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LÊ XUÂN KHOA VỚI HÒA GIẢI DÂN TỘC
ĐẠI-DƯƠNG

June 14-04

Những năm gần đây, Lê Xuân Khoa cùng một nhóm trí thức Mỹ gốc Việt đã lao vào
con đường chính trị, muốn đóng vai đại diện cho người Việt hải ngoại để đối thoại trực 
tiếp với chính quyền Cộng sản thông qua các phái đoàn cao cấp công du.

Mục tiêu của tiểu luận "Để tiến tới quan hệ bình thường giữa người Việt hải ngoại 
và Việt Nam", được Lê Xuân Khoa viết rõ <<Từ nhiều năm qua, các nhà cầm quyền 
trong nước đã tỏ ý mong muốn hoà giải và kêu gọi nhân tài Việt Nam ở nước ngoài đóng 
góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, nhưng sự đáp ứng của trí 
thức hải ngoại, kể cả những chuyên gia trẻ tuổi, vẫn chưa có gìđáng kể>>.

Vấn đề hòa giải dân tộc được đặt ra không phải lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 
Và, hình như mọi giải pháp đều thất bại do sự nhận thức và cách đặt vấn đề thiếu chính 
xác. Làm chính trị mà sai lầm sẽ di hại đến trăm năm.

Học giả Nguyễn Hiến Lê thú nhận trong tập Hồi ký sau khi thoát ra hải ngoại rằng lúc 
còn sống tại Việt Nam Cộng Hòa, ông rất có cảm tình với Cộng sản và giúp những gì có
thể làm được. Sau khi được hân hạnh sống dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa nhiều năm đã
đúc kết một cách chua chát "muốn hiểu Cộng sản là gì thì phải sống dưới chế độ đó dăm 
ba năm".

Các dữ kiện do Lê Xuân Khoa nêu lên trong tiểu luận không chính xác do chưa có 
kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng sản hoặc cố ý diễn dịch sai. Trong địa hạt chính trị, 
cần sử dụng ngôn từ chính xác mới tránh được sự ngộ nhận.

Nghĩa ngữ lập lờ đã dẫn một số trí thức thuộc các thế hệ 1945, 1954, 1975 với giấc mơ 
phục vụ xứ sở đã trở thành công cụ cho đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng vào mưu đồ 
nhuộm đỏ quê hương.

Những chữ trong ngoặc <<...>> được trích từ tiểu luận của Lê Xuân Khoa nêu trên.

<<Trước những cố gắng hội nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế trong khung 
cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt là tiến trình phát triển các quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, vấn 
đề quan hệ giữa cộng đồng người Việt ở Mỹ và Việt Nam lại càng cần phải được xem xét 
nghiêm chỉnh>>.

Từ tựa của bài tiểu luận cho đến trích đoạn trên đã hàm chứaý nghĩa mập mờ giữa 
đất nước và chính quyền, tổ quốc và chế độ.

     Người Việt hải ngoại cùng nước Việt Nam vốn có sợi dây nối kết vô hình và thiêng
liêng dù bị chia cách bởi thời gian và không gian; bởi điều kiện sống lưu vong. Vì thế, 
không cần thiết và không nên đặt ra vấn đề thiết lập quan hệ bình thường. 

Thực tế, chỉ có quan hệ giữa chính quyền Cộng sản tại Việt Nam và người Việt hải 
ngoại mớiở trạng thái bất-bình-thường do khác biệt về mục tiêu xây dựng đất nước và
phục vụ dân tộc.
     Đảng Cộng sản muốn xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa và bắt buộc dân tộc Việt 
Nam phục vụ cho lý tưởng quốc tế vô sản.
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     Ngược lại, hầu hết người Việt Nam từ quốc nội cho chí hải ngoại đều muốn xây dựng 
một giang sơn tự do, dân chủ, phú cường nhằm phục vụ hạnh phúc dân tộc.

<<Gần ba mươi năm sau cuộc chiến, thái độ tự hào của kẻ chiến thắng cũng như niềm 
thù hận của kẻ chiến bại đều không còn có lý do nuôi dưỡng ... số đông người Việt Nam ở 
hải ngoại (mà một nửa làở Hoa Kỳ) vẫn không muốn đề cập đến vấn đề quan hệ với chế 
độ chính trị ở trong nước, phần vì chưa thể quên được niềm thù hận cũ ... cộng đồng hải 
ngoại, vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc, cũng cần có quyết tâm bỏ qua những 
niềm thù hận trong quá khứ>>.

Gán cho người Việt hải ngoại là kẻ duy nhất tạo ra lòng thù hận phải chăng Lê Xuân
Khoa đã biểu lộ thái độ thiếu-lương-thiện?   

Tuân theo học thuyết Marx-Lenine nên Hồ Chí Minh và đồ đệ phát động công cuộc 
đấu tranh giai cấp để xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Chiến dịch Cải cách Ruộng đất năm 1953 chẳng những đã giết hại hàng trăm ngàn 
lương dân vô tội mà còn lưu lại dấu ấn thù hận ngút trời trong người Việt Nam.

Vũ Thư Hiên mô tả cảnh đấu tố trong Đêm Giữa Ban Ngày "Người dân cày dung dị 
hôm trước, được Đảng phóng ta phát động, vụt trở thành hung tợn, mặt bừng bừng khoái 
trá trong niềm vui hành hạ đồng loại ... từng bày đàn bị kích thích bởi mùi máu,hăm hở 
đi dưới lá cờ đỏ sao vàng ... không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính 
đồng bào mình".

Khoảng 2 triệu người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 để trốn thoát xã hội man rợ, 
đầy hận thù. Tại quê hương mới, chủ khách sống chan hòa trong tình thương dân tộc.
     Sau khi cưỡng chiếm toàn bộ Việt Nam, đảng Cộng sản đã thi hành chính sách phân
biệt đối xử xuất phát từ lòng thù hận đối với những người từng chống lại cuộc xâm lăng 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà tù mọc lên khắp nơi với các biện pháp trả 
thù trắng trợn và thâm độc. 
     Để xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, Cộng sản tiến hành chiến dịch Cải 
tạo Công thương nghiệp để trút sự thù hận lên những người từng đổ mồ hôi, trí tuệ để gầy 
dựng sản nghiệp.

Cuộc di cư vĩ đại và bi thảm nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam với khoảng 600,000 
người chết trong số 2 triệu vượt biển đã làm rungđộng lương tâm nhân loại. Nhiều quốc 
gia trên thế giới đã mở rộng vòng tayđón nhận và cưu mang thuyền nhân. Trong khi đó, 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bộ máy tuyên truyền quốc doanh tiếp tục thái độ thù hằn 
bằng cách thóa mạ những người phải tức tưởi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn là“lũ đĩ điếm, 
cặn bã xã hội”. 

Lê Xuân Khoa tự nhận thuộc thành phần <<đa số thầm lặng ở hải ngoại vốn sẵn sàng
bỏ quá khứ lại đàng sau ... không tán thành những hình thức đấu tranh quá khích>>.

Cuộc đấu tranh chống treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh tại tiệm của Trần Văn 
Trường đã thu hútđông đảo người Việt hải ngoại tham gia trực tiếp hoặc ủng hộ gián tiếp 
suốt 53 ngày đêm. Cao điểm của cuộc biểu dương lực lượng lên trên 30,000 người (theo 
ước lượng của phóng viên ngoại quốc tại chỗ), chiếm 1/3 cư dân Việt tại Nam Cali. Xu 
hướng chống Cộng đó tại hải ngoại thuộc đa hay thiểu số? 

Có cách nào Lê Xuân Khoa và bè bạn chứng minh được thực lực <<đa số thầm 
lặng>> của mình hay không thay cho tháiđộ nhận vơ?
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Cuộc biểu tình diễn ra đúng trình tự, quyền hạn công dân tại Hoa Kỳ và được hai 
chính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ra nghị quyết ủng hộ sao gọi là quá khích?

Thiết tưởng danh từ "quá khích, cực đoan" nên dành cho những kẻ vì quyền lợi cá 
nhân mà xum xoe với cán bộ cộng sản cao cấp bất chấp vô vàn thảm họa do đảng Cộng 
sản đã,đang và sẽ gây ra cho đất nước và dân tộc.

Trong tiểu thuyết Thiên Đường Mù, cựu đảng viên cộng sản Dương Thu Hương ước 
lượng khoảng 300 ngàn người bị giết, kể cả bằng các biện pháp thời Trung cổ. 

Cán bộ cao cấp Nguyễn Hộ ghi lại cảnh tàn sát tín hữu Cao Đài vì không chịu qui 
phục Việt Minh. 
     Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, vì không khuất phục được các tôn giáo nên đảng 
Cộng sản bách hại tu sĩ, tịch thu tài sản Giáo hội.
     Đảng Cộng sản đã tướt đoạt tài sản, bỏ tù các nhà tư sản vì họ bị liệt kê vào danh sách
kẻ thù giai cấp. 

Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị tù đày, tịch thu tài sản, bức bách đi vùng
kinh tế mới vì họ đã kiên trì chống Cộng suốt 20 năm.

Những người không chấp nhận chủ nghĩa xã hội đã vượt biên tìm tự do nơi xứ lạ đã bị 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bộ máy tuyên truyền nhục mạ “lũ đĩ điếm, cặn bã xã
hội”.

<<Cũng không có đảng viên cộng sản nào có thể phủ nhận sự kiện Nguyễn Tất Thành
(Hồ Chí Minh), trước khi trở thành người cộng sản, đã là một thanh niên yêu nước noi 
gương các tiền bối Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh>>.
     Không đủ điều kiện được nhận “tập ấm” tại trường dành riêng cho con em quan lại 
Triều đình Huế nên chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành mới xuất ngoại bằng con đường 
làm bồi trên thương thuyền viễn dương.   

Vừa đặt chân lên Marseilles, Pháp vào năm 1911, Thành vội vã gởi đơn xin theo học 
Trường Thuộc Địa, nơi đào tạo viên chức phục vụ cho Đế quốc Pháp ở hải ngoại. Đơn bị 
bác vì không hội đủ điều kiện. 

Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh không hề nêu gương xấu như thế!
Không xin được làm tay sai cho Nam Triều, cho thực dân Pháp nên Nguyễn Ái Quốc 

mới tình nguyện làm tay sai cho Đế quốc Đỏ.     
Triết gia nổi tiếng ở Pháp, Jean-Francois Revel cho rằng: “Hồ Chí Minh là một trong 

những người thực hiện cứng rắn nhất phương pháp mà chủ nghĩa cộng sản đã dùng
trong suốt thế kỷ 20”.

Không ai kết tội người nông dân hiền hòa trước khi trở thành tướng cướp. Đã trở 
thành tướng cướp tàn ác thì không thể nào chối bỏ những tội trạng đã phạm. Không thể 
nào dùng tư cách nông dân để bào chữa cho việc cướp của giết người sau khi gia nhập 
đảng cướp.

<<bản chất của hai cuộc chiến trong ba mươi năm là chiến tranh huynh đệ tương tàn 
vì lý tưởng khác nhau đồng thời cũng là chiến tranh ủy nhiệm do sự tranh giànhảnh 
hưởng quốc tế giữa hai khối tư bản và cộng sản>>.

Tuy cùng danh nghĩa chiến tranh huynh đệ tương tàn và chiến tranh ủy nhiệm, nhưng 
xuất phát từ chủ trương khác nhau.

Hồ Chí Minh khởi động cuộc chiến tranh theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế.
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Lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương ghi phát biểu của Hồ Chí Minh nhân Tổng kết 
trận Điện Biên Phủ “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng sản giải quyết vấn đề cách mạng ở 
nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.
     Căn cứ tài liệu giải mật của Bắc Kinh, vào tháng 8-1993, sử gia Chien Jiang tại Clark 
University, Hoa Kỳ cho biết Mao Trạch Đông và bộ tham mưu đã dốc tài nguyên và tâm
sức cho Bắc Việt nhằm ngăn chặn Mỹ trên ba mặt trận đang bao vây Hoa Lục. Đó là các
mặt trận Triều Tiên, Việt Nam và Đài Loan. Các chiến dịch Biên giới (1950), Tây Bắc, 
châu thổ Hồng Hà (1952), Thượng Lào (1953), Điện Biên Phủ (1954) đều do các tướng 
lãnh Trung Cộng như Lã quý Ba, Mai Gia Sinh,Đặng Nhất Phấn, Vị Quốc Thanh, Trần 
Canh đặt kế hoạch và nắm quyền chủ động. 
     Đảng Cộng sản đã ra Nghị quyết thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam 
do các cán bộ lãnhđạo cao cấp của Hà Nội chỉ huy như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn 
Chí Thanh, Trần Độ, Phạm Hùng ... Cuộc chiến nồi da nấu thịt do chủ trương xâm lăng 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
     Ngược lại, dân chúng Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo vệ quốc. Không một tài liệu chính 
thức nào chứng tỏ Sài Gòn chủ trương xâm lăng miền Bắc, ngoại trừ những lời bốc phét 
vô tội vạ của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ.

Bản chất việc ủy nhiệmcũng khác nhau. Hà Nội lãnh nhiệm vụ từ đế quốc Liên Xô để 
nhuộm đỏ Việt Nam rồi tiến vào Cao Miên trên đường tràn xuống Đông Nam Á. Bắc 
Kinh phải hợp tác với thế giới tự do để chặn đứng sự bành trướng của Liên Xô do đội 
quân xung kích Cộng hòa xã hội Việt Nam tiến hành.

Chính phủ Sài Gòn chỉ có bổn phận giữ vững mãnhđất tự do theo nguyện vọng thiết 
tha của dân tộc Việt Nam.

Sử dụng hoặc diễn dịch sai các dữ kiện lịch sử chắc chắn sẽ không tìmđược giải pháp 
thích đáng.

Trong tiểu luận "Đểtiến tới quan hệ bình thường giữa người Việt hải ngoại và Việt 
Nam", Lê Xuân Khoa đề ra giải pháp hòa giải dân tộc. Nhưng, lại dựa vào lối mô tả lịch 
sử phiến diện; cách suy diễn thiếu-chính-xác; và bằng các dữ kiện mơ hồ.      

Suốt dòng lịch sử từ khi lập quốc, dân tộc Việt Nam vẫn sống hòa hợp, không hề 
vướng hận thù. Sự tranh chấp về sắc tộc, địa phương đương nhiên tồn tại ở bất cứ xã hội, 
quốc gia nào.

Hận thù chỉ diễn ra do sự khích động của nhà cầm quyền. Thù hận xuất phát từ thể chế 
chính trị tại Việt Nam chứ không vì xungđột chủng tộc.

Hận thù trong giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh đã tự động chấm dứt khi hai dòng
họ đó không còn cầm quyền. Dân chúng 2 phe từng giết nhau tận tìnhđã chung sống vui 
vẻ. Vụ án Đặng Trần Thường chỉ mang tính chất tư thù.

Cuộc chiến dằng dai giữa nhà Nguyễn Gia Long và Nguyễn Tây Sơn kết thúc cũng 
không lưu lại mối thù hận trong lòng người Việt. Cảnh tàn sát, bách hại dân chúng theo 
phe Tây Sơn không hề xảy ra. Vết nhơ duy nhất trong giai đoạn này do vua Gia Long trả 
thù trên hài cốt Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành bia miệng muôn đời. 

Cuộc chiến nồi da nấu thịt từ 1954-75 mang bản chất ủy nhiệm song song với chính 
sách hận thù giai cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hai triệu người Bắc di cư năm 1954 chẳng những hòa cùng nhịp sống với người Nam 
mà còn chung lưng đấu cật trong cuộc chiến dai dẳng, khốc liệt nhằm bảo vệ tự do cho 
mãnh dư đồ của tổ tiên.
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     Trong khi đó, cán binh Cộng sản được động viên để tiêu diệt giai cấp tư bản thống trị, 
tướt đoạt quyền tư hữu của con người nhằm xây dựng nền quốc tế vô sản. Đảng viên
cộng sản thi hành chỉ thị với lòng hận thù giai cấp. Nó không mang màu sắc dân tộc khi 
họ xuống tay hành quyết kẻ thù.
     Sau năm 1975, tại miền Nam Việt Nam đã diễn ra cảnh tẩy rửa giai cấp do đảng Cộng 
sản chủ xướng. Tình trạng đó đã hâm nóng không khí hận thù khắp mọi miền đất nước. 

Sự xung đột trong xã hội Việt Nam bắt nguồn từ chủ trương hận thù giai cấp đối với 
những kẻ không chịu khuất phục quyền độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng sản.

Thế mà, trong khi đi tìm giải pháp cho vấn đề hòa giải dân tộc, Lê Xuân Khoa cố tình
che đậy chủ trương hận thù giai cấp của Cộng sản. Ngược lại, rất nhiều lần kết tội người 
Việt hải ngoại mang mối hận thù dân tộc. 

Mặc dù, chính quyền cộng sản chưa bao giờ đề cập đến danh từ hòa giải với người 
Việt Nam sau khi cưỡng chiếm toàn bộ đất nước, nhưng, Lê Xuân Khoa cứ đưa ra các 
suy diễn thiếu-chính-xác nhằm biện minh cho tân giải pháp hòa giải dân tộc <<Khi kêu
gọi người Việt Nam tị nạn ở nước ngoài hãy quên chuyện quá khứ để hướng về tương lai 
... đã biểu lộ sự mặc nhiên nhìn nhận chính sách sai lầm đối với miền Nam sau khi thống 
nhất và thái độ mong muốn hòa giải của các nhà lãnhđạo trong nước đối với cộng đồng 
người Việt ở nước ngoài>>.

Từ các tiền đề sai lạc đó, Lê Xuân Khoa và <<một số trí thức Mỹ gốc Việt>> trong
mấy năm qua đã tiếp xúc với <<vài ba phái đoàn Việt Nam nhân dịp các phái đoàn này
đi công tác ở Hoa Kỳ>>.

Các cuộc tiếp xúc đều không được công khai cho tới lần phái đoàn liên ngành do Thứ 
trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binđến Ngân Hàng Thế Giới và Đại 
Học Johns Hopkins trong 2 ngày 13 và 14-06-03 mới có bản tin phổ biến trên internet và
đã bị xóa đi sau vài ngày niêm yết. Có thể, nhóm trí thức phấn khởi với dự định tổ chức
"Diễn đàn Trí thức Việt Nam góp Ý kiến Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc" do <<Ban
Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quyết định từ mùa Hè
2003. Diễn đàn được chuẩn bị tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội từ 29 
đến 31 tháng Giêng 2004 (ngay sau Tết Giáp Thân.) Ban tổ chức cho biết: Diễn đàn là
một sinh hoạt khoa học của giới trí thức trong và ngoài nước nhằm phát huy truyền 
thống đoàn kết yêu nước, ý thức tự hào dân tộc của trí thức Việt Nam, trao đổi và đóng 
góp ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp 
hoá và hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh>>.

     Hành động của Lê Xuân Khoa và nhóm trí thứcMỹ gốc Việt không biểu thị cho 
nguyện vọng của người Việt tị nạn cộng sản <<số đông người Việt Nam ở hải ngoại (mà
một nửa làở Hoa Kỳ) vẫn không muốn đề cập đến vấn đề quan hệ với chế độ chính trị ở 
trong nước>>.

Lê Xuân Khoa và nhóm trí thức Mỹ gốc Việt gặt hái được những gì sau mấy năm tiếp 
xúc với các phái đoàn cộng sản công du? 

<<Cho đến nay, qua những lời kêu gọi xóa bỏ mặc cảm quá khứ để hướng về tương 
lai, qua những lời khen ngợi những người đã có côngđóng góp, qua một số biện pháp có
tính cách ban ơn, và thái độ lạnh nhạt đối với những đề nghị được ghi nhận để cứu xét, 
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câu trả lời là các nhà lãnhđạo chính trị ở Hà Nội chưa thật tình nghĩ đến việc hòa giải 
với cộng đồng hải ngoại>>.
     Lê Xuân Khoa đã dành hơn trang giấy để quảng bávề nội dung của Diễn đàn. Tiếc 
thay, tinh thần hòa giải không xuất hiện mà chỉ có thái độ "ban ơn"của Nhà nước, cho 
phép trí thức được "đóng góp ý kiến; đề xuất kiến nghị; tìm biện pháp động viên sự cống 
hiến của trí thức". Vẫn cách hành xử giống như từ khi đảng Cộng sản xâm nhập vào dòng
lịch sử dân tộc.

<<Giấy mời tham dự Diễn đàn được các Đại sứ quán Việt Nam ở ngoại quốc gửi đến 
một số trí thức và chuyên gia Việt Nam định cư ở nước ngoài khoảng cuối tháng Chín và
được biết có nhiều người đã nhậnlời tham dự. Bỗng nhiên đến đầu tháng Mười Một thì
công việc tổ chức Diễn đàn này bị hoãn vô hạn định vì "có nhiều việc quan trọng khác 
phải giải quyết">>.

Giải pháp hòa giải dân tộc của Lê Xuân Khoa cũng như các giải pháp hòa giải hòa hợp 
dân tộc từng xuất hiện trước kia đã thất bại vì 2 nguyên nhân chính:

1. Một là, học thuyết Marx-Lenine chủ trương độc quyền và chuyên chính nên
không bao giờ chấp nhận hòa giải mà chỉ có nhượng bộ tạm thời khi yếu thế hoặc 
liên hiệp để thao túng. 

2. Hai là, các giải pháp đó không được sự hậu thuẩn của quần chúng nên chẳng đủ 
điều kiện gây áp lực hữu hiệu lên chính quyền.

     Năm 1993, Stephen Young ở hải ngoại và Nguyễn Đình Huy tại quốc nội đã lập 
Phong Trào Thống Nhứt Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ để đối thoại với chính quyền 
Cộng sản. Một cuộc Hội thảo dự trù khai diễn tại Hà Nội. Nhiều nhân vật thuộc đảng Đại 
Việt ở quốc nội và hải ngoại chuẩn bị tham dự đều bị tóm sau khi Hà Nội ra lệnh cấm 
cuộc Hội thảo. Ai có quốc tịch Việt Nam thì khăn gói quả mướp vào tù. Ai mang quốc 
tịch ngoại quốc bị công an tra vấn và trục xuất. Mẽ lưới này chẳng những đã vét trọn hạ 
tầng cơ sở Đại Việt ở trong nước mà còn tạo sự phân hóa nghiêm trọng cho Đại Việt hải 
ngoại.

     Năm 2004, Hà Nội lại dùng đòn phép này với nhóm chính trị giaLê Xuân Khoa. Khi
Hà Nội phát hiện "thực lực ảo" của nhóm này nên ra lệnh dẹp bỏ diễn đàn. Cộng sản đã
đạt mục đích tuyên truyền về việc được tiếp đón long trọng tại hải ngoại, một việc hiếm 
thấy, như lời mô tả của Nguyễn Đình Bin và báo chí quốc doanh. Lê Xuân Khoa mô tả 
tình hình công du <<Thật là một cảnh tượng đáng buồn khi thấy các phái đoàn chính phủ 
Việt Nam đi công tác và các nghệ sĩ đi trình diễn ở Hoa Kỳ, thay vìđược cộng đồng 
người Mỹ gốc Việt vui vẻ đón chào đã gặp phải những cuộc biểu tình chống đối kịch liệt. 
Có những buổi hội thảo về kinh tế mà các nhân vật tham dự phải được nhân viên an ninh
Mỹ hộ tống khi đến cũng như khi về, và đã phải dùng cửa phụ thay vì cửa chính>>.

Nguyễn Đình Bin chỉ trích Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam và Nghị quyết công 
nhận cờ vàng ba sọc đỏ là “xúc phạm không thể chấp nhận được...người Việt hải ngoại 
góp phần ngăn chặn hai hiện tượng rất là tiêu cực đó”.
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Tiếp lời, Ủy viên Thường trực Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Nguyễn 
Tiến Võ trực tiếp giao nhiệm vụ cho Lê Xuân Khoa và nhóm trí thức Mỹ gốc Việt “Tôi
muốn chính các vị có ý kiến thuyết phục [người Việt hải ngoại] hơn là anh em ở trong 
nước”.

Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam được người Việt tị nạn Cộng sản tiếp tục thúc đẩy. 
Cờ vàng ba sọc đỏbiểu tượng yêu chuộng tự do dân chủ của dân tị nạn Cộng sản ngày
càng được nhiều chính quyền địa phương tại Hoa Kỳ công nhận.

Tuy thế, Lê Xuân Khoa vẫn cố gắng xây dựng ưu thế chính trị bằng cách công-khai-
hóa tư cách đại diện cho người Việt hải ngoại trong khi đối thoại với Cộng sản Việt Nam. 
May ra, sẽ được Hà Nội coi trọng.  

Nhóm Lê Xuân Khoa tìm cách hợp-thức-hóa vai tròđại diện cho người Việt hải ngoại 
của cán bộ cộng sản tại xứ tạm dung bằng cách tiếp đón, đạo đạt ý kiến giống như công 
dân xã hội chủ nghĩa gương mẫu.

Vì sự vận động ráo riết nên chính quyền địa phương ở Nam Cali đã không cho phép
phái đoàn Hà Nội léo hánh đến thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản đã bộc lộ sự bất lực 
của nhóm Lê Xuân Khoa trước mắt nhà cầm quyền trong nước.

Mặc dù vậy, Lê Xuân Khoa vẫn không quên lời dặn của Nguyễn Tiến Võ nên tiếp tục 
hô hào <<cộng đồng người Việt hải ngoại nên tiếp tục tham gia vào tiến trìnhđổi mới ở 
Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn, không cần phải chờ đến khi nhà cầm quyền trong
nước thực hiện cuộc đại hòa giải và hòa hợp dân tộc ... Đối với những người có thiện chí 
ở trong và ngoài nước, đây là những cơ hội hợp tác trong tinh thần hoà giải dân tộc 
không thể bỏ lỡ ... Vấn đề hiện nay là nhà cầm quyền trong nước cũng như cộng đồngở 
nước ngoài đã cóđủ sáng suốt và can đảm vượt lên khỏi những ám ảnh của quá khứ, đổi 
mới tư duy và hành động, để có thể tiến đến việc bình thường hóa các quan hệ hay 
chưa?>>.

Lời kêu gọi của Lê Xuân Khoa trái với nguyện vọng của người Việt tị nạnnên chẳng 
những khó đem lại kết quả mà còn bị phản ứng ngược.

ĐẠI-DƯƠNG            


