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SỐNG Ở MỸ NHƯNG BẠN KHÔNG PHẢI YÊU NƯỚC MỸ
A. Bạn đến nước Mỹ vì bất cứ một lý do nào đó. Tỵ nạn CS. Vượt biên. HO. Đoàn tụ
gia đình. Anh chị em bảo lãnh vv… và vv… và ngay cả giả chồng giả vợ nữa, bạn đều
được nước Mỹ đối xử nhân đạo và hào phóng với bạn. đúng không? Nhưng bạn
không phải yêu nước Mỹ.
B. Sống ở nước Mỹ, bạn được giúp đỡ theo nhu cầu: Cần nhà, bạn có housing. Đau
ốm, sinh nở bạn được nhà thương trị liệu. Cần thức ăn bạn có food stamp. Nếu bạn có
con nhỏ mà không đi làm được thì mỗi tháng, ngoài food stamps, bạn còn được nhận
một số tiền gọi là Welfare. (nhiều người gọi là tiền phước thiện.) Tiền này tuy không
nhiều nhưng cộng với housing và những sự trợ giúp quan trọng khác, giúp bạn đủ
sống trong giai đoạn cần thiết để vượt qua những khó khăn (ở đây, người viết không
nói đến trường hợp những người không bao giờ đi làm, hay đi làm thì chỉ lấy tiền mặt
và nhiều chục năm dài sống bằng welfare.) Nếu nhà bạn có cha mẹ già đau yếu hay
chẳng may có người tàn tật, chính phủ sẽ trả tiền cho người đến săn sóc, tắm rửa nấu
ăn, mỗi ngày ít nhất là 4 giờ hay nhiều hơn, tùy tình trạng. Mỗi tháng nếu bạn không
có tiền trả tiền điện, tiền heat, bạn sẽ được giúp trả. Bạn hay con cái bạn cần học thì

được đến trường, không có tiền đóng học phí, nước Mỹ đóng cho bạn và còn cho thêm
tiền bạn mua sách vở, tiêu xài từng học kỳ. Và ngay cả khi chết, nếu không có tiền lo
hậu sự, chính phủ Mỹ cũng giúp bạn chu toàn. Đúng không? Nhưng bạn không phải
yêu nước Mỹ.
C. Bạn ở nhà với cha mẹ, lúc còn bé và nếu cha mẹ bạn khá giả, bạn mới được học
hành, chu cấp đầy đủ. Nếu cha mẹ nghèo, bạn không được đi học mà còn phải đi làm
để góp vào với gia đình mà sống. Đúng không? Nhưng khi bạn vào nước Mỹ rồi thì
dù bạn chưa đóng góp được chút gì cho sự hưng thịnh của nước Mỹ, bạn cũng vẫn
được hưởng mọi dịch vụ và phúc lợi, công bằng như mọi người công dân Mỹ đã từng
đóng góp mà người viết đã nói ở phần trên. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu
nước Mỹ.
D. Bạn có biết những khoản tiền đó từ đâu mà có không? Là từ những người đến đây
trước bạn, họ ý thức được lòng nhân đạo và sự hào phóng của những người đến trước
họ, đã giúp họ cơ hội để họ được là họ hôm nay và họ tri ân bằng cách làm việc
không lãnh lương chui, họ sẵn sàng và vui vẻ đóng thuế để góp công xây dựng nước
Mỹ được giàu mạnh, cho nước Mỹ có đủ ngân khoản mà tiếp tục giữ được truyền
thống tốt đẹp này để lúc bạn đến, chính phủ Mỹ sẽ chu cấp cho bạn và cho gia đình
bạn. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ.
E. Khi bạn đi làm, dù bất cứ hãng xưởng nào và bất cứ tiểu bang nào trên toàn quốc,
tùy theo khả năng, chuyên môn và nhu cầu công việc, không kể màu da, tiếng nói, bạn
được lãnh lương như đồng nghiệp và được đối xử công bằng như đồng nghiệp. Nếu
bạn bị bức hiếp, bạn được pháp luật che chở để lấy lại công bằng cho bạn. Không có
tiền trả luật sư, bạn được quan toà chỉ định luật sư bào chữa miễn phí. Và ngay cả
những tội phạm đang bị giam cầm cũng được luật pháp Mỹ che chở. Như thế, nước
Mỹ tốt đẹp và tình người cao cả quá. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước
Mỹ.
G. Còn nhiều chuyện khác nữa cho lợi ích của bạn nhưng người viết chỉ kể ra đây
những điều căn bản cần thiết. Qua những điều vừa kể ra, bạn có đồng ý với tôi là
không nhiều nơi trên thế giới, chính quyền lại đối xử với người nhập cư tốt như nước
Mỹ và bạn đã may mắn được nhập cư vào Mỹ và sống trên nước Mỹ. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ.
H. Người viết nhắc nhiều lần câu: "Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ." bởi vì, dù
sai hay đúng, tốt hay xấu, tình cảm của con người là những cảm nghĩ rất riêng, rất
độc lập, bất khả xâm phạm và xuất phát tự trái tim của họ. Nhất là với tình yêu thiêng
liêng mỗi người dành cho nơi họ sanh hay nơi họ sống. Đó là MỘT TÌNH YÊU TỰ
HIẾN VÀ TỰ NGUYỆN DO BẢN CHẤT, DO Ý THỨC, DO SỰ TRƯỞNG THÀNH,
DO LÒNG BIẾT ƠN, DO LƯƠNG TÂM, DO ĐẠO ĐỨC, GIÁO DỤC VÀ LIÊM SỈ
CỦA MỖI CON NGƯỜI, KHÔNG AI CÓ THỂ YÊU NƯỚC GIÚP AI HAY BẮT
BUỘC AI YÊU NƯỚC CẢ. Vì thế, dù bạn sống ở Mỹ, hưởng mọi phúc lợi của công
dân Mỹ, Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ, TRỪ KHI BẠN TỰ NGUYỆN VÀ TỰ
HIẾN.

Tình Yêu là gì? Không ai nhìn thấy TÌNH YÊU nó hình thể gì, màu sắc gì nhưng
người ta lại dễ dàng nhận ra Tình Yêu khi nó được thể hiện bằng hành động. Người
mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, săn sóc con cái chu đáo, hy sinh cả đời mình cho con vì bà
YÊU CON bà. Người Lính can đảm xông lên trước mũi súng quân thù, dù biết rằng
đó là phút giây sinh tử nhưng để bảo vệ từng tấc đất quê hương, người lính ấy đã
không ngần ngại vì Người Lính đó. YÊU QUÊ HƯƠNG. Lại có những người hy sinh
mạng sống mình trên đất nước của dân tộc khác để ngăn chặn những tai họa, những
chết chóc, bất công cho người không cùng chủng tộc. Vì một mục đích nhân bản hay
lý tưởng tốt đẹp, họ đã làm thế và gọi chung là TÌNH YÊU NHÂN LOẠI. Như Mẹ
TERESA, Mẹ đã đem TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ TÌNH YÊU GIỮA CON NGƯỜI
VÀ CON NGƯỜI đến những căn nhà ổ chuột, những nơi nghèo hèn dơ dáy, đã dùng
bàn tay bác ái của Mẹ an ủi, thương yêu săn sóc bao nhiêu người ốm đau thương tật,
thân thể đã bốc mùi hôi thúi mà ai cũng sợ nhìn vào. Những TÌNH YÊU ấy không ai
bắt buộc hay xin xỏ mà chỉ được thể hiện bằng TÌNH YÊU TỰ NGUYỆN VÀ TỰ
HIẾN.
Ở đây, mục đích của bài viết này, người viết chỉ mong rằng, bạn không cần phải yêu
nước Mỹ nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước
đã cưu mang bạn, giúp cho bạn mọi phương tiện, mọi cơ hội để bạn vươn lên sống
cuộc đời tươi đẹp mà nhiều người trong nhiều quốc gia trên thế giới ước ao...
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