Cuộc phỏng vấn KHG Dương Nguyệt Ánh
về vụ kiện Sàigòn Nhỏ của báo Người Việt
Ký giả Hồng Phúc
Trước hết, xin chị DNA xác định có phải chị đã lên tiếng ủng hộ và góp tiền vào quỹ Pháp Lý hầu giúp báo
SGN kháng án trong vụ kiện giữa tờ Người Việt và tờ Sài Gòn Nhỏ không? Và nếu đúng thì xin chị cho biết lý
do.
KHG Dương Nguyệt Ánh
Thưa đúng, Ánh đã lên tiếng ủng hộ và đã đóng góp vào quỹ Trợ Giúp Pháp Lý. Vì Ánh nhận
thấy vụ án giữa báo Người Việt & Sài Gòn Nhỏ không thuần tuý là một vụ án về mạ lị. Mạ lị,
phỉ báng, hay cạnh tranh thương mại chỉ là cái cớ để nhóm Người Việt triệt hạ tờ Sài Gòn
Nhỏ, vì Sài Gòn Nhỏ đã từng mạnh mẽ tố cáo tờ Người Việt làm lợi cho Cộng Sản. Lên
tiếng ủng hộ Sài Gòn Nhỏ là Ánh biểu đồng tình với 140 Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái Và
Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đã tố cáo báo Người Việt làm lợi cho CSVN vào
năm 2012. Sự việc này rành rành ra đó, và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại khắp thế giới
đều biết. Thế mà phía NV đã nói trước tòa là bản tuyên cáo này do bà HDT bịa đặt ra chứ không hề có thật.
Đây là một thách thức rất lớn đối với Người Việt quốc gia chúng ta. Vì vậy tất cả chúng ta, nhất là những ai
đã từng trực tiếp góp phần trong việc phản đối và tẩy chay tờ NV vào năm 2012, cần tỏ thái độ. Nếu chúng ta
không lên tiếng thì mặc nhiên là chúng ta chấp nhận hành động dối trá sự thật này của tập đoàn NV. Và chấp
nhận sự đối trá này là chấp nhận những hành động xúc phạm đến VNCH và QLVNCH trước đây của tờ NV và
dung túng cho một tờ báo không thể được dung túng.
Ký giả Hồng Phúc
Một số người đặt câu hỏi về đời tư và hạnh kiểm của bà Hoàng Dược Thảo, và cho rằng chị không nên ủng hộ
một cá nhân như thế. Chị có câu trả lời như thế nào, thưa chị ?
KHG Dương Nguyệt Ánh
Như vừa mới trình bày, Ánh tham gia vào quỹ trợ giúp pháp lý để chống báo NV trong vụ kiện nầy chứ không
phải để ủng hộ cá nhân bà HDT. Thứ nhất, Ánh không hề có hân hạnh quen biết bà HDT. Thứ hai, đời tư của
bà HDT thiết tưởng không liên quan đến vụ kiện này. Cá nhân Ánh cũng không đồng ý với bà HDT về một vài
cách thức tranh đấu, nhưng Ánh hoàn toàn đồng ý với bà HDT về mục tiêu bảo vệ chính nghĩa dân tộc. Như
Ánh đã trình bày vừa rồi, tờ NV mượn cớ là bà HDT vu khống mạ lỵ để tiêu diệt tờ SGN, một diễn đàn đã từng
giúp tố cáo rất hữu hiệu những hành động phỉ báng VNCH của báo NV.
Ủng hộ quỹ pháp lý giúp SGN chống án là Ánh chọn đứng về phía chính nghĩa dân tộc để chống lại CSVN và
tay sai, cũng như những kẻ làm lợi cho CSVN vì những lý do thầm kín nào đó, và cũng để nói với báo NV và
CSVN là vì tiền đồ dân tộc chúng ta cương quyết không đầu hàng họ.
Do đó đời tư của bà HDT hoàn toàn không liên quan đến lập trường của Ánh trong vấn đề này. Cũng xin nói
rõ là ủng hộ tờ SGN trong vụ kiện này không có nghĩa là đồng ý với tất cả các bài báo hay bình luận của SGN
trên mọi vấn đề hay nhân vật hoặc tổ chức từ trước đến nay. Ánh mong rằng chúng ta cố gắng phán xét vấn
để một cách khách quan chứ không theo cảm xúc, vì thích hay không thích cá nhân bà HDT. Ngay cả đến
những người đã từng bị tác giả Đào Nương tức bà HDT công kích như nhà báo Trương Sĩ Lương mà cũng
còn chọn đứng về phía tờ SGN trong vụ kiện này, và đã đóng góp vào quỹ Trợ Giúp Pháp Lý, vì ông Lương
cho rằng - và Ánh xin trích nguyên văn lời ông – “ nếu phải chọn thái độ chính trị tích cực giữa người Quốc
Gia và người thân cộng hoặc làm lợi cho cộng, thì mình phải dứt khoát chọn người Quốc Gia mà không cần
suy nghĩ”. Ánh rất đồng ý với ông Lương.
Ký giả Hồng Phúc
Nhiều người đồng ý với chị. Chúng tôi căn cứ điều này trên số người góp tiền vào quỹ pháp lý và những người
lên tiếng bày tỏ lập trường giống chị. Nhưng cũng có vài bài viết luân lưu trên internet chê bai hành động này
của chị. Chị nghĩ sao về những luồng dư luận đối nghịch nầy?
KHG Dương Nguyệt Ánh
Đối với những quý vị đã lên tiếng tán đồng, Ánh xin trân trọng cảm ơn. Đối với những quý vị đã lên tiếng bất
đồng, Ánh tôn trọng ý kiến cuả các vị đó dù không đồng ý, và hy vọng rằng những câu trả lời vừa rồi sẽ giải

thích tường tận hơn những suy nghĩ của riêng Ánh về vấn đề này. Còn đối với một số người mượn cơ hội
này để đả kích cá nhân Ánh với những lời lẽ khiếm nhã hay xúc phạm thì Ánh không mất thì giờ quan tâm vì
rõ ràng là họ có ác ý với Ánh chứ đâu phải họ muốn tranh luận vấn đề một cách đứng đắn. Khi ta muốn ủng
hộ hay chống đối thì cần dùng sự kiện và lý lẽ liên quan đến vấn đề để thuyết phục nhau. Chửi bới hay xúc
phạm đến những cá nhân tham dự vào cuộc tranh luận không làm sáng tỏ hơn vấn đề mà chỉ phản ảnh tư
cách của người chửi bới.
Ký giả Hồng Phúc
Gần đây nhiều người đọc được bức thư ngỏ của ông Phan Nhật Nam gửi cho chị vì bức thư này đã được ông
Nam cho phổ biến rộng rãi trên khắp diễn đàn. Chúng tôi không thấy chị lên tiếng trả lời ông Nam qua những
diễn đàn đó. Nhân đây, xin chị cho biết cảm nghĩ của chị về chuyện này.
KHG Dương Nguyệt Ánh
Lá thư của ông Nam có 2 điểm chính. Điểm thứ nhất là ông đề cập đến sự quen biết của ông
với những người bà con của Ánh và việc Ánh đã từng cùng xuất hiện chung với ông trong
chương trình ca nhạc chủ đề Lá Thư Từ Chiến Trường của Trung Tâm Asia trước đây. Do
đó ông cho rằng ông có những mối liên hệ thân tình với Ánh và gián tiếp dùng tư cách này để
viết thư ngỏ cho Ánh. Điểm thứ hai là ông cho rằng Ánh không nên dính líu vào vụ kiện này vì
theo nguyên văn của ông đây chỉ là một vụ kiện cáo giữa bản thân cá nhân Hoàng Dược
Thảo/Đào Nương/ Báo Sài Sài Gòn Nhỏ và Nhân Sự/Báo Người Việt. Ông cũng cho rằng
Nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả, hệ quả vụ kiện kia hoàn toàn không liên quan đến mục đích/yêu cầu của
cuộc đấu tranh của toàn thể người Việt Nam Chống Cộng từ 1954 đến nay nên những Người Lính VNCH như
ông và thế hệ kế tục như Ánh không có liên hệ về vật chất, tinh thần nào trong vụ nầy.
Về điểm thứ nhất, Ánh rất ngạc nhiên khi ông cho rằng có liên hệ thân tình với Ánh chỉ vì ông quen biết với vài
người anh họ của Ánh mà ông đã nêu đích danh trong thư. 2 trong số 3 vị này đã qua đời từ lâu, và Ánh quả
thật không vui chút nào khi ông nêu đích danh 2 người quá cố trong gia đình Ánh một cách tùy tiện như vậy
trên các diễn đàn công cộng để tạo uy tín cho chính ông. Việc Ánh và ông PNN cùng xuất hiện và cùng giới
thiệu chung một vài mục trong chương trình ca nhạc của Asia cách đây nhiều năm không có nghĩa rằng giữa
ông và Ánh có một mối liên hệ son sắt nào. Đó là lần đầu tiên Ánh gặp ông PNN và từ đó đến nay chưa hề
gặp lại hay liên lạc với ông dưới bất cứ hình thức nào. Như vậy thì Ánh với ông PNN thân cũng không hề
thân, mà đồng chí cũng không hề là đồng chí. Hơn nữa, nếu quả thật ông PNN thương mến và muốn đối xử
thân tình với Ánh, thì ông đã tìm cách liên lạc riêng với Ánh để góp ý như người nhà rồi. Việc ông viết một
bức thư ngỏ và cho phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn không phải là lối cư xử của một người thân hay đồng
chí. Trái lại, nó cho thấy lời ông viết trong thơ và việc ông làm không hề đi đôi với nhau.
Còn về điểm thứ hai, vụ kiện này có phải là một việc cá nhân giữa bà HDT và báo NV hay không, thì Ánh hoàn
toàn không đồng ý với quan điểm của ông PNN như đã trình bày qua những câu hỏi vừa rồi, thưa anh.
Ký giả Hồng Phúc
Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn hôm nay, chị DNA có lời tâm tình nào nữa cho thính giả của Đài Phát
Thanh VN không ạ ?
KHG Dương Nguyệt Ánh
Ánh xin tha thiết kêu gọi tất cả người Việt quốc gia hãy suy xét về một điểm then chốt sau
đây: một bên là tờ SGN từng đặt vấn đề về một số nhân vật cộng đồng hay lịch sử. Chúng
ta có thể đồng ý hay không đồng ý với những bài bình luận này. Những người nhận xét tích
cực sẽ cho rằng đó là thiên chức của người làm báo, có quyền thắc mắc và có quyền đặt
câu hỏi để rộng đường dư luận. Những người nhận xét tiêu cực sẽ cho rằng đó là hình thức
bôi nhọ. Còn những cá nhân bị công kích và những người ủng hộ những vị đó chắc chắn là
rất bực bội. Còn một bên là tờ NV với những lời lẽ công khai nhục mạ TOÀN THỂ quân
dân VNCH không chưà một ai, như bài của Sơn Hào, hay ca tụng Hồ Chí Minh như bài Con Vẫn Noi Gương
Bác, hay thơ chúc tết ca ngợi các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đăng công khai trên báo NV. Nếu những ai
trong số chúng ta đã từng bực tức vì cho rằng SGN đã bôi nhọ một số cá nhân trong hàng ngũ Quốc Gia, thì
thiết tưởng chúng ta càng cần phải có phản ứng quyết liệt nhiều hơn nữa khi tờ NV công khai nhục mạ các
chiến sĩ VNCH, chính thể VNCH là “làm tay sai cho giặc Mỹ, có nợ máu với nhân dân…”, rồi nhục mạ các vị
linh mục công giáo là làm gián điệp cho CIA. Là những người tị nạn CSVN và là những người đã từng chịu ơn

các chiến sĩ VNCH, là những công dân cuả chế độ VNCH và đã từng được hưởng tự do, no ấm ở miền nam
VN, chúng ta không thể chấp nhận và dung túng cho một diễn đàn như tờ NV được.
Nếu tờ NV tiếp tục thắng và cộng đồng người Việt quốc gia không phản kháng bằng mọi cách, thì hậu quả gần
là tờ SGN sẽ phải đóng cửa và cộng đồng chúng ta do đó sẽ mất đi một diễn đàn chống Cộng mạnh mẽ. Hậu
quả xa và quan trọng hơn là tờ NV sẽ thành công trong việc dằn mặt và làm nhụt chí những ai đã, đang hay
sẽ tổ cáo những việc làm thân cộng của báo NV. Rồi đây nhưng tờ báo chống cộng khác của chúng ta sẽ
ngại bị kiện như tờ SGN, sẽ ngại bị cộng đồng bỏ rơi, những ai muốn ủng hộ lên tiếng thì ngại bị chê bai hay
tệ hơn nữa là bị chửi bới, mạ lỵ như Dương Nguyệt Ánh hay Lữ Anh Thư. Chẳng lẽ chúng ta đã phải bỏ quê
hương ra đi để tị nạn CS mà ngày nay chúng ta lại đầu hàng CSVN thêm một lần nữa sao, thưa quý vị. Ánh
xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta cương quyết, cương quyết không đầu hàng CSVN.

