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... Tôi xin được góp thêm một số ý kiến thô thiển : 

Qua 9 năm ở lại VN sau 1975, tôi có một số ý nghĩ khá mãnh liệt là nếu có “ một sinh hoạt 

HĐVN ”  trên các quốc gia tự do thì song song với lý tưởng của BP, phải có một nền tản 

chính trị cho HĐVN ( tôi xin nhấn mạnh là HĐVN ). Và căn bản chính trị đó là lập trường 

chống cộng sản. Còn chống CS dưới hình thức nào? Trở về kháng chiến – trên mặt trận nào? 

Chỉ có thể được bàn tới và đi đến một kết quả cụ thể trên văn bản khi HĐVN đã có một  “ thái 

độ ”  chính trị rõ ràng, dứt khoát. Phong trào HĐVN phải có thêm một mục tiêu trong chương 

trình sinh hoạt để hun đúc lòng yêu nước cho toàn thể HĐS. Tập thể HĐVN nhất thiết phải có 

“ một thái độ chính trị ”  từ đó, mỗi cá nhân HĐS sẽ có được “ hành động chính trị ”  phát 

xuất từ một phong trào giáo dục có gắn bó với giai đoạn lịch sử của đất nước, của con người 

VN. 

1.- Chúng ta đã vì cộng sản đến mà ra đi, nhất là các Trưởng kỳ cựu đa số đã hai lần vì CS mà 

bỏ quê ra đi (một lần bỏ quê cha đất tổ, và một lần bỏ quê hương). 

2.- Hiện nay, dù dưới thêm một lá cờ quốc gia tự do nào, hầu như tất cả các đơn vị HĐVN 

đều dùng cờ vàng ba sọc đỏ trong phần nghi lễ. 

3.- Những trưởng, tráng sinh HĐVN đã trải qua một hời kỳ “xây dựng xã hội chủ nghĩa”  ở 

VN đều hiểu rõ một cách chắc chắn, thắm thía, quan điểm của CS là: HĐ không phải là một 

tổ chức giáo dục thuần túy; đó cũng là một thứ “ngụy” như ngụy quân, ngụy quyền và chúng 

(CSVN) cũng đã không quên nhấn mạnh: tổ chức HĐ là môt tổ chức tinh vi tay sai của thực 

dân cũ, thực dân mới...còn nguy hiểm hơn ngụy quân ngụy quyền! Nghĩa là CSVN đã xếp tổ 

chức HĐ là một lực lượng đối kháng với chúng. 

4.- Trên tất cả miền tự do, mấy ai trong cộng đồng người Việt không cầm trong tay cái thẻ tị 

nạn. Tị nạn cái gì? Lý do tị nạn? Chắc chắn là tị nạn CS. 

Một ý kiến nhỏ cho câu hỏi trong bài hội học do Trưởng Voi Già nêu ra: có nhận quốc tịch 

mới không? 

Nếu chúng ta đã đọc qua tác phẩm Exodus (Về miền đất hứa) tinh thần của cuốn sách và qua 

những sự kiện lịch sử khi dân tộc Do thái, họ đâu có sở cứ ở quốc tịch “giấy” của mỗi công 

dân. Chỉ có một điều quyết định: Người Do thái với ý thức của mình, lập quốc gia Do thái; từ 

đó, con người, dân tộc Do thái lớn lên...Vậy thì những con dân Việt Nam hiện đang sinh sống 

trên các xứ sở tự do, cái quốc tịch “giấy” nếu có cũng chỉ là một sự kiện khách quan nhầm gia 

nhập vào cộng đồng tại chỗ là thực tế. 

Cái quyết định “một con người VN” bây giờ là ý thức trách nhiệm với Tổ quốc Việt Nam tự 

do, với đồng bào còn đang oằn oại dưới gông cùm CS, là cái tâm hồn Việt, dân tộc tính, cái 

nhìn và lối suy tư VN ở ngay trên đất nước, ở ngay trong cộng đồng mà mình đang là thành 

phần thực thụ (với quốc tịch) hay khách (với thẻ tị nạn).    

Paris, tháng 3. 1984  
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