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Nếu tính theo đề tài từ sự việc thay đổi hiến chương Chống Cộng Sản ra Không Cộng Sản cuả ông Đinh
Hùng Cường đến sự tuyên bố Không Chống Cộng của bà LS Trần Kiều Ngọc, chúng ta đã thấy chủ yếu của
sự việc là muốn thay đổi trang sử Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn Công Sản Hải Ngoại (TTNVTNCSHN) và vô
hiệu hoá sự tiếp tục đấu tranh Chống Cộng Sản cuả họ.
Năm 1994 sau khi cựu TT Clinton giải toả cấm vận và năm tiếp theo là tiến hành việc bang giao với VC đã cho
thấy VC đã mưu toan trên việc thâu tóm nốt thành trì chống cộng tại đây. Trong thời gian từ 1975-1995 tinh
thần đấu tranh chống CS rất cao, mọi người cho dù có dị biệt trên ý kiến nhưng khi có diễn tiến nào do bọn CS
nằm vùng nhen lửa họ đồng tâm phản đối ngay. Mọi người cùng một mẫu số chung, cùng một quá khứ và
cùng một trang sử uất hận đau thương trong Ngày Quốc Hận . Trước khí thế đó lằn ranh Quốc/Cộng đã rất rõ
ràng, nhất quyết phải giải thể chế độ Cộng Sản tại VN.
Sau khi VC mở cửa giao lưu, đồng bào hải ngoại lũ lượt trở về nơi chốn mà họ đã từng kêu cứu thế giới tiếp
nhận họ vì với chế độ CS nhân mạng của họ sẽ không được bảo đảm. Tháng 4 năm 2000 VC ra Nghị Quyết
36 kêu gọi thảm thiết những người Việt ở hải ngoại hãy quên quá khứ, xoá bỏ hận thù về xây dựng quê
hương? Nhưng VC vẫn thất bại trên lời kêu gọi đó chỉ có một số người thích hưởng thụ, thích áo gấm về làng
đã dung giăng dung giẻ trở về. Điều này cũng không làm hài lòng cho VC lắm vì cứ mỗi năm đến ngày Quốc
Hận thì TTNVTNCS ở hải ngoại lại tổ chức Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính VNCH đã vị quốc vong thân và
đồng bào đã tử nạn trong biến cố 30/4/1975 và cứ thế tội ác của VC lại được các Cộng Đồng ta đồng thanh
lên tiếng đồng loạt. Thậm chí lại tổ chức những buổi Tưởng Niệm Tố cáo tội ác của VC bằng ngôn ngữ xứ
người đã làm cho nhà nước VC ôm hận không nguôi.
Bao nhiêu kế hoạch của chúng đưa ra như Tổ Chức các Hội Ái Hữu không làm chính trị, có lập trường chính
trị mà không có thái độ chính trị. Những bộ mặt nhanh nhẫu thi hành các kế hoạch đó đã bị TTNVTNCS tẩy
chay. VC thua keo này bày keo khác. VC không từ nan bất cứ một kế hoạch gì để xoá bỏ Ngày Quốc Hận
30/4 mà TTNVTNCSHN đã tưởng niệm hằng năm bằng cách thay đổi thành:
1. Ngày Diễn Hành Tự Do
2. Ngày Việt Nam Cộng Hoà
3. Ngày Hành Trình Đến Tự Do
4. Ngày Hành Trình Đến Tự Do của Chúng Ta
5. và mới đây tại Orlando Florida lại lăm le thay đổi Ngày Quốc Hận ra ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam
Tất cả sự việc đó VC có công tác hàng đầu nhưng tất cả đã thất bại. Rõ ràng những sự việc trên đã làm cho
phần đông người Tỵ nạn CS tại đây phải nghiêm túc đánh giá thực chất của tình hình vì đã tìm ra nguyên
nhân của nó cho dù chúng đã ngụy trang dưới hình thức của Chữ và Nghĩa .
Như chúng tôi đã nhiều lần trình bày với Qúi Độc Giả là VC thích xài chữ và nghĩa. Tư tưởng khởi nguồn chỉ
từ một chữ. Có thể nói chữ là nghĩa nhưng ác thay chữ không là một nghĩa mà có nhiều nghĩa và mang nhiều
trình độ khác nhau. Nghĩa và chữ do sự hiểu biết mà khác nhau. Biết khác nhau là do kinh nghiệm mà ra.
Như khi ông Đinh Hùng Cường ở Cộng Đồng Washington D.C phát động chiến dịch Không Cộng Sản trong
Hiến Chương của Cộng Đồng. Đó không phải thiếu hai chữ Dự Thảo mà đó là quả bong bóng trắc nghiệm tinh
thần chống cộng cuả đồng bào ta tại D.C
Ông Nguyễn văn Tần, Bà Nguyễn Thị Bé Bảy tức tốc lên tiếng tố cáo sự dùng chữ và nghĩa theo kinh nghiệm
bản thân để báo động đồng hương ở D.C việc làm của ông Đinh Hùng Cường. Đây là hành động trực diện
trong công cuộc chiến đấu hiện nay với VC trên mặt trận truyền thông. Họ là những người rất đáng tôn trọng
chứ họ không phải là những kẽ gây chia rẽ trong cộng đồng và chúng ta phải cần có họ trong cuộc
chiến quốc/cộng tại hải ngoại này, chứ không phải dùng những cái trò Bôi Bẩn để huỷ diệt tiếng nói của họ.

Tại sao họ lên tiếng: Vì kinh nghiệm xài chữ và nghĩa của VC mà họ từng trãi qua. Có gì khác nhau trong cụm
từ Chống Cộng Sản và Không Cộng Sản?
Khác nhau lắm chứ thưa hai ông Đinh Hùng Cuờng và Đỗ Hồng Anh.
Khác ở chỗ là: Đây là một Cộng Đồng Cuả Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Từ Nguyên Thuỷ. Mà đã là cộng
đồng người Việt Tỵ nạn CS mà không chống cộng thì qúi vị đã vô hiệu hoá tư cách tỵ nạn chính trị của họ , nói
theo thông thường là quí vị ngang nhiên thay đổi cái căn cước tỵ nạn cuả họ.
Nếu sự việc này không có ai lên tiếng thì đây là một khởi đầu làm tiền nhiệm cho những sinh hoạt của các
cộng đồng tiếp nối.
Chính những sự phản đối đồng loạt lên cao đã không làm một số người hoang mang xao xuyến và triền miên
quay quắt trong cuộc sống dị biệt của sự sinh hoạt Cộng Đồng. Một số khác không tìm ra câu giãi đáp lại bị rơi
vào khoảng trống không của phi lý và gán ghép qua cụm từ "Đoàn Kết Trong Cộng Đồng"? Khi những người
kêu gọi sự đoàn kết trong Cộng Đồng trên sự việc xâm lấn của kiều vận CS vào sinh hoạt của Cộng Đồng
theo tôi họ giống như con người tiền sử chưa có ý thức về mình từ nội dung đến ngoại thể. Họ chỉ ngắm mình
từ một khe nước mờ mờ không đủ phản chiếu một vóc dáng thì tấm gương soi mờ mờ ảo ảo đó có đủ cho họ
thấy rõ ràng sự việc trên nhu cầu cấp bách không?
Trong khi đó từ Úc lại rầm rộ phản đối bà Trần
Kiều Ngọc với lời tuyên bố "Không Chống
Cộng Chỉ Chống Cái Ác" Đúng là Một Bản
Hợp Ca Tuyệt Vời! Nhà Báo Hữu Nguyên và
rất đông người Việt Tỵ nạn CS trên thế giới đã
đồng loạt lên tiếng phản đối về lời tuyên bố
công khai này của bà Trần Kiều Ngọc.
Đồng thời, cũng có một số người lại binh vực
bà Trần Kiều Ngọc vì cho bà ta thuộc Thế Hệ
Trẻ. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Thế Hệ Trẻ
Này Lớn Lên Dưới Mái Trường Xã Hội Chủ
Nghĩa Cộng Sản hay Thế Hệ Trẻ Cuả
TTNVTNCSHN ?
Đã từ lâu VC có công tác chia rẽ trong sinh hoạt của TTNVTNCSHN qua hình thức trẻ và già. Đến thời buổi
hôm nay thì phần đông thế hệ trẻ lớn lên trong xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa CS đã trở thành các công dân trên
các quốc gia tự do theo diện Đoàn Tụ hay H.O. Có người đỗ đạt Bác Sĩ, Luật sư tạo thành một thành phần trẻ
trong Cộng Đồng Tỵ Nạn. Trong khi đó thành phần trẻ theo cha mẹ tỵ nạn CS đầu đời thì phần đông không
nói được tiếng việt không tham gia vào sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS vì trở ngại về ngôn
ngữ.
Vậy thì cái thành phần Trẻ Lý Luận có Công Tác Kiều Vận nàyl Ai?
Và thành phần trẻ này có nhiệt tình tiếp tục công việc đấu tranh chống CS như cha ông của họ đã làm? Chúng
ta đã từng nghe cái Thế Hệ Trẻ này lên tiếng như:
"Từ nhỏ đến lớn không biết Cờ Vàng ba Sọc Đỏ. Chỉ giúp đở du sinh để làm tiến hoá nước VN. Phải ở
VN mới thấy không nên chống CS"
Đó là phần đông thế hệ trẻ hôm nay tham gia sinh hoạt cộng đồng. Vì thế bà Thế Hệ Trẻ Trần Kiếu Ngọc có
nói không chống cộng là chuyện thường. Cái chuyện không thường là bà lại tuyên bố câu nói này ngay
giữa lòng người tỵ nạn CS.
Ở xứ tự do bà TKN có quyền theo đuổi tư tưởng chính trị của mình. Nhưng khi bà hình thành tư tưởng ấy
dưới lớp áo đại diện cho thế hệ trẻ Tỵ Nạn CS và kêu gọi không chống cộng tức nhiên bà đã trở thành đối
tượng đi ngược lại nguyện vọng cuả TTNVTNCSHN và đã tỏ ra bất công đối với một Tập Thể đã cưu mang
bà mà theo nghề nghiệp của bà đang làm thì Lý Tưởng Công Bằng là một hoài bảo trường cửu của nhân loại.

Không cần phải là những người trí thức hay những chuyên viên pháp luật mới hiểu được hai chữ Công Bằng
là gì ?
Một người dân chất phát ít học họ cũng có thể nhận định được điều đó khi họ bị phán quyết bất công.
Bà Trần Kiều Ngọc khi phán quyết Không Chống Cộng Sản thì nên về VN mà tuyên bố . Chứ ngay giữa
lòng đất nước của người tỵ nạn Cộng Sản mà bà phán như vậy cho thấy bà đang có hành động thách thức,
ngạo mạn trước sự đấu tranh chống CS không những của người Việt Quốc Gia tại nước Úc mà của toàn thế
giới nói chung.
Hơn nữa hành động thách thức ngạo mạn đó của bà tự xưng là thế hệ trẻ đã cho thấy bà không có căn bản
của giáo dục gia đình, không có sự lễ độ khi bắt già trẻ lớn bé mọi người phải nghe cái tư tưởng có tính cách
của chiến thuật bảo tồn chế độ CS tại VN, ngang nhiên đi ngược lại nguyện vọng của họ.
Tại sao? Vì đó là nguy cơ, hiểm họa cho sự tàn phá và làm sụp đổ sinh hoạt chính trị của TTNVTNCSHN.
Cũng như ông Đinh Hùng Cường, bà cũng xài Chữ và Nghĩa .
Nhưng cái chữ không chống cộng cuả bà ở úc lại là một bản đồng ca hay nối vòng tay lớn cho cộng đồng
D.C. không cộng sản.
"Tuy xa mà gần ....." Thật là một cung âm hưởng hoà ca tuyệt diệu!!
Khi một ngôn ngữ đã không thoả hiệp được với ngoại cảnh và sự tuyên bố đã bị người dân khám phá ra một
đối tượng giả tạm rơi mặt nạ thì tất cả những thứ ấy là đầu mối của sự tự hủy và tệ hơn nữa là đã tự
mình nhúng sâu vào đáy sình lầy của thị phi.
Điều đơn giản nhất là Tập Thể của Chúng ta muốn sống còn thì phải đào bới tất cả những cái tự thể ngụy
trang phủ trùm lên cái tự thể chân thật của tư cách Tỵ Nạn Cộng Sản , hất tung chúng vào phía sau cuả mỗi
bước đi, mỗi hành động bất phân lớn, nhỏ cần phải được nhận ra và điều chỉnh ngay tức khắc. Có như vậy
mới giữ được lằn ranh Quốc/Cộng mà ông, cha, anh ta đã đổ rất nhiều xương trắng máu đào trong cuộc chiến
chống bè lũ Cộng Sản hiện nay.
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