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TẾT ĐẾN, ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM CỦA NGƯỜI
VIỆT THA HƯƠNG LÀ GÌ?
Thiên Ý
Như vậy là những ngày Tết cổ truyền lại đến rồi cũng sẽ qua đi theo qui luât
thời gian, sự vận hành của vũ trụ vạn vật. Người Việt hải ngọai ở Hoa Kỳ
cũng như khắp nơi lại đón Tết mừng xuân tha hương năm thứ 42 , dù có vui
song chắc chắn không thể có niềm vui trọn vẹn với đầy đủ hương vị Tết như
ngững cái Tết trước năm 1975 tại quê nhà. Hiển nhiên là như thế, vì hòan
cảnh sống nơi đất khách quê người không có điều kiện cho chúng ta vui
xuân đón Tết như ngày nào.
Nhìn về Quê Mẹ Việt Nam, qua các phương tiện truyền thông, người Việt
hải ngọai được thấy phần nào quang cảnh vui xuân đón Tết của đồng bào ta
tại quê nhà. Nếu cứ nhìn bề ngoài một cách tổng thể, thì dường như họ đã
được hưởng những cái Tết no đủ, vui tươi thoải mái. Thế nhưng, nếu đi sâu
vào đời sống thực tế để nhìn chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy những gì đằng sau
cảnh tưng bừng ăn Tết đón xuân trên cả nước, dưới khẩu hiệu đầy vui tươi
phấn khởi của “Đảng và nhà nước ta”?
Những gì chúng ta thấy đó là, tuyệt đại đa số người dân lao động nghèo
trong cả nước, từ thành thị đến nông thôn, đã không được vui xuân đón Tết
trọn vẹn, thậm chí nhiều người chỉ hơn ngày thường là có được những bữa
ăn Tết no đủ, có đôi chút hương vị Tết, song vẫn không ngừng nghỉ lao động
kiếm sống ngay cả trong những ngày người người, nhà nhà vui xuân đón
Tết.
Những gì chúng ta thấy đó là, cảnh trái ngược và cách biệt giữa cảnh ăn Tết
của số đông người dân nghèo cùng khổ, với cảnh ăn Tết của các “quan cách
mạng vô sản”, thịnh sọan,sa hoa, đầy tính phô trương hãnh tiến của hầu hết
giai cấp cán bô đảng viên cộng sản lớn bé, có chức, có quyền,lắm bạc nhiều
tiền, từ trung ương đến các đia phương; và các giai cấp tư bản mới ăn theo,
cấu kết với nhau thành những giai cấp độc quyền làm giầu, độc quyền thống
trị và áp bức, bóc lột các giai cấp khác trong xã hội Việt Nam ngày nay. Đó
là những đại gia “tư bản đỏ”, “tư bản xám” và “tư bản đen”. Tư bản đỏ là
những cán bộ đảng viên cộng sản và thân nhân dựa vào chức quyền làm
giầu bất chính bằng tham nhũng cửa quyền, móc ngoặc, kinh doanh làm giầu
bất chính. Tư bản xám và tư sản đen là những kẻ thường dân câu kết với

giai cấp cán bộ đảng viên có chức có quyền làm giầu qua các họat động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ bán hợp pháp hay bất hợp pháp hòan tòan, thành
công nhờ ô dù bao che. Đối với thiểu số những giai cấp có chức có quyền
và lắm bạc nhiều tiền này, không chỉ có các dịp Lễ Tết, chúng mới phô
trương cuộc sống sa hoa vương giả của bản thân và gia đình, mà ngày
thường chúng cũng không cần che dấu sự giầu sang qua cảnh sống, lối sống
và các họat động ăn chơi đêm cũng như ngày; chúng dửng dưng trước cảnh
sống lam lũ khổ cực kiếm sống từng ngày của tầng lớp nhân dân lao động
nghèo nơi các thành thị hay cảnh sống thiếu thốn, lam lũ vất vả cả năm của
tầng lớp nông dân nghèo ở thôn quê. Chúng dám bỏ hàng tỷ, hàng trăm triệu
dể mua một cây cảnh, một con chó quý và các đồ trang trí trong những ngày
Tết; những bữa tiệc hàng chục triệu để thông qua các hợp đồng béo bở hay
ký những quyết định thuộc thẩm quyền có lợi cho đối tác để ăn chia lợi
nhuận.
Sở dĩ các quan chức cán bộ đảng viên cộng sản giám có những họat động
làm giầu bằng những hành động công khai cấu kết, móc ngoặc, tham nhũng,
và lại công khai hưởng thụ sa hoa trong dịp Lễ Tết cũng như ngày thuờng
như thế, mà chẳng sợ công luận, là vì đảng CSVN đã nắm độc quyền thống
trị, tham nhũng đã là một hệ thống trong guồng máy công quyền, bao che
cho nhau để cùng thủ lợi. Tham nhũng đã là mối lợi làm nền tảng gắn bó
giữa các đảng viên cộng sản để cùng tồn tại và duy trì độc quyền đảng trị; là
động lực và mục tiêu phấn đấu đối với mọi cán bộ đảng viên. Thành ra, cái
gọi là chủ trương chính sách chống tham nhũng của “đảng ta” bao lâu nay,
chẳng qua chỉ là động tác giả để che đậy và đối phó với áp lực của các chính
phủ các quốc gia có quan hệ mậu dịch và các nhà đầu tư ngọai quốc , cũng
như làm giám bớt sự phẫn nộ chống đối của nhân dân trong nước mà thôi.
Thực chất và thực tâm đảng CSVN cũng muốn duy trì và cần duy trì tình
trạng tham nhũng như một chất keo quyền và lợi gắn bó các cán bộ đảng
viên để cùng tồn tại, tạo thành các nhóm lợi ích cạnh tranh nhau, thanh trừng
nhau. Nó khác với giai đọan trước đây khị chưa nắm được chính quyền, chất
keo gắn bó cũng như động lực và mục tiêu phấn đấu của cán bô đảng viên là
lý tưởng cộng sản cao đẹp mà không tưởng, là quyền lực ở tương lai (vì
chưa có quyền lợi), nên trong gian khổ “Cục muối cắn làm đôi” chia nhau.
Nhưng sau khi cướp được chính quyền cả nước rồi sống trong giầu sang phú
quý thì “cục đường giấu đi” dùng một mình.Vì vậy, lý tưởng cộng sản chủ
nghĩa,dù chỉ là không tưởng, nay tiếp tục được đảng CSVN sử dụng như
một chiêu bài mê hoặc, lừa bịp quần chúng, để che đật thực trạng suy đồi cái
gọi là “đạo đức cách mạng CS” mà thực ra làm gì có và chưa bao giờ có.
Thành ra Tết năm nay dù đảng CSVN do Ông Tổng Trọng cầm đầu có ra

chỉ thị cấm cán bộ đảng viên quà cáp, biếu xén trong dịp Tết cũng chỉ là
động tác giả mà thực tế đâu cũng vào đấy thôi.
Chung cuộc, những ngày Tết 42 năm qua, cũng như cái Tết Đinh Dâu 2017
này, không chỉ người Việt hải ngọai đã không còn được vui xuân đón Tết
trọn vẹn nơi đất khách quê người, mà ngay cả đồng bào Việt Nam trong
nước, nhất là đa số người dân lao động nghèo khó, cũng không được vui
xuân đón Tết trọn vẹn. Những ngày Tết vừa qua đã là dịp cho giai cấp thống
trị độc quyền phô trương sự giầu có, nhưng đồng thời đã phô bầy bộ mặt
phồn hoa giả tạo, nhằm che đậy một xã hội băng họai tòan diện, đầy rẫy bất
công và sự cách biệt giấu nghèo giữa thiểu số giai cấp thống trị độc quyền
CSVN và tuyệt đại đa số nhân dân bị trị ngày một sâu sắc. Thành ra, ngày
nào còn chế độ độc tài tòan trịCSVN, vui xuân đón Tết trọn vẹn chỉ có đối
với giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản và tầng lớp cấu kết ăn theo mà thôi.
Vì vậy, để có những ngày Tết trọn vẹn cho mọi người, mọi nhà, mọi giai cấp
trong khung cảnh một xã hội công bình, điều tiên quyết vẫn phải là đẩy
mạnh cường độ đấu tranh nhiều mặt, từ nhiều phía, trong cũng như ngoài
nước, để bằng mọi cách và bằng mọi giá sớm triệt tiêu chế độ độc tài tòan trị
của đảng CSVN, dân chủ hóa đất nước. Nhân dân Việt Nam trong nước quả
thực không có sự chọn lựa nào khác hơn, nếu đảng và nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam vẫn ngoan cố không chiu tự giác tự chuyển đổi qua chế độ dân
chủ pháp trị, đa đảng theo đúng ý nguyện của nhân dân và chiều hướng thời
đại không thể đảo ngược là “dân chủ hóa toàn cầu”.
Chính vì vậy mà những ước nguyện đầu năm Đinh Dậu 2017 của người
Việt hải ngọai, ngoài ước nguyện riêng như nhau, là cầu mong cho mỗi cá
nhân sức khỏe dồi dào, gia đạo an vui hạnh phúc, công việc làm ăn thịnh đạt,
chúng ta còn có ước nguyện chung cho đồng bào Việt Nam trong nước sớm
thóat ách độc tài cộng sản vô cảm, vô thần, vô đạo đức và bất nhân sớm
được sống dưới một chế độ dân chủ đích thực, để các nhân quyền và dân
quyền căn bản được tôn trọng, bảo vệ và hành xử ; để mọi người dân thế hệ
hiện tại cũng như tương lai có được một đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc,
xứng đáng với nhân phẩm và cương vị của con người. Bởi vì, suốt 42 Mùa
Xuân qua trên phạm vi cả nước, cũng như những Mùa Xuân trước đó trên
môt nửa nước Miền Bắc Việt Nam, dưới sự cai trị độc tài, độc tôn, độc
quyền áp bức bóc lột của đảng CSVN, các nhân quyền và dân quyền đều bị
bác dọat, nhân dân luôn phải sống trong cảnh bất công xã hội, đời sống đói
khổ lầm than, luôn sống trong tâm trạng “lo âu, sầu tủi và nhân phẩm bị hạ
thấp ngang tầm lòai vật…” (Tuyên ngôn nhân quyền Việt Nam năm 1977)

Nhưng để biến ước nguyện chung thứ nhất nêu trên thành sự thật, trong
những ngày đầu năm mới này, chúng ta cũng cần có ước nguyện chung thứ
hai, cho các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia khắp nơi ở hải ngọai,
trong đó có các đòan thể chính trị xã hội và mọi tầng lớp đồng hương sống
chung trong Cộng Đồng, bước sang Năm Mới Đinh Dậu 2017 này, biết đòan
kết yêu thương nhau hơn, để xây dựng, củng cố , phát triển các Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia hải ngọai ngày một đòan kết, vững mạnh, và uy tín
trong lòng các quốc gia bản xứ. Là vì giữa hai ước nguyện chung này có mối
quan hệ nhân quả khăng khít. Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải
ngọai có đòan kết, vững mạnh và uy tín, mới có thế và lực thực hiện thành
công hai nhiệm vụ chủ yếu: một là hậu thuẫn góp phần thúc đẩy tiến trình
Dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt Nam mau kết thúc ; hai là hội nhập và thăng
tiến tòan diện các Cộng Đồng Người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản ở hải
ngọai đến phồn vinh, trong hiện tại cũng như cho các thế hệ con cháu Việt
Nam tương lai.
Là người Việt tha hương trên đất nước Hoa Kỳ đã 42 Mùa Xuân qua, chúng
ta đã được quốc gia vĩ đại mang hình ảnh một thế giới thu nhỏ này, cưu
mang và cho cơ hội xậy dựng một cuộc sống mới trong tự do, ấm no, hạnh
phúc, được thụ hưởng và thăng tiến mọi mặt. Và vì vậy lời nguyện ước
chung thứ ba của chúng ta trong những ngày đầu năm mới này, là ước mong
và nguyện cầu cho nền kinh tế tài chánh Hoa Kỳ được tiếp tục phát triển để
người dân Hoa Kỳ luôn đươc sống trong hoa bình, ổn định ấm no và hạnh
phúc.
Trên đây là những ước nguyện lâu dài cho cả năm mới Đinh Dậu này và cho
cả những năm tới. Nhưng ngay lúc này,riêng đối với người Việt tha hương
chúng ta, còn có một ước nguyện khẩn thiết hơn, cho tất cả những chiến sĩ
và đồng bào Việt Nam trong nước, vì tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và
chủ quyền lãnh thổ lãnh hải cũng như tài nguyên của đất nước trước họa
xâm lăng của ngọai bang, mà đang bị chế độ độc tài toàn trị CSVN cầm tù,
tước dọat những ngày xuân và cả tuổi xuân của họ.Chúng ta ước mong và
cầu nguyện cho họ, được khỏe mạnh phần xác, cứng cáp tinh thần, luôn
vững tin rằng, dù hiện tại đang bị cầm tù, không được vui xuân đón Tết xum
họp với gia đình, nhưng chính sự hy sinh những ngày xuân và tuổi xuân cá
nhân họ hôm nay, đã và đang góp phần rất quan trọng tạo dựng những mùa
xuân dân tộc tươi đẹp mai hậu; trong đó, không chỉ có giai cấp thống trị độc
quyền cán bộ đảng viên cộng sản được vui xuân đón Tết vương giả, đầy
ngạo mạn và thách thức các giai cấp bị trị như hôm nay, mà mọi giai tầng xã

hội đều được hưởng những cát Tết trọn vẹn, sum họp,vui tươi hạnh phúc
trong một đất nước tự do, thanh bình và một xã hội công bằng nhân ái.
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