
HÒA GIẢI VỚI AI ? CÁCH NÀO ? 

 
 

Trần Đại Nam (Danlambao) - Nếu bạn đã từng chịu cảnh cha mình bị tống đi cải tạo, gia đình 

bị đẩy đi nơi rừng sâu núi thẳm Kinh Tế Mới, anh chị em đi vượt biên chết sông chết biển, bây 

giờ đối diện với chính cái thằng đã gây ra những thảm cảnh ấy cho mình và nghe nó nhơn 

nhơn dạy đời: “thôi bỏ hết đi! thù hận làm gì…về bắt tay với tụi tui xây dựng quê hương…”, 

máu nóng sôi lên và bạn cho nó một đạp thì cũng là chuyện thường tình. 

Nhưng hôm nay ta thử một lần nghe lời Phật dạy “xóa bỏ hận thù” mà phân tích xem có cửa 

nào để mình hoà giải với nó không? Vì nếu không nó lại cứ leo lẻo bảo mình là thù dai. Thật 

ra vấn đề tưởng khó nhưng đơn giản lắm, đó là: Ai hoà giải với ai, ai phải hòa giải và hoà 

giải như thế nào? 

AI HOÀ GIẢI VỚI AI? 

Có ba nhóm đối tượng cần được đem ra bàn ở đây đó là: 

- Hòa giải giữa người Việt Quốc Gia và Người Việt Cọng Sản. 

Theo tôi thì quá muộn để nói chuyện hòa giải cho hai đối tượng này vì hiện nay chẳng còn 

một người Cộng Sản nào ở Viêt Nam cả. Có chăng chỉ còn những kẻ mượn danh Cộng Sản để 

bám lấy quyền lực và lợi ích phe nhóm mình, những kẻ độc tài muốn được độc quyền thống 

trị hòng thoải mái vơ vét, và những kè cơ hội đang “đục nước béo cò”. 

- Hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại. 

Hai đối tượng này chẳng có hiềm khích gì với nhau, bằng chứng là hàng chục tỷ đô Việt Kiều 

gởi về nước và hàng trăm ngàn người về thăm bà con ở quê đã chứng minh điều đó. Đây cũng 

không phải là đối tượng cần hòa giải. 

- Hòa giải giữa những người đang nắm quyền lực nhân danh Đảng Cộng Sản và tất cả tầng 

lớp nhân dân chịu sự ảnh hưởng bởi những chính sách của nhóm người này, bao gồm cả Người 

Việt Trong Nước và Người Việt Hải Ngoại. 
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Đây là hai đối tượng đã và đang có rất nhiều mâu thuẫn với nhau rất cần được hòa giải, vây 

thì: 

HÒA GIẢI NHƯ THẾ NÀO ? 

Không khó lắm đâu nếu như phía những người cầm quyền thật lòng. 

- Với quá khứ 

Những việc sai trái nhà cầm quyền đã làm trong quá khứ như: Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, 

Nhân văn giai phẩm, ép buôc hàng triệu thanh niên miền Bắc bỏ mình vì một cuộc chiến phi 

nghĩa, đối xử tàn bạo với quân dân cán chính miền Nam, đánh tư sản, chiếm nhà, cướp đất, 

đẩy hàng triệu người vượt biên khiến hàng triệu gia đình tan nát… vv. Những người đang nắm 

quyền hãy sòng phẳng với quá khứ trước đã, hãy tuyên bố anh đã sai và xin lỗi những nạn 

nhân của anh, đồng thời giải quyết những hậu quả của những việc sai trái ấy. 

- Với hiện tại 

Trả lại cho dân tất cả các quyền mà anh đã cướp đi như: quyền sở hữu đất đai, tự do phát 

biểu, tự do hôi họp, tự do ứng cử và bầu cử, quyền được thành lập đảng phái và tham gia 

chính quyền, tự do báo chí, tự do học thuật, tự do đi lại…vv. Những người cầm quyền phải có 

trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy một xã hội dân chủ, đa Nguyên, đa đảng, thượng tôn luật 

pháp, không phân biệt đối xử với bất cứ nhóm người nào, sắc tộc nào, tôn giáo nào, đảng 

phái nào…vv. Những chính sách phân biệt đối xử cần được bỏ ngay lập tức như: Việt Kiều 

không được mua nhà, phài đăng ký mới được giữ quốc tịch, muốn về thăm quê phải xin 

visa…vv. 

Để làm được những điều tôi nói ở trên thì không ai khác mà chính là những người đang nắm 

lấy quyền hành. Đúng, chính các người mới là những người phải mở lòng ra mà thật tâm hòa 

giải. Nếu các người làm được những điều tôi nói thì dù chúng tôi có muốn không hòa giải cũng 

không được, còn ngược lại thì dù có gởi ra một trăm ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không ăn 

thua. 

Đừng nói suông nữa mà hãy làm đi. ! 

 

Trần Đại Nam 
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