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Ðể Xây Dựng Cộng Ðồng:

ThếNào Là Ðoàn Kết?
Nguyễn Ðình Thắng 

Suốt 22 năm qua, không ít người kêu gọi đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và cũng
không ít người than thởlà vẫn chưa có đoàn kết. Kêu gọi và than thởnhưng không mấy ai đểtâm
định hình, định tướng hai chữ"đoàn kết." Ðểrồi nhưngười bắt bóng, chúng ta cữmãi hụt hơi
đuổi theo một khái niệm mơhồ.

Thế nào là đoàn kết?

Thếnào là đoàn kết? Phải chăng gian nhân hiệp đảng cấu kết với nhau là đoàn kết? Phải chăng
phủbênh phủ, huyện bênh huyện, bao che cho nhau bất chấp phải trái là đoàn kết? Phải chăng
lúc nào cũng nhất trí kiểu đảng cộng sản là đoàn kết? Phải chăng rập khuôn theo chỉđạo trong
chếđộđộc tài là đoàn kết?

Ðoàn kết, nếu chỉnói khơi khơi, là một phạm trù mơhồ, diễn giải cách nào cũng được, và do đó
không những vô ích mà nhiều khi còn có hại. Vô ích vì đi bắt bóng thì muôn đời vẫn hoàn tay
không. Có hại vì người ta tha hồnhân danh hai chữđoàn kết đểbiện hộcho những việc làm tồi
tệ.

Ðoàn kết nhưvậy thì thà đừng có.

Chúng ta cần đổi cách nhìn. Chúng ta chẳng nên quay quắt với hai chữ"đoàn kết" đến nỗi sao
nhãng đi những yếu tốmà chính ra mới thực sựcần thiết đểxây dựng một cộng đồng lành mạnh
và vững chãi. Ðó là những nguyên tắc vềđạo đức nhưsựlương thiện, công lý, lòng tương thân
tương ái, v.v.; và những nguyên tắc hành xửnhưcông tâm, chữtín, sựtương kính, v.v.

Tại sao xã hội Mỹ đầy rẫy cọ sát các quyền lợi khác biệtmà vẫn giầu mạnh?

Nếu đểý chúng ta sẽthấy rằng xã hội Hoa Kỳđâu có bịámảnh bởi hai chữ"đoàn kết." Ngược
lại, lúc nào trong xã hội cũng đầy rẫy những cọsát giữa các thành phần quyền lợi khác nhau. Thế
mà đất nước họgiầu mạnh và người dân của họcó nhiều cơhội thăng tiến. Ðấy là vì xã hội của
họđược xây dựng trên những nguyên tắc căn bản của chếđộdân chủpháp trị, đượcấn định
trong hiến pháp.

Trên nền tảng vững chắcấy, các khuynh hướng chính trịkhác nhau không bịxem là chia rẽmà
được ca ngợi là sức mạnh đa nguyên. Những dịbiệt vềquyền lợi và trong hành động không bị
xem là mất đoàn kết mà được khuyến khích và bảo vệnhưsựtất yếu của nền dân chủ.



Tạp Chí Người Dân                                    Page 2 of 2 2/13/2005

Muốn cộng đồng vững mạnh: Gầy dựng căn bảnđạo đức và hành xử với nhau

Chúng ta cần suy gẫm vềbài học này. Muốn cộng đồng vững mạnh, chúng ta phải đổcông gầy
dựng một sốnguyên tắc căn bản vềđạo đức và cung cách hành xử, đối đãi với nhau.

Dĩnhiên việc xây dựng này không đơn giản nhưng cụthểvà khảthi, không mơhồvà lẩm cẩm
nhưviệc mưu cầu hai chữ"đoàn kết" mà chính mình cũng không biết rõ là gì. Không những vậy
chúng ta còn cần phải cảnh giác đểtránh cho mình và đừng đểngười khác lợi dụng hai chữ
"đoàn kết" mà làm việc bất chính.

Ðểkết luận, tôi thấy rằng đã đến lúc đểtất cảchúng ta nhìn lại quá trình 22 năm đeo đuổi một
khái niệm mông lung, vô ích và nhiều khi có hại. Thay vào đó, chúng ta nên khởi công xây dựng
từng bước một những nguyên tắc căn bản hết sức cần thiết đểcộng đồng có thểtrưởng thành và
thăng tiến. Một khi đa sốtrởnên quen thuộc với các nguyên tắc căn bản này và áp dụng chúng
trong mọi sinh hoạt cộng đồng thì lúcấy sựđoàn kết, nếu hiểu đoàn kết là đồng lòng tôn trọng
cùng một sốnguyên tắc căn bản, không cần phải hô hào mà tựđộng sẽcó.

Nguyễn Ðình Thắng
Virginia, ngày 3 tháng 8, 1997


