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You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and what will happen to the last one is the certainty 

that it will go over very quickly. … Asia, after all, has already lost some 450 million of its peoples to communist 

dictatorship, and we simply can’t afford greater losses.(Chúng ta có một loạt quân cờ domino dựng lên, ta làm đổ quân 

cờ thứ nhất, và những gì sẽ xảy ra cho quân cờ cuối cùng chắc chắn là nó sẽ nhanh chóng sụp đổ … Châu Á, dù sao đi 

nữa, đã mất cả 450 triệu người  vào tay độc tài Cộng Sản, và đơn giản là chúng ta không thể để cho mất mát lớn hơn 

nữa) - Tồng thống Dwight Eisenhower gỉải thích về thuyết domino để biện minh cho sự can thiệp của Hoa Kỳ vào 

tình hình Việt Nam.  

 

Mỗi năm có một ngày 30-4, và đó đúng là dịp một năm một lần cho chúng ta thấm thía niềm đau 

mất nước của riêng mình.  Nước Việt Nam đương nhiên vẫn còn đó trên bản đồ thế giới, nhưng đối 

với chúng ta, đối với phần lớn cộng đồng những ngườiViệt tha phương, thì tha hương đồng nghĩa 

với mất nước. Nếu không chúng ta đã không có mặt ở đây! Nếu không chúng ta đã không mang 

quốc tịch này!  

 Những người có thể hiểu được phần nào nỗi đau trong ngày 30-4 có lẽ nay phải ít nhất là 55 

tuổi (tức khoảng 15 tuổi vào năm đó). Những người có thể hiểu được một cách nhậy cảm một cuộc 

đổi đời tan hoang đang diễn ra khi xe tăng của Việt Cộng ủi sập bức tường rào bên ngoài Dinh Độc 

Lập và trên đường phố Saigon từng đoàn xe lính chở bộ đội Việt Cộng vào thành phố. Hiện nay 

trong tổng số những người có thể được gọi là người Việt trên nước Mỹ, những người trên 55 tuổi 

như thế, sinh trước năm 1960, là bao nhiêu người? Chắc chắn chưa đến 30%. May  ra được 25%. 

Hay một phần tư.  Và trong một phần tư đó, có được bao nhiêu người đang đốt lên một nén nhang 

để tưởng niệm một sự mất mát lớn lao có thể được xem như đánh mất cả cuộc đời trong khi cuộc 

đời chỉ có một.  Bao nhiêu người đang ngoảnh mặt lại với nguồn gốc của mình? Đó là một câu hỏi 

đang ám ảnh.  

Một ca sĩ cách đây mười năm đã trở về lại Saigon làm “live show”, và anh ta không ngại nói 

trước đông đảo khán giả rằng: “Cách đây 30 năm tôi ra đi. Hôm nay tôi trở lại. Tôi cách đây 30 năm 

và tôi ngày nay là hai người hoàn toàn khác biệt”. Sự khác biệt này nổi rõ khi anh ta hát bài “Về 

Đây Nghe Em” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc với lời bài hát bỏ hết những câu chất chứa đau buồn và 

nghẹn ngào (Để hận thù người người lắng xuống, và tìm nhau như tìm xót xa, trong lúc lệ đã đầy 

vơi… Này thịt xương ta chưa mang theo. Khi ngã xuống miên man tủi hờn. Và về đây nghe nhau 

thở dài trong đêm…).  Đây là vấn để về tư cách, liêm sĩ. Khi người ta có thể nghĩ rằng vì  “sự 



nghiệp nghệ thuật” người ta có thể hy sinh quá khứ hay “nhân dạng” (identity) tức nguồn gốc của 

mình. Nhưng như thế, chúng ta nghĩ gì về không ít những người bên này vẫn nô nức đi nghe những 

show chọn lọc của ca sĩ đã đến tuổi thất thập này đang cố rống để nuôi ảo tưởng mình là giọng ca 

“bất tử”? Chẳng lẽ ý thức của những người đi mua vui này về identity của mình khá hơn hay sao? 

Thực ra, đến ngày 30-4, chúng ta không chỉ nhớ chuyện 30-4, mà còn nghĩ đến những kinh 

nghiệm truân chuyên, đảo điên, khủng khiếp trong cả mười năm sau đó. Nếu không có những 

chuyện “cải tạo xã hội chủ nghĩa” và “xây dựng chủ nghĩa xã hội” trong những năm 1975-85, khiến 

cho người thì đi vào trại tập trung, người còn ở ngoài thì táng gia bại sản, và bị bức bách, bế tắc,  

đến độ gia đình nào cũng tan tác, thì cũng có thể phần nào câu chuyện 30-4 cũng qua đi. Bởi thế, 

những thế hệ vể sau, lớn lên trong những năm sau 1975 trên miền nam và nay đang dần dần hội 

nhập vào nước Mỹ, đương nhiên cũng hiểu phần nào tại sao mình lại đang ở đây. Chúng có thể hiểu 

cha mẹ đã sống như thế nào dưới chế độ Cộng Sản vào những năm đó. Điều sơ đẳng tối thiểu mà 

chúng hẳn phải hiểu là đã từng có một cuộc chiến tranh Quốc Cộng trên đất nước quê hương của 

cha mẹ,  cuối cùng thì phía Cộng Sàn đã chiến thắng, cho dù phía quốc gia từng được Mỹ ủng hộ. 

Và vì không thể chịu đựng được sự áp bức, nghèo đói, và  sự tước đoạt tất cả những cơ hội vươn 

lên, cho nên cha mẹ đã tìm đường đến Mỹ. Khi hiểu được những điều tối thiểu như thế, chúng cũng 

có thể có ý niệm ít nhiều về identity của chúng. Sống trên đất Mỹ của ngưòi dân tứ xứ, identity phải 

chăng là phần lớn nhất của cái “tôi” phải bảo tồn để củng cố sự hiện hữu của mình?   

Ngày 30-4 bao giờ cũng là lúc chúng ta nhìn lại cuộc chiến và nghiền ngẫm những lý do đưa 

đến kết thúc bi thảm đó cho Miền Nam. Câu hỏi vì sao Miền Nam sụp đổ sau cả 15 năm hy sinh bao 

xương máu của hàng trăm ngàn chiến sĩ vẫn chưa được trả lời ổn thỏa. Chúng ta dường như vẫn 

phải còn tranh luận bất tận về những gì chúng ta nghĩ là nguyên do. Trong cơn bực bội, nhiều người 

chưởi đổng (hay nói lén): “Kissinger chó đẻ là tội phạm chiến tranh”.  Chúng ta mang thân phận “ăn 

nhờ ở đậu”, cho nên có những chuyện rất khó nói. Nguyền rũa Tổng thống Richard Nixon hay 

Ngoại trưởng Henry Kissinger của ông ta âm mưu bán đứng Miền Nam cũng đúng, nhưng chúng ta 

đừng quên hoàn cảnh của ông Nixon. Đầu năm 1968, đến 53% người Mỹ xem mình là “hawk”, cho 

rằng thanh niên Mỹ tòng quân là yêu nước. Đầu năm 1972, vào lúc phong trào dân quyền của ngưòi 

da đen bộc phát và phái “Tân tả” (New Left) ở Mỹ đang xét lại tất cả những giá trị của nước Mỹ, 

đến 70% người Mỹ cho mình là “dove”, cho rằng chính quyển là tổ nói láo, chủ trương giải kết 

ngay lập tức và không còn tin vào những chuyện như thuyết domino của Tổng thống Dwight 

Eisenhower đưa ra vào thập niên 50 nữa. Tổng thớng Nixon hay Tổng thống Gerald Ford sau này 

làm gì được khi Thượng Viện Mỹ, Hạ Viện Mỹ đều không chịu tăng viện trợ quân sự cho Miền 

Nam? Nhiều người trong chúng ta cũng không muốn đề cập  trách nhiệm của ông Nguyễn Văn 

Thiệu, họ nói rằng phải hiểu “Tâm tư Tổng thống Thiệu” như ông cố vấn Nguyễn Tiến Hưng, luật 

sư cho ông Thiệu. “Ông làm gì được?”. Đúng là ông Thiệu làm gì được, khi người Mỹ thì như thế, 

“thay lòng đổi dạ” từ biến cố Tết Mậu Thân, và mấy ông mang tiếng cố vấn nhưng chẳng đưa ra 

được kế sách gì cả để chứng tỏ rằng mình có cái đầu. Thế nhưng, ông làm gì được mà ông vẫn cứ 

làm, chẳng cho ai can dự vào, để cho mọi chuyện tan hoang cả, rồi lặng lẽ lên máy bay ra đi? Nhiều 

người cũng tránh đề cập đến trách nhiệm của đảng phái chính trị, của tôn giáo, của tầng lớp sĩ phu, 

họ nói răng “chúng ta lam gí đưọoc. quyền lanh đao chiến tranh ở ca ông thieu, ở cà người Mỹ”. 

Câu hỏi đặt ra là phải chăng chúng ta thiếu ý thức chính chúng ta, người dân Miền Nam khát khao 

tự do, dân chủ, và không thể chịu được chế độ cộng sản, phải giành lấy quyền lãnh đạo chiến tranh, 

và phải biết thực hiện quyền này, trước hết là xây dựng và điều hành một chế độ tự do, dân chủ lành 

mạnh, tích cực, có hiệu quả - một cách có trách nhiệm, lương tâm. Phải chăng trong hàng ngũ chúng 



ta, đã có không ít những “hiện tượng” vô trách nhiệm, vô lương tâm từ một số người và đoàn thể 

mang danh là quốc gia? Hay chúng ta chẳng có hàng ngũ gì cả để trở thành một lực lượng chiến 

đấu?  

Đã qua 40 năm từ ngày 30-4 năm đó. Có nghĩa là chúng ta đã có mặt ở nước Mỹ được 40 

năm. Trước lạ sau quen. Trước thưa thớt, sau chen chúc. Thế nhưng cộng đồng người Việt chúng ta 

(trong đó có không thiếu gì những gíáo sư, tiến sĩ, nhà bình luận chính trị, nhà báo tự do, độc lập, 

những người “dân cử”…) đã làm được gì để cho người Mỹ hiểu hơn về cuộc chiến Việt Nam mấy 

thập niên trước để họ nhìn chúng ta với ánh mắt thông cảm hơn, hiểu biết hơn. Những người thuộc 

những thế hệ sau được học hành đàng hoàng ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, ít nhất chúng đều có thể biết được 

cuộc chiến tranh Việt Nam qua những sách sử học ở trường - từ cấp trung học đến đại học. Những 

gì chúng học được ở trường xem chừng khác với những gì chúng có thể học được từ ông bà, cha mẹ 

ở nhà - nếu ông bà cha mẹ có nói chuyện với chúng. Ngoài những sách sử giáo khoa xem chừng vẫn 

nghiệt ngã với chế độ Saigon của chúng ta, nhiều tác giả từ bao nhiêu năm qua cho thấy không thay 

đổi gì cả trong cái nhìn, trong cách đánh giá về cuộc chiến – cho dù “bao nhiêu nước đã qua cầu”: 

chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ, và những chế độ cộng sản còn tồn tại đang quyết bóp nghẹt khát 

vọng tự do dân chủ của con người thời đại… 

Ben Carson là một bác sĩ não bộ học nổi tiếng trong cộng đồng da đen. Ông đang được xem 

là một ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hòa trong năm 2016. Trong tác phẩm 

America the Beautiful (Rediscovering What Made this Nation Great), ông viết: “Phần lớn các cuộc 

xung đột chúng ta can dự có thể được biện minh theo lý lẽ lợi ích quốc gia, và cho dù luôn luôn có 

người chống đối, ít cuộc chiến nào bị xem là vô đạo đức cho đến khi có chiến tranh Việt Nam. 

Nhiều người nói rằng chận đứng sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản là một mục đích cao cả và 

giải thích đầy đủ cho sự tham gia của chúng ta vào cuộc chiến này, nhưng có những người tranh cãi 

chẳng phải là vô lý rằng chúng ta chẳng có quyền gì cho rằng cách chúng ta trị dân là hay hơn cộng 

sản. …  

“Trong cuộc chiến đó, trong rừng rậm Việt Nam, chúng ta đốt làng mạc bằng bom napalm 

và tàn phá cuộc sống của dân làng vô tội chẳng dính líu gì đến cuộc tranh chấp chính trị. Những lực 

lượng Việt Cộng đã có lợi thế vô song về địa lợi và nhân hòa, cuối cùng nhờ thế họ đạt được chiến 

thắng. Cho dù có lực lượng mạnh hơn, chúng ta chẳng có cách nào phân bố lực lượng đó trong vùng 

rừng rậm. Nhiều binh sĩ của chúng ta không xác định được sứ mệnh của mình nói chung là gì, 

đương nhiên điều này có một ảnh hưởng bất lợi đối với nhiệt tình của người lính. Nếu những lực 

lượng Cộng Sản tìm cách xâm lược nước Mỹ, thì chúng ta không phải mơ hồ về mục tiêu quân sự 

và mục tiêu của đất nước nói chung, và ngưòi dân Mỹ chắc chắn không ngại phải hy sinh đề đạt 

chiến thắng. Cũng không có vấn đề đạo đức đặt ra khi bảo vệ lối sống của chúng ta trên đất nước 

của chúng ta.  

“Bởi vì cuộc xung đột Việt Nam đã kết thúc tồi tệ, đất nước chúng ta đã trải qua một giai 

đoạn chịu sự miệt thị, khinh mạn mà quân đội phải chịu trách nhiệm, và nhiều người chiến binh trở 

về từ trận tuyến đã bị đối xử không ra gì. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm suy đồi lòng nhiệt 

thành của Hoa Kỳ đối với chiến tranh, và chúng ta đã trải qua một trong những giai đoạn hưởng hòa 

bình lâu dài hơn trong lịch sử đất nước. 

“Cuộc chiến tranh Việt Nam, nay nhìn lại, chẳng phải là một cuộc chiến cao cả. Nó mang  

đến sự hổ thẹn cho đất nước vì kết thúc cũng như vì nguyên ủy. Khi tôi đang còn là sinh viên Đại 

học Tale, chiến tranh ViệtNam đang bộc phát mạnh. Nhiều sinh vien bực bội vì sự can dự của đất 

nước chúng ta vào cuộc chiến này, nên họ đã xem những người trong quân đội – kể cả những người 



phục vụ trong Vệ binh Quốc gia – như là “loài heo”và bất cứ gì có liên quan đến quốc phòng là 

thuộc “tổ hợp kỹ nghệ quân sự”. 

Quan điểm của ông Carson cũng là cách của nhiều người trí thức trung niên hay cao niên 

đang nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây hơn 40 năm. 

Trong “A History of US – All the People 1945-2001”, nữ tác giả Joy Hakim của bộ sách sử 

10 tập viết: “Cuộc chiến tranh Việt Nam làm hao tốn hàng tỷ đô la một năm của nước Mỹ. Có người 

nói chúng ta phải lựa chọn giữa súng đạn hay bơ (Súng đạn là chiến tranh và bơ là hình tượng cho 

hàng hóa và những chương trình yểm trợ xã hội). Lúc ban đầu, Tổng thống Johnson nghĩ rằng 

chúng ta có thể được cả hai (vừa theo đuổi chiến tranh vừa có ngân quỹ cho phúc lợi xã hội). Nhưng 

súng đạn ngày càng tốn kém. Chẳng bao lâu chúng ta phải chi tiêu nhiều cho Việt Nam hơn tất cả 

những chương trình phúc lợi cộng lại. Ngân quỹ cho Đại Xã Hội phải bị cắt giảm. Nhiều chương 

trình phải bị hủy bỏ. Cuộc chiến tranh Việt Nam hóa ra là một lỗi lầm khủng khiếp. Chúng ta nhắm 

mắt lao vào mà chẳng biết mấy về Đông Nam Á. Chúng ta không chịu để thì giờ học hỏi. Đó là một 

cuộc nội chiến. Chúng ta biến nó thành chiến tranh của mình. Nó trở thành một trận chiến giữa một 

nước hùng mạnh nhất thế giới và một tiểu quốc của nông dân. Chính máy bay oanh tạc, trực thăng 

và hỏa tiễn trong một nước còn trâu cày, người dân còn  chân đất. Chúng ta chiến đấu cho mục đích 

gì? Người ta nói cho dân chủ và tự do. Nhưng bởi vì  chẳng chịu tập dượt và không biết gì về đất 

nước chúng ta đang chiến đấu ở đó, chúng ta đi ủng hộ những lãnh đạo nhũng lạm ở miền nam Việt 

Nam thâm lạm công quỹ và áp bức con người”.  

Những thế hệ trẻ sau này biết gì về Việt Nam và chiến tranh Việt Nam, mặc dù trong số bạn 

học trong lớp của chúng thế nào cũng có đứa nói: “My parents came from VietNam”? Giáo sư 

James W. Loewen tác giả cuốn “Lies My Teacher Told Me”, có nhận định rằng hầu như sinh viên 

của ông chẳng biết gì về cuộc chiến tranh chẳng bao xa từng làm phân hóa tan nát nước Mỹ. Ông 

viết: “Những giáo sư đại học chúng tôi ngày càng lớn tuổi, ngày càng ngạc nhiên hơn trước những 

gì lớp sinh viên đại học đã không biết về quá khứ gần đây của đất nước. Tôi bắt đầu để ý về hiện 

tượng này khi người ta bắt đầu nhầm lẫn những năm 70 với những năm 80. Giảng về chiến tranh 

Việt Nam, tôi ngày càng đề ý những tia nhìn trống rỗng của sinh viên. Một trong bốn sinh viên, rồi 

một trong hai, và đến những năm 90 bốn trong năm sinh viên năm đầu đại học chẳng biết ý nghĩa 

của chữ “hawk” và chữ “dove”. Ngay đầu năm học 1989, tôi cho sinh viên một trắc nghiệm nhanh, 

trong đó có câu hỏi mở: “Ai đã chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam?”. Đến một phần tư trả lời đó 

là cuộc chiến giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Tôi sững sờ – đốí với tôi giống như câu trả lời “1957” 

khi được hỏi “Khi nào chiến tranh 1812 bắt đầu”. Thực ra, nhiều học sinh tốt nghiệp trung học gần 

đây biết nhiều về Cuộc chiến 1812 hơn Chiến tranh Việt Nam”. Ông cho rằng bây giờ người ta học 

bằng hình nhớ hơn học bằng chữ, và năm bức ảnh nói lên cuộc chiến Việt Nam trong đầu nhiều 

người là (i) Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu 1963; (ii) Thảm sát Mỹ Lai 1968; (iii) Tướng 

Nguyễn Ngọc Loan bắn tù binh Việt Cộng 1972; (iv) Cô Kim Phúc 5 tuổi chạy loạn ở Trảng Bàng 

Tây Ninh 1972; và (v) Cành tháo chạy tại Tòa Đại Sứ Mỹ 1975.  

Bởi thế, khi truy tầm nguyên nhân chúng ta bị thua trong cuộc chiến đó, có lẽ chúng ta cần 

nhìn nhận rằng vaò những lúc hai đồng minh Mỹ Việt cần hiểu nhau nhiều nhất, hợp tác với nhau 

chặt chẽ nhất, bình đẳng, tin cậy, chúng ta biết về nhau quá ít, hiểu nhau quá ít. Hầu như chúng ta 

chẳng nghiên cứu gì mấy lịch sử Mỹ, chính trị Mỹ, dân chủ Mỹ, chính quyền Mỹ hoạt động như thế 

nào (Saigon có Viện Nghiên cứu Mỹ học chăng? Không!). Chúng ta không hiểu tình hình thực tế 

của hai chính quyền Kennedy và Johnson trong tám năm 1960 và 1968, những mục tiêu ưu tiên của 

họ (Biên cương Mới, Đại Xã hội, và giải phóng dân quyền cho người da đen), những khó khăn 



chính quyền gặp phải với một cơ chế chính trị lưỡng đảng phá nhau và một dư luận quần chúng dễ 

mỏi mệt - nhất là khi họ phải theo dõi hàng ngày cuộc chiến tranh “truyền hình trực tiếp” đầu tiên 

của Mỹ mà họ không hiểu mấy cách chơi. Chúng ta hầu như chỉ nghĩ chúng ta là “tiền đồn”thì chắc 

Thế giới Tự do chăng bao giờ dám bỏ, và Hoa Kỳ thì hùng mạnh quá, ghê gớm quá, cho nên cứ 

giao cuộc chiến tranh cho họ cho xong, còn ta rảnh tay làm chuyện “ruồi bu”! Còn Hoa Kỳ, đối với 

đồng minh thì dẹp qua một bên, đối với kẻ thù thì lung túng, tự cột tay cột chân để cho Liên Xô và 

Trung Cộng khỏi nhảy vào, vừa dọ dẫm xem đối phương chịu đựng đến mức nào. 

Ngày 30-4 nhắc đến chuyện xưa thì không cùng. Chuyện nay là trong 40 năm qua chúng ta 

đang quên đi một nghĩa vụ với lương tâm: Phải vạch cho người Mỹ ngaỳ nay hiểu rằng cho đến nay 

họ vẫn còn lắm điều ngộ nhận về cuộc chiến mà họ đã trả giá rất đắt và cứ yên chí đã phí phạm 

hoàn toàn, chẳng được gì! 

 


