
Raṇg sáng ngày 23-5-2016 Tổng thống Obama đã từ chuyên cơ Air-force-one bước xuống phi 

trường Nôị Bài, mở đầu cho chuyến viếng thăm Viêṭ Nam 3 ngày. Tháp tùng Tổng thống là môṭ 

phái đoàn hùng hâụ, con số nhân sự lên đến hơn 1.000 người. Chuyến đi của Tổng thống đã 

được chuẩn bi ̣từ 1 năm trước với môṭ dàn cố vấn chuyên viên nhà nghề tràn đầy kinh nghiêṃ. 

Gần ngày lên đường, môṭ số Thượng Nghi ̣Si ̃& Dân Biểu My ̃gởi thin̉h nguyêṇ thư yêu cầu Tổng 

thống lưu ý chính quyền Việt Nam về nhân quyền, trong đó có nêu đích danh môṭ số tù nhân 

lương tâm (Có thể hiểu rôṇg ra các vi ̣dân cử My ̃là nhân dân My)̃. Ngoài ra, Tòa Bac̣h Ốc còn 

mời một số nhân vâṭ tiêu biểu của Côṇg đồng Việt Nam taị My ̃vào găp̣ Tổng thống hầu Tổng 

thống trao đổi để được biết nguyêṇ voṇg của Cộng đồng (Thâṭ đúng bài bản). 

Kẻ viết bài nầy mù tiṭ về chính tri ̣nên không bàn đến khía caṇh nầy. Tôi chi ̉nêu lên tính đaọ đức, 

cũng như cuôc̣ chiến giữa Thiêṇ và Ác luôn diễn ra bất tâṇ giữa loài người, nhất là hiêṇ nay nhân 

loaị đang trên con đường toàn cầu hóa. 

Gần như sau nghi thức Welcome, nhà lãnh đaọ Hoa Kỳ liền móc túi lấy ra món quà "dỡ bỏ liṇh 

cấm vâṇ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam" coi như món quà đầu tiên Tổng thống của môṭ 

siêu cường biếu cho nước chủ nhà (cho không - biếu không). 

Sáng hôm sau, ngày làm viêc̣ thứ nhì, Tổng thống Obama đến Trung tâm Hôị nghi ̣Quốc gia đoc̣ 

bài diễn văn thời thượng, bằng những lời chấp cánh. 

Như đã nói ở trên, dàn cố vấn của Obama là những chuyên viên tài ba, nghiên cứu sâu rôṇg 

(trong đó có 1 phu ̣nữ là người Việt Nam), cho nên bài phát biểu của OBAMA vô cùng súc tích, 

xuyên suốt hết lic̣h sử Việt Nam, trong đó có thơ Lý Thường Kiêṭ, thơ Nguyễn Du. Có nhac̣ của 

Văn Cao, Triṇh Công Sơn. Có tư tưởng của Phan Châu Trinh, có triết lý của thiền sư Nhất Haṇh... 

Đan xen với những điều nầy là những lời bóng gió xa xôi: Nước lớn không được ăn hiếp nước 

nhỏ. Nhân quyền và tự do moị măṭ, bao gồm cả Internet. 

Nhưng đúng là " cởi ngựa xem hoa". Ở thời đaị @ nầy, moị viêc̣ trên thế giới vừa xảy ra thì tất 

cả moị người đều biết. Vâỵ mà chi ̉trước khi OBAMA đăṭ chân xuống phi trường có mấy tiếng 



đồng hồ, chính quyền Việt Nam đã đàn áp biểu tình ôn hòa môṭ cách thô baọ, dã man, OBAMA 

vẫn thản nhiên xem như không có chuyêṇ gì xảy ra. 

OBAMA đâu biết rằng, chó nghiêp̣ vu ̣My ̃là những con chó được huấn luyêṇ, còn chó nghiêp̣ vu ̣

Việt Nam là những con người được huấn luyêṇ nên tinh vi và đôc̣ ác bôị phần. 

Nhân loaị đang đứng trước bờ vực chiến tranh hủy diêṭ. Vũ khí sát thương càng lúc càng hiêṇ 

đaị tinh vi, nhất là từ khi có computer nhâp̣ cuôc̣. 

Để kìm hảm chiến tranh chi ̉có đaọ đức, lòng nhân ái. Bên Phâṭ giáo từng kêu goị " Tâm bình 

Thế giới bình". 

Xin nhắc laị cuôc̣ chiến gay gắt hôm nay là cuôc̣ chiến giữa Thiêṇ và Ác. Tình hình đáng bi quan 

là bên phía Thiêṇ cứ lùi dần. Chủ nghiã Côṇg sản đang ở vào giai đoaṇ cáo chung thì cực-đoan 

khủng bố hiêṇ hình, mức đô ̣càng lúc càng khốc liêṭ, từ Al-quaeda đến IS là môṭ bước tiến dài 

của sự tàn baọ vô nhân tính. 

Ngay trong năm đầu của thế kỷ 21, nước My ̃đã gánh chiụ hâụ quả năṇg nề, thảm khốc. Hơn 

3.000 con người đã thiêṭ maṇg taị World Trade Centre. Ho ̣chết vì cái gì? 

Lòng thành thâṭ thẳng ngay, tính liêm si ̉của mỗi con người cần phải được củng cố - nhất là người 

lãnh đaọ. 

Chính quyền My ̃theo đuổi muc̣ tiêu tiêu diêṭ trùm khủng bố Bin-Laden trong 1 thâp̣ kỷ mới tiêu 

diêṭ được hắn. Nhưng giết bin-Laden chi ̉xoa diụ được nỗi đau của gần 1 triêụ thân nhân gần xa 

của hơn 3.000 naṇ nhân và nhân dân My,̃ chớ không hề làm cho naṇ nhân sống laị. Vừa triêṭ tiêu 

được bin-Laden nầy thì lâp̣ tức có bin-Laden khác lên thay. Thâṃ chí 1 tổ chức khủng bố khác 

là IS ra đời còn dã man, tàn baọ, vô nhân tính hơn Al-quaeda rất nhiều. 

Sao không tiêu diêṭ những mầm mống tôị ác từ trong trứng nước? Sự ruṭ rè chùn bước của 

những người đứng về phía Thiêṇ đã taọ cơ hôị cho phía Ác sinh sôi nẩy nở như môṭ căn bêṇh 

ung thư ác tính. VN mới chi ̉đàn áp biểu tình ôn hòa bằng dùi cui, tra tấn... Nhưng hiêṇ tượng 

tàn sát như Thiên An Môn chi ̉là vấn đề thời gian. 

OBAMA nói: "Gần đây hơn, trong 2 thâp̣ kỷ qua, VN đã đaṭ được những tiến bô ̣vượt bâc̣..." chúng 

tôi có thể nhìn thấy sự phát triển của VN qua những tòa nhà choc̣ trời ở Hà Nôị và Thành phố Hồ 

Chí Minh..." 

Xin ông hãy so sánh môṭ cách công bằng hơn: Sau Hiêp̣ điṇh Geneve 1954, Miền Nam Việt Nam 

chi ̉có 1/2 nước do chính phủ của chế đô ̣dân chủ tự do lãnh đaọ, chi ̉sau 5 năm xây dựng (song 

song với sự phá hoaị của Cán bô ̣Côṇg sản nằm vùng của Miền Bắc cài laị) nửa nước Việt Nam 

ở phía Nam đã phát triển đến mức đô:̣ Thủ Tướng Lý Quang Diêụ của Singapore coi là niềm mơ 

ước của nước Ông (1960). 

OBAMA tỏ vẻ hồ hởi trước sự kiêṇ hàng chuc̣ triêụ người Việt Nam nối maṇg Internet, Facebook 

và Instagram để lên tiếng về những điều mình quan tâm, như viêc̣ cứu những hàng cây cổ thu ̣ở 

Hà Nôị. 

Sao không đưa ra 1 thí du ̣rất thời thượng là nước biển bi ̣nhiễm đôc̣, cá chết trắng doc̣ theo bờ 

biển Miền Trung... Và nhiều thí du ̣Facebook khác nữa? Và số phâṇ của những người sử duṇg 

Facebook ôn hòa đó ra sao? 

Vì muốn làm baṇ với chính quyền Việt Nam mà OBAMA đã vôị tâng bốc 1 chính quyền vô lương 

dối trá, hâụ quả của viêc̣ nầy là nhân dân Việt Nam sẽ chiụ sự đàn áp năṇg nề hơn. 



Trong 1 phân đoaṇ khác, bài diễn văn nhắc nhở dân tôc̣ Việt Nam (nhất là giới trẻ) "Tương lai 

dân tôc̣ nằm trong tay các baṇ". Lời khuyên nầy đúng trong moị trường hợp, từ 1 cá nhân đến 

gia đình và nói rôṇg ra trên bình diêṇ của môṭ quốc gia. Nhưng xin nhắc laị 1 sự kiêṇ cũng gần 

đây thôi: Hiêp̣ điṇh Paris 1973 (lúc đó Tổng thống còn là 1 teenage 11 tuổi). Kiến trúc sư của hiêp̣ 

điṇh phía My ̃là Tiến sĩ Kissinger (Bô ̣trưởng ngoaị giao) và Lê Đức Tho ̣phía Công sản Bắc Viêṭ. 

Đó là 1 Hiêp̣ điṇh bức tử 1/2 nước Việt Nam ở phía Nam vi ̃tuyến 17. Hiệp định có kèm theo Bản 

phu ̣đính các biêṇ pháp chế tài của Quốc tế nếu có bên nào vi phaṃ . 

Nhưng thực tế là ngay ngày Hiệp định có hiêụ lực, Cộng sản Bắc Viêṭ đã công khai vi phaṃ: điều 

quân từ Miền Bắc Việt Nam qua ngả Lào và Campuchia, phối hợp cùng lực lượng quân sự có 

sẵn taị Miền Nam, mở các đợt tiến công qui mô uy hiếp Miền Nam. My ̃phản ứng ra sao: Môṭ măṭ 

làm ngơ, măṭ khác cắt viêṇ trợ cho chính quyền Miền Nam xuống còn 1/2 và thâṃ chí còn hăm 

he cắt toàn bô.̣ 

Rồi hâụ quả không tránh khỏi là Miền Nam sup̣ đổ vào ngày 30-4-1975. Và thảm traṇg cho Việt 

Nam sau ngày ấy như thế nào thì moị người trên Thế giới đều nhìn thấy. Như vâỵ tương lai của 

Miền Nam Việt Nam có nằm trong tay của nhân dân Miền Nam không? Xin để cho sự khách quan 

trả lời. 

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 3 ngày Tổng thống My ̃và phái đoàn đến làm viêc̣ taị quốc 

gia đến thăm, phía My ̃có yêu cầu được trao đổi với 15 nhà hoaṭ đôṇg xã hôị dân chủ, có danh 

sách hẳn hoi. Cuối cùng chi ̉có 6 người đến được, còn 9 người còn laị , ho ̣bi ̣ngăn cấm bằng đủ 

cách: giữ không cho ra khỏi nhà hoăc̣ bi ̣đưa lên xe chaỵ lòng vòng chờ cho đến hết giờ... 

Còn nữa, sau khi Tổng thống và phái đoàn ra về, nhà cầm quyền Việt Nam đã cho biên tâp̣, gaṇ 

loc̣, cắt bỏ bớt những câu nào không có lợi cho chế đô,̣ bài diễn văn của Tổng thống đoc̣ trước 

quốc dân Việt Nam rồi mới dic̣h ra Viêṭ ngữ để phổ biến cho toàn dân. 

Đó là nguyên tắc của chính quyền Cộng sản Việt Nam, môṭ nguyên tắc lừa bip̣ dối trá, đổi trắng 

thay đen. Thế mà chính quyền My ̃hoàn toàn không có phản ứng. Đó là nguyên tắc ngoaị giao 

chăng? Hay một lần nữa phía Thiêṇ chùn bước và thuṭ lùi, taọ cơ hôị cho phe Ác tung hoành. 

Khi bắt tay chủ tic̣h nước Việt Nam , Tổng thống có nghi ̃rằng đây là người đaị diêṇ cho 90 triêụ 

dân Việt Nam hay là đaị diêṇ của 3 triêụ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? 

Để kết luâṇ bày nầy, tôi xin bỏ ngỏ cho môṭ kết luâṇ mở, nghiã là tùy theo phán xét của từng 

người. Tôi chi ̉xin nhắc laị cái tựa bài: "Xin cám ơn TT OBAMA", những ngôn từ của tựa bài hoàn 

toàn đúng với nguyên tắc từ ngữ Ngoaị Giao. 

 

Môṭ cựu quân nhân SQ/TB 

(Được chính Tác giả cho phép đăng) 

* “cởi ngựa xem hoa” ≠ cỡi ngựa xem hoa” 

 


