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     Như mọi người đều biết, ở trong nước bao lâu nay Việt cộng đã khủng bố 
những người bất đồng chính kiến bằng bạo lực đàn áp và nhà tù câu thúc 
thân thể. Trong khi đó tay sai nằm vùng của Việt cộng ở hải ngoại lại sử 
dụng thủ đoạn “chụp mũ” và “nhục mạ thậm từ” những người Việt quốc 
gia chân chính, không chỉ bất đồng chính kiến mà còn đối kháng kịch liệt , 
một mất một còn với đảng và chế độ độc tài toàn trị CSVN. 
     Thật vậy, ở trong nước, những nhà bất đồng chính kiến mỗi khi có lời 
nói, hành động bầy tỏ sự bất bình, không đồng tình hay chống lại  với chủ 
trương, chính sách cai trị sai trái của nhà cầm quyền Việt cộng, dù ôn hòa, 
hợp pháp, mà nếu bất lợi cho chế độ đều bị các lực lượng công an, quân đội 
đàn áp thẳng tay. Sau đó, những người bất đồng chính kiến này còn bị bắt 
bớ, bị truy tố trước pháp luật của chế độ và bị kết tội, đầy ải, hành hạ, sỉ 
nhục  nhiều năm trong các nhà tù. Bởi vì nhân dân trong nước dù muốn dù 
không cũng đã và đang sống trong lòng chế độ độc tài toàn trị, không khác 
gì sống trong một nhà tù lớn không song sắt, với thân phận như cá nằm trên 
thớt; nhà cầm quyền Việt cộng muốn làm gì thì làm, nhân dân vẫn phải cam 
chịu. 
     Thế nhưng đối với những người bất đồng chính kiến, hay những người 
Việt quốc gia chống cộng tại hải ngoại, phần đông là những người Việt quốc 
gia  tỵ nạn cộng sản sống quy tụ thành những cộng đồng sắc dân thiểu số 
trong lòng các quốc gia theo chế độ dân chủ pháp trị, ngoài vòng kiềm tỏa 
của chế độ độc tài toàn trị  Việt cộng. Vì vậy mọi lời nói hay hành động 
chống cộng của khối người Việt này được tự do thể hiện mạnh mẽ, dưới 
nhiều hình thức trong suối hơn 42 năm qua (1975-2017) đã tác hại rất lớn 
cho chế độ Việt cộng trên trường quốc tế. Nhưng Việt cộng không thể khủng 



bố, dùng bạo lực đàn áp hay bỏ tù những người chống cộng ở hải ngoại như 
với nhân dân trong nước được.  
     Do đó, bao lâu nay Việt cộng đã thực hiện chính sách hai mặt: Một mặt 
dùng chiêu bài “hòa giải và hòa hợp dân tộc” để đánh vào “tình tự dân tộc” 
nhằm lôi kéo một số người Việt quốc gia nhẹ dạ, hay thiếu kinh nghiệm với  
Việt cộng, thôi chống cộng, quên quá khứ, quên hận thù, đem năng lực và  
tiền bạc về hợp tác với chế độ để cùng xây dựng đất nước.(1) Mặt khác, Việt 
cộng tìm cách phân hóa các cộng đồng người Việt quốc gia mà chúng biết là 
tuyệt đại đa số không thể tuyên truyền lừa bịp được, bởi có quá nhiều kinh 
nghiệm xương máu với cộng sản trước cũng như sau ngày 30-4-1975.  
     Phân hóa bằng mọi thủ đoạn tinh vi nhằm phá đổ ý chí chống cộng, tinh 
thần đoàn kết nội bộ các tổ chức cộng đồng, các chính đảng quốc gia, các 
đoàn thể chính trị, xã hội, tôn giáo; để không còn ai tin ai, nghi ngờ, chống 
phá lẫn nhau… Mục đích sau cùng là làm tê liệt khối người Việt quốc gia 
chống cộng kiên cường này, là phá đổ dược hậu phương lớn của người Việt 
quốc gia hay là người Việt Nam không cộng sản trong nước dã và đang đấu 
tranh cho mục tiêu tối hậu: đánh đổ chế độ độc tài toàn trị CS, chuyển đổi 
qua chế độ dân chủ pháp trị, để mọi tầng lớp nhân dân  Việt Nam được 
sống trong tư do, ấm no, hạnh phúc; để các quyền dân chủ, dân sinh, 
nhân quyền được tôn trọng, bảo vệ và hành xử.  
     Để thành đạt mục tiêu và ý đồ, Việt cộng đã sử dụng cùng lúc hai phương 
cách: gài người “nằm vùng” thực địa  và  “đặc tình truyền thông” qua các 
phương tiện truyền thông. Cả hai phương cách này phối hợp chặt chẽ để 
cùng thực hiện kỹ thuật “khủng bố tinh thần” các cá nhân hay đoàn thể 
chống cộng có sức quy tụ quần chúng tham gia các hoạt động chống cộng ở 
hải ngoại. Bằng cách viết bài hay truyền khẩu bịa đặt, chụp mũ, lăng mạ các 
đối tượng “nguy hiểm cho chế độ ta”, với các ngôn từ miệt thị, nhục mạ 
thậm từ.  
     Những kiểu mũ hay được nằm vùng sử dụng là “Hòa giải và hòa hợp”, 
“Việt gian, Việt cộng nằm vùng…” gọi chung là  “mũ cối”. Bởi vì những 
kiểu mũ này đã được chính một số người Việt quốc gia chụp cho nhau, mỗi 
khi có mâu thuẫn cá nhân hay nội bộ đoàn thể. Tất nhiên, “nằm vùng” là 
những kẻ núp dưới danh nghĩa người Việt quốc gia chống cộng làm vỏ bọc 
thì mới nằm vùng được. Vì thế tương kế tựu kế, “nằm vùng” phải diễn xuất 
qua lời nói, hành động như người chống cộng thứ thiệt, có khi chống cộng 
còn tích cực hăng hái hơn cả người quốc gia chống cộng thứ thiệt, thì mới 
che dấu được tung tích mà làm nhiệm vụ không bị bại lộ. 



    Ngoài “mũ cối” chụp lên đầu đối tượng, nằm vùng còn phải sử dụng 
những ngôn từ miệt thị, hạ cấp, vô văn hóa nhằm hạ nhục, khủng bố tinh 
thần để cho nạn nhân mất uy tín, nếu không sợ thì cũng chán nản phải bỏ 
cuộc, không còn muốn tham gia các sinh hoạt đoàn thể chính trị, xã hội, tôn 
giáo, cộng đồng để chống cộng nữa. (2) 
     Nghị quyết 36 của đảng CSVN đã thể hiện rõ chính sách hai mặt này.(3) 
Người Việt quốc gia chân chính cần cảnh giác cao độ để đừng tiếp tay Việt 
cộng chụp “mũ cối” cho nhau, chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ, cá nhân, chỉ 
có lợi cho Việt cộng, phương hại đến công cuộc chống cộng vì tự do, dân 
chủ cho Quê Mẹ Việt Nam của chúng ta. 
     Nhân đây cũng xin nhắn với “các đồng chí Việt cộng nằm vùng” là tôi 
rất vui mừng khi nhận được những email mới đây gửi cho tôi sau hai bài viết 
vừa qua, vì đã tỏ ra “căm thù”, xuyên tạc thiện ý của tôi, với ngôn ngữ miệt 
thị. Tôi vui mừng vì đó là dấu hiệu đã đánh đúng “huyệt đạo của các đồng 
chí” phải không?  
     Tôi không sợ vì đã từng bị “các đồng chí nằm vùng” trước đây chụp cho 
cái “mũ cối”, rằng “Thiện Ý là tên tay sai nằm vùng. Sau ngày 30-4-1975 đã 
từng làm Thư ký Quốc hội CS được gài vào chương trình HO. Hàng năm 
đều về VN báo cáo…”, và còn gọi tôi là “thằng ác ý”… Chỉ vì mỗi khi Cộng 
đồng Houston có mâu thuẫn xung đột, cá nhân tôi thường tìm cách hòa giải 
để tránh phân hòa cộng đồng. Trong khi nhiều người ở Houston biết tôi sau 
30-4-1975 tham gia thành lập và hoạt động trong Mặt Trận Nhân Quyền 
Việt Nam và bị bắt cầm tù. Một trong những người đó là ông B.N.T., người 
đã có tên trong thông báo và tham gia biểu tình trước tòa Tổng Giám Mục 
giáo phận Galveston Houston. Vì ông T. là bạn tù với tôi ở Z.30D, Khu K.1, 
Hàm Tân Thuận Hải. Khi gặp lại ở Houston, chính ông T. đã kéo tôi vào 
hoạt động trong Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston mà. Phải không 
ông B.N.T.? 
 
Thiện Ý 
Houston, ngày 21 tháng 4 năm 2017  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


