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Dùng SởTrường Thay Vì SởÐoản

Thiên nhiên có những quy luật của nó; sinh hoạt xã hội cũng có những quy luật của nó.
Một trong những quy luật đó là: không bao giờcó giải pháp dễcho một vấn nạn lớn, vì
nếu có thì vấn đềđã được giải quyết trước khi trởthành vấn nạn.

Quy luật này thểhiện sựchênh lệch giữa tầm vóc của vấn đềphải giải quyết và khảnăng
hiện có. Vấn nạn xẩy ra khi tầm vóc của vấn đềvượt trội khảnăng giải quyết. Bằng
ngược lại thì đã không có vấn nạn. Chẳng hạn nếu dưthừa tài nguyên thì giải quyết nạn
nghèo đói rất dễ: thí cho mỗi người vài chục ngàn Mỹkim mỗi năm là xong. Có tiền mua
tiên cũng được, huống hồlà giải quyết vấn nạn. Tuy nhiên chẳng ai, dù là quốc gia đại
cường, lại có tài nguyên đến nhưvậy.

Bởi vậy, khi nói đến vấn nạn thì đã hàm ý làởthếyếu so với tầm vóc của vấn nạn. Người
Việt mình có câu: mạnh dùng lực, yếu dùng thế. Muốn dùng thếthì phải biết khai thác sở
trường của mình mà đánh vào trọng tâm của vấn đềhay sởđoản của đối phương.

Khi nói vềvấn nạn chung của tập thể, thì sởtrường phải hiểu là sởtrường của cảtập thể
chứkhông phải là sởtrường của riêng một cá nhân nào. Ðây là điều dễlầm lẫn, dẫn đến
tình trạng người chủxướng công việc chọn việc tiện cho mình nhưng lại vô ích cho công
cuộc, và phí hoài công sức và tài nguyên của tập thể. Tình trạng này không hiếm trong
cộng đồng của chúng ta trong 23 năm qua.

Lấy lại ví dụtrong một bài trước, năm 1989, bằng Chương Trình Hành Ðộng Toàn Diện
thếgiới thay đổi chính sách đối với thuyền nhân, với mục đích chặn đứng làn sóng vượt
biên. Thuyền nhân đã bịbóp nghẹt từtứphía: thanh lọc bất công, chính sách thắt siết đời
sống, các biện pháp khủng bốtinh thần, và cưỡng bách hồi hương.

Trước lời cầu cứu thảm thiết của đồng bào, các tổchức tựnhận tranh đấu cho thuyền
nhân gia tăng kêu gọi quyên góp cứu trợ. Làm vậy là lấy sởđoản của mình mà địch lại
với sởtrường của đối phương.

Dồn hết khảnăng của cộng đồng chúng ta lại giỏi lắm chỉquyên góp được vài ba triệu,
chỉlà muối bỏbiển so với nửa tỉmà quốc tếđổvào Chương Trình Hành Ðộng Toàn
Diện. Cứmỗi một đồng mà chúng ta gởi lọt được vào trại và đến tay đồng bào, thì Cao
UỷTịNạn và các quốc gia tạm dung dễdàng cắt đi 100 đồng vềthực phẩm, thuốc men,
giáo dục... Không những vậy, họlại dùng những khoản tiền cắt điấy đểxây thêm rào
kẽm gai, dựng thêm tường chắn, tài trợthêm cảnh sát và quân đội đểbiến trại tạm dung
thành trại tù. Trong tình cảnh đó, quyên góp cứu trợchỉlà nắm dao đằng lưỡi, trong khi
các thếlực chèn ép thuyền nhân thì nắm dao đằng chuôi.

Lẽra các tổchức tựnhận tranh đấu cho thuyền nhân đã phải khai thác sởtrường của cộng
đồng, là ưu thếcủa những công dân hay cưdân Hoa Kỳ, là những người đóng thuế, là
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những người có thân nhân bạn bè trong sốthuyền nhân đang gặp khổnạn. Phân nửa tiền
đóng góp cho Chương Trình Hành Ðộng Toàn Diện là của chính phủHoa Kỳ, trong đó
có phần tiền của chúng ta đóng thuế. Nếu ngay từnhững ngày đầu cộng đồng chúng ta
dồn mọi nỗlực đểkhai thác ưu thếnày và đòi hỏi chính phủHoa Kỳphải thi hành một
chính sách công bằng trong thanh lọc và nhân đạo trong cưxửvới thuyền nhân thì có lẽ
đã giải cứu được cho rất nhiều đồng bào thuyền nhân.

(Một sốít tổchức hoạt động theo chiều hướng này nhưng vì ít người tiếp tay nên mãi đến
năm 1995 mới vận động được Quốc Hội Hoa Kỳmạnh mẽcan thiệp, dẫn đến chương
trình ROVR. Nhưng lúcấy đã là cuối trào, chỉvớt vát được cho khoảng 20 ngàn thuyền
nhân mà thôi; cảtrăm ngàn thuyền nhân khác đã bịhồi hương trong khổnhục.)

Một ví dụkhác là sựlạm dụng hình thức biểu tình trong cuộc đấu tranh đòi dân chủvà
nhân quyền cho Việt Nam. Một bài trước đã nhận xét rằng biểu tình có thểlà việc cần--để
hâm nóng tinh thần, đểnhắc nhởlẫn nhau--nhưng không đủ. Không những vậy, biểu tình
là hình thức tranh đấu ít hiệu quảnhất. Chúng ta chỉcần nhìn vào bài học của hai cộng
đồng bạn.

Cộng đồng người Mỹda đen trong hai năm qua đã tổchức hai cuộc tuần hành rất lớn:
700 ngàn đàn ông da đen tuần hànhởHoa Thịnh Ðốn và sau đó là 500 ngàn phụnữda
đen tuần hànhởPhiladelphia. Cảhai cuộc tuần hành này cuối cùng đã chẳng cóảnh
hưởng chính trịlà bao và đến nay cũng chẳng mấy ai nhắc đến. Ngược lại, chúng ta có
mấy khi thấy cộng đồng người Mỹgốc Do Thái biểu tình. Họkhông cần và không muốn
biểu tình--không cần vì họđã luồn lọt được vào mọi cơcấu chính quyền vàảnh hưởng
chính sách từbên trong, và không muốn vì làmầm ĩthì chỉtạo sựganh tịtừcác cộng
đồng sắc dân khác vềnhững thành công vượt bực của họ.

Ðối với cộng đồng người Việt, biểu tình lại càng ít hiệu quảvì chúng ta không tạo đủsố
đông đểđược dưluận chú ý, dù chỉlà nhất thời, nhưnhững người bạn Mỹda đen. Nhân
sốlà sởđoản của chúng ta. Nếu chỉbiết có biểu tình thì có nghĩa chúng ta tựđặt mình
vào vịtrí ngoại nhân, đứng bên lề, trong khi các phái đoàn Việt cộng thì lại ngang nhiên
ngồi họp với chính quyền Hoa Kỳởbên trong.

Sởtrường của chúng ta, những người dân đóng thuế, là quyền can dựvào tiến trình hình
thành chính sách quốc gia. Nhưng muốn khai thác sởtrường này thì phải nghiên cứu về
chính sách, am tường vềchính trường, và tựtạo được tiếng nói, uy tín, và một vai trò
trong tiến trình hình thành chính sách. Biết khai thác sởtrường này đểnhắm vào sởđoản
của Hà Nội thì chúng ta sẽchiếm được thếthượng phong.

Sởđoản của Hà Nội là một nước nhược tiểu, chậm tiến, nghèo nàn đang cầu cạnh những
ân huệvà đặc quyền từchính phủHoa Kỳ. Muốn đạt thành quảtrong cuộc tranh đấu,
chúng ta phải biết dùng sức mạnh của chính quyền Hoa Kỳđểáp lực Hà Nội nhượng bộ
vềnhân quyền và dân chủnếu muốn được ban phát đặc ân vềmậu dịch.
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Người dân bình thường nhất cũng biết câu "dậy thằng ốm đánh vật," diễn tảtình trạng
dùng sởđoản thay vì sởtrường. Ai cũng biết phải tránh tình trạng phi lýấy, nhưng tại sao
nó vẫn phổbiến?

Ðấy là vì người ta thường lẫn lộn giữa sởtrường của cá nhân với sởtrường của tập thể.
Khi chọn việc, người ta có khuynh hướng chọn việc nào tiện, trong tầm tay, quen thuộc,
và ít rủi ro cho mình, thay vì nghĩđến việc khai thác và phát huy sởtrường của tập thể.
Quyên góp cứu trợdễ, tiện, và ăn chắc cho mình hơn là trực diện đối đầu với chính sách
quốc tế. Tổchức biểu tình dễ, tiện, và ăn chắc cho mình hơn là vận động chính sách
ngoại giao của Hoa Kỳđối với Việt Nam. Làm việc dễ, tiện, và ăn chắc thì bảo đảm tạo
được thành tích nhưng chắc chắn sẽkhông đạt thành quả.

Ởđời chẳng bao giờcó giải pháp dễcho một vấn nạn. Ðứng trước vấn nạn mà chỉcốt
chọn việc dễ, tiện, và ăn chắc thì không những vô hiệu quảmà còn phí hoài công sức và
tài nguyên của tập thể, và phụlòng những người đang trông chờđược giải cứu. Những ai
đã tựnhận vai trò lãnh đạo thì cũng phải chịu khó học hỏi đểvượt lên trên khảnăng sẵn
có, phải chấp nhận hy sinh đểmởđường cho tập thểvươn lên, và phải sẵn sàng đón nhận
những rủi ro thất bại.

Nhưng quan trọng hơn cảlà chính những người dân thường chúng ta phải dứt khoát đòi
hỏi nơi mỗi người tựnhận vai trò lãnh đạo những đức tính kểtrên. Phải nhưvậy thì cộng
đồng của chúng ta mới từtừkhá lên được.

Nguyễn Ðình Thắng
Virginia, ngày 22 tháng 7, 1998


