Xin Đừng Gọi Tôi là 'Việt Kiều'
Tôi có phải là 'việt kiều' không?
Tôi sinh ra và lớn lên tại miền Nam
Từ lúc mới sinh ra đời cho đến 1954, tôi là dân của thuộc địa Pháp
Từ 1954-1975 tôi là Công dân của nước VNCH
Sau 75 tôi là tên tù với tội danh 'lính đánh thuê cho đế quốc mỹ' chống phá nhân dân và 'kách mạng'. Từ đó
đến năm 1990 tội bị coi như đứa con hoang ngay trên đất nước của mình. Con bà phước
Năm 1990 tôi 'qui mã' .Tại văn phòng của INS, tôi được một nhân viên phát cho tôi cái mẫu I-94. Bà nhân viên
bắt tay và chúc mừng, bà nói từ nay 'Sir' có thể đi xin việc làm .
Nhìn vào mẫu I-94, ô ghi quốc tịch, có chữ 'stateless' - vô tổ quốc - làm tôi tủi thân. Tôi thắc mắc, bà nhìn tôi
và cười. Bà giải thích vì Sir không có 'government'. Tôi buồn 5 phút. Như vậy tôi vẫn còn là 'con bà phước',
sống lưu vong trên đất người.
Mãi đến năm 1995 ,tôi có dịp thoát cái 'kiếp' chó má này. Qua bao nhiêu lời khai, lời tuyên thệ trước tòa án, tôi
'take the oath' rằng tôi không phải là thằng cộng sản, tôi không ở trong tổ chức nào của cs, tôi không làm tay
sai cho cs, v…v… Và cho tới nay tôi vẫn 'keep promise', nhất định không 'break' nó.
Thế là từ năm 1995 đến nay tôi chính thức là công dân của 'Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ'
Tôi đến mỹ với tư cách 'tỵ nạn chánh trị' - political refugee - hay nói cách khác tôi là người tỵ nạn cộng sản
[tncs].Trong hồ sơ lý lịch của tôi họ cũng ghi như vậy. Đó là diễn tiến 'lý lịch' của tôi hết sức rõ ràng. Ngoài việc
là một công dân của Hoa Kỳ, tôi vẫn còn giữ căn cước Tị Nạn CS nữa. Do đó làm ơn làm phước đừng gọi
tôi là 'Việt kiều'.

-------Tiếng Việt miền Nam chữ 'kiều' có nghĩa là cư ngụ. Chữ này để Mỹ gọi những người Việt đang tạm trú tại Mỹ
thì đúng hơn. Nếu nhà nước ta muốn gọi người Việt đang cư ngụ tai ngoại quốc, còn quốc tịch VN, ra đi với
thẻ thông hành [passport] của VNXHCN, họ phải gọi những người này là 'kiều bào'. Chữ 'bào' có nghĩa là 'ruột'
[thịt], cùng chung dòng giống.
Hiện nay Cộng Sản Hà Nội kêu những người tị nạn CS là 'khúc ruột ngàn dặm.' Xin lỗi đừng có xập xí xập
ngầu. Đồng 'bào' con mẹ gì mà khi về xứ sở mình phải xin 'visa'. Đây là khúc 'ruột tượng' ngàn dặm chứa đô
la thì đúng hơn .
Trước 75 ,VNCH gọi những người ngoại quốc sinh sống tại đây là 'kiều dân'
Thí dụ Pháp kiều, Ấn kiều. Những người gốc tàu mà chưa nhập tịch gọi là 'hoa kiều'.

