
NHẬN ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT CỦA LUẬT SƯ HOÀNG 
DUY HÙNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ. 
 
Thiện Ý 
 

     Báo Nhân Dân điện tử và phát hành trên giấy, là cơ quan ngôn 
luận chính thức của Đảng và nước cộng sản Việt Nam, số ra ngày 
29-10-2019, vừa cho đăng tải một bài viết của Ls Hoàng Duy 
Hùng nhan đề “Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người Việt 
ở hải ngoại”.Công luận dường như đang chờ đợi phản ứng của 
những người Việt quốc gia chống cộng. Cho đến khi viết bài nhân 
định này, chúng tôi không rõ đã có ai viết bài hay lên tiếng trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng chống hay tán đồng việc làm 
này của Ls Hoàng Duy Hùng. 

     Bài viết của chúng tôi không có chủ đích chống hay ủng hộ Ls 
Hoàng Duy Hùng, mà chỉ muốn đưa ra một số nhận định khách 
quan về tác giả  và bài viết, tương tự như việc của một thày giáo 
dạy Việt Văn hướng dẫn học sinh nhận xét phê bình một bài giảng  
văn thờiTrung học trong nền giáo dục dưới chế độ dân chủ pháp trị 
Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Việt Nam(1954-1975). Dựa theo trình 
tự cách làm này, bài viết của chúng tôi lần lược trình bày: 

I/- ĐỌC ĐỂ BIẾT TOÀN VĂN BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ 
HOÀNG DUY HÙNG. 

    Để nghị bạn đọc xem toàn văn bài viết “Một góc nhìn về tổ 
chức chính trị của người Việt ở hải ngoại”. của Ls Hoàng Duy 
Hùng ở cuối bài viết (*) 

II/- GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ. 

      Trong phần giới thiệu bài viết, báo Nhân Dân viết: “Luật sư 
Hoàng Duy Hùng là người Mỹ gốc Việt ở Houston (Hiu-xtơn, Mỹ) 
và là cựu Ủy viên Hội đồng của thành phố này. Như đã đôi lần 
công khai tâm sự, ông cho biết mấy chục năm trước từng hoạt 



động chống đối Việt Nam, song từ khi nhận ra lòng yêu nước của 
mình đặt không đúng chỗ, ông đã tự điều chỉnh và thay đổi.”. 

     Mở đầu bài viết Ls Hoàng Duy Hùng cũng tự giới thiệu về 
mình như sau: “Năm 1975, khi đang là cậu bé 13 tuổi, tôi cùng gia 
đình sang Mỹ. Là hậu duệ của “Việt Nam cộng hòa” (VNCH) nên 
lúc đó tôi suy tư theo cách suy tư của người VNCH chống lại cộng 
sản. Năm 1983 vào đại học, tôi tiếp xúc với nhiều đảng phái, tổ 
chức của người Việt ở hải ngoại. Tổ chức đảng phái nào cũng 
mong muốn có những người “trẻ” như tôi lúc đó tham gia để phát 
triển tổ chức. Cuối cùng tôi tham gia “Mặt trận Việt Nam tự do” 
của các ông Hà Thúc Ký, Nguyễn Văn Kim. Đến năm 1996, tôi gia 
nhập “Đại Việt cách mạng đảng” của ông Hà Thúc Ký. Cuối năm 
1999, tôi chính thức rời khỏi đảng này vì thấy lãnh đạo của tổ 
chức “tranh giành quyền lực” hơn là “lo cho nước, cho dân” như 
họ vẫn tuyên truyền.” 

     Như vậy là tác giả Hoàng Duy Hùng năm nay khoảng 57 tuổi, 
kém người viết khoảng gần 20 tuổi, cũng không còn trẻ gì, không 
xa lạ với nhiều người.Đối với người viết, Ls Hùng ở chung một 
thành phố và có mối giao tình tốt hơn 20 năm qua.Tôi nhận xét Ls 
Hùng là một người có tài hùng biện, kiến thức rộng, có kinh 
nghiệm hoạt động trong đấu tranh chống cộng cho mục tiêu dân 
chủ hóa Việt Nam; có bản lãnh, dám nói giám làm những gì mình 
cho là hay, là có lợi cho đất nước, sẵn sàng đương đầu với nghịch 
cảnh, chấp nhận mọi áp lực bất cứ từ đâu tới. Mặc dầu có nhiều bất 
đồng chính kiến với chúng tôi và những hành động chủ quan của 
Ls Hùng có thể đúng, có thể  sai. Nhưng chúng tôi tôn trọng. Vì đó 
là quyền tự do tư tưởng và hành động của mỗi người sống trong 
một đất nước dân chủ bậc nhất như Hoa Kỳ này. Và vì chúng ta 
đang cùng đấu tranh cho một nền dân chủ sớm hình thành tại Việt 
Nam, nên càng cần phải tôn trọng bất đồng chính kiến, quyền tự do  
biểu đạt của người khác. 



     Đầu năm nay (2019) tác giả Hoàng Duy Hùng có mời chúng tôi 
tham gia “đối luận” trong các chương trình do ông phụ trách trên 
vài đài truyền hình ở địa phương, tổng cộng khoản 5 giờ đồng hồ. 
Trong các chương trình đối luận này, với chủ đề liên quan đến một 
số vấn đề căn bản của Việt Nam,  như (1) vấn đề chống cộng,(2) 
chế độ độc tài toàn trị độc đảng hay chế độ dân chủ pháp trị đa 
đảng thích dụng cho Việt Nam… Ls Hùng đề nghị chúng tôi trình 
bày nhận thức quan điểm đứng trên lập trường của người Việt quốc 
gia chống cộng. Ls Hùng sẽ “phản biện” theo lập trường, quan 
điểm của đảng và nhà nước CSVN. (Các cuộc “đối luận này đã 
được phát tán rộng rãi trên mạng internet và còn lưu trên youtub. 
Đọc giả có thể tìm coi). 

III/- ĐẠI Ý VÀ CHỦ ĐÍCH. 

      1.- Đại ý và chủ đích bài viết: 

     Đã được tác giả Hoàng Duy Hùng viết rõ như sau: “Những gì 
tôi viết trong bài này là trải nghiệm của bản thân tôi trong hơn 30 
năm để chia sẻ với các bạn trẻ, ngõ hầu giúp các bạn tránh đi vào 
vết xe mà tôi đã đi, tốn biết bao nhiêu công sức, thời giờ, tâm 
huyết, tưởng là mình đóng góp xây dựng đất nước mà trên thực 
tế lại làm công cụ cho những mưu đồ tham vọng của nhóm này, 
người nọ…” 

     Đồng thời cũng được báo Nhân Dân giới thiệu chủ đích bài 
viết được cho đăng tải như sau: 

    “Trong bài viết gửi Báo Nhân Dân mới đây, ông phác họa bức 
tranh về các tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại, hy vọng 
qua đó mong giúp các bạn trẻ có thêm kinh nghiệm, đồng thời có 
thể rút ra một số bài học, tránh đi vào vết xe mà ông đã trải qua. 
Báo Nhân Dân coi đó là thái độ chân thành và có trách nhiệm, xin 
giới thiệu để bạn đọc tham khảo…” 

IV/- NHẬN ĐỊNH. 



     Sau khi đọc bài“Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người 
Việt ở hải ngoại” của tác giả Hoàng Duy Hùng, chúng tôi có một 
số nhận định như sau: 

     1.- Nội dung bài viết về những kinh nghiệm bản thân một 
thời hoạt động chống cộng đã đưa đến nhận xét về thực trạng 
phân hóa, của các đảng phái và tổ chức chống cộng ở hải ngoại 
là đúng với thực tế dã được nhiều người Việt quốc gia chống 
cộng nói đến hay viết ra, trong đó có cá nhân người viết.  

     Do đó, chẳng cần Ls Hùng viết ra thì ai cũng đã biết thực trạng 
tiêu cực này của phe quốc gia chống cộng, nhất là qua hệ thống 
tình báo “nằm vùng”, Việt cộng còn biết rõ hơn ai hết, biết nhiều 
hơn thế nữa tình hình nội bộ của những người quốc gia chống cộng 
ở hải ngoại. 

     2.- Tuy nhiên, có sự khác biệt về cách thể hiện và chủ đích 
của Ls Hùng so với phần đông những người quốc gia chống 
cộng bao lâu nay. 

    -  Phần đông những người Việt quốc gia chống cộng phơi bày 
thực trạng phân hóa trong các chính đảng và tổ chức chống cộng ở 
hải ngoại như một yếu điểm thực tế khó tránh cần được sửa chữa, 
chấn chỉnh để tạo thế lực đoàn kết thống nhất chống cộng có hiệu 
quả.Nhưng không hối tiếc về những hoạt động chống cộng bấy lâu 
nay như Ls Hùng. Sự phơi bày này được truyền đạt trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng tự do.  

     - Trong khi bài viết của Ls Hùng phơi bày thực trạng phân hóa 
nội bộ của phe chống cộng trên diễn đàn báo Nhân Dân, cơ quan 
ngôn luật chính thức của đảng CSVN, mà người Việt quốc gia 
chống cộng vẫn đang coi  là “đối phương” nên mới có vấn đề dị 
nghị. Dường như tác giả có chủ đích  dùng thực trạng tiêu cực này 
để cho mọi người thấy công cuộc chống cộng của người Việt quốc 
gia bao lậu nay không có hiệu quả, mà chỉ đưa đến hậu quả là sự 
phá hoại đất nước, gây khó khăn cản trở cho nhà đương quyền thực 



hiện các chủ trương làm lợi cho đất nước; mà nếu như không có 
các hoạt động chống cộng Việt Nam sẽ phát triển nhanh và nhiều 
hơn…Vì thế, khiến ông “phản tỉnh, hối tiếc” quá khứ đã tham gia 
các hoạt động chống cộng trong các đảng phái quốc gia và lên 
tiếng kêu gọi thế hệ trẻ,  rằng “Những gì tôi viết trong bài này là 
trải nghiệm của bản thân tôi trong hơn 30 năm để chia sẻ với các 
bạn trẻ, ngõ hầu giúp các bạn tránh đi vào vết xe mà tôi đã đi, tốn 
biết bao nhiêu công sức, thời giờ, tâm huyết, tưởng là mình đóng 
góp xây dựng đất nước mà trên thực tế lại làm công cụ cho những 
mưu đồ tham vọng của nhóm này, người nọ.” 

      Nhận thức và quan điểm trái chiều trên của Ls Hoàng Duy 
Hùng chúng tôi đã có dịp “phản bác” trong cuộc đối luận trên 
truyền hình với ông. Rằng không phải các hoạt động chống cộng 
của các tổ chức hay cá nhân trong khối người Việt quốc gia đã 
ngăn cản nhà cầm quyền CSVN làm những điều tốt đẹp cho 
đất nước, mà chính những hoạt động chống cộng này đã thúc 
đẩy buộc được nhà cầm quyền CSVN đã phải làm những điều 
tốt đẹp cho đất nước.  

     Thật vậy, nếu không, làm gì có được một thực tế Việt Nam tiến 
bộ nhiều mặt như hôm nay. Về kinh tế đã phát triển, đời sống nhân 
dân ngày một cải thiện.Về chính trị làm gì có chuyện Việt cộng tự 
nguyện tự giác từng bước trả lại các quyền dân chủ, dân sinh, nhân 
quyền cho người dân, so với thời kỳ “xây dựng chủ nghĩa xã hội” 
thất bại thảm hại (1975-1995), với toàn quyền sinh sát người dân. 
Đồng thời, bản thân đảng CS và chế độ XHCN tại Việt Nam liệu 
có biến chất, biến thể trở thành “đảng và chế độ Đỏ vỏ (CS độc 
tài) Xanh lòng (tư bản thị trường tự do)’ như hiện nay… Nhất là 
nếu không có các hoạt động chống cộng liên tục hơn 44 năm qua, 
dù có nhiều khiếm khuyết tiêu cực khó tránh, nhưng đã là một 
trong những lực đẩy, lực xoay cùng chiều đẩy đưa CS về hướng 
dân chủ, trong môi trường “mật ngọt kinh tế thị trường”. Cộng 
sản Việt Nam coi đây là nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch và luôn nhắc nhở các đảng viên cảnh giác. Thế nhưng 



thực tế vẫn không ngăn cản được hiện tượng có thật “tự diễn biến, 
tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng và cả chế độ. Thành ra, miệng 
thì “chống điễn biến hòa bình”, nhưng chân vẫn bị “diễn biến 
hòa bình” lôi đi không cưỡng lại được. Vì sao? 

     Vì đó là quy luật “lượng đổi, chất đổi” theo “duy vật biện 
chứng” của chủ nghĩa cộng sản mà họ đã du nhập Việt Nam làm 
tan hoang đất nước, như chúng tôi đã trình bày, chứng minh trong 
nhiều bài viết. Đó là thực tế Việt Nam đã và đang được dân chủ 
hóa từng bước, cũng có nghĩa là thắng lợi từng bước của Việt 
Quốc đối với Việt cộng, tiến đến dân chủ hoàn toàn ở cuối quá 
trình chuyển đổi tịnh tiến theo quy luật duy vật biện chứng 
“Lượng đổi chất đổi”, như nước đun sôi đến 100 độ thì bốc hơi. 
Nghĩa là “lượng dân chủ” tăng tiến dần do các lực đẩy, lực xoay 
cùng chiều về phía dân chủ, trong đó có “lực đấu tranh chống 
cộng” dưới nhiều phương thức của người Việt Quốc gia  ở hải 
ngoại và nhân dân trong nước hơn 44 năm qua; đã đẩy đưa “chất 
độc tài CS” tiêu vong dần, đánh dấu bằng những bước lùi về phía 
dân chủ của nhà cầm quyền độc tài CS. Tiến trình này ai cũng có 
thể kiểm chứng qua thực tế hiện nay. Nhà đương quyền Việt Nam 
đã ngày càng phải trả lại nhiều quyền dân chủ, dân sinh cho nhân 
dân trong nước so với 10 năm hay 20 năm trước đây; và cuối cùng 
sẽ phải trả lại hoàn toàn các quyền dân chủ, dân sinh nhân quyền 
cho nhân dân ở cuối quá trình chuyển đổi “chế độ độc tài toàn trị 
CS” (đã xanh lòng chỉ còn đỏ vỏ sẽ tiêu vong) qua chế độ “Dân 
chủ pháp trị” (Xanh vỏ, xanh lòng hoàn toàn sẽ hình thành). 

      Chúng tôi thiết nghĩ, một người học cao hiểu rộng, có bản lãnh 
và lòng yêu nước Việt Nam như ông nói, từng tham gia các hoạt 
động tích cực đi từ chống cộng cực đoan đến chống cộng cấp tiến 
vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước, chắc Ls Hùng phải hiểu rõ chủ 
nghĩa cộng sản là không tưởng, đang ở giờ Thứ 25, biết được diễn 
biến tình hình thực tế trên ở Việt Nam. Thành ra, việc ông gửi một 
bài và được báo Nhân Dân cơ quan ngôn luận của đảng và nhà 
nước CSVN cho đăng tải, chúng tôi đánh giá không có nghĩa là 



ông ta theo CS, là để “dứt khoát” vượt làn ranh Quốc-Cộng qua 
phía bên kia, mà dường như ông chỉ muốn xóa đi làn ranh này cho 
phù hợp với  thực tế không còn nữa? Vì sao?  

     Là vì như chúng tôi đã trình bày trong nhiều bài viết, rằng 
thực tế cũng như thực chất đảng CS và chế độ XHCN đã thực sự 
tiêu vong về mặt bản thể từ lâu rồi. Nói cách khác Việt Nam không 
còn cộng sản theo đúng lý luận Marxism –Leninnism nữa. Chẳng 
qua vì sĩ diện và muốn độc quyền thống trị, đảng và nhà cầm 
quyền hiện nay không dám thú nhận đã sai lầm, nên phải chơi trò 
gian thương “treo đầu dê, bán thịt chó”.  Vì làm gì có cái kiểu 
“Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mà chỉ có “Kinh 
tế thị trường tất yếu theo định hướng tư bản chủ nghĩa” và tất 
yếu thể hiện thuộc tính chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng. 

     Vì vậy, phải chăng việc làm này, tiếp theo nhiều việc làm “cấp 
tiến” khác trong thời gian trước đây, đều là nằm trong tiến trình 
tạo thuận lợi cho Ls Hoàng Duy Hùng thực hiện điều ông gọi là 
“cuộc cách mạng Trắng” ? Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế cho 
thấy, đảng và những người cầm quyền hiện nay, dù “thực chất 
không còn là cộng sản” (Vì là Đảng và chế độ “Đỏ vỏ, xanh lòng 
rồi). Thế nhưng thực tế “chất đa nghi cộng sản” ( thà giết lầm 
hơn tha lầm kẻ địch) vẫn còn trong não trạng của các cựu đảng 
viên CS. Liệu họ có  tin vào thực tâm, thiện chí muốn cộng tác với 
nhà cầm quyền trong nước và tin vào sự tuyên xưng lòng yêu nước 
chân thành của Ls Hùng để tạo cơ hội cho Ls Hùng đem tài năng, 
nhiệt huyết phục vụ đất nước như chủ trương “Cách mạng Trắng” 
của mình? Điều này cũng có nghĩa là Ls Hùng dường như muốn đi 
theo chủ trương chính sách “chống cộng hậu chiến tranh lạnh” 
của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được thực hiện gần 25 năm qua 
(1995-1019). Theo đó Hoa Kỳ đã đổi từ “đối phương Việt cộng” 
(mâu thuẫn đối kháng một mất, một còn) trong chiến tranh qua 
“Đối tác với Việt cộng” (đối lập xây dựng, đôi bên cùng có lợi) ?  



     3.- Tuy nhiên, chúng tôi e ngại rằng bài viết “phản tỉnh 
ngược chiều” (thường là người CS phản tỉnh vì quá khứ sai lầm 
gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, di hại lâu dài cho d8a61t 
nước) của Ls Hùng được báo Nhân dân  cho đăng tải vì họ thấy 
có ích lợi nhất thời cho “Đảng và nhà nước ta” về mặt tuyên 
truyền, chưa chắc đã tin sự chân thành của Ls Hùng mà mở đường 
thuận lợi cho ông phục vụ lợi ích cho đất nước như ông nói.  

     Trong khi đối với khối người Việt quốc gia chống cộng vì mục 
tiêu dân chủ cho Việt Nam, không phải ai cũng nhìn thấy thiện chí 
và cảm thông với sự “Phản tỉnh ngược chiều” về phương thức 
chống cộng cấp tiến (khác phản tỉnh về mục tiêu  lý tưởng của 
chính nghĩa quốc gia). Do đó vẫn có nhiều người bất bình đến 
phẫn nộ coi ông là “kẻ phản bội” nên trong quá khứ xa gần đã có 
những hành động chống đối quyết liệt, bằng nhiều hình thức như 
nhục mạ thậm từ, chụp mũ tay sai CS, đe dọa tính mạng để khủng 
bố tinh thần, ngay từ khi ông khởi động tiến trình thay đổi phương 
thức đấu tranh như ông đã nêu trong bài viết. Nếu giờ đây không 
có ai hay ít người lên tiếng chống đối quyết liệt việc bài viết của 
ông đăng trên báo Nhân Dân như trước đây, theo nhận định của 
chúng tôi có thể là vì:  

   (1) Những người chống cộng bảo thủ cực đoan nay đã quá 
vãng hay cao tuổi không còn sức hay không có khả năng “chính 
biện” để “phản bác” được tài “ngụy biện” của Ls Hùng; hoặc làm 
ngơ vì thấy có làm gì thêm nữa, đến mức cao độ như trước đây 
cũng không có hiệu quả ngăn cản được các hành động “phản bội 
lại chính nghĩa quốc gia”, công khai bênh vực cho “đối phương 
Việt Cộng” và đôi khi miệt thị chê bai nhân cách, lời nói hay hành 
động chống cộng lỗi thời của các cá nhân thế hệ cha chú và các tổ 
chức chống cộng ở hải ngoại vốn có bề dầy kinh nghiệm chống 
cộng một thời…  

   (2) Đối với những người chống cộng cấp tiến trung dung, có 
thể không đồng tình với các hành động “cấp tiến cực đoan” thể 



hiện bao lâu nay cũng như mới nhất là gửi đăng một bài “vạch áo 
cho” Việt cộng” xem lưng” Việt Quốc của Ls Hùng trên báo Nhân 
Dân. Nhưng họ đã giữ im lặng với thái độ  “chờ xem”. Vì có lẽ họ 
cũng cảm thấy sự thay đổi phương thức đấu tranh chống cộng là 
hữu lý, đôi khi cần thiết để có thể có hiệu quả; vì dường như phù 
hợp với biến chuyển tình hình thực tiễn Việt Nam và quốc tế 
chăng?. Nhất là phù hợp với sự thay đổi chính sách đối với Việt 
Cộng của Hoa Kỳ đã khởi động từ lâu (1995) có hiệu quả thực tế, 
kiểm chứng được?   

     (3)Trong khi,những tiêu cực của các đảng phái, tổ chức 
chống cộng như Ls Hùng nêu ra, người ta thấy dù có là sự thật, 
vẫn đã và sẽ không làm mất chính nghĩa và hiệu quả của công 
cuộc “chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt 
Nam” và cũng không phủ nhận được động lực chống cộng chủ yếu 
của những người Việt Quốc gia trước sau gì đều là do lòng yêu 
nước thật sự. Tuy nhiên có nhuồm chút “động lực căm thù” do 
Việt cộng gây ra trên thực tế trong chiến tranh và sau chiến tranh.  

     (4) Sau cùng, sở dĩ không có ai hay ít người lên tiếng chống đối 
Ls Hùng ồn ào như trước đây, là vì những tiêu cực được Ls Hùng 
nêu ra trong bài viết trên báo Nhân Dân, cũng như nhiều tiêu cực 
khác trong nội bộ “phe Việt Quốc” dù có là thực tế, song vẫn 
không làm thay đổi “Chiều hướng mới không thể đảo ngược”. 
Đó là chiều hướng phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử 
Việt Nam, rằng cuối cùng “Dân chủ tất thắng độc tài” (Tất yếu 
sớm muộn Việt Nam phải dân chủ hóa…).Đây là tất yếu phù hợp 
với xu thế thời đại và đáp ứng đúng những yêu cầu của thế chiến 
chiến lược toàn cầu mới: Thị trường tự do hóa toàn cầu về 
kinh tế và dân chủ hóa các chế độ độc tài các kiểu, trong đó có 
kiểu chế độ  độc tài toàn trị cộng sản (Đỏ vỏ Xanh lòng) tại Việt 
Nam. Đây không chỉ là niềm tin có căn cứ, mà là một thực tế đã 
đang, sớm muốn sẽ trở thành hiện thực trên Quê Mẹ Việt Nam. 

Thiện Ý 



Houston, ngày 9-11-2019 

(*) 

Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người 
Việt ở hải ngoại 
Thứ Ba, 29/10/2019, 03:20:15 

Luật sư Hoàng Duy Hùng là người Mỹ gốc Việt ở Houston (Hiu-
xtơn, Mỹ) và là cựu Ủy viên Hội đồng của thành phố này. Như đã 
đôi lần công khai tâm sự, ông cho biết mấy chục năm trước từng 
hoạt động chống đối Việt Nam, song từ khi nhận ra lòng yêu nước 
của mình đặt không đúng chỗ, ông đã tự điều chỉnh và thay đổi. 

Trong bài viết gửi Báo Nhân Dân mới đây, ông phác họa bức tranh 
về các tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại, hy vọng qua đó 
mong giúp các bạn trẻ có thêm kinh nghiệm, đồng thời có thể rút ra 
một số bài học, tránh đi vào vết xe mà ông đã trải qua. Báo Nhân 
Dân coi đó là thái độ chân thành và có trách nhiệm, xin giới thiệu 
để bạn đọc tham khảo. 

Năm 1975, khi đang là cậu bé 13 tuổi, tôi cùng gia đình sang Mỹ. 
Là hậu duệ của “Việt Nam cộng hòa” (VNCH) nên lúc đó tôi suy 
tư theo cách suy tư của người VNCH chống lại cộng sản. Năm 
1983 vào đại học, tôi tiếp xúc với nhiều đảng phái, tổ chức của 
người Việt ở hải ngoại. Tổ chức đảng phái nào cũng mong muốn 
có những người “trẻ” như tôi lúc đó tham gia để phát triển tổ chức. 
Cuối cùng tôi tham gia “Mặt trận Việt Nam tự do” của các ông Hà 
Thúc Ký, Nguyễn Văn Kim. Đến năm 1996, tôi gia nhập “Đại Việt 
cách mạng đảng” của ông Hà Thúc Ký. Cuối năm 1999, tôi chính 
thức rời khỏi đảng này vì thấy lãnh đạo của tổ chức “tranh giành 
quyền lực” hơn là “lo cho nước, cho dân” như họ vẫn tuyên truyền. 
Những gì tôi viết trong bài này là trải nghiệm của bản thân tôi 
trong hơn 30 năm để chia sẻ với các bạn trẻ, ngõ hầu giúp các bạn 



tránh đi vào vết xe mà tôi đã đi, tốn biết bao nhiêu công sức, thời 
giờ, tâm huyết, tưởng là mình đóng góp xây dựng đất nước mà trên 
thực tế lại làm công cụ cho những mưu đồ tham vọng của nhóm 
này, người nọ. 

1 Về các đảng phái trước năm 1975: Các đảng phái thành lập 
trong thời chống Pháp dù chưa đi đúng hướng như “Việt Nam 
Quốc dân đảng” với người sáng lập như Nguyễn Thái Học đều là 
những người yêu nước, nhưng khi ra hải ngoại, những người kế 
thừa lại phân hóa trầm trọng. Họ sử dụng tổ chức và đảng phái làm 
công cụ cho mưu đồ tranh giành quyền lực cá nhân, phe nhóm. 
“Đại Việt” có chủ trương “lãnh tụ chế” với lý do cộng sản là tổ 
chức chặt chẽ thì đấu tranh chống cộng cần có một lãnh tụ để bảo 
vệ bí mật. Điều này là nghịch lý và gây phân hóa trầm trọng để rồi 
ngày càng tách thành nhiều hệ phái, nhiều lãnh tụ, ai cũng cho rằng 
chỉ có họ mới giỏi nhất, mới làm đúng đường lối nhất, những 
người khác là sai, hoặc là theo “đơn đặt hàng của cộng sản”, dẫn 
tới mâu thuẫn và hệ lụy như: 

- Họ kêu gọi đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhưng lại coi cá nhân 
lãnh tụ là quyền lực tối thượng như thần thánh, bất khả xâm phạm, 
hầu như kế sách vạch ra chỉ để chiều theo ý muốn của lãnh tụ. Tôi 
từng góp ý với ông Hà Thúc Ký để phê phán tiêu cực, hoặc góp ý 
xây dựng ý tưởng tích cực mà không theo bè phái thì lập tức bị trù 
dập, bị chụp “cái nón cối”, vì thế tôi quyết định lập tức rời khỏi tổ 
chức này. Trước khi ra khỏi tổ chức, tôi viết thư gửi ông Hà Thúc 
Ký, đóng dấu văn phòng của tôi để chứng nhận điều tôi viết, đề 
nghị trong lúc ông Hà Thúc Ký còn sống thì công khai trực diện 
với tôi, còn không thì sau khi ông mất, những gì tôi viết về ông là 
từ lương tâm của tôi chứ không phải từ động lực nào khác. Và tôi 
không có chút áy náy. 

- Vì xây dựng trên quan niệm “lãnh tụ chế” nên lãnh đạo các đảng 
phái của người Việt ở hải ngoại sống trong ảo tưởng, họ nghĩ rằng 
một ngày nào đó mình nắm quyền điều hành đất nước, quyền sinh 



sát trong tay, nên, dù chưa nắm quyền hành gì, cách hành xử của 
các vị này rất trịch thượng, kiêu căng, vì sống trong ảo mộng. Ai 
không làm theo ý thì tìm cách triệt hạ, dù người bất đồng là thành 
viên đóng góp tâm huyết một cách không vụ lợi; do vậy, nạn 
quăng “nón cối” lên đầu thành viên lại từ lãnh đạo, và đảng phái bị 
tách ra làm 2, rồi làm 4, rồi làm 8. 

Hiện nay, mỗi đảng phái như vậy chí ít cũng có 5 hệ phái, có hệ 
phái chỉ vài người, hệ phái khá nhất cũng chỉ khoảng trăm người. 
Năm 1990, trong cuộc họp ở San Francisco (San Phran-xít-cô), 
lãnh đạo “Đại Việt cách mạng” và “Đại Việt quốc dân” quyết định 
hợp nhất, nhưng vì quan niệm “lãnh tụ chế” nên không ai chịu 
nhường ai, để rồi cả hai trở thành “đồng chủ tịch” trong thời gian 
ngắn, sau đó thì lại tách ra, làm trò cười cho thiên hạ. Điều này làm 
cho tôi hiểu tại sao trước năm 1975, “Việt quốc” chủ trì vùng 
Quảng Nam, “Đại Việt” chủ trì ở Thừa Thiên, thành viên nào bước 
qua vùng bên kia thì bị trù dập không nương tay. Nên tôi tự hỏi, họ 
lo cho dân cho nước hay lo cho quyền lợi và quyền lực cá nhân, 
phe nhóm? 

- Đa phần thành viên các đảng phái này lúc đầu muốn cống hiến 
tâm huyết cho việc chung, nhưng qua thời gian, bị lãnh đạo lạm 
dụng và qua bao biến thiên, họ thấy không đi về đâu nên nản chí, 
quay về sống thụ động, không dám nói gì hết, vì nói ra thì bị kết án 
là phản đảng, bị cộng sản mua chuộc; ai không khuất phục, quyết 
tìm con đường hợp với suy tư của mình thì trở thành kẻ thù, và bị 
thù còn hơn thù cộng sản. Tôi là một trong các nạn nhân của bối 
cảnh và mâu thuẫn này trong 20 năm qua. 

2 Về các tổ chức, đảng phái sau năm 1975: Sau chiến thắng của 
những người cộng sản vào ngày 30-4, nhiều quân nhân của “quân 
lực VNCH” di tản sang nước ngoài, họ quây quần lại với nhau, lúc 
đầu thành lập nhóm sau dần thành “mặt trận”, có nhóm thành lập 
tổ chức, trong đó phải kể đến “Mặt trận quốc gia thống nhất giải 
phóng Việt Nam” (“mặt trận”) của Hoàng Cơ Minh. Với thành 



viên lúc đầu là cựu quân nhân của “quân lực VNCH”, tổ chức của 
Hoàng Cơ Minh chủ trương bạo lực, và khi Hoàng Cơ Minh bị tiêu 
diệt tại Lào năm 1987, thì “Mặt trận quốc gia thống nhất giải 
phóng Việt Nam” đã biến hình, để tới năm 2001 thành “đảng Việt 
tân” (chính quyền Việt Nam coi “Việt tân” là tổ chức khủng bố). 

“Việt tân” có nguồn lực tài chính vì trước đó “mặt trận” đã quyên 
góp được chút tiền bạc rồi kinh doanh có lời, nên tài chính là huyết 
mạch giúp “Việt tân” có thể sống tới ngày hôm nay, cho dù bị 
chính người hải ngoại đã có nhiều đợt và nhiều cao trào tẩy chay. 
Khi tẩy chay “Việt tân”, họ cho rằng tổ chức này có quá nhiều thủ 
đoạn, không thành thật trong vụ quyên tiền, không thành thật về 
cái chết của Hoàng Cơ Minh, gian dối tuyên truyền thổi phồng lực 
lượng, thủ đoạn với chính các thành viên... thậm chí nhiều người 
còn khẳng định rằng, nếu “Việt tân” may mắn được nắm quyền 
chắc chắn sẽ đưa đất nước vào nội loạn, nồi da xáo thịt. “Việt tân” 
chủ trương “đa đảng” nhưng kiểu dân chủ đa đảng vô trật tự, tiêu 
biểu nhất là tại Hội đồng TP Westminster (Oét-min-tơ) hiện nay 
lục đục, nát như tương. 

 
3 Về các thứ “chính phủ”: Một số người Việt ở hải ngoại hám 
danh sống trong ảo tưởng, tự lập “chính phủ” và tự phong mình 
làm “thủ tướng”, có “chính phủ” chỉ có một người nhưng dành cả 
thời giờ lên mạng tung đủ tin giả ồn ào chỉ đánh bóng cái danh hão 
của bản thân. Có “chính phủ” quy tụ vài trăm người. Như “chính 
phủ” của ông Nguyễn Hữu Chánh, được dư luận gọi là “chú 
phỉnh”, vì ông Nguyễn Hữu Chánh lập “chính phủ” chỉ để ai nhẹ 
dạ nghe theo thì mất tiền. Hết năm 2001, đến năm 2002, đến năm 
2008,... Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố về tiếp thu “chính quyền”, 
rồi không có gì, nay lại nói là đã thành lập “đảng dân tộc” có 
khoảng hơn vài chục người với những ông già trên 80 tuổi, tuyên 
bố sẽ dẫn phái đoàn đi Hoàng Sa, Trường Sa. Nói mãi ai nghe 
cũng sượng sùng, vì bịp quá trắng trợn. 



Gần đây ồn ào nhất là “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” 
phường chèo của Đào Minh Quân (chính quyền Việt Nam cũng coi 
“chính phủ” này là một tổ chức khủng bố). Đào Minh Quân không 
có thực lực như Nguyễn Hữu Chánh, nhưng có khả năng phịa 
chuyện trên mạng, một số người dân trong nước không biết lại 
tưởng là thật, liền bị sập bẫy giống như gia đình ông Vương Văn 
Thả ở miền tây. Đào Minh Quân bỏ ra ít tiền thuê mấy em trẻ đặt 
bom khủng bố ở phi trường Tân Sơn Nhất, các em trẻ bị bắt, bị kết 
án ở tù, Đào Minh Quân phủi tay. Bà Angel Phan ở San Diego 
(San Đi-ê-gô), nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Đào Minh Quân, lò 
mò về Việt Nam theo chỉ đạo từ Đào Minh Quân. Angel Phan bị 
bắt và phải nhận án tù, Đào Minh Quân lập tức tránh xa gia đình 
bà, tảng lờ như không biết. Ở Nam California (Ca-li-pho-ni-a), 
Đào Minh Quân tới đâu đều bị coi như “ghẻ”, các tổ chức và hội 
đoàn biết Đào Minh Quân chuyên môn chơi trò “chôm credit (tín 
dụng)” nên tẩy chay, và đuổi Đào Minh Quân như đuổi tà. 

Vì một số người muốn được làm “thủ tướng, tổng thống” mà bây 
giờ tại hải ngoại “chính phủ” mọc ra như nấm, tựu trung chỉ vì 
muốn làm “lãnh tụ” để khoe trên mạng, không cần biết hệ lụy tới 
đâu, như “nhà tiên tri vũ trụ”, “chính phủ pháp định”,... rồi nay 
“chính phủ” này ra thông báo đánh nhau với “chính phủ” kia, mai 
“chính phủ” kia ra tuyên bố kết án “chính phủ” nọ làm tay sai cho 
nước này nước khác. Họ tính truyền bệnh tâm thần vào người dân 
Việt Nam ở trong nước, nên mong bà con hãy tỉnh táo. Mấy cái thứ 
“chính phủ” này về Việt Nam thì không biết đâu mà lần, và sẽ loạn 
ngay. 

Lời kết: Chuyện đất nước là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc kỹ 
lưỡng, và không phải là chuyện đùa, hoặc vô tổ chức. Người Việt ở 
nước ngoài có quá nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn, chính phủ, 
nhóm, không ai phục ai, ai cũng muốn làm “lãnh chúa trong giang 
san CÁI TÔI” đầy kịch tính của họ, mà họ còn muốn mang cái 
quan niệm này về áp dụng cho đất nước, thì đó là mầm họa loạn 
lạc của dân tộc đưa đến mất nước. Sự loạn lạc đó đã và đang được 



chứng minh qua hoạt động chính trị của một số người trong các 
cộng đồng Việt Nam trên thế giới, không có quyền, không có tài 
chính, chỗ nào cũng phân hóa chia năm xẻ bảy, phe này “choảng” 
phe kia hằng ngày. Chỗ nào có chút thực quyền và lợi ích như hội 
đồng thành phố thì nạn chụp mũ, phân hóa như đang xảy ra ở 
Westminster, làm ô nhục cộng đồng gốc người Việt. Đa đảng dân 
chủ kiểu này mang về áp dụng cho Việt Nam thì đất nước sẽ loạn, 
nước ngoài sẽ lợi dụng phân hóa, nguy cơ mất nước không còn là 
giả thuyết. Vì thế tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy cảnh tỉnh cao độ trước 
cảnh đa đảng, dân chủ loạn cào cào này, vì đó sẽ là sự tiêu vong 
của dân tộc Việt. 

 
HOÀNG DUY HÙNG 

(Houston, ngày 21-10-2019)  

 

 

 

 
 
 


