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Chiến thắng bất ngờ của ƯCV TT Trump làm rung chuyển thế giới. Hai phe đau nhất là,
dĩ nhiên Đảng Dân Chủ Mỹ, và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tóm tắt tại sao ĐDC thua và đau? – Đau là vì kết quả bầu cử đã ngược với mọi thăm
dò và dự đoán. Thua là vì không ngờ dân Mỹ không còn muốn con đường nối dài của
Obama, và nhất là loại chính trị gia, “hứa nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu”; thêm
vào đó, nội các Obama chỉ “ôm Ba Má”, nhu nhược đối ngoại, không được các nhà lãnh
đạo thế giới nể nang, bị Trung Cộng lừa bịp và Nga lừa đảo v.v… Quá coi thường nguyện
vọng của dân, tạo quá nhiều kỳ thị và chia rẻ xã hội, tách xa truyền thống bảo thủ của
đa số. Dân Mỹ đã chọn làm 1 cuộc cách mạng “âm thầm” trong này 8 tháng 11 vừa qua.

Cái âm thầm bầu cho Trump là cái tát tai mạnh vào mặt những chính trị gia chuyên
nghiệp, những thành phần này và cả thế giới “không thể ngờ”, kể cả đa số giới truyền
thông thiên vị Hillary, phải té ngả khỏi ghế và đau đầu. Chính nhiều đảng viên Đảng DC
đã “âm thầm” bầu cho ứng cử viên đảng CH đối lập. Chính cái “âm thầm” này làm cho
Obama và Hillary đau điếng cứ tưởng là ác mộng.

Cái đau cho phe thứ hai, Trung Cộng, đang cắm đầu nghiên cứu tìm hiểu Trump sẽ
làm gì, Trump đang toan tính những gì sau khi đã nhận cú điện thoại “chúc mừng” của
Bà TT Đài Loan, Thái Anh Vân. TC ngỡ ngàng la hoán lên, xúi các giới bình luận gia, Mỹ
và chính trị gia cùng chuyên gia chính phủ, nói nhiều thứ châm chọc Ông Trump, nào là
thiếu kinh nghiệm, nào là ngây ngô mà không chịu tham vấn v..v… Họ đã lầm to và lượng
giá thấp kiến thức của nhà tỷ phú.

Ông Trump: “ Mỹ mấy chục năm nay buôn bán nhiều thứ, kể cả vũ khí, với Đài Loan,
nhận cú điện thoại chúc mừng tôi thì tôi phải nói cám ơn chứ”. Trên diễn đàn Twitter,
Ông Trump đã nhắn khéo: “Trung Quốc mánh tráo đồng tiền Nhân Dân Tệ, trốn thuế
giao thương tác hại kinh tế Hoa Kỳ, và TQ đang đe dọa hải vận quốc tế tại Biển Đông,
không thể như vậy được!”. Trump đã biểu lộ rõ ghét Xã Hội Chủ Nghĩa, CN Cộng Sản, và
rất ghét những tên độc tài như Fidel Castro, là tên mới chết mà CSVN làm “quốc tang”.

Tin tức và tình hình này cho chúng ta, người Việt tỵ nạn cộng sản từ 1975, thấy đến bây
giờ 2017 có hy vọng rất cao hơn nhiều chục năm qua.

Hy vọng của chúng ta là gì? – Là “giải thể Đảng Cộng Sản VN”.

(A).- Làm cách nào?

(B).- Và Ai là người có uy tín đạo đức, hợp lý và hợp pháp để tiếp nhận quốc sụ
khi Đảng CSVN không còn cầm quyền nữa?

Mục A, tại hải ngoại thì hiện có 1 số thân hữu đang vận động qua nhiều ngả ngách có
mối giao hảo thân cận với 1 số dân biểu và thượng nghị sĩ (CH) để nhờ tân Tổng Thống
điều đình hay có thỏa hiệp với dân Việt trong nước. Trong nước, các vị hy sinh tranh đấu
phải tự huy động cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương, tánh mạng qúy vị luôn bị đe
dọa thì cũng vẫn có cách vượt qua.

Mục B đang tìm lòi mắt nhưng cố gắng sẽ gặp; hy vọng phải từ trong Việt Nam, có thể
từ trong cái quốc hội bù nhìn CSVN, mới hợp lý hợp pháp. Rất khó nhưng phải có. Dù hải
ngoại đã có vài tổ chức người Việt QG, liên kết hoạt động nhưng vẫn bị đâm thọc do cán



bộ CSVN thuê mướn, hoặc vài tên Việt gian núp trong các cộng đồng đông người Việt tỵ
nạn sinh sống bấy lâu nay.

Các hội đoàn cũng xuân thu nhị kỳ họp ăn hát và vổ ngực “ chúng tôi rất chống cộng”.
Một số hội viên vẫn gởi dollar về nuôi gia đình, gia đình nuôi công an cán bộ, NUÔI kinh
tế CSVN 10 tỷ dollars mỗi năm (thống kê báo cáo World Bank 2015). Một số chú bác vẫn
về thăm quê hương, gọi là “du lịch” thật ra là “ du hí” thăm chân dài các quán bia ôm.
Không thấy ông nào nói về “thăm tình hình chính trị” cả. Chúng ta cần “change” thay đổi,
cần cương quyết thay đổi phong cách, cần lý trí trung thực mới giúp được việc “giải thể
cộng sản VN”.

Nơi đây xin tạm không bàn chi tiết cho (A) và (B) vì chúng cần có cả một nhóm
người cùng nghiên cứu và tài chánh rất lớn mới thực hiện được.

Chúng ta phải tận dụng cơ hội thời cơ thuận lợi này để cùng nhau hành động, cùng nhau
giải thể Đảng CSVN. Hơn bao gời hết, dù bạn thuộc Đảng CH hay DC, hãy đoàn kết và đặt
sự sống còn của dân tộc Việt trên hết. Chúng ta phải “bipartisan” khi tranh đấu cho dân
Việt. Chúng ta hãy dẹp mọi tị hiềm, tự ái qua một bên, phối hợp thiết lập 1 cơ cấu tại hải
ngoại YỄM TRỢ cho những thành phần tranh đấu yêu dân trong nước. Thời cơ 4 năm của
tân TT Trump mà không giải thể được CSVN thì có lẽ 45 năm sau mới thực hiện được.
Đừng nói với tôi “ trả thù mười năm chưa muộn”, 4 lần 10 năm rồi các bạn ơi!!!

Xin hãy tìm nhau, đến với nhau, đừng ai mời ai, đừng chờ Mời, hãy xin hợp tác nếu
thấy “tạm, khá phù hợp với chủ trương đường lối của mình” mà không bị tự ái ngăn cản.
Đừng muốn hay tỏ ra “ta quan trọng, ta khôn hơn ta phải chỉ huy”, không phục, không
mến trọng nhau, sẽ không bao giờ đoàn kết được.

Thời cơ cho dân tộc Việt dành lại Tự Do, Dân Chủ và Độc Lập trường tồn nay đang
đến, khẩn cầu chúng ta mau nắm lấy./ ĐXS.
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