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Ngày 21 tháng 10 năm 2014, Blogger Đìếu Cày Nguyễn Văn Hải được đưa thẳng từ nhà tù- nơi anh đang thọ 
án 12 năm vì tội chống Chánh Phủ của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- ra phi trường Nội Bài để được 
nhà nước '' tống xuất '' sang Mỹ. Điếu Cày đã được Người Việt Hải Ngoại tiếp đón nồng nhiệt tại phi Trường 
Los Angeles khi anh đặt chân đến Mỹ. Chuyến đi của anh quả 
là vội vã, anh được '' hộ tống«'' ra phi trường, không được gặp 
vợ con để nói lời từ biệt. Khi sang đến Mỹ, anh vẫn còn mang 
đôi dép của nhà tù Cộng Sản. 
 
Tưởng cũng nên nhắc lại Nguyễn Văn Hải sinh năm 1952 tại 
Bắc Việt. Anh nguyên là ''một bộ đội Cụ Hồ'' trong cuộc chiến 
để ''giải phóng'' Miền Nam trong cuộc xâm lăng Miền Nam của 
Cộng Sản Bắc Việt. Nguyễn Văn Hải viết các bài báo của anh 
trên 1 blog. Anh lấy hiệu là Blogger Điếu Cày. 

Bộ đội Cụ Hồ 

 
Ngày 20 tháng 4 năm 2008, Điếu Cày bị bắt, máy tính cũng 
như các tài liệu của anh bị tịch thu. Ngày 10 tháng 9 năm 
2008, Anh bị kết án là ''trốn thuế'. Anh được dự trù phóng thích trong tháng 10 năm 2010 nhưng đến ngày dự 
trù được phóng thích, Điếu Cày bị giữ lại để ''điều tra thêm''. Ngày 20 tháng 7 năm 2011, gia đình ông được 
báo tin ông bị mất 1 cánh tay trong nhà tù vì ''tai nạn''.  
 
Tháng 4 năm 2013, ông bị kết án 12 năm tù vì tội'' tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa ''. Báo 
The Economist đã mô tả phiên tòa xử ông Hải ''rất giống phiên tòa trình diễn thời Sô Viết ''. Ông đang thọ tù thì 
bỗng nhiên ông được thả và bắt buộc phải đi Mỹ như đã nói ở trên. Phát Ngôn Nhân của Bộ Ngoại Giao 
CSVN tuyên bố ''nhà nước ngưng bản án ông Hải đang thọ tù nhưng được qua Mỹ vì lý do nhân đạo (?) '' 
Phản ứng về việc bắt giữ và kết án ông Hải đã được ghi nhận từ Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Các Tổ Chức Nhân 
Quyền, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ......TT Hoa Kỳ Barack Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ đã lên tiếng bệnh vực và 
kêu gọi CSVN hãy thả ông và thả các nhà bất đồng chính kiến. Ngoài ra phải kể việc Tổ chức Những Người 
Bảo Vệ Quyền Công Dân ( Civil Right Defenders ) tặng ông Hải danh hiệu ''Người Công Dân trong tháng 4 
năm 2012''. 
 

 
Điếu Cày tại Phi Trường Los Angeles 

 
Khi đến được bến bờ tự do, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã 
được Người Việt Hải Ngoại nồng nhiệt tiếp đón tại Phi trường 
Los Angeles. Một vài sự việc đáng ghi nhận trong ngững giây 
phút tiếp đón anh : - Điếu Cày đã từ chối không nhận là cờ 
vàng ba sọc đỏ do một người trong đám đông trao cho anh. 
Về sự kiện này, Điếu Cày đã nói rõ sau đó: “Việc tôi không 
nhận lá cờ thì đã rõ ....nhiều người đã thấy khi xem clip. Nếu 
90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả 
cùng đứng dưới biểu tượng chung đó..” 

Những lời xác định trên đây của chính Điếu Cày cho thấy anh không chịu đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ.  
 
Điếu Cày thừa biết, thừa hiểu lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ tượng trưng cho Người Việt Quốc Gia. Biết bao 
xương máu đã đổ vì lá cờ đó. Lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận và tôn trọng tại hầu hết các quốc gia dân 
chủ có nNgười Việt tỵ nạn định cư , tránh bọn Cộng Sản độc ác, vô thần. Có người cho rằng từ gần 40 năm 
qua không có một người nào từ trong nước đến Hải Ngoại có thể hạ được lá cờ vàng ba sọc đỏ mà chỉ riêng 
Nguyễn Văn Hải đã thành công trong việc ''hạ'' lá cờ này khi Điếu Cày tiếp xúc với các cơ quan truyền thông ở 
Hải Ngoại. 
 



Phải chăng Điếu Cày ra Hải Ngoại với một ''sứ mạng'': “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn rõ cái khuyết 
tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để 
đẩy mạnh thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu thông cảm giữa hai cộng 
đồng trong và ngòai nước dễ dàng hơn. Từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”  
 
Điếu Cày thừa biết truyền thông ở VN hoàn toàn nằm trong tay Đảng Cộng Sản. Đảng cho các blogger ở VN 
sống ngày nào hay ngày đó, cũng như là một số không nhỏ các cơ quan truyền thông ở Hải Ngoại đã bị CSVN 
mua. 
 
Thực là quá rõ ràng hơi hám của Nghị Quyết 36 của CSVN qua các phát biểu của Điếu Cày: Hãy cùng nhau 
thông cảm, bắt tay hòa hợp với những người trong nước theo những Nghị Quyết của CSVN. 
 
Trở lại việc Điếu Cày bị CSVN ''tống khứ'' ra khỏi VN, những ngày tháng tới sẽ là những ngày tháng đầy khó 
khăn cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vì những lý do sau : 

 1- Như bất kỳ một di dân nào khác Điếu Cày sẽ được Chánh Phủ Mỹ trợ cấp 6 tháng, sau đó phải tự túc 
sống. Không biết Điếu Cày có ''skill '' - nhất là khả năng Anh Ngữ- để đủ sức thích ứng với xã hội Mỹ 
không ? Làm sao có thể tranh đấu, giao thiệp với chánh giới Mỹ nếu ta không nói trôi chảy tiếng Anh. 
Khả năng tiếng Anh của Điếu Cày tới mức nào? Các hoạt động tranh đấu cho quê hương VN không 
phải chỉ quanh quẩn trong khối người Việt tỵ nạn và có kết quả tốt mà còn phải đi ra ngoài vào các cơ 
quan công quyền của nơi mà ta đang sống. Tiếng Anh có chữ LOBBY để chỉ các vận động nhất là các 
vận động về chính trị . Không hiểu anh Điếu Cày có khả năng để lobby trong công cuộc tranh đấu của 
anh không? 

 2-  Điếu Cày có một ý niệm rõ về các Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại.không ? Theo người đi trước 
anh là GS Đoàn Viết Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có rất nhiều vấn đề. Có thể những người 
ở trong nước ra không quen thuộc với cộng đồng hải ngoại.nhất là các cộng đồng thuộc Miền Nam của 
Việt Nam Cộng Hòa trước đây.Thực vậy các cộng đồng hải ngoại đầy phức tạp , càng ngày càng phức 
tạp. Mặt khác đám nằm vùng thân Cộng luôn luôn phá hoại bằng đủ mọi cách hàng ngũ của những 
Người Việt Quốc Gia theo đúng các Nghị Quyết của CSVN như Nghị Quyết 36. Điều đó làm các CĐ 
Hải Ngoại trở nên càng ngày càng phức tạp. 

 3- Điếu Cày có hiểu rằng hình thức '' tống xuất'' các người chống đối ra nước ngòai của CSVN là một 
chiến thuật của CSVN làm cho các người này im tiếng chống đối. Hơn nữa khi sang sống ở Hải Ngoại, 
các chống đối - dù dưới bất kỳ hình thức nào- sẽ dần dần mất hiệu quả. Lý do là: nếu người chiến sĩ bị 
ra khỏi đất nước là nơi mình tranh đấu, họ sẽ như một cái cây bị trốc gốc, không còn khả năng tranh 
đấu một cách có hiệu quả nữa. Những người đi trước anh như GS Đoàn Viết Hoạt, Nhà văn Dương 
Thu Hương, Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, LS Cù Huy Hà Vũ... đã làm được những gì từ hồi đi khỏi 
Việt Nam ? Hỏi tức là trả lời. 
 

Chúng ta hãy chờ xem. Thời gian sẽ là câu trả lời. 
  
Nguyễn Lương Tuyền (Montréal, Canada ) 

 


