*TUYẾT MAI: ÔNG HOÀNG KIỀU – TỰ NGÃ ĐỘC TÔN
Trong bài này, tôi không bàn về những mưu đồ chính trị đàn sau vụ bãi nhiệm ở
Westminster. Ở góc nhìn của một phật tử, tôi thấy nỗi khổ niềm đau của ông
Hoàng Kiều, cùng sự xáo trộn bất an vô lý ở Thành Phố Westminster, là do cá
tính “Tự Ngã độc Tôn” của ông Hoàng Kiều. Nói cho dễ hiểu, lòng Tham, Sân, Si
quá mức đã đấy ông ta đi vào cõi mơ, làm Hoàng Đế ở Mỹ.
Ông Hoàng Kiều đã thể hiện “cái Tôi vĩ đại” qua những câu nói hách dịch: “Tụi
bây ngu như con bò! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!”, “Cho chết mẹ nó luôn”. “Những
thằng ngu đần, mất dạy”! “Hiểu chưa?”!. Hơn nữa Ông Hoàng Kiều còn hăm dọa:
“Tôi sẽ tiếp tục tài trợ dù cho có tốn cả hằng trăm triệu đô. Các bạn đừtng có thách
thức tôi, tôi sẽ làm cho Thành Phố Wesminster điêu đứng và có thể không còn
Thành Phố Westminster nữa”!. Có phải Ông Hoàng Kiều quá kiêu căn, ngạo mạn
không?
Nếu ông Hoàng Kiều có cố vấn là người tài giỏi, đạo đức thì ông sẽ không nói
năng, hành động quá xấc xược, phách lối, làm mất lòng cử tri trước bầu cử như
vậy. Nhưng vì ông có nhiều tiền nên có nhiều người bất tài, vô tướng, ham tiền bu
theo ông để kiếm ăn. Những người này đã nịnh hót, tâng bốc, đẩy Ông Hoàng
Kiều vào cõi mơ. Ông Hoàng Kiều mơ mình là vua, là Hoàng Đế.
Không phải Hoàng Kiều chỉ mơ trong trí tưởng tượng, thể hiện qua lời nói, cử chỉ.
Ông ta thể hiện giấc mơ đó bằng hành động, bằng cách ăn mặc như vua chúa trong
những tuồng cãi lương Hồ Quảng. Ông hung hăng hăm dọa : “Thiến”, “Cắt lưỡi”,
“Nhổ răng” người nào xúc phạm đến ông ta. Ông ta quên là ông ta đang ở Hoa
Kỳ, hăm dọa là phạm pháp. Vì vậy ông đã bị Cảnh sát cảnh cáo, bắt lấy xuống
hết những video hăm dọa này.
Buồn cười hơn nữa là ông Hoàng Kiều đưa telephone cho mọi người xem, ông đã
nhờ Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Cali chuyển lời ông, nhờ Tổng Thống Trump giúp
đỡ. Giúp đỡ cái gì? Giúp ông thắng bãi nhiệm? Hay bắt nhốt hết mấy người trái ý
ông? Ông chửi người ta “Ngu như bò!”. Còn ông ta khôn như con gì đây?
Trước đây ông Hoàng Kiều than thở, tên tôi là Hoàng Kiều, có chữ “Kiều” trong
đó nên tôi khổ như nàng Kiều (truyện của Nguyễn Du). Sự thật là ông ta không
khổ vì cái tên mà vì sự chấp ngã vào “Cái Tôi vĩ đại”. Trước vụ xử kiện với BBC,
vì qua lo âu, mặt và miệng ông ta đã méo, có lẽ là bịnh “Palsy”, tê liệt thần kinh
mặt.

Nay giấc mơ Hoàng Đế của ông đã tiêu tan thành mây khói, chắc chắc ông thất
vọng nhiều lắm. Trước thực tế phủ phàng, ông mới hay ra có tiền không mua được
chính nghĩa. Trong youtube sinh nhật, ông Hoàng Kiều rủ rê Ông Nguyễn văn Ức
ra ứng cử. Ông hứa tặng một trăm ngàn, hai trăm ngàn hay không giới hạn . Ông
cũng rủ rê Ông Bùi Đẹp ra ứng cử. Ông Hoàng Kiều đã sắp đặt sẵn rồi. LS
Nguyễn Quốc Lân sẽ bị bãi nhiệm…lần lược phe “chống Cộng mị dân” bị bứng
đi hết . Dưới trướng ông ta là đàn em ngoan ngoãn, trung thành. Ông Hoàng Kiều
sẽ là Thái Thượng Hoàng và cờ đỏ sẽ tung bay rợp trời Little Saigon, Thủ đô
ngưởi Việt tỵ nạn CS ở Cali.
Xét lại ba lý do bãi nhiệm do Ông Hoàng Kiều nêu ra, chúng ta thấy rõ là ông ta
tức giận vì TT Trí không chịu khom lưng, cúi đầu, gọi dạ, bảo vâng, như đám
nịnh thần đang bu quanh ông ta. TT Trí đã chuyển thư dân chúng muốn chôn Lý
Tống ở Nghĩa Trang Quân Đội. Đây là điều trái ý ông ta thứ nhất. TT Trí đi tưởng
niệm Quôc Hận ở Tòa soan Việt Mỹ Magazine, là trái ý thứ hai. Còn thêm không
biết Dominique Phạm là ai. Chỉ ba việc trái ý, đủ để Ông Hoàng Kiều sẵn sàng bỏ
ra gần hai triệu giúp bãi nhiệm. Ỷcó tiền, Ông Hoàng Kiều còn độc tài, áp bức
dân lành hơn CSVN phải không?
Ông Hoàng Kiều cho biết, ông trả một số tiền lớn cho một công ty chính trị nổi
tiếng của Mỹ. Họ bãi nhiệm Thống Đốc, có gốc to như gốc cổ thụ còn được. Bứng
mấy ông Thị trưởng, Phó thị trưởng, Nghị viên ở Westminster chỉ là việc nhỏ
như nhổ mấy cây đậu phọng. Thêm vào đó, ông giới thiệu một nhóm luật sư VN
nổi tiếng, như Luật sư Đỗ Phủ… giúp ông và ông cũng chi một số tiền lớn cho
một số cơ quan truyền thông ở Cali. Họ chỉ loan tin và phỏng vấn có lợi cho việc
bãi nhiệm. Với lực lượng vận động bãi nhiệm hùng hậu như vậy, ông Hoàng Kiều
không cần giữ ý, giữ lời để mua chuộc cảm tình với cử tri.
So sánh với nhóm Chống bãi nhiệm, chỉ vỏn vẹn có LS Trần Thái Văn và LS
Nguyễn Quốc Lân, lâu lâu gởi một thư lên diễn đàn . Cuộc chiến giữa hai bên
không cân bằng, không khác nào đem trứng chọi với đá!
Ai cũng biết Tham, Sân, Si là tam độc, gây khổ đau ở đời. Khi con người sống
theo bản năng tự tôn, tự đại, để cho Tham và Sân che mờ lý trí thì họ trở thành
Si, là u mê, ngu si. Tham dục, ngã mạn làm con người không còn sáng suốt, biết
chánh tà, thiện ác. Tiếng nhà Phật gọi là vô minh.
Ông Hoàng Kiều đáng lẽ phải biết, hơn ba triệu người Việt ở hải ngoại, phần
nhiều là người tỵ nạn CS và H O là những người bị tù đày trong lao tù CS. Phần
đông người Việt ở hải ngoại chống Cộng. Chỉ có cái đám ham tiền, đón gió trở

cờ, mới “thân Cộng”. Thế mà trước hằng ngàn người xem Tạ Tình 6, và có thu
hình phát tán cho hằng trăm ngàn người Việt xem, ông Hoàng Kiều đã xúc phạm
nặng nề danh dự Quân Lực VNCH . Bằng một giọng khinh miệt, đại ý ông nói:
“Hồi trước có một triệu tay súng, Hải Quân, Không quân …không chống được CS.
Bây giờ chống cái mẹ gì”? Ông cũng làm cho những người chống Cộng phẫn nộ :
“Đừng xúi giục con em đứng lên làm loạn, nổi dậy, không ai chấp nhận được”.
Chính những câu nói của Hoàng Kiều đã cho đồng hương nhiều nơi trên thế giới
thấy rõ, cuộc bầu cử bãi nhiệm không phải là vấn đề nội bộ của cư dân
Westminster. Nó trở thành trận chiến giữa lằn ranh Quốc – Cộng; giữa Hoàng
Kiều và đồng bào tỵ nạn chống Cộng. Chính Ông Hoàng Kiều đã thúc đẩy đồng
hương ở Westminster và nhiều nơi trên thế giới phải đoàn kết để giũ vững thành trì
chống Cộng ở Westminster. Ông Hoàng Kiều giúp Chống Bãi Nhiệm đi đến chiến
thắng vẻ vang ngày 7/4.
Dưới cái nhìn của một phật tử, tôi cũng thấy rõ, sự thất bại bãi nhiệm ở
Westminster là một Quả báo xấu ác tất nhiên sẽ đến, vì bãi nhiệm để trừng phạt ba
vị dân cử không phải là chính nghĩa.
Nhân cái thất bại chua cay này, tôi mong ông Hoàng Kiều nên dừng lại, dành thì
giờ suy ngẫm thâm sâu về hai chữ “Nhân – Quả”. Suy nghĩ nhiều hơn về “Tự
Ngã Độc Tôn”. Ông sẽ thấy, Tham, Sân, Si là nguồn của khổ đau. Nếu ông còn
nuôi trong lòng oán hận, lấy oán trả oán thì ông sẽ tiếp tục gây khổ đau. Cái khổ
này không dành cho riêng ông mà cho nhiều người chung quanh, tạo thành Ác
nghiệp. Gaddafi của Lybia, Sadam Husein của Iraq, Osama Bin Ladden của Al
Qaeda, một thời giàu sang, quyền lực, tàn bạo, toàn quyền sinh sát con người. Họ
tưởng họ là Thiên Tử, bất tử. Nhưng dù lưới Trời lồng lộng, đã Gieo Nhân Ác
thì sẽ Gặt Quả Ác. Không thể nào tránh khỏi được.
Nguyễn thị Tuyết Mai (Từ HTĐ).

