

So với hành động của Lm Đỗ Thanh Hà thì hành động của Lm Vũ Đình Trác gây nhiều đau đớn và thiệt hại cho 

cuộc tự vệ chính đáng của giáo dân VN tại San Jose hơn nhiều. 

Đúng vào lúc cuộc đàn áp văn hóa diễn ra tàn ác đến cao dộ thì Lm Trác gửi cho Giám Mục DuMaine một diễn văn 

“vô cùng tri ân các nỗ lực” của GM DuMaine. Điện văn ấy mang chữ ký của Lm Vũ Đình Trác, trong chức vụ “Chủ 

Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ”. Thật là hai chức vụ vĩ đại, rất 

thích hợp với con người khát danh vọng của Lm Trác. 

Như thể thấy vẫn còn chưa đủ mạnh để yểm trợ hành động đàn áp văn hóa của những kẻ đội lốt tu hành tại San 

Jose, cũng lại ngài Vũ Đình Trác gửi một văn thư tiếp theo đến “tổng quản” Terrence Sullivan để “xác nhận” lập 

trường ghi trong điện văn ngày 24-7-1986. Trong văn thư này, Lm Trác khẳng định “luôn luôn ủng hộ những quyết 

định của Đức Cha DuMaine, và xác nhận sự nhất thiết tuân phục lệ luật của tòan thể giáo dân VN tại San Jose, 

tiểu bang California.” 

Hãy nói tới hành động của Lm Trác giả dụ là chỉ với tư cách cá nhân. Trước hành động của Tòa Giám Mục San 
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Jose gây thiệt hại và đau đớn cho giáo dân VN tại San Jose mà Lm Trác lại gửi điện văn tri ân, và còn xác nhận 

luôn luôn ủng hộ các quyết định của Tòa Giám Mục ấy, Lm Trác đã làm cho mọi người ngoại cuộc thấy rằng chỗ 

đứng của ngài không còn ở với dân tộc và xứ sở của chúng ta nữa. 

Nhưng văn thư và điện văn của ngài lại ghi rõ hai chức vụ vĩ đại, có uy quyền đối với “tòan thê Liên Đoàn Công 

Giáo VN tại Hoa Kỳ”. Trong hai chức vụ ấy, ngài anh dũng xác nhận với Tóa Giám Mục San Jose rằng tòan thể 

giáo dân VN tại San Jose đều nghĩ và hành động như ngài. Đến đây thì Lm Vũ Đình Trác đã đi quá xa trên con 

đừơng lạm quyền. 

Khi hành động của Lm Trác được công bố cho mọi người biết, những ai quan tâm đến nỗi đau kéo dài của đồng 

bào Công giáo tại San Jose đều phải tự đặt câu hỏi là có thể nào tin rằng tất cả những người Công giáo VN tại 

Hoa Kỳ đều tàn nhẫn và vong bản như vậy hay sao? Câu hỏi này càng thêm day dứt trứơc sự im lặng nặng nề và 

khó hiểu của hàng linh mục VN lưu vong tại Mỹ. Có nên kết luận rằng trên 300 linh mục Việt lưu vong kia hòan 

toàn nhắm mắt, cúi đầu tuyệt đối chấp nhận mọi quyết định của nguyên soái Vũ Đình Trác chăng? Phải chờ khi Lm 

Trác sa lầy đến tận cổ trong vụ Thư Ngỏ Chúc Tết đồng bào mùa Xuân năm 1988 thì người ta mới thấy được kích 

thước tội lạm quyền cũng như tầm vóc sự kiêu căng của ngài, và buồn hơn nữa cho sự thụ động ù-lì của đám 

đông linh mục VN. 

Lá thư ngỏ này được soạn thảo bằng lời lẽ nghiêm chỉnh và thận trọng, đọc lên lập tức đem lại cho người nghe cái 

cảm tưởng không thể chối cãi được rằng đó là một đoạn văn ca tụng cộng sản cũng như chạy tội cho bạo quyền 

cộng sản đang hành hạ đồng bào ta ở trong nước. Đây là đoạn văn tệ hại nhất trong là thư ngỏ ấy: 

“Mùa Xuân năm nay, dân tộc có bộ mặt mới từ trên 40 năm nay. Nhà nước được thay đổi trọn vạn. Những bộ mặt 

mới lên cầm cân nẩy mực cho vận hội mới. Những chính sách mới của đường lối nội trị, ngoại giao và kinh tế đều 

được đổi mới. Các cán bộ già nua rút lui, nhường chỗ cho những người trẻ đứng lên và hành động cho một giai 

đoạn mới.” 

Trong một tài liệu gọi là minh xác sau khi thư ngỏ của ngài bị đồng bào nhiều nơi nhao nhao hỏi tội, ngài than là vì 

“lời văn không diễn tả hết ý...” Tuần báo Việt Nam Tự Do tại Nam California, số ra ngày 14-3-1988, đã nghiêm 

khắc gửi cho ngài lời hỏi thăm xác đáng nhất như sau: “Thực sự những ai đọc kỹ lá thư chúc xuân của Lm Trác 

đều có thể nhận thấy khả năng trác tuyệt của Linh mục trong việc bợ đỡ Hà-nội, và bản văn quả thật đã diễn tả tài 

tình mọi ý nghĩa cần nhắn giáo dân là hãy yên vui, hợp tác với chính quyền cộng sản trong khi trên thực tế, giáo 

dân Việt đã chịu trăm cay, ngàn đắng, đã đổ máu và nứơc mắt tràn đầy trên bệ thờ, trong rừng thiêng nứơc độc 

súôt 13 năm khi chủ chiên của họ giã từ tín hữu ra đi.” 

Trong một thông cáo phổ biến sau khi có phản ứng chống đối dữ dội của người Việt hải ngoại, không phân biệt là 

Công giáo hay thuộc các tôn giáo khác do là thư ngỏ của Lm Trác gây ra, Lm Trác xác nhận rằng lá thư ấy đã làm 

giảm uy tín của Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ. Ngài viết là ngài chịu trách nhiệm về việc ấy và “tự ý” từ chức 

chủ tịch của tổ chức nói trên. 

Ngay cả ở phương thức từ chức, người ta vẫn còn thấy rõ con người thiếu khiêm tốn của Lm Trác. Khi phạm vào 

lỗi lầm to lớn như vụ lá thư chạy tội cho cộng sản, sự từ chức lẽ ra phải đến mau hơn, và với lời lẽ thật hèn mọn, 

thật ăn năn. Ở đây, chỉ thấy ngài dùng có hai chữ “tự ý”. Phạm lỗi trọng đại với đất nước và với dân tộc rồi mà 

không tự ý từ chức thì còn đợi bị quần chúng kéo xuống rồi mới xuống hay sao? 

Chưa ai dám nói rằng sự tự chức này có thề là một liều thuốc mạnh để chữa hai bệnh nặng ấy cho ngài không. 

Dầu sao, người ta vẫn mong rằng lỗi lầm ghê gớm của Lm Trác qua vụ lá thư ngỏ chúc Xuân cũng nhắc ngài vài 

điều giản dị mà ngừơi bình dân của nứơc VN không có bằng tiến sĩ có thể hiểu được. Thứ nhất là xảo thuật “cởi 

mở” đang diễn ra tại nhiều nước cộng sản chỉ là một chiến thuật mới, nhằm củng cố quyền cho các chính quyền 

cộng sản liên hệ. Thứ hai là cộng sản không thèm bận tâm đến việc ngài dùng chữ của chúng có theo lối “mỉa mai” 

hay không. Người trong hàng ngữ chống cộng mà viết có lợi cho cộng sản là chúng triệt để khai thác ngay điều sơ 

hở ấy. Thứ ba là lịch sử chống cộng thế giới, nhất là của dân tộc VN, ghi nhận khá nhiều các triết gia lỗi lạc của 

Tây phương phạm những lỗi lầm ngu xuẩn hơn lỗi lầm của người bình dân rất nhiều. Thí dụ: triết gia Jean-Paul 
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Sartre của Pháp, triết gia Bertrand Rusell của Anh, và nhiều kẻ khoa bảng đầy mình của thế giới tự do. Một kết 

luận nhỏ cho điểm này là môn triết học ở cấp cao nhất không bao giờ là một bảo đảm rằng người mang cái nhãn 

hiệu ấy sẽ không mắc lỗi lầm vụng về và ngớ ngẩn khi người ấy dám mạo hiểm đi vào lãnh vực chính trị học. 

Lm Vũ Đình Trác thường cổ võ một vấn đề Triết Việt rất cao siêu mà ngài vẫn gọi là Việt Nho. Cứ theo triết thuyết 

ấy thì ngài phải là một người vô cùng yêu nứơc. Tiếc rằng ngài không chứng tỏ được rằng ngài là người “tri và 

hành hợp nhất”. Đồng bào tại San Jose bị hành hạ và bị làm nhục lộ liễu đến nỗi cả thế giới đều biết qua sự thông 

tin của ngành truyền thông. Thế mà ngài không hề xúc động, và lại còn ngỏ lời công khai biết ơn những kẻ hành 

hạ đồng bào nữa. 

Lm Trác là học trò của Lm Lương Kim Định. Chúng tôi có nhiều dịp trao đổi ý kiến với cả hai vị, và khám phá một 

sự cách biệt thật lớn. Nói chuyện với Lm Kim Định dễ và thoải mái bao nhiêu. Lm Kim Định giản dị, thự tế và khiêm 

nhường đến nỗi ngài còn yêu cầu chúng tôi đừng gọi ngài là Lm nữa. Lm Vũ Đình Trác đã không phạm những lỗi 

lầm vô cùng tệ hại trên đây, nếu ngài biết thực hiện những điều sơ đẳng trong nguyên tắc khiêm tốn của lễ giáo 

Đông phương và của Việt Nam. 

Làm sao chúng ta có thể quên được lời của Lm Nguyễn Mạnh Tân khi ngài viết rõ trong thư của ngài rằng lúc nào, 

ngài cũng chỉ mong được “làm tôi tớ cho các anh chị em”. Ngài đã nói và ngài đã làm đúng như lời ngài nói để thể 

hiện tinh thần hèn mọn thật sự và lòng bác ái. 

Câu hỏi lớn được đặt ra sau đoạn này là tại sao, hai linh mục Đỗ Thanh Hà và Vũ Đình Trác lại có thể làm ngược 

hẳn với tinh thần công bằng và bác ái là hai điều chúng tôi thường nghe Thiên Chúa Giáo nói tới hàng ngày? Phải 

chăng hai linh mục ấy rất lo sợ trước cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân VN tại San Jose? Tại sao họ phải sợ? Sợ 

cho ai, sợ vì ai? Nếu nói rằng hai vị ấy lo cho tương lai cho Giáo Hội La Mã thì hai vị ấy có hơi tham lam. Và quả 

thật đã mắc tội “bảo hoàng hơn vua”. Người duy nhất có tư cách và thẩm quyền để lo cho tương lai và Giáo Hội La 

Mã chính là đương kim Giáo Hòang. Cuộc tự vệ văn hóa tại San Jose có đe dọa sự sống còn của Giáo Hội La Mã 

không? Đức Giáo Hòang John Paul II đã ban phép lành cho cuộc tự vệ văn hóa ấy ngay ở chặng đầu (thành phố 

Miami, tiểu bang Florida) của chuyến thăm Hoa Kỳ hồi tháng 9, 1987, khi Ngài chính thức nhắn người tỵ nạn VN: 

“Là người tỵ nạn, các con nên cố gắng gìn giữ những phong tục tập quán cổ truyền, những lễ nghi đạo giáo đáng 

yêu của quê hương, và coi đó như là những di sản đặc biệt mà Thiên Chua đã ban thưởng cho mỗi dân tộc.” 

Tại sao phải lo? Trong khi giáo dân Mỹ tại tiểu bang New York bỏ giáo phận mà đi hàng trăm ngàn người đến nỗi 

Tòa Giám Mục ở đó phải đăng thư công khai xin giáo dân tha thứ thì tại San Jose, giáo dân VN vô cùng hèn mọn 

và vô cùng sùng đạo lại khổ sở chỉ vì họ quá hăng say theo đạo, đến nỗi bồng bế nhau đi cả trăm cây số để tìm 

một giáo phận thực sự biết thực hiện công bằng và bác ái để làm lễ cho họ? 

Mối lo gần của hai vị linh mục này là mối lo “cháy thành vạ lây”. Trong sự suy luận thiển cận của hai ngài, chỉ cần 

tỏ ra hết sức sợ sệt, nhắm mắt ca tụng cuộc đàn áp văn hóa của thực dân đột lốt tôn giáo tại San Jose thì sẽ có 

thể mang lại sự vững bền cho ghế ngồi của hai người. Hai ngài nghĩ rằng tinh thần nô lệ ấy sẽ làm cho các giáo 

phận khác không bị trả thù. Kết quả cho thấy sự tính tóan thiển cận của hai ngài đã sai lầm đau đớn. Khi chúng tôi 

viết xong sách này thì tại đất nước cai trị của hai linh mục bảo hòang hơn vua này, sự đàn áp đã diễn ra tinh vi hơn 

sự đàn áp tại San Jose. Cơ cấu nhỏ bé của người Công giáo VN tại vùng Orange County gọi là Trung Tâm Mục 

Vụ nay không còn một linh mục Việt nào cai quản nữa, dầu cho cơ cấu ấy có hiện diện thì nó cũng chẳng còn một 

ý nghĩa đại diện nào đối với người Công giáo VN tại vùng này. Tám linh mục Việt tại trung tâm này đã bị phân tán 

đi mỗi người vào một nhà thờ của người Mỹ. Vì không có một Trần An Bài thứ hai tại vùng này nên người ta không 

ngạc nhiên khi thấy sự phân tán tám linh mục Việt, cũng như sự đóng cửa thực tại của trung tâm mục vụ vùng này 

đã không hề gặp một phản ứng chống đối nào của giáo dân VN, dầu chỉ là một sự phản đối có tính cách tượng 

trưng. 

Mối lo đường dài của hai ngài còn ly kỳ hơn mối lo “cháy thành vạ lây”. Hai vị này lờ mờ hiểu rằng cuộc tự vệ văn 

hóa của giáo dân tại San Jose mang tính chất đe dọa đối với những giáo phẩm nào kém đạo đức hoặc đã quen 

dùng tôn giáo để làm bậy. Tôn giáo nào cũng có những kẻ làm bậy, làm nhục cho tôn giáo liên hệ. Điều khác biệt 
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giữa các tôn giáo là khi có những chức sắc đội lốt tôn giáo làm bậy thì các tín đồ sẽ có phản ứng nào để đối phó? 

Cho tới nay, Công giáo không tránh được những trường hợp có những kẻ dùng tôn giáo để làm bậy, nhưng 

dường như người Công giáo VN đã quen tha thứ (!), hoặc đã bị nhồi sọ rằng không được khiếu nại, kiện cáo gì, 

nếu họ lỡ bị một chức sắc nào đó của tôn giáo họ hà hiếp hoặc làm càn. Cái lối nhồi sọ ấy thật sự là một chính 

sách ngu dân ô nhục cho một dân tộc hiếu hòa và sùng đạo như dân tộc VN. Hai ngài đang rất lo sợ, rằng rồi đây, 

cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân VN tại San Jose sẽ là một cuộc cách mạng mở đường cho các cộng đồng Công 

giáo khác của người VN tại Mỹ, cũng như tại nhiều xứ khác để giáo dân hiên ngang hỏi tội mỗi khi có người “lãnh 

đạo tinh thần” nào lợi dụng tôn giáo làm chuyện đồi bại. 

Trường Hợp 3: Sự Im Lặng Đồng Lõa 

Khi Lm Vũ Đình Trác hành động với tư cách người lãnh đạo Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ, và lãnh đạo luôn 

cả trên 300 linh mục Việt lưu vong tại Mỹ để hăng say ca tụng cuộc đàn áp văn hóa tại San Jose, bên ngoài chỉ có 

thể kết luận rằng cái khôi tu sĩ Công giáo Việt lưu vong kia cũng như những ngừơi mất gốc và khiếp nhược. Tuy 

vậy, những người có thiện cảm với Công giáo đều vẫn hy vọng rằng khối đông đảo người Công giáo ấy sẽ lên 

tiếng để tránh cho họ cái tội danh ô nhục đó. Những hy vọng ấy đã tan dần theo thời gian. Chỉ thấy có vài vị linh 

mục VN sáng suốt và can đảm, nhất là Lm Duyên Mậu, là nghiêm khắc lên án sự lạm dụng chức vụ và lạm dụng 

quyền hành của Lm Vũ Đình Trác. 

Người ta có thêm bằng chứng rằng sự im lặng của đám đông linh mục Việt lưu vong quả thật là một sự im lặng 

của đồng lõa và của khiếp nhược khi xẩy ra vụ lá thư ngỏ chúc Tết của Lm Trác. Lá thư ngỏ ấy được phổ biến trên 

hai tờ báo gốc Công giáo đến cả tháng mà không thấy ban Chấp Hành của LĐCGVN tại Hoa Kỳ lên tiếng. Mãi đến 

khi đồng bào mọi giới tại nhiều nơi rất phẫn nộ lên án lá thư ấy, Liên Đòan mới có một thông cáo rất muộn màng 

để phủ nhận trách nhiệm của mình trong vụ đáng tiếc ấy. 

Lời lẽ trong thông cáo của Liên Đoàn không phục hồi được sự mất uy tín của Liên Đòan dưới mắt người Việt hải 

ngoại. Từ vụ lên tiếng ca tụng thực dân đội lốt tôn giáo tại San Jose đến vụ nhắm mắt ca tụng bạo quyền Hà-nội 

qua lá thư ngỏ, Liên Đòan đã có dư ngày giờ để lên tiếng minh xác Liên Đòan có bị Lm Vũ Đình Trác lạm quyền và 

qua mặt hay không. Liên Đoàn đã không làm cái việc cần thiết tối thiểu ấy. Sự im lặng kéo dài chỉ có nghĩa là Liên 

Đòan mặc nhiên tự nhìn nhận trách nhiệm chung với Lm Trác. Đến khi vụ lá thư ngỏ nổ ra, Liên Đòan cũng không 

tự động lên tiếng. Trước sự phản ứng vô cùng bất lợi từ mọi phía của người Việt hải ngoại, Liên Đoàn mới ra một 

thông cáo phủi tay rất tàn nhẫn. Sự phủi tay này càng làm cho bên ngoài thấy rõ sự khiếp nhược của Ban Chấp 

Hành Liên Đoàn trước trách nhiệm không thể chối cãi được của chính mình. 

Lẽ công bằng tối thiểu và sơ đẳng trong xã hội con người là quyền hành luôn luôn phải đi đôi với trách nhệim. Quý 

vị linh mục nào cũng được con chiên xưng tụng, sợ hãi như thần thánh. Nếu các vị ấy quả thật đã thấm nhuần tinh 

thần công bằng và bác ái thì chỉ có thể hành động như Linh mục Nguyễn Mạnh Tân đã làm, nghĩa là tận tình phục 

vụ con chiên như là “tôi tớ” của các con chiên. Trong vụ đàn áp văn hóa tại San Jose, cũng như vụ lá thư ngỏ của 

Lm Vũ Đình Trác, đa số các vị gọi là “lãnh đạo tinh thần” của người Công giáo Việt lưu vong đã tỏ ra rất siêng năng 

hưởng thụ nhưng lại không mẫn cán để sòng phẳng trả nợ những gì mà họ nợ của con chiên. 

Bây giờ đã trễ, nhưng trễ vẫn còn hơn không. Đám đông linh mục Việt lưu vong vẫn còn có thể phục hồi được uy 

tín và danh dự cho chính mình bằng hành động cương quyết để làm cho thực dân tại San Jose phải nhìn nhận đã 

thua đậm trong cuộc chiến tự vệ của giáo dân VN tại San Jose. Nhưng đây chỉ là một điều kỳ vọng. Sự việc diễn ra 

từ nhiều tháng qua cho thấy rằng đám đông linh mục Việt tại Hoa Kỳ sẽ không có được sự can đảm tối thiểu của 

những người Công giáo bình dân VN tại San Jose để mà hiên ngang bảo vệ danh dự cho hai chữ Việt Nam, cũng 

như để tự giải thoát khỏi sự nô lệ tôn giáo mà chính đám đông ấy đã tự khóac vào cho mình. 

 

Còn Một Chút Này... 

Chúng tôi ghi ở đây nỗi ngậm ngùi để kết thúc chương này. Đó là sự ngậm ngùi cho sự sa sút tình người Việt nơi 



70 

 

xứ người. Nỗi ngậm ngùi này được gửi tới những người Việt ngoại cuộc, không phân biệt tôn giáo hay địa 

phương. Tại Việt Nam trưiớc 1975, chúng tôi đau đớn nhận thấy sự sa sút này trong cái gọi là vụ “đàn áp Phật 

giáo” năm 1963. Trong cuộc khủng hỏang ấy, trong tổng số trên 3.500 ngôi chùa hoạt động tự do ở miền Nam VN, 

chỉ có 14 ngôi chùa là bị phe Ấn Quang thân Cộng đầu độc. Phúc trình của phái bộ tám nước do Liên Hiệp Quốc 

phái tới Nam VN điều tra tại chỗ, và được công bố tháng 12 năm 1963, cho thấy rằng không hề có điều gì có thể 

gọi là “đàn áp Phật giáo” tại miền Nam VN dưới chính quyền Ngô Đình Diệm. Ở trong nứơc, không hề nghe nói có 

một người Việt nào theo đạo Phật đã bị làm khó dễ khi hành xử quyền tự do tín ngưỡng của mình. Những người 

theo đạo Phật ở miền Nam VN năm 1963 đã không mạnh dạn lên tiếng cho thế giới bên ngoài biết sự thật ấy. Họ 

không hề bị ông Ngô Đình Diệm hạn chế tự do tín ngưỡng mà vẫn không hề lên tiếng thì sự im lặng ấy thiếu sòng 

phẳng và không lương thiện. 

Về mặt tôn giáo, cuộc tự vệ văn hóa tại San Jose của khối giáo dân VN đã vượt ra khỏi tầm mức giải quyết của 

hàng Giám Mục Mỹ, và ngay cả đến Tòa Thánh La Mã cũng còn lúng túng trên thực tế. Tầm mức ấy dễ hiểu vì 

nó  đụng tới danh dự của cả một khối người, tuy bị gọi là tỵ nạn, bị gọi là lưu vong, nhưng vẫn còn đương nhiên là 

đại diện cho một quốc gia có tên là VIỆT NAM. Từ đầu cuộc chiến ấy cho tới nay, chúng tôi chưa hề nghe nói phía 

Chính Nghĩa đưa ra một lời kêu gọi nào nhắm vào những người ngoại cuộc. Lời kêu gọi ấy thực ra không cần 

thiết. Đây là vấn đề lương tâm của những người Việt nào còn biết đau đớn mỗi khi có kẻ ngoại nhân làm nhục hai 

chữ VIỆT NAM. Thân phận hèn mọn của kẻ viết cuốn sách này không cho phép chúng tôi được thốt ra lời óan 

trách những ngừơi Việt ngoại cuộc, nhưng thân phận hèn mọn ấy lại cho phép chúng tôi, trong tình người Việt nơi 

xứ người, được kết luận rằng người Việt ngoại cuộc có thể giúp phe đàn áp tại San Jose thấy đâu là lẽ phải và 

công lý, và có thể giúp Giáo Hội Công Giáo loại trừ được vài giáo phẩm tội lỗi đang gây thiệt hại lớn cho uy tín của 

Giáo Hội Công Giáo Thế Giới. Kết quả đáng kể ấy có thể đạt được nếu số đông người Việt trên thế giới viết thư 

soi sáng cho phe đàn áp, viết thư khuyến cáo đương kim Giáo Hòang để cho Ngài biết rằng đây là vấn đề thuộc về 

danh dự của người Việt Nam. Và chỉ cần mỗi người Việt một con tem để gửi lá thư tình người ấy đến các nơi liên 

hệ! 

 

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc 
   

 
 

 Là người Việt theo một tôn giáo khác, chúng tôi sững sờ và nghẹn ngào khi đọc một bản tin viết về cuộc 

hành khất Thánh lễ của giáo dân VN tại San Jose. San Jose là một giáo phận, có nhiều nhà thờ, có nhiều 

linh mục, có giám mục, thế mà phải bồng bế nhau đi từ San Jose đến tận San Francisco để xin một buổi lễ 

rửa tội! Các chi tiết của buổi lễ rửa tội này đã được báo Chính Nghĩa và Việt Nam nhật báo tường thuật khá 

đầy đủ. Chúng tôi chỉ bàn ở đây về những chi tiết có ý nghĩa đặc biệt đối với người ngoài cuộc. 

Thứ nhất là hình ảnh gợi lên cảnh chạy giặc ở quê hương ta ngày trước. Khi còn ở quê nhà, đọc lịch sử VN 

thời nhà Nguyễn, chúng tôi đã kinh ngạc về sự sùng đạo của giáo dân thời ấy. Mặc dầu bị một vài vị vua 

nhà Nguyễn cấm đóan và hành hạ tàn tệ, nhưng các giáo dân ấy đã lựa chọn thà chết chứ không bỏ đạo. 

Câu chuyện ấy tuy nghe rất thương tâm, nhưng đã là chuyện quá khứ. Không ngờ tại quốc gia thường tự 

hào dẫn đầu thế giới về tự do dân chủ, người Công giáo tỵ nạn VN lại phải chịu cảnh tuẫn đạo một lần nữa. 

Lần này không có vua chúa VN để hành hạ họ và để cấm đạo. Hình ảnh cấm đạo ở đây quái đản hơn 

nhiều. Kẻ ngăn cấm việc làm lễ cho họ lại chính là “Bề Trên” của họ theo hệ thống trong tôn giáo của họ và 

đáng buồn hơn nữa, cái thứ Bề Trên ấy lại mang nặng tác phong thực dân. 

Thứ hai là ý nghĩa, cử chỉ đón tiếp niềm nở của cha Bề Trên Floyd Lotito. Vị này chào mừng giáo dân VN từ 

San Jose tới như sau: “Nhân danh Nhà Dòng, chúng tôi xin chào mừng Cộng Đồng Công Giáo VN tại San 

Jose, và xin quý vị cứ coi nhà thờ này như nhà thờ của quý vị...” 

Người ta sẽ không cần phải nói rằng giáo phận San Francisco đã biết rõ cuộc đàn áp văn hóa tại San Jose. 
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Một dấu vết còn hùng hồn hơn nữa: Nếu ĐGM John Quinn còn cai quản luôn cả giáo phận San Jose như 

trứơc thì chắc chắn cuộc chiến đấu tự vệ văn hóa này không bùng nổ ra. Biết rõ như thế rồi, hàng giáo 

phẩm tại San Francisco đã hành động đúng với tinh thần bác ái và công bằng là hai điều mà người thường 

nghe thầy Công giáo nói tới nhiều nhất. Khi đón tiếp khối giáo dân từ San Jose tới để xin lễ rửa tội, thánh 

đừơng Boniface tại San Francisco mặc nhiên thay mặt cho Tòa Thành La Mã để an ủi những người Công 

giáo tỵ nạn VN đã chỉ vì quá sùng đạo mà chịu biết bao điều khổ cực và nhục nhã. Việc gọi khối giáo dân ấy 

bằng danh xưng chính thức (CĐCGVN tại San Jose) mang ý nghĩa một thông điệp, tuy nhẹ nhàng kín đáo, 

nhưng không kém phần nghiêm khắc để gửi cho phe đàn áp tại San Jose: chỉ những người có chính nghĩa 

mới được gọi bằng danh xưng chính thức như vậy. 

Một thông điệp nghiêm khắc khác đã được cha Bề Trên Floyd Lotito gửi phe đàn áp tại San Jose: cha Lotito 

muốn khối giáo dân từ San Jose tới hãy coi nhà thờ Boniface như nhà thờ của họ... Phải chăng lời mời đầy 

ưu ái, bác ái và vị tha này là một lời lên án phe đàn áp tại San Jose về tội đã dùng mọi thủ đoạn tàn ác để 

chặn không cho giáo dân VN vào dự Thánh lễ, và đã dám ngạo mạn coi thánh đường như của riêng, mặc 

dầu thánh đừơng ở San Jose lại do chính các giáo dân VN chung sức đóng góp! 

Chi tiết thứ ba còn quan trọng hơn nhiều. Đó là tai mắt của Tòa Thánh La Mã tại xứ này. Cái tai mắt ấy đã 

tường trình như thế nào về Vatican? Bản tường trình ấy chắc chắn không thuộc loại được phổ biến rộng rãi 

ra bên ngoài, nhưng người ta có quyền nhận xét về biến chuyển “hành khất Thánh lễ”. Có thể nói chưa có 

một tôn giáo nào trên thế giới lại để cho xẩy ra hiện tượng tương tự, nghĩa là chưa hề thấy giáo phẩm dùng 

danh nghĩa tôn giáo để xua đuổi tín đồ ra khỏi thánh đường, rồi còn dùng các hình thức bạo lực đối với các 

tín đồ ấy nữa. 

Đại diện Tòa Thánh đã tường thuật những gì về vụ đàn áp văn hóa tại San Jose? Có điều đã rõ là phía 

Chính Nghĩa đã khôn ngoan gửi thẳng bản tường trình của họ đến tận La Mã. Họ bắt buộc phải làm như thế 

để đề phòng trường hợp sự thật về cuộc chiến đấu đầy chính nghĩa của họ bị bóp méo, và đề phòng luôn 

cả trường hợp “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” nữa. Nhưng dầu cho đại diện Tòa Thánh tại Mỹ có vô tư 

và công bằng để tường trình sự thật hay không thì La Mã cũng đã thấy và biết hình ảnh cuộc chiến đấu 

dũng cảm ấy rồi. 

Thế kẹt của La Mã càng ngày càng hiện rõ. Cuộc chiến đấu tự vệ thiêng liêng của giáo dân VN tại San Jose 

đã hết năm thứ hai mà Tòa Thánh La Mã vẫn chưa tìm được lối thóat. Điều này dễ hiểu khi người ta có can 

đảm và bình tĩnh nhìn cuộc chiến đấu ấy theo cách nhìn không mê muội cuồng tín, không sợ sệt phi lý. 

Đây không phải là một vài cá nhân lẻ tẻ đòi hỏi vu vơ. Đây là một khối 4000 giáo dân VN nhất trí có chung 

một nguyện vọng là muốn được thờ phượng theo nghi lễ truyền thống dân tộc của họ. Con số 4000 tự nó 

đã nói lên tầm quan trọng của vấn đề liên hệ, nhưng tầm mức ảnh hưởng của thỉnh cầu ấy không còn bị giới 

hạn vào giáo phận San Jose, không còn giới hạn vào lãnh thổ Hoa Kỳ, và không còn giới hạn vào Công 

Giáo tại Hoa Kỳ nữa. Nếu không phải là cuộc chiến có đầy đủ chính nghĩa thì khối giáo dân VN tại San Jose 

đã bỏ cuộc từ lâu. Phe đàn áp muốn xuyên tạc đến đâu, đàn áp man rợ đến đâu, bưng bít sự thật đến đâu 

cũng không thể phủ nhận một sự thật vô cùng hiển nhiên: khối giáo dân ấy không còn muốn nghe mệnh 

lệnh của hàng giáo phẩm cao cấp nằm trong phe đàn áp nữa. Trái lại, họ đã tuyệt đối và vui vẻ nghe theo 

sự hứơng dẫn của một thiểu số người điều khiển cuộc chiến đấu, và một trong những người điều khiển này 

đã không giữ một chức vụ nào trong tôn giáo liên hệ. 

Cuộc tự vệ văn hóa của giáo dân VN tại San Jose đã làm cho hai chữ VIỆT NAM được kính nể. Nếu có 

những người lãnh đạo tinh thần ở các giáo phận khác trên nứơc Mỹ mà cũng có đầu óc thực dân thì những 

người ấy nhất định là sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trước khi giở trò cưỡng bách đồng hóa. Dĩ nhiên, đó mới 

chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Khía cạnh kia quan trong hơn nhiều, chính là khí phách của những người 

Công giáo VN đang tỵ nạn tại nhiều tiểu bang của nứơc Mỹ. Những người Công giáo này đang có trước 

mặt họ hai khuôn mẫu sống. Nếu muốn tiếp tục được sống trong sự hiên ngang, để người bản xứ phải kính 
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trọng thì đã có gương can đảm và bất khuất của phía Chính Nghĩa tại San Jose. Trái lai, nếu chỉ múôn cúi 

mặt, được dân bản xứ bố thí cho một chút “thông cảm nhỏ giọt” nào đó thì họ đã có bọn Việt gian tại San 

Jose làm kiểu mẫu. 

Người ta có thể hiểu được thế kẹt của Tòa Thánh La Mã trứơc cuộc chiến đấu tự vệ của giáo dân VN tại 

San Jose. Ngay cả người ngoại cuộc cũng có thể hiểu một cách đại khái rằng nếu Đức Giáo Hoàng ra lệnh 

cho giáo dân VN tại San Jose thì cuộc chiến đấu sẽ chấm dứt ngay, căn cứ vào sự kính nể mà giáo dân VN 

từ trước tới nay luôn luôn bầy tỏ với người lãnh đạo tinh thần tối cao của họ. Sự việc Đức Giáo Hòang 

không hề ban một mệnh lệnh quyết liệt như thế chỉ có thể được hiểu là Ngài không thể ra một lệnh võ đóan 

như vậy, vì cuộc chiến đấu kia có chính nghĩa càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ riêng việc trên tám trăm giáo 

dân VN từ San Jose đổ về San Francisco để dự buổi lễ rửa tội cho mấy chục giáo dân cũng từ San Jose tới 

cũng đủ để Ngài thấy rằng quả thật tòa giám mục San Jose đã hòan toàn hành động ngược hẳn với tinh 

thần công bằng và bác ái của Công giáo rồi. Còn một lý do khác nữa, quan trọng hơn nhiều, khiến cho Tòa 

Thánh La Mã không thể ban một lệnh quyết liệt áp đặt lên phía Chính Nghĩa. Đó là tinh thần tương nhượng 

và hòa giải của đương kim Giáo Hòang. Cụôc viếng thăm nứơc Mỹ của Ngài hồi tháng 9 năm 1987 chỉ 

được báo chí và truyền hình tường thuật những nét đại cương. Ít người ngoài cuộc biết đến những cuộc 

mặc cả, thương thuyết kín đáo ỡ hậu trường giữa bộ tham mưu của ngài với những lực lượng muốn chống 

đối Tòa Thánh La Mã. Sự tương nhượng lớn nhất là sự tương nhượng giữa Ngài và chủ nghĩa cộng sản. 

Rồi đến những sự tương nhượng khác, tuy không lớn bằng sự mặc cả với cộng sản, nhưng cũng có tầm 

mức ảnh hưởng rất đáng kể, thí dụ cách đối phó của Ngài đối với những đòi hỏi cởi mở của khối 53 triệu 

giáo dân Mỹ, - thí dụ sự mặc cả của bộ tham mưu của Ngài đối với bọn đồng tình luyến ái tại vùng San 

Francisco -... Nếu đối với những phía ấy mà Ngài còn tỏ ra mềm dẻo khi lựa cách đối phó, thì làm sao, Ngài 

có thể quyết liệt với phía Chính Nghĩa? Người lãnh đạo tối cao của Công giáo thế giới làm sao có thể ra 

lệnh tàn nhẫn với một khối giáo dân VN khi khối ấy tỏ ra mến mộ đạo đến nỗi lăn xả vào thánh đường để xin 

lễ, mặc dầu bị chó trận, cảnh sát và nhiều hình thức bạo lực khác ngăn cản và hành hạ? Làm sao có thể kết 

tội những giáo dân ấy khi họ lặn lội đi cả trăm cây số chỉ để xin một buổi lễ rửa tội? Trong khi đó, vì sự tế 

nhị của nội vụ, Ngài lại không thể công khai lên án chính sách mục vụ sai lầm của tòa giám mục San Jose! 

Tòa Thánh La Mã đành giữ sự im lặng đối với thế giới bên ngoài trong vụ này, và đành để cho vụ ấy kéo dài 

vô hạn định. Sự im lặng ấy còn cho thầy rằng ngay cả đến Tòa Thánh còn chưa tìm được phương thế giải 

quyết mau lẹ thì những cá nhân, những tổ chức khác tại Mỹ làm sao dám hy vọng khôn ngoan hơn, sáng 

súôt hơn Đức Giáo Hòang để đòi gấp rút giải quyết cuộc tranh chấp lịch sử này? 

Nhưng nhiều địa phương của nứơc Mỹ đã thẳng thăng hơn và phục thiện hơn Tòa Thánh La Mã khi lên 

tiếng đối với vụ đàn áp văn hóa tại San Jose. Sự lên tiếng của các địa phương này gián tiếp xác nhận sự 

chính đáng trong cuộc chếin đấu tự vệ của giáo dân VN tại San Jose. Sự xác nhận ấy còn có một tác dụng 

sâu rộng hơn nữa là sự kín đáo nhắc nhở và thúc giục đương kim Giáo Hòang hãy nên có một quyết định 

dứt khóat để giải quyết vụ lạm dụng tôn giáo xấu xa này. 

Khuyến cáo gián tiếp này làm cho người ta nhớ lại phép cai trị của cổ nhân. Làm sao quên được chuyện 

Tào Tháo “mượn cái đầu của tên thuộc hạ phụ trách nấu ăn cho binh lính” để làm dịu nỗi căm hờn thiếu 

thực phẩm của ba quân? Huống chi đây là vụ bắt chẹt tôn giáo quá trắng trợn. 

Đáng tiếc là Tòa Thánh La Mã đã tự trói mình vào một thế bất động ‘BA PHẢI’, và thế bất động này tổn 

thương rất nhiều cho uy tín của La Mã. 

Những hành động công bằng, sáng suốt và phục thiện của nhiều địa phương Mỹ còn có tác dụng RỬA MẶT 

cho nước Mỹ trước mắt thế giới nữa. Thử nghĩ xen, công sản quốc tế sẽ hăm hở và triệt để khai thác để 

tuyên truyền khắp thế giới hầu hạ nhục nước Mỹ nếu có thêm những vụ đàn áp văn hóa khác tại Mỹ mà thủ 

phạm là một số kẻ đội lốt giáo phẩm để hành hạ những khối giáo dân thuộc các chủng tộc thiểu số đang 

nương thân trên đất Mỹ! 
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Ở phía Tây nước Mỹ, giáo phận San Francisco đã rửa mặt cho Công giáo Mỹ khi hân hoan đón mừng các 

giáo dân VN của phía Chính Nghĩa. Ở phía Đông nứơc Mỹ, hành động rửa mặt ấy còn rầm rộ hơn nữa, còn 

công khai nhiều hơn nữa, qua buổi lễ làm phép tại Trung Tâm Công Giáo VN và Thánh Lễ Tạ Ơn tại địa 

phận Thủ Đô Hoa-Thịnh-Đốn mà tuần báo Chính Nghĩa đã tường thuật trong số 17. Đức TGM James A. 

Hickey đã chỉ chấp thuận cho xây ngôi thánh đường của Giáo Xứ VN nếu theo kiến trúc VN để đóng góp 

vào giáo phận Thủ Đô những nét độc đáo của văn hóa và văn minh Việt Nam. Đức TGM Hickey tuyên bố: 

“Anh chị em đã tìm được tự do tại xứ tự do này, nhưng nếu anh chị em đánh mất nền văn hóa và truyền 

thống của dân tộc mình thì thật là một thảm kịch”. Không phải chỉ có nhắn nhủ như vậy mà Ngài còn có 

những hành động cụ thể để khuyến khích giáo dân VN hiên ngang bảo vệ di sản văn hóa của mình tại xứ 

người nữa, - thí dụ Xứ Nữ Vương VN tại thủ đô liên bang Mỹ mới chỉ là một Đặc Xứ nhưng lúc nào, Ngài 

cũng gọi là Giáo Xứ (Parish) VN, dành cho Giáo Xứ ấy mọi quyền hành và chức chưởng của một Giáo Xứ. 

Chính Ngài đã ký chi phiếu năm chục ngàn Mỹ kim để tặng Giáo Xứ ấy. Đáng khích lệ hơn nữa là cả bốn vị 

TGM và GM tham dự buổi lễ trong hai ngày 17 và 18-10-1987 nói trên đều nhấn mạnh rằng “người Việt 

Nam phải bảo vệ và phát triển văn hóa và truyền thống của dân tộc mình trong một xứ tự do như nước Mỹ”. 

Nếu không có tờ Chính Nghĩa phổ biến tin tức về cử chỉ cao quý của giáo phận thủ đô liên bang Mỹ thì làm 

sao, giáo dân VN tại Mỹ và nhiều xứ khác trên thế giới biết được? Người ta sẽ hối hận nếu còn muốn cố 

gắng đặt câu hỏi là những kẻ đang ồn ào một cách tuyệt vọng để vớt vát chút thể diện của một vài tên thực 

dân da trắng thiển cận, hống hách và ngu dại có dám cho đăng tải các tin tức làm vẻ vang cho người Việt tại 

Mỹ không. Nếu còn đặt câu hỏi như thế là vẫn còn hy vọng rằng những kẻ ấy còn giữ được một chút liêm sỉ, 

một chút Việt tính. Bây giờ, người ta có thể khẳng định để kết luận rằng đối với những kẻ ấy, mọi tin tức làm 

cho người Việt tại xứ người cảm thấy hãnh diện đều bị chúng cố tình loại bỏ. Sự cố tình ấy xác nhận rằng 

chúng đã đương nhiên tự nhận một lý lịch mới, một căn cước mới: đó là căn cước của Việt gian. 

Cuộc chiến đấu cho danh dự hai chữ VN của 4000 giáo dân Việt tại San Jose đã kết thúc bằng chiến thắng 

của các giáo dân hiên ngang ấy. Cuộc chiến ấy đã kết thúc từ lúc Tòa Thánh La Mã tự trói mình vào thế bất 

động: không thể kết án 4000 giáo dân VN vì họ có chính nghĩa sáng ngời không thể chối cãi, nhưng lại 

không dám loại trừ kẻ đội lốt tu hành phạm tội độc ác văn hóa trắng trợn và tàn bạo đến nỗi làm cho những 

chữ Công Bằng và Bác Ái của Thiên Chúa Giáo thành một trò hề. 

 

 

Chương 9 - Chính Khí Ca 1986 
   

 
 

 Những năm tạm trú tại xứ người tại tiểu bang California để lại trong trí nhớ chúng tôi một hình ảnh thật khó quên, vì hình 

ảnh ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa đối với những ngừơi tỵ nạn VN nào còn thấy xúc động, thấy hân hoan mỗi khi được 

gặp một người Việt khác. Vào mùa đông, dưới tiết trời lạnh giá, lúc ấy chưa tới 6 giờ sáng, chúng tôi nhiều lần gặp một 

bà mẹ Việt Nam đã cao niên một mình lủi thủi đi bộ trên một lề đường phố của thị trấn Costa Mesa. Tiếng dép của bà cụ 

nghe rất rõ trong buổi sáng yên lặng, lúc mọi người còn đang ngủ say sưa. Y phục của bà cụ làm cho chúng tôi nhận ra 

ngay được rằng bà cụ là người Việt, đặc biệt là chiếc khăn vuông đen chụp trên đầu. Vào giờ vắng vẻ và lạnh lẽo ấy, chỉ 

có việc thiêng liêng là tới nhà thờ thì mới có thể kéo được một bà mẹ Việt già nua ra khỏi sự ấm cúng của gia đình. Cũng 

vào giớ ấy, tại nhiều nơi trên đất Mỷ, có nhiều bà mẹ Việt khác cũng đang lùi lũi đi bộ trong buổi sáng vắng vẻ để tới nhà 

thờ. Các bà mẹ này muốn dành thời giờ tốt đẹp nhất trong ngày cho việc thờ phượng của họ. Đó là hình ảnh của Đức Tin 

theo truyền thống của Việt Nam, hình ảnh những bà mẹ Việt Nam hiền hòa muôn đời. Tại San Jose, chúng ta có cả trăm 

bà mẹ Việt hiền hòa như thế. 

Chính vì hiền hòa như thế nên đời quen gọi những người dân Việt ấy là “thấp cổ bé miệng”, một quan niệm sai lầm về 

sức chịu đựng của người dân Việt Nam, và từ quan niệm sai lầm ấy đưa tới sự coi thường ý chí bất khuất tiềm ẩn trong 
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lòng mỗi người dân Việt. Cái bề ngoài rất hiền hòa của người dân Việt để làm cho những người thuộc các nền văn minh 

khác tin rằng muốn ăn hiếp hoặc bắt chẹt những người dân VN thì thật là dễ dàng. 

Đám thực dân đội lốt tôn giáo tại San Jose chắc chắn đã tự hào “hiểu rất rõ tâm lý và triết lý sống của người Việt” cho nên 

mới hăng hái dùng mọi hình thức bạo lực để mưu diệt cuộc tự vệ văn hóa của người Việt. Bây giờ, hai năm sau khi đám 

thực dân ấy dùng mọi thủ đọan thấp hèn nhất, mọi khí giới độc hại nhất mà cuộc tự vệ văn hóa kia lại càng ngày càng 

hiên ngang, chính nghĩa ngày càng sáng ngời thì người ta có thể tới một kết luận tạm là những người dân Việt hiền hòa, 

nhất là những bà mẹ Việt vô cùng hiền lành, với vẻ bề ngoài rất chịu đựng, đã tặng cho bọn thực dân bài học rất thấm 

thía về sự đối xử với người Việt, mặc dầu những người Việt này ở trong một tình thế rõ rệt là bất lợi: không lãnh thổ, 

không có chính phủ, kinh tế rất thấp kém, và hòan toàn lệ thuợc luật pháp xứ người. Những người Việt “thấp cổ bé 

miệng” kia đã gửi bọn thực dân đội lốt tôn giáo một thông điệp không “thấp cổ bé miệng” chút nào: từ nay, mỗi khi lăm le 

dùng tôn giáo bắt chẹt người tỵ nạn VN để ép họ phải chối bỏ nguồn gốc của họ, dùng tôn giáo để làm bình phong nhục 

mạ hai chữ Việt Nam thì sẽ chỉ tự chuộc lấy thất bại và nhục nhã. 

Phản ứng tự vệ chính đáng của 

những ngưới dân tỵ nạn VN hiền 

lành này đã đi xa hơn sự dự đóan 

của phe đàn áp tại San Jose. Hãy 

đọc nhận định về kết quả sơ khởi 

của cuộc tự vệ văn hóa ấy, qua lời 

linh mục Chánh Sở Mỹ tại nhà thờ 

Chánh Tòa San Jose ngày 7 tháng 4 

năm 1987, trong lễ Truyền Dầu: “Cứ 

nhìn cảnh sát bao vây nhà thờ, bao 

vây Thánh Lễ, tràn ngập phòng thay 

áo là tôi thấy khó chịu. Chúa ngày 

xưa có bao giờ dùng đến cảnh sát 

hay quyền thế để đàn áp dân của 

Ngài đâu? Bởi vậy, việc làm của 

người Công giáo VN là một tấm 

gương sáng cho giáo dân Mỹ thấy 

sự đạo đức, sự hy sinh và lòng sốt 

sắng của họ đối với Giáo Hội, muốn 

giúp Giáo Hội sửa sai những khuyết 

điểm cần phải sửa đổi của một Địa 

Phận”. 

Từ miệng một linh mục ngoại quốc, 

nhận xét trên đây không thể được coi 

nhẹ. Và chính nghĩa của giáo dân VN 

tại San Jose trong cuộc tự vệ này 

phải có sức mạnh tuyệt đối thuyết 

phục cho nên vị linh mục sáng suốt 

kia mới tôn vinh hành động cao quý 

của giáo dân VN mà Ngài coi là có tính chất gương mẫu cho giáo dân Mỹ. 

“Những người Công giáo đang sinh họat tại nơi đó đã thực thi những chương trình xây dựng về văn hóa, xã hội và tôn 

giáo thì lấy căn bản nào mà Tòa Giám Mục lại muốn trục xuất những ngừơi dân ngay lành, thấp cổ bé miệng đó? Nếu họ 

có tội với vị Giám Mục của họ thì đó là vì họ đã dám làm những điều quá tốt đẹp và quá đạo đức mà thôi”. Đó là lời của 

luật sư Alan May nói tại phiên tòa ngày 3 tháng 4 năm 1987, phiên tòa từ đây mang tính chất lịch sử cho mọi người Công 
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giáo trên thế giới. 

Một luật sư khác là Herold Sullivan tôn vinh những khía cạnh khác trong phản ứng tự vệ văn hóa của người Công giáo 

VN tại San Jose: “Còn có tên là Họ Đạo Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Trung Tâm Công Giáo VN là một cơ sở được 

người Công giáo VN tậu mãi từ năm năm nay, nâng niu như một báu vật, một biểu tượng quê hương Việt Nam trên đất 

Mỹ. Hàng ngày, hàng đêm, hàng tuần, người VN đến đó, không phải chỉ để cầu nguyện không thôi, mà còn để trao đổi tin 

tức, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi hướng về tương lai. Họ đã tranh đấu không ngừng, tranh đấu suốt 12 năm nay kể từ 

khi bỏ nước ra đi vì cộng sản tham tàn, và ngày hôm nay, họ đã có được cái biểu tượng cho quê hương họ. Thế nhưng ở 

đây, Tòa Giám Mục đã muốn xô đẩy họ ra khỏi cái cơ sở mà họ đã xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt, bằng sự kiên 

nhẫn và tinh thần phấn đấu. Họ sẽ đau khổ đến mức nào, nếu người ta qưên đi tiếng nói của lương tâm, của bác ái và 

của công bằng”. 

Cũng không thể coi thường sức mạnh trong các lập luận đanh thép nhưng vẫn chứa đầy tinh nhân loại trong lý đóan của 

hai luật sư Alan May va Herold Sullivan. Nhưng một khía cạnh dường như chưa thấy được bàn luận trong phiên xử ấy là 

sự thiếu vắng một thứ luật để xét xử trong vụ án đàn áp tôn giáo và cũng là vụ án “vừa đánh trống, vừa ăn cướp” này. Sẽ 

không bao giờ nhân loại có nổi một thứ luật để kết án những người tranh đấu cho nhân phẩm, cho danh dự của xứ sở, 

của dân tộc, và của văn hóa truyền thống lâu đời của họ. 

Nói về hệ thống lãnh đạo tinh thần thì đã có cơ quan cao nhất là Tòa Thánh La Mã để xét xử vụ này, nhưng cho tới nay, 

chính cơ quan tối cao ấy cũng rất lúng túng, vì lẽ giản dị là ngay cả cơ quan ấy cũng không thể tìm được căn bản nào 

buộc tội những ngừơi Công giáo của phía Chính Nghĩa. Ngay từ đầu, Tòa Thánh hẳn đã sáng suốt nhìn ra thực chất của 

cuộc tranh đấu cho nên không thể áp đặt bất cứ một biện pháp nào để buộc phía Chính Nghĩa phải chịu thua. Tiếc rằng 

Tòa Thánh chỉ sáng suốt được có đến đấy thôi! 

Chánh án Foley đã hiểu rằng bản án trong vụ xử “cha kiện con” này sẽ có âm hưởng sâu rộng đi xa hơn biên giới của 

nứơc Mỹ. Ở trên, chúng tôi đã trích dẫn lời một linh mục Mỹ rằng người Công giáo VN tại San Jose đã nêu gương cho 

người Công giáo Mỹ. Trong bản án ngày 3-4-1987, chánh án Foley đã mặc nhiên nói cho thế giới bên ngoài biết rằng 

thắng lợi của phía Chính Nghĩa cũng là thắng lợi của Công Lý Mỹ. Từ bản án, chánh án Foley đã tạo ra một án lệ cao quý 

để nhắc nhở mọi người rằng trong vấn đề “người xử tội người”, không thể nào kết án một khối chủng tộc chỉ vì khối người 

ấy tha thiết và cương quyết gìn giữ nguồn gốc cũng như danh dự của quê hương họ. Những người Công giáo VN hiền 

lành, “thấp cổ bé miệng” đã thật sự rửa mặt cho nước Mỹ và cho dân tộc Mỹ “cao cổ và lớn miệng”. 

Viết về tầm mức ảnh hưởng cuộc tự vệ văn hóa chính đáng này, những điều trên đây chỉ mới nói được tầm mức ấy ở cấp 

bộ địa phương. Hãy nhìn vào chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9, 1987 của Đức Giáo Hòang Phaolô II. Ở mỗi nơi Đức 

Giáo Hoàng tới đều có sự hiện diện rất cụ thể, rất rõ rệt của người Công giáo VN tỵ nạn tại Mỹ. Tại hầu hết các nơi đó, 

ĐGH đã trực tiếp gặp gỡ và hỏi chuyện người Công giáo VN. Cử chỉ ưu ái đầy tình nhân loại ấy là sự nối tiếp không thể 

tránh được của lời nhăn nhủ mà Ngài đã gửi người tỵ nạn VN ngay khi Ngài đặt chân tới thánh phố Miami. Chúng tôi tin 

rằng lời nhắn nhủ này, cử chỉ ưu ái này tiếp theo nhiều tháng đầy biến cố đáng buồn tại San Jose sẽ nhắc nhở những ai 

lăm le dùng tôn giáo bắt chẹt giáo dân VN tại Mỹ phải e dè rất nhiều, trước khi đi vào vết xe hủ lậu và độc ác của phe đàn 

áp trong vụ này. 

Tác dụng cao nhất, và đáng kể nhất, theo cách nhìn trần tục của chúng tôi, một kẻ theo tôn giáo khác, là sự chọn lựa có 

tính chất cách mạng của người Công giáo VN trong cuộc chiến đấu thiêng liêng này. Hãy nhìn về phía xứ Ba Tư đáng 

thương bây giờ. Như đã viết ở phần đầu của bài này, một phần quan trọng của nhân loại đang đau khổ vì những kẻ lợi 

dụng tôn giáo để thực hiện tham vọng cá nhân thấp hèn, điển hình là tham vọng của tên cuồng tín và mù quáng 

Khomeiny. Tuy tự biết sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng tên ấy vẫn cố bám lấy cái cuồng vọng là sẽ trở thành 

người lãnh đạo khối Hồi giáo trên thế giới. Từ tám năm nay, hắn đã dùng thứ kỷ luật sát máu kiểu thời Trung Cổ, độc ác 

không thua gì sự độc ác của tên cầm quyền cộng sản, và dưới nhiều khía cạnh khác, còn độc ác hơn cả cộng sản nữa, 

để đưa hàng trăm ngàn thiếu niên Ba Tư vào các cuộc xung phong “biển người” mưu chiến với Irak. Ở trong nứơc, tên 

Khomeiny cũng dùng chiêu bài tôn giáo để ép người dân vào một thứ kỷ luật man rợ, không đếm xỉa đến sự chọn lựa tối 

thiểu của người dân về một đời sống trong nhân phẩm. 
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Trên phương diện tinh nhân loại phổ quát, chúng ta xót thương cho thân phận người dân Ba Tư, nhất là thân phận giới 

trẻ xứ ấy, trong lúc này. Nhưng nếu nhìn vấn đề một cách thiết thực thì sự xót thương ấy có phần đặt không đúng chỗ. Kẻ 

dám tự coi là Thánh Sống đã tự ban cho cái quyền của Tạo Hóa, để quyết định ai sẽ được sống, ai phải chết trong xứ Ba 

Tư, thế mà không thấy có sự nổi dậy ào ạt để loại tên sát máu và điên khùng ấy ra khỏi cuộc sống của họ, thì sự thụ động 

và khiếp nhược ấy không đáng được thế giới bên ngoài tội nghiệp. 

Hôm nay, tôn giáo nào trên thế giới cũng đều có những kẻ lạm dụng chiếcáo tu hành để làm bậy. Một số thí dụ đã được 

chúng tôi nêu ở phần đầu của sách này. Trong khi nhân loại luôn luôn bầy tỏ khát vọng thực hiện các quyền căn bản và 

tối thiểu của con người thì lại có rất it chủng tộc chịu dấn thân tự giải thoát mình ra khỏi sự lạm dụng tội lỗi của một số kẻ 

đội lốt tu hành. 

Từ nhiều năm nay, nhân loại chỉ có thói quen nghĩ đến các quốc trưởng, các chính trị gia, các tướng lãnh, các đại sứ 

trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc mỗi khi họ muốn nói tới các con người phi thường của Nhân Loại. Những người tỵ nạn VN 

từ năm 1975 cho tới nay đã nhắc nhở nhân loại rằng sự định giá con người theo cách ấy đã rất thiếu sót. Hàng chục ngàn 

đồng bào ta thà chịu chết trên biển cả còn hơn ở lại tiếp tục sống dưới ách bạo tàn của cộng sản là một hành động không 

phải dân tộc nào cũng dám làm. Nhưng chưa thấy tổ chức Liên Hiệp Quốc tôn vinh sự can đảm rất hiếm có ấy. Bây giờ, 

lại tới hành động can đảm phi thường của giao dân Chính Nghĩa. Hãy nhìn con đường họ đi từ năm 1975 tại xứ người. 

Hãy đọc lại các bản tin và tường trình để hiểu rõ đức kiên nhẫn và sức chịu đựng của họ, cũng như sự tha thiết của họ 

khi nhất quyết xây dựng một Giáo Xứ trong tinh thần Việt Nam cho người Công giao Việt Nam. Mặc dầu họ biết trứơc sẽ 

phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng điều khó khăn ít được họ ngờ tới nhất lại đến từ phía những kẻ đáng lẽ 

phải là những người giúp đỡ họ trong công cuộc cao cả ấy! 

Những ngừơi Công giáo “thấp cổ bé miệng” này đã chọn lựa con đừơng sáng súôt để thực hiện mục tiêu thiêng liêng của 

họ: can đảm vùng dậy, chấp nhận mọi thử thách vật chất và tinh thần để xây dựng bằng được một giáo đường Việt Nam, 

để truyền lại cho các thế hệ sau cái tinh thần Việt dầu phải lưu vong tại bất cứ chân trời nào, và nêu gương cho nhân loại 

thấy sự giữ gìn nguồn gốc là điều cao quý như thế nào. 

Trong sự chọn lựa ấy, chúng tôi cúi đầu kính phục những ngừơi Công giáo bình dân chất phát của dân tộc ta, khi các vị 

ấy thẳng thắn và can đảm phá vỡ bức tường ngu dân ngụy trang dưới chiêu bài “bảo vệ Đức Tin” mà người ta dùng để 

bao vây họ từ nhiều năm nay. Những ngừơi bình dân ấy đang thực sự bảo vệ danh dự và uy tín cho Giáo Hội Công Giáo 

Thế Giới, vì nếu không có hành động can đảm của họ thì chừng nào, thế giới bên ngoài mới được biết rằng có những kẻ 

mang áo tu hành àm lại ngang nhiên phạm vào những tội độc ác văn hóa không tưởng tượng nổi nơi một xã hội tự nhận 

là văn minh vượt bậc? Những người bình dân ấy đã làm nổi bật một sự kiện đáng buồn mà trước đây, cố học giả Trần 

Trọng Kim đã nói tới qua nhận xét ảm đảm của cụ: “Nước ta khoa bảng thì nhiều, nhưng trí thức thì như lá mùa thu”. 

Những người bình dân này không có bằng cấp to, cũng không được đời nể trọng, nhưng về sự sáng suốt, về lòng can 

đảm và về lòng yêu nứơc, nhất là về sự cương quyết biểu lộ khí phách làm người Việt, thì họ đáng là thầy của đám trí 

thức khoa bảng, luôn luôn cúi mặt trốn tránh những công cuộc khó khăn chỉ vì sợ khó, sợ thua, sợ thiệt! 

Chúng tôi kính phục những người trí thức khoa bảng trong phía Chính Nghĩa, vì các vị ấy đã cứu vãn danh dự và uy tín 

cho giới “hiểu rộng biết nhiều” trong hàng ngũ Việt lưu vong. 

Cả hai thành phần vừa nói đều đã nêu gương cho những người Công giáo trên thế giới về một điều vô cùng quan trọng: 

nếu thật lòng múôn bảo vệ danh dự và uy tín cho Giáo Hội Công Giáo Thế Giới thì mỗi khi có kẻ đội lốt tôn giáo làm bậy, 

mỗi người Công giáo đều phải tự cảm thấy có bổn phận vạch mặt chỉ tên những kẻ ấy để loại trừ chúng ra khỏi Giáo Hội. 

Riêng đối với những ngừơi Công giáo VN đang lưu lạc trên thế giới, hành động can đảm và sáng súôt của phía Chính 

Nghĩa đã mở một chân trời mới. Từ đây, những kẻ nào mang áo tu hành mà trước đây đã lạm dụng tôn giáo để làm bậy, 

và nay còn muốn tiếp tục con đường tội lỗi ấy thì chắc chắn sẽ phải suy nghĩ vài chục lần trước khi múôn tái phạm tội lỗi. 

Tầm mức ảnh hưởng cuộc chiến đấu cho danh dự ngừơi Việt tại San Jose quả thật đã vượt ra khỏi lãnh vực tôn giáo, 

vượt khỏi sự ngăn chặn của mọi thứ rào cản, dầu là rào cản bằng kẽm gai của biên giới quốc gia, hay đó là rào tinh thần 

mà những kẻ đang bám lấy tôn giáo để mưu đồ thủ lợi riêng tư đã dựng lên... 

Một người Công giáo VN ngụ tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ trước đây đã tôn vinh phía Chính Nghĩa bằng những lời này: 
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“...Giờ đây, trong bến bờ tự do này, những ngừơi Công giáo Việt Nam đã khởi đầu một bứơc đi cho khắp Hoa Kỳ và Thế 

Giới... Xin cúi đầu ngưỡng mộ những người đi làm lịch sử tại San Jose, xin ngưỡng mộ những ngừơi con yêu dấu của 

Giáo Hội Mẹ tại Hải Ngoại”. 

Chúng tôi xin mạn phép nối tiếp lời tôn vinh ấy bằng những lời sau đây: “Xin cúi đầu tôn vinh những người đang làm cách 

mạng tại San Jose. Quý vị đã viết thành bản Chính Khí Ca cho người Việt lưu vong trên thế giới. Đối với nhân loại, quý vị 

đã đi tiền phong trong công cuộc giải phóng con người khỏi sự thao túng của những tên đội lốt tôn giáo đã và đang bắt 

chẹt đức tin nơi con người để nô lệ hóa con người bằng tôn giáo.” 

 

Phụ lục. Giới thiệu tác phẩm "Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Việt tại San Jose" 
   

 

 

 Tiến Sĩ Trần An Bài Giới Thiệu Tác Phẩm“Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Tại San Jose” 

Kính thưa quý vị, 

Hôm nay, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam kỷ niệm hai năm ngày bộc phát cuộc tranh đấu thành lập một Giáo 

Xứ Việt Nam tại San Jose. Tòa Gám Mục địa phương đã sử dụng hết mọi nỗ lực đạo cũng như đời để trục xuất 

chúng ta ra khỏi cơ sở này. Nhưng công lý và lẽ phải lúc nào cũng ở phía chúng ta. Tin tức mới nhất và sau 

cùng từ tòa án đã tuyên bố: Tài sản này phải thuộc về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. 

Kể từ nay chúng ta có quyền tự do hội họp tại đây một cách công khai, cùng cầu nguyện theo lễ nghi và truyền 

thống dân tộc, mà không cần xin phép ai cả. 

Kể từ nay, con em chúng ta được tự do cắp sách đến đây để học tiếng Việt, mà không còn sợ chó và cảnh sát 

đuổi ra nữa. 

Trung tâm này là nơi linh thiêng của người tỵ nạn Việt Nam, vì Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh đã, đang và 

sẽ còn ban nhiều ơn lạ cho những ai đến đây cầu khẩn. 

Trung tâm này sẽ là một di tích lịch sử của cuộc tự vệ văn hóa Việt của người tỵ nạn Việt Nam trên đất Hoa Kỳ. 

Kính thưa quý vị, 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam muốn dùng những ngày tranh đấu lịch sử này để hân hạnh giới thiệu một tác 

phẩm lớn của một nhà văn nổi tiếng của nền văn hóa Việt, đó là Luật gia kiêm Bình luận gia Phạm Kim Vinh. 

Tên tuổi ông Phạm Kim Vinh gắn liền với tình tự quê hương dân tộc. 

Tên tuổi ông Phạm Kim Vinh óng ánh trên bầu trời văn học, nghệ thuật Việt Nam. 

Ông Phạm Kim Vinh đã bỏ ra suốt hai năm trời để theo dõi, suy tư và phân tích cuộc tranh đấu của giáo dân 

San Jose để rồi cô đọng thành thiên trường ca dài 223 trang với mục đích tôn vinh cuộc tranh đấu này. 

Nếu đêm nay quý vị đọc xong tác phẩm “Cuộc tự vệ văn hóa Việt tại San Jose” thì sáng ngày mai khi ra đường, 

khi đến sở làm, khi gặp bất cứ người địa phương nào, quý vị có quyền đứng thẳng người trong tinh thần tự tin 

và sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện vì mình là người Việt Nam. 

Những ai từ trước tới giờ vẫn cúi mặt hổ thẹn vì vụ Medical tại Cali, nếu đọc xong tác phẩm này sẽ ngẩng mặt 

lên, không một chút tự ti, không một chút mặc cảm, vì theo Giáo Sư Phạm Kim Vinh, bản án Medical chỉ là kết 

quả của một sự kỳ thị và bất công. 

Tác phẩm “Cuộc tự vệ văn hóa Việt tại San Jose” không những chỉ là một ngôi sao sáng trong kho tàng văn hóa 

Việt, mà còn là bức tường thành bảo vệ chính nền văn hóa đó. 



78 

 

Tác phẩm này là một lời mời gọi đòan kết giữa một người có tinh thần quốc gia dân tộc, yêu mến nền văn hóa 

Việt. 

Tác phẩm này là một sự thức tỉnh lương tâm của những ai đang xuyên tạc và bôi nhọ cuộc tranh đấu này dưới 

chiêu bài vâng lời và đức tin: Chúng ta không phải vâng lời những người đang cố tâm chà đạp nền Văn Hóa 

Việt. 

Đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Linh và qua lễ nghi truyền 

thống dân tộc, chứ đức tin không thể phát triển trong tinh thần vong bản, vì chính Đức Giáo Hòang Gioan 

Phaolô Đệ Nhị trong đại lễ Phong Thánh, đã ca tụng các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, là các Ngài đã tuyệt đối 

yêu mến Thiên Chúa và đồng thời vẫn tôn trọng các truyền thống dân tộc. 

Kính thưa quý vị, 

Thể theo lời mời của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, giáo sư Phạm Kim Vinh đang có mặt tại đây. Chúng tôi 

được hân hạnh giới thiệu với quý vị: Luật gia kiêm Bình luận gia Phạm Kim Vinh. 

                                                                                            * * * 

Lời Ứng Khẩu Của Giáo Sư Phạm Kim Vinh   

Trong Buổi Ra Mắt Tác Phẩm “Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Việt Tại San Jose” 

Kính thưa quý cụ, 

Kính thưa quý ông, 

Kính thưa quý bà,  

Thưa các anh chị em, 

Khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Hoa Kỳ năm 1975, chúng tôi đã chọn lựa một nghề mà không sợ 

bị ai cạnh tranh, bởi vì nghề đó vô cùng bạc bẽo, vô cùng khó khăn vì không mang lại lợi ích gì cả, mà chỉ mang 

lại hận thù thôi. 

Thưa quý vi, 

Đó là nghề đi tìm thành tích của người Việt quốc gia để tôn vinh, vì chúng tôi nhận thấy rằng từ trườc đến nay 

người Việt quốc gia rất khan hiếm những thành tích để làm cho quốc tế nể trọng. Trên con đừơng đi tìm những 

thành tích của người quốc gia, chúng tôi đã hân hạnh được tôn vinh những người như là Võ Đại Tôn, chiến sĩ 

Trần Văn Bá và một số những cá nhân khác. Mỗi một người chúng tôi tôn vinh như vậy đều là đối tượng của 

một bài báo, có thể là nhiều bài báo, có khi là một cuốn sách. Trong cuộc hành trình khó khăn lẻ loi, cô độc ở 

trên sa mạc của một quốc gia văn minh vật chất, văn hóa trả góp này nhưng tình thương thì thật là nghèo nàn, 

chúng tôi không ngờ quý vị là một đối tượng vô cùng to lớn. 

Thưa quý vị, 

Được nói chuyện bằng tiếng Việt ở trên đất nước xa lạ này với một người Việt, chúng tôi đã coi là một điều 

hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng tôi được nói chuyện với hàng trăm người Việt Nam trên đất nước xa lạ này thì 

niềm hạnh phúc của chúng tôi đã nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần, đặc biệt là những người đang ở trước mặt 

chúng tôi là những anh hùng đang làm cuộc cách mạng đầu tiên cho người Việt quốc gia. Do đó, niềm hạnh 

phúc của chúng tôi không có gì có thể đo lường được trên hành tinh này. Đi làm những thành tích của người 

quốc gia, thưa quý vị, chúng tôi như là một người tầm thừơng, hẹp hòi bị ma lực của những người Công Giáo 

chân chính tại San Jose hấp dẫn và quyến rũ tôi, và khi chúng tôi khởi sự viết bài đầu tiên trên tuần báo Chính 

Nghĩa, chúng tôi đã bị một số bạn hữu ở trong giới tu sĩ, trong giới độc giả và trong giới bạn bè, gọi điện thoại, 

viết thư chửi bới và đe dọa nói rằng: “Đây không phải là việc của ông”. Nhưng chúng tôi đã lễ phép trả lời các vị 

đó rằng khi chúng tôi đã dấn thân vào con đường chống Cộng, vào việc bảo vệ danh dự của hai chữ “Việt Nam” 

thì cho dầu bất cứ chân trời nào mọi thứ tình cảm khác được liệt vào hàng thứ yếu, và chúng tôi còn kính cẩn 
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cho quý vị đó một thông điệp thật hèn mọn nhưng mà cũng rất sắc bén, là khi chúng tôi nhập cuộc để lên tiếng 

đóng góp vào công việc bảo vệ chính nghĩa của người Công Giáo Việt Nam chân chính tại San Jose, chúng tôi 

muốn thưa với các vị đó rằng người cầm bút có khí phách, không cần hậu thuẫn, không cần thế lực, chúng tôi 

không sợ bị áp lực và không bao giờ chúng tôi bị áp lực mà ngưng viết. 

Cuộc tự vệ văn hóa của đồng bào Công Giáo tại San Jose còn có một khía cạnh khác mà chúng tôi cảm thấy 

đó là một hạnh phúc cho chúng tôi được ghi trên giấy trắng mực đen, đó là từ xưa đến giờ những tên Cộng sản 

lúc nào cũng tự nhận là anh hùng vô địch trong vấn đề bảo vệ danh dự Việt Nam dứơi chiêu bài thí dụ như là 

“không có gì quý hơn độc lập” mà tên phản quốc Hồ Chí Minh đã lải nhải trong suốt mấy chục năm. Người 

Công Giáo Việt Nam tại San Jose đã làm mờ mắt những tên Cộng sản, những kẻ từ trước tới giờ đã đánh giá 

thấp lòng yêu nước của người quốc gia lưu vong ở trên thế giới. Nhưng cái khía cạnh làm chúng tôi chú ý nhiều 

hơn nữa, đó là từ xưa đến giờ người ta vẫn nói “người quốc gia chúng tôi vô cùng nghèo nàn trong tinh thần 

đoàn kết và thương nhau”. Những kẻ đó nên đến đây, nên đến Thung Lũng Hoa Vàng này, nên đến Trung Tâm 

này, để học hỏi hơn 4.000 người Anh Hùng Công Giáo Việt Nam tại đây để biết thế nào là tình thương, thế nào 

là tình đoàn kết, thế nào là danh dự Việt Nam, thế nào là bảo vệ hai chữ “Việt Nam”. 

Kính thưa quý vị, 

Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, từ lâu nay thế giới vẫn có thói quen chỉ ca tụng những quốc trưởng, những ngoại 

trưởng như tên ngu xuẩn Henri Kissinger là chính khách. Họ không biết rằng chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn 

người anh hùng ở đây mà tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, những tên chính khách, những tên quốc trưởng mắc 

bệnh mù văn hóa, cận thị ngôn ngữ không nhìn thấy tấm gương vĩ đại của San Jose. Do đó, chúng tôi tự thấy 

mình nên làm một cái gì ghi lại và chúng tôi đã viết điều đó trên tuần báo Chính Nghĩa, rồi sau đó xếp đặt lại 

thành 223 trang giấy mà hôm nay được trình trứơc quý vị. 

Kính thưa quý vị, 

Như chúng tôi vừa trình bầy, chúng tôi từng hân hạnh được viềt về một vài cá nhân, một vài nhóm, nhưng đó 

mới chỉ là niềm vui nhỏ bé của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi được trình trứơc quý vị một tác phẩm hèn 

mọn để tôn vinh cuộc chiến đấu của hơn 4.000 người Công Giáo Việt Nam sáng suốt, chân chính và can đảm, 

đang đi tiên phong cho công cuộc giải thoát con người trên trái đất này khỏi những sự giam cầm của những tên 

đội lốt tôn giáo. Chúng tôi được đứng trước quý vị ngày hôm nay, đó là niềm hạnh phúc thật to lớn. Nhưng, 

thưa quý vị, niềm vui của chúng tôi ngày hôm nay không được trọn vẹn, nó có một chút ngậm ngùi. Đó là chúng 

tôi đã không viết được bốn ngàn cuốn sách riêng để tặng bốn ngàn người ở đây. Do đó, xin phép quý vị cho 

chúng tôi hôm nay được trình với quý vị một cuốn thôi, còn 3.999 cuốn khác, xin quý vị cho chúng tôi được viết 

trong những ngày sắp tới, những ngày mà chúng tôi còn hơi thở, những ngày mà chúng tôi còn được chứng 

kiến cuộc chiến đấu anh dũng vô cùng cao cả của đồng bào Công Giáo Việt Nam tại San Jose. 

Xin cám ơn quý vị. 
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