Không bầu cho Joe Biden, tên thực dân đã từng dùng lá phiếu và ảnh hưởng của y tại
Quốc Hội Mỹ để ngăn cản không cho người Việt tỵ nạn vào Mỹ. Như trước đây chúng ta
đã từng tẩy chay John Kerry, nay chúng ta hãy đồng lòng tẩy chay Joe Biden, không bầu
cho y, không muốn y vào Tòa Nhà Trắng!
Ba mươi ba năm trước vào những ngày cuối tháng 4-1975 , một số
quân công cán cảnh VNCH và đồng bào may mắn thoát được địa ngục
đỏ di tản sang Mỹ. Nhưng Họ đã phải trãi qua muôn ngàn tủi nhục vì sự
đối đãi tàn nhẩn vô nhân đạo của quốc hội Mỹ lúc đó đang do đảng dân
chủ nắm giữ thực quyền. Trong nhiều cuộc họp để quyết định chuẩn chi
thêm quân viện cho VNCH cũng như kế hoạch di tản người Việt ra khỏi
nước, thượng nghị sĩ của đảng dân chủ lúc đó là Joseph Biden của
bang Delaware.. là một trong những người Mỹ tàn nhẫn, kỳ thị chũng
tộc và khinh khi người Việt nhất tại Quốc Hội. Các tài liệu dẫn chứng về
hành động bất lương của Biden, đã được tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng ghi lại qua hai tác phẩm ' Bí
Mật Dinh Ðộc Lập và Khi Ðồng Minh Tháo Chạy '.
2 – Thái độ cua TNS Biden Ðối với Người Việt Di Tản:
Ngày 9-4-1975 toà đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đã trả lời thẳng với chính phủ VNCH về việc quốc hội
Hoa Kỳ lúc đó do đảng dân chủ nắm quyền, quyết định cắt đứt số tiền quân viện đã hứa cho
miền nam là 722 triệu mỹ kim. Trong cơn tuyệt vọng tổng thống Thiệu đã đề nghị với Mỹ là nếu
không muốn quân viện thì xin giúp Nam VN được vay nợ số ngân khoản trên để mua súng đạn
và VN sẽ trả bằng số dầu hỏa sắp khai thác được tại biển Ðông. Thế nhưng người Mỹ vẫn từ
chối với lời nguyền rũa ' sao họ không chết lẹ cho rồi '.
Tại Washington ngày 14-4-1975, tổng thống Ford họp với ban Ngoại giao Thượng viện về tình
hình Ðông Nam Á. Phía hành pháp có TT Ford, Kissinger và cố vấn an ninh Scowcrost. Theo
Ford trong ' A time to heal page 255 ' thì mục đích thượng viện họp lần này là dứt khoát cắt viện
trợ dành cho Nam VN và chuẩn bị ngân khoản di tản .
Trong cuộc họp, nghị sĩ Frank Church nói ' Hoa Kỳ sẽ bị rắc rối lớn nếu định di tản tất cả người
Việt thân Mỹ sang Hoa Kỳ. Còn nghị sĩ Joseph Biden (đang là ứng viên PTT của đảng dân chủ
trong kỳ bầu cử tháng 11-2008 sắp tới ) thì tuyên bố ' Tôi sẽ bỏ phiếu thuận để cấp bất cứ ngân
khoản nào cho việc di tản người Mỹ ra khỏi VN Nhưng tôi không muốn số tiền đó dính líu tới
việc di tản người Việt (Trích từ tác phẩm Bí Mật Dinh Ðộc Lập của Nguyễn Tiến Hưng và
Jerrold L..Schecter trang 542) .
Cũng trong phiên họp trên, qua các tài liệu còn lưu trữ dẫn chứng cho thấy Joseph Biden là
nhân vật to miệng và tàn nhẫn nhất đối với người Việt lúc đó. Biden còn nói toặc móng heo ' Tôi
không muốn trả bất cứ món nào để đưa người VN đi, trừ khi ta không thể mang được người Mỹ
nào ra mà KHÔNG PHẢI MUA 174.000 người VN . Trong trường hợp đó tôi sẳn sàng MUA
174.000 người VN ' (Trích từ tác phẩm Khi Ðồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng nơi
trang 355).
Về việc giúp đỡ những người Việt di tản vào đất Mỹ, nhiều nghị sĩ đã tìm đủ mọi cách ngăn cản
khi trưng ra đạo luật giúp người di cư đang được Quốc Hội xem xét đã có điều khoản rõ ràng
cấm chỉ không được giúp một nước cộng sản (?).VN giờ đây đã nằm dưới sự kiểm soát của
cộng sản thì số người Việt di tản trên phải được giúp đở từ cac nước CS như Liên Xô, Trung
Cộng ( nghị sĩ Bennett Johnson bang Louisiana).
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Cuối cùng nhờ sự tiết lộ những lá thơ bí mật được ký kết của các tổng thống Nixon, Ford gửi
cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng như sự giúp đỡ tận tình của mục sư Elson, nên Quốc
Hội Mỹ đã thay đổi thái độ vào ngày 23-5-1975 chấp thuận ngân khoản 327 triệu đô la quân
viện của VNCH để tài trợ cho người Việt di tản. Sau đó biểu quyết đạo luật về Di trú và Tị Nạn
Ðông Dương, đồng thời trợ cấp thêm 455 triệu USD dành cho người tị nạn VN và Kampuchia.
Bao nhiêu bi kịch nảo lòng đến với những người di tản VN lúc ban đầu vào những ngày Nam
VN bị sụp đổ thàng 5-1975, nào là bị Phi Luật Tân và Thái Lan xua đuổi ra khỏi nước. Kế tiếp
khi đồng bào từ đảo Guam đưa vào đất liền cũng bị chống đối, nhất là tại tiểu bang California.
Nghị sĩ Mc.Govern người ra tranh cử với TT Nixon bị rốt đài đã không tiếc lời mai mĩa ' tôi nghĩ
rằng người VN sẽ được sung sướng hơn nếu ở lại VN kể cả lũ trẻ mồ côi kia '.
Tóm lại những ngày đầu tháng 5-1975, số phận người Việt di tản rất khổ sở vì Hạ Viện không
chấp thuận đề nghị của TT Ford xin 327 triệu USD dành cho người tị nạn. Cũng may lúc đó
ngân khoản cũ dành cho VNCH còn chút ít, nên hai bộ ngoại giao và quốc phòng vơ vét để nuôi
ăn và chi phí chuyên chở cho họ lúc ban đầu, tính theo nhu cầu mỗi người phải cần tối thiểu là
15 đô/1 ngày. Ðó là số tiền 182 triệu viện trợ kinh tế cho Miền Nam tính tới ngày 30-4-1975
chưa được tháo khóan. Nhờ vậy mới nuôi được 130.000 di tản lúc đầu.
Ngày nay chúng ta may mắn sống an vui trên đất Mỹ, trong số này có nhiều con cháu của
những người VN di tản lúc trước. Vậy chúng ta phải làm sao sử dụng lá phiếu đang có trong tay
để bầu cho ai theo ý mình nhưng không làm tủi những kẻ đi trước đầy gian nan và tủi cực trong
thân phận mất nước tan nhà.
Nhưng cũng đừng quên sự tàn nhẩn và láo xược của nghị sĩ Joseph Biden đối với người Việt tị
nạn, cho dù thời gian đã qua hơn 33 năm. Khi còn là một thượng nghị sĩ mà Biden đã có thái độ
khinh ghét và kỳ thị người Việt tận tuyệt. Thử hỏi nếu mai này đương sự đắc cử và trở thành
phó tổng thống Mỹ, chắc chắc sinh hoạt đấu tranh của CD Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ sẽ bị
hạn chế và trắc trở , nhất là xu thế của đảng dân chủ lúc nào cũng thiên về VC như thời TT Bill
Clinton mà ai cũng thấy.
Xóm Cồn Hạ Uy Di
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