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Kính dâng hương linh Ba để nhớ ngày giỗ năm thứ 16
26 tháng 2 năm Giáp Thân (2004) 26 tháng 2 năm Kỷ Hợi (2019)
Kính dâng hương linh Má để nhớ ngày giỗ năm thứ 27
5 tháng 6 năm Nhâm Thân (1992) 5 tháng 6 năm Kỷ Hợi (2019)
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Lời Tựa
Tiến sĩ Phan Văn Song
Việt Nam ‐ Cuộc Chiến Cuối Cùng Để Sống Còn.
Lựa Chọn: Quốc Gia Dân Tộc – Cộng Sản Quốc Tế Hán Ngụy.
"Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera
l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et Mammon." (Matt 6.24)
“Ta không thể phục vụ hai chúa. Ta phải biết lựa chọn, thương người
nầy bỏ người kia. Vì Ta không thể vừa thương Chúa và vừa thương
Quỷ dữ Mammon” (Mat‐thiơ 6:24)
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý độc giả,
Được mời chẳng những tham dự cùng hai bạn, hai đồng chí tâm
huyết vào Tuyển tập số 32 Các lá Thư Cho Con nầy, được góp tiếng
nói giữ lửa cùng với anh Giáo Già Trần Minh Xuân và cùng người bạn
đường đấu tranh Mai Thanh Truyết, lại còn được hai bạn giao cho cái
hân hạnh viết bài Mở, giới thiệu đề tài tuyển tập. Tuyển tập nầy gom
góp tất cả những suy nghĩ của ba anh em trong những ngày dầu sôi
lửa bỏng. Trong những năm tháng ngày giờ giây phút bản lề, rất
quan trọng cho vận mạng quốc gia Việt Nam và cho dân tộc Việt
Nam.
Nói rõ và khẳng quyết hơn rằng, đây có lẽ là những dịp cuối cùng,
chúng ta còn được dùng những tên, những từ, như Việt Nam, như
Đại Việt hay cả cái tên chung «Việt» của một nhóm dân tộc «dân tộc
Việt». Phải, cả đến cái tên chung vủa một nhóm dân tộc, «nhóm dân
tộc Bách Việt» e rằng cũng sẽ lui dần vào lịch sử. Người Việt chúng ta
là nhóm dân tộc cuối cùng còn giữ được văn hóa, phong tục, tiếng
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nói của một dân tộc, dân tộc Đại Việt của một quốc gia có giang sơn,
có lãnh thổ, quốc gia Đại Việt.
Quốc gia Đại Việt đã giành được chủ quyền, đã hưởng độc lập, sau
1000 năm nô lệ Hán tộc, khi Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam
Hán trên Bạch Đằng Giang vào năm Mậu Tuất ‐ năm 938 tây lịch! Và
như thế, trước sau gần 2000 năm lịch sử thăng trầm, «Một ngàn
năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây» …với 7 lần quân
Hán xâm lăng, 7 lần tổ tiên người Việt chúng ta đều đánh đuổi
được… Người Việt ta vẫn giữ vững được biên giới phía Bắc với quân
Hán, và còn Nam tiến mở mang bờ cỏi phía Nam.
Thế nhưng, và đây xin mượn lời bạn Mai Thanh Truyết trong bài phát
biểu trong Hội thảo “Hiểm họa mất nước & Giải pháp cứu nước”,
ngày 13/10/2018, tại Houston do Việt 2000 Foundation tổ chức:
“Kể từ khi tiến chiếm miền Nam của CS Bắc Việt ngày 30 tháng 4,
1975, chúng ta ngày càng thấy lộ rõ tính nô lệ Trung Cộng của những
người lãnh đạo đất nước. Cuộc chiến “có tiếng súng” nổ ra ở biên
giới Việt‐Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979 chỉ là sự khởi đầu cho tiến
trình Bắc thuộc lần thứ năm của TC. Cuộc chiến không phải chấm dứt
10 ngày sau đó, mà vẫn tiếp tục dai dẳng dọc theo biên giới, mãi cho
đến năm 1988, qua sự quy phục hoàn toàn của CS Bắc Việt khi TC
tiến chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và cuộc chiến không
tiếng súng bắt đầu.….»
Cho đến ngày nay… và Mai Thanh Truyết nói rõ:
«Và vào cuối tháng 8/2018, thông tư Nhân dân tệ hóa biên giới phía
Bắc của Ngân hàng nhà nước ra đời ngay sau chuyến công du của
Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, sang Bắc Kinh. Kết quả
“đi chợ Lạng Sơn tiêu tiền Trung cộng”. Thật ra việc nầy đã xảy ra với
9 tỉnh miền Bắc từ năm 2011 rồi.»…. Và Mai Thanh Truyết tiếp tục
chứng minh cho chúng ta rõ:
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Bắc thuộc lần thứ năm: bằng những giai đoạn sau đây:
Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng: Xâm nhập và chiếm “Đất” Việt
Nam
1. Di dân Trung Hoa vào Việt Nam – Người Hoa ra vào Việt Nam tự
do, không chiếu khán!!
2. Đồng hóa tiệm tiến các dân tộc thiểu số miền Cao nguyên Trung
phần...
Với kế hoạch biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế khác
nhau, trong đó hình thức kinh tế tập trung chỉ huy và lệ thuộc
ảnh hưởng chánh trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC
còn dè chừng sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể
mạnh tay… Do đó dùng kế hoach chia rẽ nhóm sắc tộc thiểu số
Thượng, người Chăm với sắc tộc đa số người miền đồng băng.
3. Ảnh hưởng về Văn hóa và Giáo dục. Trung Cộng âm mưu gây ảnh
hưởng về văn hóa, thể hiện qua nhiều lễ hội có tính cách văn hóa
xen lẫn y phục, lời ca, điệu múa Trung Hoa. Cung cách cấu trúc,
bày trí các vỡ kịch cũng đầy máu sắc và kịch tính Tàu…. Những
ảnh hưởng trên thể hiện ra sau khi bình thường hóa quan hệ,
cho phép các loại hình văn hóa của Trung Cộng được xuất bản
rộng rãi tại Việt Nam. Rất nhiều các loại phim TC được dịch và
trình chiếu tại các đài truyền hình Trung Ương và địa phương ở
Việt Nam. Bộ Giáo dục CS Bắc Việt lại cho xuất bản sách giao
khoa mẫu giáo hoàn toàn bằng tiếng Hán. Và sau cùng, bộ tự
điển tiếng Việt “mới” của Bùi Hiền ra đời tháng 5/2018 cũng chỉ
nhằm mục đích thay đổi tiếng Việt thành một “thứ tiếng” lai căn
nửa Việt, nửa Tàu
4. Ảnh hưởng kinh tế. Xuất nhập cảng làm tê liệt các ngành sản
xuất Việt Nam bằng cách tung hàng hóa với giá rẻ mạt.
Và Mai Thanh Truyết kết luận và đặt câu hỏi: «Đây là một tiến trình
Hán hóa của Trung Cộng có nhiều xác suất có thể xảy ra» Và Bạn
Truyết cũng nói rõ rằng:
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«Ngày hôm nay, không còn là thời điểm chúng ta cần phải đi tìm chỗ
dựa từ ngoại bang nữa!»
Cùng với bài nói chuyện của bạn Mai Thanh Truyết, tuyển tập cũng
đăng lá thư của Bạn Giáo Già tường thuật lại buổi ra mắt sách «Trần
văn Thạch, cây bút chống bạo quyền và áp bức», vào hồi 1.30PM
ngày thứ bảy 20/10/2018.
Được mời phát biểu khai mạc buổi ra mắt sách, anh bạn Giáo già
Giáo sư Trần Minh Xuân thay mặt ban tổ chức cho rằng buổi lễ ra
mắt sách hôm nay nhằm mục đích gởi về quốc nội thông điệp nói về
một trong những bằng chứng: «Trả lại sự thật cho lịch sử đã bị Việt
cộng bóp méo từ lâu của Đệ tam” của Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu…
Nó giải tỏa những ngộ nhận về “Đệ tứ quốc tế”, về những người yêu
nước bị “Cộng sản đệ tam tận diệt như Trần Văn Thạch, Tạ Thu
Thâu…»
•
•
•

•

Đệ Tứ thể hiện lòng yêu nước chân chính, yêu quốc gia dân tộc,
chứ không đồng hóa yêu nước với “yêu xã hội chủ nghĩa” như Đệ
Tam.
Đệ Tứ theo đuổi lý tưởng dân chủ tự do thực sự trong khi Đệ
Tam chủ trương độc tài toàn trị, bóp chết tự do dân chủ.
Đệ Tứ coi cuộc tranh đấu là nỗ lực chung của toàn dân, chứ
không tôn sùng cá nhân như Đệ Tam, tiêu biểu như Tố Hữu tôn
thờ Stalin: Yêu biết mấy nghe con tập nói ‐ Tiếng đầu lòng con
gọi Stalin!
Đệ Tứ chủ trương tranh đấu ôn hòa bất bạo động, khác với Đệ
Tam chủ trương sắt máu “giết giết nữa bàn tay không ngưng
nghỉ...”

Ra mắt tác phẩm Trần Văn Thạch cũng là thông điệp gởi cho đồng
bào hải ngoại về tấm gương đoàn kết, đấu tranh công khai hợp pháp,
bất bạo động… mà một phần tư thế kỷ sau cố Giáo sư Nguyễn Văn
Bông cũng làm tương tự. Và cho tới nay sau hơn 70 năm cả nước bị
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

8

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

độc đảng độc tài Cộng Sản cai trị nhiều trí thức yêu nước, đặc biệt là
tuổi trẻ, đang nối bước đấu tranh chống bạo quyền áp bức.
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý độc giả,
Ngày 11.11, trước một số đông các quốc trưởng từ khắp thế giới tề
tựu về Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trịnh trọng và trầm
tĩnh tuyên án nationalisme ‐ chủ nghĩa quốc gia. Tổng thống nói
nguyên văn: «Chủ nghĩa ái quốc chính là sự trái ngược của chủ nghĩa
quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia chính là sự phản bội của chủ nghĩa ái
quốc ‐ Le patriotisme est l‘exact contraire du nationalisme. Le
nationalisme en est sa trahison».
Ngày 18.11, được dịp đọc diễn văn tại Quốc hội Cộng hoà Liên bang
Đức, Tổng thống Pháp lại một lần nữa nhắc đến tính tiêu cực của chủ
nghĩa quốc gia. Thế nhưng, ngày 22.10, tại Houston, Texas, trước
một trăm ngàn khán thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tự
hào và sôi nổi khẳng định mình là một người theo chủ nghĩa quốc
gia. Tổng thống nói nguyên văn: «Quí vị có biết tôi là ai không? Tôi là
một người quốc gia, được không? Tôi là một người quốc gia. Người
quốc gia. Không có gì hơn. Hãy sử dụng từ ngữ đó đi, hãy sử dụng từ
ngữ đó đi! ‐ You know what I am? I‘m a nationalist, okay? I‘m a
nationalist. Nationalist. Nothing more. Use that word, use that
word!»
Chúng tôi, Phan Văn Song, xin được nói lòng cảm phục và cám ơn
Tổng Thống, vì từ lâu nay, từ ngày tôi trở lại trên đất Pháp, tôi rất
đơn độc trước bạn bè và cả với gia đình người Pháp vì tự nhận mình
là người Quốc gia và người chống Cộng Sản. Là công dân Pháp, công
dân Liên Âu, từ ngữ Quốc Gia bị đố kỵ một cách bất thường. Các bạn
người Việt Nam thường phải nói trớ qua rằng họ là người Việt Tự Do.
Nói Tự Do để tránh nói Quốc Gia.
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Tôi trái lại tiếp tục nói Quốc Gia. Vì Quốc Gia là một chế độ, một thể
chế, một thái độ chánh trị… Tự Do nhiều nghĩa. Công Sản kỵ Quốc
Gia, trái lại sử dụng từ ngữ Tự Do. Ở Pháp, cũng có người vặn hỏi tôi
có ủng hộ ông LePen hay người con gái bà Le Pen không? Tôi nói tôi
đồng ý quan điểm bà nhưng tôi không bầu cho bà vì bà ấy không thật
sự Quốc Gia bà ấy chi kiếm phiếu cho Đảng thôi!
Chúng ta phải là người Quốc Gia cho toàn đất nước chứ không kiếm
phiếu cho Đảng Phái. Cái họa tại sao ở Liên Âu người dân đố kỵ
Nationalism? Vì “na“ là chữ tắt đầu của Nazi. Nazi là viết tắt của tỉnh
từ Nationalsozialist! Và danh từ Nationalsozialismus là ý thức hệ của
chế độ quốc gia cực đoan, đầy tánh cách đế quốc chủ nghĩa và phân
biệt chủng tộc của triều đại Adolf Hitler, kéo dài từ 1933 đến 1945.
Quốc gia cực đoan, với một chủ nghĩa đế quốc, với một chánh sách
kỳ thị, phân biệt chủng tộc,… Người dân Liên Âu và nhất là người dân
Đức, do đó, ngày nay đố kỵ chữ nationalist, vì tất cả không quên
những năm Đại Thế Chiến II.
Ngày nay, cũng do đó, dân Liên Âu, nhứt là hai quốc gia nạn nhơn
nặng nhứt của Thế Chiến II là Pháp và Đức thường và thích dùng từ
Patriot – Yêu Nước – Ái quốc hơn! Và cũng do đó từ Nation – Tổ
quốc cũng bị chụp mũ và mang một cái tội vô duyên ấy.
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý độc giả,
Chiến đấu không hiểm nguy, chiến thắng không huy hoàng – À
vaincre sans péril, on triomphe sans gloire (Le Cid 1637 ‐ Pierre
Corneille 1606‐1684).
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây.
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Bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tả khá rõ nguồn
gốc của lịch sử cơ chế chánh trị và tổ chức hành chánh của Việt Nam.
Thật vậy, lịch sử cổ, theo truyền thuyết bảo chúng ta rằng tổ chức
đầu tiên khi lập quốc là các Vua Hùng, và những chuyện xảy ra là đời
Vua Hùng thứ 18. Sau đó, từ Thục Phán, An Dương Vương và đặc
biệt Triệu Đà trở đi, mẫu cai trị đều là những bản sao chép của Tàu.
Lịch sử cổ của dân tộc Việt Nam cũng như lịch sử cổ của tất cả dân
tộc trên thế giới đều là những chuyện cổ tích, thần thoại không
nhiều thì ít để thôi thúc lòng tự hào dân tộc, hãnh diện gia đình: một
huyền thoại Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương đưa đến lòng tin để
có cả đền thờ tạo cả một đức tin và lòng tự hào dân tộc. Thánh
Gióng chống Giặc Ân phải chăng là điển hình xưa nhứt của lịch sử
Việt Nam ta về TÊN GIẶC XÂM LĂNG TÀU!
Phải! Dưới nhiều tên khác nhau, tên láng giềng hung hãn nhứt xâm
lăng dân tộc chúng ta nhiều nhứt, của suốt hành trình lịch sử dân tộc
Việt chúng ta là tên láng giềng phía Bắc, China! Tàu! Hán tộc!
Và lần nầy rõ ràng hơn nữa, vì do chính những tên Hán Ngụy, mặt
Việt nhưng lòng Chệt đang đưa dần Dân tộc Việt vào diệt chủng.
Không phải dân Tàu đến chiếm, mà do chính bọn Hán Ngụy Cộng Sản
đương quyền của dân Ta đang rước Tàu vào diệt chủng dân Ta.
Và ngày nay, may mắn thay! Người dân Việt đã thức tỉnh.
Lần đầu tiên, xảy ra những cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy ‐ kể từ
khi Đảng Cộng Sản Việt Nam, nuốt lời, xóa chữ ký, tự ý, vi phạm Hiệp
Định Đình Chiến Paris 1973, giữa hai Quốc gia, giữa hai Miền Nam
Bắc, xô quân vượt tuyến biên giới xâm lăng chiếm quốc gia Việt Nam
Cộng Hòa, cưởng chiếm Miền Nam Tự Do và dân chúng Nam Việt
Nam Tự Do, và cướp chánh quyền, giành quyền cai trị toàn đất nước
từ 1975!
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Lần nầy thật rõ ràng, kể từ đây, từ ngày 10 tháng 06 của năm 2018,
đã bắt đầu, bằng những cuộc biểu tình, đánh dấu khởi đầu của một
cuộc Tổng Nổi Dậy của một số đông đồng bào Việt Nam và tương lai
hy vọng sẽ của toàn thể dân tộc người Việt ta, mà một số đông các
thân hữu ở hải ngoại và trong nước đã hãnh diện đặt tên là "Cuộc
Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam"!
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý độc giả,
Lần nầy rõ ràng, hai chiến tuyến:
Quốc gia, Dân tộc Đại Việt ‐ vs ‐ chống ‐ Cộng Sản Quốc Tế Hán Ngụy.
Cộng Sản Quốc tế Việt Nam, ngày nay chế độ Hán Ngụy theo ý thức
hệ cộng sản quốc tế đã đưa dân tộc Việt tới vòng tự hủy, mù quáng,
suy nhược, mất gốc, diệt chủng trước họa người Hán.
Do đó, từ ngày 10 tháng 06 của năm 2018, đã bắt đầu, bằng những
cuộc biểu tình, khởi đầu của Cuộc Tổng Nổi Dậy của một số đông
đồng bào Việt Nam và trong tương lai hy vọng sẽ của toàn thể người
dân Việt Nam ta, làm thành "Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt
Nam" chống Tàu diệt Việt Cộng lấy lại Độc Lập và Tự Chủ cho một
thể chế Quốc Gia Đại Việt, lập Quyền Tự Quyết cho Dân tộc Đại Việt!
Cùng với hai bạn Mai Thanh Truyết và Trần Minh Xuân chúng tôi góp
ý kêu gọi:
Đã hết giờ rồi!
Hãy cùng nhau thành lập từng đơàn thể, đội ngũ, hàng ngang, dùng
mọi phương tiện, mạng internet, face book, blog,… viết, nói, trao đổi
tin thành một MẶT TRẬN TOÀN DÂN CỨU NƯỚC! Trong ngoài ‐ Hải
Ngoại Quốc Nội:
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Đã hết giờ rồi:
Bỏ đi những phân tích, bỏ những xin xỏ, nhờ vã ngoại nhơn, nào Ông
Trump, nào các lãnh tụ các quốc gia, khi Úc châu, lúc Liên Âu …Để
làm cái gì! Không ai thương người Việt bằng người Việt! Không ai
giúp người Việt bằng người Việt!
Hãy vứt đi những tuyên ngôn, tuyên cáo, kiến nghị. Nhứt định Không
nói chuyện với Tàu! Không nói chuyện với Việt Cộng!
Trong lúc bà con trong nước đang chịu đựng sự đàn áp dã man của
Cộng Sản Việt Nam với sự tiếp tay của quân lính Tàu Cộng, trong lúc
máu đã đổ khắp nơi bởi bạo quyền, chúng ta, những người con Việt
hải ngoại phải gánh chung phần trách nhiệm và bổn phận đối với Đất
Nước với bà con ở trong nước.
Hải ngoại: Hãy và Phải
* Đóng góp tài chánh (xuyên qua cá nhân hay đoàn thể tin tưởng chứ
không qua trung gian Việt Cộng) để hỗ trợ bà con trong nước một
cách cụ thể: mua nước, lương thực, giúp đỡ người bị thương v.v…
* Viết truyền đơn để đi gặp các bạn bè đoàn thể tại địa phương với
ngôn ngữ địa phương, để cắt nghĩa cuộc đấu tranh tại Việt Nam và
nhờ họ giúp mình bằng:
* Cùng chúng ta Boycott, tẩy chay hàng hóa, lương thực Made in
China, Made in Vietnam!
Trong nước: Hãy và Phải
* Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Cách Mạng Bất Tuân Dân Sự: đình
công, không trả tiền lộ phí BOT, đốt Chợ, ... biểu tình kẹt xe, nghẽn
đường phố, biểu tình chạy, tụ tập ngắn hạn đủ gây rối xong tan hàng
chạy sang tụ tập chỗ khác… như hồi vừa mất nước thua trận tụ tập
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chợ trời Chợ Cũ hay chợ Trương Minh Giảng vậy! Hay, nếu liều lĩnh
hơn, chịu chơi hơn... sắp hàng trước các trụ sở Công An đòi… vào tù.
Công Sản dám nhốt hết toàn thể quần chúng không?
Chúng ta thử hình dung
* Công nhơn sở rác Hà Nội và Sài Gòn ngưng hốt rác! Công nhơn ở
các công ty điện nước,… và cả cây xăng... đồng loạt đình công;
* Người dân buôn thúng bán bưng đình công không nhóm chợ;
* Nhơn viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sanh... ngưng việc;
* Sanh viên và học sanh cùng thầy giáo đồng loạt không đến trường,
không đến lớp;
* Vận động các cơ quan hành chánh nơi quý vị cư trú cho họ hiểu rõ
tình trạng đàn áp và bán nước của Đảng Cộng Sản – Địch Vận, kéo họ
trở về với dân tộc, với lẽ phải… với Nước với Dân.
Và,
1‐ Dứt khoát không gởi tiền về Việt Nam. Cộng Sản Hà Nội đang
khủng hoảng về tài chánh do kinh tế kiệt quệ. Nhiều nơi không có
tiền trả lương cho công nhơn viên chức, thậm chí công an cũng
không có lương như tình trạng ở Bà Rịa.
2‐ Và thử hè nầy không về du lịch Việt Nam! Hay về tham gia biểu
tình, nên nhớ gởi Thông Hành cho Sứ quán của quốc tịch mình. Tạo
thế khó ngoại giao! Tạo 10, 100, 1000 ...Will Nguyễn nếu được!
3‐ Mỗi Chúa Nhựt mặc áo trắng, chích khăn tang. TANG mất biển,
mất đất, mất nước...
Mỗi một sự kiện trên đều sẽ là một ngòi nổ chấm dứt độc tài tập thể
của Cộng Sản tại Việt Nam.
4 ‐ Phải vận động các Đảng Viên Cộng Sản, các Đoàn Viên để Đảng
Cộng Sản phải tự sụp đổ. Đã đến lúc, đây là thời cơ để chính các
Đảng Viên phải tỉnh ngủ, thức dậy, cùng nhau, đánh đổ, vứt bỏ, các
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn
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lãnh đạo, các đầu não đã dùng ý thức hệ Cộng sản Quốc tế đã lường
gạt họ, đưa dân tộc Việt tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất
gốc, diệt chủng rước quân Hán vào nhà.
Sau đó, họp cùng với toàn dân trở về với Dân tộc, với Văn hóa Đại
Việt, với truyền thống Đại Việt, với cái Đạo Đức Tử Tế của Đạo Việt,
với Tôn Giáo Đạo Việt Thờ Ông Thiên, Thờ Ông Bà Tổ Tiên, Biết Ơn
Đất Nước, Biết Nghĩa Đồng Bào !
Chúng ta cùng nhau Phục Việt để Phục Quốc.
Mong sao những bài viết của truyển tập tới của ba anh em chúng tôi
được viết tại Sài gòn Tự do, Độc lập, Dân Chủ!
Nay kính,
Tiến sĩ Phan Văn Song
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Chống Tàu Diệt Việt Cộng Sẽ Thành Công
Nhờ Cách Mạng Mềm
Ngày 5 tháng 7 năm 2018
H,
Tin được hầu hết các cơ quan truyền thông quốc tế và VN trong ngày
10‐6‐2018 cho biết “Hàng chục ngàn người đồng loạt xuống đường
tại Sài Gòn, Hà Nội,
Bình Dương, Nha
Trang, Đà Nẵng,
Tiền Giang… để
phản đối Luật Đặc
Khu và Luật An
Ninh Mạng, hôm
10 Tháng Sáu,
2018… Đã xảy ra
nhiều nơi đụng độ
với cảnh sát và
nhiều người bị bắt”. [Xem hình: Hàng chục ngàn người dân biểu tình
ở Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu, 2018 chống cả dự luật “Đặc Khu Kinh
Tế” và dự luật “An Ninh Mạng.” (Hình: KAO NGUYEN /AFP/Getty
Images)]. Theo đó, người dân xuống đường biểu tình với băng rôn và
những tấm biểu ngữ bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ hai dự luật được
đảng CSVN muốn cho thông qua ở kỳ họp Quốc Hội đang diễn ra. Tất
cả diễn ra tại nhiều địa phương với số lượng người tham dự nhiều
gấp nhiều lần so với cuộc biểu tình chống Formosa. Những tin tức,
hình ảnh, video clip được các Facebookers phổ biến nhanh chóng
trên các mạng xã hội. Tại Sài Gòn, cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều
địa điểm như trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Nhà thờ Đức Bà,
trước tòa đại sứ Mỹ, khu vực lăng Cha Cả, làm lưu thông xe cộ gián
đoạn…
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn
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Báo chí của CSVN như VNExpress, Tuổi Trẻ, Người Lao Động rất
nhiều giờ sau mới đưa tin và hình ảnh; nhưng, dĩ nhiên, với cung
cách không phải hậu thuẫn cho những người biểu tình. Dù sao, báo
mạng VNExpress cũng phải nhìn nhận: “Nhiều khu vực ở Sài Gòn,
Khánh Hòa, Bình Thuận… hôm nay tê liệt vì nhiều người tụ tập phản
đối dự thảo Luật Đặc Khu Kinh Tế, trong khi dự luật này đã được
hoãn thông qua.” Báo này mô cả cảnh biểu tình ở Sài Gòn: “Từ sáng
sớm, đông nghịt người tụ tập ở công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực
vòng xoay Lăng Cha Cả và nhiều tuyến đường xung quanh như:
Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Trường Sơn… Đến
trưa, dòng người ngày càng đông khiến giao thông quanh khu vực
sân bay tê liệt. Nhiều hành khách phải kéo vali chạy bộ cả cây số vào
sân bay, không ít người trễ chuyến. Hãng hàng không Vietnam
Airlines sau đó phát thông báo khuyến nghị hành khách chủ động thu
xếp thời gian ra sân bay sớm nhất có thể, đặc biệt tránh di chuyển
qua trục đường Trường Sơn để đảm bảo đi lại không bị chậm trễ.”
Đáng lưu ý, hầu hết người xuống đường là những gương mặt mới,
và đông đảo là thành phần trẻ, chứ không phải là những nhân sĩ, trí
thức quen thuộc tại
các cuộc biểu tình ở
những năm trước, vì
các nhân vật được
nhiều người biết
đều đã bị chặn cửa
nhà từ đêm hôm
trước, điển hình như
trường hợp nữ Luật
sư Lê Thị Công
Nhân...
Bà Phan Thị Châu, cựu phóng viên báo Phụ Nữ ở Sài Gòn, một trong
những người xuống đường hôm 10 Tháng Sáu, tường thuật trên
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trang Facebook cá nhân rằng: “Dòng người rất đông đổ về khu nhà
thờ Đức Bà với đầy đủ loa, biểu ngữ phản đối. Cuộc biểu tình lần này
lượng người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ dạng tiểu thương khá đông.
Họ rất hăng hái vung tay, hát hò, phản đối lẫn la hét đến khản cổ.”
Tại Hà Nội, cũng như Sài Gòn [xem hình: Dân Hà Nội biểu tình ngày
10 Tháng Sáu, 2018, chống dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” và dự luật “An
Ninh Mạng.” (Hình: AFP/Getty Images)]. Hàng ngàn người đã tập
trung biểu tình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với rất nhiều biểu ngữ. Các
cuộc biểu tình cũng đã thấy xảy ra tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận
Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương…
Hình ảnh cho thấy ở các
đoàn biểu tình nổi bật
nhất là băng rôn “Không
cho Trung Cộng thuê đất
dù chỉ một ngày” cùng với
những khẩu hiệu khác
như “Phản đối Luật Đặc
Khu,” “Trung Quốc cút
khỏi Việt Nam”… Như
vậy, rõ ràng, người dân
nghi ngờ nhà cầm quyền
có dấu hiệu đưa ra dự
luật “Ðặc Khu Kinh Tế”
với thời hạn cho thuê đất
99 năm, làm đầu cầu cho người Trung Quốc ùn ùn kéo nhau sang
Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc
(Kiên Giang). Nó sẽ biến một phần những nơi quan yếu ở cả ba miền
đất nước Việt Nam thành những kiểu “tô giới”. Có những người còn
nói tới nguy cơ mất nước, họa Bắc thuộc tái diễn. Một trong những
tấm ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hôm 10 Tháng Sáu cho
thấy điều đó. (Xem hình: Facebook Nguyen Anh Tuan).
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

18

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

Riêng Facebooker “Nha Trang Ngày Về” viết về cuộc biểu tình tại
Nha Trang: “Chung sức cùng cả nước, lúc 8 giờ 30 sáng ngày 10
Tháng Sáu, 2018, phản đối dự luật Đặc Khu và dự luật An Ninh
Mạng, hàng nghìn, hàng nghìn người yêu nước cầm cờ Việt Nam và
biểu ngữ diễu hành đi bộ và xe máy dọc đường ven biển Trần Phú.
Khu vực ngã 6 nhà thờ đá cũng đông nghẹt. Đến 10 giờ trưa, tại
đường 2 Tháng Tư vẫn còn biểu tình, nghẹt đường Trần Phú ở đoạn
C.A tỉnh và đài truyền hình. Công an, xung kích, xe bít bùng… bố trí ở
khu vực quảng trường mùng Hai Tháng Tư, nhưng không ngăn cản
nổi dòng thác người biểu tình đông áp đảo.”
Đặc
biệt,
người
dân
tham
gia
cuộc
biểu
tình tại tỉnh
Bình Thuận
đã xông vào
chiếm trụ sở
“Ủy
Ban
Nhân Dân”
tỉnh. Người
ta cũng thấy
một số video
clip dân và cảnh sát cơ động ném gạch đá lẫn nhau. Có clip cho thấy
cảnh một số thanh niên “đấu gậy” với cảnh sát cơ động và nhóm
cảnh sát cơ động bị dồn vào bên cạnh một chiếc xe tải tại thị xã Phan
Rí. Tờ Tuổi Trẻ mô tả “điểm nóng tụ tập đông người trên quốc lộ 1,
đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, bày tỏ thái độ về
dự thảo luật về đặc khu chưa được vãn hồi thì nhiều người đã quá
khích tràn vào UBND tỉnh Bình Thuận tại thành phố Phan Thiết” để
“la hét, đốt phá.” Họ đã bị đàn áp bằng “phun vòi rồng” nhưng “tình
hình càng lúc càng phức tạp”. Tờ Tuổi Trẻ viết: “Đỉnh điểm vào tối
cùng ngày, nhiều người xô cổng, đập bể cửa kính vọng gác bảo vệ và
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lao vào đốt xe trong trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Các đối tượng quá
khích liên tục ném đá vào bên trong các phòng ban.” Tờ Tuổi Trẻ
cũng nói vì cuộc biểu tình mà quốc lộ 1 qua khu vực Phan Rí, Phan
Thiết bị kẹt từ trưa cho đến chiều tối, trong khi nhiều chuyến bay ở
Sài Gòn cũng bị bỏ trống nhiều ghế vì hành khách không vào kịp giờ
bay. Không biết đích xác có bao nhiêu người biểu tình đã bị bắt,
nhưng qua nhiều nguồn tin khác nhau, phải hàng chục người nếu
không phải là hàng trăm. Trên Facebook cũng thấy tấm hình một
người biểu tình đã bị đánh gãy răng, máu chảy đầy áo phía trước.
Facebook Tran Tien Dung nói: “Chúng tôi nhiều lúc đã không tin vào
mắt mình khi chứng kiến và hòa vào dòng người yêu nước như dòng
thác lớn. Từ sáng, khởi đầu chỉ khoảng hơn 500 người đứng ở đầu
đường Phạm Ngọc Thạch, người biểu tình đứng uy nghi đưa biểu
ngữ và hát, tiếng hát vang dội cùng với nhịp tiếng hô khẩu hiệu. Hơn
9 giờ, một nhóm người biểu tình định di chuyển tuần hành nhưng
một số khác ngăn họ lại. Ai cũng tưởng rằng nhóm biểu tình chỉ bất
động nơi họ đứng để biểu lộ thái độ phản kháng; nhưng không, hơn
9 giờ 30 từ đường Lê Duẩn, một đoàn biểu tình khác kéo đến, sau đó
từ phái mặt chính của Vương Cung Thánh đường đoàn biểu tình khác
cũng đến, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng kéo về. Vậy là đoàn lớn biểu
tình bắt đầu di chuyển về phía Dinh Độc lập, người hai bên đường từ
đâu không biết cũng hòa vào dòng người biểu tình như một dòng
sông lớn bất tận. Người phía trước đi bộ, người phía sau đi xe máy,
người phía trước thì hô khẩu hiệu, phía sau hô theo và cùng nhấn
kèn xe máy. Đoàn người vây kín hết cả con đường trước Dinh Độc
Lập, phủ kín đường Lê Duẩn kéo dài hút tầm mắt chúng tôi, thật
không thể ngờ, sau đó đoàn tuần hành đi theo đường Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, qua Hàn Thuyên trở lại nhà thờ Đức Bà. Nhưng trên hết là tất
cả người tham gia biểu tình đều ôn hòa và di chuyển trong trật tự.
Tất nhiên thêm điều không hề ngạc nhiên là công an và các lực lượng
trấn áp khác của chế độ vây “đông như quân nguyên. Tôi rời đoàn
biều tình lúc 11 giờ 15 phút.” [Xem hình: Đoàn biểu tình vào sáng 10
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Tháng Sáu, 2017 phía sau nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. (Hình: Facebook
Trần Tiến Dũng)].
Phần Soạn giả Nguyễn Phương, qua email gởi đi các nơi đã viết: “Từ
ngày 10/6/2018 đến ngày 19/6/2018, vô internet kiếm hình nghệ sĩ
cho Thời Báo, tôi bị cuốn hút vì tin tức biểu tình của dân toàn quốc
chống lại nhà
cầm quyền Cộng
sản Việt Nam âm
mưu bán đứng Tổ
Quốc cho Tàu
Cộng dưới hình
thức cho mướn
ba đặc khu: Đảo
Phú Quốc, Vân
Đồn, Bắc Vân
Phong. Các cuộc biểu tình mang theo biểu ngữ: “Không cho Trung
Quốc thuê đất dù chỉ một ngày”, “Giao đất cho giặc Tàu là mất
nước”. Dân biểu tình cũng đưa cao biểu ngữ chống luật An Ninh
Mạng vì luật này tiêu diệt Tự Do Ngôn Luận, đó là dự luật “Bịt miệng
dân”. Cuộc Tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 khởi đầu ở Hà Nội,
Saigon, Quỳnh Lưu – Nghệ An, Thạch Hà – Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế,
Các Giáo xứ Công Giáo ở địa phận Vinh, Giáo hạt Can Lộc, Giáo xứ
Văn Hạnh, Giáo xứ Song Ngọc, Bình Thuận, Phan Rí, Phan Rang, Nha
Trang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tân An,
Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công, Phú Quốc… Riêng ở Saigon, biểu tình
nhiều đoàn, nhiều chỗ như ở Phú Nhuận, sân vận động Tao Đàn,
quận Tân Bình, khu nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ… Cuộc
biểu tình ở Saigon từ sáng sớm đến 5 giờ chiều vẫn còn đông người,
gây tắc nghẽn cả các tuyến đường quan trọng trong thành phố.
Nhiều biểu ngữ hơn và tiếng hô khẩu hiệu vang rền nhiều chập: “Cho
mướn đặc khu là bán nước cho Trung Quốc.” Riêng tỉnh Mỹ Tho, dân
biểu tình hàng mấy trăm người tụ tập trước cổng Bộ Chỉ Huy Quân
Sự Tỉnh Tiền Giang, trương biểu ngữ và hô to nhiều lần khẩu hiệu:
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“Đả đảo Công Sản, Đả đảo Cộng Sản bán nước”. Bọn Cảnh sát cơ
động, Công an chìm (mặc thường phục), công an dùng gậy gộc, dùi
cui, đánh đập dân biểu tình rất tàn nhẫn. Hành động của bọn công
an, cảnh sát cơ động của bọn cầm quyền công sản tàn ác, vô nhân
đạo đến mức tưởng chúng là bọn cướp, bọn ác quỷ, bọn ác thú đội
lốt người chớ không phải con người. Chúng bắt hơn bốn trăm người
ở Saigon và các tỉnh giam cầm và tra khảo… Ngoài ra, ở hải ngoại,
Cộng đồng Việt Nam định cư tại Montréal, Ottawa, Toronto,
Vancouver – Canada, Paris – Pháp, Đức quốc, Anh quốc, Úc Châu,
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc cũng biểu tình chống Luật cho Trung
Quốc mướn Đặc Khu Kinh Tế và luật An ninh mạng của Quốc Hội và
Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam…”
Trong khi đó,
thông tin từ
mạng xã hội
cho biết một
thanh
niên
người Mỹ gốc
Việt,
tên
William
Nguyễn bị bắt
giữ ở Sài Gòn
khi anh tham gia biểu tình phản đối hai Dự luật An ninh mạng, Dự
luật Đặc khu vào ngày 10 tháng 6. Bạn trẻ Nguyễn Peng, vào tối ngày
11 tháng 6 kể lại với RFA anh đã nhìn thấy anh William Nguyễn trong
đoàn biểu tình, mặc dù không biết anh là ai và cũng bắt gặp hình ảnh
anh William Nguyễn bị bắt: “Tầm 2 giờ có một số bạn bị bắt vô
phường 6 quận 3. Tụi em đến đòi người nhưng không được cho vào
và tụi em đứng cách xe khỏang 1 căn nhà. Lúc đó tụi em nhìn thấy 1
chiếc xe buýt và 1 chiếc xe jeep của phường chở khoảng 5 người về.
Trong đó em thấy có 1 anh bạn người nước ngoài, tóc đầu đinh mặc
áo thun ba lỗ mà máu đổ đầy mặt [Xem hình]. Mấy người còn lại bị
cưỡng chế bồng ‘giục’ vào phường. Còn anh này thì bị lôi đi vào
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trong phường.” Facebook Văn Đắc An đăng tải video ghi lại hình ảnh
anh William Nguyễn bị các an ninh Việt Nam mặc thường phục trấn
áp, kéo lê trên đường và bị quăng lên xe cảnh sát với phía đầu bên
trái bị đổ máu
[Xem Facebook Văn
Đắc An]
Sau
đó,
ngày
20/06/2018, Tổng
thống Hoa Kỳ
Donald Trump đã
được ba dân biểu
Jimmy
Gomez,
Alan Lowenthal và Luis Correa, đại diện cho các địa hạt ở California
chính thức yêu cầu “can thiệp” vụ anh Will Nguyễn bị bắt trong khi
tham gia biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh Mạng ở Việt
Nam, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này [bị ép cung] nói
trên truyền hình rằng hành động của mình “sai trái với pháp luật Việt
Nam” [xem phóng ảnh đính kèm].
***
Tuần sau, rút
kinh
nghiệm,
không để người
dân có thể tập
trung, tại Sài Gòn
công an và côn
đồ đã sẵn sàng
bắt giữ bất cứ ai
chúng nghĩ rằng
sẽ tập trung như tuần trước. Từ sáng sớm ngày 17/6/2018, các lực
lượng cảnh sát, mật vụ (an ninh chìm), dân phòng đã rải quân đông
đặc khu trung tâm Sài Gòn. Đường sách Nguyễn Văn Bình, một loạt
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quán cafe quanh Nhà thờ Đức Bà… đều bị công an ép đóng cửa. Mật
vụ đứng ngồi lố nhố trong quán xá, trên vỉa hè, gườm gườm nhìn
như muốn lột đồ từng người dân. Tất cả những người trẻ, cầm điện
thoại di động,
trông “có vẻ khả
nghi” đều bị
chúng chặn lại
hỏi giấy tờ, lục
soát đồ, kiểm tra
điện thoại và bắt
xoá hình.
Cho tới đầu giờ
chiều, gần 200 người đã bị bắt đưa về các đồn khác nhau, không lý
do. Trong đó, có những người đang ngồi trong quán cafe thì bị công
an xô vào bắt, có người đang đi bộ lững thững ở khu bán sách cũ
cũng bị cả đám công an vây lại rồi đẩy lên xe đưa về đồn. "Tôi chưa
bao giờ thấy cảnh đàn áp người như vậy. Họ coi chúng tôi như tội
phạm." Đó là kết luận của bà Nguyễn Ngọc Lụa [xem hình] với BBC qua
điện thoại từ TP Hồ Chí Minh. Bà Lụa cho biết bà bị bắt khi vừa ra
khỏi Nhà thờ Đức Bà sáng 17/6. "Lúc ấy vừa xong lễ sớm, khoảng
7:45. Tôi vừa đi ra ngoài Nhà thờ Đức Bà, đang đứng cầu nguyện
trước tượng Đức Bà thì bốn người mặc thường phục ập đến túm cổ
áo tôi. Tôi la lên thì họ bạt tai rồi lôi lên xe," bà Lụa nói. Sau đó, bà
Lụa được đưa về một khu nhà rộng mà theo bà mô tả là khu thể thao
trong công viên. Bên trong nhà chia ra làm hai dãy để chơi tennis,
bóng rổ và tập võ. Ước chừng hơn 300 người bị đưa về đây trong
sáng 17/6. "Lúc tôi đến mới có 10 người, bị đẩy vào một phòng nhỏ.
Ở đó tôi gặp anh Trịnh Toàn và vợ là chị Loan."
Ít nhất có 10 người bị đánh. Quần áo rách tả tơi, mặt bầm tím.
Nhưng nặng nhất vẫn là anh Toàn cùng vợ là chị Loan. Rồi sau đó xe
bus tới, mang theo cả trăm người, có cả trẻ em. Khu nhà trở nên hỗn
loạn chưa từng có. Trong dãy nhà đó, có một phòng nhỏ. Anh Toàn
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bị lôi và đánh trong đó. Anh kêu 'Mọi người ơi cứu tôi với' rất thảm
thương, mặt anh đầy máu. Chúng tôi ở bên ngoài kêu gào: 'Anh ấy là
người Việt, không
phải Trung Cộng,
đừng đánh anh
ấy'... thì một toán
công an cầm dùi
cui tới trấn áp, lôi
mọi
người
ra
ngoài. Lát sau thì
xe cứu thương tới,
đưa anh Toàn và
chị Loan vào bệnh viện. Tôi hỏi sao họ chửi bới người bằng tuổi cha
chú họ, họ bạt tai. Họ yêu cầu tôi cởi chuỗi mân côi trên người, tôi
không chịu, họ cho một bạt tai. Tôi bị giam ở đó 18 tiếng. Tôi từng
tham gia một số cuộc biểu tình trước đó, nhưng tôi chưa bao giờ
chứng kiến cảnh đàn áp người Công giáo như vậy. Họ coi chúng tôi
như tội phạm. Bà Lụa cũng cho biết chiều 18/6 bà dự định vào bệnh
viện "thăm vợ chồng anh Toàn chị Loan hiện vẫn đang phải điều trị
do bị đánh đập hôm 17/6" [Xem hình].
Một người khác, bà
Khánh Mai nói với
BBC rằng bà bị bắt
khi đang chụp ảnh
trên đường Nguyễn
Văn Bình, Sài Gòn,
sáng 17/6. "Do công
việc, tôi tới đường
Nguyễn Văn Bình để
chụp cho người mẫu. Khi tôi và ê kíp đang đứng chụp thì thấy cảnh
công an bắt người đưa lên xe. Tôi tò mò đưa máy lên chụp thì ngay
lập tức hai thanh niên chỉ thẳng vào mặt tôi từ phía xa. Một anh
khác ở gần đó chạy lại, họ hét lên: “Chụp cái gì đấy. Đưa về đồn
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ngay!" Ngay lập tức tôi bị đẩy lên xe cùng với một chị phụ nữ đang
gào khóc. Tôi bị đưa về một trại tạm giữ nơi đó đã có khá đông
người ngồi sẵn. Đó là một căn phòng rộng, được dựng tạm bên sân
bóng của công viên Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa. Phía
trên có lớp tôn và phía dưới trải tấm bạt. Rất đông người la lết nằm
ngồi một góc ở phía đó. Lần đầu tiên, chứng kiến cảnh tượng cả
đoàn người lê lết nằm ngồi, bị lăn tay, chụp hình với tôi là một kí ức
khó quên. Vây xung quanh tôi là những gương mặt nông dân lao
động, là những cô cậu bé sinh viên hoặc những người thanh niên
muốn làm được một cái gì đó cho đất nước này. Lấy lời khai xong
chúng tôi ngồi vào một góc nữa. Có người ngồi thiền, có người nằm
ngủ. Có người mệt mỏi dựa đầu vào người kia. Tôi bị hốt lên xe lúc 9
giờ 5 phút và được "đặc cách" thả ra lúc khoảng 4 giờ 45 phút. Tôi
chỉ muốn nói rằng tôi là một người bình thường, viết sách, không hề
có ý định tham gia biểu tình. Nhưng sự việc hôm nay khiến cuộc sống
của tôi bị xáo trộn và tôi vô cùng lo sợ...” Theo biên bản vi phạm
hành chính mà bà Mai cung cấp, bà bị phạt vì lỗi tụ tập đông người.
[Xem hình: Bà Khánh Mai cho hay đang chụp ảnh cho người mẫu thì
bị bắt sáng 17/6]
Một bài viết được Phạm Đoan Trang đưa lên mạng
[http://www.phamdoantrang.com/] ngày 19 tháng 6 năm 2018 nói
rằng “Khủng bố nhân dân, công an Việt Nam đã hiện nguyên hình
là ác ôn cộng sản”. Khởi đầu bài viết Đoan trang nói: “Đây là câu
chuyện của một bạn trẻ bị bắt giữ tuỳ tiện và bị công an đánh hội
đồng ‐ thực chất là tra tấn ‐ suốt từ 2h chiều đến 7‐8h tối chủ nhật,
17/6, ở sân vận động công viên Tao Đàn (quận 1, TP. HCM). Vì bạn
còn rất trẻ, không phải người hoạt động dân chủ‐nhân quyền, cũng
không hề có nhu cầu được “nổi tiếng” theo cách nghĩ thường lệ của
dư luận viên và an ninh, nên trong câu chuyện, bạn xin giấu mọi
thông tin về nhân thân.” [Xem phụ đính 1].
Đồng thời, trong bài viết “Ai sẽ trả lời cho em Trương Thị Hà?” đăng
ngày 30/06/2018 trên mạng Tiếng Dân [https://baotiengdan.com/]
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nói về Sinh viên Trương Thị Hà [xem hình] xuống đường, phản đối
luật đặc khu, bị công an bắt đưa về trại giam, mong được ông Phạm
Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn và
ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền
thông của trường (là nhân chứng) lên
tiếng xác nhận em là sinh viên của
trường và can thiệp, nhưng các ông
đã im lặng, tác giả Kong Kong đã viết:
Làm Thầy (chưa nói đến chính học trò
đang là nạn nhân ở ngay trước mặt)
khi chứng kiến cảnh “công an nhân
dân” bắt người vô cớ và thẳng tay
đánh đập, nhục mạ hàng trăm người
vô tội thuộc đủ mọi thành phần tại
trại tra khảo dã chiến Tao Đàn, Tp HCM, hôm 17/6/2018 như thế mà
không dám phản ứng, không dám nói thẳng được đôi lời thì có là
Thầy, là Trí thức hay không? Cứ cho là… cùng có chung lập trường
“chống bọn phản động” đi nữa thì việc hai ông im lặng trước tội ác
bạo lực của công an là đương nhiên đồng lõa. Với học hàm học vị cao
như thế, mà 2 ông làm ngơ trước tiếng kêu gào gần như tuyệt vọng
của cô học trò đang gặp nạn thì trường sẽ “giáo dục và đào tạo” ra
những ai?
Đến lúc quá căng thẳng, học trò thống thiết van xin “thầy” gọi giúp
luật sư “Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần
vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ”. Và “thầy” trả lời:
“Thầy không biết về luật”? Tác giả Kong Kong viết tiếp: “…Rất tiếc
lúc đó không ai có thể còn giữ được iphone để chụp ảnh nét mặt của
2 “thầy”, chờ đến “ngày thầy giáo” hàng năm, sẽ gửi kèm ảnh đó với
bó hoa chúc mừng (!)”
Sau đó, được về nhà sinh viên Hà viết bài “Em đau vì thầy lặng im
trước hành vi chà đạp nhân phẩm của công an…” đưa lên FB
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Trương Thị Hà ngày 29‐6‐2018. Bài viết của cô Trương Thị Hà, với
hình Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, được đăng trên Facebook vài tiếng thì bị
gỡ bỏ. Tuy nhiên, bài viết cũng đã được truyền đi rộng rãi trên
mạng. Riêng Tiếng Dân cũng còn giữ và cho đăng lại [Xem phụ đính
2].
Ngoài ra, trên mạng Đàn Chim Việt [http://www.danchimviet.info/]
cũng có đăng bài của Facebook Hoài Diễm, ngày 22‐6‐2018, với tựa
đề “Tôi là nhân chứng sống những gì xảy ra hôm đó”, viết rằng:
“Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ
đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những
căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi nhưng
KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải
cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả sự thối
nát đằng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống…”
Sau khi trình bày hầu như đầy đủ những gian dối và tàn bạo của công
an, với sự chịu đựng cực kỳ đau đớn của những nạn nhơn vô tội, tác
giả kết thúc bài viết với lời xác nhận của một chị: “NGÀY HÔM NAY,
DÙ CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỨ GÌ BÊN CẠNH, KHÔNG ĐT ĐỂ CHỤP,
QUAY LẠI, KHÔNG GIẤY TỜ GHI CHÉP NHƯNG CHẮC CHẮN NHỮNG
SỰ VIỆC DIỄN RA HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI MANG THEO SUỐT
ĐỜI”. Phần mình tác giả nói: “Dù hôm ấy thật đáng sợ, dù bị bắt về
với chẳng vì lý do nào cả, nhưng tôi thật sự cảm ơn vì ngày hôm ấy
tôi đã ở đó, đã nghe tận tai, mắt tận thấy những hành động vô
cương vô pháp, vô nhân đạo của bọn chúng. Trải qua một ngày để
nhận ra cái thiên đường mà tôi đang sống nó ntn. Một ngày quá
xứng đáng để tôi có trong đời. Tôi k định nói ra, vì tôi k biết sau
những gì tôi kể, tôi và gia đình, bạn bè tôi có bị chúng làm phiền hay
k. Nhưng tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Tội ác của chúng ngày hôm
đó đáng được phơi bày.” [xem phụ đính 3].
Đồng thời, ngày 29/06/2018 VOA Tiếng Việt cũng có bài “Hội chứng
17/6: “Uất nghẹn, giận dữ, cay đắng”. Bài viết cho biết “Người dân
biểu tình phản đối các dự luật An ninh mạng và Đặc khu kinh tế.
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Những người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 ở TP HCM
nói họ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thể chất. (Facebook Lê
Thiệu)”
Ba trong số hàng
trăm người bị
công an bắt giữ và
đánh đập hôm
17/6 vì bị nghi là
'tụ tập làm mất
trật tự công cộng'
đã lên tiếng tố cáo
sự tàn bạo và bất
nhân của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như
“tội phạm” và “con vật”.
Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA
rằng họ vẫn còn “bàng hoàng” trước những “hành xử côn đồ” và “tra
tấn dã man” của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng
nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số
họ bị trầm cảm.
Người khác bị
‘sốc’ nặng. Người
còn lại vẫn bị ảnh
hưởng về sức
khỏe và tâm thần.
[Xem hình: Người
dân cài hoa hồng
lên hàng rào kẽm
gai trước đó được dùng để quây khu vực "trại giam" của công an ở
Công viên Tao Đàn, quận 1 TP HCM. (Facebook Lê Thiệu)
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Theo VOA, Khoảng 200 người – gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con –
đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong
một khu mà họ mô tả là “trại tập trung giữa lòng thành phố” ở Công
viên Tao Đàn, quận 1 của TP HCM. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập
để phản đối dự luật An ninh mạng mới được thông qua và dự luật
Đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi. Những người trả lời phỏng vấn
của VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực
lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để
công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát live stream hay đưa bất
cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng.
Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài Phát
thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9‐10 nhân viên an ninh dùng vũ
lực trói tay và đánh anh ngay trên đường phố, ngay sau khi anh bắt
đầu truyền live stream về “không gian căng thẳng” của thành phố,
hôm 17/6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu Công
viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh “đa phần
là phụ nữ.” “Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh như vậy. Họ đánh tôi
rất là nhiều đến nỗi tôi còn không nhớ tôi bị đánh như thế nào nữa.”
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi
người “như con vật.”… Anh Dương mô tả cảm giác của anh là “uất
nghẹn, ngẹn ngào, giận dữ và cay đắng” và anh gọi những cảm xúc
tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là “hội chứng ngày 17/6”…
Bên cạnh đó, Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10/6
cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an ngày 17/6. Cư dân của
TP HCM nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về
tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16‐18/6. Người đang
sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở TP HCM này nói đó
là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy. “Chắc chắn nó ảnh
hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của mình trong một khoảng
thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa làm việc lại được do bị đau và
nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm dừng công việc để lo cho sức khỏe của
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mình trước.”… Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với
anh và với 200 người ngày 17/6 càng làm cho anh thêm quyết tâm
“lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền.” Anh nói anh
đã lường trước những khả năng sẽ “bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt
hoặc bị đi tù” nhưng sẽ “dấn thân cho đến khi nào không còn thể
làm được nữa thì thô.
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa đã nhắc tới một người phụ nữ dù bị
công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, “người
phụ nữ bị an ninh đánh nhiều, đánh gẫy răng (chỉ vì dám yêu nước,
dám thực hiện quyền công dân, không khuất phụ bạo quyền) nhưng
chị đã nuốt răng và máu vào trong.”
Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực, đánh đập và
bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình” của công an và lực
lượng an ninh ngày 17/6 là “hành động vi phạm luật pháp nghiêm
trọng của cơ quan an ninh.” Nói trong một video được đăng tải trên
trang Facebook Nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam
về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cho rằng “việc
làm của cơ quan an ninh ngày 17/6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi
phạm luật pháp của chính mình.” [Xem phụ đính 4].
Ngày 26/06/2018, trong một bài nhận định mang tên “Cách Mạng
Mùa Hè Việt Nam sẽ thành công?” tác giả Nguyễn Quốc Khải đã so
sánh nhiều cuộc cách mạng ở thế giới, đặc biệt là nói nhiều tới sự
thất bại của cuộc biểu tình ở Quảng Trường Thiên An Môn; nó cho
chúng ta hai bài học chiến lược:
1. Chiếm cứ một địa điểm cụ thể dù mang ý nghĩa quan trọng luôn
luôn là một rủi ro đối với những người biểu tình, vì chiếm cứ một
địa điểm thì dễ nhưng giữ được là rất khó. Nó sẽ trở thành một
mục tiêu cố định để chánh quyền dễ dàng tấn công và giải tán;
2. Thất bại trong việc động viên những người trong chánh quyến
nhưng bất hợp tác với chánh quyền, bao gồm nhân viên dân sự,
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quân đội, cảnh sát, công nhân trong ngành viễn thông và chuyên
chở.
3. Trong khi đó cuộc nổi dậy của dân Việt ở trong nước, qua cuộc
biểu tình nhiều chục ngàn người ở trong nước với sự ủng hộ
nhiệt tình của người Việt khắp nơi ở hải ngoại không vướng vào
2 yếu điểm đó. Nó cho thấy:
1. Không chiếm cứ một địa điểm cụ thể nào nên không bị giải tán
thành tan rả. Trái lại, thành phần tham gia biểu tình là lớp người
mới, chẳng những có tinh thần hăng say, ở khắp mọi nơi và có
trình độ kỹ thật cao trong việc truyền bá tin tức, vận động người
tham gia, nhờ Internet, cell phone…, thể hiện cuộc cách mạng
mềm, bị chận nơi này thoát đi nơi khác…, làm thành mạng lưới
rộng khắp nơi;
2. Ở hải ngoại, nhiều cuộc biểu tình chống CSVN đã diễn ra ở nhiều
tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Ba Lan, Na Uy,
Nhật, Đài Loan, Đại Hàn, Phi Luật Tân... Chưa bao giờ người ta
chứng kiến hiện tượng phản kháng chế độ CSVN lớn lao như vậy.
Đồng thời cũng được quốc tế ủng hộ mạnh mẽ, khiến chúng phải
hết nhượng bộ này tới nhượng bộ khá, điển hình mới nhứt là
phải cho người tù lương tâm Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà ra
tù, rồi tức khắc sang Đức quốc, kèm theo vợ của Luật sư Đài là
bà Vũ Minh Khánh cũng được theo chồng.
3. Môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay cũng rất thuận lợi cho
cuộc cách mạng tự do, dân chủ, nhân quyền. Mặt khác, về mặt
nội bộ, Đảng CSVN cũng đã rạn nứt thành nhiều nhóm khác nhau
về quyền lợi, mà không còn vì lý tưởng. Đã vậy, guồng máy công
quyền ngày càng phình to ra, trở nên nặng nề và tốn kém, phải
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nuôi ăn những kẻ chỉ quen chơi, quen “nhậu” chớ không quen
làm.

Vấn đề tiếp theo là việc “Chống Tàu Diệt Việt Cộng” phải mau hoàn
mãn. Chống Tàu là cấp thời không cho các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc được thành lập; đồng thời những nơi có người
Tàu chiếm ngụ không để chúng được ưu quyền ưu đãi, không để
chúng lộng hành và cũng không để chúng tràn đến cư ngụ, sinh sống,
cho dầu ngắn hạn hay lâu dài. Phần Diệt Việt Cộng là tạo điều kiện
cho chúng đào thoát khỏi guồng máy đang gò bó chúng, vừa bằng
“tự diễn biến”, vừa bằng “thương lượng” cho chúng có cơ may trở
về với dân tộc trong tình bao dung độ lượng của đồng bào… để
guồng máy cai trị chỉ còn nhiệm quyền, giải tán quốc hội, ban hành
một “hiến ước tạm thời”, tiến hành cuộc bầu cử quốc hội lập hiến,
soạn thảo hiến pháp… để Việt Nam đừng là Tây Tạng thứ hai.
Trong các cuộc biểu tình vừa qua, biểu ngữ Giáo Già rất đắc ý là “Nó
cấm lên mạng thì ta xuống đường.” Đồng bào đã xuống đường và
đang làm cuộc “Cách Mạng Mềm” hoàn mãn tiến trình xây dựng
một đất nước Việt Nam sinh tồn độc lập, tự do, dân chủ pháp trị và
tôn trọng nhân quyền.
Hẹn con thư sau.
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Phụ đính 1

Khủng bố nhân dân, công an Việt Nam đã hiện
nguyên hình là ác ôn cộng sản
Phạm Đoan Trang:
Tuesday, 19 June 2018
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Đây là câu chuyện của một bạn trẻ bị bắt giữ tuỳ tiện và bị công an
đánh hội đồng ‐ thực chất là tra tấn ‐ suốt từ 2h chiều đến 7‐8h tối
chủ nhật, 17/6, ở sân vận động công viên Tao Đàn (quận 1, TP.
HCM). Vì bạn còn rất trẻ, không phải người hoạt động dân chủ‐nhân
quyền, cũng không hề có nhu cầu được “nổi tiếng” theo cách nghĩ
thường lệ của dư luận viên và an ninh, nên trong câu chuyện, bạn xin
giấu mọi thông tin về nhân thân.
***
Khi em mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Xung
quanh không còn bóng an ninh nào. Một cô bé y tá đi đến, em hỏi
mới biết đây là phòng cấp cứu bệnh viện Bộ Công an, và lúc đó là
khoảng 12h đêm. Thế nghĩa là chúng đã đánh em liên tục từ 2h chiều
cho tới khi em bất tỉnh thì quẳng em vào đây và... chuồn mất để khỏi
phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng cũng rất có thể là chúng còn canh
gác đâu đó phía dưới sảnh.
Bệnh viện đòi viện phí 2 triệu. Em sờ lại người thì thấy chúng để lại
cái bóp với hơn 100.000 đồng. Ngoài ra chẳng còn gì. Điện thoại đã
bị lấy mất. Số liên lạc của gia đình nằm trong điện thoại. Đến đôi giày
cũng mất tiêu ‐ chúng đã lột giày em ra và dùng chính đôi giày ấy
táng hàng trăm cái vào đầu, cũng như dùng dùi cui liên tục giã nát
hai bàn chân em. Khắp người em đầy vết thâm tím, vết rách, chỉ cựa
nhẹ cũng đã thấy đau.
Em nói em muốn về nhà. Bác sĩ không cho, bảo là cần phải xem em
có bị tụ huyết trong não, chấn thương sọ não không (không biết vì
ông sợ bệnh nhân gặp chuyện gì hay vì sợ mấy bạn công an có thể
đâu đó ngoài kia). “Cậu về mà chết giữa đường là tôi không chịu
trách nhiệm đâu đấy”. Nhưng em cũng làm gì có đủ tiền mà nộp viện
phí. Đầu em đau nhức, váng vất. “Em không sao đâu. Em chỉ muốn
về nhà, muốn ngủ thôi, với lại cũng phải báo cho người thân yên
tâm”. Em nói vậy. Nhìn bộ dạng em với khuôn mặt phù, mắt tím bầm
như gấu trúc, môi rách và sưng phù lên như trái cà, cô bé y tá có lẽ
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cũng thương nên thì thào: “Thôi anh đi đi. Coi như anh trốn viện”. Cô
ấy dẫn em qua một cửa nhỏ, theo một lối đi riêng, kín đáo ra khỏi
bệnh viện.
Em lết từ taxi về tới cổng nhà rồi ngồi sụp luôn trước cửa. Lúc đó
khoảng 1h sáng.
***
Cách đó nửa ngày, vào khoảng 1h chiều chủ nhật 17/6, em rời nhà ra
quận 1 chơi. Khu trung tâm Sài Gòn chưa bao giờ đông công an và
dân phòng như thế. Vỉa hè, quán cafe đầy nghẹt những tốp công an
áo xanh, dân phòng đeo băng đỏ, và những thanh niên cao to, mặt
mày hung dữ. Họ bắt người liên tục; gần như cứ thấy ai cầm điện
thoại đi ngang là xông vào bắt. Thậm chí họ vào tận quán cafe để
khám xét giấy tờ và lôi khách ra ngoài, bắt đem đi. Không khí ngột
ngạt, căng thẳng. Chưa bao giờ em thấy Sài Gòn căng thẳng như thế.
Như thời chiến, với toàn xã hội là một trại lính, công an trộn lẫn với
dân và có thể toàn quyền chặn bắt, khám xét giấy tờ, hốt về đồn bất
kỳ ai.
Em ghé quán cafe mua một ly đem đi, rồi vào phố sách. Đường sách
hôm nay hình như không hoạt động. Em đi được vài mét thì bị một
nhóm công an chặn lại; có lẽ họ đã “tia” được em từ lúc nào không
hay. Họ hỏi giấy tờ. Xui cho em là em chỉ tính đi cafe nên không
mang giấy tờ gì theo. Họ quát bảo em gọi người thân mang giấy đến.
Em cầm điện thoại gọi về nhà, chỉ vừa nói được câu “con bị bắt”, thì
một người đã chộp lấy và giật tung điện thoại khỏi tay em. Em kêu
lên, nhưng cả đám đẩy em vào xe, phóng đi.
Chúng đưa em vào một khu nhà tập ở sân Tao Đàn. Xung quanh la
liệt người, già trẻ nam nữ, có cả mấy cô gái áo dài, chắc là hướng dẫn
viên du lịch. Sau này em mới biết, hôm đó công an Thành phố đã bắt
tới 179 người, gom về Tao Đàn. Trong số đó, có cả khách du lịch,
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hướng dẫn viên, và những bác già đi tập thể dục. Tất cả đều bị bắt,
và kinh khủng hơn, đều bị đánh.
Chúng đưa em vào một căn phòng, moi điện thoại em ra, hất hàm:
“Mật khẩu?”. Em đáp: “Sao các anh lấy điện thoại của tôi?”. “Bộp” ‐
câu trả lời là một cú đấm thẳng vào mặt em. Sau đó là liên tiếp
những cái tát. Em vẫn không đưa mật khẩu. Chúng nắm tóc, dúi đầu
em xuống mặt bàn, đấm tới tấp vào hai mang tai. Rồi chúng bảo
nhau rằng thằng này bướng, mang nó qua phòng kia.
Thì ra cả phòng em chỉ có mình em không khai mật khẩu điện thoại
cho chúng, nên chúng “sàng lọc”, đưa đối tượng cứng đầu sang
phòng riêng để tiện bề tra khảo.
Ngay sau đó, khi đưa em sang một căn buồng khác, chỉ còn mình em,
chúng xông vào ra đòn ngay. Hai chục thanh niên cao to, cả sắc phục
và thường phục, vây lấy em, đánh hội đồng bằng dùi cui, gậy và tất
nhiên, chân tay. Em ngồi bệt trên sàn, co
người lại, hai tay ôm đầu. Hai thằng bèn
bẻ tay em ra sau, để cho đám còn lại đấm
như mưa vào mặt. “Đù má, lì hả mày” ‐
chúng vừa đánh vừa chửi.
Chúng cho gọi mấy kỹ thuật viên vào phá
password. Trong lúc kỹ thuật viên làm
việc, khoảng 15‐20 phút, chúng đánh em
không ngơi tay. Có mấy an ninh nữ rất
xinh gái cũng bạt tai em liên tục đến độ
em chỉ còn thấy trước mắt một màu nhờ
nhờ trắng. Một lão an ninh già, khoảng ngoài 60 tuổi, vụt dùi cui rất
dữ. Nghĩa là đánh em có đủ thành phần an ninh, nam phụ lão ấu.
Rồi kỹ thuật viên cũng phá được khoá máy (iPhone 5s), và đám an
ninh hả hê: “Đù, mày tưởng ngon hả, tưởng tụi tao không mở được
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điện thoại mày hả?”. (*) Chúng còng tay em lại, đánh càng dữ hơn,
vừa đánh vừa “điều tra” về từng người trong contacts của em.
“Thằng này là thằng nào?”. “Là bạn Facebook của tôi”. “Mày gặp nó
chưa? Làm gì?”. “Tôi gặp uống cafe”. “Gặp đâu, hồi nào?”. “Tôi
không nhớ”. “Đù má, không nhớ này. Không nhớ này”.
Cứ mỗi từ “không nhớ” hay “không biết” mà em nói, chúng lại lấy
gậy sắt dộng mạnh vào hai bàn chân em. Mu bàn chân em sưng
phồng lên, mặt em chắc cũng vậy. Một thằng túm tóc kéo giật đầu
em ra, và chúng phun nước miếng vào mặt em. “Tao ghét cái từ
không biết hay không nhớ lắm nha. Mày còn nói mấy từ đó nữa, tao
còn đánh”. [Xem hình: Một trong vô số vết thương mà ác ôn để lại
trên thân thể bạn trẻ.]
“Con này con nào?”. “Bạn tôi”. “Bồ mày hả? Mày chịch nó chưa? Bú
l. nó chưa mày?”. Không còn một từ gì tục tĩu nhất mà chúng không
dám phun ra miệng. Chúng tháo giày em ra và cầm luôn đôi giày đó
quật vào mặt em. “Dạng chân ra” ‐ chúng quát. Em sợ bị đánh vào hạ
bộ nên càng co người lại. Nhưng may thay chúng không đánh vào
chỗ đó, chỉ lột áo quần em ra đấm đá vào bụng, ngực, và rít lên:
“Mày có tin là bọn tao có thể treo mày lên mà đánh như đánh một
con chó không?”.
Một lát, chúng nghỉ. Em bò lết lên tấm nệm mút đặt sẵn ở đó (trong
phòng tập, cho vận động viên). Một thằng quát: “Đù. Mày đòi được
nằm nệm ấy hả?”. Rồi chúng nắm chân em lôi xuống sàn, tiếp tục
đánh hội đồng, giẫm đạp. Cứ như thế.
Rất lâu sau, có lẽ khi trời đã xế chiều, chúng vẫn chưa ngừng còn em
thì đã không mở được mắt ra nữa. Khi trời tối hẳn thì em bắt đầu rơi
vào trạng thái lơ mơ. Chúng nắm tóc, kéo tay, thảy em ra ngoài nằm
chung giữa một đám người. Em chỉ nghe tiếng lao xao, và sau đó là
tiếng la khóc. Rất nhiều người khóc, không hiểu khóc cái gì. Em cố
mở mắt, và nhận ra là mọi người khóc vì em. Quanh em la liệt người,
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có lẽ ai cũng bị đánh vì nhiều người mặt sưng húp. Mấy bác già cũng
bị đánh. Nhưng ai cũng nhìn em, khóc như mưa. Họ bảo nhau: “Lấy
đồ che cho thằng bé đi”. Thế là một loạt áo được truyền tới, đắp phủ
lên mình em.
Sao mà giống cảnh tù Côn Đảo ‐ như trong văn học và lịch sử “cách
mạng” viết quá vậy? Nhưng khác hẳn ở một điểm, là ở đây, đám
công an con cháu của thế hệ “cách mạng” chống “Mỹ ngụy” năm xưa
giờ đã hiện nguyên hình là một lũ ác ôn, thẳng tay khủng bố dân để
bảo vệ đảng độc tài phản quốc. Ác ôn cộng sản.
Có một cô lớn tuổi bước đến, gối đầu em lên đùi cô, xoa dầu lên trán
em, nắm tay em và khóc rưng rức. Em không sao mở to nổi mắt để
nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy nhờ nhờ. Em cố mấp máy đôi môi đã sưng
vều: “Cô. Cô đừng khóc nữa. Cô khóc con khóc theo đó”. Em muốn
nói thêm, “mà con không muốn tụi nó thấy mình khóc”, nhưng
không thở được nữa nên không nói nổi.
Nghe loáng thoáng mọi người nói: “Sao chúng nó đánh thằng nhỏ dữ
vậy trời?”. Thấy không khí căng quá, ai cũng thương em, sợ mọi
người “nổi loạn”, đám công an lại sầm sập chạy lại, kéo em ra. Cô lớn
tuổi đang xoa dầu cho em khóc rất nhiều và la: “Mấy người còng tay
tôi đi, tha cho thằng nhỏ, đánh nó chết rồi sao?”.
Em cố mở mắt ra để nhìn và nhớ gương mặt cô. Nhưng hoàn toàn
không thể, lúc đó đầu óc em đã mụ mị rồi. Đám công an ném em lên
xe, về sau em mới biết là chúng đưa em đi bệnh viện cấp cứu. Mọi
người giữ em lại, chúng giằng ra. Có mấy người che cho em để khỏi
bị đánh tiếp. Mặc, chúng vẫn lôi em đi. Cô lớn tuổi kia chạy theo em
ra xe, nhưng chúng bịt miệng, kéo cô ra ngoài. Cửa xe sập lại. Em
nghe một thằng chửi vọng: “Đù má thằng này. Mày diễn hay lắm.
Mày diễn cho cả đám tụi nó khóc hả?”.
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Sau đó em không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em đã ở trong bệnh viện,
nhưng cũng chưa được điều trị gì vì... chưa đóng viện phí.
***
Đêm đó em nằm li bì. Sáng sớm hôm sau em vào viện khám lần nữa.
Quá may mắn, em chỉ bị công an đánh cho đến đa chấn thương thôi
chứ chưa bị chấn thương sọ não. Và hai ngày nay, liên miên anh em,
bạn bè đến thăm em. Ai cũng thương em, cho tiền, cho quà bánh rất
nhiều.
Nhưng em vẫn nhớ những người đã ôm lấy em, che đòn cho em, và
cởi áo phủ lên em vào ngày chủ nhật ấy. Nhất là cô đã đặt em gối
đầu lên chân cô ‐ như đứa con với mẹ ‐ và xoa dầu cho em, và cầm
tay em, và khóc. Em muốn ghi nhớ nét mặt cô mà không nhìn được
nên không nhớ nổi. Đến tên cô, em cũng chẳng biết. Em chẳng nhận
ra được ai trong số những người bị đánh hôm đó, những người đã
che chở, bảo vệ, động viên em trong những giờ phút kinh khủng
nhất, cùng chia sẻ với nhau nỗi đau đớn của những người dân vô tội,
bị công an giam giữ vô luật và đánh như đánh kẻ thù.
Trong lúc bị đòn hội đồng, em không nhớ nổi gương mặt ác quỷ nào,
nhưng cũng kịp nhìn thấy một phù hiệu trên ngực áo của một công
an, ghi tên Nguyễn Lương Minh. Chúng không hề biết em là ai, chỉ vì
em không khai password điện thoại mà chúng còn đánh em như vậy;
không hiểu những người bị chúng coi là “biểu tình viên”, “nhà hoạt
động dân chủ‐nhân quyền”, “nhà bất đồng chính kiến”, thì nếu vào
tay chúng, chúng còn hành hạ họ tới mức nào. Và còn hàng trăm
người bị bắt bừa bãi hôm đó nữa, cả những bác già, những sinh viên
trẻ măng, tinh khôi, những hướng dẫn viên du lịch áo dài...
Qua đây em cũng muốn hỏi thông tin về cô ‐ người phụ nữ đã khóc
rất nhiều vì em hôm ấy. Lúc đó là khoảng 7‐8h tối chủ nhật 17/6, ở
một căn phòng nào đó trên sân vận động công viên Tao Đàn.
——‐
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(*) Chú thích của người viết về chi tiết “phá mật khẩu iPhone 5s”: Khi
bạn trẻ này rút điện thoại gọi về nhà, có một vài nhân viên an ninh
đứng sau lưng và sát bên bạn đã nhìn trộm được hai chữ số (mật
khẩu 6 chữ số). Như vậy trên nguyên tắc, an ninh chỉ phải dò bốn chữ
số còn lại. Và các kỹ thuật viên của họ đã làm được điều đó sau một
thời gian ngắn.
Posted by Blog list at 15:54
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to
Pinterest
Labels: Phong trào dân chủ Việt Nam
Monday, 18 June 2018
Terrorizing the people to protect dictatorship
This is a story of a young man, detained by chance and got beaten by
a mob of police (men and women) ‐ actually, more like interrogated ‐
from 2pm to 7‐8pm Sunday, June 17, at Tao Dan (district 1, TP.
HCM). Because he is very young, and he’s not a human right activist,
nor he has any ambition to “be famous”, a common label that the
security force and its followers would have made of him, in this
story, he chose to be anonymous.
* * *
When I opened my eyes, I’m on a hospital bed. There wasn’t any
cops around. A nurse came and I found out that I was in the
emergency room of the Police’s hospital. That’s about midnight. It
seemed they had beaten me continuously from 2pm until I passed
out, then they tossed me in here and… disappeared to avoid any
responsibility. But it’s also very possible that they’re still on guard
somewhere down the lobby.
The hospital asked for 2 million dong fee. I checked and luckily, they
(the police) left my wallet and I still have a bit more than 100,000
dong. Nothing else. My phone was confiscated. All my family contact
info were in the phone. My shoes are also gone ‐ they took off my
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shoes and used it to hit my head hundred of times. They used batons
to crush my feet. There are bruises, cuts all over my body. It’s painful
just to move, even a little.
I wanted to go home. The doctor did not allow, and said that he has
to make sure I don’t have blood clots in my brain, or any brain
concussion (I don’t know if he really worried for my wellness, or he’s
afraid of the policemen somewhere out there). “I’m not responsible
if you die on the way home”, he said. But I didn’t have enough
money to pay for the hospital fee. My head hurt, and dizzy. “I’m OK. I
just want to go home and go to sleep… and let my family know of my
whereabout”, I said. Looking at my swollen face, eyed blacken like a
panda, torn lips as big as a tomato, the nurse softly said: “Just go.
Let’s make it look like you left without proper discharging”. She led
me through a small door, via a private path, discreetly out of the
hospital.
I dragged myself from the taxi to the front of my house and
collapsed. That was about 1am.
***
12 hours before, about 1pm Sunday, June 17, I left home and went
to district 1 to hangout. I’ve never seen that many cops and cop
helpers (dân phòng, civilian paid by the government to keep peace)
in the center of Saigon. On the sidewalk, in coffee shops, there were
full of green‐cloth cops, cop helpers with red ribbon on their arms,
and lots of big burly angry looking guys (translator: these are plain‐
clothe thugs). The continuously grabbed and detained people; It’s as
if they would detain anyone who was walking by with a phone on
their hand. They even went inside the cafe to check for paper and
pulled coffee shop patrons out to drive away. Just like a war zone,
where cops and cop helpers had full rights to stop and search and
take anyone away.
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I stopped by a cafe for a cup of coffee and went to the book street
(translator: one of a rare street left in Saigon where books are sold).
It seemed that the book street is shutdown today. I proceeded a
couple of meters and was stopped by a group of cops; perhaps they
had targeted my somehow and I did not notice. They asked for my
paper. My bad luck, I just went for coffee, so I didn’t have my paper
with me. They asked me to tell my family to bring my paper. As I
called home, just after I said: “I got detained…”, one of them yanked
the phone off my hand. I protested, but they pushed me onto a car
and sped away.
They took me into a big room in Tao Dan. There were people, sitting
everywhere: old, young, men, women. There were some even with
traditional “ao dai”. They must be tour guides (translator: ao dai =
Vietnamese traditional long dress). Later on I learned that the city
cops detained 179 people at Tao Dan: tourists, tour guides, some
seniors who went on their morning exercise. We were all detained,
more ridiculously, we were all beaten.
They took me into a room, took out my phone and asked for my
password. I asked “Why did you take my phone?” and got a straight
punch to the face. After that were a series of slaps. I still didn’t
provide my password. They grabbed my hair, pushed my head down
on the table and gave me another series of punches to my ears. They
told each other that I am incorrigible, hard‐core and proceeded to
bring me to a different room.
It turned out that in the first detaining room, I was the only one who
didn’t give up the phone password, so they filtered people and
moved them to separate private room for more interrogating.
Once I was in the new private room, they jumped me right away.
About 20 big strong men, both cops and plainclothes, surrounded
and beat me with batons, sticks and of course, with their fists and
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feet. I sat on the floor, huddled myself, covering my head. Two of
them then pulled my hands behind my back while the rest of them
punch my face. “Mother fucker, you think you’re tough” ‐ they yelled
at my while providing the beating.
The asked for some tech guys to break in my phone. While the tech
was working on my phone, for about 15‐20 minutes, they beat me
continuously. There were also some cute looking female cops
slapping me until I could only see a blurry white shade. One of the
older cop, about 60 or more, were very good with his baton. All kind
of cops: young, old, men, women involved in the beating.
Finally, the tech got in my iPhone 5s. The cops: “Mother fucker, you
think you’re cool. You think we can’t hack your phone?” The cuffed
my hands, and more beating. They beat me while “investigating”
about each of the people on my contact list. “Who is this?”. “My FB
friend”. “You met him? For what?”. “For coffee”. “Where? When?”.
“Don’t remember”. “God damn, don’t remember? don’t
remember?”
For each of the “I don’t remember”, or “I don’t know”, they use iron
stick to hit the sole of my feet. My feet swollen, and I’m sure my face
was too. One of them pulled my head back and they spitted on my
face. “I hate the phrase don’t know or don’t remember. If you keep
on saying that, I’ll keep beating”.
One of the many bruises left on his body after the five‐hour torture
by the police.
“Who is this girl?”. “My friend”. “Girl friend? Did you fuck her? Did
you …” There was no vulgar language that they did not use.
They took off my shoes and use them to beat my face. “Spread your
leg”, they shouted. I was afraid they were going to beat my private
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part, so I curled my self into a ball. Luckily, they didn’t hit me there,
but only took off my shirt and pants and punch and kick my stomach,
chest while screaming: “Do you believe that we can hang you up and
beat you like a dog?”
The rested. I crawled up an exercise pad nearby (this is inside a
exercise room, for athletes). One of them yelled: “God damn. You
want padded bed?” Then they pulled my by the legs down to the
floor, and continued to beat and stomp me. Just like that.
For a long while, maybe it’s now late afternoon, they still didn’t stop.
I couldn’t open my eyes anymore. When the last sun ray receded, my
head was floating. They grabbed my head, pulled my hands and
tossed me out of the private room into the common area. I only
heard people talking, crying, screaming. Lots of crying, not sure what
they were crying about. I tried to open my eyes and realized they
were crying for me. There were lots of people around me. Perhaps
they were beaten too, since lots of them have swollen faces. The
very old people were beaten too. But they all looked at me, and
cried. They told each other: “Let’s cover the kid up”. Then a number
of shirts were passed over, covering me.
Why does it look like Con Dao ‐ like the stories told in literature and
history (translator: Con Dao stories are the ones depicting the cruelty
of French colonists upon revolutionist ‐ according to the revolutionist
point of view). The only difference, here, is that the cops are sons
and daughters of the revolutionists of yesteryear, showing their true
selves as cruel thugs, terrorizing the people to protect the
dictatorship from the single political party. Cruel communists.
An older woman came over. She put my head on her thigh, put balm
oilment on my forehead, held my hands and cried. I could not open
my eyes to see her clearly. I tried to speak with my swollen lips:
“Please don’t cry. You make me want to cry too.” I wanted to add: “I
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

44

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

don’t want them to see our crying”, but my breath was short and I
couldn’t.
I heard people talking: “Why did they beat the kid so badly?” Seeing
that the air was tensed, and that everyone loved me, and worrying
that the crowd might react in a rebellious way, the cops ran in and
pulled me out. The old women burst out crying and asked: “You take
me, cuff me, let the kid go. You’re going to beat him to dead?”.
I tried hard to open my eyes to remember her face, but couldn’t. My
head was shutting down. The cops were tossing me onto a car. (Later
I learned that they sent me to the hospital). Everyone was trying to
keep me with them. The cops were pulling. There were people trying
to cover my body to avoid more beating. The cops were still able to
pull me away. The old woman ran after the car. They pulled her back,
shut the door. I heard one of the cops said: “Mother fucker. Nice
play. Good acting to get those pep crying?”.
After that, I don’t know anything anymore. When I woke, I was in the
hospital but there was no treatment, because… hospital fee was not
paid.
***
That night, I slept like a log. The next morning, I went to the hospital
for a checkup. Lucky for me, I was just badly beaten, but no brain
damage. The last two days, lots of friends came to visit. They all
loved me, gave me money and lots of treats.
I still remember the people holding me, covering for me, and sharing
their shirts for me on that Sunday. Especially the old woman who
was treating me like her own son, rubbing my forehead, holding my
hand, and crying. I want to remember her face, but couldn’t. Even
her name, I do not know. I don’t recognize any of the people who
were beaten that day. Those who tried to cover me, to protect and
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

45

Thư Cho Con Tập 32

to encourage me in that horrific time. Those who share the pain of
the innocent people. Those who got detained lawlessly and were
beaten as if they were the enemies.
During the whole time, I didn’t remember any of the evil faces, but I
was able to see one name tag on one of the cops: Nguyen Luong
Minh. They didn’t know who I was. Just because I didn’t give up my
phone password, they treated me this way; I don’t understand how
they would treat people that they refer to as “protesters”, “human
rights activists”, “dissidents”. Beside myself, there were hundred of
people, illegally detained that day, the old men, the young fresh
students, the tour guides in ao dai…
Here, I would like to ask for any information about the woman who
cried and held me that night. It was about 7‐8pm Sunday, Jun 17, in a
room in Tao Dan.
Phụ đính 2

Em đau vì thầy lặng im trước
hành vi chà đạp nhân phẩm
của công an
FB Trương Thị Hà
29‐6‐2018
[Xem hình: TS Phạm Tấn Hạ, phó hiệu
trưởng trường ĐH Khoa học XH&NV.
Ảnh trên mạng]
From: Sinh viên năm 2 Trương Thị Hà,
mã sinh viên 1767010064, khóa 2017‐ 2020, Lớp trưởng lớp 17/2,
Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thầy Nam (đi cùng
thầy Hạ chứng kiến sự việc).
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Thầy Hạ kính mến,
Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi
nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi tại trại tập
trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang
danh “công an nhân dân”. Em không giận thầy cả, vì nếu có giận,
những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ
đáng giận thầy ơi.
Em là lớp trưởng lớp 17/2 ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa
học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn mang lại
niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết
nối các bạn trong lớp, các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi
cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ.
Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học
chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học tập cao nhất khóa
học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên
trực tiếp dạy lớp em ạ.
Em nói như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và
đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách nhiệm với lớp.
Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là:
“con điếm”, “con đĩ”, “con phản động”, “bị đuổi học.”….
Tao Đàn, ngày 17/06/2018.
Thầy ơi, chỉ thầy có thể mới cứu được em lúc này thôi ạ…
Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây.
Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết
rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi đáng sợ này ạ.
Nhưng…
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Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động,
thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, hướng dẫn người
dân đối phó với công an…
Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp
trưởng gì. Tao khịnh!
Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có
làm gì đâu mà em mời Luật sư.
Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc
này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Lê Công
Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư
đây ạ.
Thầy: Im lặng…
Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được
mời Luật sư…Thầy có thể hỏi các thầy cô đại học Luật Hà Nội của em.
Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy
cô đại học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy
lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các
thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo
Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin
thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đưa sinh
viên hư không ạ. Thầy ơi, thầy hãy cứu em thầy ơi. Thầy đừng im
lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em
thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.
Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư
không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi.
Thầy: Thầy không biết về Luật.
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Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh
viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô
trường Đại học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã
bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy,
em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. Hãy
báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ.
Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa?
Hà: Im lặng và nhìn thầy.
Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không
“hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ “mời Luật
sư” nữa, tao vả cho vỡ mồm.
Thầy: Im lặng…
Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả,
em đau vì thầy không bênh em, em đau vì
thầy không ôm em, em đau vì thầy không
che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước
hành vi chà đạp nhân phẩm và xâm phạm
thân thể trắng trợn của công an Quận 1. Có
lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt
đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn ngày hôm đó đâu.
Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói
với em là thầy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an
nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại
quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?
Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm
sự thật lòng với em vào email: htruong692669@protonmail.com ạ.
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Em tin rằng lúc đó có Công an nên thầy không thể làm những điều
thầy muốn. Giống như các thầy cô đại học Luật ngày xưa, các thầy cô
đã âm thầm che chở em và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục
em, em không đau vì đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của
em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi.
Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc
này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật lòng của thầy. Thầy có
thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi.
Em cám ơn thầy và luôn tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh,
trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ.
Hà Nội, 21h20′ ngày 29/06/2018. [Xem hình: Sinh viên Trương Thị Hà. Ảnh:
FB nhân vật]

Phụ đính 3

Tôi là nhân chứng sống những gì xảy ra hôm đó
Tác Giả:
Đàn Chim Việt
‐
22/06/2018
Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ
đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những
căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi nhưng
KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải
cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả sự thối
nát đằng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống.
Hôm ấy, tôi cùng bạn trai và 2 người bạn đang đi trên đường Nguyễn
Du thì có 4 người mặc quân phục xanh đến đề nghị chúng xuất trình
giấy tờ tùy thân và lục soát balo, đồ cá nhân của chúng tôi. Sau đó họ
nói rằng cần đưa chúng tôi về trụ sở chỉ để kiểm tra thông tin, mặc
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cho câu hỏi chúng tôi đã làm gì và vì sao bị đưa về. Chúng bắt xe taxi
và áp tải chúng tôi về trụ sở.
Chúng tôi bị đưa về 1 căn phòng lớn bên trong sân vận động ở
đường Huyền Trân Công Chúa, nơi bị tách biệt với bên ngoài. Bên
trong ngổn ngang người đứng, người ngồi, người già, người trẻ, cả
nam lẫn nữ, một cảnh tượng xô bồ, la hét xung quanh khiến tôi thấy
có điều gì đó chẳng lành sắp đến.
4 đứa chúng tôi bị bắt đứng thành hàng ngang, sau đó bị lục soát hết
balo đến kiểm tra đồ đạc trên người lần nữa. Chúng tịch thu điện
thoại, ví, đồng hồ, niêm phong tất cả. Bạn trai tôi và 2 người bạn bị
đẩy ra 1 góc, tôi thì bị đẩy đến chỗ lấy thông tin, lăn tay, sau đó cầm
tờ giấy có thông tin của mình để trước ngực để chụp hình. Hình ảnh
của tôi lúc đó chẳng khác nào hình ảnh của những tên tội phạm tôi
đã từng xem trên mặt báo.
Chúng hỏi chúng tôi bằng những câu hỏi với giọng gắt gỏng, xưng hô
chẳng khác nào dân chợ búa:”mày, tao, con này, thằng kia, v..v”
thỉnh thoảng lại có trường hợp bọn chúng tự chửi bới mạt sát lẫn
nhau, cấp trên chửi cấp dưới, cấp dưới ngồi rủa cấp trên trc mặt
chúng tôi. Tất cả như cái chợ.
Sau đó chúng tôi bị đẩy vào ngồi lê lết 1 góc, đợi lần lượt kêu tên để
lấy lời khai. Ở đây không chỉ mình tôi, hàng trăm người quanh tôi bị
bắt mà không hiểu nguyên do. Có người đang ngồi quán cafe thì bị
vào túm cổ đi, có 1 chị ngồi cạnh tôi thì bị chúng quan sát và bám
theo đến lúc chị vào bưu điện tp, có người đi lễ nhà thờ ra không 1 lý
do cũng bị bắt, thậm chí có người đứng chụp hình cũng bị bắt.
Chúng tôi đều không hiểu chúng đang muốn gì và động cơ nào khiến
chúng hành động như những con thú không tình người như vậy.

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

51

Đến giữa trưa, chúng tôi bắt đầu đói, khát, chúng mang đến 2 bịch
bánh mì bự nhưng tôi để ý chẳng ai thèm đụng đến, nhiều người
giỡn bảo “Đưa chúng nó ăn trc, rồi mình hãy ăn, coi chừng chết
trước.
Có người đùa ” biết đâu trong ổ bánh mì có 300k ở đó” Haha. Dù đói
nhưng chúng tôi nhất quyết không ăn, bịch bánh mì vẫn ở đó, ngổn
ngang giữa đường.
Rồi cũng đến lượt tôi lấy lời khai. Tôi may mắn khi làm việc với thằng
khá trẻ, chắc ngang tôi, nó chẳng làm khó tôi mấy, lâu lâu châm chích
tôi vài câu kiểu tôi biết phản động là gì không? Biết an ninh mạng
(ANM) là gì không? Đọc hết luật ANM chưa? Tìm hiểu kĩ chưa mà
hành động?
Tôi đều phủ nhận, chúng chẳng có chứng cứ gì để bắt tôi vào tội
phản động cả. Chỉ tội cho những người xung quanh, những người bị
tra khảo, chúng lấy điện thoại niêm phong của họ ra, ai bị ép đưa
mật khẩu cho chúng thì chúng lục hết tất cả, từ fb, messages, zalo,
hình ảnh đến tận lịch sử web cũng không tha, những ai không đưa
mật khẩu, chúng đưa họ qua phòng cách ly bên cạnh, nơi cánh cửa
tôn nhỏ xíu chen ngang nhưng bên trong đó là gì tôi chẳng biết đc.
Bạn biết không? Chỉ cách 1 bức vách nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt
sự khác biệt giữa 2 bên. Chúng tôi, những con người ngồi đây còn có
nhau, còn nói ra được sự căm phẫn cho nhau nghe, còn cùng nhau
trấn an, nhưng bên kia, những tiếng đánh HUỲNH HUỴCH kèm theo
đó những âm thanh la hét thét lên từng hồi. Chúng tôi bên này như
chết lặng, âm thanh đó vang lên ngày 1 lớn hơn, tim tôi bắt đầu đập
mạnh, những cú đánh thốc làm chúng tôi như nghẹt thở, xung quanh
tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, chúng tôi bắt đầu khóc,
khóc vì bất lực, vì đau lòng, vì căm phẫn.
1 bạn gái mặc áo tím vừa khóc vừa đứng dậy đi thẳng đến bọn nó,
tôi không nghe đc gì nhưng chắc chắn bạn lên tiếng vì những âm
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thanh phát ra từ căn phòng ấy. Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được
đây là giây phút chúng tôi cần đồng lòng đứng lên để bảo vệ những
người đang bị hành hạ bên kia cũng như bảo vệ cho chính chúng tôi.
Bọn nó bắt đầu dồn về phía chúng tôi, chúng rất đông, đứa thì miệng
vừa quát tay vừa chỉ dùi cui vào mặt bắt chúng tôi ngồi xuống, đứa
thì
làm
dịu
bằng
cách
nói
láo
TRẮNG
TRỢN:
“Các anh chị hãy im lặng và ngồi xuống, đó chỉ là âm thanh của
những người học võ bên ngoài”
Tiếng đánh người, tiếng la THẤT THANH bên trong rõ mồn một chỉ
cách 1 bức vách mà các anh nói đó là tiếng các bạn học võ bên ngoài
ư??? Chúng tôi dồn chúng bằng những câu hỏi:
“Nếu k có gì sao phải đóng cửa, đề nghị các người mở cửa ra để
chúng tôi thấy được bên trong, tại sao lại bắt chúng tôi phải im lặng
ngồi nghe người dân bị đánh như vậy?
Hàng trăm câu hỏi đặt ra chúng bắt đầu dùng biện pháp mạnh, buộc
chúng tôi phải nguội lại, ngồi xuống trong sự tuyệt vọng, chúng tôi
bất thần nhìn những giọt nc mắt của nhau. Vài phút sau, 1 anh được
đưa ra khỏi căn phòng ấy với tấm gạt băng vết thương khá bự trên
đầu, sau đó là một anh vừa bc ra đã ngã UỴCH xuống và bất tỉnh.
Chúng tôi dần xác định đc về những gì đang xảy ra bên trong căn
phòng ấy. Sự căm phẫn trong chúng tôi lên cực độ, chúng tôi bật dậy
đồng loạt:
– Các người đang làm gì người dân chúng tôi vậy? Các người có phải
con người k? Các người xem tính mạng người khác là gì vậy???
Có người khóc, có người ngồi xuống thất thần vì bất lực,có người
phản kháng đến cùng, ngay chính lúc ấy tôi như muốn nổ tung vì
chẳng biết phải làm gì để cứu lấy những người vô tội kia, phải làm gì
để tự cứu lấy tôi và các bạn tôi?
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Bọn chúng tiến về phía chúng tôi một đông hơn, lần này như không
thể chối cãi hành động của mình, chúng không quát mắng, lớn tiếng
hầm hồ với chúng tôi nữa, chúng dỗ ngọt “Nếu chúng tôi chịu ngồi
xuống và hợp tác, chúng sẽ hoàn tất hồ sơ sớm và khi xong sẽ đưa
chúng tôi về” , chúng đánh mạnh vào tâm lý muốn thoát khỏi nơi này
của chúng tôi, dù bất mãn, dù căm phẫn đến đâu, chúng tôi ở đây ai
ai chẳng mong về, chúng tôi đành dịu lại vì biết chẳng thể làm đc gì
ngoài ngồi và chờ đợi.
Tôi muốn đi vệ sinh, phải ra xin phép và được 1 chị dẫn ra tận cửa
nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa đi vệ sinh vừa bị thúc “XONG CHƯA?
NHANH LÊN” Trời đất, tôi có phạm tội gì đâu mà bị canh chừng đến
mức quyền tự do cơ bản còn k có như vậy?
Về lại chỗ cũ, tôi ngồi cạnh mọi người, có chị bảo tôi rằng: “NGÀY
HÔM NAY, DÙ CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỨ GÌ BÊN CẠNH, KHÔNG
ĐT ĐỂ CHỤP, QUAY LẠI, KHÔNG GIẤY TỜ GHI CHÉP NHƯNG CHẮC
CHẮN NHỮNG SỰ VIỆC DIỄN RA HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI MANG
THEO SUỐT ĐỜI” Câu nói của chị như ám ảnh tôi suốt khoảng thời
gian từ ngày hôm đó đó đến bây giờ. Thật, đến tận giờ này khi viết
những dòng này, mọi thứ vẫn hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một.
Đến một lúc sau, có 1 vài người được công an phường đến bảo lãnh
về, bạn trai tôi đã được đưa về CA phường từ 3h. Trước đó trong
những bài share của những người từng bị bắt, tôi có đọc đc bài của 1
chị sau khi đc bảo lãnh ra, chị bị đưa ra xa khỏi trung tâm tp và tự
tìm đường về, tôi ngồi nhìn btrai bị đưa đi mà lòng hoang man tột
độ, tôi lo cho anh không tả nỗi, không biết anh sẽ bị đưa về đâu.
Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, người ngồi kể chuyện, người nằm dưới
sàn lê lết bẩn để ngủ, người ngồi thấp thỏm mong ngóng. Tôi ngồi
đợi đến khoảng hơn 17h thì đc đưa đi. Còn những người ở lại, tôi bc
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đi nhưng lòng thầm mong họ đc bình an khi ở lại. Nhất là 2 người
bạn của tôi.
Chúng đưa tôi về CA phường nơi tôi đang sống, bạn trai tôi bị giam
trong phòng kín, tôi thì bị giữ ở phòng ngoài, chúng bắt đầu quần tôi
lại hàng chục lần những câu hỏi khi sáng tôi đã được hỏi. Đến lúc bọn
chúng kiểm tra điện thoại, tôi thừa biết chúng đang xâm phạm đến
quyền riêng tư của tôi, tôi nhất quyết bấm cho lock dấu vân tay và
không cung cấp mk điện thoại. Chúng tìm đc FB của tôi, mò mk đt
tôi, quần tôi gần 5 tiếng đồng hồ với những câu hỏi như cái máy lắp
sẵn, mục đích chúng chỉ muốn tôi thừa nhận mình đi biểu tình và
muốn biết ai là người đứng sau chúng tôi. Thật nực cười. Không có
chứng cứ sao bắt tôi nhận tội được?
Đến tận 23h, khi chúng bắt đầu cảm thấy không thể lấy thông tin gì
từ tôi và bạn trai, chúng bắt tôi phải viết giấy cam kết rồi đợi người
bảo lãnh mới để chúng tôi về. Tôi nhất quyết không cam kết như
những gì chúng đọc, tôi chỉ cam kết theo những gì thực tế tôi làm.
Lúc này tôi đói đến hoa mắt. Ký xong, có giấy bảo lãnh xong. Tôi
chính thức bước ra khỏi đồn CA khi gần 24h đêm.
Còn một câu nói của 1 người chị bị bắt giam vô cớ như tôi mà tôi:
nhớ mãi: “Bây giờ Trung Quốc nó tràn vào thì có là gì?”
Dù hôm ấy thật đáng sợ, dù bị bắt về với chẳng vì lý do nào cả,
nhưng tôi thật sự cảm ơn vì ngày hôm ấy tôi đã ở đó, đã nghe tận
tai, mắt tận thấy những hành động vô cương vô pháp, vô nhân đạo
của bọn chúng. Trải qua một ngày để nhận ra cái thiên đường mà tôi
đang sống nó ntn. Một ngày quá xứng đáng để tôi có trong đời. Tôi k
định nói ra, vì tôi k biết sau những gì tôi kể, tôi và gia đình, bạn bè tôi
có bị chúng làm phiền hay k. Nhưng tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật.
Tội ác của chúng ngày hôm đó đáng được phơi bày.
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TÔI CAM KẾT NHỮNG SỰ VIỆC Ở TRÊN DO TÔI KỂ HOÀN TOÀN LÀ SỰ
THẬT VÀ TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NGÀY HÔM ĐÓ.
Facebook Hoài Diễm
Phụ đính 4

Hội chứng 17/6: “Uất nghẹn, giận dữ, cay đắng”
29/06/2018
VOA Tiếng Việt
Người dân biểu tình phản đối các dự luật an ninh mạng và Đặc khu
kinh tế. Những người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 ở TP
HCM nói họ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thể chất.
(Facebook Lê Thiệu)
Ba trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm
17/6 vì bị nghi là 'tụ tập làm mất trật tự công cộng' đã lên tiếng tố
cáo sự tàn bạo và bất nhân của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam
khi đối xử với họ như “tội phạm” và “con vật”.
Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA
rằng họ vẫn còn “bàng hoàng” trước những “hành xử côn đồ” và “tra
tấn dã man” của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng
nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số
họ bị trầm cảm. Người khác bị ‘sốc’ nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh
hưởng về sức khỏe và tâm thần.
Người dân cài hoa hồng lên hàng rào kẽm gai trước đó được dùng để
quây khu vực "trại giam" của công an ở Công viên Tao Đàn, quận 1
TP HCM. (Facebook Lê Thiệu)
“Trại giam Tao Đàn”
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Khoảng 200 người – gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con – đã bị công
an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu
mà họ mô tả là “trại tập trung giữa lòng thành phố” ở Công viên Tao
Đàn, quận 1 của TP HCM. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản
đối dự luật An ninh mạng mới được thông qua và dự luật Đặc khu
kinh tế đang gây tranh cãi.
Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người
khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại
và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình,
phát live stream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên
mạng.
Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài Phát
thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9‐10 nhân viên an ninh dùng vũ
lực trói tay và đánh anh ngay trên đường phố ngay sau khi anh bắt
đầu truyền live stream về “không gian căng thẳng” của thành phố
hôm 17/6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu Công
viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh “đa phần
là phụ nữ.”
“Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh như vậy. Họ đánh tôi rất là nhiều
đến nỗi tôi còn không nhớ tôi bị đánh như thế nào nữa.”
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi
người “như con vật.”
“Trong hoàn cảnh đó dường như là luật pháp, những luân lý và luật
lệ không tồn tại trong cái trại tập trung đó trong ngày 17/6.”
Hội chứng 17/6
Anh Dương mô tả cảm giác của anh là “uất nghẹn, ngẹn ngào, giận
dữ và cay đắng” và anh gọi những cảm xúc tiêu cực mà anh vẫn đang
phải chịu đựng là “hội chứng ngày 17/6”.
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

57

Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10/6 cũng bị bắt giữ
trong dịp càn quét của công an ngày 17/6. Cư dân của TP HCM nói
anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và
sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16‐18/6. Người đang sinh sống
bằng việc kinh doanh bán hàng online ở TP HCM này nói đó là lần
đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.
Nguyễn Tín vừa bị “mời” làm việc lúc 22h30 phút khi đang ở phòng
trọ ở quận Tân Bình.
“Chắc chắn nó ảnh hưởng tới
sức khỏe cũng như tinh thần của
mình trong một khoảng thời
gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa
làm việc lại được do bị đau và
nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm
dừng công việc để lo cho sức
khỏe của mình trước.”
Một phụ nữ, cũng là nạn nhân bị
bắt giữ và đánh đập trong vụ
càn quét ngày 17/6, cho VOA
biết rằng chị “mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc
ác của nhà nước Việt Nam.” “Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm
cho đến ngày hôm nay,” người không muốn nêu danh tính cho VOA
biết hôm 28/6. Cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và
đánh đập hôm đó.
Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô
về những gì xảy ra tại “trại giam Tao Đàn” ngày 17/6 trong một bài
viết có tên “Tình người nơi đâu.” Cô nói đó “vẫn là ký ức kinh hoàng
đối với tôi. Và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan
nghiệt đó.”
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Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ
càn quét hôm 17/6 ở trung tâm TP HCM nói trong một video đăng tải
trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị
công an đánh đập “có lần sùi cả bọt mép”. Cô gọi vụ bắt bớ đó
“giống như cuộc bách đạo người Công giáo.”
Chùn bước hay dấn thân?
Mặc dù nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là
“mất nhân tính” và “không còn tình người” của công an trên
Facebook trong những ngày qua, nhưng người phụ nữ không muốn
nêu danh tính nói cô và nhiều người “bị giằng xé giữa trách nhiệm
nói lên sự thật và sự an toàn cho người thân của mình.” Cô cho biết:
“Hiện tại chúng tôi không một ai che chở. Chịu mọi sự rình rập khắp
nơi. Bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đổ lên đầu chúng tôi.”
Nhưng Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với anh và
với 200 người ngày 17/6 càng làm cho anh thêm quyết tâm “lên
tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền.” Anh nói anh đã
lường trước những khả năng sẽ “bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt hoặc
bị đi tù” nhưng sẽ “dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm
được nữa thì thôi.”
“(Nhà cầm quyền) vi phạm nhân quyền trầm trọng và những người
như Tín sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc đó và xem những việc đó là
cần phải mang ra cho quốc tế để họ lên tiếng cho (tình trạng) nhân
quyền ở Việt Nam.”
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa [xem hình] đã nhắc tới một người phụ
nữ dù bị công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa,
“người phụ nữ bị an ninh đánh nhiều, đánh gẫy răng (chỉ vì dám yêu
nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phụ bạo quyền)
nhưng chị đã nuốt răng và máu vào trong.”
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Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực, đánh đập và
bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình” của công an và lực
lượng an ninh ngày 17/6 là “hành động vi phạm luật pháp nghiêm
trọng của cơ quan an ninh.”
Nói trong một video được đăng tải trên trang Facebook Nhật ký biểu
tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội “hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân” cho rằng “việc làm của cơ quan an ninh ngày
17/6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình.”
Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26/6 đã lên tiếng phản đối
gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17/6. Các tổ chức
này “yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố điều tra và xét xử những
kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô
tội.” Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này.
Phụ đính 5

Cách Mạng Mùa Hè’ Việt Nam sẽ thành công?
26/06/2018
Nguyễn Quốc Khải
Trong hai tuần vừa qua ở Việt Nam đã bùng lên nhiều cuộc biểu tình
lớn tại Hà Nội, Saigon, và nhiều thành phố khác. Những người đi biểu
tình đã trương lên những biểu ngữ và hô lên những khẩu hiệu chống
Luật Đặc Khu Kinh Tế nhắm cho thuê đất một thời gian rất dài lên
đến 99 năm và Luật An Ninh Mạng nhắm kiểm soát việc sử dụng các
mạng thông tin hầu tiêu diệt quyền tự do ngôn luận. Một vài biểu
ngữ và bích chương kêu gọi dân chống lại chế độ cộng sản.
Những cuộc biểu tình này, lớn chưa từng thấy kể từ khi CSVN lên
nắm quyền cai trị đất nước từ 1975, đánh dấu khởi đầu của một
cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy
rằng cuộc cách mạng dân chủ này có nhiều hi vọng thành công. Như
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chúng ta sẽ thấy trong bài phân tách này, cuộc Cách Mạng Mùa Hè
2018 ở Việt Nam khác với cuộc cách mạng Mùa Hè 1989 tại Trung
Quốc, mặc dù cả hai có cùng một mục tiêu giống nhau: chống nô lệ
độc tài, xây dựng tự do dân chủ.
Tại sao cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Trung Quốc thất bại?
Cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc bắt đầu với những cuộc biểu
tình của sinh viên vào cuối năm 1986 và đầu năm 1989 vì sự bất mãn
với tình trạng tham nhũng lớn lao và lan rông ở cấp cao trong chính
phủ, con cái những viên chức này được hưởng nhiều đặc ân, ngân
sách thiếu hụt kinh niên, nạn lạm phát đáng kể (40% ‐ 50% hàng
năm), và chênh lệch giầu nghèo quá lớn trong xã hội. Cuộc cách
mạng này bùng nổ lớn vào ngày 17‐4‐1989 khi khoảng 600 giáo sư và
sinh viên đến đặt vòng hoa tại Quảng Trường Thiên An Môn để
tưởng niệm cố Tổng Bí Thư Cộng Sản Trung Quốc Hu Yaobang, một
người chủ trương cải cách, vừa qua đời trước đó hai ngày. Nhiều
sinh viên khác đã kéo đến tham dự ngày càng đông trong bảy tuần lễ
liên tiếp. Đoàn người biểu tình đòi hỏi chánh quyền đánh giá lại di
sản của Ô. Hu Yaobang, các viên chức chánh quyền phải kê khai
lương bổng và tài sản, bãi bỏ chánh sách kiểm duyệt báo chí, tăng
lương cho những nhà trí thức, và tăng ngân sách quốc gia về giáo
dục.
Chánh quyền lên án những cuộc biểu tình, ban bố tình trạng khẩn
trương và ra lệnh thiết quân luật vào ngày 20‐5‐1989. Tuy nhiên
những biện pháp này không những vô hiệu mà còn làm tăng sự ủng
hộ của dân chúng đối với sinh viên. Ngoài ra cuộc viếng thăm Trung
Quốc của Chủ Tịch Nga Xô Mikhail Gorbachev trùng hợp vào thời
gian này làm tăng khí thế của sinh viên. Sau cùng bực bội đối với
cuộc biểu tình kéo dài, bị làm nhục và lo sợ ngày càng nhiều người
ủng hộ phong trào dân chủ, vào ngày 3 và 4, tháng 6, 1989 Ô. Deng
Xiaoping, mặc dầu đã về hưu nhưng vẫn sử dụng quyền lực ở hậu
trường, theo phe cứng rắn, ra lệnh cho quân đội với 250,000 binh sĩ,
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hàng trăm xe tăng và xe bọc sắt vây Quảng Trường Thiên An Môn và
bắn vào sinh viên để giải tán đám biểu tình ôn hòa. Trước đó, hàng
trăm sĩ quan cao cấp trong quân đội đã viết thư cho Thủ Tướng
Trung Quốc Lý Bằng từ chối không điều động quân để giết sinh viên.
Một trong những lý do chính làm cho cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989
tại Trung Quốc thất bại là vì phong trào dân chủ không tiếp cận tới
được giới nông dân và được khối lượng người rất lớn này hưởng
ứng. Mặc dù nông dân quan tâm đến nạn tham nhũng lan rộng khắp
nơi, lợi tức suy giảm, và tình trạng bất bình đẳng giữa các vùng, nông
dân Trung Quốc, một giai cấp rất nghèo, hài lòng với cải cách kinh tế
bắt đầu từ 1979 do Ô. Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Phần lớn những
người tham dự biểu tình ở Bắc Kinh là sinh viên, giáo chức và một số
công nhân trong thành phố. Cuộc biểu tình ở Bắc Kinh được ủng hộ
của hàng triệu người ở 80 thành phố, nhưng vẫn thiếu vắng khối
nông dân. Những người lính bắn vào đám đông sinh viên từng là
những nông dân.
Sinh viên Trung Quốc chủ trương đấu tranh bất bạo động vì không
đủ lực lượng đối phó với quân đội. Mặt khác sinh viên e ngại rằng
bạo động sẽ là cái cớ để chính quyền đàn áp và tin tưởng rằng những
sự khác biệt với nhà cầm quyền hiểu biết có thể giải quyết một cách
ôn hòa. Sinh viên tổ chức biểu tình tuần hành với 10,000 người đạp
xe đạp và tuyệt thực vào lúc Chủ Tịch Xô Viết Mikhail Gorbachev đến
Bắc Kinh. Chính cuộc tuyệt thực đã kích động và lôi kéo công nhân
thành phố nhập cuộc.
Khối sinh viên là những người ủng hộ dân chủ, nhưng không có ai là
chính thức là người người lãnh đạo. Bên trong nôi bộ khối sinh viên
có những khác biệt về chiến lược và tư tưởng. Giữa các nhóm sinh
viên nẩy sinh ra những va chạm, đặc biệt giữa Bộ Chỉ Huy ở Quảng
Trường Thiên An Môn và Liên Hiệp Đoàn Kết Sinh Viên Đại Học Tự
Trị. Ngoài ra, về sau có một vài nhóm riêng biệt khác tham gia phong
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trào, nhưng độc lập với khối sinh viên, như trí thức, ký giả, công
nhân, nên việc phối hợp chiến lược càng trở nên khó khăn.
Theo hai sử gia về xung đột bất bạo động Gene Sharp và Bruce
Jenkins, Mặc dù, cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989 ở Trung Quốc thất
bại, nhưng ngọn lửa cách mạng vẫn cháy trong tim những người ưa
chuộng tự do ở Trung Quốc. Cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Trung Quốc
gây ra chấn động trên toàn thế giới, đặc biệt là trong khối cộng sản.
Cuộc cách mạng này đã giúp những cuộc cách mạng khác ở Đông Âu
thành công và không đổ máu, ngoại trừ ở Romania.
Tổng Thống Nga Xô Mikhail Gorbachev từ chối gửi quân đội Nga giúp
các nước Đông Âu dẹp loạn. Lãnh tụ cộng sản Đông Đức Erich
Honecker chủ trương dùng giải pháp Công Trường Thiên An Môn để
dẹp biểu tình tại Leipzig và Đông Bá Linh, nhưng đã bị chính những
cố vấn, kể cả Bộ Trưởng Công An Erick Mielke, can ngăn vì “không
thể đánh đập hàng trăm ngàn người”. Kết quả là Bức Tường Bá Linh
sụp đổ vào ngày 9‐11‐1989 và 11 tháng sau nước Đức thống nhất.
Tại sao cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công?
Ngắn gọn, cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Việt Nam, đã bắt đầu từ 10‐6‐
2018, có nhiều lợi điểm so với cuộc Cách Mạng 1989 ở Trung Quốc
để thành công.
Thật vậy, những cuộc biểu tình trong hai tuần vừa qua tại nhiều tỉnh
lớn, nhỏ ở Việt Nam cho thấy một điều rất thích thú là những người
tham gia thuộc mọi lớp tuổi và giới tính: già, trẻ, lớn, bé, đàn ông,
đàn bà, thuộc mọi giai cấp trong xã hội: thanh niên, học sinh, sinh
viên, các bà nội trợ, công nhân, tu sĩ, dân oan bị cướp đất, nghệ sĩ,
những người bình thường trong xã hội. Những cuộc biểu tình ở Bình
Thuận gồm toàn dân địa phương, phần lớn sống về nghề đánh cá.
Điều này chứng tỏ rằng chế độ CSVN hiện nay đã gây chiến với toàn
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bộ dân Việt. Có những nơi toàn bộ nhà thờ gồm hàng ngàn người
kéo nhau đi biểu tình một cách trật tự và ôn hòa. Họ vừa đi vừa hát:
“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…”
Một cuộc biểu tình nhỏ bao gồm khoảng 30 công dân bình thường,
gồm cả nam và nữ, thuộc Quân 12 của Hà Nội, mặc cùng một loại áo
chui đầu mầu lá mạ, đến trước dinh thự của ông Tổng Bí Thư Nguyễn
Phú Trọng biểu tình một cách ôn hòa, trật tự, nhưng ồn ào. Họ nói
vọng vào trong dinh rằng “Tham nhũng nhiều quá làm mất nước Bác
Trọng ơi”, “Trả tài sản, trả nhà cho dân, Bác Trọng ơi”, “Bác vô tâm
vô cảm với dân”, “Cứu dân, cứu nước Bác Trọng ơi”, “Chánh quyền
Quận 12 cướp hết tài sản của dân rồi, Bác Trọng ơi.” An ninh đồng
phục và thường phục có mặt, ngăn cản không cho dân đến sát hàng
rào, nhưng không giải tán đám đông theo những hình ảnh thu nhận
được trong hơn 11 phút.
Một điều rất đáng chú ý chưa bao giờ xảy ra trong thời gian gần đây
là những cuộc biểu tình này không có ai lãnh đạo cả. Một lý do rất
giản dị là CSVN đã bắt giam vào trong tù gần 200 tù nhân lương tâm.
Những người đã từng tranh đấu, hết hạn tù, đều bị công an canh gác
không cho ra khỏi nhà hoặc thậm chí khóa cửa từ bên ngoài để nội
bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là trường hợp của LS Lê Thị Công Nhân.
Nhân dân tự động kết hợp cùng nhau tham gia biểu tình. Có những
cuộc biểu tình dài đến hơn một cây số. Tại sao những người dân bình
thường lại có thể làm nên phép lạ đến như vậy? Chính những vũ khí
ác độc chính quyền trao cho người dân tạo nên phép lạ này. Họ đã
động đến nọc của toàn dân Việt Nam khi đưa ra Luật An Ninh Mạng
và Luật Đặc Khu Kinh Tế. Luật An Ninh Mạng nhắm bịt miệng dân để
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bảo vệ đảng, bảo vệ những kẻ tham nhũng. Chính Ông Nguyễn Phú
Trọng đã phải xác nhận như thế. Luật Đặc Khu Kinh Tế nhắm cho Tầu
thuê đất 99 năm ở ba vị trí chiến lược của Việt Nam: Vân Đồn, Bắc
Văn Phong và Phú Quốc.
Đối với toàn dân Việt Nam, trong và ngoài nước, Trung Quốc là kẻ
thù truyền kiếp. Trước những hành động bán nước cầu vinh của
CSVN liên tiếp từ khi có Mật Ước Thành Đô 1990 đến nay, trước sự
bất lực của CSVN đối với việc lấn chiếm lãnh hải của Việt Nam và
chém giết ngư dân Việt ở Biển Đông, dân Việt Nam không thể chấp
nhận được sự ươn hèn của các nhà lãnh đạo CSVN. Chính nguy cơ
mất nước cho giặc Tầu, Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai,
làm cho toàn thể dân Việt vùng dậy, đoàn kết chống ngoại xâm. Cuộc
Cách Mạng Mùa Hè 1989 tại Trung Quốc không có yếu tố cực kỳ
quan trọng này.
Cho đến nay, chánh quyền CSVN đã không ra lệnh giải tán những
cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên họ cho công an mặc thường phục
trà trộn trong các đoàn biểu tình, theo dõi những người “lãnh đạo”,
bắt giữ và đưa những người này về đồn công an để đánh đập và ép
cung. Tuy nhiên biện pháp hèn hạ và bất hợp pháp này chỉ làm cho
dân chúng căm giận thêm và nhìn chánh quyền và công an như
những công cụ của Trung Quốc.
Một yếu tố vô cùng thuận lợi khác mà cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989
tại Trung Quốc không có là phương tiên truyền thông tiến bộ như
ngày nay với Facebook, YouTube, Internet, điện thoại di động. Mọi
người trên thế giới có thể liên lạc với nhau trong nháy mắt, nói
chuyện nửa vòng trái đất không tốn một xu. Đặc biệt với YouTube,
người ta có thể thấy đầy đủ những cuộc biểu tình ở Việt Nam. Nói
chung các mạng xã hội là một yếu tố thuận lợi cho cuộc cách mạng
mà cách đây ba thập niên chưa có. Cũng chính vì lý do này mà CSVN
đưa ra Luật An Ninh Mạng.
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Cuộc cách mạng nào mà không cần tiền vì người cần làm biểu ngữ, in
truyền đơn, mua loa phóng thanh, điện thoại, chi phí di chuyển, …
CSVN không những trù dập những người đấu tranh cho tự do dân
chủ, mà chúng còn trả thù cả những người trong gia đình, làm cho
mất việc làm, không cho con cái đi học, …
Việc chuyển tiền ngày nay khá dễ dàng. Có nhiều tổ chức và cá nhân
hải ngoại và ở ngay trong nước đã chuyển tiền về để yểm trợ cho
những gia đình bị CSVN đầy đọa, những nhà tranh đấu cho tự do và
công bằng xã hội và những nạn nhân bị công an đánh đập.
Nếu nhìn vào đám đông biểu tình chúng ta sẽ không thể nhận ra ai
thuôc giới nghệ sĩ. Nhưng không có sự tham gia của nghệ sĩ sẽ không
có cách mạng. Họ thuộc một trong sáu người cần để khởi đầu cho
bất cứ một cuộc cách mạng nào: (1) Nhà hoạt động; (2) Trí thức; (3)
Nghệ sĩ; (4) Người trong cuộc biết rõ guồng máy cai tri; (5) Thành
viên ưu tú bất mãn trong xã hội; và (6) Quần chúng.
Giới nghệ sĩ đã đóng đóng góp rất nhiều cho cuộc Cách Mạng Mùa
Hè đã bắt đầu ở Việt Nam. Ảnh hưởng của khối nghệ sĩ này rất to lớn
nhưng có thể chúng ta chưa chú ý đến. Tôi muốn nói sự đóng góp vô
cùng quý báu của các nhạc sĩ Việt Khang, Trúc Hồ, Nguyệt Ánh, Phan
Văn Hưng, Việt Dũng, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Đức Quang, Trầm
Tử Thiêng, Anh Bằng, Trần Huân, Kiên Thanh. Những bài hát cách
mạng đã phá vỡ sự vô cảm của nhiều người Việt và động viện lòng
yêu nước của hàng triệu người. Một số bài hát này gồm Việt Nam Tôi
Đâu, Trả Lại Cho Dân, Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về, Chúng Đi Buôn, Đáp
Lời Sông Núi, Dậy Mà Đi, Phải Lên Tiếng, Triệu Con Tim, Hát Cho
Ngày Saigon Quật Khởi, Thề Không Phản Bội Quê Hương, … Chúng ta
đã nghe thấy những người biểu tình đã hát một số bài này.
Ngoài ra, chúng ta còn thấy nhiều bài thơ đầy cảm súc sáng tác trong
thời gian gần đây để kích động lòng yêu nước, ca ngợi cách mạng
như Tổ Quốc Lâm Nguy và Xuống Đường Đi của Trần Quốc Bảo, Ngủ
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

66

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

của Thùy Dung, Hãy Chụp Hình Giùm Tôi của Trần Văn Lương. Khi
đang viết bài này tôi cón nhận được một câu ca dao đầy ý nghĩa dưới
đây của Phong Trào Dân Trị:
Đánh cho chết thói cuồng ngông,
Đánh cho chúng biết đàn ông nước nhà,
Đánh cho chết thói gian tà,
Đánh cho chúng biết đàn bà nước Nam.
Ngược lại, phe chính quyền cộng sản không sản xuất được một bài
hát nào, câu thơ nào hay một bích chương trong thời gian gần đây
để ca ngợi chế độ độc tài cộng sản hay thiên đường XHCN. Rõ ràng
họ đang thua đậm trên mặt trận dân vận và văn hóa.
Một điều đáng ca ngợi là những người biểu tình đã mang nhiều bích
chương và biểu ngữ rất chuẩn mực, trình bày sáng sủa và đẹp đẽ.
Điều này làm tăng sức mạnh của biểu tình. Tuy nhiên những cuộc
biểu tình còn thiếu những biểu ngữ và bích chương bằng tiếng Anh
(ngoại ngữ phổ thông nhất hiện nay) để vận động sự hỗ trợ của thế
giới bên ngoài. Phải có người có đầu óc họa sĩ và hiểu biết về
Photoshop mới làm được những bích chương mỹ thuật và ý nghĩa.
Trong đó phải kể đến những bích chương như “Nó cấm lên mạng thì
ta xuống đường,” “Cho thuế đất 99 năm là bán nước,” “Phản đối
lưỡi bò Trung Quốc,” “Không đặc khu, không Trung Quốc,” “An ninh
mạng thế giới, an ninh mạng Việt Nam,” Hãy dậy đi hỡi đồng bào ơi,”
“Cây dù không làm chính trị,” “Luật An Ninh Mạng – Vietnam
Cybersecurity Law.”
Luật Đặc Khu Kinh Tế và An Ninh Mạng chỉ là những điểm và là ngòi
nổ. Diện là cuộc cách mạng dân chủ. Hiện nay cuộc Cách Mạng Mùa
Hè của Việt Nam còn thiếu một biểu hiệu cho mục tiêu cách mạng
chung: dân chủ, tư do, no ấm, công bằng xã hội. Trong khi chờ đợi,
một số người đã dùng cờ ngũ sắc do LM Nguyễn Văn Lý khởi xướng.
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Cuộc nổi dậy của dân Việt ở trong nước đã nhận được sự ủng hộ
nhiệt tình của người Việt khắp nơi ở nước ngoài. Nhiều cuộc biểu
tình chống CSVN đã diễn ra ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada,
Úc, Pháp, Anh, Ba Lan, Na Uy, Nhật, Đài Loan, Đại Hàn, và Phi Luật
Tân. Chưa bao giờ người ta chứng kiến hiện tượng phản kháng chế
độ CSVN lớn lao như vậy.
Môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay rất thuận lợi cho cuộc cách
mạng dân chủ. Về mặt nội bộ, Đảng CSVN đã rạn nứt thành nhiều
nhóm khác nhau về quyền lợi, chứ không phải vì lý tưởng. Họ còn lý
tưởng nào đâu để mà khác biệt. Guồng máy chính trị ngày càng
phình to ra, trở nên nặng nề và tốn kém. Chế độ CSVN tin rằng nếu
nuôi dưỡng được guồng máy này, đảng sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng
họ quên rằng chỉ có dân mới bảo vệ được đảng mà thôi. Cựu Tổng Bí
Thư Lê Khả Phiêu, trước thềm Hội Nghị Trung Ương 6 đã tuyên bố
phải cách mạng bộ máy chính trị, không có đường lùi. Bộ máy đã trì
trệ, chưa nói đến con người. Không ít người toàn ngồi chơi không.
Ngân sách quốc gia phải dành ra 82.1% để trả lương cho viên chức,
cán bộ, quân đội và khoảng 5 triệu đảng viên cộng sản. Phần còn lại
khoảng 17.9% dành cho đầu tư phát triển. Tuy vậy, vì quá nhiều
người trong sổ lương của nhà nước, ngân sách quốc gia chia ra cho
họ không đủ sống, nên mạnh ai “kiếm chác” thêm bên ngoài, tạo ra
tham nhũng. Chính quyền thỉnh thoảng lại tăng thuế, bắt dân vô tội è
cổ ra nuôi bộ máy chính trị gồm cả 205 tướng công an để đàn áp
dân. Bất công ngày càng chồng chất.
Về mặt quốc tế, giản dị là chế độ CSVN hiện nay bị cô lập từ mọi
phía. Những lãnh tụ CSVN với âm mưu bán nước cầu vinh, đã
nhượng bộ, chịu nhục với Trung Quốc nhiều lần khiến dân Việt tức
giận và bất mãn, nhưng vẫn chưa làm hài lòng một đồng chí tham
lam. Nga đã bỏ rơi Việt Nam khi tuyên bố ủng hộ Trung Quốc ở Biển
Đông. Hai nước kế cận là Campuchia và Lào đều theo Trung Quốc về
vấn đề Biển Đông. Kể từ ngày Ô. Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho bắt
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cóc Ô. Trịnh Xuân Thanh ở Đức, uy tín của Việt Nam xuống dốc thê
thảm đối với thế giới, đặc biệt là Âu Châu. Việt Nam chỉ còn một
đồng minh thân thiết duy nhất là Cuba. Nhưng quốc gia này không
thể tự lo cho chính họ nói chi là giúp Việt Nam, ngoại trừ cho phép
những lãnh tụ Việt Nam đến tị nạn chính tri khi có biến. Mỹ xem ra
sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam nhưng với những điều kiện khó nuốt đối
với những lãnh tụ đang sa cơ thất thế là tôn trọng nhân quyền và tự
do tôn giáo.
Lịch sử cho thấy rằng những lãnh tụ độc tài ít khi nào chịu nhả quyền
hành và lợi ích đang nắm trong tay. Do đó những cuộc cách mạng
khó có thể kết thúc trong hòa bình. Nhưng vào lúc tuyệt vọng, cuộc
thương thuyết cuối cùng có thể đưa đến thay đổi nhanh chóng như
trường hợp của cựu Tổng Thống Eduard Shevarnadze của Georgia,
nguyên tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Georgia, đã đồng ý từ chức
trong một cuộc Cách Mạng Mầu Hồng ôn hòa vào 2003. Lịch sử gần
đây cho thấy đây không phải là trường hợp ra đi ổn thỏa duy nhất.
So sánh cuộc Cách Mạng Mùa Hè cùa Việt Nam với một vài cuộc
cách mạng ở Á châu và Trung Đông
Tại Nam Dương sau 32 năm cầm quyền, gia đình của Tổng Thống
Muhammad Suharto và những bạn bè thân thuộc trở nên rất giầu có
trong khi đó những người từng ủng hộ ông trước đây và đa số dân
ngày càng nghèo. Nạn tham nhũng và khủng hoảng kinh tế Á châu
1997‐1998 làm chánh phủ Suharto ngày càng mất đi sự ủng hộ của
dân. Sau khi Ô. Suharto tuyên bố “tái đác cử” thêm một nhiệm kỳ
nữa vào tháng 3, 1998, những cuộc biểu tình liên tiếp bùng lên ở
nhiều nơi. Xung đột giữa cảnh sát và dân làm hơn 1,000 người bị
chết nhưng các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng. Ô. Suharto phải từ
chức vào cuối năm 1998 sau khi các tướng Nam Dương bảo đảm cho
ông về hưu an toàn. Theo Transparency International, Suharto là một
người tham nhũng nhất thế giới trong lịch sử cận đại. Ông đã biển
thủ khoảng 15‐35 tỉ Mỹ kim trong thời gian cầm quyền.
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Tunisia vào đầu thập niên 2010 là một quốc gia nghèo, với nạn thất
nghiệp cao, giá thực phẩm cao, tham nhũng lan rộng và không có tự
do dân chủ. Dân chúng đã nhiều lần biểu tình phản đối chính phủ.
Sau cùng, một người nghèo tên là Mohammed Bouazizi, 26 tuổi, bán
rau để nuôi gia đình gồm 8 người tại thành phố Sidi Bouzid, cách thủ
đô khoảng 300 cây số. Anh ta không có giấy phép hành nghề, bị cảnh
sát tịch thu xe rau và đánh đập. Bouazizi đến trụ sở hành chánh
thành phố để than phiền và đòi lại rau, nhưng không được tiếp nên
đã tự thiêu ngay trước trụ sở vào ngày 17‐12‐2010 vì quá uất ức.
Tổng Thống của Tunisia là Ô. Ben Ali đã đến bệnh viện thăm Bouazizi
vào ngày 28‐12 để làm dịu các cuộc biểu tình. Bouazizi đã qua đời
vào ngày 4‐1‐2011.
Tai nạn này khích động hàng ngàn người đã ra đường ở nhiều nơi để
phản đối chánh phủ trong nhiều ngày. Dân chúng xô xát với cảnh sát.
Một số ít người bị chết hoặc bị thương. Dân chúng phá ngục giải
thoát các tù nhân chính trị. Khi các tướng của Tunisia từ chối bắn vào
đám đông, Tổng Thống Ben Ali quyết định chạy trốn ra khỏi Tunisia
vào ngày 14‐1‐2011 và sau đó tị nạn tại Saudi Arabia. Sau biến cố
này, Tusisia trở thành một nước dân chủ, đa đảng với những cuộc
bầu cử tự do. Cuộc cách mạng 2011 ở Tunisia kích động nhanh chóng
toàn thế giới Ả Rập, đưa đến cuộc cách mạng tại Ai Cập từ 25‐1 dến
11‐2‐2011, cuộc cách mạng tại Lybia từ 15‐2 đến 23‐10‐2011 và cải
tổ chính trị ở nhiều nước khác. Báo chí quốc tế gọi đây là “Mùa Xuân
Ả Rập”.
Cuộc cách mạng ở Ai Cập bắt đầu vào 25‐1‐2011. Ngày này được
nhiều nhóm thanh viên sinh viên chọn để cho trùng hợp với Ngày
Cảnh Sát Công An hầu gây chú ý đến sự tàn bạo của họ trong những
năm gần đây dưới chánh quyền của Tổng Thống Hosni Mubarak.
Những người biểu tình đòi chấm dứt sự hung ác của cảnh sát công
an, bãi bỏ luật tình trạng khẩn cấp, giải quyết nạn tham nhũng, thất
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nghiệp và lạm phát giá thực phẩm, bất công xã hội, chấm dứt chế độ
độc tài, phục hồi các quyền tự do.
Chánh quyền Mubarak thiết lập giờ giới nghiêm nhưng vô hiệu quả vì
cảnh sát và quân đội không thi hành được do dân chúng bất tuân
lệnh. Hàng triệu người tham gia biểu tình ôn hòa tại thủ đô Cairo,
Alexandria và ở hầu hết các thành phố chính trên khắp nước. Những
nghiệp đoàn lao động tổ chức đình công để yểm trợ cuộc cách mạng.
Khi đám người biểu tình bị cảnh sát cản trở, xô xát giữa đôi bên đã
xẩy ra và làm ít nhất 846 người thiệt mạng và trên 6,000 người bị
thương. Những người chống đối đốt cháy 90 đồn cảnh sát trên khắp
nước để trả thù. Chưa đầy một tháng, vào ngày 13‐2‐2011, Ô.
Mubarak từ chức.
Những lý do căn bản để xảy ra những cuộc cách mạng gần đây xảy ra
ở Á châu hay Trung Đông đều giống như Việt Nam hiện nay. Những
người biểu tình và chánh quyền CSVN nên học hỏi những kinh
nghiệm này để máu càng đổ ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Máu để
dành chống giặc Tàu.
Kết luận
Tóm tắt lại, dù mới bắt đầu chưa có tổ chức, chưa có phối hợp, khí
thế đã lên cao, cuộc Cách Mạng Mùa Hè của Việt Nam xem ra khởi
sắc, mạnh mẽ và trật tự và có nhiều lợi điểm hơn hơn cuộc Cách
Mạng mùa Hè 1989 ở Trung Quốc.
Leon Trotsky, nhà cách mạng Nga và lý thuyết gia Marxist, từng nói
rằng “Nếu nghèo khổ là nguyên nhân của những cuộc cách mạng, sẽ
luôn luôn có những cuộc cách mạng.” Theo tôi điều này chỉ đúng một
phần vì đa số người dân trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay
đều nghèo. Yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ những cuộc cách mạng là
những bất công xã hội, một phần thể hiện qua sự chênh lệch giầu
nghèo quá mức ngay trong ranh giới một quận huyện, một thành
phố hay một quốc gia. Việt Nam đang chứng kiến hiện tượng hiển
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nhiên này gây ra bởi chính những người từng nhận mình thuộc giai
cấp vô sản chuyên chính. Thật là cay đắng. Đã tới lúc một cuộc cách
mạng phải bùng nổ, sớm hay muộn.
Việt Nam có tất cả những thành tố căn bản của một cuộc cách mạng
tiêu biểu: bất công xã hội, tham nhũng từ trên xuống dưới, giai cấp
đảng viên cán bộ giầu có trong khi dân bình thường nghèo khổ,
không có tự do dân chủ, dân làm nô lệ cho chánh quyền, nhân quyền
bị trà đạp, hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm. Nông
dân bị cướp đất, ngư dân bị cướp biển, mất phương tiện sinh sống.
Sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Công an tự do bắt dân, đánh
đập dân thoải mãi, bất kể đến pháp luật. Dân không biết cầu cứu ai,
phải vùng lên tự cứu mình và con cháu.
CSVN xưa nay vẫn dựa vào hai nguyên tắc kinh điển của Vladimir
Lenin để cai trị dân bằng súng đạn và dối trá: (1) “Một người có súng
có thể kiểm soát được 100 người không có” và (2) “Lời nói dối lập đi
lập lại nhiều lần sẽ thành sự thật”. Tình trạng ở Việt Nam bây giờ
xem ra còn tồi tệ hơn Tunisia và Ai Cập bảy năm trước.
Một cuộc cách mạng thường được khởi xướng bởi thanh niên sinh
viên, được sự tham gia đông đủ và mạnh mẽ của nghệ sĩ, trí thức,
công dân, nông nhân và sau cùng kéo theo quân đội, cuộc cách mạng
đó sẽ thành công. Trường hợp cách mạng Việt Nam đặc biệt và mạnh
hơn vì có nhiều vị tu sĩ trong và ngoài nước tham gia và lãnh đạo.
Nhất định Việt Nam sẽ không là Tây Tạng thứ hai.
Tham khảo:
1. Bital Ahmed, “The 1989 Comparison”, Souciant, February 27,
2013.
2. Mark Almond, “How Revolutions Happen: Patterns from Iran to
Egypt”, BBC, February 14, 2011.
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Bạo Lực VC Không Ngăn Cản Được Bước Chân Em
Ngày 27 tháng 8 năm 2018
H,
Tin được phổ biến trên đài VOV ngày 26/08/2018 nói: Thông cáo từ
văn phòng của Thượng nghị sĩ John McCain [xem hình] viết: "Thượng
nghị sĩ John Sidney
McCain III qua đời vào 4
giờ 28 phút chiều ngày 25
tháng 8, 2018. Bên cạnh
Thượng nghị sĩ khi ông ra
đi có vợ Cindy và gia đình
của họ. Vào lúc qua đời,
ông đã trung thành phục
vụ đất nước Hoa Kỳ suốt 60 năm qua."
Cùng với cựu Thượng nghị sĩ John Kerry của Đảng Dân chủ, ông John
McCain đã tích cực vận động để bình thường hóa quan hệ bang giao
với Việt Nam, nơi ông từng bị giam cầm trong 5 năm rưỡi tại nhà tù
Hỏa Lò, Hà Nội, trong thời chiến tranh Việt Nam, trước khi được trả
tự do vào năm 1973.
John Sidney McCain III chào đời ngày 29/8/1936 tại một căn cứ hải
quân Mỹ ở Panama. Xuất thân từ một gia đình ba đời phục vụ binh
chủng hải quân của quân đội Hoa Kỳ, cha và ông nội đều mang hàm
Đô Đốc, ông McCain trở thành phi công lái máy bay chiến đấu sau khi
tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ.
Ngày 26/10/1967, giữa lúc chiến cuộc Việt Nam leo thang, máy bay
của ông bị bắn rơi trong một phi vụ đánh bom trên không phận miền
Bắc. Ông bị gãy tay và chân khi máy bay rớt xuống hồ Trúc Bạch ở Hà
nội. Ông bị bắt và bị giam trong 5 năm rưỡi tại nhà tù Hỏa Lò. Ông
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nhiều lần bị biệt giam và tra tấn tàn bạo. Không lâu sau đó, Việt cộng
khám phá ra ông có thân phụ và ông nội đều là Đô đốc Hải quân Hoa
Kỳ, nên đề nghị thả ông sớm với ý đồ trao đổi những điều kiện tuyên
truyền có lợi cho chúng. Ông từ chối đề nghị đó vì không muốn bỏ lại
đồng đội không có cái may mắn được sinh ra trong một gia đình
quyền thế như mình. Ông khí khái quyết định ở lại để đồng hành
cùng đồng đội. Cuối cùng, ông được phóng thích cùng các tù binh
chiến tranh khác vào ngày 14/3/1973, sau thỏa thuận ngưng bắn.
Về lại Hoa Kỳ, ông McCain xuất ngũ vào năm 1981 với cấp bậc Đại
Úy, ông dọn về tiểu bang Arizona sinh sống. Cựu tù binh chiến tranh
John McCain đắc cử dễ dàng vào năm 1982, để chiếm một ghế tại Hạ
viện Hoa Kỳ. Ông được bầu vào Thượng viện vào năm 1986, và trở
thành một trong những Nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa phục vụ lâu
năm nhất tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nổi tiếng là
người có xu hướng hành động độc lập về một số vấn đề mà ông cho
là quan trọng. Ông kết thân với các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng,
và nhiều lần hợp tác với họ để đưa ra những quyết định có tính
lưỡng đảng.
Ông là chính khách có những phát biểu thẳng thừng, khẳng khái,
được giới truyền thông ưu ái và thường xuyên mời tham gia các
chương trình thời sự. Ông cũng chiếm được cảm tình rộng rãi trong
công chúng nhờ kinh nghiệm phục vụ trong quân đội và thành tích
từng là tù binh chiến tranh tại Việt Nam. Đối với cộng đồng người
Việt tị nạn Cộng Sản, ông được coi là một ân nhân đã hành động để
cứu giúp nhiều cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa để họ sang định
cư tại Hoa Kỳ. Ông luôn tỏ ra sẵn sàng giúp họ trong tiến trình định
cư nơi quê hương mới. Các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị đi
tù “học tập cải tạo” coi ông như một người đồng hành, từng nếm trải
những kinh nghiệm cay đắng vì cùng là nạn nhân của Cộng sản Bắc
Việt. Trong những cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, ông không
ngần ngại nhắc lại rằng ông từng bị tra tấn tại Việt Nam, và vẫn mang
trong người hậu quả của các cuộc tra tấn đó. Tại Hoa Kỳ, ông là
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người luôn theo sát và bênh vực lợi ích của các quân nhân và cựu
quân nhân từng phục vụ trong quân ngũ. Sau khi Đảng Cộng hòa
chiếm đa số sít sao ở Thượng viện, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban
Quân vụ Hoa Kỳ và là tiếng nói quan trọng trong các vấn đề quân sự
và đối ngoại.
Tháng 7 năm 2017, bác sĩ chẩn đoán ông mắc một chứng ung thư
não ác tính. Thượng nghị sĩ McCain trở về tiểu bang nhà vào tháng
12, 2017; để tiếp tục điều trị, cho đến khi gia đình ông thông báo ông
đã quyết định dừng điều trị vào ngày 25 tháng 8.
Tiếp theo sau bản tin Thượng nghị sĩ McCain qua đời được phổ biến
trên các cơ quan truyền thông thì một bản tin được phổ biến trên
đài RFA ngày 27/8/2018 cho biết tại Hà Nội: Thêm 1 người dân chết
khi đang bị công an tạm giữ. Bản tin nói: Ông Hoàng Tuấn Long, sinh
năm 1979, được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà
Đông, hôm 24 tháng 8 năm 2018, sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ.
Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết trong trại tạm giam, trong khi
đó công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, cho biết ông Long cắn
lưỡi tự tử. Tuy nhiên, bà Hằng, vợ của nạn nhơn, nói: “Tôi có hỏi bác
sĩ ở ca trực lúc đưa chồng tôi vào thì họ nói nạn nhân bị chảy máu
tai, tắc nghẽn mạch máu (tụ máu) mà chết”.
Cũng theo thông tin từ bà Hằng, công an đề nghị khám nghiệm pháp
y nhưng gia đình từ chối và mời bên pháp y Quân đội đến để giải
phẫu tử thi, ngay buổi chiều ngày 24 tháng 8. Bà Hằng thuật lại
những bất thường bà nhận thấy được khi chứng kiến cảnh khám
nghiệm pháp y:
“Lúc khám nghiệm tử thi thì tôi có vào chứng kiến.
Tôi thấy phía đằng sau đầu của anh ấy có một vết
lõm rất là to, đến khi mổ ra thì xương sườn bị gãy 4
cái mà tim thì tụ một cục máu, mật sưng to, các nội
tạng khác đều bị sưng”.
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Tuy nhiên, khi phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi cho công an phường
Thổ Quan, quận Đống Đa, vào chiều ngày 27 tháng 8 thì cán bộ công
an trực điện thoại không nêu tên phủ nhận vụ việc công an đánh
chết người và cho biết ông Long đã cắn lưỡi tự tử.
Chuyện người dân vô lý chết trong đồn công an VC như vậy đã xảy ra
quá nhiều lần. Xin kể ra đây một số trường hợp điển hình được tác
giả Tưởng Năng Tiến có bài đăng trên mạng Dân Luận như sau:
…Theo bản tin “Một Phụ Nữ Chết Ở Trụ Sở Công An Với Nhiều Vết
Đâm” của báo Dân Trí:
•

“Ngày 13 ‐ 4, công an thị trấn Long Hải tiếp nhận thông tin từ
một gia đình ngụ trong thị trấn về việc bị mất trộm tài sản…
Công an thị trấn Long Hải đã mời chị T. đến trụ sở làm việc. Sau
hơn hai giờ làm việc, công an cho gia đình bảo lãnh chị ra về.
Khoảng 30 phút sau chị T. quay lại trụ sở công an thị trấn Long
Hải. Khi cán bộ công an thị trấn Long Hải đi ra khu vực phía sau
thì phát hiện chị T. nằm dưới đất với con dao còn trên ngực. Chị
T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua khám nghiệm tử
thi, trên người chị T. có 12 vết đâm.”

Trước sự kiện này tác giả Tưởng Năng Tiến nói blogger Hải Âu nghi
ngại, xem đây là một “chuyện quá hoang đường!” Ông cho biết gần
đây, có nhiều vụ tự tử còn “hoang đường” hơn nữa:
•
•
•

Ngày 9 tháng 2 năm 2017, ông Nguyễn Thành Ngôn treo cổ bằng
dây giầy tại đồn công an Yên Thành – Nghệ An.
Ngày 3 tháng 5 năm 2017, ông Nguyễn Hữu Tấn dùng dao cắt cổ
đứt lìa tại đồn công an Bình Minh – Vĩnh Long.
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, ông Ngô Chí Tâm thắt cổ bằng dây
thun quần tại đồn công an Thủ Đức – Sài Gòn.
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Ngày 7 tháng 7 năm 2017, ông Nguyễn Hồng Đê thắt cổ bằng áo
dài tay tại đồn công an Ninh Hải – Phan Rang.

Đó chỉ là một số điển hình trong vô số trường hợp công an VC vi
phạm nhân quyền mà người dân ai cũng biết, và quốc tế thường
xuyên lên án, mỗi khi có dịp tiếp xúc với các nhà đấu tranh cho tự do
dân chủ, bảo vệ nhân quyền ở VN. Xin kể trường hợp được nói tới
trong những lần TNS John McCain gặp gỡ giới tranh đấu tại Việt
Nam. Trường hợp đển hình được đài RFA nói tới trong bản tin ngày
26/8/2018 nói về “Cuộc gặp vào tháng 5 năm 2015” của ông như
sau: “Hồi tháng 5/2015, trong chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội, ngoài
cuộc gặp các
nguyên thủ lúc
bấy giờ như
các
ông
Nguyễn Phú
Trọng, Nguyễn
Sinh
Hùng,
Phùng Quang
Thanh và Trần
Đại
Quang,
Thượng nghị sĩ
John McCain và 2 vị TNS khác còn dành thời gian để gặp các nhà
hoạt động như nhà báo tự do Phạm Đoan Trang [hình người thiếu nữ
đứng giữa], luật gia Nguyễn Đình Hà, ông Nguyễn Chí Tuyến và luật
sư Trần Thu Nam [Xem hình: Cuộc gặp của TNS với các nhà hoạt
động xã hội và nhân quyền ở Hà Nội năm 2015 ‐ Courtesy US
Embassy in Hanoi]”
“Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở và tất cả nói
chuyện với nhau như những người bạn, và dường như không có
khoảng cách nào… Đặc biệt vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông
và nhân quyền ở Việt Nam thì ông Mc Cain rất quan tâm”… Trả lời
đài RFA qua điện thoại ông Nguyễn Đình Hà cho biết “TNS John
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McCain khi nghe vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì ông thể hiện sự
xúc động, đồng cảm với những gì người dân Việt đang phải trải
qua.”
Lần cuối cùng, và gần đây nhất, là cuộc gặp vào tháng 6/2017, giữa
TNS McCain và các nhà hoạt động dân sự, gồm ông Vũ Quốc Ngữ,
cựu tù nhân lương tâm ‐ luật sư Lê Quốc Quân, và 2 nhà hoạt động
khác không được nêu tên. Trước cuộc gặp, Luật sư Lê Quốc Quân
nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn đe dọa không được gặp vị đại
diện từ Hoa Kỳ, nhưng ông vẫn quyết chí đi vì “John Mccain là một
người bạn của Việt Nam và là ân nhân của tôi nên tôi phải đi gặp với
tư cách là một người bạn”. Vì cuộc gặp gỡ này, vị cựu tù nhân lương
tâm này bị sách nhiễu và ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều
ngày sau đó.
Được biết, Thượng nghị sĩ John McCain từng viếng thăm Việt Nam
rất nhiều lần và có ít nhất 2 lần gặp gỡ những nhà tranh đấu tại Hà
Nội, trong thời gian gần đây, để tìm hiểu về tình trạng nhân quyền ở
quốc gia độc đảng này.
Mới đây, sau khi
tòa Tòa án Nghệ
An, vào ngày 16
tháng 8 vừa qua,
tuyên 20 năm tù
giam và 5 năm
quản chế đối với
nhà hoạt động
nhân quyền và
môi trường Lê Đình Lượng [xem hình], với cáo buộc "Hoạt động
nhằm chống chính quyền nhân dân". Phái đoàn Liên minh Châu Âu
EU, vào ngày 20 tháng 8 ra Tuyên bố nói rằng: "Ông Lê Đình Lượng
đã ủng hộ một cách ôn hòa cho sự thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền
như đã được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Nhân
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quyền Quốc tế, và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã ký kết
tham gia, trong đó có Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và
Chính trị. Việc kết án trên là một sự vi phạm trực tiếp đối với các
nghĩa vụ quốc tế này, nên Liên minh châu Âu mong muốn rằng các
cơ quan thẩm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức đối với ông Lê
Đình Lượng cũng như tất cả các blogger và các nhà hoạt động nhân
quyền khác hiện đang bị phạt tù vì đã biểu đạt quan điểm của mình
một cách ôn hòa."
Ngoài ra, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) vào ngày 15
tháng 8 củng đã ra thông cáo báo chí, trước ngày dự kiến diễn ra
phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại tỉnh Nghệ An, sẽ diễn ra
tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào ngày 16/8, yêu cầu Việt Nam
phải hủy bỏ phiên xử có động cơ chính trị đối với ông Lê Đình
Lượng, một nhà hoạt động vì nhân quyền và môi trường, đòi hỏi đền
bù cho những ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường
Formosa vào năm 2016. Bà Clare Algar, Giám đốc Chiến dịch Toàn
Cầu của Ân Xá Quốc Tế, cho biết đây là một vụ án bất công và có
động cơ chính trị, do vậy cần phải bị hủy bỏ và ông Lê Đình Lượng
phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Nhưng, tất cả những áp lực quốc tế hầu như không khiến VC nao
núng. Chúng chỉ sợ phản ứng của dân, nhứt là những cuộc biểu tình
của đông đảo người dân như cuộc biểu tình ngày 10/6, với hàng chục
ngàn người đã xuống đường phản đối dự luật Đăc khu và dự luật An
ninh mạng. Có khoảng 10 tỉnh thành trong cả nước đã có người dân
tham gia xuống đường biểu tình phản đối hai dự luật đó. Đó là Sài
Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ
An, Hà Nội, Vĩnh Long, Kiên Giang (Phú Quốc), Đắc Lắc… Cuộc biểu
tình bắt đầu từ ngày 09/6 do công nhân công ty PouYuen Vietnam ở
Khu công nghiệp Tân Tạo, Sài Gòn, thực hiện. Các cuộc biểu tình tập
trung cao nhất vào ngày 10/6, và kéo dài tới ngày 11/6 ở một số nơi.
Ở Bình Thuận đã xảy ra xô xát giữa người dân và cảnh sát, họ đốt
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phá trụ sở công quyền, ô tô, xe
https://www.youtube.com/watch?v=9xPsItIMOxY]

máy…

[xem

Như Thư Cho Con ngày 5/7/2018 đã ghi: “Tuần sau, rút kinh nghiệm,
không để người dân có thể tập trung, tại Sài Gòn công an và côn đồ
đã sẵn sàng bắt giữ bất cứ ai chúng nghĩ rằng sẽ tập trung như tuần
trước. Từ sáng sớm ngày 17/6/2018, các lực lượng cảnh sát, mật vụ
(an ninh chìm), dân phòng đã rải quân đông đặc khu trung tâm Sài
Gòn. Đường sách Nguyễn Văn Bình, một loạt quán cafe quanh Nhà
thờ Đức Bà… đều bị công an ép đóng cửa. Mật vụ đứng ngồi lố nhố
trong quán xá, trên vỉa hè, gườm gườm nhìn như muốn lột đồ từng
người dân. Tất cả những người trẻ, cầm điện thoại di động, trông “có
vẻ khả nghi” đều bị chúng chặn lại hỏi giấy tờ, lục soát đồ, kiểm tra
điện thoại và bắt xoá hình. Cho tới đầu giờ chiều, gần 200 người đã
bị bắt đưa về các đồn khác nhau, không lý do. Trong đó, có những
người đang ngồi trong quán cafe thì bị công an xô vào bắt, có người
đang đi bộ lững thững ở khu bán sách cũ cũng bị cả đám công an vây
lại rồi đẩy lên xe đưa về đồn…”
Sau đó, công
an CSVN tìm
đủ mọi cách
để đe dọa
người dân có
thể tham gia
tiếp những
cuộc
biểu
tình
mà
chúng không
tìm ra được
ai hay tổ
chức nào có
thể chỉ đạo các cuộc biểu tình. Chúng cho trấn áp trước để dằn mặt.
Điển hình là nhân viên an ninh CS Việt Nam và nhiều người mặc
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thường phục bố ráp một buổi biểu diễn ca nhạc của ca sĩ bất đồng
chính kiến Nguyễn Tín ở phòng trà ca nhạc Casanova, Quận 3, Sài
Gòn, vào ngày 15/8/2018, hành hung ca sĩ trình diễn và một số nhà
hoạt động nhân quyền có mặt. Ca sĩ Nguyễn Tín thuật lại việc anh và
các nhà hoạt khác bị nhân viên công vụ mặc sắc phục lẫn thường
phục đánh đập: “Họ cứ xông vào họ đánh. Họ đánh những ai dám lên
tiếng. Họ đánh như là để dằn mặt tất cả những ai tham dự đêm nhạc
đó. Những anh em đến tham dự là những nhà hoạt động cũng như
những người bất đồng chính kiến trong nước.”
Người tổ chức buổi biểu diễn là Nguyễn Đăng Cao Đại, một người
ủng hộ nhân quyền đã từng giúp các tù nhân chính trị, cũng bị đánh
ở quán café Casanova hôm 15/8, ông bị đưa đến một điểm khác ở
huyện Củ Chi. Riêng ca sĩ Nguyễn Tín thì bị an ninh lấy tiền, điện
thoại di động và giấy tờ tùy thân rồi đưa anh đến một khu rừng trồng
cao su vắng vẻ ở huyện Củ Chi, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60
km, rồi bỏ anh lại đó giữa đêm khuya. Được biết, ca sĩ Nguyễn Tín,
sinh năm 1990, được nhiều người biết đến với ca khúc nhạc chế
“Tiền Giang Đông, Tiền Giang Tây” trong sự kiện các tài xế nhóm
“Bạn hữu đường xa” đấu tranh với trạm thu phí BOT Cai Lậy, ngoài
ra anh còn trình diễn các ca khúc nhạc vàng trong các video trực tiếp
trên Facebook cá nhân.
Sau đó tin được đài RFA ngày 15/8/2018 cho biết Nhà hoạt động
Dương Đại Triều Lâm cập nhật trên trang Facebook của ông nói rằng
một số người đến tham dự đêm nhạc đã bị bắt lên xe về Công an
phường 7, Quận 3 như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Huỳnh
Thành Phát…
Một Facebooker khác là Lê Bảo Nhi cập nhật thêm về diễn biến ở
quán café Casanova. Đó là lực lượng công an chặn và chốt cửa quán
đòi kiểm tra giấy tờ của những người đến tham dự. Blogger Phạm
Đoan Trang bị đá ngã lăn ra đất.
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Phan Tiểu Mây, một người bạn của ca sĩ Nguyễn Tín cho biết Nguyễn
Tín và Nguyễn Đại, một Facebooker, người hỗ trợ ca sĩ Nguyễn Tín tổ
chức show diễn vẫn đang bị giữ để làm
việc bên trong quán café Casanova:
“Tình hình lúc nãy thì em thoát ra được
cùng với 1 số anh chị họ không biết
mặt. Khi em quay lai nhìn thì có một số
như Tiến Trung, anh Lân Thắng, chị
Hồng Ly… Chính em nhìn thấy công an
phường mặc sắc phục và tổ dân phố họ
đánh vào mặt, vào bụng chị Đoan Trang
rất nhiều. Hiện tại chị Đoan Trang đang
đi bệnh viện nhưng em chưa có thông
tin…”
Tường thuật nội vụ, theo Tổ chức Human Rights Watch [HRW] thì khi
khán giả bắt đầu ra về, vài người trong số những công an túm lấy nhà
hoạt động Phạm Đoan Trang, có mặt trong tư cách một khán giả, lôi
bà lên một chiếc xe đậu bên ngoài quán café Casanova đưa đi, rồi
thả bà xuống một “đoạn đường tối,” đưa cho bà 200,000 đồng để
gọi taxi khác. Khi công an vừa
rời đi, sáu người đàn ông đi
trên ba chiếc xe máy xông tới
tấn công Phạm Đoan Trang,
nhóm người này dùng mũ bảo
hiểm đánh bà vào đầu.
Blogger Đoan Trang thuật lại
quang cảnh này trên trang
Facebook của cô: “có 6 ‘đồng
chí’ to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Khi
tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy
máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh
đó là chi chít mảnh vụn. Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu
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tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả
về khả năng thứ hai hơn.” [xem hình].
Sau trận đòn, blogger Đoan Trang bị nhiều vết thâm tím, bị chóng
mặt và buồn nôn. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn động
não. Sau khi xuất viện cô đã cập nhật trên trang cá nhân tình hình
của mình: “Tôi đã về nhà từ 1.30 sáng nay (17/8) và không còn chóng
mặt hay buồn nôn, chỉ hơi nhức đầu. Bác sĩ nói đó là một cơn chấn
động não và cần theo dõi thêm”, cô viết. Đoan Trang cho hay trong
khi nằm cấp cứu ở bệnh viện, an ninh vẫn theo dõi cô trong phòng
bệnh. “Gần như lúc nào mở mắt, tôi cũng thấy họ đứng đó, có lúc
đeo khẩu trang, có lúc đang chụp hình bằng điện thoại, mặc dù bệnh
viện có nhắc là mỗi gia đình chỉ một người thân ở lại trông bệnh
nhân. Điều đáng nói là họ vẫn gây sự và đuổi đánh một số người vào
thăm tôi, chẳng hạn đá anh Tuất, tát Dương Lâm, và đuổi, đe dọa
em Cao Trần Quân”.
Blogger Trịnh Hữu Long viết trên Facebook: “Trong khi sức khoẻ
chưa kịp hồi phục, Phạm Đoan Trang liên tục bị công an vây nhà và
phải đổi bốn chỗ ở khác
nhau trong vòng chưa
đầy một tuần qua, kể từ
khi bị công an bắt và
đánh tối ngày 15, rạng
sáng ngày 16/8 vừa
qua.” [xem hình]
Được biết, vào ngày 10
tháng 6, ca sĩ Nguyễn
Tín có tham gia biểu
tình, phản đối 2 dự luật đặc khu và an ninh mạng tại Sài Gòn. Sau đó,
vào đêm 15 tháng 6, anh bị công an ập vào phòng trọ cưỡng chế bắt
đi. Sau 3 ngày bị giam giữ, anh được trả tự do.
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Đến ngày 19/8/2018 đài RFA loan tin Ca sĩ Nguyễn Tín cho biết 2
ngày sau vụ đánh đập, bắt bớ của những người mặc thường phục,
anh nói với Đài Á Châu Tự Do rằng anh sẽ tiếp tục có những buổi
diễn, tuy nhiên hình thức tổ chức sẽ phải thích hợp hơn.
Trước đó, ngày 18/8, Nguyễn Tín đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân
cảnh mình đang chơi đàn guitar và hát liên khúc Kẻ ở miền xa với
khuôn mặt vẫn còn sưng húp sau trận đòn [xem hình].
Ông Nguyễn Đại,
kỹ sư công trình,
cho biết công
việc của ông vẫn
sẽ tiếp tục. Ông
khẳng định: “Sau
khi nghỉ ngơi
xong, chắc chắn
mình sẽ có những
sự kiện khác, đương nhiên cách tổ chức của mình phải khôn khéo
hơn, và mỗi 1 cái sự kiện như vừa rồi thật ra nó cũng giúp mình trở
nên khôn hơn và có nhiều sáng kiến hơn...”
Đến ngày 23/8/2018, cũng trên đài RFA, Ông Trịnh Hữu Long, Tổng
biên tập tờ báo mạng Luật Khoa, nơi nhà báo Đoan Trang là biên tập
viên, nói với Đài Á Châu Tự do chiều 23/8, rằng, sau các vụ hành
hung, cô Phạm Đoan Trang cần được tiếp cận với các dịch vụ y tế để
ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng sức ép
của quốc tế và đồng bào trong nước rất là quan trọng để công an
ngừng các biện pháp truy lùng, sách nhiễu, khủng bố một cách vô
pháp luật đối với Đoan Trang và cô ấy cần tiếp xúc với các dịch vụ y
tế, chăm sóc sức khỏe và thuốc men một cách đầy đủ nhất có thể…”
Được biết, một tuần lễ sau đêm nhạc bị bố ráp, những người thân
cận với nhà báo Phạm Đoan Trang cho rằng quá trình hồi phục của là
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khá chậm chạp. Ông Long, đang công tác ở Đài Loan, cho hay qua
điện thoại: “Bác sĩ yêu cầu phải theo dõi rất sát, vì trường hợp của
Đoan Trang hiện nay là chưa biết khi nào có thể phục hồi được, thứ
hai nữa là những biểu hiện cho thấy có những biến chứng phải theo
dõi sát để khi biến chứng xảy ra có thể phản ứng ngay lập tức. Đoan
Trang hiện có bác sĩ theo dõi tình hình, nhưng hiện nay cô ấy phải di
chuyển liên tục để tránh sự theo dõi của công an. Điều này rất là bất
lợi, bởi vì cô ấy khi đến một nơi nào đó để ở thì đều có công an theo
dõi, dò hỏi ở khu vực đó, gây sức ép với những người xung quanh và
những người đến thăm. Nó tạo ra khó khăn về mặt di chuyển và tạo
khó khăn để Đoan Trang tiếp cận với những dịch vụ y tế cần thiết,
đặc biệt là những khi cô ấy cần dịch vụ khẩn cấp về y tế”.
Trước những sự kiện nêu trên một “Kháng thư phản đối những
phiên tòa phi pháp và những hành xử bất nhân của nhà cầm quyền
Cộng sản Việt Nam” đã được 34 Tổ chức với 140 Cá nhân từ quốc
nội đến hải ngoại đồng ký tên và phổ biến rộng rãi trên các mạng và
cơ quan truyền thông trong và ngoài nước [xin xem phụ đính 1].
Ngoài ra, những sự kiện nêu trên cũng cho thấy sau cuộc biểu tình
với hàng chục ngàn người, trên khắp nơi, từ Hà Nội vào Sài Gòn,
CSVN rất sợ dân biểu tình; và vũ khí đấu tranh chống VC cũng là
biểu tình, nên trong dư luận khắp nơi hiện nay đang rầm rộ kêu gọi
cuộc biểu tình nhân ngày 2/9/2018 sắp tới, liên kết hải ngoại và
quốc nội.
Ở Hoa Kỳ, ở thành phố San Jose chẳng hạn, từ bao năm qua đồng
bào đã tổ chức biểu tình 118 lần liên tiếp ở tại tòa thị chính để đòi
Nhân quyền và Môi trường sạch cho Việt Nam, cũng như để phản
đối VC bán nước và Tàu cộng cướp nước. Họ chưa bao giờ bị cảnh
sát cản trở dưới bất cứ hình thức nào. Cảnh sát chỉ đứng xa, lẳng
lặng theo dõi để bảo đảm an toàn cho đoàn biểu tình. Có những dịp
cần lấn ra lòng đường thì cảnh sát phải chận làn xe cộ, mở đường
khác cho xe đi.
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Riêng lần này, một “Thư mời tham dự biểu tình” đã được phố biến
[xem phóng ảnh đính kèm]. Số người tham dự chắc chắn sẽ rất đông,
không chỉ gồm
những người dân
địa phương, mà còn
có những người cư
ngụ ở các thành
phố lân cận như
Milpitas, Oakland,
Santa Clara… cùng
về dự. Phần San
Francisco,
Hội
HO/SF sẽ phối hợp
với CĐNVQG Bắc
Cali, Đoàn TNCV
Nam và Bắc Cali,
TTCSTB Hoa kỳ, các
hội đoàn quân đội
và cũng như các
cộng đồng tỵ nạn
khác, cùng tổ chức
một cuộc biểu tình
rầm rộ để nói lên
quyết tâm giải thể chế độ độc tài bán nước và giành lại Giang San Tổ
Quốc. Thời gian biểu tình: từ 11:00 am‐12:00 pm, ngày 2/9/2018.
Địa điểm: trước Lãnh sự quán Việt Cộng, 1700 California Street, San
Francisco, CA. 94109. Sau đó, đoàn biểu tình sẽ tuần hành đến Lãnh
sự quán Trung Cộng để nói lên tiếng nói phẫn nộ và đòi hỏi Trung
Công phải cút ngay khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Phần quốc nội, Nguyệt Quỳnh, trong một bài viết được đưa lên mạng
đã khẳng định: “Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6
đã biến những người dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt
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động. Và đó là khởi đầu một ‘cuộc chiến’ mới. Trong cuộc chiến này,
nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một sức mạnh mà họ
thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù
mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!”
Hãy bắt đầu từ cuộc biểu tình ngày 10/06. Có hai điều cần ghi nhớ
trong cuộc tổng biểu tình này: Thứ nhất là số người tham gia. Cuộc
biểu tình hôm ấy không chỉ vài trăm, có nơi lên tới hơn 10 ngàn;
không chỉ ở một vài nơi, mà ở nhiều nơi; nó là một biển người! Thứ
hai là động lực của cuộc biểu tình. Nhiều video còn ghi lại những
khuôn mặt đầy cảm xúc, những nụ cười hạnh phúc của người nhập
cuộc… Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc vô giá thể hiện trách nhiệm
và quyền tự quyết của mình; người dân VN như chuyền cho nhau hơi
ấm của đồng đội, niềm tự hào và cái cảm xúc thiêng liêng của thứ
tình yêu tưởng rằng đã khô cạn trong một xã hội vô cảm. Nhà báo
Trương Duy Nhất gọi ngày ấy là ngày của “một Sài Gòn cháy bỏng”.
Anh đi giữa biển người mênh mông, thầm cảm ơn Sài Gòn đã cho
anh được cháy, được thét gào đến khản cả giọng giữa hàng ngàn
tiếng hô đáp trả: “Vì độc lập, phản đối đặc khu! – Vì tự do, phản đối
luật an ninh mạng!”
Bài viết của Nguyệt Quỳnh có nhắc tới “Thái độ của anh Toàn, người
bị đánh trong đồn công an đến hôn mê, đến nỗi phải nhập viện. Khi
được phỏng vấn, dù vẫn chưa ngồi dậy được, anh nói bằng một
giọng run run, xúc động nhưng quả quyết: “Tuy tôi bị đánh nhưng tôi
sẽ không sợ”.
Đồng thời, facebooker Đinh thị Thu Thủy, người trải nghiệm những
trận đòn của công an ở công viên Tao Đàn đã gởi một thông điệp
mạnh mẽ nhất đến đồng bào của chị: “Hơn 20 giờ đồng hồ tại nơi
đây sẽ cho bạn một thế giới khác, khác đến nỗi bạn sẽ quyết định
dành cả cuộc đời kể cả hy sinh tính mạng cho việc chống lại những gì
bạn đã trải qua…”.
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Về chuyện biểu tình thì kinh nghiệm của lần biểu tình tràn ngập hàng
chục ngàn người ở Sài Gòn, và nhiều ngàn người ở khắp các nơi, đủ
cho mọi người
lũ lượt tham
gia, đủ cho
mọi
người
hăng hái gọi
nhau
ra
đường, hăng
hái
xuống
đường, hăng
hái tham gia,
mà không cần
thắc mắc theo ai, cứ đường trước mặt mà đi, theo dòng người đi về
phía trước… Riêng mạng danlambao
[http://danlambaovn.blogspot.com/] có bài “Xuống đường cứu
nước” [xem trong phụ đính 2] của tác giả Đồ Hiếm hướng dẫn các chi
tiết cụ thể giúp người xuống đường hăng hái tham gia.
Ở đây có vấn nạn cần lưu ý là cận ngày 2/9, VC đã có âm mưu phá rối
cuộc “Cả nước Tổng biểu tình ngày 2/9/2019” bằng nhiều cách khác
nhau. Chúng tung những tin đồn ly gián làm hoang mang dư luận, đe
dọa các thành phần “nhát gan”, vận động những người thân trong
gia đình cầm chân người xuống đường…
Trên khía cạnh tích cực chống phá biểu tình, tờ báo VC Nghệ An Thời
Báo, ngày 27/08/2018 8:38, đã có bài “Cảnh giác trước âm mưu kích
động biểu tình dịp 2/9”; viết rằng: “Hiện nay, các thế lực thù địch,
phản động sử dụng mạng xã hội phát tán trực tiếp các video kêu gọi
xuống đường vào ngày 2/9 để “lật đổ chính quyền”. Chúng kêu gọi
biểu tình lớn ở Mỹ vào ngày 01/9 để chuẩn bị cho cuộc “tổng biểu
tình” tại trong nước ngày 2/9/2018. Đặc biệt, chúng dùng thủ đoạn
mới là kêu gọi người dân trong nước dùng bút viết lên tất cả các
mệnh giá tiền với nội dung “biểu tình vào các ngày 2/9, 9/9/2018 và
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các ngày tiếp theo để yêu cầu chính quyền Việt Nam giải thể chế độ
cộng sản và thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng” sau đó phát tán
ra ngoài thị trường. Đã phát hiện tại 04 tỉnh (Bình Thuận, Bạc Liêu,
Tiền Giang, Vĩnh Long) có tờ tiền lưu thông ghi các dòng chữ kích
động biểu tình… Chúng tiến hành tụ tập, biểu tình ở bất cứ địa điểm
công cộng tại các địa phương trên toàn quốc (Trong đó tại Hà Nội là
Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, tượng đài Lý Thái Tổ; Thành phố Hồ Chí
Minh là nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Hoàng Văn
Thụ; Thành phố Đà Nẵng là tại đường Trần Phú, Bạch Đằng; Thành
phố Nha Trang tại quảng trường nhà hát Lớn, đường Trần Phú;
Quảng Trị tại nhà hát thành phố Đồng Hới; Đồng Nai tại quảng
trường AMATA, Vincom Biên Hòa, ngã tư Tân Phong…. Đặc biệt,
chúng kêu gọi biểu tình vào ngày 4/9/2018 là ngày công nhân trở lại
làm việc sau kỳ nghỉ và ngày 5/9/2018 là ngày khai giảng nên chúng
kêu gọi phụ huynh trong cả nước tham gia xuống đường biểu tình,
phản đối lại nền giáo dục hiện tại.”
Phần đài VOA Tiếng Việt, ngày 27/08/2018, cũng có bài viết “Việt
Nam sẵn sàng chặn đứng biểu tình Ngày Quốc khánh”, với hình ảnh
chụp từ trang
web của Tuổi
Trẻ cho thấy
“Đặc công, bộ
đội, công binh,
cảnh
sát...
tham gia buổi
diễn tập quy
mô lớn về
chống khủng
bố, cứu con tin
và ngăn chặn biểu tình, bạo loạn.”
Bài viết ghi nhận: “Việt Nam ra lệnh cho công an và quân đội tại thủ
đô Hà Nội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc
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biểu tình trong dịp Quốc khánh 2/9, theo thông báo của Ủy ban
Thành phố Hà Nội hôm 27/8… Nói trong một thông báo trên cổng
điện tử của Ủy ban TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu
các ban ngành “làm tốt công tác phòng chống, phòng ngừa, không
để tình trạng tụ tập đông người, biểu tình diễn ra trên địa bàn Thành
phố.”
Nhưng, cho dầu thế nào, đến nay “bạo lực” hầu như hết hiệu lực
“ngăn cản bước chân em”… để các cuộc xuống đường trước, trong
và sau ngày 2/9 tới đây hoàn mãn cuộc đấu tranh “Chống Tàu Diệt
Việt Cộng” của toàn dân cả nước.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Phụ đính 1
Kháng thư phản đối những phiên tòa phi pháp
và những hành xử bất nhân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
Cập nhật chữ ký đợt 3 (27‐08‐2018) và khóa sổ [34 Tổ chức – 140 Cá nhân]

Kể từ đợt biểu tình chống Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh
mạng vào ngày 10‐06‐2018, hai giọt nước tràn ly phẫn nộ của nhân
dân trước việc đảng Cộng sản điều hành đất nước cách ngu dốt,
quản lý xã hội cách tàn bạo, canh giữ lãnh thổ cách sơ hở, thì sự đàn
áp của nhà cầm quyền đã leo thang dữ dội. Cụ thể qua những sự
kiện sau đây:
I‐ Sự kiện phi pháp và bất nhân
1‐ Một loạt phiên tòa xử các công dân biểu tình ôn hòa với cáo
buộc “gây rối trật tự công cộng” đã mở ra tại Thủ Thừa, Long An (09‐
07), Sài Gòn (20‐07), Biên Hòa, Đồng Nai (30‐07), đưa tới phán quyết:
từ phạt hành chính hay trục xuất khỏi nước, đến án tù treo hay tù ở
từ 8 tháng tới 1 năm rưỡi. Hai công dân ở Bình Dương phát truyền
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đơn kêu gọi biểu tình cũng đã bị bắt ngày 09‐06 và bị khởi tố. Đặc
biệt công dân Hứa Hoàng Anh, tỉnh Kiên Giang, chỉ vì tham gia nhiều
cuộc biểu tình mà đã bị công an mời làm việc và bị tử thương cách
ám muội ngay sau đó hôm 02‐08‐2018.
Đang khi ấy thì bộ trưởng Công an Tô Lâm, trước Ủy ban
Thường vụ Quốc hội ngày 13‐08, đã cho biết sẽ dẹp tan các cuộc biểu
tình trong tương lai, vì cho đó là bất hợp pháp.
2‐ Sáng ngày 15‐08‐2918, tại tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An,
phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (bị cáo buộc
tuyên truyền chống nhà nước) đã kết thúc với việc giảm án 12 tháng,
còn 6 năm tù giam và 5 năm quản chế. Tuy thế, phiên tòa diễn ra
chưa đầy một tiếng rưỡi, người dân tham dự chỉ có thân phụ của bị
án. Luật sư Nguyễn Khả Thành, người bào chữa duy nhất cho Nguyễn
Viết Dũng và đang ở xa, chỉ được thông báo trước đó 12 tiếng nên đã
không thể có mặt ở tòa án. Bị án yêu cầu hoãn phiên xử vì không có
luật sư nhưng tòa vẫn ngang nhiên tiến hành.
3‐ Tối 15‐8‐2018, buổi trình diễn nhạc vàng của nhạc sĩ Nguyễn
Tín tại phòng trà Canasova, quận 3, Sài Gòn, đã bị đàn áp một cách
vô cớ và khốc liệt. Hàng trăm công an sắc phục và thường phục
(nhiều kẻ bịt mặt), một số bao vây bên ngoài, một số xông vào bên
trong, đã buộc rút ngắn buổi trình diễn, đòi kiểm soát giấy tờ và điện
thoại của khán giả. Rồi lấy cớ không xin phép biểu diễn, vi phạm bản
quyền, công an đã tấn công hai nhân vật tổ chức chủ chốt là các anh
Nguyễn Tín, Nguyễn Đại và một khán giả đặc biệt là cô Phạm Đoan
Trang. Họ đã bị thẩm vấn, đánh đập toàn thân nhiều lần, bị tước
đoạt máy tính, điện thoại, tiền bạc, thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân,
còn bị chở đi xa và tống xuống đường giữa đêm khuya khoắt và nơi
xa lạ. Cô Đoan Trang sau đó phải vào bệnh viện.
Hành vi bạo lực vô cớ này của công an thành Hồ tiếp nối những
đòn tra tấn dã man các công dân bị nghi biểu tình rồi bị bắt về trại
giam dã chiến ở Sân Tao Đàn ngày 17‐06‐2018.
4‐ Ngày 16‐08‐2018, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở một
phiên tòa chóng vánh, xét xử ông Lê Đình Lượng, với cáo buộc “hoạt
động lật đổ chính quyền nhân dân” rồi tuyên án với mức gần kịch
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trần: 20 năm tù giam. Lý cớ của tòa là ông Lê Đình Lượng (1) đã dùng
trang Facebook của mình để cùng với nhiều người phê bình chế độ,
bêu xấu nhà nước, chống đối sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, (2) có
liên hệ với Việt Tân, một chính đảng dân chủ ôn hòa tại hải ngoại
nhưng luôn bị nhà cầm quyền cho là một tổ chức khủng bố. Phiên
tòa có sự tham dự của hai “nhân chứng kết tội” đang ở tù là anh
Nguyễn Văn Hóa và anh Nguyễn Viết Dũng. Hai nhân chứng này đã
hoàn toàn phản cung trước tòa, nói rằng họ đã bị nhục hình và bức
cung để gán tội cho ông Lượng. Hai người này đã lập tức bị đem đi
để khỏi trả lời chất vấn của các luật sư biện hộ.
Ông Lê Đình Lượng là một cựu chiến binh, từng chống đối nạn
lạm quyền của cán bộ địa phương, nạn lạm thu học phí tại nhiều nhà
trường, từng đồng hành cùng các nạn nhân khiếu kiện đòi bồi
thường thỏa đáng trong thảm họa môi trường biển do Formosa gây
ra ở 4 tỉnh miền Trung.
5‐ Sáng ngày 18‐08, qua điện thoại từ trại giam Gia Trung, tỉnh
Gia Lai, tù nhân lương tâm Trần Thị Nga (án 9 năm vì “tuyên truyền
chống nhà nước”) cho chồng là Phan Văn Phong (ở Hà Nội) biết thời
gian qua, bà liên tục bị đánh và dọa giết. Sau khi bị chuyển đi xa nhà
hơn 1000km, nay bà bị giam chung với một nữ phạm nhân hình sự
đầu gấu từng hành hạ nhiều nữ tù nhân lương tâm.
Tháng 07 mới đây, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh (án 10 năm cũng vì “tuyên truyền chống nhà nước) đã kiên
cường tuyệt thực trong thời gian hơn 16 ngày nhằm phản đối những
hành vi khủng bố đối với bà của trại giam số 05, Yên Định, Thanh
Hóa, nơi bà bị chuyển đi xa nhà hơn 1100 km). Bà đã liên tục bị tra
tấn và ngược đãi bởi các tù nhân hình sự theo lệnh giám thị trại.
Ngày 19‐08, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
(án 16 năm vì “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”) đến Trại
giam số 6 Nghệ An, nơi ông bị chuyển xa nhà hơn 1300km, để thăm
viếng như thường lệ, thì biết ông đã tuyệt thực kể từ hôm 14‐08,
nhằm phản đối an ninh đang dùng nhiều biện pháp cưỡng bức ông
nhận tội để được đặc xá.
II‐ Nhận định và tuyên bố:
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

93

Từ những sự kiện phi pháp và bất nhân nói trên, các tổ chức và
cá nhân ký tên dưới đây đồng thanh tuyên bố:
1‐ Biểu tình bất bạo động là quyền con người và quyền công
dân, được Hiến pháp quốc gia cũng như Công ước Quốc tế thừa
nhận. Không thể lấy cớ chưa có Luật biểu tình để cho rằng xuống
đường đòi nhân quyền và dân chủ là phạm pháp, cần phải trấn áp,
giam giữ và xử tù.
2‐ Những phiên tòa xử tù nhân lương tâm cách chóng vánh,
cấm cản hay giới hạn thân nhân tham dự, bất cần sự hiện diện hay
sự biện luận của luật sư bào chữa, bỏ qua việc đối chất chứng từ và
xem xét chứng vật, kết tội chống lại một thực thể không hề có là
“chính quyền nhân dân”, giáng những bản án ngày càng nặng cho các
bị cáo… Đó là một cách thức giễu cợt luật pháp, coi thường nhân dân
và thách thức quốc tế.
3‐ Chủ trương khủng bố bằng bạo lực vũ khí như cấm cản, hành
hung, tước đoạt, giam giữ vì những lý do vu vơ, những nghi ngờ vô
bằng cớ… hay bằng bạo lực hành chính như ra những luật lệ trói tay,
bịt miệng quốc dân, tạo cơ hội thuận lợi cho quốc thù… chẳng những
không làm cho nhân dân sợ hãi, còn khiến tích tụ sự phẫn uất của
quần chúng, chẳng những không ổn định xã hội, mà còn làm yếu
nhược Tổ quốc, chẳng những không làm tăng sức mạnh của luật
pháp, mà còn làm giảm tính chính danh của nhà cầm quyền.
4‐ Đối xử khắc nghiệt với các tù nhân lương tâm nhằm bẻ gãy ý
chí họ, buộc họ nhận tội, hay nhằm tàn hại thân xác họ, khiến họ tổn
thọ… Đó là dấu chỉ của một nhà cầm quyền vừa bất công về mặt
chính trị, vừa bất nhân về mặt đạo đức.
5‐ Không có chế độ nào xây trên bạo lực mà tồn tại dài lâu và
không có hành vi nào làm do ác tâm mà chẳng tạo nghiệp quả. Đừng
tưởng nắm quyền lực tuyệt đối sẽ ung dung hành xử bất cần lề luật,
sẽ chẳng hề hấn gì khi cởi bỏ Hiến pháp. Cộng sản nên nhớ mình
đang tự làm dài bản cáo trạng và làm dày hồ sơ tội ác của đảng.
Làm tại Việt Nam ngày 21 tháng 08 năm 2018
Các Tổ chức đồng ký tên (đợt 1, 2 và 3)
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01‐ Ban Bảo vệ Tự do Tín ngưỡng đạo Cao Đài, California, Hoa Kỳ. Đại
diện: Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm.
02‐ Ban Đại diện Khối Nhơn sanh đạo Cao Đài. Đại diện: Các Chánh
Trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng.
03‐ Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media. Đại diện: Nhà báo Trần
Quang Thành
04‐ Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt. Đại diện: Ông Lưu Hoàn Phố, Bà
Thái Hằng.
05‐ Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
06‐ Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy (California, Hoa Kỳ). Đại diện: Giáo
sư Trần Minh Xuân.
07‐ Đài Việt Nam Tự Do New Orleans, Hoa Kỳ. Đại diện: Giám đốc
Vương Kỳ‐Sơn.
08‐ Đảng Dân Chủ Việt (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Nguyễn Thế Quang.
09‐ Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm
10‐ Giáo hội Cộng đồng Lutheran Việt Nam ‐ Hoa Kỳ. Đại diện: Mục
sư Hội trưởng Nguyễn Hoàng Hoa.
11‐ Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Thuần úy. Đại diện: Các Ông Lê
Quang Hiển, Lê Văn Sóc
12‐ Giáo xứ Mỹ Khánh, Nghệ An. Đại diện: Lm Đặng Hữu Nam.
13‐ Hội Bảo vệ Quyền Tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.
14‐ Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.
15‐ Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: BS Nguyễn Đan Quế, Lm
Phan Văn Lợi.
16‐ Hội Dân oan ba miền. Đại diện: Ông Nguyễn Trường Chinh .
17‐ Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Đại diện: Đồng
chủ tịch: Hòa Thượng Thích Không Tánh ‐ Linh Mục Phan Văn Lợi ‐
Chánh Trị Sự Hứa Phi – Đạo Huynh Lê Văn Sóc ‐ Mục Sư Nguyễn
Hoàng Hoa – BS Võ Đình Hữu ‐ BS Đỗ Văn Hội – Các Nhân sĩ Đồng
Chủ Tịch Lưu Văn Tươi ‐ Nguyễn Văn Tánh ‐ Phạm Trần Anh – Cao
Xuân Khải ‐ Trần Văn Đông ‐ Đoàn Hữu Định – Nguyễn Trung Châu –
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (Đức) – TS Phan Văn Song (Pháp) – Bà Đặng Thị
Danh (Canada) – BS Lê Thuần Kiên (Canada). Cố vấn: LM Nguyễn Văn
Lý – HT Thích Minh Tuyên – Nhân sĩ Phan Kỳ Nhơn
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18‐ Hội Pháp Việt Tương trợ AFVE. Đại diện: Ông Bùi Xuân Quang.
19‐ Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng đồng. Đại diện: Mục sư
Nguyễn Mạnh Hùng.
20‐ Khối Tự do Dân chủ 8406 Quốc nội. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải,
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
21‐ Khối Tự do Dân chủ 8406 Úc Châu. Đại diện: Tiến sĩ Lê Kim Song
22‐ Lương tâm Công giáo (San Jose, Hoa Kỳ). Đại diện: Chủ tịch Cao
Thị Tình
23‐ Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders‐ DTD. Đại diện:
Thạc sỹ Vũ Quốc Ngữ.
24‐ Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải,
Lm Nguyễn Công Bình
25‐ Nhóm Nghiên cứu Thể chế. Đại diện: Ông Nguyễn Vũ Bình.
26‐ Nhóm Yểm trợ bán nguyêt san Tự Do Ngôn Luận, Hoa Kỳ. Đại
diện: Ông Nguyễn Văn Lợi. Ông Sony Nguyễn.
27‐ Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại Nam California : Đại
diện: Ông Cao Viết Lợi.
28‐ Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện: Các ông Hoàng Lê Hy
Lai, Nguyễn Trung Kiên
29‐ Quỹ Việt Linh New Orleans, Hoa Kỳ. Đại diện: Thủ quỹ Nguyễn
Ngọc Sương.
30‐ Radio VNHN Âu Châu, Đức Quốc. Đại diện: Ông Đinh Kim Tân.
31‐ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VNTN. Đại diện: HT Thích Không
Tánh ‐ TT Thích Vĩnh Phước.
32‐ Tập Hợp Quốc Dân Việt. Nối Kết viên : Lm Nguyễn Văn Lý
33‐ Trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo. Đại diện: Lm Lê Xuân
Lộc
34‐ Ủy ban Yểm trợ Khối 8406 New Orleans, Hoa Kỳ. Đại diện: Phó
Chủ tịch: Nguyễn Vẻ.

1.
2.
3.

Các Cá nhân đồng ký tên (đợt 1, 2, 3)
André Menras‐Hồ Cương Quyết, Nhà giáo Pháp Việt.
Bùi Hiền, Hưu trí, Canada.
Bùi Minh Quốc, Nhà báo, Đà Lạt.
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16.
17.
18.
19.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song
Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, Paris, Pháp
Cao Xuân Lý, Nhà Văn, Australia.
Dương Kim Khải, Mục sư, Sài Gòn.
Đặng Hữu Nam, Linh mục Giáo phận Vinh.
Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
Đặng Thị Kính, Dân oan, Bến Tre.
Đặng Thiên Nhiên, Nữ tu, New Orleans, Hoa Kỳ.
Đinh Hữu Thoại, Linh mục DCCT, Quảng Nam.
Đỗ Thành Nhân, Tư vấn đầu tư, Quảng Ngãi.
Đỗ Thị Giỏi, Dân oan, Bến Tre.
Đỗ Thị Ngọc Nguyên, Dân oan, Đồng Nai.
Đoàn Thị Nữ, Dân oan, Tiền Giang.
Hà Sĩ Phu, Tiến sĩ sinh học, Đà Lạt.
Hồ Đắc Tâm, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Cần Giờ.
Hồ Thị Đậy, Dân oan, Bến Tre.
Hoàng Dũng, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Sài Gòn.
Hoàng Hưng, Nhà thơ‐dịch giả, Sài Gòn
Huỳnh Thị Hường, Dân oan, Bến Tre.
Lê Phạm Mai, Nghỉ hưu, Hoa Kỳ.
Lê Thị Công Nhân, Luật gia, Hà Nội.
Lê Thị Ghi, Dân oan, Bến Tre.
Lê Thị Kẽn, Dân oan, Bến Tre.
Lê Tinh Thông, Giáo chức nghỉ hưu, Hoa Kỳ.
Loan Wade, Y tá, Hoa Kỳ
Lư Văn Bảy, Cựu Tù nhân Lương tâm, Kiên Giang.
Lưu Thành, Cựu chiến binh, Bình Phước
Lý Thanh Liêm, Kỹ thuật viên, Texas, Hoa Kỳ.
Mai Thị Nguyệt, Dân oan, Long An.
Matt Wade, Nhân viên văn phòng, Hoa Kỳ.
Ngô Duy Quyền, Kinh doanh tự do, Hà Nội.
Ngô Thị Thứ, Cựu giáo viên hưu trí, Thủ Đức, Sài Gòn.
Nguyễn Đình Nguyên, Tiến sĩ Y khoa, Australia.
Nguyễn Đông Yên, GS Toán học, Hà Nội
Nguyễn Đức Quỳ, Cựu giáo chức, Hà Nội.
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38.
Nguyễn Hoài Sơn, Kỹ sư điện tử, Sài Gòn.
39.
Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội
40.
Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin lành, Sài Gòn.
41.
Nguyễn Ngọc Tỉnh, Linh mục Dòng Phanxicô, Sài Gòn.
42.
Nguyễn Ninh, Hưu trí, Hoa Kỳ.
43.
Nguyễn Tâm, Kỹ sư cơ điện, Sài Gòn
44.
Nguyễn Thanh Liêm, Hiền tài Cao Đài, San Jose, California,
Hoa Kỳ.
45.
Nguyễn Thế Hùng, Giáo sư TS, Phó chủ tịch Hội Cơ học Thủy
khí VN, Đà Nẵng.
46.
Nguyễn Thị Bé Hai, Dân oan, Tây Ninh
47.
Nguyễn Thị Cảnh, Dân oan, Bến Tre.
48.
Nguyễn Thị Đuột, Dân oan, Bến Tre.
49.
Nguyễn Thị Kim Hương, Công nhân, Bình Dương.
50.
Nguyễn Thị Kim Thủy, Dân oan, Tiền Giang.
51.
Nguyễn Thị Trí, Dân oan, Bình Dương.
52.
Nguyễn Thị Xuân Tâm, Dân oan, Bến Tre.
53.
Nguyễn Trường Chinh, Dân oan Kim Thành, Hải Dương
54.
Nguyễn Trọng Hoàng, Bác sĩ, Paris, Pháp.
55.
Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội.
56.
Nguyễn Văn Lịch, Kỹ sư cơ khí nghỉ hưu, Hà Nội.
57.
Nguyễn Văn Thái, Tiến sĩ, Nguyên Giáo sư Đại học,
Pensylvania, Hoa Kỳ.
58.
Phạm Anh Tuấn, Kỹ sư, thành viên Khối 8406, Australia.
59.
Phạm Ngọc Hoa, Dân oan, Sài Gòn.
60.
Phạm Thị Quẩn, Dân oan, Long An.
61.
Phan Thị Đẹp, Dân oan, Bến Tre.
62.
Tô Oanh, Giáo viên nghỉ hưu, Bắc Giang.
63.
Trần Đức Lưu, Buôn bán, Bình Dương.
64.
Trần Thị Hoàng, Dân oan, Tiền Giang.
65.
Trần Thị Liễu, Dân oan, Tiền Giang.
66.
Trần Thị Thật, Dân oan, Tiền Giang.
67.
Trần Thiện, Cựu Tù nhân Chính trị, New Orleans, Hoa Kỳ.
68.
Trần Văn Đức, Dân oan, Long An.
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69.
Trần Văn Huỳnh, Nhà giáo về hưu, Sài Gòn.
70.
Trần Văn Tân, Kỹ sư, Berlin, CHLB Đức
71.
Triệu Sang, Thương binh VNCH, Sóc Trăng.
72.
Trương Minh Tâm, Dân oan, Long An.
73.
Vinh Anh, Cựu chiến binh, Hà Nội.
74.
Võ Thị Lệ, Dân oan, Bến Tre.
75.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương, Blogger, Dallas, TX, Hoa Kỳ.
76.
Bùi Thị Nhung, Dân oan, Bình Dương.
77.
Đặng Xuân Diệu, Cựu TNLT, thành viên đảng Việt Tân, Paris ‐
Pháp
78.
Đoàn Nhật Hồng, Cán bộ hưu trí, Đà Lạt, Lâm Đồng.
79.
Huỳnh Thu Nguyên, Kỹ sư, hưu trí, Australia.
80.
Huỳnh Văn Nghiệp, Dân oan, Bình Dương.
81.
Kha Lương Ngãi, Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài
Gòn.
82.
Lê Công Bằng, Lao động tự do, Sài Gòn
83.
Lê Quang Uy, Linh Mục DCCT Sài Gòn.
84.
Lê Thị Muôn, Dân oan, Bình Dương.
85.
Lê Văn Việt, Dân oan, Bình Dương.
86.
Lê Xuân Lộc, Linh Mục DCCT Sài Gòn.
87.
Lý Đăng Thạnh, Người chép Sử, Sài Gòn.
88.
Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt.
89.
Ngô Thị Tẻo, Dân oan, Bình Dương.
90.
Ngô Văn Hiền, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn.
91.
Nguyễn Đức Duy, Dân oan, Bình Dương.
92.
Nguyễn Hélène Mỹ Hạnh, Họa sĩ, đảng viên đảng Dân chủ,
Vương quốc Bỉ
93.
Nguyễn Hữu Son, Cựu tù nhân chính trị 91‐96, Texas, Hoa Kỳ.
94.
Nguyễn Khắc Mai, Cán bộ về hưu, Hà Nội.
95.
Nguyễn Mạnh Thưởng, Công nhân, Norderstedt, CHLB Đức
96.
Nguyễn Minh Nhựt, Lập trình viên, Sài Gòn.
97.
Nguyễn Ngọc Thạch, Dân oan, Bình Dương.
98.
Nguyễn Ngọc Trì, Dân oan, Bình Dương.
99.
Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan QĐ nghỉ hưu, Hà Nội.
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100. Nguyễn Thị Bân, Dân oan, Bình Dương.
101. Nguyễn Thị Bần, Dân oan, Bình Dương.
102. Nguyễn Thị Cưng, Dân oan, Bình Dương.
103. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Sài Gòn.
104. Nguyễn Thị Rẽ, Dân oan, Bình Dương.
105. Nguyễn Thiện Nhân, Kế toán, Bình Dương.
106. Nguyễn Trọng Bách, Kĩ sư, Nam Định.
107. Nguyễn Văn Danh, Dân oan, Bình Dương.
108. Nguyễn Văn Giới, Dân oan, Bình Dương.
109. Nguyễn Văn Hùng, Linh mục, Đào Viên, Đài Loan.
110. Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội
111. Phạm Duy Hiển, Cựu chiến binh, Pleiku, Gia Lai.
112. Phạm Hạc Yên Thư, Ts Sinh học, Trưởng phòng Dược, Bệnh
viện Orsay, Pháp
113. Phạm Minh Châu, GsTs Hóa, Đại học Paris Denis Diderot, Pháp.
114. Phạm Toàn, Nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội
115. Phạm Xuân Huyên, GsTs Toán, Đại học Paris Sorbonne, Pháp
116. Phan Thị Lập, Dân oan, Bình Dương.
117. Thái Thị Hò, Dân oan, Bình Dương.
118. Thái Văn Bì, Dân oan, Bình Dương.
119. Thái Văn Dậu, Dân oan, Bình Dương.
120. Thái Văn Thiện, Dân oan, Bình Dương.
121. Thích Thiện Minh, Thượng tọa, Sài Gòn.
122. Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Australia.
123. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo Lộc. Lâm Đồng, CLB Phan Tây Hồ
124. Trần Thiện Kế, Dược sĩ, Hà Nội
125. Trần Văn Bang. Kỹ sư, Bình Thạnh, Sài Gòn.
126. Võ Hồng Ly, Nhà hoạt động, Sài Gòn
127. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang
128. Võ Văn Tân, Dân oan, Bình Dương.
129. Võ Thị Thu, Dân oan, Bình Dương.
130. Hoàng Đình Tạo, Cao học Công pháp, LKSG. Hoa Kỳ
131. Hoàng ‐ Nguyên, hưu trí, San Diego, CA. Hoa Kỳ
132. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội xuất ngũ, Thanh Trì, Hà Nội.
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133. Khổng Hy Thiêm, Kỹ sư điện, Cam Lâm, Khánh Hòa,
134. Lê Văn Ý, Sĩ quan hàng hải thương thuyền, San Jose, Hoa Kỳ.
135. Nguyễn Đình Thục, Linh mục Giáo phận Vinh, Nghệ An.
136. Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, Đà Lạt
137. Nguyễn Thị Thu Hà, Dân oan, Phước Long, Nha Trang.
138. Phan Lâm Khanh , Hành nghề tự do, Paris, Pháp.
139. Trần Hữu Đức, Tù nhân lương tâm (và cả bố mẹ cùng 2 em
gái), Nghệ An
140. Trần Ngọc Anh, Hưu trí, Đức Quốc.
Phụ đính 2

Xuống đường cứu nước
Đồ Hiếm (Danlambao) ‐ Trước khi vào bài, chúng ta hãy đọc trích
đoạn lời tâm huyết của một sinh viên 19 tuổi, nói lên quyết tâm
xuống đường sắp tới đây trên diễn đàn của anh Tân Thái (*):
"Người giàu có cũng phải xuống đường, vì khi Trung Quốc vào thì
cũng sẽ mất hết thôi. Tôi xin tự giới thiệu tôi là con nhà giàu, thậm
chí rất giàu, có tiền mà mất nước thì cũng sẽ mất tất cả. Tôi sẽ xuống
đường, người giàu có, toàn dân tộc phải xuống đường.
Tôi là sinh viên, 19 tuổi, là một người trẻ như bao người khác, thay vì
cầm sách, cầm bút hay chơi game những phút rảnh rỗi, nay thì tôi
không cầm sách, cầm bút mà cầm loa, cầm đồ nghề để đi biểu tình.
Cầm loa để tuyên truyền, cầm đồ nghề để chiến đấu. Thay vì vận
dụng trí não cho việc học hành thì bây giờ tôi sẽ vận dụng trí não cho
việc vận động đấu tranh dân chủ. Tại sao tôi phải làm vậy? Vì tôi
không thể thờ ơ nhìn đất nước suy vong dưới bàn tay của Việt cộng
và tình hình mất nước vào tay Trung cộng. Tôi khuyên đồng bào hãy
cùng tôi xuống đường vào lần tới...
Tôi quyết tử, tôi chỉ có 1 nguyện vọng: Nếu ngày biểu tình tới con có
mất đi thì xin bác Tân Thái và mọi người cúi đầu tưởng niệm con 1
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giây để ba mẹ con cảm thấy hãnh diện và linh hồn con được ấm áp
trên thiên đàng cùng với Thiên Chúa. Nếu con hy sinh, xin bác hãy
cầu nguyện cho con. Biết đâu 15 ngày nữa không biết con có còn
được sống hay không? Nếu chết, con nguyện chết cho quê hương
này...
Con xin mượn diễn đàn của bác Tân Thái để gửi đến ba mẹ con, con
không thể trở thành người con như ba mẹ hằng mong muốn, nhưng
con không thể thờ ơ, con không thể làm ngơ trước hiện tình đất
nước, con mong ba mẹ hãy hãnh diện vì có người con như con. Nếu
có kiếp sau con xin được làm con của bố của mẹ, làm một người tốt
biết yêu thương đồng bào, biết chảy nước mắt vì nhân dân. Xin mọi
người đừng thờ ơ, đừng làm ngơ…
Mong mọi người hãy đứng lên. Ngày biểu tình tới tôi sẽ làm tất cả
những gì tôi có để tôi bảo vệ hết tất cả mọi người bằng những gì tôi
có thể. Một vòng tay của tôi không thể bảo vệ hết tất cả mọi người
nhưng triệu vòng tay của mọi người cùng bảo vệ cho nhau. Chúng ta
có thể bảo vệ đùm bọc cho nhau. Chúng ta có thể bảo vệ được
những gì chúng ta muốn bảo vệ, chúng ta có thể thay đổi những gì
chúng ta muốn thay đổi: Đó chính là một nền hòa bình dân chủ.
Tôi chỉ là một ánh đuốc đang cháy nhen nhúm nhỏ nhoi thôi nhưng
khi toàn dân chúng ta cùng nhau đứng lên sẽ soi sáng thiêu rụi được
màn đêm u tối và mê muội của đảng cộng sản ….
Khi xưa Trần Quốc Toản bóp nát quả cam thì bây giờ tôi sẽ bóp nát tà
quyền cộng sản này" (Hết trích).
Vô cùng khâm phục một chàng trai nước Việt! Cám ơn hai bậc sinh
thành đã sinh ra và dạy dỗ cho cháu sống có lý tưởng cao cả như
thế.
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Dã tâm bán nước và đường lối lãnh đạo hèn hạ của đảng cộng nô
ngày nay dân Việt ai cũng thấy quá rõ, không cần phải phân tích dài
dòng, mà đến lúc chúng ta phải hành động ngăn chặn và chấm dứt
tội ác cộng sản. Vâng, chính người dân mới thực sự là người chủ đất
nước, dân ta đã nai lưng ra làm việc đóng thuế nuôi đảng cộng nô,
cũng như các lực lượng công an và quân đội từ bao năm qua, để
chúng ngang nhiên cướp của lẫn cướp đoạt mọi thứ quyền cơ bản
của dân ta, mặc dù chính chúng đã quy định rành rẽ trong Hiến Pháp.
Đơn cử:
‐ Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp
cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình
‐ Điều 28: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,
tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề
của cơ sở, địa phương và cả nước.
Không thể tiếp tục im lặng để bọn cộng phỉ lưu manh tự nhận là đầy
tớ muốn đập đầu cắt cổ người chủ chân chính lúc nào cũng được.
Hành động cấp thiết của dân ta hiện nay là cùng nắm tay xuống
đường biểu tình, trước là đòi tự do dân chủ cho thế hệ chúng ta, và
sau là bảo vệ chủ quyền độc lập cho các thế hệ sau này không bị Bắc
thuộc lần nữa.
Thời điểm
Có kêu gọi là vào ngày 02/09, lại có hô hào là biểu tình vài hôm sau.
Tính ra ngày nào xuất phát cũng được, nhưng nên làm đồng loạt cả
nước để xé nhỏ lực lượng an ninh VC.
Thời gian hành động
Không phải biểu tình, bất tuân dân sự nội trong một ngày mà phải ít
nhất kéo dài 3 đến 5 ngày đến khi cả guồng máy cộng sản tê liệt, đầu
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hàng mới thôi. Thời gian càng dài, thế dân càng tăng. Không cần có
lãnh tụ hay bất kỳ đảng phái nào dẫn dắt, mà chỉ cần lòng yêu nước
trong tim mỗi người con Việt thôi thúc chúng ta xuống đường biểu
tình.
Chuẩn bị
Tuần lễ trước khi xuất phát người dân có thể thực hiện dần dần vài
động thái bất tuân dân sự như: Rút hết tiền trong ngân hàng ra vì Hồ
tệ đang mất giá hơn 5%; xin nghỉ phép 10 ngày hay cáo bệnh không
đến trường hay sở làm; tuyệt đối không nhậu nhẹt (để dưỡng sức);
không mua vé số (để tiếp máu cho tà quyền); tạm trì hoãn trả tiền
mọi thu phí, tiền diện nước... vài tuần; không ăn chơi du lịch, mà
dùng thời gian, tiền bạc để chuẩn bị gạo củi trong nhà cho những
tuần biến động sắp tới.
Kẹt xe, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình thì phải làm ngay từ bây giờ
hoặc ghi lời kêu gọi lên tiền hồ cũng là một cách rất sáng tạo. Tóm
lại: Dùng mọi khả năng tấn công trước để thăm dò phản ứng của côn
an và tà quyền.
Địa điểm
Tại thành phố, tập trung vào những con đường huyết mạch để biểu
tình. Đặc biệt Sài Gòn cần cô lập phi trường Tân Sơn Nhất sẽ gây
được sự chú ý của du khách ngoại quốc ngay lập tức. Phong tỏa đài
truyền thanh truyền hình của mỗi tỉnh thành, nếu có thể. Dùng xe
gắn máy cũ làm vật cản để bọn côn an không thể áp sát hành hung
đoàn người biểu tình. Gây cản trở hay chận giữa quốc lộ dẫn vào
thành phố để chặn đường bọn côn an không thể viện binh cho nhau.
Nếu có thể, tập trung tại khu bãi đang xây dựng như tại Phan Rí vừa
rồi, khi bị tấn công có thể dùng đá, gạch để tự vệ và đánh đuổi bọn
chó săn cơ động. Nói chung là linh hoạt và sáng tạo.
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Cảnh báo
Có nguồn tin rằng, tà quyền cs đang lo sợ trước sự vùng lên của toàn
dân, nên đã xin viện binh hàng ngàn tên du côn du kề Tàu khựa sang
tiếp ứng, nên chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác với âm mưu
khiêu khích cũng như tàn ác dã man của bọn Tàu này. Khám phá ra
một tên Tàu nào trấn áp người biểu tình thì phải tri hô lên để mọi
người xung quanh cùng có biện pháp khống chế nó liền. Dân mình
chỉ cần nghe: "ĐCS rước Tàu khựa vào đánh dân nè bà con ơi" là
dòng máu anh hùng trong mỗi trái tim Việt sẽ trào sôi tức khắc.
Tự vệ và đùm bọc nhau
Không đi lẻ tẻ từng nhóm nhỏ, biểu ngữ dụng cụ phụ tùng cứ giấu
trong xách tay, đến nơi đông đúc sẽ lấy ra cũng không muộn. Nhất
thiết phải đội nón bảo hiểm, mặc 2 áo gió (để giữ thân), mang theo
dù (che mưa), dụng cụ sửa xe (như tuốc nơ vít, mỏ lét, búa nhỏ...),
dụng cụ y tế (thuốc, bông băng cứu thương, giấy nhôm để chống loa
tần số cao đàn áp, dầu tinh xả...), vài vật dụng cá nhân như nước,
thức ăn khô cho đỡ đói lòng để giữ lửa cho cuộc chiến lâu dài. Đùm
bọc, chia xẻ, thay phiên, chăm sóc nhau trong mọi tình huống, nhất
là luôn quan tâm tới người già, phụ nữ và trẻ em.
Biểu ngữ
Viết bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh để các nước ngoài biết
người Việt chúng ta tranh đấu với đòi hỏi gì. Các bạn ở nước ngoài
giỏi tiếng Anh xin hãy dịch dùm. Nội dung có thể là:
‐ Tự do, dân chủ cho Việt Nam
‐ VN phải có đa nguyên đa đảng
‐ Chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng
‐ Giải tán Quốc Hội CS bù nhìn
‐ Trả lại quyền tự quyết cho dân
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‐ Thả ngay tất cả tù nhân lương tâm ‐ Thả ngay tất cả người biểu tình
ngày 10/6
‐ Nếu đàn áp chúng tôi sẽ tự vệ
‐ Trả đất cho dân oan
‐ Quan chức tham nhũng phải vào tù
Lực lượng
Lực lượng càng đông, hiệu quả càng cao. Trong quá khứ, các cuộc
biểu tình thành công là nhờ sức mạnh của cả trăm ngàn công nhân.
Hơn 70 năm qua đảng cộng sản Việt gian đã lợi dụng mang danh là
đảng của giai cấp công nông, nhưng các anh chị em công nhân hãy
nhìn xem, không một tên ủy viên trung ương đảng nào xuất xứ là
công nhân cả. Và đến khi Ba (Tàu) Đặc khu vào hoạt động thì các anh
chị em công nhân sẽ bị tước đi công ăn việc làm ngay chính trên quê
hương mình để trai đi làm cu ly, gái làm đĩ điếm xứ người! Cầu mong
các anh chị em công nhân hãy chung sức làm tròn trách nhiệm của
công dân Việt: Biểu tình dẹp bỏ đảng cộng sản ‐ đảng cướp mạo
nhận đại diện công nhân để ăn trên ngồi trước, đè đầu người dân lao
động. Mỗi nhà máy là một địa điểm biểu tình. Biểu tình kết hợp với
đình công kéo dài cho đến khi nào những yêu sách của công nhân
hay cả nước được thỏa mãn mới thôi.
Cách mạng tình thương
Kính xin các bậc hướng dẫn tâm linh tại hàng trăm giáo xứ, hàng
trăm chùa chiền, thánh đài hãy tiên phong đi đầu, hô hào kêu gọi tất
cả tín đồ của mình càng đông càng tốt xuống đường trong giờ phút
lịch sử này. Khi tín đồ gọi các ngài bằng "Cha" hay "Thầy" đều hàm ý
một cách đầy tin tưởng vào sự hướng dẫn sáng suốt và lòng yêu
thương tín đồ vô bờ của các vị. Chờ đến khi mất nước như Tây Tạng
thì hàng trăm nhà sư tự thiêu có đuổi được giặc Tàu đô hộ? Làm
theo lời dạy của Jesus, làm theo theo lòng từ bi của Phật tổ và xuất
phát từ tình thương đồng bào bị nạn khổ cộng sản hơn 70 năm qua,
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mọi người dân sẽ ý thức trách nhiệm: Phải thực hành công lý, hành
động bác ái, hành thiện, cứu trợ và có thể bị chịu nạn để cứu sống
hàng thế hệ con em sau này. Khi quý vị sáng suốt dẫn đường, thì chỉ
duy nhất tại Việt Nam thành công: Cuộc cách mạng tình thương
thoát khỏi quỷ dữ cộng sản. Mỗi chùa chiền, mỗi nhà thờ sẽ là một
địa điểm xuất phát biểu tình trong cuộc cách mạng tình thương.
Dân Oan
Tập thể Dân Oan Bắc Trung Nam ‐ hàng triệu người phải xem đây
như là cơ hội cuối cùng để đòi lại quyền sở hữu đất đai ông cha mình
đã để lại, nên phải hiệp thông nhau cùng biểu tình. Nếu không, trong
tương lai khi TC tràn vào thì ngay cả chữ "dân oan" cũng không còn,
mà cả nước sẽ toàn là công dân hạng hai, trước là dân Hán, rồi sau
mới đến dân tộc thiểu số Kinh!
Muốn có sự hỗ trợ một cường quốc nào đó thì đầu tiên dân ta phải
chứng minh được với thế giới lòng mong muốn thay đổi thể chế
mãnh liệt từ phía toàn dân và quyết tâm chấp nhận hy sinh mất mát,
thì thế giới mới đầy đủ danh chính ngôn thuận vào giúp ta giải trừ
cộng sản.
Truyền thông
Hãy trực tiếp (live) truyền đi mọi diễn biến của cuộc biểu tình, cũng
như ghi lại hành động khủng bố, tàn ác của tà quyền cs Việt gian
truyền ra khắp thế giới. Truyền thông càng nhanh, người Việt nước
ngoài và các tổ chức đoàn thể nhân quyền sẽ càng có đầy đủ hình
ảnh để đưa ra thế giới, ngăn cản kịp thời các hành động thảm sát
dân lành của bọn VC. Gửi riêng cho các nhà báo lề đảng, đây là thời
cơ cuối cùng để quý vị đứng thẳng làm người, trả lại danh dự cho
những người dân đấu tranh, mà không phải suốt đời khòm lưng làm
kiếp chó báo nô cho đảng cộng sản Việt gian. Tóm lại, với mỗi máy
điện thoại đều có thể ghi lại giây phút viết trang sử mới của dân tộc
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Việt và truyền trực tiếp ra toàn thế giới đánh động lương tâm lòng
người giúp cuộc biểu tình thành công.
Chiêu hồi
Các đảng viên từ cao đến thấp, tướng tá quân đội, công an thực sự
phản tỉnh, các nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các nhà báo chán
ghét chế độ thì hãy tập trung biểu tình để xé/đốt thẻ đảng, buông
súng và đứng hẳn về lề dân, chứ cái kiểu chủ trương "thư kiến nghị"
hay "đối thoại, góp ý cho đảng sửa đổi" chỉ là tiếp tục bị CSVN bịp
bợm như từ bao năm qua. Theo truyền thống nhân đạo của vua
Trần, hỡi những ai/đảng viên đang làm việc trong hệ thống khủng bố
và mafia của đảng CSVN phải dừng ngay tội ác và quay về với dân thì
mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua. Hãy công bố các bí mật, mưu đồ đàn áp
và giết hại dân lành của côn an và chóp bu cs (qua email hay mạng xã
hội), để cứu sinh mạng của nhiều người dân đấu tranh, đây chính là
hành vi đoái công chuộc tội luôn được toàn dân ghi nhớ.
Nguyên tắc tối thượng của người biểu tình luôn là ôn hòa, bất bạo
động, vì ta mà bạo động trước thì cs sẽ có cớ để nổ súng bắn vào
người biểu tình. Vũ khí của chúng ta là đôi chân và tiếng hét vang
những đòi hỏi chính đáng. Chắc chắn bọn an minh mật vụ sẽ đối phó
bằng bạo lực dùi cui, nắm đấm, cú đạp vô cùng tàn bạo. Trong tình
huống như thế và chắc chắn sẽ xẩy ra như thế, thì chúng ta có quyền
tự vệ khi thân thể bị xâm phạm vô lý đúng như Hiến Pháp quy định
(Điều 20 trong HP: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân
thể; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình
thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh
dự, nhân phẩm).
Người dân biểu tình không nên mang cờ Phúc Kiến hay hình ảnh Hồ
Giáp xuống đường, như vậy là vẫn còn chưa dứt khoát từ bỏ đảng
cộng sản hại dân bán nước. Chính kiến cần phải phân minh rạch ròi,
chỉ có hai chọn lựa: Cộng sản hay Không cộng sản. Không thể ngụy
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biện "cs xưa tốt nay xấu" để khư khư giữ đảng là một sự sai lầm lẫn
quẫn và là đồng phạm của tội ác.
Con đường ta đi
Con đường tự do, dân chủ và pháp trị là con đường đúng đắn nhất
mà hầu như cả thế giới đã đi qua và đang đà phát triển, chỉ trừ mấy
nước cs và độc tài. Khi người dân có quyền bầu cử tự do, theo mô
hình tam quyền phân lập, quốc hội lập hiến, rồi quốc hội lập pháp sẽ
hình thành minh bạch. Hết nhiệm kỳ, dân lại lựa chọn những người
tài đức khác ra thay thế... Nếu có người hỏi, khi cs sụp đổ rồi thì ai sẽ
đảm nhận chính phủ lâm thời? Tìm đâu xa, hàng trăm tù nhân lương
tâm, các ngài lãnh đạo tinh thần (bất kể tôn giáo nào), đã luôn lên
tiếng chống đối tà quyền bao năm qua là xứng đáng nhất. Họ luôn
dũng cảm và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho non nước này. Một
chính quyền non trẻ trong giai đoạn đầu có thể sẽ mắc phải ít nhiều
sai lầm, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cái thể chế độc tài độc trị cs
khốn nạn tàn bạo vạn lần.
Đây không phải là lần đầu tiên con dân Việt biểu tình mà nhìn lại cả
quá trình tranh đấu của toàn dân từ 2011 đến nay, chúng ta vô cùng
tự hào nhận ra chúng ta ngày càng phát triển về dân trí cũng như số
lượng đã tăng lên rất nhiều. Điểm lại 7 năm trở lại đây, Dân Oan coi
như biểu tình liên tục bất cứ ở tỉnh thành nào, sau đó phải kể đến
những cuộc biểu tình tầm vóc quốc gia như 2011, 2014 có khi lên tới
22 tỉnh thành: Chống đường lưỡi bò của TC, chống giàn khoan HD
981 của TC; qua 2015 biểu tình bảo vệ cây xanh tại Hà Nội; rồi 2016
chống Formosa xả thải; 2018 chống luật An Ninh mạng, Dự Luật bán
nước Đặc Khu và những cuộc biểu tình lớn nhỏ khác của các giáo xứ
Hà Tĩnh đã diễn ra đều đặn… Nếu không có cuộc biểu tình rầm rộ
ngày 10/06/18 vừa qua thì coi như Luật Đặc Khu đã bị bọn Quốc hội
bù nhìn bấm nút thông qua rước voi về dày mả tổ từ tám hoánh rồi.
Biểu tình chứng tỏ đã có tác dụng vô cùng hữu hiệu khi người dân
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không có một tấc sắt trong tay mà muốn đòi hỏi tà quyền phải thoái
vị.
Giờ lịch sử sang trang đã điểm, xin kết luận bằng câu nói của sinh
viên 19 tuổi ở trên vì sao ta phải xuống đường: "Không thể thờ ơ
nhìn đất nước suy vong dưới bàn tay của Việt cộng và tình hình mất
nước vào tay Trung cộng!"
(*) Xin hãy bỏ ra 5 phút để nghe một sinh viên 19 tuổi nói lên quyết
tâm xuống đường:
https://www.youtube.com/watch?v=jSHSs6OsrqA
Đồ Hiếm
danlambaovn.blogspot.com
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Thông Điệp Gởi Về Quốc Nội Qua Tác Phẩm
“Trần Văn Thạch Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức”
Được Ra Mắt Tại San Jose đúng ngày giỗ năm thứ 73 của ông
[2018‐1945]
Ngày 25 tháng 9 năm 2018
H,
Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy sẽ tổ chức buổi ra mắt sách “Trần Văn
Thạch [1905‐1945] Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức” tại Trung
Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ (Vietnamese-American Community Center),
2072 Lucretia Ave, San Jose,
CA 95122, 408.794.6552, lúc 1

giờ chiều ngày 20‐10‐2018,
đúng ngày giỗ năm thứ 73 của
người quá cố, [Xem hình bìa
sách], sau thời gian nó được ra
mắt tại nhiều nơi như Canada,
Âu Châu, Nam California…
Được biết Ông Trần Văn Thạch
là nhơn vật từng được chính
phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên
dương và đặt tên cho một con
đường nằm bên hông chợ Tân
Định, Sài Gòn.
Ông sinh ra trong một gia‐đình
tiểu‐công‐chức ở Chợ‐lớn thời
Pháp‐thuộc, học trường Pháp (Lycée Chasseloup Laubat). Đâu Tú‐tài
Pháp hạng ưu, 1925, sang Pháp du học, theo khoa Triết tại Đại‐học
Toulouse. Chỉ 6 tuần lễ sau khi đến Pháp, ông đã có bài viết trên báo
chống chính‐sách thực‐dân của Pháp ở Đông‐dương. Sau đó ông ra
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báo sinh‐viên viết bằng tiếng Pháp (Le Journal des Etudiants
annamites) rồi cùng một số bạn lập "Tổng‐hội Sinh‐viên Đông‐
dương" nên bị Mật‐thám Pháp theo dõi. Sau khi lấy xong bằng Cử‐
nhân Giáo‐khoa văn‐chương ở Đại học Sorbonne (Paris) năm 1929,
năm sau ông về nước.
Ông bắt đầu bằng nghề dạy học, viết quyển sách rất nổi tiếng về dạy
tiếng Pháp (Le français correct). Ông bắt đầu tranh đấu công‐khai.
Năm 1934 ông gia nhập nhóm "La Lutte" (với Tạ Thu Thâu, Nguyễn
Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu
Tường) có tờ báo cùng tên. Năm sau, ông ra tranh cử công‐khai vào
Hội‐đồng Thành phố Sài‐gòn và đắc cử. Ông lập Hội Nhà báo An‐nam
mang tên "Hội Liên Hữu Báo Giới Nam Kỳ"; rồi lợi‐dụng Mặt Trận
Bình Dân lên cầm quyền ở Pháp, triệu tập Đông‐dương Đại‐hội.
Tại cuộc bầu cử Hội‐đồng Quản‐hạt tháng 4/1939, nhóm Đệ Tứ gồm
Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch thắng lớn (được 80
phần trăm số phiếu). Nhưng tháng 11/1940, Đảng CS Đông‐dương
phát động Nam‐kỳ khởi nghĩa, thất bại; các nhà cách mạng trong
nhóm Đệ tứ bị Pháp bắt và đày ra Côn‐đảo. Tháng 8/1945, Nhật đầu
hàng Mỹ, chính‐phủ Trần Trọng Kim cho thả hết các tù‐nhân chính‐trị
từ Côn‐đảo. Các ông về Sài‐gòn, tái‐lập nhóm La Lutte và tham‐gia
kháng‐chiến chống Pháp ngay từ những ngày đầu (cuối tháng 9/45
sang đến tháng 10/45). Nhóm Tranh Đấu chống Pháp rất gan dạ,
nhưng theo lịnh của Cộng sản Đệ tam Quốc tế, chúng cho người đi
bắt hết các lãnh‐đạo của nhóm này rồi mang đi thủ tiêu. Trần Văn
Thạch bị Việt cộng bắt nhân dịp này và sau đó chết ở tuổi 40.
Ông Trần Văn Thạch là thân sinh Đại tá Trần Văn Tự, cựu Tỉnh
trưởng Phan Rang, người bị Việt cộng cầm tù 12 năm 3 tháng. Trong
tù, ông Tự lãnh phần chép kinh Phật từ người đồng tù đem lén vào.
Ông từ từ thấm nội dung các kinh này. Ra tù, gặp lại Hòa Thượng
Thích Thông Triệt, người sáng lập dòng thiền Tánh Không, người
cũng ở chung trong tù với ông. Nhờ chép kinh trong thời gian ở tù
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nên ông Tự dã tu tập theo Phật Giáo ngay trong thời gian ở tù cộng
sản, và khi được trả tự do ông đã bước vào con đường tu nhanh
chóng.
Đến
cuối năm 1999,
được con cái
chấp nhận cho
đi tu, nên đầu
năm 2000 ông
trở thành Thiền
sư Thích Không
Chiếu, dù ông
vẫn thường vui
miệng nói mình
chỉ là “Thầy
Chùa Gốc Lính” [Xem hình]. Hiện ông có những “Khóa Thiền Căn
Bản” (Thiền Đi Vào Đời Sống và Tập Khí Công) ở Sacramento,
California [Xem phụ đính].
Ông Trần Văn Thạch cũng là thân sinh của Tiến sĩ Trần Mỹ Châu, quê
quán Vĩnh Long, lớn lên ở Sài Gòn, cựu nữ sinh Gia Long. Tốt nghiệp
Đại Học Sư Phạm Saigon năm 1963. Bà được học bổng du học Hoa
Kỳ, sau đó định cư tại Canada, đậu bằng Tiến Sĩ ngành Giáo Dục và
Ngôn Ngữ Học Đại Học Toronto, Canada. Giảng viên Anh, Pháp Văn
tại Đại Học Ruhr Universitat, Bochum, Đức Quốc.
Bà Trần Mỹ Châu đã bỏ ra hơn 10 năm đi khắp nơi, lục lọi tại các thư
viện trong và ngoài nước như Pháp, Mỹ; tìm gặp nhiều người, đặc
biệt là những vị được bà gọi là:
•
•
•
•

Anh Phan Kiều Dương, Con Bác Phan Văn Hùm;
Chị Nguyễn Thị Minh, Con Bác Nguyễn An Ninh;
Em Quỳnh Dao, Con Của Nhà Văn, Nhà Báo Đỗ Bá Thế, (Bạn Của
Bác Tạ Thu Thâu, người rất thân với mẹ của Trần Mỹ Châu);
Bác Sĩ Trần Nguơn Phiêu, Học Trò cũ của Trần Văn Thạch;
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Bà Trần Mỹ Châu cũng đến nhiều kho sử liệu trên thế giới, để có
những tài liệu chính xác nhất về tung tích người cha, để viết thành
cuốn sách đầy công phu, dày 506 trang, với ước vọng “tìm chỗ đứng
xứng đáng thật sự của Trần Văn Thạch cũng như nhiều người yêu
nước bị Việt cộng giết vào thời kỳ cuối năm 1945”.
Nó là thông điệp gởi về quốc nội nói về một trong những bằng chứng
“trả lại sự thật cho lịch sử đã bị Việt cộng bóp méo từ lâu”. Nó cũng
là “cáo trạng nói lên tội ác của CSVN”. Đồng thời nó cũng là thông
điệp cho thấy sự gian ác của Việt cộng đối với những nhà yêu nước
“chống bạo quyền áp bức” dân tộc, nhưng không theo Cộng sản Đệ
tam của Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu… Nó cũng là thông điệp gởi cho
đồng bào hải ngoại về tấm gương đoàn kết, đấu tranh công khai hợp
pháp, bất bạo động…
Một số tài liệu cũng như bài viết của ông Trần Văn Thạch được nhà
văn, dịch giả Phan Thị Trọng Tuyến dịch từ Anh, Pháp ngữ sang Việt
ngữ. Cuốn sách được ra mắt dầy 506 trang, in trên giấy trắng với một
số hình ảnh lấy từ kho dữ liệu trong các Thư viện hay từ gia đình.
Sách sẽ được kính biếu khách tham dự buổi ra mắt trước khi rời hội
trường ra về.
Được biết cố Bác Sĩ Trần Nguyên Phiêu đã để lại một cuốn sách rất
công phu viềt về Phan Văn Hùm, nhà đấu tranh chống bạo quyền áp
bức, cùng thời với Trần Văn Thạch; giúp người Việt Nam hiểu biết
thêm về giai đoạn lịch sử bi thương này.
Đến nay, nhờ bà Trần Mỹ Châu bỏ hơn 10 năm trời “đi tìm cha” truy
cứu ở các thư viện và văn khố khắp thế giới, cuốn sách về “Trần Văn
Thạch 1905‐1945,” mới được xuất bản. Nó hoàn thành công trình
giới thiệu đầy đủ, trung thực, đượm đầy tình thương người cha đã
mất không để lại một dấu vết từ hơn nửa thế kỷ qua….
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Bởi đa‐phần những đề‐tài được Trần Văn Thạch bàn luận và trình
bầy vẫn còn nguyên tính thời‐sự của chúng. Như:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tại sao phải "tham gia vào việc nước"?
"Sinh viên chúng ta và chánh trị";
Sự yếu kém và phân‐hóa của "các chánh đảng an nam”;
"Trí thức bản xứ và chế độ thuộc địa", nói về tính nô‐lệ
của trí‐thức đối với chính‐quyền (ở xứ ta, tuổi trẻ tri thức
lại rất yếu mềm, thờ ơ, cực kỳ chán ghét đấu tranh, sợ
hãi gian nguy, rúng động đến tột cùng khi nhà nước
mới dợm ra tay đe dọa, thật y như ngày hôm nay ở VN);
"Đạo đức trưởng giả";
"Thành phần ưu tú xã hội đang làm gì?";
"Lợi ích của tinh hoa đất nước";
Những bài về tình‐cảnh của người nghèo, công‐nhân và nông‐
dân hay báo‐giới thời bấy giờ.

Nhìn vào thời bây giờ Giáo Già giựt mình vì đọc nhiều bài của Ông
Trần Văn Thạch Giáo Già thấy cứ như đang đọc báo về tình cảnh ở
trong nước, thời nước nhà bị Việt cộng cai trị hôm nay! Nó giống
như nội dung những bài viết của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông được
in trong cuối “Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông” do nhà xuất bản
Mekong‐Tỵ nạn tái bản lần thứ hai năm 2009 vừa qua.
Bà Trần Mỹ Châu tâm sự:
“Giờ đây tôi được biết rất nhiều về ba tôi. Nếu có ai xin tôi tóm
tắt trong vài dòng sự nghiệp tranh đấu cách mạng của ông, tôi
sẽ nói: Trần Văn Thạch lúc nào cũng chủ trương tranh đấu
công khai hợp pháp, ôn hòa bất bạo động, trên báo chí, tại
nghị trường, để nhân dân có quyền tự do dân chủ căn bản; để
công nhân, nông dân và lao nông không bị bóc lột; để dân
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nghèo được phúc lợi xã hội; để quần chúng không bị thực dân,
tư sản, quan lại hà hiếp...”
Bà nói thêm về người có công rất nhiều trong việc giúp bà thực hiện
quyển sách này là Phan Thi Trọng Tuyến. Bà nói “Tuyến ‘biết’ ba tôi
từ lúc còn bé: hầu như ngày nào cũng đi trên con đường Trần Văn
Thạch, ngang chợ Tân Định…”
Bà tâm sự thêm về gia đình mình:
•
•
•
•

Ba tôi bị giết vì chính sách độc quyền lãnh đạo của Cộng sản.
Mẹ tôi hóa thành người mất trí suốt đời vì chế độ đàn áp của
thực dân.
Anh tôi chết vì một viên đạn của Việt Minh lộng quyền.
Gia đình tôi mất nhà mất cửa vì lòng tham lam của nhà giàu bắt
tay với trí thức.

Những bài viết của Ông Thạch trên tờ báo La Lutte, xuất bản ở
Saigon dưới thời thực dân Pháp, là những bài báo tố cáo chế độ thực
dân. Những bài viết trong mục “Những Mũi Đinh Nhỏ”, rất được độc
giả ngưỡng mộ theo dõi. Ông chẳng chừa một ai, từ quan Thống Đốc
đến viên cò Tây, từ thượng lưu điền chủ đến ông hương cả trong
làng… Ông bị thực dân Pháp bắt bỏ tù năm 1939 và chỉ thả ra
năm1943. Trước tình hình thế giới và trong nước biến chuyển, ông
về Saigon tổ chức những cuộc tranh đấu trong nhóm Đệ Tứ Quốc Tế
gồm 5 người. Họ bị CS Đệ Tam bắt và mang đi thủ tiêu vì không
chung một đường lối mà lại có ảnh hưởng chính trị lớn, trong đó có
những nhà cách mạng nổi tiếng như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm…
Còn nhớ, trong dịp ra mắt sách tại Sceaux, Pháp quốc, ngày 14/06/
2014, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần đã nói:
“Sự xuất hiện quyển sách nói về một nhơn vật của
lịch sử Việt nam gần đây mà hậu quả là thực tế của
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đất nước ngày nay dưới ách thống trị bạo ngược của
cộng sản Hà Nội là điều vô cùng quan trọng, đầy ý
nghĩa tốt đẹp. Việc làm này là một bổ khuyết chẳng
những cần thiết làm sáng tỏ một giai đoạn hệ trọng
của lịch sử Việt Nam đầy mâu thuẫn và phức tạp,
trong đó những ngưòi ái quốc không có chỗ đứng,
mà còn cần cho tủ sách của người Việt Nam vốn
đông đảo mà thiếu sách vở…”

Từ đó ban tổ chức buổi ra mắt sách lên tiếng kêu gọi:
•
•
•

Hãy đến để nghe tâm sự của một gia đình có người cha đi đấu
tranh.
Hãy đến để hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử đấu tranh rất khó
khăn mà cha ông chúng ta phải trải qua nhưng vẫn can trường
bước tới.
Hãy đến để nung cao ý chí ‐ quyết nối tiếp bước chân tiền nhân,
già trẻ một lòng đứng lên đấu tranh chống bạo quyền áp bức,
chống chế độ bạo tàn đang tàn phá quê hương.

Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Phụ đính
Phật pháp nan văn
Thiện duyên nan ngộ
Phật quốc nan sanh
Tui có được thiện duyên và tập thiền từ 3 thập niên nay, nhưng tu hú
nên tham‐ sân‐ si thuộc loại dư dả, khi chết chắc sẽ xuống địa
ngục số 11.
Tui không tu theo dòng Thiền Yên Tử, nhưng thích kiểu tu không câu
nệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ ( Anh của Vua Trần Nhân Tôn ) .
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Thầy Thích Thông Chiếu tuy chỉ là tu sĩ, nhưng so với nhiều chức
sắc LỚN của đạo Phật hiện nay, theo tui Ông xứng đáng hơn nhiều.
vđ. tđt

Tỳ kheo Thích Không Chiếu:
Từ tỉnh trưởng Ninh Thuận đến ‘người xuất gia tu hành’
SACRAMENTO, California – Chọn con đường tu khi tuổi đời đã chất
chồng. “Năm 73 tuổi tôi trở thành ông tăng, tới nay thì tôi tu được
18 năm rồi,” Tỳ Kheo Thích Không Chiếu nhớ lại quãng thời gian xuất
gia tu hành.
Ít ai biết rằng, ông
chính là cựu Đại Tá
Trần Văn Tự, tỉnh
trưởng kiêm tiểu khu
trưởng Ninh Thuận
trước năm 1975, và là
trưởng nam nhà ái
quốc Trần Văn Thạch –
người được chính phủ
Việt Nam Cộng Hòa
tuyên dương và đặt tên
cho một con đường nằm bên hông chợ Tân Định, Sài Gòn.
[Xem hình: Tỳ Kheo Thích Không Chiếu và quyển sách viết về cha ông
“Trần Văn Thạch (1905‐1945) ‐ Cây Bút Chống Bạo Quyền Áp Bức.”]
Tiếp phóng viên nhật báo Người Việt tại khu chúng cư Greenfair
Towers II, trên đường Fairgrounds, góc với đường Broadway, ở
thành phố Sacramento, miền Bắc California, nhà sư Thích Không
Chiếu say sưa nói về dòng thiền Tánh Không, mà vị thiền chủ đã chủ
trương thực hành thiền theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong
kinh, với bốn phương tiện Quán, Chỉ, Định, Huệ.
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Theo Tỳ Kheo Thích Không Chiếu, dòng thiền này vừa giúp thiền sinh
điều chỉnh được bệnh tâm thể của mình, hài hòa thân tâm, hài hòa
với mọi người từ gia đình đến cộng đồng, xã hội; vừa hướng dẫn cho
thiền sinh tỉnh ngộ, chuyển đổi nhận thức, phát huy từ từ trí huệ tâm
linh.
“Cách thiền của dòng thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thích Thông
Triệt sáng lập vào ngày 4 Tháng Giêng, 1995. Thầy xuất gia với Hòa
Thượng Thích Thanh Từ một thời gian tại Việt Nam theo dòng thiền
Trúc Lâm. Sau năm 1975, thầy bị Cộng Sản đưa đi tù ‘cải tạo’ suốt 14
năm. Trong hoàn cảnh khó khăn này, thầy vẫn tu tập theo pháp thiền
do sư phụ truyền dạy, nhưng cuối cùng, thầy khám phá một pháp
thiền mới dễ tu, dễ thực hành và mau có kết quả là thiền Tánh Không
ngày nay, có sự liên hệ giữa thiền và khoa học não bộ,” ông cho biết.
Đi tu để tâm thong thả
Nói về cơ duyên đi tu, ông kể: “Tôi hồi trước là sĩ quan quân đội thua
trận, đi trình diện, rồi Cộng Sản kêu đi ‘học tập’ một tháng. Một
tháng mà kéo dài tới 12 năm 3 tháng. Vào tù, có mấy người lén đem
kinh Phật vô, rồi họ đến chỗ chúng tôi hỏi người nào rảnh thì sao ra
nhiều bản, để có bị tịch thu cái này thì còn cái khác. Lúc đó tôi rảnh
nên lãnh kinh sao ra. Chép tới chép lui từ từ tôi thấm.”
Ông đi tù “cải tạo” từ cuối Tháng Năm, 1975, ngay sau ngày mất
nước, và được thả ra vào cuối Tháng Tám, 1987. “Sau khi ra tù, mấy
năm sau đó tôi lang thang ở miền Nam. Đến cuối Tháng Hai, 1992,
tôi sang Mỹ theo chương trình tị nạn H.O.,” ông nhớ lại.
Ông bảo, ông “lang thang ở miền Nam” là bởi vì khi ra tù thì gia đình
ông chỉ còn một người con ở lại Việt Nam; vợ ông cùng sáu người
con khác thì ở Canada.
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“Gia cảnh tôi cũng hơi lộn xộn chút. Người phối ngẫu cũ của tôi vượt
biên, chừng phỏng vấn vào Mỹ thì không biết vì lý do gì mà Mỹ từ
chối. Bà ấy mới qua Canada với các con. Khi qua Mỹ, những năm
1993, 1994 tôi dời lên ở Buffalo, New York, để chạy qua chạy lại gần
với Canada, gần với các con của mình. Hồi lúc ở tù tôi bị suyễn quá,
tôi sợ lạnh, nên không qua Canada ở,” ông kể.
“Tôi sang Mỹ khi đã 65 tuổi. Ngày tôi ra tù, gặp lại gia đình, thì thấy
không giống như ngày xưa nữa. Tôi đi vắng mặt 12 năm, con cái tôi
lớn hết ráo rồi, tôi đâu còn như ông bố ngày xưa để dạy dỗ con nữa,
tôi lạc hậu, không biết gì hết. Nhớ lại thời gian trong tù chép kinh, tôi
nhớ lời Phật dạy, và thấy trong người khỏe hơn, nên nghĩ đến chuyện
xin gia đình cho xuất gia. Chính vì vậy, khi ở Buffalo, tôi có nói với
mấy đứa nhỏ, mà chúng nó chưa đồng ý đâu. Mãi cho đến cuối năm
1999 thì tôi mới được con cái chấp nhận cho đi tu, và đầu năm 2000
tôi trở thành ông tăng,” ông kể tiếp.
“Nhiều lý do để tôi đi tu lắm, nhưng lý do quan trọng nhất là tôi
nhận thấy cuộc sống thế gian này vô thường lắm, nên đi tu để tâm
thong thả, không bị khổ sở về cuộc đời. Chứ nếu cứ ngồi nghĩ lại
chuyện cũ, chuyện xưa thì khổ sở lắm. Mình mất nước, rồi đi tù, trở
ra, cũng không còn cái cũ. Vô thường lắm, nên lo tu cho rồi,” ông nói.
Khi sang Mỹ, ông gặp lại Hòa Thượng Thích Thông Triệt, người ở
chung trong tù với ông. “Lúc đó tôi biết thầy Thông Triệt có mở lớp
thiền trên Portland, Oregon, nên cuối năm 1999 tôi xin theo thầy
xuất gia,” ông cho biết.
Ông kể, nhờ chép kinh trong thời gian ở tù nên ông bước vào con
đường tu nhanh chóng, và “thầy chỉ cần hệ thống hóa các pháp lại là
tôi lĩnh hội được ngay. Thực hành thiền là một cách huấn luyện cho
tâm từ động trở nên yên lặng, giúp cho cuộc sống của người thực
hành trở nên thanh thản, thân tâm hài hòa và hài hòa với môi
trường chung quanh.”
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“Thí dụ, khi còn ở tù, hằng đêm cán bộ quản giáo tập họp chúng tôi
ra trước sân, trời lạnh cũng như trời nóng, phải ngồi một tiếng đồng
hồ để bị chửi bới, nào là tay sai, nào lính đánh thuê, nào là ăn gan
uống máu… Người ta có thể kêu ngay tên mình, chỉ ngay trước mặt,
chửi mình nữa. Mục đích là để mình tức quá, khó ngủ thôi. Nhưng tôi
học được bài học của Phật rồi, tôi nói thầm, anh chửi là chuyện của
anh, tôi nghe là chuyện của tôi. Từ đó tiếng chửi bới của họ không
làm khổ tôi nữa.. Đạo Phật lạ ở chỗ đó,” ông nói thêm.
Đi tu để sám hối vì ‘không giữ được miền Nam’
Ông hào hứng kể chuyện tu tập bao nhiêu thì ông lại dè dặt mỗi khi
nhắc đến chuyện cũ bấy nhiêu. Bởi lẽ, chuyện đời ông là một chuỗi
ngày dài như sợi dây liên kết. Do đó, câu chuyện của ông cứ đứt
quãng mỗi khi ông nhắc chuyện xưa.
“Bây giờ tôi tu rồi, tôi không muốn đổ thừa ai, chê trách ai. Tôi cho
đó là cái nghiệp, cái duyên của mình thôi. Chuyện cũ mình moi ra,
phê phán, không được đâu, khó lắm. Chuyện cũ cứ để nó vậy thôi.
Nhưng nó cũng có lợi lắm, nó giúp cho mình sáng ra, đừng để lầm
vết xe cũ nữa. Nếu mình học được bài học cũ thì mình khôn hơn hồi
trước,” ông ngập ngừng nói.
“Hồi xưa mình nghĩ mình đi lính, rồi nhờ Mỹ giúp đỡ nên mình chống
sự xâm chiếm của miền Bắc, bảo vệ miền Nam. Rốt cuộc cái đùng
phá tiêu hết. Anh Mỹ lo chạy. Thành ra cái mộng của mình tiêu tùng,
đổ vỡ hết. Hồi xưa mình có lý tưởng nhưng tiêu rồi. Nên đi tu để
mình sám hối, để mình bớt khổ thôi,” ông trầm tư nói.
Ông tâm sự: “Khi đi tu tôi mới thấy khác. Khác là vì khi cái tâm mình
nghĩ khác thì sự việc sẽ khác. Lúc trước tôi nghĩ thế này, Mỹ bỏ mình,
mình bị phản bội, mình tức mình khổ. Rồi tôi nghĩ, mấy ông tướng
lĩnh bỏ chạy, mình khổ. Nếu cứ nghĩ như vậy hoài thì mình tức mình
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khổ thôi. Tôi thấy thế này, mình yếu thì mình phải làm con cờ cho
người ta. Muốn không làm con cờ thì mình phải mạnh lên, phải tự
lực thôi. Bây giờ nước nào cũng vậy, dựa vào người ta là bị người ta
xài xể. Người ta buông mình cái rụp thì chới với ngay. Thành ra mình
thành con cờ. Tôi đi tu để không làm con cờ nữa..”
Hình: Các thiền
sinh tại đạo
tràng
Sacramento.
“Con cờ” trên
bàn cờ quốc tế
mà ông nói
chính là Hiệp
Định Paris 1973
do bốn bên
tham chiến gồm
Hoa Kỳ, Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam
Cộng Hòa ký kết tại Paris ngày 27 Tháng Giêng, 1973. Về mặt công
khai thì đàm phán có bốn bên, nhưng việc đàm phán để đạt được nội
dung hiệp định lại chủ yếu là các phiên họp kín giữa hai đoàn Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ quyết định. Trong quá trình đàm
phán, Hoa Kỳ gần như phớt lờ ý kiến của đoàn Việt Nam Cộng Hòa và
tự sắp đặt mọi chuyện trong các cuộc họp kín với Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa.
Ông nói: “Tôi có mấy người bạn là đại tá không quân, họ nói lãnh
nhiệm vụ thả bom trên đường mòn. Mỹ chỉ định phải thả những cây
cầu. Nhưng thật sự Cộng Sản vô họ tìm chỗ nước cạn rồi sắp đá đi.
Còn cầu chỉ là giả tạo thôi, nó ngầm để cao xạ, nếu mình chúi đầu
xuống thả bom mấy cây cầu thì bị cao xạ tỉa. Đó là cái mồi để dụ máy
bay. Thành ra mấy ông đại tá không quân nói không dại gì đi đánh
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mấy cái cầu, mà đi đánh mấy đoàn xe. Nhưng hễ đi đánh mấy đoàn
xe thì về bị rầy. Tôi tự hỏi, tại sao lạ vậy? Thì hóa ra họ ký kết ngầm
làm sao mình đâu có biết, họ liên lạc với nhau bằng ngoại giao hay
bằng gì mình không biết, mà mình cứ đánh trật chứ không đánh
trúng. Mỹ và miền Bắc ký kết. Miền Nam cuối cùng mới kẹt. Mình là
con cờ. Mình không có quyền gì hết. Nếu Mỹ không buông thì miền
Nam không bao giờ thua. Người ra giúp mình, nếu là chủ thì mình
không bị thí. Còn người ta là chủ, thì mình không thể nói năng gì
được với người ta, thành ra mình thua là phải rồi.”
Hỏi ông, có phải miền Nam chủ quan khi có Mỹ hỗ trợ phía sau? Ông
nhận định: “Tôi nghĩ rằng thế này, miền Nam quá là tự do, quá là
rộng rãi, quá là dân chủ… cho nên không ai nói ai nghe. Mà không
thấy thực tế chủ nghĩa Cộng Sản như thế nào. Mình đã một lần cắt
đứt rồi, khi cả triệu người từ miền Bắc di cư vô vào năm 1954 rồi, mà
cũng chưa thấm được chủ nghĩa Cộng Sản nữa. Miền Nam không có
đồng lòng, không có quyết tâm. Mình cứ mất quyền chủ động của
mình là vậy.”
“Mình có sáu năm bình yên mà, từ năm 1954 đến 1960 lận. Mình cứ
thản nhiên bình yên, mình không biết Cộng Sản cấy người, không biết
Cộng Sản nằm vùng, không biết gì hết về Cộng Sản… Và mình mất
sáu năm bình yên!” ông suy tư nói.
Kể về thời gian làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Ninh Thuận,
ông cho hay: “Tôi ở Ninh Thuận được sáu năm, từ năm 1969 đến
1975 thì ‘sập tiệm.’ Sáu năm đó ở Phan Rang tương đối yên, tốt.”
Để có được chức vụ này, ông cho biết: “Nó cũng có lý do, không phải
tự nhiên. Bố tôi là giáo sư Pháp Văn ở các trường tư thục tại Sài Gòn.
Trong số những học trò của bố tôi có ông Nguyễn Văn Kiểu, tức anh
ruột Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu; và ông Năm Tôn, anh rể ông
Thiệu. Một lần tình cờ tôi than phiền với ông Kiểu là tình hình an ninh
của mấy tỉnh chung quanh Sài Gòn không tốt. Ban đêm thì du kích
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cũng xuất hiện dài dài. Ông Kiểu hỏi tôi, ‘Ông nói tình hình như vậy
mà ông có làm được không?’ Tôi nói cho tôi thử. Thế là ông ấy điều
tôi ra Ninh Thuận thử.”
Ông cho biết, ông xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt khóa 5, sau
đó đi tác chiến ở các tiểu đoàn Sơn Cước miền Ban Mê Thuột. Có
thời gian dài ông ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Sau đảo
chánh lật đổ ông Ngô Đình Diệm thì ông về Bộ Tổng Tham Mưu, rồi
ra Trung Đoàn 44, Sư Đoàn 23.
Ông được cử theo học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp tại
Trường Đại Học Quân Sự Đà Lạt. Ra trường ông được về Sư Đoàn 18
ở Xuân Lộc, Long Khánh. Năm 1969 ông nhận chức tỉnh trưởng kiêm
tiểu khu trưởng Ninh Thuận.
Trong một bài viết về cựu Đại Tá Trần Văn Tự, ông Huy Vân – một
người đồng đội của ông ở Ninh Thuận – viết: “Nói đến tỉnh Ninh
Thuận là phải nhắc đến ông Đại Tá Trần Văn Tự, vị đầu tỉnh có tiếng
thanh liêm chính trực, kế hoạch chống Cộng Sản xâm nhập ấp hữu
hiệu. Ông phục vụ tại tỉnh Ninh Thuận kế hoạch chống Cộng Sản hơn
cả các vị tiền nhiệm. Mỗi lần địch xâm nhập hầu như bỏ lại xác tại
trận. Tiếng tăm ông cũng vang một thời. Ông phạt tôi cũng nhiều lần
và chính ông cũng đỡ tôi dậy. Vì lẽ, ông làm việc xét qua nhãn quan
của người có kinh nghiệm lịch lãm, một cấp chỉ huy có tinh thần quốc
gia dân tộc, mọi việc ông tự quyết đoán và ít khi ông nghe theo
thành phần nịnh bợ. Ninh Thuận bỏ ngỏ không phải do ông hành
động, chính do kế hoạch trung ương lệnh.”
“Phải nói Đại Tá Tự là người chống Cộng quyết liệt, vì lẽ theo tinh
thần thân sinh ông là cụ Trần Văn Thạch cũng là người có tên tuổi đi
vào lịch sử. Sau 13 năm trong ngục tù Cộng Sản – đôi khi gặp lại ông
rất ôn tồn, vui vẻ nhận lấy thương đau bi thảm của đất nước! Phục
vụ dưới thời ông là điều vinh dự cho riêng cá nhân tôi; sự thưởng
phạt rất công minh, không phe phái lăng nhăng. Tuy nhiên có lúc ông
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

124

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

cũng bị mang tai tiếng… Chắc chắn là không ai vẹn toàn trong lúc thi
hành nhiệm vụ. Giờ đây ông cũng an cư thiền tịnh lo việc tu hành,
cầu xin ơn trên trời Phật độ cho ông thêm nhiều sức khỏe tu luyện
sớm đạt được công quả,” trích bài viết “Tản mạn qua 16 năm sống
trên đất Mỹ” vào ngày 23 Tháng Tám, 2008, của ông Huy Vân.
91 tuổi vẫn lái xe ngược xuôi Bắc Nam
Ông trải lòng: “Tôi là
thầy chùa gốc lính.
Thành ra tôi bị kẹt khi nói
chuyện chính trị, nói
chuyện tình hình.. Bình
thường ông tăng không
nói chuyện đó. Thật ra,
mình nói cũng không
phải để oán hận, để buồn
khổ gì hết. Nói để kể vì
sự tình nó như vậy thôi.”
[Xem hình: Tỳ Kheo Thích Không Chiếu tại khu chung cư Greenfair
Towers II, trên đường Fairgrounds, góc với đường Broadway, ở
thành phố Sacramento.
Sinh năm 1927 tại Pháp, ông sống ở Sài Gòn, rồi ngược xuôi Cần Thơ‐
Sài Gòn. Vì thời cuộc, gia đình riêng của ông cũng ly tán sau biến cố
1975.
“Trước năm 1975, tôi có cho hai đứa con lớn đi du học. Sau đó chúng
ở Canada với mẹ, nhưng rồi mỗi đứa cũng tứ xứ. Bây giờ thì con gái
đầu lòng ở Pháp, ba đứa con ở Canada, hai đứa ở Mỹ (California,
Arizona), và một đứa ở Việt Nam,” ông kể.
“Tuy vậy, bảy đứa con không phải đều thành đạt, bởi vì có hai đứa
phải vất vả kiếm sống. Không phải nó dở, mà nó không thích làm
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công chức, không thích làm có lương, nó muốn sống tự lập vậy thôi.
Hồi xưa tôi cứ lo con mình nó nghịch nhau, gây gổ nhau, nhưng thật
ra tụi nó thương yêu nhau lắm, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau,
đứa này thất nghiệp có đứa kia giúp. Con tôi có mấy đứa cũng học
thiền nữa, tự học thôi chứ tôi không bắt,” ông kể thêm.
Giờ đây, ở một mình trong căn apartments (được ‘housing’) ông tự
đi chợ, tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm hết mọi thứ. “Tôi qua đây đúng
65 tuổi nên được nhận tiền già. Hồi trước có $400, $500, nay lên
$900 rồi. Cứ mỗi tháng nhận tiền sinh sống. Đi chợ búa có xe, ở nhà
có bếp nấu. Còn quần áo thay vì đem xuống máy giặt nhưng mặc ít
nên dơ cái nào thì tôi giặt cái đó rồi phơi,” ông nói.
“Tôi tu nhưng không có chùa. Chỗ nào cần thì đến giảng, chỉ cho họ
cách tu, cũng như đem kinh nghiệm của mình trao đổi với họ thôi.
Mỗi lần đi giảng, nếu đạo tràng đưa ít thì lấy, còn nhiều thì tôi chia
bớt cho đạo tràng vì tôi không có xài nhiều làm chi, chỉ giữ đủ xài
thôi, hoặc là có chỗ này chỗ kia xây dựng thì tôi cúng dường,” ông
nói tiếp.
Địa điểm Hội Thiền
Tánh Không
Sacramento tại
Trung Tâm Sinh
Hoạt Cộng Đồng
Sacramento.
“Tôi ăn chay, với
người ta giúp đỡ
này kia thành ra ít
tốn kém lắm. Nhiều
khi đi sửa xe, mấy
ông thợ cũng sửa giùm nữa. Cái gì đáng họ mới lấy tiền, họ cũng
không tính tiền công nữa. Rồi tôi cũng ngại, không muốn lợi dụng
lòng tốt người ta, nên tôi kiếm chỗ nào thợ không biết mình mà họ
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tử tế thì sửa. Còn mấy ông thợ sửa giùm thì tôi ‘chạy.’ Người ta tốn
tiền mướn xưởng, mướn thợ, mà để người ta sửa giùm hoài ngại
lắm,” ông thổ lộ.
Một ngày của Tỳ Kheo Thích Không Chiếu bắt đầu lúc 5 giờ sáng tọa
thiền đến 6 giờ. Sau đó có một tiếng thể dục, tắm rửa. Đến 7‐8 giờ
thì ăn sáng, nấu cơm. Đi bộ khoảng một tiếng sau đó. Từ 10‐11 giờ
tọa thiền. Ông ăn cơm trưa khoảng 12 giờ, và ngủ nghỉ đến 2 giờ
trưa. Bắt đầu 2‐3 giờ chiều thì tọa thiền. Sau đó dành một tiếng đi
bộ, đến 4‐5 giờ chiều soạn bài giảng. Khoảng 6 giờ 30 phút ăn chiều,
sau đó tọa thiền đến 8 giờ 30 phút tối. Từ sau 9 giờ tối ông đi ngủ.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hằng ngày ông vẫn cùng chiếc xe cà
tàng rong ruổi khắp nơi. Ông phụ trách đạo tràng ở Sacramento và
San Jose. Ở Sacramento thì chỉ cách nhà khoảng 15 phút, nhưng mỗi
lần đi giảng ở San Jose, ông phải mất khoảng hai tiếng. “Đi riết nó
quen, sáng đi, chiều chạy về,” ông nói.
Vậy nhưng, ông còn chạy từ Sacramento xuống Santa Ana, Nam
California, để giảng cho những nơi muốn nghe ông hướng dẫn.
“Hồi xưa tôi đi nổi, chứ giờ già rồi, hơn 90 tuổi rồi, tôi phải chia làm
hai đoạn. Tôi tới Fresno ngủ nhờ nhà quen ở đó rồi hôm sau đi tiếp.
Mỗi khúc như vậy đi khoảng 5‐6 tiếng, còn nếu đi ‘một lèo’ thì cũng
được, nhưng mệt lắm. Mệt thì mất sức lắm, cả tuần lễ mới lấy lại sức
được. Bây giờ già yếu rồi, thành ra không dám liều như hồi xưa. Liệu
sức thôi. Ăn cũng vậy, tôi ăn vừa đủ no thôi, không ăn no nữa,” ông
chia sẻ.
Nói về sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư, đạo hữu Thông Văn
Phạm Ẩn, 69 tuổi, cho biết: “Xuyên qua sự hướng dẫn của thầy Thích
Không Chiếu, thầy giúp ích chúng tôi rất nhiều qua bài giảng của
thầy, từ lúc thầy ở trong tù sau đó thầy đi ra ngoài làm tỳ kheo. Sự
giúp đỡ của thầy khiến chúng tôi có mãnh tiến hơn trên con đường
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tu tập Phật pháp, cũng như trau dồi tâm linh cho từng cá nhân thiền
sinh.”
Đạo hữu Nguyễn Thị Nguyệt, 68 tuổi, chia sẻ: “Thầy Thích Không
Chiếu là một chân tu, cuộc sống thầy rất đạm bạc, thầy không màng
có chùa, không muốn những cái gì cho riêng thầy. Pháp của thầy đi
vào thực tế, đi vào đời sống, rất cần thiết, nên các thiền sinh khi nghe
pháp của thầy rất lợi lạc.”
Đạo hữu Tâm Sơn Nguyễn Văn Đàng, 62 tuổi, cho hay: “Lần đầu tiên
tôi đến dòng thiền Tánh Không là năm 2014. Trong bốn năm qua, khi
tiếp xúc với thầy theo thời gian, tôi cảm nhận được sự quý trọng của
mình đối với thầy càng ngày càng tăng dần. Đối với những pháp của
thiền Tánh Không mà tôi được học, được tiếp cận thì nó có nhiều cái
lợi lạc trong cuộc sống của tôi, trong cơ thể, tâm hồn, nhận thức, suy
nghĩ, quan điểm sống, thái độ sống, cách cư xử hằng ngày của mình
trong gia đình và xã hội có những thay đổi theo chiều hướng tích
cực, tốt hơn cho bản thân mình. Thầy dạy rất thực tế, nêu thí dụ thực
tế, chứ không phải cao sâu, huyền bí gì cả, nên mọi người rất muốn
nghe thầy giảng. Dù người nào đó có bận công việc gì đó cũng cố
gắng sắp xếp để tới nghe thầy giảng.”
Đạo hữu Minh Phạm, 40 tuổi, từ Đức sang thăm gia đình cũng đến
học thiền với Tỳ Kheo Thích Không Chiếu. Anh nói: “Trước đây tôi có
thực hành thiền theo dòng thiền của Thiền Sư Nhất Hạnh, cũng được
bốn năm thì mẹ tôi giới thiệu dòng thiền Tánh Không này. Công việc
của tôi là software engineer (kỹ sư nhu liệu), nên áp dụng thiền đỡ bị
stress rất nhiều. Tôi thấy dòng thiền này thích hợp bởi vì đơn giản,
khoa học, không bị một sự ràng buộc nào hết, và tôi gặt hái được
nhiều lợi lạc. Tôi học từ Tháng Mười Một, 2017, đến nay được bảy
tháng. Mỗi tuần đều được giáo thọ ở đây hướng dẫn học qua điện
thoại bằng cách gọi qua ứng dụng Viber.”
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Đạo hữu Uyển Như Nguyễn Thị Yến, 67 tuổi, giáo sư dạy Việt Ngữ tại
trường đại học cộng đồng Cosumnes River College (CRC), đến với
thiền Tánh Không từ năm 2007, nói: “Tôi gặp được thiền Tánh Không
như một món quà vô giá, đến nay đã 11 năm rồi. Năm 2007 chỉ là
một nhóm nhỏ thường sinh hoạt thiền tập với nhau. Đến năm 2011
nhóm nhỏ này trở thành đạo tràng. Năm 2013 được chính phủ
California công nhận là một tổ chức vô vụ lợi. Đạo tràng Sacramento
có một thuận lợi rất lớn là có sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Không
Chiếu. Thầy là một trong các vị giáo thọ có bài dạy rất gần gũi, đi vào
đời sống rất cụ thể.”
Và cứ thế, đều đặn mỗi tuần, ông đến sinh hoạt thiền tập vào mỗi
Chủ Nhật cùng đạo tràng Sacramento, thuê tại địa điểm của Trung
Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Sacramento [Xem hình trên].
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Thông Điệp Từ Buổi Ra Mắt
Sách Trần Văn Thạch Ở San Jose
Ngày 25 tháng 10 năm 2018
H,
Vào hồi 1.30PM ngày hôm nay, Thứ Bảy 20/10/2018, khoảng 150
quan khách đã đến tham dự buổi ra mắt sách Trần văn Thạch, cây
bút chống bạo quyền và áp bức, do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy tổ
chức
tại Hội Trường Trung tâm
Công Đồng Việt Mỹ trên đường
Lucrettia Ave., thành phố San José,
bắc California. Khách tham dự gồm
đủ mọi thành phần, có người đến
từ xa như San Francisco,
Sacramento, Elk Grove…
Được MC Phạm Trần Mỹ Linh [xem
hình] mời phát biểu khai mạc buổi
ra mắt sách, Giáo sư Trần Minh
Xuân [xem hình bên dưới] thay mặt ban tổ chức cho rằng buổi lễ ra
mắt sách hôm nay nhằm mục đích gởi về quốc nội thông điệp nói về

một trong những bằng chứng “trả lại sự thật cho lịch sử đã bị
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Việt cộng bóp méo từ lâu”. Nó cũng là “cáo trạng nói lên tội ác
của CSVN”. Đồng thời, nó cũng là thông điệp cho thấy sự gian
ác của Việt cộng đối với những nhà yêu nước “chống bạo
quyền áp bức” dân tộc, không theo “Cộng sản Đệ tam” của Hồ
Chí Minh, Trần Văn Giàu… Nó giải tỏa những ngộ nhận về “Đệ
tứ quốc tế”, về những người yêu nước bị “Cộng sản đệ tam”
tận diệt như Trần Văn Thạch, Tạ Thu Thâu… Nó cũng nhắn cho
bọn tay sai của Việt cộng tìm cách xuyên tạc buổi ra mắt sách
là đem sách của “cộng sản đệ tứ” rao bán ở hải ngoại.
Ra mắt tác phẩm Trần Văn Thạch cũng là thông điệp gởi cho
đồng bào hải ngoại về tấm gương đoàn kết, đấu tranh công
khai hợp pháp, bất bạo động… mà một phần tư thế kỷ sau cố
Giáo sư Nguyễn Văn Bông cũng làm tương tự, mà chúng ta đã
từng chiêm nghiệm qua tác phẩm “Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn
Bông” được Mekongtynan tái bản lần thứ ba năm 2009… Và
cho tới nay sau hơn 70 năm cả nước bị độc đảng độc tài Cộng
Sản cai trị nhiều trí thức yêu nước, đặc biệt là tuổi trẻ, đang
nối bước đấu tranh chống bạo quyền áp bức. Con người đấu
tranh chống bạo quyền áp bức Trần Văn Thạch được Việt Nam
Cộng Hòa vinh danh bằng cách đặc tên đường và điều lý thú
được ghi nhận trong tác phẩm là bà Phan Thi Trọng Tuyến,
người dịch các bài văn của tác giả Trần Văn Thạch đã cho biết:
“hầu như ngày nào bà cũng đi trên con đường Trần Văn
Thạch, ngang chợ Tân Định…”
Theo diễn giả, lời phát biểu khai mạc buổi lễ không cho phép

ông làm “giai nhân”. Xin hiểu “giai nhân” ở đây không phải là
“người đẹp” mà mà “nói dai”, nên ông phải kết thúc bằng lời
trân trọng cám ơn quý vị quan khách đã lắng nghe, long trọng
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khai mạc buổi lễ, và kính mời cô Phạm Trần Mỹ Linh và ông
Nguyễn Trung Cao bắt đầu buổi lễ.
Nhưng trước
khi bắt đầu
giới thiệu Giáo
sư Ngô Đức
Diễm
giới
thiệu tác phẩm
“Trần
Văn
Thạch Cây bút
chống bạo quyền áp bức”, MC Nguyễn Trung Cao đã giới thiệu Thiền
sư Thích Không Chiếu, trưởng nam của ông Trần Văn Thạch, có món
quà thân tặng Nghị viên Luật sư Nguyễn Tâm, người đã cho ban tổ
chức sử dụng miễn phí Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, đó là tác phẩm
“Trần Văn Thạch cây bút chống bạo quyền áp bức” [xem hình].
Bắt đầu giới thiệu tác phẩm, Giáo sư Ngô Đức Diễm [xem hình] gọi
đây “Dấu Chân Lịch Sử Bi Hùng.”
Đây là một tập biên khảo dày 506
trang gồm 6 chương và phần Phụ
Lục, ghi dấu cuộc tìm kiếm rất công
phu một nhân vật lịch sử với quyết
tâm dùng ngòi bút chống lại bạo
quyền và áp bức. Đối tượng tìm
kiếm là Trần Văn Thạch, một nhà
đấu tranh thuộc nhóm Đệ Tứ, và
người đi tìm là Trần Mỹ Châu, ái
nữ của nhân vật chính, đã lạc mất lối đi của người cha thân yêu từ
buổi thiếu thời.
•

Đệ Tứ thể hiện lòng yêu nước chân chính, yêu quốc gia dân tộc,
chứ không đồng hóa yêu nước với “yêu xã hội chủ nghĩa” như Đệ
Tam.
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Đệ Tứ theo đuổi lý tưởng dân chủ tự do thực sự trong khi Đệ
Tam chủ trương độc tài toàn trị, bóp chết tự do dân chủ.
Đệ Tứ coi cuộc tranh đấu là nỗ lực chung của toàn dân, chứ
không tôn sùng cá nhân như Đệ Tam, tiêu biểu như Tố Hữu tôn
thờ Stalin:
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Đệ Tứ chủ trương tranh đấu ôn hòa bất bạo động, khác với Đệ
Tam chủ trương sắt máu “giết giết nữa bàn tay không ngưng
nghỉ...”

Theo Giáo sư Diễm cuộc đấu tranh của Trần Văn Thạch và nhóm Đệ
Tứ nhắm vào 2 đối tượng, một là thực dân Pháp, hai là cộng sản Đệ
Tam.
Điều đáng nói là qua tác phẩm “Trần Văn Thạch, Cây Bút chống bạo
quyền áp bức” chúng ta đã rút tỉa được những bài học lịch sử thật
qúy giá, “ôn cố nhi tri tân”:
1. Thứ nhất là bài học về lòng yêu nước thể hiện trong lý tưởng đấu
tranh cho nền độc lập và hạnh phúc toàn dân. Ông Thạch viết:
“Chỉ cần chúng tôi có một trái tim và một chút lương tri là đủ để
để chúng tôi mong muốn đất nước chúng tôi được độc lập tự
do…”... Với lòng yêu nước thiết tha đó, Trần Văn Thạch đã đi
vào lịch sử với con đường mang tên Trần Văn Thạch dưới thời
chính phủ Việt nam Cộng Hoà...
2. Thứ hai là bài học về sự tri thức chính trị… Ông đã sớm nhận ra
bộ mặt thật của cộng sản Đệ Tam, và quyết chống lại chế độ
phản bội bất nhân đó. Kết qủa, ông đã bị thủ tiêu bởi chính tay
những người đã từng là đồng chí một thời!...
3. Thứ ba là bài học về đấu tranh cách mạng. Đâu có áp bức và bất
công thì đó có đấu tranh cách mạng. Trần Văn Thạch đã chống lại
thực dân Pháp tàn ác, bất nhân… Ông cũng chống lại chính sách

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

133

bạo trị bất nhân của cộng sản Đệ Tam, với khẩu hiệu “Trí Phú Địa
Hào đào tận gốc trốc tận rễ” hay “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.
4. Thứ tư là bài học về tự cường tự lập. Mỗi quốc gia đều đặt
quyền lợi nước mình trên hết, nên dân Việt không thể trông chờ
hay ỷ lại vào ngoại bang, mà phải tự mình đứng vững và vươn
lên. Ông Thạch đã viết trên Diễn Đàn Đông Dương: “Hỡi dân tộc
An Nam, đừng chờ ai hết, tương lai dân tộc tùy thuộc ở chính
dân tộc An Nam mà thôi!”
Như bài học kết thúc, Trần Văn Thạch đã nhấn mạnh vai trò quần
chúng đối với chính quyền, như thể nước đưa thuyền đi và cũng có
thể nhận chìm thuyền bất cứ lúc nào. “Chừng nào mà chính phủ còn
được dư luận quần chúng ủng hộ, thì chừng đó họ còn đứng vững.
Ngày nào mà dư luận không thích họ nữa, thì coi như ngày đó họ đã
chết...” Đây hẳn là lời cảnh cáo chế độ cộng sản Việt Nam hôm nay
đang mất chỗ đứng trong lòng dân tộc, và tất nhiên đang tuột dốc
trên đà tự diệt… Chắc chắn nơi chín suối, Trần Văn Thạch sẽ mỉm
cười nhớ lời tiên tri của Nguyễn Chí Thiện “Khi đất trời gió nổi. Tàn
hung ơi! Bão lửa! Trốn vào đâu? Bám vào đâu?”
Được giới thiệu lên diễn dàn
tiếp lời Giáo sư Ngô Đức
Diễm, Tiến sĩ Nguyễn Hồng
Dũng, qua giọng nói hung
hồn, đi tìm cuộc đấu tranh
của nhà đấu tranh chống bạo
quyền áp bức Trần Văn Thạch
qua bước chân không mệt
mỏi của người con gái út Trần
Diễm Châu, trải dài qua
những nguồn tài liệu được lưu trử trên khắc thế giới, đặc biệt là ở
các thư viện và Việt Nam thời Pháp thuộc, với những sử gia tên tuổi,
những chứng liệu và chứng nhân đáng tin cậy.
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Không chỉ một mình Trần Diễm Châu đi tìm dấu chân cha, mà cô còn
có sự góp công góp sức của nhà văn nữ Phan Thị Trọng Tuyến, người
đặc trách dịch các bài viết của ông Trần Văn Thạch từ tiếng Pháp
sang tiếng Việt rất điêu luyện. Chính cô Trần Diễm Châu đã tiết lộ:
“Chị lùng lục khắp các thư viện, hỏi han các sử gia trên thế giới. Chị
theo dõi từng bước đi của cha, kiếm tìm từng bài trong những tờ báo
cũ, như những mẩu đời ngắn gọn với những con số cho biết ngày
tháng, như một thứ nhật ký, những mảnh ghép rời rạc mục nát...”
Qua những nỗ lực phi thường và qua sự cộng tác “hết mình” của
Phan Thị trọng Tuyến độc giả sách Trần Văn Thạch dễ dàng có cái
nhìn thấu đáo về lòng yêu nước của Trần Văn Thạch và những nhà ái
quốc thuộc nhóm đệ tứ như Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Phan Văn
Hùm, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Hồ Hữu Tường…
Qua nét bút Trần Mỹ Châu, cuộc đi tìm người cha coi như bị “thất
lạc” từ lâu là cuộc truy tầm lịch sử. Nó cho thấy Trần Văn Thạch là
một nhà trí thức miền Nam, sang Pháp du học tại Đại học Toulouse
năm 1926. Ông đã tham gia phong trào trí thức chống chế độ thuộc
địa, gồm nhiều khuynh hướng…
Sau khi trở về nước tiếp tục tranh đấu chống chính sách đô hộ của
thực dân, Trần Văn Thạch bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo cùng một số
đồng chí, sống đời lao tù thật ác nghiệt… Nhưng ông Thạch không
chết vì thực dân, mà lại chết thảm trong tay cộng sản Đệ Tam,
những kẻ đã từng cùng ông một thời hợp tác tranh đấu…
Đi sâu vào tác phẩm, chúng ta sẽ nhận thức rõ ràng lý tưởng, chủ
trương đường lối và phương thức cũng như đối tượng đấu tranh của
nhóm Trotskist nói chung và Trần Văn Thạch nói riêng. Về lý tưởng
đấu tranh thì phái Troskist quyết chống lại áp bức và bạo quyền
nhằm thực hiện độc lập tự do và dân chủ. Về phương thức đấu
tranh, thì có sự phối hợp giữa mặt trận truyền thông báo chí và hoạt
động nghị trường với chủ truơng đấu tranh ôn hòa bất bạo động,
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như tác phẩm đã khẳng định: “Thạch lúc nào cũng chủ trương tranh
đấu công khai hợp pháp, ôn hòa bất bạo động, trên báo chí, tại nghị
trường để nhân dân có quyền tự do dân chủ căn bản, để công nhân
nông dân và lao động không bị bóc lột, để dân nghèo được phúc lợi
xã hội, để quần chúng không bị thực dân, tư sản quan lại hà hiếp..”
Về Truyền thông thì tờ La Lutte được coi là cơ quan ngôn luận chính
thức của nhóm Trotskist. Trên diễn đàn nầy, Trần Văn Thạch đã tạo
được uy tín và niềm tin quần chúng, như bà Phương Lan Bùi Thế Mỹ
đã viết: “Trên văn đàn La Lutte, Thạch được ngưỡng mộ, chính
trường, cách mạng. Thạch được nhiều nguời kính mến, tôn sùng. Họ
thường đến báo quán La Lutte ở số 99 đường Lagrandere để được
biết mặt Thạch, tiếp xúc với Thạch là một vinh hạnh cho họ nhiều...”
Tác phẩm Trần Văn Thạch đã làm sáng tỏ khuynh hướng chính trị của
Thạch là thể hiện lòng yêu nước chân chính, yêu quốc gia dân tộc.
Theo bước chân đi tìm tung tích cha của Trần Mỹ Châu, Tiến sĩ
Nguyễn Hồng Dũng đã thấy Thiền sư Thích Không Chiếu mà ông đã
theo lời MC Nguyễn Trung Cao nói là “Rũ áo chinh nhân tựa cửa
thiền”. Hãy nghe Đại tá Trần Văn Tự kể lại trong chương 3, dưới tiêu
đề ‘Thương Nhớ Cha” như sau: “Dì Ba tiếp một người khách lạ. cả
hai nói chuyện thì thào, tôi không nghe rõ được. Chỉ thấy dì thỉnh
thoảng lấy khăn lau nuớc mắt. Cuối cùng khách cũng đứng dậy cáo
từ nói: Em xin chị cho em gửi lại cái đồng hồ và cặp mắt kiếng của
anh Thạch để làm kỷ niệm. Còn quyển sổ tay xin gửi lại chị. Ra khỏi
đây, em sẽ đi biệt vô âm tín. Xin chị đừng tìm...” Người đưa tin rồi ra
đi biệt vô âm tín là một tù nhân bị nhốt chung với Trần Văn Thạch,
cho biết Việt Minh đã bắt và thủ tiêu ông cùng lúc với nhiều người
khác..
Cuộc tìm kiếm lịch sử của Trần Mỹ Châu thật đáng ca ngợi. Ái nữ của
Trần Văn Thạch đã tìm thấy vết chân của người cha như một nét son
trong dòng sử Việt; và tác phẩm “Trần Văn Thạch cây bút chống bạo
quyền áp bức” rọi sáng những góc tối của truyền thống đấu tranh
của những nhà yêu nước tưởng bị lãng quên của dân tộc. Buổi ra
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mắt sách được đoàn Du Ca Bắc Cali phụ trách phần chào cờ và văn
nghệ góp vui với những nhạc phẩm đấu tranh sống động [xem hình],
cùng giọng
ngâm thơ
của cô Như
Hà.
Bước sang
phần giới
thiệu
các
nhận vật trong cộng đồng phát biểu, gồm Cựu ĐT Vũ Văn Lộc; anh
Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện Dân biểu Ro Khanna; Bà Trương Vân Lan;
Bà Diệp Tố Lan Hội Trưởng Hội Đồng Hương Phan Rang… Tất cả đã
không tiếc lời ca ngợi giá trị của tác phẩm, ca ngợi 10 năm đi tìm vết
chân cha của người con út Trần Mỹ Châu…
Riêng ông Hoài Sơn [xem hình] đã đặc
biệt khiến hội trường thích thú theo
dõi những nhân vật đấu tranh chống
bạo quyền áp bức, những con người
quốc gia yêu nước, bên cạnh những
người cộng sản đệ tam gian ác tiêu
diệt những người đệ tứ và không theo
cộng sản.
Có điểm lý thú là cựu Dân biểu Việt
Nam Cộng Hòa Luật sư Trần Minh
Nhựt [xem hình] đã hung hồn lên án
cộng sản đệ tam đã tàn sát người yêu
nước nhưng không yêu xã hội chủ
nghĩa như bọn chúng. Ông cũng ca
ngợi ông Trần Văn Thạch là môt
chánh khách yêu nước nhưng cũng là
cây bút sắc bén chống lại áp bức đô hộ của Thực dân Pháp. Suốt đời
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ông tranh đấu bằng tiếng nói và ngòi bút rất hữu hiệu, khiến cho nhà
cầm quyền Pháp nể phục. Ông kêu gọi thanh niên có tinh thần yêu
nước tham gia chính trị, tranh đấu cho Dân quyền bằng báo chí, hội
họp và tham gia bầu cử nghiệp đoàn. Đặc biệt ông nổi tiếng với mục
“Les Petits Clous” (những cây đinh nhỏ). Mục này châm biếm chỉ
trích chánh sách cai trị, những nhân vật cầm quyền một cách chua
cay mà tế nhị với bút pháp tinh vi nhẹ nhàng nhưng nhức nhối khiến
cho kẻ nào bị châm biếm thấy như bị đinh đóng vào người. Vì thời
gian dành cho ông phát biểu có giới hạn nên ông xin ban tổ chức cho
ông thêm 2 phút để nhận xét về đề tài của cuốn sách. Thay vì “Trần
Văn Thạch cây bút chống bạo quyền áp bức” nên sửa lạl là “Trần Văn
Thạch người yêu nước nồng nạn chống bạo quyền áp bức”. Ông vui
miệng nói theo lời Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Tỳ kheo Thích Không
Chiếu đã “Rũ ái chinh nhân dựa cửa thiền”, nhưng không thấy Tỳ
kheo mặc áo dà; lại thấy ông mặc “áo vàng”, màu cờ của Quốc gia
Việt Nam.
Một diễn giả đặc biệt khác là ông chủ
báo Mõ Huỳnh Lương Thiện [xem hình]
đã cầm cuốn sách đưa lên cho mọi
người thấy và nói rằng cuốn sách này
giá thị trường có thể là 20, 30, 40 đồng
hoặc hơn thế nữa, nhưng con cháu ông
Trần Văn Thạch đã in ra để kính biếu
mọi người tham dự buổi lễ như một
thông điệp gởi tới mọi người tấm gương yêu nước nồng nàn bị Việt
cộng sát hại. Ông cũng nói thêm là giá trị cuốn sách còn lớn hơn nữa
qua thời gian quan khách dành tham dự buỗi lễ từ đầu đến cuối;
không thấy ai trong 150 người có mặt từ đầu ra về.
Tiếp đến, Giáo sư Trần Minh Xuân cho biết: Hôm nay, ngày 20‐10‐
2018, đúng ngày giỗ của ông Trần Văn Thạch nên ông kính mời
người con trưởng là Thiền sư Thích Không Chiếu đến trước di ảnh
giữa 2 bình bông tưởng niệm cha mình. Nhưng trước khi mời Thiền
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sư đến trước di ảnh người quá cố Giáo sư Xuân đã nói tới bài thơ
“Ngày Tang Yên Báy” in trong cuốn “Thơ Hồn Việt” của cố Giáo sư
Nguyễn Ngọc
Huy, được tái
bản nhiều lần ở
hải ngoại, trong
bài thơ có câu
“Và tử thần
kính cẩn đứng
ghi tên” 13 anh
hùng liệt sĩ
trước máy chém của thực dân Pháp, lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày
17.6.1930, trên một bãi cỏ rộng, với sự canh phòng cẩn mật của 400
lính bản xứ, mà bây giờ nhớ lại Giáo Già còn “lạnh mình”… Bây giờ
Giáo Già thấy “Tử Thần” đang nghiêng mình “kính cẩn ghi tên anh
hùng Trần Văn Thạch vào bia người tuẫn quốc”. Sau đó Giáo sư
Xuân kính mời Thiền sư đến niệm trước di ảnh thân phụ. Theo đó
thiền sư đã nghiêm chỉnh chấp tay tưởng niệm thân phụ [xem hình].
Sau đó Thiền sư bước lên
diễn đàn chậm rãi nói:
“Cộng sản là vô gia đính,
vô tổ quốc, vô tôn giáo.
Nhưng dân tộc Việt Nam
đã hơn 4 ngàn năm, vẫn
tồn tại… Vấn đề là thời
gian. Thời gian sẽ cho
thấy dân tộc Việt Nam sẽ
trường tồn…”
Vấn đề được đặt ra khiến
Giáo Già nhớ lại lịch sử VN đã bị nhiều hỏa mù từ những người công
sản nên bị bóp méo và thiên lệch sự thật. Nhiều sử gia Tây phương
cũng xác định điều này từ lâu và gần đây một số nhà khảo sát lịch sử
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gốc Việt cũng lên tiếng về lịch sử VN bị bóp méo sự thật. Nhiệm vụ
của dân tộc VN là làm rõ những thiên lệch ấy. Và hôm nay sách của
cô Tiến sĩ Trần Mỹ Châu viết về cha mình đã góp phần không nhỏ
trong việc soi sáng lịch sử đó.
Sách Trần Văn Thạch do đó là tài liệu, và Trần Văn Thạch là nhân
chứng lịch sử, để cho thế giới và Hậu duệ VN biết được những danh
nhân, những nhà ái quốc, những người có tinh thần quốc gia, để lấy
đó làm tấm gương noi theo và biết được Cộng sản là gì, tại sao ông
cha ta phải bỏ nước ra đi? Và tại sao “Thông điệp Trần Văn Thạch”
gởi cho hơn 90 triệu đồng bào quốc nội và nhiều triệu đồng bào ở
hải ngoại hiệu nghiệm. Cho đến nay cuộc đấu tranh ở cả quốc nội lẫn
hải ngoại vẫn liên tục xảy diễn không ngừng cho dù họ có bị đàn áp
cũng không ngừng.
Điển hình là ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền
Giang đã bắt giam ông Huỳnh Trương Ca, một blogger phản ảnh các
vấn đề xã hội, với cáo buộc “kích động, chống phá nhà nước,” theo
điều 117 Bộ luật hình sự, vì kêu gọi người dân xuống đường biểu tình
vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Trong thông điệp phát đi hôm 16/8, ông
Ca kêu gọi xuống đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4/9 để
đòi các quyền hiến định của người dân. Trong một video clip được
phát trực tiếp trên Facebook hôm 16/8, ông Ca nói, dù ông bị an ninh
bố ráp và khủng bố tinh thần trong thời gian gần đây nhưng ông và
các blogger khác quyết tâm phát động phong trào khai hiến, đòi
quyền làm người như đã quy định tại điều 25 của Hiến Pháp năm
2013: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội
họp, lập hội, biểu tình.
Trong cuộc hội luận mới đây trên một đài Phát thanh Việt ngữ ở
Houston, người điều hợp đã cho biết nhà cầm quyền đã tăng cường
tối đa các biện pháp trấn áp trước và trong ngày lễ 2‐9 khiến không
có cuộc biểu tình nào của quần chúng nhân dân dự trù trước đó diễn
ra được. Nhưng đó chỉ là tạm thời của hình ảnh “một con én không
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

140

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

làm được mùa xuân”. Trái lại “một con én có thể liên kết nhiều con
én thành đàn én”; để rồi sau đó “đàn én làm thành mùa xuân dân
tộc”. Lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống xâm lược
Phương Bắc kéo dài hàng ngàn năm và chống xâm lược Phương Tây
kéo dài gần 100 năm, đã chứng mình rằng những con én lẽ loi không
bao giờ cô độc; bao giờ chúng cũng biết kết bầy làm thành đàn én,
làm thành mùa xuân dân tộc.
Đúng như lời Thiền sư Thích Không Chiếu nói “Vấn đề chỉ là thời
gian”. Đúng vậy, thời gian trôi qua từ thời anh hùng Trần Văn Thạch
bị Việt cộng thảm sát chưa đầy 1 thế kỷ con én Trần Văn Thạch đã
kết được con én Nguyễn Văn Bông, nó xuất hiện kết đoàn với con én
Nguyễn Ngọc Huy và những đồng nghiệp, những môn sinh ưu tú của
ông…
Đến bây
giờ người
ta thấy vô
số những
con én kết
đoàn xuất
hiện,
khiến Việt
cộng run
tay đàn
áp, vừa run tay vừa lùi từng bước một, khiến bản án 10 năm chúng
dành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ như một “giấc ngủ
trưa”; vì Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên bản án sơ
thẩm 10 năm tù giam cho blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh theo quy kết “tuyên truyền chống nhà nước” ở phiên tòa xét
xử phúc thẩm ngày 30/11/2017 chỉ không đầy 1 năm sau, do sự can
thiệp của quốc tế, Việt cộng phải trả tự do cho bà, chúng còn bị bắt
buộc phải cho cả đại gia đình bà gồm mẹ và 2 con [4 người] sang đến
Mỹ đêm 17/10/2018 (giờ Mỹ) [xem hình đông đảo đồng bào tiếp đón
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bà ở phi trường Houston]. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với báo
giới khi vừa đặt chân xuống sân bay George Bush tại thành phố
Houston, Texas: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc gặp gia đình
nhưng vẫn sốc khi con trai và con gái ôm tôi trên máy bay... Chúng
tôi đã chờ đợi hai năm trời rồi... Tôi không cô đơn và những tiếng
nói tự do không bao giờ lạc lõng".
Trường hợp điển hình khác nữa là trước đó, ngày 3 tháng 2 năm
2007, công an đã khám xét văn phòng luật sư Thiên Ân trong khi luật
sư Lê Thị Công Nhân (cộng sự của luật sư Nguyễn Văn Đài) đang giúp
cho một số sinh viên tìm hiểu về nhân quyền, tịch thu các tài liệu.
Đến ngày 6 tháng 3 năm 2007, Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt cùng
với luật sư Lê Thị Công Nhân.
Ngày 11 tháng 5, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Văn
Đài 5 năm tù giam. Ngày 27/11, tòa án phúc thẩm giảm bản án xuống
1 năm còn 4 năm về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt
Nam", nhưng vẫn giữ thời gian quản chế 4 năm. Trước vấn nạn này
nhân vật bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương nói: "Những hoạt
động của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân là những hành động
rất dũng cảm, trí tuệ, và họ đúng là những con người anh hùng. Bởi
vì vấn đề dân chủ và vấn đề nhân quyền hiện nay là vấn đề bức xúc
của nhân dân Việt Nam. Thế mà có những người rất trẻ như luật sư
Nguyễn Văn Đài, như luật sư Lê Thị Công Nhân (27 tuổi) dám nói ra
những vấn đề sự thật như vậy, lột trần tất cả những vi phạm nhân
quyền và dân chủ của đảng Cộng sản và của chính phủ Việt Nam này
ra; cho nên tôi hoàn toàn ủng hộ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công
Nhân".
Ngày 16.12.2015 luật sư Nguyễn Văn Đài một lần nữa bị khởi tố bị
can, bắt tạm giam và khám xét về tội "Tuyên truyền chống Nhà
nước", theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Ông bị bắt trên đường đi gặp
đoàn đối thoại nhân quyền EU, tổ chức buổi nói chuyện với trưởng
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các nhóm xã hội dân sự và các nhà hoạt động, sau khi đã nói chuyện
với chính quyền Việt Nam vào ngày hôm trước.
Ngày 22.2.2016, nghị sĩ Marie‐Luise Dött, Phát ngôn viên về Chính
sách Môi sinh và Xây dựng của Khối Nghị sĩ Liên minh Dân chủ/Xã hội
Thiên chúa giáo Đức (CDU/CSU) trong Quốc hội Liên bang Đức, đã
chính thức tuyên bố báo chí nhận bảo trợ quốc hội cho Luật sư
Nguyễn văn Đài, nhà bảo vệ nhân quyền bất bạo động bị giam giữ từ
ngày 16/12/2015 theo lời yêu cầu của tổ chức nhân quyền Veto!
Human Rights Defenders‘ Network. Bà đã gặp ông Đài tại Hà Nội vào
tháng 8 năm ngoái cùng với phái đoàn đại biểu nhóm CDU/CSU của
quốc hội Đức trong chuyến sang thăm Việt Nam. Cũng gặp ông Đài
vào lúc đó là ông Volker Kauder, chủ tịch nhóm liên đảng CDU/CSU
tại quốc hội Đức, cũng đã lên án khe khắt vụ bắt giam ông Đài. Ông
nghi ngờ là, vụ bắt giam này là để dập tắc một tiếng nói phê phán, nó
cho thấy là tình trạng nhân quyền ở Việt Nam từ trước tới giờ vẫn
chưa thể chấp nhận được.
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, bà Vũ Minh Khánh, vợ của ông Đài cho
biết: "Tính đến 16/4/2017, chồng tôi đã bị tạm giam tròn 16 tháng,
sau ba lần gia hạn lệnh tạm giam mà chưa công bố kết luận điều tra,
cũng như không cho các luật sư tiếp xúc. Bên cạnh đó, chồng tôi còn
bị biệt giam. Về phần tôi đến nay, chỉ được thăm gặp chồng hai lần,
tháng 10/2016 và tháng 1/2017. Anh ấy nói với tôi rằng anh gặp rất
nhiều áp lực trong tù."
Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân thành
phố Hà Nội xử tù 15 năm tù, 5 năm quản chế với tội danh Hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án cho rằng Nguyễn Văn Đài
chưa nhận thức được hành vi phạm tội, không có tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự, bản thân lại có tiền án về tội Tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên cần áp
dụng mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.
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Tuy đang bị Việt Nam khởi tố, tạm giam, ông Đài được tổng thống
Đức Frank‐Walter Steinmeier trao giải Nhân quyền 2017 của Liên
đoàn Thẩm phán Đức vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Ngày 10 tháng 4
năm 2017, bà Vũ Minh Khánh, vợ của ông Đài đã bị chặn tại sân bay
Nội Bài với lý do "bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội"
khi định bay sang Weimar để nhận giải thay chồng.
Nhưng, sau đó, vào đêm 7/6/2018 Luật Sư Nguyễn Văn Đài được VC
cho rời khỏi nhà tù Hà Nội, rồi cùng vợ là bà Nguyễn thị Minh Khánh,
và cộng sự viên Lê Thu Hà [cũng bị VC giam trong tù] lên đường sang
Cộng Hòa Liên bang Đức tị nạn, bất kể bản án còn… dài. Từ Beilstein,
thành phố Stuttgart, Cộng Hòa Liên Bang Đức, Luật sự Nguyễn văn
Đài kể lại: “Quá trình tôi ra khỏi nhà tù Việt nam là một quá trình rất
lâu dài vì tôi bị bắt từ ngày 16/12/2015, mà mãi đến tận ngày
7/6/2018 mới ra khỏi nhà tù Việt Nam, tức là gần 2,5 năm bị giam
trong tù. Trong quá trình tạm giam thì từ ngày 12/5/2016 thì an ninh
Việt Nam đã vào trại giam thuyết phục để tôi đi định cư ở Úc. Nhưng
lúc đó 2 tháng liền vợ tôi không vào thăm, sợ vợ tôi có vấn đề về sức
khỏe, nên tôi yêu cầu họ cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe vợ
tôi rồi tôi mới quyết định có đi hay không. Sau này tôi mới biết vợ tôi
đang đi vận động quốc tế vì vậy họ không đáp ứng yêu cầu của tôi,
việc đó không thành công.”
Mặc dù đã được các quốc gia Úc, Mỹ nhận cho đi định cư, thế
nhưng, luật sư Nguyễn văn Đài vẫn chọn nước Đức để bắt đầu lại
cuộc sống và tiếp tục cuộc đấu tranh, ông cho biết lý do: “Đến nước
Đức không phải là để mưu cầu cuộc sống tốt cho bản thân mình mà
mình đến nước Đức để có nhiều thời gian hơn, điều kiện đấu tranh
tốt hơn cho đồng bào của mình trong nước. Nếu mình đến nước khác
thì mình phải mưu cầu cuộc sống, phải đi làm, đi lao động phục vụ
cuộc sống thì mình sẽ không còn tâm trí, không còn thời gian để
dành cho những anh em của mình trong nước nữa.”
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Trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể tiếp tục đấu tranh cho dân chủ
Việt Nam một cách hiệu quả khi không còn nằm trong chính cuộc
chiến đó, luật sư Nguyễn văn Đài cho đài RFA biết một chi tiết mà
ông cho là khá bất ngờ làm cho ông có thêm động lực: “Từ lúc đến
Đức thì tôi cũng đã kịp liên lạc với các anh em và đã hỏi anh em là
việc họ bắt những người lãnh đạo của Hội Anh Em Dân Chủ và xử
một mức án rất là cao thì các anh em có sợ hay không ? Họ nói rằng
họ không có sợ và họ chỉ hỏi rằng kinh nghiệm của anh trong tù như
thế nào? Tôi hỏi: Tại sao anh em không hỏi cuộc sống của anh ở nước
Đức thế nào? Họ bảo là: Không, bọn em chưa cần biết điều đấy, bọn
em đang bị chính quyền truy đuổi cho nên bọn em có thể bị bắt bất
cứ lúc nào nên bọn em cần kinh nghiệm của anh để nếu khi nào
không may bị bắt thì bọn em có kinh nghiệm đối phó với cơ quan anh
ninh Việt Nam thôi chứ họ không có ý định rời khỏi Việt Nam, thì đối
với tôi đây là điều khích lệ tôi rất là nhiều. Tôi rất cảm động với sự
kiên cường của anh em trong nước và tôi cũng đã kịp hướng dẫn anh
em làm sao có thể hoạt động hiệu quả hơn và an toàn hơn.”
Có luồng dư luận cho rằng, ra đến hải ngoại, vai trò của những người
hoạt động dân chủ tị nạn sẽ mờ nhạt đi rất nhiều khi không còn phải
đối diện với thực tế trong chế độ độc tài, luật sư Nguyễn văn Đài cho
rằng trường hợp của ông sẽ khác: “Tôi từng sống ở nước ngoài và đi
nước ngoài rất nhiều lần. Cái khác biệt của tôi là tôi có tổ chức của
tôi. Hội Anh Em Dân Chủ đã đâm rể, đã có cơ bản trong nước dù thời
gian vừa qua họ đánh phá rất mạnh, nhưng dù sao, anh em trong
nước vẫn còn và trong suốt nhiều năm hoạt động, từ khi tôi ra tù sau
bản án đầu tiên thì tôi đã có kết nối rất nhiều với các xã hội dân sự
trong nước. Cái mà mình có duy trì được không là mối quan hệ giữa
mình với trong nước và mối quan hệ giữa mình với các tổ chức quốc
tế. Một thuận lợi nữa là khi trong nước thì tôi cũng đã có những mối
quan hệ quốc tế rất là nhiều và đã từng được sự ủng hộ của họ về
mọi mặt, bây giờ mình tiếp nối mối quan hệ đó. Điều đó sẽ đem lại
hiệu quả trong nước và những kiến thức của tôi vẫn giúp đỡ cho anh
em trong nước rất là nhiều. Cho nên tôi tin rằng tôi sẽ có những khác
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biệt với những người đi trước và sẽ góp phần vào sự thành công
trong việc đem lại Tự do, Dân chủ cho Việt Nam.”
Về tình hình sứ khỏe hiện tại ông cho biết: “Trước đây sức khỏa tôi
rất là tệ: tôi bị bệnh đại tràng, bệnh dạ dày, bệnh đau lưng, lở ngứa
hai gan bàn chân. Từ khi sáng đây, môi trường sống rất tốt, ăn uống
không phải lo ô nhiễm về thức ăn, được sự quan tâm, yêu mến của
những người Việt Nam tại Đức cũng như sự thăm hỏi của đồng bào
khắp nơi gửi về. Khi tôi vào FB tôi thấy tất cả những lời chúc mừng
cho gia đình đã thoát khỏi ngục tù cộng sản thì tôi vô cùng cảm
động. Nhưng việc đó như những viên thuốc thần tiên làm cho tôi
phục hồi sức khỏe rất nhanh. Cả hai vợ chồng tôi đều phục hồi sức
khỏe tốt và lúc nào cũng đầy đủ năng lượng để tiếp tục cuộc đấu
tranh cho cuộc đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam.”
Cuối cùng, luật sư Nguyễn văn Đài gửi lời cám ơn đến với những cá
nhân tổ chức trong và ngoài nước đang dấn thân cho công cuộc đấu
tranh dành Tự do Dân chủ cho Việt Nam! “Trước hết tôi vẫn phải
cám ơn đồng bào, anh em trong nước rất là nhiều, tôi có xem clip họ
gửi cho tôi xem khi họ đến thăm gia đình tôi. Tôi rất làm cảm động
bởi sự quan tâm, giúp đỡ của những anh em đã không quên tôi khi
tôi trong hoàn cảnh khó khăn, họ đã động viên tôi rất nhiều, điều đó
giúp tôi rất là vững vàng, rất là tin tưởng và rất là tự hào về những gì
mà tôi đã làm cho đất nước này, dân tộc này. Và lời tôi nhắn gửi đến
anh em là: Yên tâm, tôi không bao giờ quên ai cả, tôi sẽ làm tất cả
những gì đó để ủng hộ, giúp đỡ cho anh em đứng vững vàng và
tiếp tục con đường đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của mình, con
đường chính nghĩa của mình nhằm đem lại Tự do, Dân chủ cho tất
cả người dân Việt Nam”
Từ đó, mọi người đã thấy hầu như lúc nào Luật sư Nguyễn Văn Đài
cũng có mặt trong các buổi đấu tranh chống VC. Điển hình là
Nguyễn Văn Đài có mặt tại 1 buổi văn nghệ ở München tháng 7 năm
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2018, quyên tiền cho những người biểu tình bị đàn áp [xem hình
trang trước].
Cũng vậy,Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng có mặt và phát biểu trong
một cuộc biểu tình chống Luật
đặc khu và Luật An ninh
mạng đối diện tòa lãnh sự Việt
Nam tại Frankfurt ngày 4.8.2018
[xem hình]. Luật sư Nguyễn văn
Đài nói: Tôi sẽ không bao giờ
quên anh em!
Về Luật an ninh mạng mọi
người đều thấy sắp tới đây nó sẽ bịt miệng người dân trong nước và
ngăn cản sự trao đổi thông tin, Luật sư Nguyễn văn Đài đưa ra giải
pháp: “Bây giờ phải nhờ đến vai trò của người Việt hải ngoại. Trước
đây, khi các anh quay các clip thì các anh chị em có thể tải trực tiếp
lên mạng Facebook của họ. Để bảo đảm cho các anh em trong nước
thì chúng ta phải qua một khâu trung gian, tức là chuyển tải ra bên
ngoài, và người Việt hải ngoại phải đóng vai trò đẩy thông tin đó lên
quốc tế và đẩy thông tin đó trở về trong nước, để đảm bảo cho
trong nước an toàn hơn, đó là sứ mệnh của chúng ta ở hải ngoại.”
Cũng từ đó, mọi người hẵn thấy đã không ngừng có những con én
kết đoàn, nếu chưa thành đàn én mang mùa xuân về cho dân tộc thì
ít nhứt nó cũng mang niềm tin thời gian chắc không xa hơn lòng
mong được của dân tộc. Nếu chẳng may có những con én bị nạn, bị
biến thành những “xác én” thì những con én tình nguyện dấn thân
hy sinh làm “những xác én”, như Trần Văn Thạch, thì những “xác én”
của các anh hùng hào kiệt và người dân chắc chắn sẽ đem lại “Mùa
xuân cho Dân tộc”…[xem phụ đính].
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
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Những xác én sẽ làm nên mùa Xuân dân tộc
16/10/2018
Thiện Ý
Như mọi người đã biết, trong mấy tháng gần đây, đảng và nhà cầm
quyền của chế độ độc tài toàn trị “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam” đã liên tục đưa ra xét xử và kết án nặng nề những nhà bất
đồng chính kiến và nhân dân chỉ vì các hoạt động ôn hòa đấu tranh
cho các quyền tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền được biểu tỏ
trên thực địa hay trên mạng truyền thông. Thế nhưng bị đảng và nhà
cầm quyền coi là vi phạm Bộ luật Hình sự của chế độ cũng như Luật
An ninh mạng mới được quốc hội của đảng CS thông qua, dù bị nhân
dân chống đối quyết liệt và chưa có hiêu lực chấp hành cho tới đầu
năm tới 2019.
Sự thể này cho thấy từ đây, ngoài công cụ pháp lý là “Bộ Luật hình
sự” để nhà cầm quyền trấn áp các hoạt động thể hiện các quyền tự
do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền trên thực địa; nay tăng cường
thêm “Luật An ninh mạng” là công cụ pháp lý để “bịt miệng, siết cổ”
nhân dân trên lãnh vục truyền thông trên mạng.
Hệ quả thực tế đúng như tuyên bố hôm 09/10 vừa qua của Đại sứ
quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trong đó có đoạn viết “Xu hướng gia tăng
các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với các nhà hoạt động ôn
hòa từ đầu năm 2016 đến nay hết sức đáng lo ngại. Từ đầu năm
2018 đến nay, Việt Nam đã kết án hơn 30 nhà hoạt động ôn hòa,
tăng đáng kể so với năm ngoái.”
Tuyên bố này nhằm bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ về hành động mới
nhất của nhà cầm quyền Việt Nam xử phạt các nhà hoạt động thuộc
“Liên minh Dân tộc Việt Nam” hôm 05/10. Theo đó, Tòa án thành
phố HCM đã tuyên phạt ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Nguyễn Quốc
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Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10
năm tù, và Phan Trung 8 năm tù.
Ngoài ra, chiến Dịch NOW! (Now Campaign), một chương trình có sự
tham gia của 14 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế cho
biết chính phủ Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 246 tù nhân
lương tâm trong tù hoặc trong điều kiện tương tự, tăng hơn 80
người so với con số 165 vào tháng 11 năm 2017, khi chiến dịch được
khởi xướng. Tổ chức Now Campaign cũng nói rằng Việt Nam là nước
đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về số lượng người hoạt
động bị giam cầm, chỉ sau Myanmar.
Trong chín tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã bắt giữ 24 người hoạt
động nhân quyền, và kết án 33 người hoạt động với tổng cộng mức
án 225.5 năm tù và 56 năm quản chế, theo NOW Campaign.
Ngoài ra,
Việt Nam
đã kết án
60 người
tham gia
các cuộc
biểu tình
hồi giữa
tháng 6 để
phản đối
hai dự luật An ninh mạng và Đặc khu Kinh tế, với tổng cộng 113 năm
và 5 tháng tù và tổng cộng 89 tháng quản chế. Có 148 tù nhân lương
tâm thuộc sắc tộc Kinh và 75 người Thượng từ Tây Nguyên, hai
người thuộc sắc tộc Khmer Krom. [Xem hình cuộc biểu tình chống 2
dự luật, Đặc Khu Kinh Tế và An Ninh Mạng bị bạo quyền Việt cộng
trấn áp].
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Vẫn theo NOW Compaign, để đối phó với sự bất mãn xã hội ngày
càng gia tăng và trấn áp giới bất đồng chính kiến, chính phủ Việt Nam
đã áp dụng nhiều biện pháp hà khắc, bao gồm kết án nhiều người
bất đồng kính kiến với những bản án nặng nề, bắt giữ nhiều blogger
và cáo buộc họ với những cáo buộc chính trị, và sử dụng biện pháp
mạnh để ngăn chặn các cuộc biểu tình trên đường phố. Chỉ riêng từ
ngày 1/7 đến ngày 30/9 năm nay, Việt Nam đã bắt giữ 19 nhà hoạt
động và blogger. 10 người trong số họ bị buộc tội theo cáo buộc
trong Bộ Luật Hình sự, trong khi các cáo buộc chống lại 9 người còn
lại vẫn chưa được công bố, mới nhất là vụ bắt giữ blogger Hoàng Thị
Thu Vang vào ngày 14/9 với cáo buộc “Phá rối an ninh” ở thành phố
HCM
Vào tháng 4 năm nay, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho biết có ít nhất 97
tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống
trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Ông James Gomez, Giám
đốc Amnesty International tại Đông Nam Á tuyên bố: “Việt Nam là
một trong những nhà tù giam giữ nhiều nhà tranh đấu hòa bình nhất
Đông Nam Á – một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm
mà chúng tôi biết được là những con người can đảm, đã bị mất đi tự
do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Điều tệ hại nhất là con số này
có thể thấp hơn so với thực tế.”
Sau đây có thể liệt kê một số vụ án điển hình cho điều mà bản Tuyên
bố của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, cũng như sự ghi nhận của chiến
dịch NOW, và Tổ chức Ân xá Quốc tế về sự gia tăng cường độ và mức
độ đàn áp dân chủ, tước đoạt các quyền tự do, dân chủ, dân sinh,
nhân quyền trên thực địa cũng như trên mạng của nhà cầm quyền CS
Việt Nam.
1.‐ Ngày 27/9/2018. Facebooker Bùi Mạnh Đồng bị Tòa án ở Cần Thơ
kết án 2 năm 6 tháng tù, cho là vì đăng tải những thông tin và hình
ảnh ‘xuyên tạc’ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Ông Đồng, 40 tuổi, bị
kết án với tội danh ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi
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ích của Nhà nước” theo điều 331 của Bộ Luật hình sự 2015, theo bản
tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN).Đây là người thứ hai ở Cần
Thơ nhận án tù trong tuần này vì đăng tải những thông tin mà chính
quyền cho là nhằm bôi nhọ Đảng và Nhà nước trên Facebook.
2.‐Hôm 26/9, một tòa án ở tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt mức án
gần 50 năm tù đối với 15 người với cáo buộc ‘gây rối trật tự công
cộng’ do tham gia vào đợt biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và Luật
An ninh Mạng vào tháng 6, theo hãng tin Reuters.
3.‐ Hôm 24/9, một tòa án ở Cần Thơ đã phạt blogger Đoàn Khánh
Vinh Quang 27 tháng tù vì đăng tải thông tin xúc phạm đảng cộng
sản, chính phủ Việt Nam (giống như tội “phạm húy” hay “khi Quân”
thời phong kiến), và kêu gọi biểu tình. Hãng tin Reuters cho biết nhà
hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, chủ tài khoản “Quang
Đoàn” trên Facebook, bị phạt tù 27 tháng với cáo buộc “Lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
4.‐ Với cùng tội danh như ông Quang, hôm 22/9, một tòa án ở Cần
Thơ tuyên phạt Nguyễn Hồng Nguyên, 38 tuổi, và Trương Đình
Khang, 26 tuổi, hai năm tù giam và một năm tù giam. Ông Nguyên,
chủ tài khoản Facebook “Nguyên Hồng Nguyễn (Bồ Công Anh)” và bà
Khang, chủ tài khoản Facebook “Hồ Mai Chi,” bị cáo buộc là đã soạn
thảo, đăng và chia sẻ những bài viết, hình ảnh và video “có nội dung
nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
5.‐Một tòa án ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hôm 18/9 tuyên án tù
hai người vì tham gia biểu tình chống Luật Đặc khu hồi tháng 6.Ông
Tạ Thành Duy, 47 tuổi, và ông Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi, bị tuyên cùng
mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng” khi
tham gia cuộc biểu tình diễn ra ở Nha Trang vào ngày 10/6.
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6.‐Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang đã
bắt giam ông Huỳnh Trương Ca, một blogger phản ánh các vấn đề xã
hội, với cáo buộc “kích động, chống phá nhà nước,” theo điều 117 Bộ
luật hình sự. và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào dịp lễ
Quốc khánh 2/9. Trong một video clip được phát trực tiếp trên
Facebook hôm 16/8, ông Ca nói, dù ông bị an ninh bố ráp và khủng
bố tinh thần trong thời gian gần đây nhưng ông và các blogger khác
quyết tâm phát động phong trào khai hiến, đòi quyền làm người
như đã quy định tại điều 25 của Hiến Pháp năm 2013: quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu
tình. Trong thông điệp phát đi hôm 16/8, ông Ca kêu gọi xuống
đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4/9 để đòi các quyền
hiến định của người dân.
7.‐Một tòa án ở tỉnh Đồng Nai hôm 30/7 tuyên án tù từ 8 tháng đến
1 năm 6 tháng đối với 15 người biểu tình chống hai dự luật gây tranh
cãi hồi đầu tháng 6 là “Đặc khu hành chánh kinh tế” và “An ninh
mạng”. Nhà chức trách khép những người này vào tội “gây rối trật tự
công cộng”. Tin cho hay, bị cáo nhận bản án cao nhất là Nguyễn Duy
Quang, 35 tuổi, ngụ ở huyện Thống Nhất trong tỉnh. Mức án cao thứ
nhì, 1 năm 4 tháng tù, được tuyên cho Phạm Ngọc Hạnh, 45 tuổi,
sống tại thành phố Biên Hòa. 13 người còn lại nhận mức án từ 8 ‐ 10
tháng tù.
8.‐ Hôm 23/7, 10 người khác đã bị tòa án huyện Tuy phong tuyên án
tổng cộng 27 năm tù giam vì tham gia bạo động tại thị trấn Phan Rí
Cửa, theo VTC News. Trước đó, ngày 12/7, Tòa án tỉnh Bình Thuận
tuyên các án tù lên tới 2 năm rưỡi đối với sáu người tham gia biểu
tình phản đối dự luật đặc khu.
Những vụ án điển hình trên đây cho thấy, đảng và nhà cầm quyền
của chế độ độc tài toàn trị hiện nay đã và đang điên cuồng gia tăng
cường độ và mức độ trấn áp mọi tiếng nói bất đồng chính kiến của
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người dân; dù đó chỉ là sự thể hiện ôn hòa các quyền tự do, dân chủ,
dân sinh, nhân quyền đã được chính Hiến pháp của chế độ qui định.
Trong cuộc hội luận mới đây trên một đài Phát thanh Việt ngữ ở
Houston, người điều hợp đã nêu ra tình hình thực tế trên, với sự
kiện diển hình là nhà cầm quyền đã tăng cường tối đa các biện pháp
trấn áp trước và trong ngày lễ 2‐9 khiến không có cuộc biểu tình nào
của quần chúng nhân dân dự trù trước đó diễn ra được, để nêu câu
hỏi với người viết: “Với kinh nghiệm của một người từng đấu tranh
cho dân chủ, nhân quyền bị bắt cầm tù trong nước, đánh giá thế nào
về việc nhà cầm quyền tăng cường các biện pháp trấn áp đối với cao
trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của quần chúng và
tinh thần của các nhà đấu tranh vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước?”.
Sau đây là câu trả lời của chúng tôi: Các biện pháp trấn áp bằng các
công cụ bạo lực để bảo vệ chế độ như quân đội, công an, luật pháp,
Tòa án, nhà tù, pháp trường… trong một chế độ độc tài toàn trị như
chế độ “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (ngụy cộng hòa, dân
chủ, ngụy giai cấp vô sản) hiện nay:
1.‐ Đối với cao trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của
quần chúng nhân dân, thì mọi biện pháp trấn áp dù tinh vi, tàn bạo
đến đâu, cũng chỉ có hiệu quả nhất thời. Tỷ như việc tăng cường các
công cụ đàn áp bằng bạo lực trước và trong ngày 2‐9 vừa qua, chỉ
làm cho các cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân tạm thời không
nổ ra, để tránh tổn thất, bảo toàn lực lương đấu tranh. Nhưng không
thể tiêu diệt được các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục nổ ra trong tương
lai, khi cần và có thời cơ, với cường độ mạnh hơn, phạm vi mở rộng
hơn. Bởi vì nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình là mâu thuẫn đối
kháng (một mất, một còn) ngày càng sâu sắc giữa nhân dân (đòi
quyền làm chủ và các quyền tự do, nhân quyền) với nhà cầm quyền
độc tài toàn trị CS (bác đoạt quyền làm chủ, các quyền tự do, nhân
quyền) vẫn chưa giải quyết. Nghĩa là ngày nào còn tồn tại trên đất
nước ta một chế độ độc tài đảng trị CS, “thiết lập bằng bạo lực (cướp
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

153

chính quyền), duy trì bằng bạo lực (bằng các công cụ độc tài ngụy giai
cấp vô sản, trấn áp nhân dân), thì nhân dân bị tước đoạt quyền làm
chủ, bị áp bức, bóc lột sẽ tiếp tục vùng lên đấu tranh cho tới khi nào
giành lại tất cả các quyền của mình.
2.‐ Đối với tinh thần của các nhà đấu tranh vì mục tiêu dân chủ hóa
đất nước, từ kinh nghiệm bản thân cũng như của những nhà đấu
tranh cho những lý tưởng cao cả trên khắp thế giới, từ cổ chí kim,
chúng tôi cho rằng mọi biện pháp trấn áp của nhà cầm quyền dù tàn
bạo (xỉ nhục, khủng bố, tra tấn…) và nghiệt ngã đến đâu (hành hạ, bỏ
đói khát, để chết vì bệnh tật trong nhà tù…) cũng không thể hủy diệt
được tinh thần và các hoạt động đấu tranh kiên cường của họ và
không giảm số lượng những người kế tục.
Bởi vì, một khi dấn thân vào con đường đấu tranh vì nhân dân, vì đất
nước và dân tộc, hầu hết các nhà đấu tranh cho dân chủ hôm nay,
đều có ít nhiều bản lãnh, vượt qua sự sợ hãi , chấp nhận mọi hy sinh,
gian khổ cá nhân, hạnh phúc gia đình.
Chính vì vậy và nhờ vậy, khi phải đương đầu với cường quyền, tương
quan lực lượng không cân sức; dẫu ở thế yếu và dù biết rằng con
đường đấu tranh còn dài, mục tiêu tối hậu có khi cả đời mình chưa
đạt được, như “một con én không làm nổi mùa xuân”, có thể bị
cường quyền nghiền nát như “một xác én”. Thế nhưng họ vẫn kiên
trì, tình nguyện làm “một xác én”, với niềm tin mãnh liệt là đã góp
phần cùng “những xác én khác làm nên Mùa Xuân Dân Tộc”.
Lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc,chống xâm lược Phương Bắc
kéo dài hàng ngàn năm và chống xâm lược Phương Tây kéo dài gần
100 năm, đã chứng mình rằng, nếu không có sự tình nguyện dấn
thân hy sinh làm “những xác én” của các anh hùng hào kiệt và nhân
dân, thì làm sao đánh duổi được cường quyền xâm lược,đem lại
“Mùa xuân cho Dân tộc”… Từ những ngày đầu kháng chiến chống
Pháp của nhân dân Miền Nam, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

154

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

từng khẳng định đại ý “Bao giờ quân xâm lược Pháp nhổ hết cỏ Nước
Nam, thì mới hết người dân Nam chống Pháp”. Trước khi cùng 12 liệt
sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng bước lên máy chém của thực dân Pháp,
anh hùng Nguyễn Thái Học cũng từng kêu gọi mọi người “chấp nhận
cái chết cho Tổ Quốc quyết sinh”.
Ngay nay cũng vậy, nếu ai cũng nghĩ rằng “Con én không làm nổi
mùa xuân” khi đứng trước cường quyền độc tài toàn trị cộng sản,
không dám dấn thân đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước,
tình nguyện hy sinh và chấp nhận làm “những xác én” lót đường cho
các thế hệ mai sau tiếp nối để tạo dựng “mùa xuân cho dân tộc”.
Viết đến đây chúng tôi liên tưởng đến bài hát “Đảng đã cho ta mùa
Xuân” có nội dung và mục đích tuyên truyền ca ngợi công lao của
đảng cộng sản Việt Nam. Bài hát thể hiện hai nghịch lý: Một là tác giả
bài Viết là Phạm Tuyên, con của Thượng thư Phạm Quỳnh, đã bị Việt
Minh cộng sản giết vì bị kết tội “Việt gian” sau khi cướp đưiợc chính
quyền trong biến cố Tháng 8 năm 1945. Vậy mà đã tình nguyện hay
phải viết (để tồn tại) một bài viết ca ngợi chính kẻ đã giết cha
mình. Hai là tên và nội dung bài viết hoàn toàn trái với sự thật: Thực
tế, đảng cộng sản Việt Nam đã không cho “Ta” (là quần chúng nhân
dân Việt Nam?) “Mùa Xuân”, mà “Đảng” đã chỉ cho “Ta” (nhân dân
ta, đất nước ta) những “Mùa Đông băng giá, nghiệt ngã và buồn
thảm !”.
Vậy thì, trong hiện trạng Việt Nam cũng đang cần “nhiều xác én” đấu
tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, để làm tiêu vong từng bước
chế độ độc tài toàn trị “Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa”, tạo dựng “mùa
Xuân cho Dân Tộc” là một đất nước phải có “chế độ dân chủ pháp
trị” đích thực, làm tiền đề đoàn kết toàn lực quốc gia, tập trung cao
độ mọi tiềm năng nhân dân trong nước và người Việt hải ngoại để
xây dựng và phát triển toàn diện đất nước đến phú cường và văn
minh tiến bộ. Từ đó và nhờ đó mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam sẽ
được sống trong “Độc lập‐Tự Do‐Hạnh phúc” thực sự; chứ không còn
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

155

Thư Cho Con Tập 32

là khẩu hiệu tuyên truyền lừa mị của đảng Cộng sản Việt Nam (giả
danh, giả hiệu) như bấy lâu nay. Phải không ạ, thưa quý độc giả thân
mến!
Thiện Ý
Houston, ngày 12‐10‐2018
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Những Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Than
Ở Việt Nam
Trong một nhận
định gần đây,
LM Phan Văn Lợi
phát biểu: “Vụ
Formosa ở Vũng
Áng, vụ Tôn Hoa
Sen ở Cà Ná và
vụ nhiệt điện
Vĩnh Tân ở Hòn
Cau, Bình Thuận
đang khiến dân
chúng quốc nội và phong trào tranh đấu ngày càng quan tâm đến
môi trường. Vấn đề môi trường quả thật cần được đại chúng hóa và
thực sự đang đại chúng hóa tại Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh cho
nhân quyền, cho một trong những quyền cơ bản là có môi trường
sống trong sạch. Thái độ vô trách nhiệm của nhà cầm quyền vì lợi ích
phe nhóm cũng như hành vi bao che của họ đã cho phép các công ty
hủy hoại môi trường lại khiến cho cuộc đấu tranh đó biến thành cuộc
đấu tranh vì dân chủ”.
Trong khi thế giới hướng đến sử dụng nhiều hơn những nguồn năng
lượng sạch, năng lượng thay thế các loại năng lượng hóa thạch.
Ngược lại, Việt Nam lại chú trọng phát triển nhiệt điện than. Theo số
liệu năm 2015 của Electric Viet Nam (EVN) cho thấy thủy điện chiếm
43,2% công suất lắp đặt và 34,15% sản lượng điện của toàn ngành
điện. Xếp thứ hai là nhiệt điện than, chiếm 33,7% công suất lắp đặt
và 34,37% sản lượng.
Theo quy hoạch Tổng sơ đồ phát triển điện lực, đến năm 2020, nhiệt
điện than sẽ chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện cả nước, trong
đó ĐBSCL sẽ xây dựng 15 nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) dọc theo lưu
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vực Tiền Giang và Hậu Giang. Bộ Công Thương đã ra lệnh và tăng
cường nhiều biện pháp nhằm kiểm soát việc bảo vệ môi trường đối
với các nhà máy nhiệt điện than như: hoàn chỉnh và sửa chữa các hệ
thống thanh lọc nước thải, khói, bụi, và tro thải hồi vào môi trường
theo quy định của Luật Môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam.
Tuy hiện nay, tại các nhà máy nhiệt điện than đôi khi để đại diện nhà
cầm quyền tham gia vào việc giám sát và kiểm soát các hoạt động
bảo vệ môi trường của nhà máy. Ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, trước
khi xây dựng, các nhà máy nhiệt điện than đều có đánh giá tác động
môi trường. Nhưng trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường do
các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ngày càng trầm trọng, nhứt là
những nhà máy do TC trúng thầu xây dựng trong những năm gần đây
ngoài việc tạo ra nhiều “sự cố môi trường”, còn lộ rõ thêm âm mưu
sâu độc của TC qua sự tiếp tay của Hán ngụy như:
•
•
•

Âm mưu kiểm soát những vùng chiến lược và quân sự trên lãnh
thổ Việt Nam;
Đẩy mạnh sự lệ thuộc về nguồn tài chánh cũng như những “việc
bôi trơn” của TC cho Hán ngụy;
Một khi có biến cố, TC có thể làm tê liệt ngay nguồn năng lượng
nầy và giết chết phát triển trong một thời gian ngắn.

Hệ thống nhà máy nhiệt điện tiêu biểu hiện tại ở Việt Nam
1‐ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Trung tâm điện lực Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong Khu Formosa
có 5 nhà máy với tổng công suất 6.600 MW gồm:
1. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được khánh thành ngày
17/9/2015 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng
thầu Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA). Nhà máy có công
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suất 1200 MW (2×600 MW) đã đưa vào vận hành thương mại tổ
máy số 01 từ ngày 31/12/2014 và tổ máy số 02 từ ngày
12/5/2015.
2. Nhà máy nhiệt điện Formosa, công suất 1.500MW đang xây
dựng 04 tổ máy (650 MW) gồm 02 tổ máy khí đốt và 02 tổ máy
đốt than. Các tổ máy đã hoàn thiện và phát điện thương mại từ
tháng 6 năm 2015.
3. Nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng 2 có công suất 1.320
MW, gồm 2 tổ máy được
xây dựng theo hình thức
đầu tư BOT (Build‐Operate‐
Transfer) do Tập đoàn
Mitsubishi liên doanh với
Công ty Chính phủ Nhiệt
điện Vũng Áng 2 triển khai đầu tư. Theo dự kiến, nhà máy sẽ vận
hành thương mại tổ máy số một vào năm 2018.
4. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3 gồm 4 tổ máy với tổng công suất
2.400MW. Dự án này được tách thành 2 dự án độc lập, mỗi dự
án thành phần công suất 1.200MW. Công trình do tổ hợp các
nhà đầu tư gồm: Sông Đà, BIDV, BITEXCO và AEI khu vực châu Á
triển khai. Dự kiến, thời gian hoàn thành dự án đến năm 2021.
2‐ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, gồm 4 nhà
máy và 1 cảng biển, với tổng công suất lên
đến 5.600MW, được xây dựng tại xã Vĩnh
Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), gồm:
1. Nhà máy Vĩnh Tân 1 có tổng vốn đầu tư
1,75 tỉ USD đã chính thức được khởi
công ngày 18‐07‐2015. Công trình có
công suất 1.200 MW với 2 tổ máy được đầu tư BOT do liên
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doanh 2 nhà đầu tư Trung Quốc là Công ty TNHH Lưới điện
Phương Nam và Công ty TNHH Điện lực quốc tế TC góp 95% vốn
Dự kiến, tổ máy 1 sẽ vận hành cuối năm 2018, và 2, năm 2019.
2. Nhà máy Vĩnh Tân 2 và 3 sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) làm chủ đầu tư và dự kiến đưa vào hoạt động trong giai
đoạn từ 2011 – 2015. Được biết, nhà máy có tổng công suất lắp
đặt 1.244MW với 2 tổ máy và đã chính thức vận hành thương
mại ngày 21‐03‐2015.
3. Nhà máy Vĩnh Tân 4
được khởi công vào
ngày 23‐4‐2017. Công
trình gồm 2 tổ máy, mỗi
tổ công suất 600 MW.
Nhà thầu triển khai dự
án mở rộng này là Tập
đoàn Công nghiệp nặng
Doosan (Đại Hàn), Tập
đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
điện 2 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương.
3‐ Dự án Khí ‐ Điện ‐ Đạm Cà Mau
Dự án này được Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) làm
chủ đầu tư. Hai nhà máy điện có công suất tổng cộng là 1500 MW và
nhà máy đạm (urea) có công suất 800.000 tấn/năm. Tổng vốn dự
kiến lên đến 1,4 tỷ USD. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm
2009 (dự án khí hoàn thành 2006, dự án điện hoàn thành 2008 và dự
án đạm hoàn thành năm 2009).
Công trình Nhà máy nhiệt điện: Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam. Tổ hợp Torishima (Hồng Kông) ‐ Colenco (Thụy Sĩ)/EDF (Pháp) ‐
LILAMA 18. Nhà thầu phụ gói 4 (phần xây dựng): Vinci (Pháp)/CSB
(Việt Nam).
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Công trình bao gồm hai nhà máy nhiệt điện, 4 lò thu hồi nhiệt do tập
đoàn Doosan (Đại Hàn) cấp. Nhà máy Cà Mau 1 có DTSD: 20,4 ha;
khởi công: 09/4/2006; vận hành thương mại: 20/3/2008. Nhà máy Cà
Mau 2 có DTSD: 9,5 ha; khởi công: 09/4/2006; vận hành thương mại:
13/12/2008. Khánh thành cả hai nhà máy: 27/12/2008
4‐Nhiệt điện Sông Hậu
Dự án Trung tâm
nhiệt điện Sông Hậu
được xây dựng trên
diện tích 360ha, tại
cụm công nghiệp Phú
Hữu A, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu
Giang. Dự án có tổng
công suất thiết kế
5.200MW, sẽ được
chia làm 3 giai đoạn (GĐ), GĐ1 sẽ xây dựng NMNĐ Sông Hậu 1 có
công suất 1.200 MW, GĐ 2 và 3 sẽ xây dựng 2 NMNĐ có công suất
mỗi nhà máy là 2.000MW.
NMNĐ Sông Hậu 1 có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy
(2x600MW), diện tích xây dựng 115ha do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện lực Dầu Khí Sông Hậu 1 là đại diện
chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý dự án. Tổng Công ty Lắp máy
Việt Nam (Lilama) làm Tổng thầu EPC. Dự kiến sẽ được đưa vào vận
hành năm 2019.
Theo thông tin cuối gần nhất, dự án NMNĐ Sông Hậu 2 đang trong
đang trong giai đoạn hoàn tất các thỏa thuận cuối cùng trước khi bắt
đầu thực hiện.
5‐Nhiệt điện Kiên Lương
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Nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1 được Chính phủ đồng ý cho Itaco
thực hiện vào năm 2008 có quy mô 4.400‐5.200 MW.
Theo kế hoạch, cuối năm 2013, NMNĐ Kiên Lương 1 có công suất
1.200 MW phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia nhưng hiện nay trên
công trường vẫn còn ngổn ngang, bừa bộn. Sau nhiều lần chính
quyền thúc giục, dự án đã chính thức khởi động lại sau một thời gian
dài trì trệ và còn trong thời gian xây dựng.
6‐Nhiệt điện Long Phú
Trung tâm nhiệt điện Long Phú được Bộ Công Thương phê duyệt vào
năm 2007, có 3 dự án NMNĐ đốt than với tổng công suất là
4.400MW.
Ngày 7/9/2015, tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Ban
Quản lý Dự án Điện lực Long Phú 1 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam và Liên doanh nhà thầu Power Machines‐PTSC đã tổ chức
lễ khởi công đóng cọc đại trà NMNĐ Long Phú 1. Dự án gồm 2 tổ máy
có công suất 1.200MW. Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ được đưa vào
vận hành thương mại vào năm 2018.
Nhà máy Long Phú 2 có tổng công suất 1.200 MW, dự kiến năm 2019
sẽ đi vào hoạt động. Và Long Phú 3 dự định sẽ đi vào hoạt động năm
2020.
7‐Nhiệt điện Duyên Hải
Trung tâm điện lực Duyên Hải (Trà Vinh) có tổng công suất khoảng
4.400MW. Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 cũng đã được khởi công vào
tháng 12/2012. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.245 MW
(2×622,5 MW)
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Ngày 13/12/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty
Phát điện 1 đã khởi công xây dựng NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, gồm
1 tổ máy công suất 660 MW và bến cảng số 2.
Ngoài ra, còn nhiều nhà máy nhiệt điện nằm trong dự án như: Nhiệt
điện Phú Mỹ gồm Phú Mỹ 1, 2‐1, 2‐2, 3 và 4, với tổng công suất 3.900
MW. Nhà máy đặt tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu.
8‐Nhiệt điện Ô Môn:
Trung tâm nhiệt điện Ô Môn được quy hoạch với tổng công suất (CS)
2.800MW với các dự án Ô Môn 1 (CS 660MW), Ô Môn 2 (CS
720MW), Ô Môn 3 (CS 700MW) và Ô Môn 4 (CS 720MW).
9‐Nhiệt điện Quỳnh Lập:
Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 2
(quy mô 2x600MW/nhà máy).
Ngoài ra còn có NMNĐ Hải Hậu, Thái Bình, Nghi sơn, Nhơn Trạch, Hải
Phòng, Quảng Ninh v.v…
1‐Nhà máy nhiệt điện Cần Giuộc – Long An
Người dân tại xã Phước
Vĩnh Đông ở huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An và
Hiệp Phước của huyện
Nhà Bè, TPHCM không
khỏi lo lắng vì môi
trường sẽ bị ảnh hưởng
nặng nề trước thông tin
sẽ có nhà máy nhiệt điện tỷ đô mọc lên tại Cần Giuộc.
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Trung tâm nhiệt điện Long An nằm tại ấp Vĩnh Thạnh xã Phước Vĩnh
Đông, Cần Giuộc với diện tích gần 250 ha.
Theo Bộ Công Thương, ngày 18/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có
quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc
gia giai đoạn 2011‐2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII
điều chỉnh). Theo đó, tại tỉnh Long An sẽ phát triển 2 dự án nhà máy
nhiệt điện: Long An I (quy mô 2x600MW vận hành năm 2024‐2025)
và Long An II (quy mô 2x800MW vận hành năm 2026‐2027).
Hậu quả và nguy cơ hiện tại và tương lai
Các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Câu chuyện cá chết ở Vũng Áng xảy ra vào ngày 6/4/2016. Ngay sau
đó Hội Đồng hương Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vào ngày 19/4, cho rằng, rất có
thể cá biển chết là nguồn nước xả thải từ nhà máy nhiệt điện Vũng
Áng. Một nhà máy nhiệt điện rất lớn ở cụm công nghiệp nặng
Formosa Hà Tĩnh có cơ chế vận hành đảm bảo môi trường nhưng kế
hoặch này hoàn toàn bí mật đối với người dân và dư luận.
Vùng đất Kỳ Anh, biển
đẹp, hải sản tươi ngon,
trong quá trình mưu
sinh mấy chục năm
nay, người dân chưa
khi nào bắt gặp cảnh
tượng cá biển chết
hàng loạt sau khi nhà
máy nhiệt điện Vũng Áng vận hành?
Ngày 19/2/2017, nơi đây lại xuất hiện một khoảng nước màu đỏ dài
50 m ở biển Vũng Áng. Theo những người chứng kiến, dải nước chỉ
xuất hiện vài giờ, sau đó sóng đánh tan đi.
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Chúng ta còn nhớ, ngày từ ngày phát hiện cá chết, nhà máy gang
thép Hưng Nghiệp, Formosa chỉ mới vừa hoàn tất giai đoạn thử
nghiệm I, nghĩa là Lò cao số I để chế biến than thành than Coke. Cho
đến hiện tại (7/2017), giai đoạn II, vẫn còn trong giai đoạn xây dựng.
Có 3 giả thuyết làm cho cá chết hàng loạt và kéo dài nhiều ngày cũng
như cá chết tiếp tục theo dòng hải lưu xuôi Nam đến tận Phan Thiết.
Các nguyên nhân có thể tập trung vào các giả thuyết sau đây, căn cứ
vào các mẫu phân tích tuôn ra hải ngoại:
•
•
•

Cá chết do các thử nghiệm lò cao I, phế thải phóng thích ngoài
các khí thải độc hại, còn là Cyanide, Phenols, Ammonia, Muối Sắt
(II) v.v…;
Cá chết là do phế thải của các nhà máy nhiệt điện;
Và giả thuyết thứ ba có xác suất không nhỏ là TC dùng tàu bè
chở phế thải của hơn 50 nhà máy gang thép ở bên Tàu đổ vào
Vũng Áng?

Các nhà máy điện Vĩnh Tân
Một vụ nổ lớn diễn ra
tại nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 4,
huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận, hôm
7/3/2017 khiến hai
người bị phỏng 20%
và 35%. Bộ Công
Thương thông cáo cho hay: "Lúc 10:45 hôm 7/3 tại công trường Nhà
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và
lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy. Toàn bộ các tổ máy của
Vĩnh Tân 4 đã ngừng vận hành thử nghiệm từ ngày 24/2/2017."
Đã ngừng thử nghiệm từ ngày 24/2, mà nhà máy lại phát nổ ngày
7/3> Lạ thật!
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Nên nhớ, vào đầu tháng 11/2016, công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 xin
phép "nhận chìm" hơn
1,5 triệu m3 chất thải
xuống biển. Lượng chất
thải này gồm bùn, đất,
cát trong quá trình nạo
vét. Báo Việt Nam
tường thuật, diện tích
biển chứa lượng chất
thải này khoảng 30ha,
cách đất liền khoảng 3 hải lý và gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
Hôm 11/11, trả lời BBC từ Hà Nội, Tiến sĩ Chu Tiến Vĩnh, nguyên Phó
Tổng cục trưởng Thủy sản nói: "Tôi phản đối, vì vụ tràn lấp bùn này
sẽ ảnh hưởng nặng đến
khu bảo tồn biển cạnh
đó”. Tháng 7/2015, báo
Việt Nam tường thuật,
dự án Nhiệt điện Vĩnh
Tân 1 gần như hoàn
toàn do các doanh
nghiệp TC đầu tư. Đó là,
Cty Lưới điện Phương
Nam TC là chủ đầu tư
chính với 55% vốn góp và Cty Điện lực quốc tế TC góp 40% vốn, Tổng
công ty điện lực Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
chỉ góp 5% vốn.
Còn tại Cty Vĩnh Tân 2, vào ngày 27/4 cũng được UBND tỉnh Bình
Thuận khuyến cáo người dân gần khu vực bãi thải xỉ nhà máy tạm
thời không nên sử dụng nguồn nước ngầm (nước giếng) vào mục
đích tưới tiêu cũng như ăn uống.
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Kết quả phân tích nhiều mẫu thu tại bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân cho thấy hàm lượng chloride trong nước ngầm của 3/4
hộ dân vượt từ 1,2 lần đến 1,8 lần, hàm lượng tổng số muối tan
trong đất tại khu vực chùa Linh Sơn Tự (gần bãi thải xỉ) cho thấy đất
tại khu vực này không những mặn mà là rất mặn.
Tóm lại, trong số 90%
Tàu cộng nắm giữ,
20% là vốn góp của
các nhà đầu tư Tàu,
80% số tiền còn lại ‐
tương đương 1,4 tỷ
USD ‐ đến từ 5 ngân
hàng TC. Sau 4 năm
xây dựng, các Cty
Vĩnh Tân được vận
hành, kinh doanh bởi người Tàu trong 25 năm trước khi "bàn giao"
lại cho Việt Nam.
Các nhà máy vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, cho đến năm 2030, sẽ có 15
nhà máy nằm dọc theo tuyến sông Hậu từ thành phố Cần Thơ xuống
tỉnh Hậu Giang và tiếp ra đến cửa biển giữa hai tỉnh Sóc Trăng và Trà
Vinh. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện ở ĐBSCL đều dùng nhiên liệu
chính là than, số ít dùng dầu DO (Diesel Oil) và khí đốt.
Theo nghiên cứu của GreenID và UNDP (United Nations
Development Program) tại Việt Nam, trên phương diện phát triển
kinh tế, ĐBSCL là vùng kinh tế ít sử dụng điện vì đây là khu vực sản
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước, người dân
cũng đa phần là nông dân có thu nhập thấp và ở vùng nông thôn
chiếm 70% dân số. Nơi đây có đặc điểm đa dạng sinh học cao, nhiều
khu đất ngập nước, dự trữ sinh quyển, dự trữ quốc gia nên đặc biệt
nhạy cảm với ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí.
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Bên cạnh đó, các nhà máy nhiệt điện xây dựng ở gần bờ biển nên
nhiều nguy cơ hư hỏng do xâm thực biển rất cao. Một ví dụ điển
hình là Nhà máy nhiệt điện Duyên hải 1 ở Trà Vinh, khi xây dựng phải
hút cát ven biển để đắp nền cho nhà máy với khối lượng khổng lồ là
26 triệu m3 cát. Việc làm rút cát ven biển này cộng thêm diễn biến
của sự biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng sạt lở ven biển Trà Vinh
thêm trầm trọng mãnh liệt. Nhất là đoạn từ nhà máy và kéo dài cả
14km đường bờ biển chung quanh. Hệ quả là tỉnh Trà Vinh phải bỏ ra
hàng trăm tỉ đồng làm kè gia cố đường bờ để đối phó với xâm thực
biển đang xảy ra, nhưng đây lại chỉ là giải pháp tạm thời.
NMNĐ Sông Hậu 1: Sau khi
Chính Phủ và Bộ Công
thương yêu cầu đánh giá lại
toàn bộ thiết bị ở gói thầu
M05 – Hệ thống xử lý lưu
huỳnh thuộc dự án Nhà
máy Nhiệt điện Sông Hậu 1,
Tập đoàn dầu khí Việt Nam
vẫn kiến nghị lựa chọn nhà
thầu sử dụng nhiều thiết bị
có nguồn gốc từ TC.
Từ đó, có kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nhiệt
điện Kiên Lương của Tân Tạo. Cho đến nay, vấn đề vẫn còn đang dằn
co vì…các “nhóm lợi ích” chưa thỏa thuận với nhau trong các gói
thầu chung để “bôi trơn dự án”!
Cty nhiệt điện Duyên Hải
Cty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý, vận hành phát điện hai nhà máy 2
và 4.
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Trung tâm Điện lực Duyên Hải ở ấp Mù U, xã Dân Thành (thị xã
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) được quy hoạch 4 nhà máy, tổng công suất
khoảng 4.415 MW.
Tổng vốn đầu tư hơn 5
tỷ USD, diện tích
878,91ha. Hiện nay đã
có 2 nhà máy hoạt
động là nhà máy nhiệt
điện Duyên Hải 1 và 3.
Công ty Nhiệt điện
Duyên Hải quản lý, vận
hành phát điện 2 nhà
máy này. Tuy rằng chỉ mới có 2 nhà máy hoạt động trong năm qua
nhưng đã thải ra môi trường hàng triệu tấn tro xỉ.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 có 2 tổ máy, tổng thầu EPC là Tập
đoàn Điện khí Đông Phương – TC, phát điện thương mại từ tháng 1‐
2016. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 có 2 tổ máy, tổng thầu EPC là
Công ty Chenda – TC, đốt dầu lần đầu để thử nghiệm vào tháng 8‐
2016.
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải
1 sử dụng than cám 6A trong nước, sau khi đốt sẽ để lại khoảng 30%
tro xỉ, mỗi ngày thải ra 4.500 – 5.000 tấn, mỗi năm chừng 1,8 triệu
tấn. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 có công nghệ tốt hơn và sử
dụng than nhập khẩu nên sau khi đốt, lượng tro xỉ để lại 7% – 8%,
thải ra 664 tấn/ngày, chừng 240.000 tấn/năm.
Tổng cộng, 2 nhà máy mỗi năm thải ra hơn 2 triệu tấn tro xỉ than. Dự
kiến 2 năm nữa, nếu không có giải pháp tiêu thụ thì bãi tro xỉ tại
Trung tâm Nhiệt diện Duyên Hải sẽ đầy tràn và sẽ gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng. Không những vậy, chúng ta còn đối mặt với
nguy cơ Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải trở thành căn cứ của TC
thông qua Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 do Cty Janakuasa của
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Malaysia đầu tư theo hình thức BOT, nhưng thực sự Cty trên cũng là
một Cty TC.
Nhiệt điện Quảng Ninh
Nhiệt điện Quảng Ninh là một trong 3 công ty nhiệt điện lớn nhất
miền Bắc, tuy nhiên đang ở trong tình trạng lỗ lũy kế tới 1.484 tỷ
đồng
(tính
đến
31/12/2016). Riêng về
phế thải lỏng và rắn, đặc
biệt là rỉ than và bụi than
đã được đổ thẳng vào
vịnh Bắc Việt, ngay từ
ngày bắt đầu hoạt động.
Vào năm 2005, chính Hải
Học Viện Nha Trang đã
ước tính là trên 50% san hô bị tiêu hủy và hệ sinh thái biển ở Vịnh Hạ
Long bị ô nhiễm trầm trọng. Dĩ nhiên, là tình trạng ngày càng tệ hại
cho đến hôm nay. Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP)
tính toán cứ mỗi Km2 rạn san hô mang lại lợi ích kinh tế 600.000
USD/năm. Nếu đánh mất thì chi phí khôi phục cao hơn rất nhiều lần.
Cụ thể như trường hợp của Maldives, trước đây họ phá hủy rạn san
hô để phục vụ phát triển; bây giờ để khôi phục rạn san hô dọc bờ
biển phải tốn đến 10 triệu USD/km.
C – Thay lời kết
CSBV vừa lấy quyết định chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí với
một Cty Tây Ban Nha do sức ép của TC, và chấp nhận bồi thường 1,1
tỷ Mỹ kim do việc xóa hợp đồng trên. Điều nầy chứng minh thêm
một lần nữa, Hán ngụy rắp tâm chấp nhận làm…nô lệ cho Hán tộc.
Trên đây là sơ lược một số nhà máy nhiệt điện than tiên khởi đã và
đang cũng như dự kiến hình thành cho Quy hoạch điện VII của Việt
Nam. Trước mắt, Việt Nam sẽ phải đối diện với những vấn nạn, hậu
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quả cùng nguy cơ hủy diệt môi trường một cách khốc liệt. Giám đốc
Điều hành Trung tâm sáng tạo Xanh (GreenID), đại diện cho Liên
minh Năng lượng Bền vững là Bà Ngụy Thị Khanh, đã cảnh báo nguy
cơ ô nhiễm môi trường biển là không thể tránh được trong việc khai
thác nhiệt điện than gần bờ biển.
Chiến lược phát triển ngành điện của Việt Nam theo Quy hoạch điện
VII, nhiệt điện than sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển
năng lượng. Cụ thể, tổng sản lượng nhiệt điện than chiếm tỷ lệ
49,3% vào năm 2020, ước tính sẽ tăng 55% vào năm 2025. Vào năm
2030, Việt Nam sẽ có tổng cộng 64 nhà máy nhiệt điện than có công
suất tổng cộng 55.300 MW, cho sản lượng 304 tỉ KWh, chiếm 53,2%
tổng sản lượng điện, tiêu thụ 129 triệu tấn than.
Theo nghiên cứu của Liên minh Bảo vệ Nguồn nước Quốc tế, để sản
xuất 1MWh điện thì một nhà máy điện than, cần tới 4.163 lít nước.
Còn Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam khẳng quyết nếu tất
cả 14 nhà máy điện than tại ĐBSCL hoạt động thì mỗi ngày sẽ thải ra
môi trường 70 triệu m3 nước nóng 40oC. Điều này sẽ tác hại trầm
trọng đến hệ sinh thái dưới nước và các loài thủy sản cũng như sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và văn hóa sông nước của hàng
triệu người sống ven sông, ven biển gần nhà máy điện than trong
vùng.
Nhiệt điện than gây ô nhiễm không khí, nước, đất, các bệnh đường
hô hấp, ung thư, là nguồn phát các chất nguy hại như thủy ngân,
selenium, arsenic, chì, cadmium, kim loại nặng, phát ra tro bụi, gây
mưa axit, phá hủy nền nông nghiệp, ngư nghiệp, gây hiệu ứng nhà
kính, làm trái đất nóng lên, thay đổi khí hậu… Các tổ chức quốc tế
đưa ra ước tính rằng mỗi KWh nhiệt điện than làm tốn chi phí y tế
đến 0,17 đô la Mỹ.
Một điều quan trọng hơn nữa là nhiệt điện than dự phần rất lớn vào
việc hủy hoại môi trường biển. Vì nhiệt điện than cần một lượng
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nước rất lớn cho hệ thống làm mát nên các nhà máy có xu hướng đặt
ven biển. Bên cạnh đó, các nhà máy đặt gần biển để thuận lợi cho
việc nhập cảng than.
Theo số liệu được tổ chức CHANGE thu thập, trung bình 3,5 phút,
một nhà máy nhiệt điện than 500 MW sẽ hút lên một lượng nước đủ
để chứa trong một bể bơi tiêu chuẩn Olympic (2.500 m3) để làm mát
hệ thống. Sau đó nước được trả lại sông, hồ, biển với nhiệt độ cao
hơn nước đầu vào từ 8º đến 130ºC [8 đến 130 độ C] khiến môi trường
sống của các sinh vật biển như cá, tôm, tảo, san hô… bị ảnh hưởng
nặng. Việc hút nước vào hệ thống làm mát máy biến điện giết chết
rất nhiều cá, làm cá bị nghiền nát và luộc chín trong các màng lọc hệ
thống. Ở Mỹ, nhà máy điện than Bayshore tại bang Ohio giết 60 triệu
tấn cá lớn mỗi năm, nhà máy Huntley ở New York làm kẹt 96 triệu
tấn cá mỗi năm trong hệ thống làm mát của họ.
Kết quả nghiên cứu do nhóm nghiên cứu của trường Đại học Harvard
về “Các tác động liên quan đến sức khỏe do gia tăng phát thải từ
than” tại Việt Nam, lần đầu công bố cho rằng, mỗi năm có khoảng
4.300 người Việt chết yểu liên quan đến nhiệt điện than. Dự báo, khí
thải than ở Việt Nam sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030. Nếu không cắt
giảm, lượng khí thải được dự báo này có thể dẫn tới cái chết của hơn
25 ngàn người mỗi năm.
Nên nhớ, TC đã chế
tạo ra những trang
thiết bị với công nghệ
“cổ lỗ sỉ” cho hàng
ngàn dự án không
thực hiện nữa, bây
giờ trở thành vô dụng
và không giá trị cho nên họ đã chuyển sang Việt Nam. CSBV đã không
nhìn thấy lý do đó, nhưng vì tham lam mà cúi đầu làm hán ngụy để
chấp nhận làm một bãi rác công nghiệp “vĩ đại” cho TC.
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Nếu để ý, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, tại các vị trí hiểm yếu của
nước ta đều đã “mọc lên” hàng loạt công trình nhạy cảm có bàn tay
của TC, như những dự án ở khu Quảng Ninh, Hải Phòng, Cửa Lò,
Nghệ An, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Cửa Việt (Quảng Trị), Lăng Cô (Thừa
Thiên – Huế), Hải Vân (Đà Nẵng, Vĩnh Tân (Bình Thuận) và mới đây là
Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2(tỉnh Hậu Giang).
Tất cả, phải chăng TC đang tìm cách chiếm đoạt những vị trí hệ trọng
về an ninh và quốc phòng dọc theo bờ biển Việt Nam thông qua các
dự án kinh tế trá hình?
Và một khi có chiến tranh xảy ra, những vị trí này vừa thuận tiện cho
việc nội công ngoại kích, cho việc đổ bộ, và cũng vừa có lợi cho việc
chia cắt Việt Nam thành nhiều mảng, chận đứng sự tiếp viện của Việt
Nam từ các địa phương khác.
Với dã tâm thôn tính Việt Nam của TC đã từng diễn ra trong lịch sử,
có phải TC đang biến các trung tâm nhiệt điện này thành những căn
cứ quân sự trá hình, dùng người lính làm công nhân, từ đó làm bàn
đạp khống chế toàn khu vực miền Nam?
Tuổi Trẻ Việt Nam và toàn dân hãy thể hiện Tinh thần chống Bắc
thuộc của tiền nhân.
Hỡi những người con dân Việt!!!
Hãy cùng đứng lên bảo vệ non sông!!!
Giờ “Hành Động” đã điểm!
Mai Thanh Truyết
Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam – VEPS
Bài viết nầy có thể trả lời cho bạn đọc lý do tại sao người dân Phan Rí
nổi lên trong ngày 10‐6‐2018 vừa qua.
Phụ chú:
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Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung
Quốc
31/03/2016
• Lê Anh Hùng
Mưu đồ thâm độc của Trung Nam Hải
Hàng ngàn năm nay, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi dã tâm thôn
tính Việt Nam. Đó là thực tế mà có lẽ người Việt Nam nào cũng nhận
ra, qua những bài học lịch
sử, qua những gì đã và
đang diễn ra ở Biển Đông
cũng như trên dải đất
hình chữ S này.
Vị trí xã Dân Thành, nơi
đặt Trung tâm Nhiệt điện
Duyên Hải, trên bản đồ.
Trong một bài viết gần đây, chúng tôi đã vạch rõ mưu đồ của Trung
Quốc nhằm hiện thực hoá cuồng vọng thôn tính Việt Nam trong bối
cảnh khu vực và thế giới đầu thế kỷ 21, khi một cuộc chiến giữa Việt
Nam với Trung Quốc không chỉ trên Biển Đông mà cả trên đất liền là
khó tránh khỏi: tạo ra nhiều gọng kìm hòng kiềm toả và bóp nghẹt
Việt Nam từ mọi phía – biên giới phía bắc, biên giới Lào ‐ Việt, biên
giới Campuchia ‐ Việt Nam, Biển Đông và vùng duyên hải Việt Nam.
Nếu chiến lược đó được triển khai thành công, một khi chiến sự xẩy
ra, Việt Nam sẽ bị chia cắt thành nhiều phần tại những vị trí xung yếu
ven biển mà Trung Quốc đã chiếm lĩnh được thông qua các dự án
kinh tế trá hình. Phối hợp với những căn cứ duyên hải là những căn
cứ tương ứng giáp biên giới Lào – Việt và Camphuchia – Việt Nam để
tạo nên những gọng kìm hòng bóp nghẹt Việt Nam.
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Trong thời chiến, chống lại một đội quân xâm lược hùng mạnh bậc
nhất thế giới với âm mưu hiểm độc như thế, có thể nói, Việt Nam
chưa đánh đã thua.
Trong thời bình, những căn cứ quân sự trá hình đó chẳng khác nào
những mũi dao gí vào những tử huyệt trên khắp cơ thể, khiến Việt
Nam rơi vào thế yếu trong các cuộc thương lượng, mặc cả với đối
phương.
Hiện nay, Campuchia gần như đã trở thành đồng minh công khai của
Trung Quốc, trong khi Lào thì dần hờ hững với Hà Nội và ngả về phía
Bắc Kinh. Bản thân Lào cũng đang đứng trước nguy cơ bị “Hán hoá”,
với nhan nhản người Tàu cùng các “dự án” của họ trên khắp đất
nước, đặc biệt là dọc biên giới Lào – Việt. Trung Quốc đã mưu tính
làm một con đường chạy suốt từ Vân Nam cho đến tận Tây Nguyên,
nơi được coi là “nóc nhà Đông Dương”, một vị trí chiến lược vô cùng
quan trọng của cả bán đảo Đông Dương.
Nhờ khai thác triệt để các nhân tố Trung Quốc trong ban lãnh đạo
Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm lĩnh được hoặc đang tìm cách chiếm
lĩnh nhiều vị trí xung yếu nằm ở các vùng duyên hải của Việt Nam
như Vũng Áng (Hà Tĩnh),Cửa Việt (Quảng Trị), Lăng Cô (Thừa Thiên –
Huế), Hải Vân, Đà Nẵng hay Vĩnh Tân (Bình Thuận), v.v., cùng hàng
trăm ngàn ha rừng đầu nguồn biên giới khác.
Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải: những dấu hiệu đáng ngờ
Mới đây, chúng tôi lại phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy một căn cứ
ven biển vô cùng nguy hiểm khác của Trung Quốc ở Việt Nam đang
dần dần lộ diện. Đó là Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải ở xã Dân
Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện chạy
than, nằm ngay bên bờ biển, có tổng diện tích lên tới 878,91ha, cách
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Tp Trà Vinh khoảng 45km về hướng Đông Nam và cách Tp Hồ Chí
Minh khoảng 250km.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 gồm 2 tổ máy, với tổng công suất
1.245MW. Dự án do Tổng Cty Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu
tư và Tập đoàn Điện lực Đông Phương (Dongfang Electric
Corporation Ltd. – DEC) của Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Tổng
mức đầu tư của dự án vào khoảng 1,6 tỷ USD, trong đó Ngân hàng
Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho vay 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng
của EVN. Nhà máy khởi công ngày 19/9/2010 và chính thức đưa vào
vận hành thương mại đầu tháng Hai vừa qua.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 gồm 2 tổ máy, với công suất
600MW mỗi tổ. Tổng mức đầu tư của dự án là 2,4 tỷ USD, do công ty
Janakuasa Sdn. Bhd của Malaysia làm chủ đầu tư theo hình thức BOT
(Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao). Hợp đồng thực hiện dự án
giữa Bộ Công thương Việt Nam và nhà đầu tư Malaysia đã được ký
kết tại Hà Nội ngày 29/12/2015.
Tờ The Star của Malaysia ngày 30/12/2015 đưa tin, công ty Huadian
Engineering của Trung Quốc đã được chỉ định làm tổng thầu EPC của
dự án. (Huadian Engineering là một doanh nghiệp nhà nước thuộc
Tập đoàn Hoa Điện – Huadian Corporation – của Trung Quốc.)
Chuyên trang tài chính CAFEF.vn ngày 20/4/2011 lại cho biết: Theo
tin từ Thông Tấn Xã Malaysia, Huadian Engineering đã bảo lãnh chi
trả cho Janakuasa để thực hiện dự án này. Giá trị dự án ước tính vào
thời điểm đó là 1,5 tỷ USD, trong khi mức bảo lãnh chi trả của
Huadian Engineering là 1,59 tỷ USD, nghĩa là Janakuasa không phải
bỏ ra một xu nào cả.
Theo trang China.org.cn của Trung Quốc, hợp đồng thực hiện tổng
thầu dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 giữa Janakuasa và Huadian
Engineering đã được ký kết tại Kuala Lumpur ngày 28/4/2011 dưới
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sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng
Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 gồm 2 tổ máy, với tổng công suất
1.244MW. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 1,5 tỷ USD, trong đó
85% là vốn vay của 3 ngân hàng Trung Quốc (Ngân hàng Trung Quốc
– Bank of China, Ngân hàng Công thương Trung Quốc – ICBC, Ngân
hàng Phát triển Trung Quốc – CDB), 15% còn lại là vốn đối ứng của
EVN. Dự án do liên danh 4 nhà thầu của Trung Quốc là CHENGDA –
DEC – SWEPDI – ZEPC làm tổng thầu EPC và được khởi công vào ngày
8/12/2012.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng gồm 1 tổ máy 660MW. Dự
án được khởi công ngày 13/12/2014, do EVN làm chủ đầu tư và tập
đoàn Sumitomo Corporation của Nhật Bản làm tổng thầu EPC. Tổng
mức đầu tư của dự án là 1,082 tỷ USD, trong đó 85% vốn vay thương
mại nước ngoài và 15% vốn đối ứng của EVN.
Ngoài 4 nhà máy nhiệt điện, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải còn
một dự án quan trọng nữa là cảng biển. Ngày 21/4/2013, Dự án Cảng
biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải đã được khởi công. Theo báo
Hà Nội Mới, đây là một cảng biển nước sâu, với tổng diện tích mặt
nước 427,1ha; giá trị gói thầu EPC là hơn 88,1 triệu USD và hơn
2.324 tỷ VND, bao gồm 15% giá trị vốn đối ứng do EVN thu xếp và
85% vốn dự kiến vay của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).
Dự án do Tổng Cty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (China
Communications Construction Company Ltd.) làm tổng thầu EPC.
Như vậy, trong 5 dự án chính của Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải thì
có đến 4 dự án do Trung Quốc vừa cho vay vốn vừa làm tổng thầu
EPC (ba nhà máy nhiệt điện 1+2+3 và hải cảng nước sâu).
Theo quy hoạch ban đầu, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải chỉ có 3
nhà máy nhiệt điện. Dự án thứ tư, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3
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mở rộng, là một dự án nhỏ, công suất chỉ bằng ½ một trong ba nhà
máy trên, và mới được bổ sung sau này. Lý do xem ra là vì người ta
tránh bị dư luận dị nghị khi cả 3 dự án nhiệt điện cùng dự án cảng
nước sâu của một trung tâm nhiệt điện quan trọng tầm cỡ quốc gia
lại đều do Trung Quốc cấp vốn và làm tổng thầu.
Người Trung Quốc làm gì cũng có tính toán. Việc Thủ tướng Trung
Quốc đích thân cho phép một doanh nghiệp nhà nước cấp số vốn lên
tới hàng tỷ USD cho một doanh nghiệp nước ngoài để thực hiện dự
án ở một nước thứ ba rồi chính họ lại làm tổng thầu dự án đó rõ
ràng là không bình thường. Nói theo ngôn ngữ dân gian thì trong vụ
này công ty Janakuasa hoàn toàn “tay không bắt giặc”, hoàn toàn
theo sự “đạo diễn” của người Trung Quốc, bởi ngay cả người giao dự
án đó cho họ – PTT Hoàng Trung Hải – cũng là người Trung Quốc nốt.
Hiểm hoạ Trung Quốc mang tên Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải.
Tại sao người Trung Quốc lại phải núp bóng một công ty Malaysia để
vừa cung cấp vốn vừa làm tổng thầu một dự án nhiệt điện ở Việt
Nam?
Vì chính phủ Việt Nam chuộng thiết bị của Pháp (hãng Alstom của
Pháp sẽ là nhà cung cấp thiết bị chính) hơn của Trung Quốc ư? Nếu
vậy thì phải giải thích thế nào khi hầu hết các nhà máy nhiệt điện và
thuỷ điện của Việt Nam đều do Trung Quốc làm tổng thầu và cung
cấp thiết bị? Hay là vì Huadian Engineering không cạnh tranh nổi với
Janakuasa để được chính phủ Việt Nam giao thực hiện dự án? Lý do
này lại càng khó thuyết phục, không chỉ bởi các công ty Trung Quốc
là những “bậc thầy” trong việc đấu thầu “theo cách của Việt Nam”
mà quan trọng hơn, như chúng tôi đã nhiều lần chỉ rõ, họ còn nhận
được sự ưu ái đặc biệt của ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng gốc
Tàu phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành điện lực.
Vậy lý do khả dĩ nhất nằm ở đâu?
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Xin thưa, lý do nằm ở chỗ: 3 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên
Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng đều do EVN làm chủ đầu tư; các nhà
thầu Trung Quốc sau khi hoàn thành hợp đồng tổng thầu sẽ bàn giao
nhà máy để EVN vận hành. Trong khi đó, Duyên Hải 2 lại là dự án
BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao); sau khi xây dựng xong
nhà máy, nhà đầu tư sẽ tiến hành kinh doanh trong một khoảng thời
gian trước khi chuyển giao nguyên trạng cho chính phủ Việt Nam.
Nghĩa là, chủ đầu tư dự án Duyên Hải 2 sẽ tiếp tục ở lại khu vực dự
án trong hàng chục năm sau khi hoàn tất giai đoạn xây dựng nhà
máy.
Với diện tích lên tới 878,91ha, nằm ngay bên bờ Biển Đông, cách
không xa cửa sông Hậu và cửa sông Cổ Chiên, Trung tâm Nhiệt điện
Duyên Hải rõ ràng là một vị trí hết sức xung yếu về an ninh quốc
phòng. Đây là khu vực thuận lợi cho lực lượng xâm nhập từ biển vào,
hoặc đổ bộ hoặc theo đường thuỷ tiến vào miền Tây Nam Bộ qua hai
cửa sông chính nói trên. Nếu kiểm soát được khu vực này, Trung
Quốc có thể phối hợp với lực lượng nằm vùng ở khu vực Campuchia
tiếp giáp biên giới tây nam Việt Nam (hoặc thậm chí với quân đội của
một Campuchia đang nuôi tham vọng đòi lại Nam Bộ) để tạo thành
một gọng kìm nguy hiểm uy hiếp Việt Nam.
Không còn nghi ngờ gì, vị trí chiến lược của Trung tâm Nhiệt điện
Duyên Hải khiến Trung Quốc hết sức thèm muốn. Tuy nhiên, với một
khu vực nhạy cảm như thế thì việc một công ty Trung Quốc được
giao thực hiện dự án BOT rồi “cắm chốt” ở đấy trong hàng chục năm
sẽ khó tránh khỏi bị dư luận dị nghị rồi bóc mẽ. Vì thế, núp bóng một
công ty Malaysia để đạt được mục đích của mình là một kế sách rất
quỷ quyệt, thể hiện đúng ‘thương hiệu’ “thâm như Tàu” của các ông
chủ Trung Nam Hải. Điều này lại càng thuận lợi bởi ông Ti Chee Liang,
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Janakuasa, đồng thời là người đại diện
pháp luật của Cty TNHH Janakuasa Việt Nam, là một người Hoa.
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Chúng tôi cũng đã từng vạch trần âm mưu xảo quyệt của Trung Quốc
là lập các công ty ma ở Mỹ hay Singapore rồi lấy pháp nhân của
chúng để đầu tư vào những dự án nằm ở những vị trí xung yếu tại
Việt Nam như Silver Shores ở Đà Nẵng, Lăng Cô ở Thừa Thiên ‐ Huế,
hay Bãi Chuối ở đèo Hải Vân.
Rõ ràng, nếu không có gì thay đổi, Trung Quốc sẽ trở thành chủ đầu
tư thực tế của dự án Duyên Hải 2 theo ít nhất 1 trong 3 cách thức
hoàn toàn hợp pháp và rất khó kiểm soát sau đây: (i) Janakuasa
thành lập một liên doanh với Huadian Engineering để thực hiện dự
án rồi đến lúc “rút êm” khỏi liên doanh (trên thực tế họ chẳng phải
bỏ ra một cắc nào bởi tổng thầu Huadian Engineering đã bảo đảm
thanh toán toàn bộ chi phí); (ii) sau khi dự án Duyên Hải 2 hoàn
thành và đi vào hoạt động, Janakuasa sẽ bán dự án cho tổng thầu
kiêm chủ nợ Huadian Engineering để “cấn nợ”; và (iii) Huadian
Engineering mua cổ phần của Janakuasa.
Giống như Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, khi lựa chọn một khu vực
ven biển thuộc xã Dân Thành để đặt một trung tâm nhiệt điện lớn,
người ta đã bỏ qua hai tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá một dự
án là kinh tế và môi trường. Địa điểm đặt các nhà máy cách các trung
tâm tiêu thụ điện năng chính hàng trăm km sẽ khiến tỷ lệ hao hụt
điện năng cao. Hiện tượng tro bụi phát tán do gió và nguy cơ các
chất độc trong xỉ than ngấm vào mạch nước ngầm sẽ khiến vùng đất
và vùng biển xung quanh các nhà máy khó tránh khỏi bị ô nhiễm
nặng nề, ảnh hưởng đến cả môi sinh lẫn kinh tế, đặc biệt là ngư
nghiệp và du lịch.
Với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, ông Hoàng Trung Hải là
người có tiếng nói quyết định đối với các dự án điện nói riêng và các
công trình trọng điểm quốc gia nói chung.
Không chỉ trao an ninh năng lượng của Việt Nam vào tay Trung Quốc
thông qua hàng loạt dự án nhiệt điện và thuỷ điện do Trung Quốc
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làm tổng thầu, giúp hình thành nên những “phố Tàu” nhan nhản trên
khắp Việt Nam[i], ông Hoàng Trung Hải còn lập được những chiến
công hiển hách hơn cho quê hương là biến các trung tâm nhiệt điện
quốc gia như Vĩnh Tân hay Duyên Hải thành những căn cứ vô cùng
lợi hại của Trung Quốc.
Như để “tưởng thưởng” cho những “thành tích” vô tiền khoáng hậu
đó, sau Đại hội XII, ngài Phó Thủ tướng gốc Tàu này đã chễm chệ
trong ban lãnh đạo tối cao của Đảng CSVN, trở thành Bí thư Thành uỷ
Hà Nội, và tràn đầy cơ hội tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng hoặc Tổng
Bí thư trong những năm tới.
__________
Ghi chú:
[i] Mới đây, một loạt tờ báo chính thống đã phải lên tiếng về hiểm hoạ “phố
Tàu” xung quanh Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải: VietNamNet ngày 12/3
đăng bài “‘Xóm Trung Quốc’ ở Trà Vinh”; VTC News ngày 13/3/2016 đăng
bài “Lạc vào khu ‘phố Trung Quốc’ ở Trà Vinh”; tờ Đời sống & Pháp luật
ngày 19/3 đăng bài “Cận cảnh ‘phố người Trung Quốc’ ở Trà Vinh và bài
toán an ninh”, v.v.
*Bài liên quan: Thư ngỏ gửi ĐBQH Dương Trung Quốc về vụ tố cáo Bí thư
Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Tiến sĩ thân kính
Xin cảm ơn Tiến sĩ đã gởi cho một bài viết phong phú nội dung, cho độc giả
một cái nhìn toàn diện về các nhà máy nhiệt điện than ở VN. Đây không chỉ
là một hiểm họa về môi trường sức khỏe, nhưng còn là một hiểm họa về an
ninh quốc phòng, vì phần lớn chủ thầu đều là Tàu cộng.
Nhà cầm quyền CSVN vừa ngu dốt vừa tham lam vừa vô trách nhiệm nên
không thấy được những mối nguy to lớn đó cho hiện tại và tương lai của
Đất nước.
Cũng xin cảm ơn Tiến sĩ đã dùng câu phát biểu tầm thường của tôi để mở
đầu cho bài viết.
Thân kính
Lm P.Phan Văn Lợi.

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

181

Thư Cho Con Tập 32

Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5
Giải pháp đề nghị
Bài phát biểu trong Hội
thảo “Hiểm họa mất
nước & Giải pháp cứu
nước” ngày 13/10/2018
tại Houston do Việt 2000
Foundation tổ chức
Kể từ khi tiến chiếm miền
Nam của CS Bắc Việt
ngày 30 tháng 4, 1975, chúng ta ngày càng thấy lộ rõ tính nô lệ Trung
Cộng (TC) của những người lãnh đạo đất nước. Cuộc chiến “có tiếng
súng” nổ ra ở biên giới Việt‐Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979 chỉ là
sự khởi đầu cho tiến trình Bắc thuộc lần thứ năm của TC. Cuộc chiến
không phải chấp dứt 10 ngày sau đó, mà vẫn tiếp tục day dẳn dọc
theo biên giới mãi cho đến năm 1988 qua sự quy phục hoàn toàn của
CS Bắc Việt khi TC tiến chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Và cuộc chiến
không tiếng súng
bắt đầu.
Và các hiệp ước
biên giới được hai
bên ký kết (theo
lịnh của TC) như
sau: Hiệp định biên
giới VN‐TC ngày 30‐
12 ‐1999, VN buộc phải nhượng cho TC 720 km2 đất liền. Hiệp định
vịnh Bắc Bộ ngày 25‐12‐2000, VN buộc phải nhượng cho TC 11.000
km2 mặt biển vịnh Hạ Long. Từ đó:
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Cột mốc biên giới O Km đã được chính thức cấm vào phía Nam
của Ải Nam Quan và cách ải 280 m;
• Thác Bản Giốc trở thành
một trung tâm du lịch do
TC quản lý;
• Đến nay, 9 tỉnh phía Bắc
dọc biên giới Việt ‐ Trung
đã cho Hán Tàu thuê 50
năm hơn 306.000 hecta
đất, chiếm hầu hết những
vị trí chiến lược rất hệ
trọng ở miền Bắc, như căn
cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính Trị đảng Việt Nô Cộng ẩn náu trong
giai đoạn chiến tranh năm
1979. Phạm Minh Chính, Bí thư
tỉnh Quảng Ninh từ tháng 8‐
2011, đã cho TC thuê vài khu
vùng Móng Cái đến 120 năm!
Từ 2008, Việt Nô Cộng ngu dại
và tham dốt, miễn hộ chiếu cho
người Tàu Chệt tự do vào toàn
lãnh thổ Việt Nam, mỗi ngày
hơn 10 ngàn Tàu Chệt!
• Quan trọng hơn cả là sự hiện diện của
người thiểu số Tày dọc theo chiều dài biên
giới Việt‐Trung phía Tây tới tận tỉnh
Quảng Ðông. Người Tày có khuynh hướng
thân TC và đã được TC khuyến dụ như là
một đạo quân thứ năm của TC một khi có
chiến tranh xảy ra.
• Ngày 14‐10‐2011 cờ 6 sao của Tàu Ác
Cộng đã chính thức xuất hiện trên VTV.
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Ngày 21‐12‐2011 và các lần sau, khi Tập Cận Bình và các lãnh đạo
Tàu Ác Cộng qua Hà Nội, hàng trăm thiếu nhi Hà Nội cầm cờ 6
sao của Tàu Ác Cộng chào đón.
Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2018‐19 có in hình bản đồ Lưỡi bò
9 khúc và sách tập vẽ và sơn màu hoàn toàn chú thích bằng tiếng
Tàu, mặc dù Phó thủ tướng CSBV, Vũ Đức Đam chính thức cho
biết trong hội thảo về Dự thảo luật Giáo dục ngày 12/9, là chưa
áp dụng lúc nầy?
Và vào cuối tháng 8/2018, thông tư Nhân dân tệ hóa biên giới
phía Bắc của Ngân hàng
nhà nước ra đời ngay
sau chuyến công du của
Trần Quốc Vượng,
Thường trực Ban Bí thư,
sang Bắc Kinh. Kết quả
“đi chợ Lạng Sơn tiêu
tiền Trung cộng”. Thật
ra việc nầy đã xảy ra với
9 tỉnh miền Bắc từ năm
2011 rồi. Nên nhớ, những cuộc buôn bán “tiểu ngạch” nầy giữa
Việt Nam và TC chiếm từ 20 đến 30 tỷ Mỹ kim, có nghĩa là mỗi
năm Việt Nam bị chảy máu ngoại tệ từ 20 đến 30 tỷ USD sang
Trung cộng.

Thật ra, những sự kiện vừa nêu trên có thể nói là kết quả của những
mật đàm từ trước, Hội nghị Thành Ðô năm ngày 3 và 4 tháng 9 năm
1990.
Trong quá trình lịch sử, chúng ta thấy rất rõ tham vọng chiếm đóng
Việt Nam của người Hán đã xảy ra hàng ngàn năm trước và VN chịu
bốn lần ách đô hộ. Và hôm nay, dưới cuộc chiến không tiếng súng, lại
thêm một lần nữa, cuộc đô hộ mới đang xảy ra, thể hiện quyết định
của Hội nghị Thành Ðô trên.
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Chính quan hệ mật thiết môi hở răng lạnh của hai đảng cộng sản
cộng thêm sự hèn yếu của CS Bắc Việt khiến cho tiến trình Bắc thuộc
ngày càng hiện rõ thêm qua nhiều chỉ dấu từ đó đến nay:
Bắc thuộc lần thứ năm
Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng: Xâm nhập và chiếm “Đất” Việt
Nam
Con đường xe
lửa Côn Minh ‐ Lào
Cai ‐ Hà Nội: Con
đường này đã
được khánh thành
vào giữa năm
2008. Tuy là con
đường Trung‐Việt
nhưng chỉ cho xe
lửa Tàu cộng di
chuyển mà thôi vì đầu máy xe lửa Việt Nam không đủ kích thước để
sử dụng. Từ đó, hàng hóa lậu và cả người
Tàu di dân không cần chiếu khán cũng xâm
nhập vào nội địa Việt Nam bằng phương
tiện này. Con đường Đông Trường Sơn còn
được gọi là xa lộ Trường Sơn hay đường
mòn HCM, hay quốc lộ 14 (thời VNCH) chạy
xuyên suốt từ Bắc chí Nam từ Quảng Bình
trở đi cắt ngang xa lộ số 9 (sẽ nói ở phần
dưới), qua Khe Sanh, A Lưới ở địa phận
tỉnh Thừa Thiên. Tiếp theo là trị trấn Prao,
Khâm Đức thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam.
Tiếp tục xuôi Nam, đường nầy xuyên qua nhiều thị trấn của tỉnh
Kontum như Đắk Giai, Plai Cầm, Tân Cảnh, Đắk Tô, Đắk Hà và thị xã
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Kontum. Tiếp đến tỉnh Pleiku gồm thị trấn Phú Hòa, Pleiku, Chu Sè
trước khi đi vào địa phận của tỉnh Đắk Lắk xuyên qua các thị trấn Ea
Drăng, Ban Mê Thuột, Ea T’ling.
Sau đó, con đường tiếp tục vào địa phận tỉnh Đắk Nông xuyên qua
Đák Mil và Nhân Cơ.
Suốt chặng đường xuôi Nam kể trên, những thị trấn trên ngày càng
tiếp cận một số lượng không nhỏ người di dân từ Vân Nam qua cũng
như hàng hóa và những dịch vụ như nhà cửa, hàng quán, thậm chí
những nơi có những địa điểm giải trí không lành mạnh cũng mọc lên
như nấm. Xe cộ chở hàng 35 tấn dập dìu ở cả hai chiều. Các cửa hiệu,
thậm chí những tên đường hầu hết viết bằng tiếng Tàu.
Đặc biệt hơn hết là thị trấn Nhân Cơ có thể được xem như bị Hán
hóa hoàn toàn với trên 20 ngàn nhân công Tàu làm việc cho dự án
khai thác Bauxite Nhân Cơ từ năm 2009. Thỉnh thoảng chỉ còn thấy
một vài người thiểu số thả bộ dọc theo hay bên đường rực đầy ánh
sáng với nhiều đèn màu về đêm nói lên toàn cảnh hoang tàn so với
thời xa xưa của 15 sắc dân thiểu số hiện diện trên mãnh đất Hoàng
triều cương thở hàng ngàn năm qua.
Cũng cần thêm một chi tiết
nhỏ là có thêm một con
đường Đông Tây trong nội
địa Việt Nam là đường số
27 bắt đầu từ Ninh Thuận
(Phan Rang) đã được nối
dài đến Nhân Cơ xuyên qua
Đà Lạt đã được khánh
thành vào năm 2013.
Con đường Tây Trường Sơn cũng cần nêu ra đây với quốc lộ 13 nối
liền biên giới Lào với Vân Nam, xuyên qua Sawanakhet đến tận biên
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giới Cambodia đã được Vân Nam viện trợ và khánh thành vào tháng
12 năm 2008.
Tiếp theo là quốc lộ số 7 tiếp nối xuyên qua Nam Vang và đổ ra hải
cảng Sihanoukville, cũng được khánh thành vào cuối năm 2010. Hai
con đường nầy cũng nhộn nhịp không kém đường Đông Trường Sơn
với lượng xe vận tải hạng nặng dập dìu chuyển hàng hóa từ Vân Nam
ra thế giới qua hải cảng Sihanoukville.
Trở qua con đường Đông Tây chiến lược, đó là con đường số 9 bắt
đầu từ Quảng Trị qua Khe Sanh, Schepone, Sawanakhet và xuyên qua
địa phận Thái Lan. Để rối cuối cùng dừng lại ở hải cảng Mawlamyine
nằm ở phía Tây Thái Lan.
Tóm lại, qua sự phát triển những con đường Bắc Nam qua ngõ Việt
Nam, Lào Thái Lan và Cambodia, cũng như việc nạo vét lòng sông
Cửu Long từ biên giới Vân Nam đến tận biên giới Cambodia khiến
cho tỉnh Vân Nam trong tương lai có thể mạnh dạn tách rời khỏi
chính phủ trung ương Bắc Kinh để thành lập Cộng hòa Vân Nam với
trọng tâm chuyển hướng phát triển kinh tế quốc gia trong tinh thần
kinh tế thị trường và phát triển trong chiều hướng ứng hợp với tiến
trình toàn cầu hóa.
Cuộc di dân Trung Hoa vào Việt Nam
Trước năm 2008, người Trung Hoa khi vào Việt Nam được miễn
chiếu khán và có thể di chuyển tự do trong phạm vi miền Bắc mà
thôi. Cuối năm 2008, Thủ tướng cs Nguyễn Tấn Dũng lại nới rộng
vùng di chuyển của ngưới Tàu đến tận Cà Mau. Quyết định nầy chính
là điểm mấu chốt và là điểm khởi đầu thực sự trong âm mưu Hán
hóa Việt Nam của TC.
Có thể nói hiện nay, sự hiện diện của người Tàu trên khắp hang cùng
ngõ hẹp của đất nước. Trong hơn 313 Khu chế xuất, Khu công nghiệp
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tập trung, không đâu là không thấy công nhân, quản đốc và chủ nhân
người Hoa, trong lúc người lao động Việt Nam khắp nơi phải chịu
cảnh thất nghiệp! Trong các nhà máy sản xuất có tính cách quốc
phòng như nhà máy phát điện nhà máy gang thép, sản xuất hóa chất
công nghiệp…đầu đâu cũng có chủ nhân và công nhân người Tàu…
Ngoài 9 tỉnh địa đầu hầu như chịu ảnh hưởng của người Tàu, đường
xá mang tên Tàu, hàng quán, chợ búa mang tên Tàu, thậm chí cung
cách trang hoàng những ngày Tết cũng đậm nét Tàu như treo lồng
đèn đỏ dọc theo các đường phố chính, chưng bày hàng hóa thực
phẩm Tàu…
Trên 306.000 hecta đất cho Tàu thuê mướn trong 50 năm với giá rẽ
mạt, chiếm toán những vị trí chiến lược trọng yếu ở Bắc Việt, như
căn cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính trị cs VN ẩn náo trong giai đoạn
chiến tranh năm 1979!
Đồng hóa tiệm tiến các dân tộc thiểu số miền Cao nguyên Trung
phần
Hiện tại, TC đã phối hợp một cách gián tiếp với người Chăm và người
thiểu số ở cao nguyên Bolloven bên Lào, Cambodia và nhập nhằng
tóm gọn các dân tộc Chăm và Thượng làm một, dưới danh nghĩa
Fulro/Chăm để khích động nhu cầu dành lại chủ quyên của vương
quốc Champa do một nhóm người Chăm bên Pháp dưới quyền lãnh
đạo của một Tiến sĩ người Chăm tên Po Dharma cổ súy. Hiện tại, một
Viện Nghiên cứu Champa đặt tại Mã Lai do vị TS nầy làm Giám đốc.
Viện do TC tài trợ qua Đại học Bắc Kinh nhằm cổ súy nhóm Khmer
Krom trên đất Camdodia, Chàm trên vùng Châu Đốc, Tây Ninh, phối
hợp cùng các sắc tộc Thượng trên vùng Cao nguyên Trung phần Việt
Nam…kết họp lại và đòi tự trị.
Theo tin tức được loan tải trên mạng lưới toàn cầu, họ đã hình thành
tổ chức The Cham National Federation of Cambodia (CNFC) và đã
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được Liên Hiệp Quốc công nhận qua Department of Economic and
Social Affairs (DESA) dưới quy chế tham khảo (consultative status) kề
từ năm 2009.
Một tổ chức thứ hai là The Overseas Cham Unity Organization
(OCUO) cũng đang xúc tiến đưa hồ sơ lên LHQ và Thụy Điển để ghi
danh xin thành lập
Chính phủ lưu vong
Chăm (The Cham
National
Government
in
Exile). Chính phủ
nầy sẽ ở ngoài lãnh
thổ truyền thống
của Champa là
miền Trung Việt
Nam, mục đích
nhằm duy trì sự hiện hữu của chính phủ hoàng gia Champa trước
đây. Cũng theo dự định, chính phủ nầy sẽ phác thảo bản hiến pháp
và triệu tập Đại hội để bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng vào nội
các.
Qua các tin tức trên, chúng ta thấy rõ ràng là phải có bàn tay lông lá
của TC mới thực hiện được những dự tính thành lập chính phủ lưu
vong của người Chăm. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ
lưu vong ban đầu sẽ đặt trụ sở tại đảo Hải Nam (TC), nơi có một cộng
đồng thiểu số người Chăm nay gọi là Utsat cư ngụ. Cộng đồng người
Chăm nầy theo sử liệu đã sang tị nạn và định cư tại đây vào thời Lưu
Kỳ Tông, một ông vua tiếm ngôi không phải gốc Chăm đã có một thời
áp dụng chính sách cai trị hà khắc với dân tộc Chăm năm 988. Nhưng
chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự định trên đã được hủy bỏ vì muốn
tránh sự phản kháng của các thành viên LHQ khác, văn phòng chính
phủ lưu vong lấy Thụy Điển làm văn phòng tạm là P.O. Box 122, SE‐
33523, Gnosjo, vì tại nơi nầy, cũng có một tiến sĩ người Chăm định
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cư (TS Thành Đài là người Chăm Phước Nhơn, Phan Rang được VNCS
cho sang học ở Ukraine, không tùng phục Dharma nên đã xảy ra vụ
bêu xấu tố cáo Thánh Đài là Tiến sĩ giả. Phe Thành Đài chỉ có vợ là Đỗ
Thanh Hương, ngoài ra không có cơ sở quần chúng, nhưng lập ra rất
nhiều tổ chức đấu tranh từ Campuchea rồi đến Thụy Điển, nay mới
chuyển vể Thái Lan), nhằm tạo danh nghĩa để gây áp lực với cs Bắc
Việt một khi cần thiết. Và một trụ sở khác của chính phủ lấy
Cambodia làm căn cứ địa đặt tại Phnom Penh, P.O. Box 1635 Phnom
Peenh 12000.
Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Trung Cộng giúp người Chăm hải ngoại
nhằm mục đích gì?
Câu trả lời giản dị sẽ là TC muốn hoàn toàn khống chế Việt Nam
trong lãnh vực chính trị‐kinh tế‐quân sự qua việc kiểm soát vùng cao
nguyên Trung phần Việt Nam. Nắm được cao nguyên nầy, TC sẽ biến
thành một vùng lệ thuộc như miền đất Tây Tạng năm 1959 và Tân
Cương 1960. Đã nắm
được yết hầu của Việt
Nam rồi, mặc nhiên TC
có toàn khả năng khống
chế lãnh đạo hiện tại
của cs Bắc Việt trong
mọi tình huống.
Như vậy, qua trường
hợp Việt Nam, cuối
cùng, âm mưu chiếm
đóng tiệm tiến Việt Nam
của TC qua việc cố gắng
chia đôi Nam và Bắc Việt
Nam bằng cách chiếm đóng cao nguyên Trung phần Việt Nam bằng
nhân sự, bắng những cuộc hôn nhân dị chủng. Để rồi, từ đó khi họ
đạt được mục tiêu và dân số, TC có thể vin vào lý do “công dân bản
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địa”, một Nghị quyết của LHQ ký vào năm 1986, để đòi “tự trị”. Và
Việt Nam sẽ bị tách làm đôi không có một tiếng súng nào cả và thế
giới khóng có lý do can thiệp cho sự chiếm đóng nầy của Trung Cộng.
Và TC đã thành công trong việc tách làm đôi Việt Nam.
Từ cung cách suy luận trên, TC sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị
kinh tế khác nhau, trong đó hình thức kinh tế tập trung chỉ huy và lệ
thuộc ảnh hưởng chánh trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC
còn dè chứng sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể
mạnh tay vì còn có sự “dòm ngó” của thế giới bên ngoài.
Chia được Việt Nam rồi, vấn đề tiến chiếm trọn miền Nam cũng chỉ là
vấn đề thời gian mà thôi.
Ảnh hưởng về Văn hóa và Giáo dục
Trung Cộng cũng có âm mưu gây ảnh hưởng về văn hóa. Điều nầy đã
bàng bạc thể hiện qua nhiều lễ hội có tính cách văn hóa xen lẫn y
phục, lời ca, điệu múa Trung Hoa. Cung cách cấu trúc, bày trí các vỡ
kịch cũng đầy máu sắc và kịch tính Tàu. Những ảnh hưởng trên thể
hiện ra sau khi bình thường hóa quan hệ, cho phép các loại hình văn
hóa của Trung Cộng được xuất bản rộng rãi tại Việt Nam. Rất nhiều
các loại phim TC được dịch và trình chiếu tại các đài truyền hình
Trung Ương và địa phương ở Việt Nam.
Một khía cạnh quan trọng khác là cách đây hơn 10 năm, TC lại thành
lập một Cục giáo dục tiếng Hoa cho người ngoại quốc. Họ đã đào tạo
giáo viên sinh ngữ từ bậc tiểu học. Từ năm 2010, họ đã bắt đầu cung
cấp giáo viên qua việt Nam để giảng dạy tiếng quan thoại. Đây cũng
là một âm mưu lâu dài nhằm đem tiếng Hoa vào trong hệ thống giáo
dục Việt Nam, chuẩn bị cho công cuộc Bắc thuộc toàn diện. Một tin
mới nhứt là vào dịp khai giảng năm học mới 2017‐2018, Bộ Giáo dục
CS Bắc Việt lại cho xuất bản sách giao khoa mẫu giáo hoàn toàn bằng
tiếng Hán. Và sau cùng, bộ tự điển tiếng Việt “mới” của Bùi Hiền ra
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đời tháng 5/2018 cũng chỉ nhằm mục đích thay đổi tiếng Việt thành
một “thứ tiếng” lai căn nửa Việt, nửa Tàu…
Xuất nhập cảng làm tê liệt các ngành sản xuất Việt Nam bằng cách
tung hàng hóa với giá rẻ mạt.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh
tế thương mại Trung – Việt được khôi phục và phát triển nhanh
chóng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước từ hơn 30 triệu USD
năm 1991 lên 22,5 tỷ USD năm 2009, tăng gấp gần 700 lần. Và năm
2017, con số lên đến hơn 80 tỷ! Lợi ích thương mại song phương
mang lại cho hai nước là điều dễ dàng nhìn thấy. Đây chỉ là những
con số chính thức, nếu tính đến thị trường “lậu” qua các biên giới
Việt Miên Lào và TC, cón số trên có thể tang lên gấp đôi.
Về phần Việt Nam, hàng hóa xuất cảng sang TC của Việt Nam chánh
yếu là dầu thô (năm 2009 xuất trên 8 triệu tấn dầu thô), than đá và
một số nông sản và hầu hết các loại rau đậu, ngô khoai…Đối lại Việt
Nam nhập cảng từ TC các mặt hàng như: máy móc thiết bị, thép, sản
phẩm hóa chất, thiết bị vận tải, bông vải, máy móc cho kỹ nghệ dệt,
da giày, phân bón và sản phẩm, máy móc dùng trong nông nghiệp, và
hàng tiêu dùng. Chì tính cho năm 2014, riêng hàng nhập khẩu từ TC
chiếm tới 80% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.
Điểm sau cùng cũng cần nêu ra đây là vấn đề trúng thầu của các
doanh nghiệp TC trong các dự án có tầm vóc quốc gia của Việt Nam
mà báo chí trong nước vẫn đưa lên gần đây. Đa số các dự án lớn đấu
thầu công khai thì đều lọt vào tay nhà thầu TC do giá đấu thầu của
họ rất rẻ. Vấn đề tham gia của TC trong các dự án nhạy cảm, như
trồng rừng ở biên giới, dự bán Bauxite trên cao nguyên Trung phần
Việt Nam, các dự án gang thép ở Vũng Áng, Cà Ná, dự án cảng sâu ở
Cửa Việt, các dự án Nhiệt điện ở khắp nơi từ Hải Phòng cho đến Cà
Mau v.v… Nguồn vốn cho vay của TC ngày càng tăng chiếm trên 90%
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tổng lượng vốn vay của Việt Nam, dự báo cho một sự lệ thuộc hoàn
toàn của nền kinh tế Việt Nam vào TC.
Tóm lại, TC dùng đủ mọi thủ đoạn để xuất cảng hàng hóa, vật dụng,
thực phẩm chứa hóa chất độc hại nhằm…ngoài việc làm tê liệt kinh
tế Việt Nam bằng cách triệt tiêu các kỹ nghệ nội địa, còn làm hủy diệt
sức đề kháng chống ngoại xâm của các thế hệ thanh niên sau nầy của
Việt Nam qua kinh nghiệm ngàn năm giữ nước của con dân Việt.
Tóm lại, cho đến ngày hôm nay, có thể nói qua những phân tích trên,
mọi hành xử của đảng CS Bắc Việt đều do CS TC điều khiển từ xa.
Việt Nam hoàn toàn không có khả năng quyết định vận mệnh của đất
nước mình nếu không có sự “góp ý” của TC.
Câu hỏi được đặt ra là, nếu mô hình nầy là một tiến trình Hán hóa
của Trung Cộng có nhiều xác suất có thể xảy ra?
Như vậy, chúng ta phải làm gì trước những dự kiến đã xảy ra như
trên?
Đây là câu hỏi và mỗi chúng ta có bổn phận để tìm một hướng thoát
cho quê cha đất tổ!
Trước những viễn kiến có thể xảy ra cho Việt Nam, người Việt hải
ngoại và quốc nội cần phải tập trung toàn lực để giải tỏa và định
hướng đấu tranh cho thật rõ ràng.
Ngày hôm nay, không còn là thời điểm chúng ta cần phải đi tìm chỗ
dựa từ ngoại bang nữa!
Đã đến lúc chúng ta phải đứng trên hai chân của mình.
Giải pháp đề nghị
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Từ trích đoạn của Lá thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho cha ngày
01/8/2018:” Con nhìn thấy được sự dịch chuyển và tích tụ năng
lượng không thể hiện trên bề
mặt, dựa vào dòng chảy theo
quy luật, nên con có thể biết
được sự chuyển biến như thế
nào. Vì vậy ba và mọi người
đừng lo cho con về thời gian.
Tới lúc thì chẳng ai giữ con
được trong tù cả”. Chúng ta
chiêm nghiệm được gì?
Từ hơn 3 năm qua, người viết đã lần lượt kêu gọi mọi người dân
trong nước đứng lên khơi động những cuộc biểu tình bất bạo động
tương tự như lời tuyên bố của Mahatma Gandhi:” Bất tuân Dân sự
trở thành một bổn phận thiêng liêng khi nhà nước trở nên vô pháp
luật và tha hóa”.
Kề từ ngày 5/3/2017, cuộc biểu tình tại Vũng Áng, Hà Tĩnh tiếp tục
trở lại sau những biến động ngay sau ngày 6/4/2016 do LM Nguyễn
Văn Lý, Phan Văn Lợi phát động trên Diễn đàn Khối 8406 ngày
29/1/2017 đòi Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa phải rời
khỏi Việt Nam và Trung Cộng hãy về Tàu. Từ đó đến nay, những cuộc
biểu tình liên tục hàng tuần tiếp diễn và có thể nói ngày 10/6/2018
đánh dấu cuộc Cách mạng bất tuân dân sự ở Việt Nam nhân việc
CSBV ra dự thảo Luật An Ninh mạng và Luật Đặc khu Kinh tế.
Như vậy, chúng ta thấy rằng, cuộc chiến hôm nay nguy hiểm như thế
nào?
Người dân chúng ta có vũ khí hay không, và vũ khí ấy là gì?
Xin thưa, vũ khí đó là: Sự nhận diện ĐCSBV là phản quốc, bán nước,
là tập đoàn tội đồ của dân tộc mà kết cuộc của sự suy nghĩ đó là
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hành động bất tuân dân sự, bất hợp tác với giặc ngoại lẫn nội thù
được thể hiện bởi 90 triệu người như một là đoàn kết quyết chí hành
động. (Trích Nguyên Thạch).
Cách mạng Bất tuân dân sự
Gene Sharp (sinh ngày 21 tháng 1 năm 1928 và mất ngày 28 tháng
giêng 2018 tại Boston) là người sáng lập Viện Albert Einstein, một tổ
chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu hành động bất bạo động và là
giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Massachusetts Dartmouth. Ông
được biết đến với nhiều bài viết về cuộc đấu tranh bất bạo động, đã
ảnh hưởng đến rất nhiều phong trào phản kháng của chính phủ trên
toàn thế giới. Các nguồn tin không chính thức cho rằng Sharp đã
được đề cử giải Nobel Hoà bình năm 2015 và trước đó đã được đề
cử ba lần trong năm 2009, 2012 và 2013. Năm 2011, ông được trao
Giải thưởng Giáo dục Hòa bình El‐Hibri (El‐Hibri Peace Education).
Năm 2012, ông được nhận giải Right Livelihood Award, cũng như giải
thưởng về “Dân chủ xuất sắc Trọn đời” (Distinguished Lifetime
Democracy Award).
Ông đã soạn thảo và
hệ thống hóa cung
cách bất bạo động
bằng cách tiếp cận
các cuộc kháng chiến
dân sự bất bạo động
dựa trên các bài học
của Gandhi, Luther
King, Havel và nhiều
người khác. Lý thuyết về quyền lực của Sharp nhấn mạnh rằng chủ
nghĩa độc đoán đặt căn bản trên sự vâng lời của dân chúng và sự
hợp tác của các cá nhân với những người cầm quyền. Quan niệm rốt
ráo của ông là sự chống đối bất bạo động có thể lật đổ quyền lực
chính trị và tinh thần của một chế độ độc tài. Ông xếp vào loại “Can
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thiệp chính trị” (political intervention) nằm trong cuối bảng của 198
sách lược như sau:
• 195. Tìm cách giam cầm các nhà độc tài (seeking imprisonment);
• 196. Sự bất tuân dân sự;
• 197. Làm việc mà không cần cộng tác với chính quyền độc tài;
• 198. Thiết lập Chủ quyền kép (Dual sovereignty) và thành lập
Chính phủ Song hành.
Không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn một số lượng lớn các phương pháp
bổ túc đã được sử dụng nhưng chưa được phân loại, và sẽ có nhiều
phương pháp bổ túc khác sẽ được khơi sáng trong tương lai có đặc
điểm của ba loại phương pháp: a‐ Phản đối bất bạo động và thuyết
phục, b‐ Bất hợp tác và c‐ Can thiệp bất bạo động (non‐violent
protest and persuasion, non‐cooperation and non‐violent
intervention).
Bản tóm lược của ông về 198 Phương pháp Hành động Bất bạo động
(Nonviolent Action) trình bày một loạt các kỹ thuật:
•
•
•

Tẩy chay, đình công, tọa kháng (sit‐ins);
Ngăn chặn và làm chậm lại (blockades and slowdowns);
Phân phối tờ rơi (leaflets) và các buổi nói chuyện công cộng.

Tất cả điều trên, bất cứ một công dân nào cũng có thể dùng để từ
chối một quyền lực bất hợp pháp của chế độ độc tài. Một khi kết
hợp được với các hình thức phản kháng truyền thống nói trên người
dân có thể gây ra áp lực to lớn cho các nhà độc tài tùy theo từng giai
đoạn.
Một khi nhận thức về tính bất khả chiến bại của chính sách bất bạo
động qua hình thức “chấm dứt sự vâng lời” (đối với chế độ CSBV), sẽ
đưa tới sự tan rã của chế độ một cách nhanh chóng.
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Thực hiện Cách mạng Bất tuân dân sự
Một khi nhận diện được rằng:
•

•

Nền kinh tế của CSBV đang kiệt quệ, nhiều nơi không còn tiền để
trả lương cho công nhân viên chức, thậm chí đấn cả công an,
một thành phần ưu đãi của chế độ. Cộng thêm nội bộ CSBV đang
phân hóa trầm trọng, tinh thần bất ổn trong cuộc tranh dành
quyền lợi và quyền lực giữa các phe nhóm lợi ích. Vì vậy, họ chỉ
muốn … hạ cánh an toàn ở ngoại quốc mà thôi;
Trung Cộng cũng đang bị bế tắc về tinh tế tài chánh trong cuộc
chiến mậu dịch với Hoa Kỳ, những cuộc đứng lên đòi quyền lợi
hưu trí của cựu quân nhân Tàu, và nhứt là cuộc chiến dành
quyền lực trong đảng làm cho chiếc ghế của Tập Cận Bình đang
lung lay vì TC muốn trở lại “lãnh đạo tập thể” trong guồng máy
cai trị;

Về cá nhân ‐ Mỗi người trong 96 triệu dân, chúng ta có thể làm
những việc sau đây:
•

•

Để đuổi Tàu đang ngự trị trên
lãnh thổ Việt Nam, chúng ta phá
hoại bằng cách ĐỐT những cơ sở
làm ăn của chúng, từ tiệm chạp
phô, tiệm hủ tiếu, hay một nhà
máy sản xuất v.v… Vì bây giờ họ
rất sợ. Kinh nghiệm vụ đốt phá
Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương
năm 2014 cho thấy các chủ nhân
ông Tàu đã chạy mau về Tàu rồi.
Thậm chí TC cho tàu qua rước
công nhân của họ ở Vũng Áng, Hà Tĩnh về Tàu nữa;
Để triệt tiêu Việt Cộng và các nhóm lợi ích, áp dụng cùng chính
sách như trên, phục kích, đốt phá bằng mọi cách các cơ ngơi
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được xây dựng trên xương máu của dân tộc. Trong giai đoạn
“gần như tuyệt vọng” của đất nước như ngày hôm nay, phương
châm “cứu cánh biện minh cho phương tiện” cần áp dụng triệt
để. Vì chính cá nhân và gia đình họ cũng đã và đang chuẩn bị “hạ
cánh an toàn” ở ngoại quốc.
Về các tập đoàn xã hội dân sự và đại chúng ‐ Những đề nghị dưới đây
có thể triệt tiêu và xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của CSBV
trong hỗn loạn. Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự
viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng: ”Sớm muộn gì quý vị
cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự. Phải có phong trào bất
tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng
sản độc tài.”
Chúng ta hãy thử
hình dung những
hoạt cảnh sau đây:
Công nhân sở Rác ở
Sài Gòn và Hà Nội
ngưng hốt rác trong
2 ngày, thì hai thành
phố hơn 10 triệu
dân mỗi nơi cũng
đủ để biến thái với
trên 40.000 tấn rác phủ ngập thành phố.
•
•
•

Công nhân ở các công ty cung cấp nước uống, nhà máy điện, nhà
máy khí đốt và xăng dầu v.v… đồng loạt đình công không đi làm
việc trong một ngày mà thôi cũng đủ để biến loạn Xã hội.
Người dân buôn thúng bán bưng đình công không nhóm chợ.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhân viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sinh… ngưng không làm việc, thì
sẽ ra sao?
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Sinh viên và học sinh đồng loạt bãi khóa thì ngòi nổ sau cùng nầy
sẽ chấm dứt chế độ độc tài cộng sản Bắc Việt.
Ngần ấy sự việc và câu hỏi nêu trên có rất nhiều xác suất xảy ra
trong giai đọan nầy.
Chắc chắn cường quyền sẽ đàn áp dã man.
Chắc chắn máu con Rồng cháu Tiên sẽ tuôn rơi ngập tràn.
Và chắc chắn cơ chế chuyên chính vô sản sẽ bị triệt tiêu vĩnh
viễn.

Cách mạng bất tuân dân sự và ngày tổng biểu tình toàn quốc 10/6
Trở lại câu chuyện tổng biểu tình ở
toàn quốc ngày 10/6, chúng ta thấy
gì? Trên mạng từ ngày 10/6 trở đi,
nhiều tít lớn loan tin:
•
•

Tin vui không hề tưởng tượng nổi
– Lực lượng CSCĐ Phan Rí phải
cởi áo hạ vũ khí;
Dân chúng xâm nhập UBND Bình

Thuận v.v…
Ngày nầy đã trở thành một ngày lịch sử nhất trong lịch sử kể từ
sau 30/4/75, cuộc tổng biểu tình phản đối Luật Đặc khu cho Vân
Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc cùng Luật An ninh mạng đã
bùng nổ trên suốt từ Bắc chí Nam.
Trường hợp Liên Xô sụp đổ
Có thể nói ngắn gọn là Liên bang Xô viết sụp đổ vì những nguyên
nhân dưới đây:

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32
•
•
•

199

Các tiểu bang trong liên bang là những quốc gia độc lập, có
nguồn gốc khác với dân tộc Nga, do dó, sự ràng buộc liên bang là
do CS Nga áp đặt chứ không do ý muốn của các dân tộc trên;
Khi Liên Xô sụp đổ, họ vẫn là chủ tịch nước, là tổng thống quốc
gia mà họ đã từng là Tổng Bí thư trước đó, cho nên quyền lợi và
quyền lực không thay đổi;
Liên Xô sụp đổ cuối cùng là do kinh tế liên bang kiệt quệ do cuộc
chạy đua vũ khí với Hoa Kỳ.

Trường hợp cách mạng bất bạo động Ấn Độ
Một trong những đóng góp
lớn nhất của Thánh Gandhi
cho Ấn Độ là mang lại sự độc
lập cho Ấn Độ. Gandhi đã
lãnh đạo dân tộc và đưa cả
đất nước chống lại người Anh
và sử dụng các khái niệm bất
tuân dân sự và không bạo lực để đuổi thực dân Anh ra khỏi quê
hương mình. Ngài còn được gọi là Cha của dân tộc.
Nhưng đây không hẳn là một cuốc cách mạng bất bạo động gọi là
“Salt March”, hay Dandi March hay Dandi Satyagraha (Hành trình
Sức mạnh và Sự thực) mà là một cuộc cách mạng ngay từ đầu, phản
kháng lại thuế má áp đặt của người Anh, để rồi sau cùng, một cuộc
bất tuận dân sự được ông khởi động qua việc tăng thuế MUỐI,
nguồn sống chính của người dân miền ven biển Dandi (nay là tĩnh
Gujarat). Cuộc “viễn chinh” 386 cây số diễn ra từ ngày 12/3/1930
đến ngày 5/4/1930 đã mang cuộc cách mạng bất tuân dân sự, hay là
cuộc cách mạng “muối” đã đem lại độc lập và tự chủ cho dân tộc Ấn
Độ.
Hiện tượng Đông Đức sụp đổ
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Chúng ta hãy lược qua tiến trình của cuộc cách mạng Đông Đức được
trích dịch từ phần phụ lục của tác phẩm "Nonviolent Struggle and the
Revolution in Eastern Germany" của Roland Bleiker, The Albert
Einstein Institution xuất bản,1993.
•
•
•
•
•
•
•

7/5/1989: Hơn 100 người biểu tình chống gian lận bầu cử bị bắt
ở Leipzig.
18/9: Hơn 100 người biểu tình bị bắt sau buổi lễ cầu nguyện vào
ngày thứ Hai tại Nhà thờ Thánh Nicholas ở Leipzig. Biểu tình liên
tục tiếp theo sau đó;
16/10: Hơn 120.000người biểu tình ở Leipzig, 10.000 người ở
Dresden và Magdeburg, 5.000 người ở Halle, và 3.000 người ở
Berlin.
18/10: Bộ Chính trị buộc Erich Honecker từ chức.
7/11: Toàn bộ chính quyền Đông Đức từ chức.
8/11: Toàn thể Bộ Chính trị từ chức.
9/11/1989: Các cuộc biểu tình ở Erfurt (80.000 người) và Gera
(10.000 người). Tối hôm ấy Bức tường Berlin sụp đổ!

Chúng ta thấy rõ là tiến trình làm cho Bức tường Bá Linh sụp đổ bắt
đầu từ tháng 5/1989, và tiếp tục hầu như liên tục cho đến ngày N là
ngày 9/11/1989. Một chuổi đấu tranh của toàn dân trong 6 tháng
liên tiếp.
Bây giờ, thử tìm hiểu xem những yếu tố nào đưa đến sự thành công
của người dân Đông Đức? Đó là:
1. Ý thức dân chủ và dân tộc của người dân cao;
2. Lý tưởng cộng sản của Tây phương dù sao vẫn còn hé mở (nhìn
về phương Tây) chứ không khép kín và cực đoan kiểu Mao Trạch
Đông;
3. Không bị áp lực bên ngoài trực tiếp ảnh hưởng kinh tế ‐ quân sự
lên chính quốc (Liên Xô trong giai đoạn nầy đang “ngất ngư” về
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kinh tế do cuộc chạy đua vũ khí chiến lược dưới thời TT Reagan
của Hoa Kỳ;
4. Quan trọng nhứt là, chỗ dựa và là nơi yểm trợ “LỚN” của người
dân Đông Đức là Tây Đức, một quốc gia hung mạnh về kinh tế.
Bốn yếu tố thành công căn bản của Đông Đức, tiếc thay không hiện
hữu cho trường hợp Việt Nam:
•

•

•

•

Ý thức dân chủ và dân tộc của người Việt chưa cao (cả trong lẫn
ngoài nước) từ đó những cuộc tập hợp, biểu tình có tính cách
“bầy đàn” nhiều hơn quyết tâm đứng dậy chấp nhận hy sinh,
ngay cả mạng sống. Hy vọng Tuổi Trẻ Việt Nam nhận thức được
điều nầy và điều chỉnh hướng hoạt động trong những ngày sắp
đến;
CSBV ôm cứng lý thuyến cứng rắn của Đệ tam CS Quốc tế, cộng
thêm việc phải bảo vệ quyền lợi và quyền lực cá nhân cho nên
càng có quyết tâm …ĐÀN ÁP để bảo vệ sự sống còn của chế độ
và của chính bản thân. Chỉ hy vọng quân đội, nhứt là tầng lớp sĩ
quan trẻ còn chút hùng khí dân tộc, không bị ô uế vì tham nhũng,
bốc lột …, “ít” chịu ảnh hưởng của áp lực BCT và TƯ đảng, sẽ
đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc;
Việt Nam luôn bị áp lực của Trung Cộng, một quốc gia luôn luôn
có mục tiêu tiêu diệt Việt Nam ngay từ buổi sơ khai của dân tộc.
Đây cũng là một cột mốc khó gở cho bài toán tự do của Việt Nam
trong tương lai;
Chỗ dựa của người Việt trong nước là hải ngoại trong cuộc chiến
đấu loại trừ CSBV. Nhưng xin người Việt ở hải ngoại, trong tận
tâm thức của mỗi người trong chúng ta, chúng ta có đóng được
vai trò của người Tây Đức trong công cuộc thống nhứt đất nước
như họ hay không? (trong trường hợp Việt Nam là loại trừ
CSBV).
Một yếu tố sau cùng làm cho cuộc cách mạng dân tộc qua tiến
trình bất tuân dân sự càng thêm khó khăn cho người dân Việt,
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chính là chính sách đối với Việt Nam CS. Hoa Kỳ chủ trương
chuyển hóa Việt Nam qua tiến trình thay đổi từ từ bằng giáo dục
để chuyển hóa CSBV. Đây là một tiến trình dài lâu, nhưng chưa
chắc HK đạt được ý muốn vì… hơn 10 năm áp dụng chính sách
nầy, CSBV ngày càng cứng rắn hơn, bốc lột và đàn áp người dân
tàn khốc hơn. Và chắc chắn, mọi người dân Việt đều thao thức
muốn thúc đẩy tiến trình giải thể CSBV càng nhanh hơn vì tình
trạng kiệt quệ của đất nước.
73 năm ở ngoài Bắc, 43 năm trong Nam!
Dù đã thuộc lòng chữ NHẪN trong luân lý và đạo đức, nhưng với 3/4
thế kỷ của cuộc sống dưới chế độ cộng sản đã vượt quá mức chịu
đựng của những người con Việt.
Nhưng rồi sao nữa?
Qua các phân tích trên, chúng ta thấy, ngoài những cuộc chạm trán
giữa công an, CSCĐ, côn an, và quân đội (ở Phan Rí ngày 11/6) và Cty
giày da Pouchen, Tân Lập. Nghe nói cũng có sự hiện diện của biệt
kích chống biểu tình của TC nữa. Trong những ngày sắp tới (hiện
đang xảy ra 13/6) có nhiều nơi CSCĐ đã ổn định lại được trật tự… và
ở những nơi nầy, hùng khí cách mạng đang chìm dần.
Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng, tiếp tục khơi động
liên tục những cuộc xuống đường khắp nơi như trường hợp cuộc
cách mạng ở Đông Đức nói ở phần trên?
Đó là vấn đề của tất cả chúng ta trong và ngoài nước.
Có những khó khăn mà dân chúng và tuổi trẻ Việt chạm phải và có
thể bị mất đi cao trào cách mạng đang dâng lên và có nhiều xác xuất
nhấn chìm đảng CSBV. 3 vấn nạn chính là:
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1. Người Việt trong nước chưa có hậu phương yểm trợ đúng mức
và ở quá xa, không giống như Tây Đức. Đó là người Việt hải
ngoại;
2. Người Việt hải ngoại chưa thực sự đóng vai trò “hỗ trợ tích cực”
trong công cuộc tiếp sức với người trong nước vì: ‐ Còn phân tán,
chia rẻ, nghi ngờ – Chưa định hình cụ thể mục tiêu và phương
pháp tranh đấu cùng phối hợp trong‐ngoài – Chính cá tính tự
cao, tự tôn, cao ngạo cố hữu của đa số làm cho cuộc tập hợp
thành một khối rất khó khăn
3. Nghị quyết 36 đã lũng đoạn hàng ngũ người Việt hải ngoại.
Nếu nhận thức được những khuyết điểm trên, người Việt hải ngoại
có thể điều chỉnh được và sẽ đóng góp tích cực hơn trong những
ngày sắp tới. Nên nhớ, người Việt hải ngoại cũng là một thành tố của
dân tộc, cũng dự phần trách nhiệm và bổn phận trước cơn quốc phá
gia vong nầy.
Nhận định
Chúng ta đã rõ, 5 với 5
chẳn 10 thì căn bịnh mãn
tính của tất cả các chế độ
độc tài trên thế giới là
đàn áp người dân, để rồi
dẫn tới bạo loạn. Đây mới
chính là nguyên nhân
chính yếu cho câu chuyện
tổng biểu tình, đình công
hàng loạt ngày 10/6. Vì vậy, CSBV không được đổ lỗi cho người dân,
không vũ khí gây rối, làm mất trật tự xã hội, hay bạo hành gây ra đổ
máu như nhận định của Vũ Đông Hà: ”Chính bạo quyền cộng sản mới
là phía kích động bạo lực. Đảng CSVN mới chính là cái nôi, là nguồn
cơn, là thủ phạm của mọi bạo động trên đất nước này. Không ai
khác, tập đoàn cộng sản là những kẻ đã dùng bạo động làm phương
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châm và kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong suốt thời gian tồn tại
của họ”.
Thưa Bà con,
Vận nước đã đến rồi ‐ Thế nước đã tới nơi!
Hiểm họa mất Nước gần kề trong gang tấc!
Đừng nghe theo kế "HOẢN BINH" của TT CS Nguyễn Xuân Phúc
dời ngày cho thuê xuống còn 70 năm. Xin thưa, 1 ngày cũng
không được mất một tất Đất của Tiền nhân.
Đừng nghe theo lịch trình dời ngày cứu xét của VC Nguyền Thị
Kim Ngân.
Qua các sự kiện kể trên và sự phân tích cuộc tranh đấu bất bạo động
qua hình thức bất tuân dân sự của Gene Sharp đã nói lên một thực
trạng rõ ràng của xã hội Việt Nam hiện nay:
•
•

Người dân không còn gì để sợ hãi nữa vì đã bị đẩy vào tận chân
tường rồi;
Chủng tử sợ đó đã được chuyển tải qua những cán bộ, đảng viên
tư bản đỏ và các nhóm lợi ích cùng tập đoàn “thực dân mới”
Trung Cộng đang hiện diện trên 49 địa điểm chiến lược quan
trọng từ Bắc chí Nam.

Vì vậy, người con Việt ngày nay không còn gì để mất nữa. Mỗi người
trong chúng ta chỉ còn quyết tâm đứng lên áp dụng những chiêu
thức trong cuộc cách mạng bất tuân dân sự nêu trên.
Qua các nhận định ở phần trên, chúng ta có thể kết luận ngắn gọn là:
•

Việc thành lập các Đặc khu kinh tế của CSBV là một hành động
bán nước với một kế hoạch khôn khéo được thực hiện từng
bước một qua Hiệp định Thành Đô ngày 3‐4/9/1990;
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Biến các nơi nầy thành khu tự trị, một quốc gia trong một quốc
gia;
CSBV thể hiện tinh thần “thà mất nước hơn mất đảng”.

Trong lúc bà con trong nước đang chịu đựng sự đàn áp dã man của
CSBV qua sự tiếp tay của quân lính TC, trong lúc máu đã đổ khắp nơi,
trong lúc bà con toàn tĩnh Bình Thuận bi cô lập, không điện không
nước và đang bị cộng quân bao vây, chúng ta, những người con Việt
hải ngoại phải làm gì?
Câu hỏi nầy đặt ra cho tất cả Quý vị đang hiện diện nơi đây vì mỗi
người trong chúng ta đều gánh chung phần trách nhiệm và bổn phận
đối với Đất và Nước như bà con ở trong nước.
Nên nhớ, nguyên nhân sâu xa của cuộc “nổi dậy” của người dân
Phan Rí, Bình Thuận ngày 9 và 10/6 vừa qua là do 4 nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân I, II, III, và IV. Chính 4 nhà máy nầy làm cho đời sống
người dân cơ cực hơn nữa vì:
•

•

Nước thải vả rỉ than đổ xuống biển hàng chục triệu tấn hàng năm
(16,4 triệu tấn/năm là ước tính cho năm 2017) làm cho san hô
trong vùng chết đi, và đàn cá nục nổi tiếng trong vùng phải di
chuyển san bờ biển tận bên phái tây Phi Luật Tân;
Khói bụi nhà máy làm cho toàn vùng không còn nơi canh tác
nộng nghiệp nữa, đất đai trở nên hoang hóa.

Vào năm 2015, người dân nơi đây đã ngăn chận quốc lộ I trong hai
ngày và có bạo động cùng với côn an, cảnh sát cơ động. Kết quả là có
trên 30 người đã bị bắt cho đến nay.
Mười năm qua, các rừng đầu nguồn (trên 5000 Km2) đã bị bán, 18
Đặc khu kinh tế với trên 10,000 Km2 cũng đã bị cho thuê 70 hay 99
năm, bây giờ lại thêm 3 Đặc khu đang thành hình, cộng thêm khắp
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nước với trên 313 Khu chế xuất (theo thống kê 2017), Khu công
nghiệp với biết bao nhiêu Cty TC ngang nhiên có mặt.
Kết
luận,
ngoài
việc
tranh
đấu
chống luật
An
ninh
mạng và luật
Đặc khu kinh
tế, bây giờ là
lúc chúng ta phải trực diện đập tan tập đoàn bán nước Trọng Quang
Phúc Ngân, là thái thú biết nói tiếng Việt của TC và là nguyên nhân
của việc bán đứng cho Tàu đất đai của cha ông để lại.
Xin Quý vị hiện diện nơi hội trường nầy cùng động não…để cùng
quyết tâm xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của CSBV, để từ đó,
công cuộc Hán hóa của TC sẽ bị triệt tiêu ngay.
Chúng ta chỉ còn một con đường SỐNG MÁI với CSBV mà thôi.
Không còn con đường nào khác nữa BÀ CON ơi!
Thay lời kết
Qua các phân tích trên đây, hy vọng từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp
tục truy tìm một sinh lộ mới cho Việt Nam.
Về phía Trung Cộng, có những mặt chính trị, quân sự, kinh tế và xã
hội đang xảy ra trong điều kiện không thuận lợi cho nước nầy, từ đó
chúng ta có thể vận dụng để làm suy yếu hay triệt tiêu được sức
mạnh “Hán hóa” của Trung Cộng. Đó là:
•

Về Kinh tế: Tiếp tay vận động cuộc tầy chay đi du lịch “ngắm
cảnh” TC và tẩy chay hàng hóa do TC sản xuất dưới bất cứ hình
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thức nào, từ thực phẩm, thuốc men, vật dụng dùng trong nhà,
quần áo, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ…Nhóm Chống Tàu Diệt
Việt Cộng đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển tải những thông
tin cho bà con ở hải ngoại và quốc nội. Xin bà con hãy cùng tiếp
tay đẩy mạnh chiến dịch nầy.
Về chính trị: Hãy cùng phối hợp và hợp tác với chính phủ lưu
vong Tây Tạng do một tiến sĩ trẻ, giáo sư Đại học Harward, không
liên quan gì đến nạn quốc phá gia vong ở Tây Tạng vì năm 1959,
khi mất Tây Tạng, ông chưa sinh ra. Đó là Thủ tướng Lobsang
Sangay, sinh năm 1968.
Về xã hội: Hiện tại có thể nói, xã hội trong nội địa nước Trung
Hoa có nhiều biến chuyển không thuận lợi. Người dân Duy Ngô
Nhĩ, Tân Cương đang đứng lên đòi độc lập tích cực hơn qua cuộc
đổ máu làm hàng tram người chết xảy ra ở nhiều tỉnh ở TC.
Nhiều tỉnh và thành phố từ Vân Nam đến Quảng Châu, các cty
điện, cộng đoàn taxi, cty vận tải v.v…đồng loạt biểu tình. Và quan
trọng hơn cả là phong trào sinh viên, học sinh ở Hong Kong bãi
khóa đòi bầu cử công bằng và tự do năm 2015. Và họ đã đạt
được nhiều thành tích qua cuộc bầu củ ở Hong Kong vừa qua với
ba thành viên sinh viên đã đắc củ vào quốc hội Hong Kong.

Trường hợp Giáo sư Ilham Tohti bị kết án chung thân cũng là một
«tiếng nói độc lập duy nhất dám bày tỏ quan điểm chống lại chính
sách đồng hóa cưỡng bức – về dân cư, về ngôn ngữ, văn hóa và tôn
giáo – của đảng Cộng sản Trung Hoa đối với 10 triệu cư dân Duy Ngô
Nhĩ và nhiều ‘‘sắc tộc thiểu số’’ sống lâu đời tại vùng Tân Cương».
Báo Libération lý giải vấn đề nầy như sau: «cách hành xử mang tính
thực dân mới này là mãnh đất tốt cho các bạo lực giữa các sắc tộc
ngày càng dữ dội» tại miền viễn tây TC. Để chống lại các cuộc tấn
công mang tính khủng bố, Bắc Kinh đã trả đũa «bằng các cuộc đàn
áp bằng quân đội, thường kết thúc bằng viêc bắn vào đám đông, hay
bắt bớ hàng loạt».
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Về phía Việt Nam
"Tiêu diệt một dân tộc là một tiến trình, chứ không phải một sự
kiện". Do đó, tiến trình trên đã được Trung Cộng lâu nay thực hiện
cho dân tộc Việt Nam. Đây là một tiến trình lâu dài và đa dạng, được
tăng nhanh do chế độ chính trị và chính sách đối với người dân của
CSBV. Một chế độ khoá tay bịt miệng người dân, không cho đất nước
có sức mạnh dân tộc. Nó biến Việt Nam trước tiên là một bãi rác, kế
đến là con đường mòn Nam tiến tiếp nối tham vọng của Đại Hán
Trung Cộng. Nó bào mòn sức sống của dân tộc và tàn phá một đất
đước xinh đẹp mà Cha Ông đã bao đời gìn giữ và tô bồi”.(trích trên
internet)
Mô hình giải pháp Việt Nam qua việc
tìm lại tính cách pháp nhân của Việt
Nam Cộng Hòa cũng cần được lưu ý,
vì qua thỏa hiệp quốc tế ngày 2 tháng
năm 1973 được ký kết do 9 quốc gia
trong đó có 5 nước thành viên
thường trực của Hội đồng Bảo an là
Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung cộng
cùng 3 thành phần Việt Nam là Bắc
Việt, Chánh phủ lâm thời miền Nam
Việt NamN, và Việt Nam Cộng hòa….
trong đó cam kết 3 thành phần sau
phải thi hành hiệp định Paris
27/1/21973. Và Bắc Việt đã vi phạm
hoàn toàn dù hiện nay là kẻ đang làm “chủ” Việt Nam.
Chúng ta cần phải liên lạc, theo dõi diễn tiến của các phong trào đấu
tranh dân chủ và nhân quyền của những người như Lưu Hiểu Ba
(Nobel Hòa bình 2010), Hồ Giai, Ngải Vị Vị cùng Hiến Chương 08 qua
Bản Tuyên Ngôn đầu tiên gồm 350 chữ ký của các nhà hoạt động
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nhân quyền nỗi tiếng nhằm mục đích thúc đẩy cải cách chánh trị và
dân chủ cho Trung Hoa. Người Tây Tạng trực diện tranh đấu cho độc
lập Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên (có 5% dân số Tây Tạng), cũng như
người Hồi Hột tranh đấu cho Tân Cương ở tỉnh Vân Nam (có 10% dân
số trên 46 triệu người dân trong tỉnh). Cũng không quên nhắc đến
phong trào Pháp Luân Công ở cùng khắp mọi nơi trong nước Tàu
tranh đấu cho tự do tôn giáo và bất công xã hội.
Các phong trào trên chính là những ngòi nổ cho việc biến Trung Cộng
trở thành “Đông Châu Liệt Quốc”. Và một khi TC bị xé tan thành
nhiều mãnh, CS Bắc Việt, thái thú biết nói tiếng Việt của TC sẽ không
còn “hậu phương” lớn làm điểm tựa, dĩ nhiên ngày tàn của chế độ sẽ
không còn xa sau đó. Tất cả các phối hợp đấu tranh trên nhằm mục
đích đẩy mạnh sự xáo trộn xã hội, kinh tế của TC; từ đó tiến trình
mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền của TC sẽ được rút ngắn, vì sẽ
không còn một quốc gia Trung Quốc Vĩ đại nữa.
Về Xã hội: Người Việt quốc nội và hải ngoại còn có khả năng kết hợp
với các NGO trong lãnh vực môi sinh như Oxfam ở Hong Kong và Hà
Nội, một cơ quan phi chánh phủ quốc tế tranh đấu cho sự nghèo đói,
bất công xã hội, và môi trường để cùng nói lên tiếng nói chung nhằm
đánh động dư luận và lương tâm thế giới.
Nạn Hán hóa hay Bắc (Trung Cộng)
thuộc lần thứ 5 đã và đang lừng lững
hiện diện trên hơn 49 tụ điểm có hơn
1.000 người Trung hoa lục địa, và đang
tiếp tực tăng trưởng.
Với các “phải chăng” trên đây, 60% tuổi
trẻ trong nước với sự yểm trợ của những
người con Việt hải ngoại cần có thái độ
và hành động tích cực hơn nữa để xóa tan mắc xích nô lệ nầy do các
Thái thú nói tiếng Việt của nhóm Bắc kỳ đỏ.
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Làm con người, tuổi trẻ chúng ta ngày hôm nay cần phải tranh đấu
không khoan nhượng cho dân chủ, tự do, nhân quyền cho Đất và
Nước. Cuộc tranh đấu giữa thiện và ác, giữa lành mạnh và độc hại,
giữa dân chủ và độc tài, giữa tự do và cộng sản… không bao giờ dứt.
Tuổi trẻ hôm nay, trong và ngoài nước, chính là những người đang
làm lịch sử, mang sứ mạng xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản và
độc tài của CSBV.
Không còn con đường nào khác cho TUỔi TRẺ Việt Nam!
Tuổi trẻ Việt Nam hãy thực hiện lời nói của Cố Tổng thống Thomas
Jefferson là: ”Every Generation needs a new REVOLUTION”.
Hình ảnh ngày “Quốc Khánh
2/9/2018” của CSBV được ghi
nhận bằng bức hình minh họa
trên đây ở Saigon, Hà Nội và
các thành phố lớn ở Việt Nam,
thay vì những màn “diễu binh”
“hoành tráng”, phô trương lực
lượng quân sự như mọi năm.
Điều đó, chứng tỏ rằng Bộ Chính trị, Trung ương đảng của CSBV đã
được cấy sinh tử phù SỢ trước quyết tâm của cả dân tộc quyết đứng
lên dành quyền tự chủ.
Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận ghi nhận: ”Thực dân Pháp ngày
xưa đàn áp dân ta vì không phải là đồng bào, đồng chủng. Nhưng họ
vẫn còn có tình đồng loại, vẫn có niềm tin tôn giáo nào đó, ý thức
danh dự trong lương tâm và nỗi e ngại công luận quốc tế, nên không
đến nỗi tàn độc. Nhưng đối với người CS duy vật vô thần và quốc tế
vô sản, thì lương tâm, danh dự, ý thức quốc gia, tình tự dân tộc, máu
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chảy ruột mềm là hoàn toàn vô nghĩa. 73 năm tội ác đã chẳng đủ rồi
sao?”

Viễn ảnh một bình minh
rực rỡ cho Việt Nam
trong những ngày sắp
tới chắc chắn sẽ xảy ra
trong một tương lai
không xa qua cuộc cách
mạng Bất tuân Dân sự!

Mai Thanh Truyết
Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Phụ lục:
Thời sự
Quảng Ninh:
ATM bị gài 10 quả mìn, sơ tán khẩn gần 1.000 công nhân
13/10/2018 14:
23 GMT+7 [Hình
Cây ATM nghi bị
gài mình nằm
cạnh chung cư]

‐
Lực
lượng
chức
năng đã phát
hiện 10 quả mìn
(khoảng
3kg)
còn nguyên kíp
nổ. Các đối tượng đã phá cửa phòng kỹ thuật rồi giấu sau các hòm
chứa tiền, chờ thời cơ kích nổ.
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Nhóm người nước ngoài phá ATM, trộm gần 4 tỷ đồng
Xe BMW đâm nát trụ ATM ở Sài Gòn
Lãnh đạo Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh chiều nay cho biết, hiện
trường nơi nghi bị gài mìn đã được phong tỏa, gần 1.000 công nhân
công ty than Nam Mẫu đã được sơ tán khẩn cấp.
Theo đó, khi đi kiểm tra cây ATM đặt cạnh hông chung cư CT1 của
công nhân công ty than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí),
nhân viên ngân hàng này phát hiện 4 thỏi tròn nhỏ, nghi là mìn đã
ghim chốt.
TP Uông Bí đã điều lực lượng công an, lực lượng chữa cháy, đồng
thời phong toả hiện trường tránh trường hợp xấu xảy ra.
Theo lực lượng chức năng, tiếp cận cây ATM thì phát hiện 10 quả
mìn (khoảng 3kg) có nối dây trực tiếp với nhau. Những quả mìn này
còn nguyên kíp nổ, các đối tượng phá cửa phòng kỹ thuật rồi giấu
sau các hòm chứa tiền chờ thời cơ kích nổ.
Đến 14h30, số mìn trên đã được tháo gỡ. Toàn bộ các cây ATM tại TP
Uông Bí đang được kiểm tra.
Theo nhận định của lực lượng chức năng, những đối tượng gài mìn
tại cây ATM vào buổi sáng và chờ đến đêm để kích nổ.
“Quanh khu vực cây ATM chúng tôi đã thu thập dấu vân tay, đồng
thời thu giữ camera tại đây để phục vụ công tác điều tra”, đại diện
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin.
Hãy cầu nguyện cho người Thượng bị lãng quên của Việt Nam
Phương Thảo chuyển ngữ (VNTB)
Sự đàn áp của chế độ Cộng sản đối với dân tộc thiểu số ủng hộ Hoa
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Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam phần lớn là không thể nhận thấy
được nhưng đang bắt đầu được biết đến.
Hãy bắt đầu với một lời thú nhận. Khi tôi là một phóng viên chiến
tranh ở Việt Nam vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970,
tôi đã không ủng hộ “báo chí nhảy dù.”
Đó là chuyến đi thực tế vào vùng chiến bằng trực thăng và ở lại đó
một hoặc hai ngày để cảm nhận tình hình và rồi quay trở lại Sài Gòn
để viết một bài báo.
Nhưng ở một khu vực ở
Việt Nam ‐ vùng Tây
Nguyên có ý nghĩa
chiến lược giáp biên
giới với Campuchia và
Lào và nằm ở phía bắc
của đồng bằng sông
Cửu Long ‐ tôi vào và ra
khỏi đó khá nhanh.
[Hình Những người theo đạo Thiên chúa ở miền Trung đang cầu nguyện tại
một nhà thờ tạm bợ ở trong một khu rừng Việt Nam. Ảnh: Facebook]
Tôi có thể nhớ bay tới thành phố cao nguyên Kontum với một đồng
nghiệp khi thành phố đó phải hứng chịu pháo và hỏa tiễn của Bắc
Việt vào mùa xuân năm 1972. Hai chúng tôi quan sát nhanh, nói
chuyện với một cố vấn người Mỹ và vài người binh lính Nam Việt
Nam, và đi về.
Thực tế là chúng tôi chẳng thấy người dân tộc thiểu số trong vùng,
kể cả người Thượng ở Kontum, mặc dù họ đã từng sống rất nhiều ở
đó. Nhìn lại điều đó, không phải ít ra tôi nên bắt đầu đặt câu hỏi,
"Ủa, người Thượng ở đâu?"
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Hơn 40 năm sau, người ta có thể đặt ra cùng một câu hỏi.
Người Thượng, từng là một số đồng minh trung thành nhất của Quân
đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, hiện đang bị che giấu và cố sống
sót dưới sự đàn áp. Cuộc sống của họ bị chi phối bởi những người
Kinh đã chiếm phần lớn đất đai của tổ tiên họ.
Đồng thời, những người Thượng đã trốn sang Hoa Kỳ đang ngày càng
đứng lên để kể câu chuyện về vùng đất bị mất của họ và những
thách thức mà những người ở lại phải đối đầu.
Vào giữa những năm 1950 ‐ 1960 và đầu những năm 1970, những
người tỵ nạn Bắc Việt, người nghèo miền Nam Việt Nam từ các vùng
duyên hải, và những người thiểu số khác đã chuyển đến vùng cao
nguyên để tìm đất đai và làm việc.
Nhiều khhi họ chiếm đất tổ tiên của người Thượng mà không bồi
thường. Những người ngoài này nhanh chóng chiếm lĩnh cả khu vực.
Trong thời kỳ thuộc địa ở Việt Nam, người Pháp đã sử dụng thuật
ngữ người Thượng, hay “người dân miền núi”, để mô tả các bộ tộc
khác nhau sống ở vùng cao nguyên miền Nam Việt Nam.
Michael Benge là một chuyên gia người Mỹ về người Thượng đã làm
việc với họ sáu năm trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Benge,
người đầu tiên làm việc cho Dịch vụ Tự nguyện Quốc tế (IVS) và sau
đó cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), lưu ý rằng các bộ
tộc miền núi của Việt Nam không phải là một.
Các bộ tộc miền núi khác nhau không có tên chung nào khác ngoài
cái tên người Thượng do người Pháp đặt ra và sau đó được người
Mỹ chấp nhận, Benge nói. Họ chủ yếu là các nhánh người Malayo‐
Polynesia, Mon‐Khmer, và Trung‐Tây Tạng, ông nói.
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Nếu người Thượng tự chọn một tên cho mình, có lẽ họ sẽ thích gọi là
Anak Cu Chiang, hoặc "con của núi rừng", theo Benge.
Vào thời Pháp, người Thượng được hưởng quyền tự chủ đáng kể,
Benge người đến Việt Nam năm 1963 cho biết. Người Pháp đã bổ
nhiệm người Thượng vào các chức vụ chính thức từ cấp tỉnh xuống
cấp thôn. Nhưng người Thượng không thể có được vị trí cao hơn
trong hệ thống của người Pháp.
Sau khi nắm quyền lực, Nam Việt Nam có khuynh hướng coi thường
người Thượng như người nguyên thuỷ, gọi họ là Mọi, hay những kẻ
man rợ. Những căng thẳng như vậy giữa người Việt và người Thượng
đã gia tăng trong nhiều năm.
Năm 1964, một số đơn vị quân đội người Thượng đã khởi xướng một
cuộc nổi loạn chống lại chính quyền Nam Việt Nam của Thủ tướng
Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn đã buộc người Thượng phải lấy
tên người Kinh, bãi bỏ hệ thống tòa án của họ, và cấm các phong tục
và truyền thống vốn được người Pháp tôn trọng.
Nhưng mọi thứ
trở nên tồi tệ
hơn cho người
Thượng sau khi
chính
quyền
miền Nam Việt
Nam sụp đổ và
Cộng sản lên
nắm quyền vào
mùa xuân năm
1975.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của người Thượng đã thu hút rất ít sự chú ý
của giới truyền thông trong những năm gần đây. Một hội nghị
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chuyên đề gần đây về Việt Nam được tổ chức tại tòa nhà Lưu trữ
Quốc gia ở Washington, DC, đã trở thành một điểm nhấn về dân tộc
thiểu số bị áp bức ở Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện “Về thăm lại Việt Nam” ngày 14 tháng 9, Neil
Nay, một người dân tộc thiểu số và là phát ngôn viên của nhóm
người Thượng, đã mô tả những năm đau khổ của họ dưới sự cai trị
của cộng sản. Trong bài thuyết trình của mình, Nay nói rằng ở Tây
Nguyên ngày nay các nhà chức trách đang xóa bỏ một cách có hệ
thống các lối sống truyền thống.
Ông giải thích, công an và cảnh sát chìm “liên tục theo dõi chúng tôi
như những tù nhân.” Đa số người Thượng không có khả năng cho
con đi học. Chính phủ Việt Nam coi người Thượng là "kẻ thù lịch sử",
Nay nói. Các nhà thờ bị theo dõi và thường bị cáo buộc là các tổ chức
chống phá nhà nước.
Người Thượng từ lâu đã bị mắc kẹt trong những tình huống khó
khăn. Trong cuộc chiến xảy ra ở Việt Nam trong thời gian 30 năm từ
1945 đến 1975, người Thượng được tất cả các phía tuyển dụng và bị
tổn thất nặng.
Sau khi Tổng thống John Kennedy gửi lực lượng đặc biệt của Mỹ đến
miền Nam Việt Nam với tư cách cố vấn vào tháng 5 năm 1961, người
Thượng đã hình thành lực lượng dân quân là lực lượng phản ứng
nhanh chống lại Bắc Việt. Họ cũng giúp chống lại sự xâm nhập của
quân đội và tiếp tế Bắc Việt tràn vào Nam Việt Nam.
Lực lượng đặc biệt, hay là Mũ Nồi Xanh đào tạo và cung cấp vũ khí
cho người Thượng, và nhiều người lính Mỹ đã phát triển mối quan
hệ chặt chẽ với các bộ lạc.
Theo Nay, người Thượng đã mất hơn 250.000 người trong nhiều trận
chiến. Những trận chiến này diễn ra trên khắp vùng cao nguyên, và
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vào cuối cuộc chiến, nhiều người Thượng cảm thấy bị mọi phía bỏ
rơi.
Một người đã trốn đi tỵ nạn ở Campuchia và Thái Lan và từ đó sang
Mỹ. Tuy nhiên, còn những người trong số đó vẫn còn đang bị giữ lại
ở Thái Lan.
Khi Cộng sản đánh bại Nam Việt Nam và nắm quyền ở Nam Việt Nam
vào mùa xuân năm 1975, cuộc sống trở nên tồi tệ hơn nhiều cho
người Thượng khốn khó. Một số lãnh đạo còn sống sót đã bị xử tử.
Những người khác chết trong trại cải tạo hoặc trong tù.
Người
Thượng bị
mất tất cả
những
quyền hạn
chế mà họ
đã từng
được
hưởng
trước đây.
Cộng sản đã tuyển dụng một số người Thượng làm việc cho họ, hứa
hẹn quyền tự chủ một khi họ giành được quyền lực. Nhưng điều đó
không bao giờ xảy ra. [Hình Người tỵ nạn người Thượng vượt biên giới
Việt Nam vào Campuchia vào tháng 7 năm 2004. Ảnh: Facebook]

Khi hàng ngàn người Thượng phản đối đàn áp tôn giáo và tịch thu
đất đai cha ông họ vào năm 2001 và 2004, quân đội và cảnh sát đã
đàn áp họ khốc liệt.
Đồng thời, người Thượng đã đạt được sức mạnh mới thông qua tôn
giáo. Bắt đầu từ năm 1975, nhiều người trong số họ đã từ bỏ niềm
tin duy linh và đổi sang Kitô giáo.
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Đáp lại những lo ngại quốc tế về việc liên tục bị đàn áp, chính phủ
Việt Nam đã thực hiện một vài bước để giải quyết những bất bình
của người Thượng.
Vào tháng 7 năm 2004, Thủ tướng Phạm Văn Khải đã ban hành nghị
định theo đó các gia đình người Thượng có thu nhập thấp được nhận
đất nông nghiệp hoặc ít nhất 200 mét vuông đất ở.
Chính phủ cũng thông báo sẽ tạm thời đình chỉ việc di cư của người
Kinh ở miền xuôi tới Tây Nguyên.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), chính phủ cũng thông
qua các quy định mới nhằm cho phép người Thượng có được nhiều
tự do tự do tôn giáo hơn, bao gồm cả việc cấm ép buộc từ bỏ đức
tin.
Nhưng nghiên cứu HRW tiến hành từ năm 2005 đến 2006 cho thấy
các quan chức Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo ở một
số vùng Tây Nguyên. Ví dụ, các cuộc tụ họp Kitô hữu lớn tiếp tục bị
cấm đoán trừ khi do mục sư được chính thức công nhận cử hành.
Theo một số người tị nạn, khi đối mặt với án tù và tra tấn, các mục
sư Kitô giáo và những người con chiên từ chối từ bỏ tôn giáo.
Một ước tính cho rằng hơn nửa triệu người Thượng trở thành tín
hữu Tin Lành trong những năm qua. Số người theo Công Giáo La Mã
ít hơn nhiều.
Tổng cộng có khoảng 12.000 người Thượng tỵ nạn đang sống ở Mỹ,
hầu hết trong số họ là những tín đồ Cơ đốc. Nhiều người trong số họ
đã được chào đón nồng nhiệt ở tiểu bang miền nam Hoa Kỳ Bắc
Carolina. Nhờ những nỗ lực của Dịch vụ Gia đình Luther và Dịch vụ
Xã hội Công giáo, nhiều người đã được tái định cư tại các thành phố
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Charlotte, Greensboro và Raleigh ở Bắc Carolina. Theo Nay, đa số
người Thượng ở Mỹ đã tìm được việc làm.
Tuy nhiên, một số người vẫn còn thất nghiệp và đang vật lộn với
bệnh tật do sự đối xử khắc nghiệt được dưới chế độ Cộng sản khi họ
còn ở Việt Nam, Nay nói. Người Thượng không dựa vào phúc lợi xã
hội trừ khi họ lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Carolina.
Phần lớn ở lại Bắc Carolina, một phần vì bạn bè của họ trong các Lực
Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ có trụ sở tại Fort Bragg. Và nhiều người
truyền giáo người Mỹ đã sống và làm việc với người Thượng trong
cuộc chiến Việt Nam là những người thuộc giáo hội Luther xuất thân
từ Bắc Carolina.
Dan Southerland là cựu biên tập viên điều hành của Radio Free Asia
Vụ Kinh Tộc, Tộc Kinh, một mớ bòng bong
BS.Trần Văn Tích
Bussy Saint‐Georges là một thị trấn nằm cách thủ đô Paris của nước
Pháp chừng ba mươi cây số. Tại đây nghe nói đã có sẵn một di tích
tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Ngày 21.05.2018, Thị trưởng
Yann Dubosc tiếp một phái đoàn người Á châu có thể gọi là táp nham
vì gồm cả Tàu chính cộng lẫn Việt thân cộng, cả sư lẫn tục, cả công
chúa lẫn thường dân. Cái phái đoàn tạp‐pí‐lù đó có nhiệm vụ thương
thảo với chính quyền Thị trấn để mua một khu đất hầu thành lập
một thứ thủ đô cho cộng đồng Kinh tộc.
Có một Kinh tộc nhưng nó ở tuốt bên Tàu
Một số người Việt tỵ nạn cho rằng không làm gì có tộc Kinh. Có
thể và có lẽ họ có lý. Nhưng đối tượng chúng ta đang bàn đến không
phải là tộc Kinh mà là Kinh tộc và Kinh tộc thì hiện nay đang sinh
sống trên lãnh thổ Trung Hoa lục địa. Nguyên nước Tàu có nhiều dân
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tộc thiểu số mang nhiều tên gọi. Có tên gọi chỉ gồm một
chữ như Hồi, Tạng, Mẹo, Di, Choang, Mãn, Động, Dao, Bạch, Thái, Lê,
Va, Xa, Thủy, Thổ, Nộ, Nga, Kinh. Có tên gọi hồm hai chữ như Mông
Cổ, Uây‐ua, Bu‐y, Triều Tiên, Thổ Gia, Ha‐ni, Ca‐dắc, Li‐su, Cao Sơn,
La‐hu, Đông Hương, Na‐xi, Cảnh Phả, Kan‐kát, Ta‐hua, Mô‐lao, Bu‐
răng, San‐ra, Mao Nan, Kơ‐lao, Si‐ba, A Xương, Pu‐mi, Tát‐gích, Băng
Long, Bảo An, Uy‐cu, Tác‐ta, Độc Long, Hô‐chê, Môn‐ba, Lô‐ba. Lại có
tên gọi gồm tới ba chữ như U‐dơ‐bếch, Ơ‐uôn‐khơ, Ơ‐luân‐xuân.
Mỗi dân dộc thiểu số phân bố ở một số khu vực, có khi là khu vực
chính, có khi là phu vực phụ. Liên hệ trực tiếp đến Kinh tộc là dân tộc
Choang. Dân tộc Choang tập trung chủ yếu ở Khu tự trị dân tộc
ChoangQuảng Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Đông. Một nhánh của
dân tộc Choang phân bố ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đó
chính là Kinh tộc. Chữ Hán “kinh“ có bốn nghĩa thông dụng : 1) (thủ)
đô, 2) thủ đô Bắc kinh nói tắt, 3) chỉ tên một dân tộc. Ghép với tộc
thành “Kinh tộc“ và “Kinh tộc“ dùng chỉ hai dân tộc : a) dân tộc ít
người ở Quảng Tây, Trung Hoa và b) dân tộc đông người nhất ở Việt
Nam; 4) (Họ) Kinh. Ba tên gọi ba dân tộc thiểu số Thổ, Thái, Nga cũng
là thành phần tên gọi của các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Nga La
Tư. Thổ tộc trú ngụ ở tỉnh Thanh Hải, Thái tộc phân bố ở tỉnh Vân
Nam và Nga tộc thì sinh sống tại Khu tự trị Uây‐ua Tân Cương. Cho
đến hôm nay, chưa thấy có vụ rắc rối nào liên quan đến Thổ tộc, Thái
tộc và Nga tộc nhưng có rắc rối lớn dính dáng đến Kinh tộc.
Vào google sẽ có dịp tha hồ đọc về Kinh tộc trên đất Tàu. Tổ chức
Hùng Sử Việt – là một tổ chức của người Việt hải ngoại bên Hoa Kỳ
với các thành viên điều hành như cố Giáo sư Lưu Trung Khảo và Bác
sĩ Nguyễn Xuân Quang – phổ biến rất nhiều tài liệu về Kinh tộc. Một
số phóng viên báo chí trong nước đã viết nhiều thiên phóng
sự về Kinh tộc kèm theo hình ảnh rõ ràng. Bác sĩ Lê Văn Lân
thuở sinh thời đã từng đến viếng một làng Việt Nam trên đất Tàu và
sau đó, thuyết trình về đề tài này tại Montréal, Canada.
Âm mưu của Tàu cộng?
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

221

Tàu cộng đang tung tiền mua đủ thứ và mua khắp nơi : mua đất đai,
mua nhà máy, mua thiết bị, mua tất cả những gì người ta bán. Tàu
cộng mua không biết bao nhiêu sản nghiệp bên Châu Phi. Bên Pháp,
Tàu cộng mua cả một vùng trồng nho rộng lớn để sản xuất rượu. Bên
Ý, Tàu cộng mua công xưởng sản xuất đồ gia dụng và sản phẫm do
Tàu làm ra ngang nhiên mang nhãn hiệu made in Italy! Tàu cộng mon
men mua lại xưởng sản xuất vật dụng cao cấp Leifeld Metal Spinning
thuộc tiểu bang Nordrhein Westfalen – sản xuất trang thiết bị cho
kỹ nghệ phi hành không gian và cả kỹ thuật nguyên tử – khiến chính
quyền Berlin báo động và Bộ Nội vụ phải cấp tốc ra lệnh chặn đứng
dự an mua bán nguy hiểm này.
Tại Bussy Saint‐Georges, nhóm người hỗ lốn gạ mua đất và trên
mảnh đất đó chúng sẽ xây dựng nhiều công trình được xem là thuộc
lãnh vực văn hoá. Buổi tiếp tân do Thị trưởng chủ trì được quay
vidéo. Các nhân vật xuất hiện và nói năng rất kỳ quặc, nghe như lập
luận của những người mang bệnh tâm thần. Khi được một thiếu
nữ tự nhận là sinh viên ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về Kinh tộc để làm
luận án tiến sĩ, người phụ trách giải đáp trả lời bằng cách viện dẫn
sự phối hợp trên trời của các ngôi sao dựa vào thiên văn học thời đại
Gia Cát Lượng! Một trong những diễn giả bảo rằng Kinh tộc tức là
Việt Nam sau khi nhà Nguyễn ký hiệp ước với thực dân Pháp (!) trong
khi có người khác trong nhóm thì lại nói ngược lại và nhận rằng
chúng tôi là Kinh tộc vùng Tam Đảo bên Tàu!
Thực khó hiểu khi cho rằng đây là một âm mưu thâm độc hiểm ác
của Tàu cộng. Một âm mưu vào tầm cỡ đó phải được chuẩn bị rất
chu đáo, chương trình nghị sự buổi lễ ra mắt phải được điều hành
rất khoa học, các cá nhân phát biểu phải có biệt tài ngôn ngữ, bản
lãnh lý luận; phải dồi dào kiến thức, phải hùng biện thuyết phục.
Trong khi đó thì xem vidéo chỉ gặp toàn những người mà giới bình
dân sẽ gán cho tên gọi là những con gà mắc dây thun.
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Cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác
Người Việt tỵ nạn cộng sản vốn đã cảnh giác cao độ trước những
nguồn tin về tình hình đất nuớc càng ngày càng bị lệ thuộc Trung
cộng nên khi nghe hai chữ Kinh tộc, tộc Kinh là lên ngay cơn sốc
dị ứng. Lập trường chung là Trung cộng đang dàn dựng một tiến
trình đồng hoá cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
Cùng với phe đối lập địa phương, ngày 06.11.2018, đồng bào họp
mặt đông đảo để chất vấn Thị trưởng. Chiến thuật của giới chức cai
trị địa phương là chối bay chối biến. Không có hứa hẹn gì cả, không
có ký kết gì hết, không hề có bán đất. Un point, c‘est tout!
Thực ra thì cũng có điều lấn cấn sau đây, liên quan đến bản thân
người gõ những dòng này : làm sao mà một nhúm người nói năng
quàng xiên, xử sự hài hước, hợp tác với một ông quan cai trị rất non
tay ấn lại có thể “đồng hoá“ được hai vợ chồng già và hai đứa con
đang mang quốc tịch Đức cùng một đứa con trai và một đứa con dâu
với hai đứa cháu nội đang là công dân Hoa Kỳ?
Nhưng thôi, cứ cảnh giác cho chắc ăn.
09.11.2018
BS.Trần Văn Tích
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Một Quyết Tâm Của Người Việt Hải Ngoại
Chấm Dứt Việc Gửi Tiền và
Về Du Hí Việt Nam.
Xin thử suy xét về hai khoản nầy.
Người Việt sống ở Hoa Kỳ vào khoảng 1.8 triệu người hiện nay
(thống kê HK 2015). Theo thống kê năm 2016, lượng tiền đổ về Việt
Nam đạt 12 tỷ Mỹ kim, trong đó 7 tỷ về Sài Gòn. Cũng theo một
thống kê khác, lượng tiền nầy đa số (khoảng 9 tỷ) xuất phát từ Mỹ.
Về vấn đề đi về Việt Nam, ngoài một số nhỏ ngoại lệ bắt buộc phải đi
về vì quan hôn tang tế, vì người thân bịnh tật hay mất đi. Chúng ta
có thể nói rằng, trong số 400 ‐ 500 ngàn người về hàng năm, tuy với
nhiều mục đích khác nhau, nhưng tựu trung đa số người về là làm ăn
với CS Bắc Việt, hay chỉ du lịch, mua vui, thậm chí tìm những thú vui
vô đạo đức, dùng tiền để thõa mãn “thú tính” của con người.
Tất cả những điều đó chỉ làm:
•
•

Mất uy tín của người Việt hải ngoại, và;
Vô hình chung kéo dài sự sống “thừa thãi” của chế độ đang đi
vào buổi xế chiều. (Ước tính 500 ngàn người về và tiêu xài trung
bình US $5000/người, sẽ có 2.5 tỷ Mỹ kim tiếp máu cho VC).

Như vậy, chúng ta thấy việc đi về Việt Nam và gửi tiền về quê hương
chỉ góp một phần ít vào ngân sách VC, nhưng còn phần lớn thì chạy
vào túi đảng viên các cấp của chế độ tham nhũng, bóc lột tàn bạo!
Nên nhớ, năm 2016, CS Bắc Việt cần phải trả tiền lời đáo hạn của
những khoản tiền vay mượn từ năm 1986 trở đi là…12 tỷ Mỹ kim
(tiền mặt – hard currency)!
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Đối với những người đi về Việt Nam nhiều lần dưới danh nghĩa “làm
ăn” hay “du hí” …, chúng ta cần phải có thái độ rõ ràng và dứt khoát
với họ.
Xin đan cử quyết định của Cơ quan Bảo vệ Người Tị nạn và Vô Tổ
quốc (OFPRA ‐ Office Francais de Protection des Réfugiés et
Apatride). Kể từ năm 1988 đến 2000, cơ quan nầy đã phế bỏ quyền
tỵ nạn và quyền lợi được hưởng tiền trợ cấp xã hội, y tế và các phúc
lợi khác do chính phủ cấp cho 22.417 người, vì họ đã về Việt Nam
nhiều lần.
Xin cảm ơn quyết định này của Cơ quan Bảo vệ Người Tỵ nạn và Vô
Tổ quốc.
Xin mỗi người trong chúng ta hãy lắng tâm cùng suy nghĩ, để tìm ra
phương thức thích hợp đối phó với nhóm người vô ý thức này.
Chúng ta cần phải có hành động cụ thể nào đối với các việc làm vô ý
thức của một số người Việt ở hải ngoại trên mãnh đất tạm dung nầy
không?
Đối với chính sách di trú cứng rắn của hành pháp Hoa Kỳ hiện tại, hai
hạng người trên đây có thể bị “hỏi giấy” và trục xuất về Việt Nam bất
cứ lúc nào.
Mai Thanh Truyết
Một Người con Việt
Phụ Chú:
PTDNB • an hour ago
Cám ơn T/G đã nêu lên tử huyệt của bọn csVN.

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

225

Thân kính với anh chị em trong DLB, xin hãy tuyên truyền lan rộng ra
đến tai tất cả người Việt năm châu: Xin đừng gởi tiền và về VN du hí.
Gần đây có nhiều phản ứng của người trong nước về dạy tiếng Việt
cho trẻ em, cho lưu hành tiền Tàu tại 6 tỉnh phía Bắc, luật ANM và
đặc khu Tất cả đều là tiền đề của sự nô lệ VN cho Trung Cộng, mà
bọn csVN đang tiến hành!
Về VN hay gởi tiền về VN là hành động tiếp tay bán nước cho bọn
csVN, là người có lương tri thì xin đừng làm.
Khác với thời VC ăn củ mì đánh Mỹ, hiện nay cán bộ VC hầu hết là
những con gà, con heo nuôi trong chuồng. VC ăn quen nhịn không
quen. Cho nên đòn bao vây khinh tế, đánh vào kinh tế tài chánh túi
tiền của đảng CS chính là đòn sinh tử nhắm vào độc tài bán nước VC.
1. Biểu tình, chiếm lòng lề đường, đình công, bãi thị, tẩy chay nhằm
gây thiệt hại và kiệt quê, nền kinh tế của VC.
2. Hải ngoại vận động chiến dịch các nước bao vây cô lập độc tài
khủng bố và đàn áp nhân quyền VN trầm trọng.
Dĩ nhiên,
chính người
dân Việt
cũng sẽ chịu
các thiệt hại
do kinh tế
gây ra.
Nhưng nên
nhớ, bình
thường
người dân
hưởng 1 thì
VC hưởng 10. Bây giờ bị thiệt hại thì đương nhiên dân bị thiệt 1 thì
VC sẽ bị mất 10. Và nên nhớ VC ăn quen nhịn không quen.
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VC ăn quen nhịn không quen, heo gà bị đói 1 ngày là kêu rống, 2
ngày quậy phá chuồng, 3 ngày là ngáp... ngáp! Đảm... bảo!
Năm Nổ • 2
hours ago
Từ bài học
Miến Điện,
người Việt
lưu vong nếu
quả thật
không muốn
VN bị VC bán
rẻ cho TC, thì
nên có một
chiến dịch,
chương trình
vận động với chính quyền Hoa Kỳ và Âu Châu hạn chế bao vây và cô
lập VC.
1. Thời cơ đang thuận tiện vì chủ trương Trade War của Hoa Kỳ với
TC
2. VC đã phạm vào nhiều tội ác khá nghiêm trọng trong vấn đề
nhân quyền VN như bỏ tù các phụ nữ có con còn rất nhỏ vì họ
đấu tranh ôn hòa, cho đặc vụ sang Đức bắt người đang xin tỵ
nạn.
3. Có rất nhiều chỉ dấu cho thấy VC là con ngựa thành Troy cúa TC,
qua những phát hiện VC cho TC chứa sắt thép nhôm xuất cảng
sang Mỹ tránh thuế, VC sẵn sàng dân các đặc khu kinh tế cho TC
làm nơi ẩn trú và tránh hàng rào thuế. v.v...
Đây là dịp rất thuận tiện cho người Việt lưu vong đấu tranh bao vây
cô lập VC trên trường QT nhằm thay đổi VC độc tài và bán nước.
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

227

Người Miến Điện đã vận động chính phủ các nước Âu Mỹ bao vây và
cô lập độc tài quân phiệt cho đến khi nó hả họng ngáp ngáp như thế
nào, vào đọc link
dưới:
https://www.bbc.c
om/vietnam..
Người Việt hải
ngoại nên bớt về
ăn chơi, du lịch hay
đầu tư với VC. Nên
noi gương người
lưu vong Miến
Điện dấu tranh bao
vây độc tài tới khi
nó kiệt quệ. Nên nhớ, người lưu vong Miến họ đấu tranh vận động
không mệt mõi trong điều kiện yếu và ít hơn người Việt ở Tây ở Mỹ
rất nhiều.
Năm
Nổ • 6
hours ago
Khớp mỏ tài
chánh VC từ Tây
Mỹ, dễ hay khó?
Khớp mỏ tài
chánh ‐ block
financial affairs
là chấm dứt tất
cả công việc làm
ăn buôn bán và
dịch vụ liên quan đến tài chánh tiền nong với VC. Dễ hay khó?
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Chẳng có gì khó. Ngay cả quý vị xuống đường hay biểu tình trước QH
của Hoa Kỳ kêu gọi người Mỹ làm chuyện này. Chẳng có ông Mỹ nào
cấm quý vị cả. Mặc dù là vẫn có công ty Mỹ buôn bán với VN. Nói
nôm na, hàng hóa VC nhập vào Mỹ thì mua hay không là tuy nơi từng
người.
Nhiều người Việt tại hải ngoại nói rằng, có mình tui không dìa VN còn
xung quanh ai cũng dìa thì tội gì tui dìa. Nói như vậy không đúng.
Chẳng lẽ người ta hút thuốc hút cần sa thì mình cũng hút?
Như tôi đã đưa ý kiến, người Việt chưa bao giờ có hành động với ý
thức rõ ràng nhằm vận động người Mỹ chính quyền Mỹ cảnh báo
stop vài hoạt dộng liên quan tới tài chánh với VC. Như du lịch, tài trợ,
đầu tư v.v...
Tuy vậy, về mặt vận động có tính chính trị và tổ chức người Việt kém,
nhưng vẫn có thể làm được từng cá nhân, từng nhóm nhỏ.
Nên nhớ, hãy gạt tình cảm và suy nghĩ lẩm cẩm sang một bên, nếu
quý vị còn liên hệ tài chánh với VC bất cứ hình thức nào điều này có
nghĩa là quý vị đang ĐỒNG HÀNH với VC làm tay sai TC bán nước VN.
Đây là thời điểm thuận lợi nhất khi Hoa Kỳ đang tiến hành chiến dịch
tấn công tài chánh vào TC là ông chủ của VC. Và cũng là thời điểm VC
đang phạm khá nhiều tội ác và tội phạm về nhân quyền tại VN cũng
như tại vài nước Âu Châu khi VC cho đặc vụ sang Đức, Áo để bắt
người đang xin tị nạn.
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Giáo dục XHCN Sẽ Tự Xóa Sổ Chế Độ
Ngày 5/9 vừa qua là ngày khai giảng niên học 2018‐19 ở Việt Nam.
Đã 43 năm kể từ ngày CSBV tiến chiếm miền Nam, thu về một mối
dưới ánh “hào
quang quang vinh”
của đảng, tình
trạng giáo dục vẫn
không thay đổi,
nghĩa là những
hình ảnh trong
ngày tựu trường ở
những vùng xa
như thầy trò cùng
leo đồi – lội sông –
vượt suối như những hình ảnh minh họa dưới đây.
Nhưng
mỗi năm,
vẫn có
những sự
kiện mới
trong
ngày nầy,
đặc biệt
trong
năm nay
có thêm
sự kiện mới nữa. Đó là:
•

Hàng năm vẫn phát hành hàng loạt sách giao khoa “mới” đề
phân phối (thực ra là bán) tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ ngân sách
quốc gia, và vỗ béo cho hàng ngàn “cán bộ giáo dục”. Sách mới
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nhưng nội dung vẫn như cũ vẫn còn những lỗi phạm phải mà
không hề có sửa chữa;
Điểm mới năm nay có thêm bộ tự điển tiếng Việt …lai Tàu của
Bùi Hiền;
• Và loạt sách
đánh
vần
“kiểu
mới”
(văn minh và
khoa học gấp
vạn lần kiểu
đáng vần cũ)
áp dụng cho
lớp 1.
Đó chính là giáo

dục xã hội chủ nghĩa siêu việt!
Đề tìm hiểu thêm, người viết lần lượt trình bày hai nền giáo dục ở
miền Nam trước đây (1955‐1975) và hiện tại sau 43 năm dưới sự cai
trị của CSBV.
Lãnh vực giáo dục của hai nền Cộng Hòa ở Miền Nam
Vào năm 1958, một đại hội giáo dục toàn quốc (từ vỹ tuyến 17 trở
vào) đã nghiên cứu và chấp nhận 3 nguyên tắc căn bản định hướng
cho nền giáo dục Việt Nam là nhân bản, dân tộc, khai phóng. Và định
hướng giao dục nầy được ghi rõ trong hiến pháp thời bấy giờ.
•

•

Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục nhân bản, tôn
trọng giá trị thiêng liêng của con người, lấy chính con người làm
cứu cánh, và như vậy nhằm mục đích phát triển toàn diện con
người;
Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục dân tộc, tôn
trọng giá trị truyền thống, mật thiết liên quan đến những cảnh
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huống sinh hoạt như gia đình, nghề nghiệp, đất nước và bảo
đảm hữu hiệu cho sự sinh tồn và phát triển của quốc gia;
Nền giáo dục việt Nam phải có tính cách khai phóng, tôn trọng
tinh thần khoa học, phát huy tinh thần dân chủ xã hội, thâu thái
tinh hoa các nền văn hóa thế giới.

Đến năm 1970, thêm một nguyên tắc khác được đem vào làm chuẩn
cho nền giáo dục Miền Nam. Đó là lấy sự tôn trọng tinh thần khoa
học ‐ như các quốc gia tân tiến trên thế giới ‐ làm nền tảng cho mọi
sự tiến bộ giáo dục tại Việt Nam.
Từ đó, giáo dục Miền Nam đã có những bước đi vững chắc trên nền
tảng của Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng – Khoa học. Đây chính là
kim chỉ nam giúp cho nền giáo dục Miền Nam liên tục thăng tiến,
nâng cao phẩm chất giáo dục quốc gia, và tạo điều kiện cho học sinh,
sinh viên Miền Nam trở thành những thành viên ưu tú của đất nước
trong suốt thời kỳ 1958 – 1975.
Còn tình trạng giáo dục Bắc Việt & Việt Nam sau ngày 30/4/1975 thì
sao?
Trước năm 1975, tại miền Bắc, hệ thống giáo dục trung học phổ
thông chỉ có 10 năm. Thực chất của CSBV là nhằm mục tiêu đưa các
em thanh niên ra chiến trường. Đặc biệt hơn nữa, rõ ràng CSBV
không hướng đến việc đào tạo kiến thức phổ thông mà đặt trọng
tâm vào việc xây dựng một cán bộ cộng sản nhiều hơn.
Sau năm 1975, vì lý do cào bằng, CSBV đã “xuống cấp” giáo dục ở
miền Nam, đặc biệt ĐBSCL. Thí dụ trước năm 1975, trình độ trung
bình của thanh niên vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở lớp tuổi từ 14
đến 25 là lớp 7.5 theo thông kế của UNESCO. Cũng trong thời điểm
nầy, trình độ của lớp tuổi trên ở Đồng Bằng Sông Hồng là 5.5. Hiện
tại (2016), tình trạng đã đảo ngược, trình độ ở ĐBSCL là 5.0 và ĐBSH
là 7.0.
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Vì vậy, việc làm cấp bách cho Việt Nam tương lai là phải đặt trọng
tâm vào việc kiến thiết lại hệ thống giáo dục miền ĐBSCL, đồng thời
với việc cải thiện hệ thống y tế công cộng của vựa lúa rất quan trọng
này của cả nước.
Phải chăng đây là
chính sách cào bằng
và triệt hạ người
dân miền Nam. Các
trường học, ngoài
việc thiếu thốn phòng ốc và tài liệu học tập (ngoại trừ các sách giáo
khoa từ chương một chiều hạn chế tinh thần suy nghĩ độc lập và
sáng tạo của học sinh) thậm chí không có nơi cho học sinh tiểu tiện.
Học sinh phải nín tiểu, nín tiêu… tạo thành một hiện tượng trường ốc
có một không hai trên thế giới?
Về nước uống cho học sinh hầu như không được để ý đến, học sinh
phải nhịn khát. Nhiều nơi được các nhà thiện nguyện ngoại quốc và
người Việt tỵ nạn giúp đỡ các bình lọc nước… nhưng các bình lọc nầy
chỉ hiện diện ở trường học một thời gian ngắn rồi biến mất về nhà
của… cán bộ.
Hiện tại, nước uống cho học sinh, bàn ghế, phấn viết, và nhiều dịch
vụ khác đều nằm trong chi phí mà phụ huynh phải trả trước tri con
em được vào lớp. Trong lúc đó, hiến pháp xhcn có ghi rõ ràng là
“giáo dục trung tiểu học là cưỡng bách và miễn phí”!
Bây giờ nếu nhìn vào xã hội hiện tại, chúng ta có thể hình dung một
cách rõ ràng, qua báo chí cộng sản, trên các mạng lưới, hình ảnh thầy
gạ dâm trò để nâng điểm cao hay cho biết đề thi, cảnh học sinh lớp 9
dở trò dâm ô với nhau trong khi cô giáo đang giảng dạy trên bảng, và
hàng vạn tệ nạn khác xảy ra hàng ngày trên khắp các nẻo đường Việt
Nam từ thành thị đến thôn quê.
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Một thí dụ về Trường Nữ Trung học Gia Long trước 1975 và Trường
Nguyễn Thị Minh Khai sau 1975: “Nội dung học tập của học sinh hai
trường Gia Long và Minh Khai cũng hoàn toàn khác, đặc biệt là trong
lĩnh vực lịch sử và luân lý”. Con người xuất thân từ trường Gia Long
có khái niệm về dân chủ, về chính thể tam quyền phân lập rõ ràng
hơn. Còn học sinh Minh Khai thì coi chính sách độc đảng toàn trị là
mô hình cai trị toàn hảo. Vì vậy mà sự hình thành nhân cách và lý
tưởng của con người được đào tạo từ hai trường Gia Long và Minh
Khai cũng hoàn toàn khác. (Trích Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 129)
Xã hội Việt
Nam hiện
nay ngày
càng băng
hoại và
chính hình
ảnh nầy
đã và
đang đánh
dấu buổi
hoàng hôn
của chế
độ CS Bắc
Việt.
Bây giờ
hãy thử so
sánh từng điểm của nền giáo dục trước năm 1975 với hiện trạng
“giáo dục” ngày hôm nay, dưới chế độ CSBV, chúng ta thấy gì?
•

Nhân bản: Nhân bản thời xã hội chủ nghĩa là tự do đàn áp, tra
tấn và “cướp ngày”;
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Dân tộc: Dân tộc trong nghĩa Hán tộc đại đồng, chữ Tàu phải
nằm trong chương trình giáo dục phổ thông;
Khai phóng: còn có nghĩa là khai thông biên giới và chỉ tiếp cận
với một văn minh duy nhứt là văn minh của Hán tộc;
Và Khoa học: là khai thác, tận dụng tối đa sức lao động của
người dân để cung phụng cho lý tưởng “đại đồng” của chủ nghĩa,
tức là toàn đảng cùng giàu cùng hưởng thụ.

Vậy chính sách giáo dục quốc gia của Miền Nam trước 1975 khác xa
HOÀN TOÀN giai đoạn giáo dục của xã hội chủ nghĩa hôm nay về căn
bản và kết quả!
Thay lời kết
Qua những nhận định trên, chúng ta thấy sự khác biệt của hai nền
giáo dục đặt trên căn bản xã hội pháp trị và xã hội chủ nghĩa đã đưa
“đầu vào” (học sinh) và “đầu ra” (kết quả học tập) như thế nào rồi.
Vì vậy, bằng bất cứ giá nào mọi người con Việt trong và ngoài nước
cần phải xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của xã nghĩa CSBV hầu
mang lại một
chính sách giáo
dục đúng đán
cho các thế hệ
Việt về sau.
Và điều nầy cần
phải hành động
cấp bách.
Và, một Việt
Nam DÂN CHỦ
PHÁP TRỊ tương
lai cần phải có một nền giáo dục đặt nặng vào các mục tiêu sau:
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Giúp cho thanh niên thu thập được nền văn hóa phổ thông, đồng
thời chuẩn bị cho họ bước vào các ngành chuyên môn ở bậc đại
học và kỹ thuật.
Khuyến khích việc học ngoại ngữ, chú trọng đến các sinh hoạt hội
đoàn để học sinh quen sống tập thể, có tinh thần tháo vát, biết
giúp ích mọi người, đồng thời rèn luyện những đức tính cần thiết
cho đời sống thực tế của một công dân tương lai.

Đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của học sinh và phát động phong
trào thể dục thể thao toàn quốc, nhằm thực hiện mục tiêu “Một tinh
thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”.
Và nhứt là đề cao môn đạo đức học và công dân giáo dục hầu tạo
dựng một tầng lớp thanh niên ưu tú về khoa học, đạo đức, và ý thức
công dân để kiến thiết quốc gia.
Nếu sự áp dụng chính sách quốc gia giáo dục của hai nền Cộng Hòa ở
Miền Nam được sáng suốt thi hành, và đặt trọng tâm trên nền tảng
Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng – Khoa học, thế vào toàn bộ hệ
thống giáo dục băng hoại của chế độ hiện hành, thiết tưởng một Việt
Nam trong tương lai sẽ thoát khỏi sự thụt lùi trong một vài thập niên
hậu Cộng sản.
Mai Thanh Truyết
Trích trong sách Giải pháp cho Việt Nam
Houston, 9/11/2018
Phụ lục:
Toma Thien
11/9/2018 ‐ 10:29 PM
(27 minutes ago)
to me
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Tiến sĩ thân kính,
Xin cảm ơn Tiến sĩ đã gởi bài nghiên cứu mới về giáo dục VN. Trong
nước, chúng tôi không bao giờ cho rằng chế độ VC có nền giáo dục.
Nó có nền phản giáo dục thì đúng hơn. Cộng sản chẳng bao giờ có ý
thức nhân bản, tôn trọng nhân vị và quý chuộng nhân phẩm. Không
có con người cá nhân và tự do trong chế độ CS. Tất cả chỉ là những
đinh ốc, bánh xe răng cưa trong một cỗ máy khổng lồ phục vụ cho
đảng. Khốn nạn cho Dân tộc và cho các thế hệ trẻ. Những gì là tinh
túy giáo dục may ra còn lại ở miền Nam, nơi những người đã được
hưởng nền giáo dục của VNCH trước năm 1975. Những kẻ như Phạm
Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ, Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại chỉ là những tên
phản giáo dục.
Thân kính.
Lm P. Phan Văn Lợi.
Trần Thị Hải Ý • 8 hours ago
Trích bài chủ, Mai Thanh Truyết: “Bây giờ nếu nhìn vào xã hội hiện
tại, chúng ta có thể hình dung một cách rõ ràng, qua báo chí cộng
sản, trên các mạng lưới, hình ảnh thầy gạ dâm trò để nâng điểm cao
hay cho biết đề thi, cảnh học sinh lớp 9 dở trò dâm ô với nhau trong
khi cô giáo đang giảng dạy trên bảng, và hàng vạn tệ nạn khác xảy ra
hàng ngày trên khắp các nẻo đường Việt Nam từ thành thị đến thôn
quê. ” (Hết trích).
Trả lời:
Về giáo dục, cố TT Nam Phi Nelson Mandela có câu: “Để hủy diệt bất
kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng tới bom nguyên tử hoặc tên
lửa tầm xa, mà chỉ cần hạ thấp phẩm chất giáo dục và cho phép gian
lận trong các kỳ thi của sinh viên:
‐ Bệnh nhân chết dưới bàn tay của đống bác sĩ từ nền giáo dục đó.
‐ Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của đống kỹ sư từ nền giáo dục đó.
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‐ Tiền bị mất trong tay của đống kinh tế gia và kế toán từ nền giáo
dục đó.
‐ Nhân loại chết dưới bàn tay của đống học giả tôn giáo từ nền giáo
dục đó.
‐ Công lý bị mất trong tay đống thẩm phán từ nền giáo dục đó.
‐ Sự sụp đổ của nền giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia.”
Nguyên văn:
“Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or
the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of
education and allowing cheating in the examinations by the students:
‐ Patients die at the hands of such doctors.
‐ Buildings collapse at the hands of such engineers.
‐ Money is lost in the hands of such economists & accountants.
‐ Humanity dies at the hands of such religious scholars.
‐ Justice is lost at the hands of such judges.
‐ The collapse of education is the collapse of a nation.” (Nelson
Mandela).
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Chính Sách Cải Cách Ruộng Đất
Nguyên Nhân Tiềm Ẩn Cho Sự Cáo Chung Của Chế Độ
Vì sao?
Xin trả lời ngày là:
Kể từ sau 1954, ngoài Bắc, ngay sau khi chia đôi đất nước, HCM và
CSBV áp dụng chính sách đấu tố tàn bạo với danh nghĩa “lấy của
người giàu chia cho người nghèo” và hiện tại vẫn tiếp tục dùng chính
sách trên, cướp đất, cướp ruộng công khai để “vỗ béo” cho tầng lớp
lãnh đạo cộng sản hiện tại.
Ở Miền Nam, không nói Cải Cách Ruộng Đất mà nói Cải Cách Điền Địa
và sau đó Người Cày Có Ruộng. Trong 20 năm, từ 1955 – 1975, Miền
Nam tiến hành hai cuộc Cải Cách Điền Địa ở thời Đệ I và Đệ II Cộng
hòa. Không kể một cuộc Cải Cách Điền Địa do Cựu Hoàng Bảo Đại
ban hành năm 1949, nhưng không thành công vì, ruộng đất vừa
được phân phối xong thì liền bị Việt Minh tịch thâu, hoặc Việt Minh
ngăn cấm nông dân nhận ruộng hoặc làm ruộng. Mặt khác, chiến
tranh không cho phép nông dân sinh sống trên phần đất canh tác của
mình, phải tản cư.
Vì vậy, người viết phân tích hai chính sách ở miền Bắc và miền Nam
để từ đó, mỗi người trong chúng ta tự đề ra kết luận cho chính mình.
Chính sách Người Cày Có Ruộng (Promulgation date of Land to the
Tiller Law)
Cải Cách Điền Địa ở Miền Nam thực hiện từ khi Tổng thống Ngô Đình
Diệm nắm quyền bằng Dụ số 57 ngày 22 tháng 10 năm 1956. Chánh
sách điền địa thêm một lần nữa được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
tiếp nối một cách chu toàn hơn bằng Đạo luật số 003/70 ngày 26
tháng 03 năm 1970, dưới tên gọi mới là Luật Người Cày Có Ruộng.
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Ngày ban hành Luật Người Cày Có Ruộng nầy nhằm hữu sản hóa
nông dân, ngõ hầu thâu ngắn cách biệt giữa người giàu và nghèo.
Đây là một gia tài quý đã được người đi trước mang lại thành công
trong việc thu ngắn khoảng cách giàu nghèo trong dân chúng, và
nhứt là tạo điều kiện cho người dân thẩm thấu được tinh thần dân
chủ pháp trị, một nền móng căn bản cho dân chủ, tự do, và nhân
quyền.
Chính sách Cải Cách Điền Địa của Đệ Nhứt Cộng hòa
Ông
Ngô
Đình
Diệm,
vào
ngày 7
tháng 7
năm
1955,
được bổ
nhiệm làm Thủ Tướng Chánh Phủ. Ở chức vụ Thủ Tướng Chánh Phủ,
ông ban hành 2 Dụ, số 2 và số 7 năm 1955, liên quan đến vấn đề
thuê ruộng, vì từ trước ở Việt nam, việc thuê ruộng không có giấy tờ
hợp đồng giữa người thuê mướn và chủ ruộng nên thường chủ
ruộng lấn ép làm thiệt hại quyền lợi của người thuê.
Giá thuê ruộng từ 40% đến 60%, tùy theo ruộng tốt xấu, trên số lúa
thu hoạch. Luật về thuê ruộng qui định lại rõ qui chế tá điền. Từ nay:
•
•

Giá thuê ruộng từ 10 đến 15% trên số lúa thu hoặch cho ruộng
làm 1 mùa/năm;
Giá thuê từ 15 đến 25% cho mùa gặt chánh của ruộng 2
mùa/năm.
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Thời hạn hợp đồng là 5 năm, có tái ký. Tá điền có quyền trả ruộng và
phải báo trước chủ ruộng 6 tháng. Chủ ruộng muốn lấy ruộng lại phải
báo trước tá điền 3 năm.
Vì chiến tranh nhiều người bỏ ra thành thị sinh sống nên số ruộng bỏ
hoang tính ra lên đến 500.000 mẫu tây. Trong thời gian chánh phủ
cho kiểm kê, nếu chủ ruộng vắng mặt, số ruộng này sẽ bị trưng thu
để cấp phát cho tá điền.
Sau khi chấp chánh, Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban hành Dụ số 57
ngày 22 tháng 10 năm 1956 qui định Chánh sách Cải Cách Điền Địa
theo đó, điền chủ có quyền giữ cho mỗi người 100 mẫu đất, phải
canh tác 30%, số còn lại cho mướn theo điều kiện luật hợp đồng đã
ban hành.
Ruộng truất hữu, chủ ruộng được bồi thường theo giá ruộng, 10%
bằng tiền mặt, 90% trả bằng trái phiếu với lãi xuất 3%/năm. Người
giữ trái phiếu có quyền sử dụng trong các dịch vụ như trao đổi, kinh
doanh, mua bán. Ruộng truất hữu bán lại cho tá điền trả góp trong
12 năm vốn và lãi xuất 3% như đối với điền chủ cũ.
Có lối 1035 điền chủ bị truất hữu vì mỗi người có trên 100 mẫu. Diện
tích ruộng truất hữu là 430.319 mẫu, tính thêm 220.813 mẫu của
Pháp kiều. Năm 1958, tổng số ruộng truất hữu là 651.132 mẫu.
Số tá điền trở thành điền chủ từ năm 1957 – 1963 là 123.193 người.
Ngoài ra còn 2857 người mua trực tiếp từ chủ ruộng, nâng con số
điền chủ ‐ mỗi người có tối thiểu 5 mẫu ‐ lên 126.050 người. Và số
ruộng mua riêng này là 252.213 mẫu.
Chánh sách Cải Cách Điền Địa ở trong Nam làm cho chủ ruộng và tá
điền đều hài lòng. Số ruộng đất bị Việt Minh trước đây tịch thu phát
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cho tá điền vì chủ ruộng vắng mặt, nay chánh quyền đem trả lại cho
chủ và bồi hoàn tiền nếu bị truất hữu.
Chính sách Người Cày
Có Ruộng của Đệ Nhị
Cộng hòa
Cố Tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu bổ túc thêm
Dụ số 57 và thiết lập
Luật Người Cày Có
Ruộng ban hành ngày
26/3/1970 đặt trên căn bản đồng thuận và bồi thường dựa trên
nguyên tắc tương đối công bằng. Đó là, người có ruộng trên 15 mẫu
hay có ruộng mà không canh tác sẽ bị truất hữu và được bồi thường
theo theo thời giá hiện hành, 20% bằng hiện kim, và 90% bằng công
khố phiếu và sẽ
được truy lãnh 8
năm sau đó do Ngân
hàng Quốc gia (Miền
Nam) bảo đảm với
mức lời 10% mỗi
năm.
Kết quả của luật nầy,
tính từ năm 1970
đến 1973, có tất cả
770.145 mẫu đã được truất hữu từ 51.695 điền chủ.
Chính sách Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh và CSBV
Dưới thời CCRĐ của CS Bắc Việt, về thuế nông nghiệp, chúng ta thử
nhìn lại sơ lược để có ý niệm cụ thể nông dân bị phá sản.
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Thuế sẽ đánh 5% trên 100 kg lúa, 45% cho 1000 kg lúa trở lên, tối đa
là 64%. Thêm vào đó, nông dân trả phụ thu cho đảng 15%. Cả 2 thứ
thuế phải nộp một lần, cho đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa và một phần gửi cho Kominforme làm nghĩa vụ quốc tế.
Thử làm bài
toán để biết
nông dân đã
nộp bao nhiêu
mồ hôi nước
mắt cho thuế
nông nghiệp.
Chúng ta lấy
1000 kg lúa.
Thuế lấy 45%
là 450 kg. Trên
số này, nông dân bị trừ 15% thuế phụ thu là 67,5 kg. Nông dân phải
nộp thuế nông nghiệp cho 1000 kg lúa thu hoạch được là 517,30 kg
(51,7%). Nếu chủ ruộng không trực tiếp canh tác phải nộp thêm 25%
phụ thu nữa.
Diện tích ruộng canh tác và số lúa thu hoạch phải do nông dân bình
(nghĩa là do cái gọi là” nông dân” quyết định chứ không do người chủ
đất chia ra).
Còn “chính sách người cày mất ruộng” (Cải cách ruộng đất) đã được
đảng ưu ái bằng dùi cui, đôi khi người dân phải lấy mạng làm mộc để
bảo vệ nguồn sống cuối cùng của bản thân và gia đình.
Bồi thường được quy định là khoảng 1 Mỹ kim cho một thước vuông,
trong lúc đó thời giá là từ 1000 đến 2000 Mỹ kim/m2 (vụ đàn áp mới
nhứt của dự án Ecopark tại Văn Giang, Hà Nội là một thí dụ điển hình
năm 2013).
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Đó là trước năm 1975. Sau khi chiếm toàn cõi Việt Nam, CSBV áp
dụng một chính sách CHIẾM ĐẤT quyết liệt hơn, tàn nhẫn hơn, sắt
máu hơn, không những là đất nông nghiệp mà là đất tư nhân ở trong
thành phố hay bất
cứ nơi nào từ Bắc
chí Nam với chính
sách gọi là QUY
HOẠCH đất đai.
Chúng sử dụng cả
sức mạnh gọi là
chuyên chính vô
sản qua bộ máy
công an đề ép buộc
người dân phải
“nhả đất” cho
chúng, nếu không
thì là tù tội và mạng sống nữa!
Một “công dân” tên Tám Khỏe trên mạng lưới toàn cầu ngày
13/1/2010
nhận
định chính sách Cải
Cách Ruộng Đất
(CCRĐ) như sau:
”Chủ yếu CCRĐ là
chuẩn bị con đường
đưa dân tộc Việt trở
thành nô lệ cho một
“giai cấp” mới, là
đảng viên đảng
CSVN”.
Chính sách CCRĐ/CSBV nầy không phải là một sai lầm mà là một tội
ác có tính toán của HCM nhằm biến người dân trong vùng kiểm soát
của CS thành những “con vật” mất hết ý chí phản kháng, chỉ biết cuối
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đầu vâng phục Bác và Đảng. Tất cả “con vật” trên mang cùng một họ;
đó là họ “SỢ” (tất cả chúng ta đều mang chung một họ Sợ, lời của
Nguyễn Tuân).
Cải cách Ruộng đất trong hai năm từ 1954 đến 1956 diễn tiến long
trời lở đất này đã được nói nhiều với đầy đủ chi tiết nên thiết tưởng
không cần lập lại thêm nữa. Duy có con số tử vong chính xác của nạn
nhân chưa được xác nhân chính xác:
•
•
•
•
•

Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000
người bị xử bắn;
Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2.500;
Theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng
hơn): vào khoảng 5.000;
Theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1.500 cộng
với 1.500 bị cầm tù;
Theo soạn giả Arthur Dommen thì cho rằng tính đến năm 1956
có khoảng 32.000 người bị hành hình trong vụ cải cách ruộng
đất.

Ngày nay, theo báo cáo chánh thức của Viện thống kê Hà Nội, số tử
vong là 172.008 người trong đó có 70% bị chết oan ức bao gồm
những tiểu địa chủ bị nâng lên cho đủ 5% theo tiêu chuẩn của Trung
Cộng qui định, và những cán bộ đảng viên đi theo kháng chiến chống
thực dân vì lòng yêu nước tinh ròng không cộng sản. Nhưng con số
tử vong thật sự có thể cao hơn nhiều do nhu cầu bưng bít của chế
độ. (Trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập 2, 1955‐1975) của Gs
Đặng Phong (1939‐2010), Nxb ĐHQG Hà Nội 2004, trọn chương 3
dành nói về Cải Cách Ruộng Đất, ghi rõ là đã có 172.008 người bị quy
vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị
quy sai (hơn 70%), tức là bị giết oan).
Cũng trong thời gian đó, nhiều sĩ phu Bắc hà, trong đó đại diện là
Nguyễn Mạnh Tường đã đưa ra phương hướng sửa đổi những sai
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lầm của chế độ bằng “một chế độ pháp trị chân chính” mà ông đã mô
tả trong quyển sách “Tiếng nói trong đêm khuya” (Une voix dans la
nuit), nhưng không được lắng nghe mà ông còn bị trù dập cho đến
chết.
Thay lời kết
Tóm lại, những sự việc như: Phê chuẩn dự luật An ninh mạng ngày
12/6 ‐ Luật Đặt khu kinh tế ‐ Việc sáp nhập tiền tệ chung cho 6 tỉnh
biên giới ‐ Việc cho xe hơi chạy vào “tự do” trong nội địa Việt Nam ‐
Và gần đây nhứt, việc ra mắt cuốn tự điển tiếng Việt mới (âm điệu
Tàu) của Bùi Hiền và sách lớp I về cách phát âm và đánh vần của Hồ
Ngọc Đại… tất cả chỉ là một cách “hợp thức hóa” và thăm dò của
CSBV, cũng như “làm loãng đi” mục tiêu Chống Tàu Diệt Việt Cộng
của người con Việt mà thôi.
Vì sao?
Vì những việc trên, chúng đã chuẩn bị và áp dụng từ…”nẫm” rồi!
Thí dụ như Luật An ninh mạng, chúng đã áp dụng từ ngày …thành lập
đảng cs Việt Nam 1930 vì chúng đã bắt đầu khủng bố và đàn áp
người dân không cần thông qua luật nào cả (luật rừng!); Luật Đặc
khu kinh tế đã được xây dựng (với nguồn vốn TC) ở cả 3 nơi từ năm
…2011 lận:
•

•

Vân Đồn với phi trường (với đường bay 3000m cho máy bay vận
tải hạng nặng) và phi cảng đã hoàn tất cùng hạ từng cơ sở cũng
như hai xa lộ Vân Đồn – Hải Phòng – Hà Nội đã rút ngắn được 2
giờ lái xe;
Bắc Vân Phong với đèn pha (hải đăng) cho tàu chạy ở đỉnh Đèo
Cả, bến cảng có độ sâu 22m cho tàu chuyên chở lớn tại Vũng Rô.
Hiện nơi nầy đang là trạm trung chuyển của các tàu chuyên chở
dầu hướng về TC.
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Phú Quốc đã xây dựng nhiều resort và khu giải trí trong đó nhiều
casino quốc tế đã xây xong…

Việc thử nghiệm tiếng Việt mới đã được áp dụng thử nghiệm ở 50
tỉnh trong 63 tỉnh thành toàn quốc từ 4 năm nay!
Và còn nhiều nhiều nữa…Bà Con ơi.
Cách đây 58 năm năm, cố Cố vấn Ngô Đình Nhu trong quyển sách
Chính Đề Việt Nam (nhà xuất bản Đồng Nai, Sài Gòn, in lại do Kim Lai
ấn quán (Los Angeles) năm 1988) khẳng quyết là: ”Trung Cộng giải
quyết không được công cuộc phát triển của dân tộc Trung Hoa.
Nhưng số người 800 triệu (thời điểm 1960) dân cần phải nuôi, là một
thực tế không thể phủ nhận được. Sự bành trướng mà TC bắt buộc
phải thực hiện, dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đã mở màn.
Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu
tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta”. (Dân số TC năm
2016 là 1 tỷ 400 triệu)
Quả thật đây chính là một lời tiên tri cách đây 58 năm, và ngày hôm
nay, TC
không
cần phải
thôn tính
nước ta
bằng võ
lực, vì
chính
những
người
cộng sản
Bắc Việt
đã tự hiến dâng đất nước thân yêu và 96 triệu con dân Việt cho TC
nhằm mục đích bảo vệ quyền lực và quyền lợi của họ.
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Vì vậy, chính sách đuổi dân chiếm đất, đặt biệt là đất nông nghiệp để
làm Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Đặc khu kinh tế cho TC của CSBV
đã phát động từ 43 năm qua phải là một “kích hoạt” để toàn dân
Việt đứng lên làm cách mạng bất tuân dân sự nhằm tẩy xóa chế độ
CSBV ngày hôm nay.
Mong Bà Con Việt hãy Nhớ Nằm Lòng và Lấy Quyết Tâm!
Giờ lịch sử đã điểm!
Lịch sử dân tộc sẽ không bao giờ quên khắc ghi tội ác bán nước tày
Trời nầy của Cộng sản Bắc Việt.
Mai Thanh Truyết
Trích sách Lối Thoát Cho Việt Nam
Houston, 15/9/2018
Phụ lục:
Song Huỳnh • 7 hours ago
Kể chuyện xưa: Trước đây, Võ Văn Kiệt đã 3 lần mời thủ tướng Lý
Quang Diệu của Singapore sang VN bày cách đưa VN ra khỏi cảnh tụt
hậu. Ông Lý Quang Diệu khuyên 'nên học tiếng Anh', Võ Văn Kiệt
không nghe. Khuyên 'hãy đi theo mô hình "kinh tế thị trường" cũng
không nghe. Khuyên "hãy đi theo chế độ tự do" thì Võ Văn Kiệt giãy
nảy. Tức quá, khi về nước, được báo chí phỏng vấn, Lý Quang Diệu
bèn phán một câu: "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ".
Nói tóm lại, lịch sử 73 năm của đảng cs VN là lịch sử của 73 năm bán
nước cho giặc Tàu. Các cột mốc bán nước của đảng cs là:
1. Bức công hàm năm 1958 của tên Phạm Văn Đồng thừa nhận
Hoàng Sa, Trường Sa là của Tàu.
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2. Hội nghị Thành Đô 1990. Tại đây, tên Nguyễn Văn Linh đã cầu xin
Tàu cộng cho VN làm... "khu tự trị".
3. Dự luật cho giặc Tàu thuê... 99 năm 3 đặc khu kinh tế.
Có ai dám chứng minh ngược lại hay không, xin mời!
Chủ tịch Quốc hội: Chương trình giáo dục gì mà thực nghiệm tới…
40 năm?
Trích: "Ủng hộ hướng đặt vấn đề đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân bày tỏ quan điểm, không thể có kiểu làm SGK tự chọn như
vậy được. Giờ Quảng Nam đã có sách riêng thì không lẽ có hệ thống
giáo dục riêng cho Quảng Nam? Như vậy không được”.
“Thực nghiệm thì mấy chục năm rồi, chắc từ hồi Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam học phổ thông, Công nghệ giáo dục này đã được thực
nghiệm rồi. Thực nghiệm gì mà mấy chục năm như vậy” ‐ Chủ tịch
Quốc hội bình luận.
Bà cũng bày tỏ: “Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành
khổ sở quá vậy. Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ
tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào
giờ vẫn không thể quên được, lịch sử các trận đánh, các triều đại từ
Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên. Còn giờ hỏi bọn trẻ
những thứ đó hầu hết đều không biết. Tôi có người bạn là giáo viên,
xem sách của cháu nội tôi học mà bảo rất khó, khác hẳn thời xưa
mình học. Sao không để cho học sinh được học hành một cách dễ
dàng. Chúng ta làm khổ con em quá”. Hết trích.
c‐khttps://dantri.com.vn/gi...
Trực ngôn • 8 hours ago
Thưa tác giả Mai Thanh Truyết. Mục đich của tên Tàu HCM là phá
cho tan tành đất nước và dân tộc VN để nó sáp nhập vùng đất này
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vào nước Tàu của nó. Bởi vậy, người VN chỉ còn một con đường, con
đường duy nhất, là tiêu diệt đảng cs, lật đổ chế độ cs bằng mọi
phương pháp, với mọi phương tiện... Trân trọng.

Luật Người Cày Có Ruộng của VNCH
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Người Cày Có Ruộng 26‐3 Và Những Con Tem
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Thành Quả Của Đệ Nhất Cộng Hòa

Bài nói chuyện tại buỗi lễ tưởng niệm
Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 4/11/2018 tại Houston
Thưa Quý vị,
Đứng trước bàn thờ và di ảnh của Cụ Cố Tổng thống Việt Nam Cộng
Hòa, Người đã để lại một di sàn cao quý trong suốt 9 năm nắm giữ
riềng mối quốc gia từ 1954‐1963, đem lại cương thường đạo lý cho
trên 20 triệu bà con miền Nam thời bấy giờ. Ngay sau khi TT Diệm bị
hạ sát, TT Tưởng Giới Thạch thốt lên lời nuối tiếc cho số phận nước
miền Nam Việt Nam, ông nói:” Một trăm năm sau, Việt Nam Cộng
Hòa chưa có được Ngô Đình Diệm thứ hai”.
Với chủ trương “Bài phong, Đả thực, Diệt Cộng”, T.T. Ngô Đình Diệm
dưới mắt tôi, là một người yêu nước chân thành. Cụ không là tu sĩ,
nhưng đã sống một đời đạo hạnh. Cụ không TU nhưng Cụ đã HÀNH
đạo trong cuộc sống hằng ngày.
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Có thể nói, Cụ Ngô Đình Diệm là khai sáng nền Đệ Nhứt Cộng Hòa và
người thành lập Quân đội VNCH sau khi quân đội pháp bàn giao lại.
Cụ cũng là người mang lại trật tự an ninh cho dân chúng chấn chỉnh
lại ngành Công an, Cảnh sát sau khi dẹp xong sứ quân Bình
Xuyên…Nhưng hôm nay, tôi muốn nhắc đến hai điểm nổi bật nhứt
trong việc phát triển căn bản cho miền Nam. Đó là:
•
•

Xây dựng lại nền giáo dục miền Nam;
Chính sách cải cách ruộng đất ở miền Nam.

Chính sách giáo dục của nền Đệ nhất Cộng Hòa ở Miền Nam
Vào năm 1958, một đại hội giáo dục toàn quốc (từ vỹ tuyến 17 trở
vào) đã nghiên cứu và chấp nhận 3 nguyên tắc căn bản định hướng
cho nền giáo dục Việt Nam là nhân bản, dân tộc, khai phóng. Và
định hướng giao dục nầy được ghi rõ trong hiến pháp thời bấy giờ.
•

•

•

Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục nhân bản, tôn
trọng giá trị thiêng liêng của con người, lấy chính con người làm
cứu cánh, và như vậy nhằm mục đích phát triển toàn diện con
người;
Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục dân tộc, tôn
trọng giá trị truyền thống, mật thiết liên quan đến những cảnh
huống sinh hoạt như gia đình, nghề nghiệp, đất nước và bảo
đảm hữu hiệu cho sự sinh tồn và phát triển của quốc gia;
Nền giáo dục việt Nam phải có tính cách khai phóng, tôn trọng
tinh thần khoa học, phát huy tinh thần dân chủ xã hội, thâu thái
tinh hoa các nền văn hóa thế giới.

Xin kể một câu chuyện có thật liên quan đến Cụ Ngô Đình Diệm: ”Khi
vừa “giải phóng” xong, Hoàng Dũng, một giảng viên đại học Huế, có
kể về trường hợp Ông Lê Khắc Cầm, Gs đại học Huế khi “thống nhất”
đất nước. Ông được Gs Nguyễn Văn Hạnh, từ Bắc vào, mời tiếp tục
giảng dạy. Ông trả lời: ”Cho tôi ra Bắc coi giáo dục miền Bắc XHCN
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thế nào đã, tôi mới quyết định”. Nhưng ngay sau chuyến ra Bắc, “Lê
Khắc Cầm nói lời chia tay thẳng thừng với Nguyễn Văn Hạnh”.
Hoàng Dũng kể tiếp: “Ông Lê Khắc Cầm vô SG bán thuốc lá vỉa hè
kiếm sống và quyết không trở lại bục giảng cho đến chết”.
Được biết, Cha của Lê Khắc Cầm là một vị quan của chính phủ Ngô
Đình Diệm, trong một cuộc họp, ông ấy chất vấn Bộ trưởng Giáo dục
"vì sao cũng tốt nghiệp đại học như nhau, lương của giáo sư lại cao
hơn nhiều lương kỹ sư và lương các nghề khác?" (Thời đó, lương của
GS trung học tốt nghiệp ĐHSP có chỉ số lương 470, còn Kỹ sư, chỉ số
430).
TT Ngô Đình Diệm thấy sự lúng túng của Bộ trưởng Giáo dục đã rất lễ
độ nói: “Dạ thưa anh, xin anh cho phép tôi được trả lời thay cho ông
bộ trưởng ạ”.
‐ “Tôi xin hỏi anh, anh có con không?
‐ Có.
‐ Anh có yêu con anh không?
‐ Có.
‐ Anh có muốn con anh học giỏi và nên người không?
‐ Tất nhiên là có, thưa tổng thống.
‐ Vậy thì chính phủ phải ưu tiên trả lương thiệt cao cho giáo sư thì họ
mới toàn tâm toàn ý dạy cho con của anh học giỏi và nên người
chứ”.
Nói đến đây cũng cần có đôi lời về tình trạng giáo dục Bắc Việt & Việt
Nam sau ngày 30/4/1975.
Thưa Quý vị,
Trước năm 1975, tại miền Bắc, hệ thống giáo dục trung học phổ
thông chỉ có 10 năm. Thực chất của CSBV là nhằm mục tiêu đưa các
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em thanh niên ra chiến trường. Đặc biệt hơn nữa, rõ ràng CSBV
không hướng đến việc đào tạo kiến thức phổ thông mà đặt trọng
tâm vào việc xây dựng một cán bộ cộng sản nhiều hơn.
Riêng năm 2018, hai hiện tượng “ưu việt” mới của CSBV là:
•
•

Bộ tự điển tiếng Việt …lai Tàu của Bùi Hiền;
Và loạt sách đánh vần “kiểu mới” (văn minh và khoa học gấp vạn
lần kiểu đánh vần cũ) áp dụng cho lớp 1.

Và gần đây nhứt vào 27/10 vừa qua, Bộ GD&ĐT lại ra thông cáo đuổi
học cho sinh viên ĐHSP nào bán dâm hơn 4 lần. Thật hết nước nói!
Bây giờ xin hãy thử so sánh từng điểm của nền giáo dục trước năm
1975 với hiện trạng “giáo dục” ngày hôm nay, dưới chế độ CSBV,
chúng ta thấy gì?
•
•
•
•

Nhân bản: Nhân bản thời xã hội chủ nghĩa là tự do đàn áp, tra
tấn và “cướp ngày”;
Dân tộc: Dân tộc trong nghĩa Hán tộc đại đồng, chữ Tàu phải
nằm trong chương trình giáo dục phổ thông;
Khai phóng: còn có nghĩa là khai thông biên giới và chỉ tiếp cận
với một văn minh duy nhứt là văn minh của Hán tộc;
Và Khoa học: là khai thác, tận dụng tối đa sức lao động của
người dân để cung phụng cho lý tưởng “đại đồng” của chủ nghĩa,
tức là toàn đảng cùng giàu cùng hưởng thụ.

Vậy chính sách giáo dục quốc gia của Miền Nam trước 1975 khác xa
HOÀN TOÀN giai đoạn giáo dục của xã hội chủ nghĩa hôm nay về căn
bản và kết quả!
Thưa Quý vị,
Xin được sang qua chính sách cải cách điền địa của TT NĐD.
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Chính sách Cải cách điền địa
Ông Ngô Đình Diệm, vào ngày 7 tháng 7 năm 1955, được bổ nhiệm
làm Thủ Tướng Chánh Phủ. Ở chức vụ Thủ Tướng Chánh Phủ, ông
ban hành 2 Dụ, số 2 và số 7 năm 1955, liên quan đến vấn đề thuê
ruộng, vì từ trước ở Việt nam, việc thuê ruộng không có giấy tờ hợp
đồng giữa người thuê mướn và chủ ruộng nên thường chủ ruộng lấn
ép làm thiệt hại quyền lợi của người thuê.
Giá thuê ruộng từ 40% đến 60%, tùy theo ruộng tốt xấu, trên số lúa
thu hoạch. Luật về thuê ruộng qui định lại rõ qui chế tá điền. Từ nay:
•
•

Giá thuê ruộng từ 10 đến 15% trên số lúa thu hoặch cho ruộng
làm 1 mùa/năm;
Giá thuê từ 15 đến 25% cho mùa gặt chánh của ruộng 2
mùa/năm.

Thời hạn hợp đồng là 5 năm, có tái ký. Tá điền có quyền trả ruộng và
phải báo trước chủ ruộng 6 tháng. Chủ ruộng muốn lấy ruộng lại phải
báo trước tá điền 3 năm.
Vì chiến tranh nhiều người bỏ ra thành thị sinh sống nên số ruộng bỏ
hoang tính ra lên đến 500.000 mẫu tây. Trong thời gian chánh phủ
cho kiểm kê, nếu chủ ruộng vắng mặt, số ruộng này sẽ bị trưng thu
để cấp phát cho tá điền.
Sau đó, Luật Cải Cách Điền Địa ở Miền Nam thực hiện từ khi Tổng
thống Ngô Đình Diệm nắm quyền bằng Dụ số 57 ngày 22 tháng 10
năm 1956 nhằm hữu sản hóa nông dân, ngõ hầu thâu ngắn cách biệt
giữa người giàu và nghèo. Đây là một gia tài quý đã được người đi
trước mang lại thành công trong việc thu ngắn khoảng cách giàu
nghèo trong dân chúng, và nhứt là tạo điều kiện cho người dân thẩm
thấu được tinh thần dân chủ pháp trị, một nền móng căn bản cho
dân chủ, tự do, và nhân quyền.
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Xin được tóm tắt sau đây:
Điền chủ có quyền giữ cho mỗi người 100 mẫu đất, phải canh tác
30%, số còn lại cho mướn theo điều kiện luật hợp đồng đã ban hành.
Ruộng truất hữu, chủ ruộng được bồi thường theo giá ruộng, 10%
bằng tiền mặt, 90% trả bằng trái phiếu với lãi xuất 3%/năm.
Kết quả là: Có lối 1035 điền chủ bị truất hữu vì mỗi người có trên 100
mẫu. Diện tích ruộng truất hữu là 430.319 mẫu, tính thêm 220.813
mẫu của Pháp kiều. Năm 1958, tổng số ruộng truất hữu là 651.132
mẫu.
Số tá điền trở thành điền chủ từ năm 1957 – 1963 là 123.193 người.
Chánh sách Cải Cách Điền Địa ở trong Nam làm cho chủ ruộng và tá
điền đều hài lòng. Số ruộng đất bị Việt Minh trước đây tịch thu phát
cho tá điền vì chủ ruộng vắng mặt, nay chánh quyền đem trả lại cho
chủ và bồi hoàn tiền nếu bị truất hữu.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh Cụ.
Nói như thế,
Còn chính sách Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh và CSBV thì
sao?
Xin trả lời ngày là:
Kể từ sau 1954, ngoài Bắc, ngay sau khi chia đôi đất nước, HCM và
CSBV áp dụng chính sách đấu tố tàn bạo với danh nghĩa “lấy của
người giàu chia cho người nghèo” và hiện tại vẫn tiếp tục dùng chính
sách trên, cướp đất, cướp ruộng công khai để “vỗ béo” cho tầng lớp
lãnh đạo cộng sản hiện tại. Bà Cát Hanh Long là người đóng góp
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vàng, tài sản cho HCM và là người bị xử tử đầu tiên trong chính sách
CCĐĐ của CSBV.
Dưới thời CCRĐ của CS Bắc Việt, về thuế nông nghiệp, chúng ta thử
nhìn lại sơ lược để có ý niệm cụ thể nông dân bị phá sản.
Thuế sẽ đánh 5% trên 100 kg lúa, 45% cho 1000 kg lúa trở lên, tối đa
là 64%. Thêm vào đó, nông dân trả phụ thu cho đảng 15%. Cả 2 thứ
thuế phải nộp một lần, cho đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa và một phần gửi cho Kominforme làm nghĩa vụ quốc tế.
Bồi thường được quy định là khoảng 1 Mỹ kim cho một thước vuông,
trong lúc đó thời giá là từ 1000 đến 2000 Mỹ kim/m2 (vụ đàn áp mới
nhứt của dự án Ecopark tại Văn Giang, Hà Nội là một thí dụ điển hình
năm 2013).
Đó là trước năm 1975. Sau khi chiếm toàn cõi Việt Nam, CSBV áp
dụng một chính sách CHIẾM ĐẤT quyết liệt hơn, tàn nhẫn hơn, sắt
máu hơn, không những là đất nông nghiệp mà là đất tư nhân ở trong
thành phố hay bất cứ nơi nào từ Bắc chí Nam với chính sách gọi là
QUY HOẠCH đất đai. Chúng sử dụng cả sức mạnh gọi là chuyên chính
vô sản qua bộ máy công an đề ép buộc người dân phải “nhả đất” cho
chúng, nếu không thì là tù tội và mạng sống nữa!
Chính sách CCRĐ/CSBV nầy không phải là một sai lầm mà là một tội
ác có tính toán của HCM nhằm biến người dân trong vùng kiểm soát
của CS thành những “con vật” mất hết ý chí phản kháng, chỉ biết cuối
đầu vâng phục Bác và Đảng. Tất cả “con vật” trên mang cùng một họ;
đó là họ “SỢ” (tất cả chúng ta đều mang chung một họ Sợ, lời của
Nguyễn Tuân).
Ngày nay, theo báo cáo chánh thức của Viện thống kê Hà Nội, số tử
vong là 172.008 người trong đó có 70% bị chết oan ức bao gồm
những tiểu địa chủ bị nâng lên cho đủ 5% theo tiêu chuẩn của Trung
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

260

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

Cộng qui định, và những cán bộ đảng viên đi theo kháng chiến chống
thực dân vì lòng yêu nước tinh ròng không cộng sản.
Thay lời kết
Qua những nhận định trên, chúng ta thấy sự khác biệt của hai nền
giáo dục đặt trên căn bản xã hội pháp trị và xã hội chủ nghĩa đã đưa
“đầu vào” (học sinh) và “đầu ra” (kết quả học tập) như thế nào rồi.
Vì vậy, bằng bất cứ giá nào mọi người con Việt trong và ngoài nước
cần phải xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của xã nghĩa CSBV hầu
mang lại một chính sách giáo dục đúng đắn cho các thế hệ Việt về
sau.
Cách đây 58 năm năm, cố
Cố vấn Ngô Đình Nhu
trong quyển sách Chính Đề
Việt Nam (nhà xuất bản
Đồng Nai, Sài Gòn, in lại
do Kim Lai ấn quán (Los
Angeles) năm 1988) khẳng
quyết là: ”Trung Cộng giải
quyết không được công
cuộc phát triển của dân
tộc Trung Hoa. Nhưng số
người 800 triệu (thời điểm
1960) dân cần phải nuôi,
là một thực tế không thể phủ nhận được. Sự bành trướng mà TC bắt
buộc phải thực hiện, dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đã mở
màn. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân
đầu tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta”. (Dân số TC năm
2018 là 1 tỷ 406 triệu)
Quả thật đây chính là một lời tiên tri cách đây 58 năm, và ngày hôm
nay, TC không cần phải thôn tính nước ta bằng võ lực, vì chính những
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người cộng sản Bắc Việt đã tự hiến dâng đất nước thân yêu và 96
triệu con dân Việt cho TC nhằm mục đích bảo vệ quyền lực và quyền
lợi của họ.
Vì vậy, chính sách đuổi dân chiếm đất, đặt biệt là đất nông nghiệp để
làm Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Đặc khu kinh tế cho TC của CSBV
đã phát động từ 43 năm qua phải là một “kích hoạt” để toàn dân
Việt đứng lên làm cách mạng bất tuân dân sự nhằm tẩy xóa chế độ
CSBV ngày hôm nay.
Hôm nay, nhân ngày giỗ Cụ, Xin lắng lòng cúi đầu tưởng niệm một vị
Khai Quốc Công Thần thời đương đại…
Xin cám ơn Quý vị đã lắng nghe,
Mai Thanh Truyết
Houston, 04/11/2018
Phụ Chú:
Hai Saigon • 5 hours ago
Trong bài chủ TG Mai Thanh Truyết
đã trình bày về "Chính sách cải cách
điền địa" dưới thời Ngô Tổng Thống.
Nhân đây, chúng ta thử sơ lược lại
cái kiểu làm của bọn cộng sản:
+"Cải cách ruộng đất" tại miền
Bắc do hcm thực hiện theo chỉ thị
của Mao Trạch Đông.
"Chủ điền bị kết tội là địa chủ, sau đó cướp ruộng đất của họ bằng 3
cách: tịch thu, trưng thu và trưng mua, hậu qủa đưa đến 172.008
người bị đấu tố và giết chết."http://baochi.nlv.gov.vn/ba...
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+Tại miền Nam sau 30‐4‐1975:
"Ruộng đất của người dân bị sung công vào cái gọi là "Tập đoàn sản
xuất nông nghiệp, sau đó là Hợp tác xã nông nghiệp". Sau khi mô
hình Hợp tác xã nông nghiệp bị phá sản, chúng giao trả lại một phần
cho người nông dân, phần lớn rơi vào tay bọn cường hào ác bá tại
địa phương, tạo ra bao nhiêu là dân oan? http://danviet.vn/tin‐
tuc/t...
+Khuôn mặt của những tên cường hào ác bá thời hiện đại : Lê Thanh
Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn văn Đua, Nguyễn Hữu Tín...
https://tuoitre.vn/nhung‐vi...
http://giaoduc.net.vn/Xa‐ho...
https://tuoitre.vn/khoi‐to‐...
Tre Làng • 14 minutes ago
Kính cảm ơn Chú Mai Thanh Truyết! Mong Chú viết bài nhiều hơn
nữa, đặc biệt là về hai mươi năm của chính quyền VNCH, đó cũng là
cách giúp bạn đọc trẻ tuổi hiểu rõ hơn về lịch sử. Đặc biệt là về Chí sỹ
Cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm và người bào đệ Ngô Đình Nhu Chúc
Chú và gia quyến bằng an. Kính Chú!
‐ Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?
https://www.rfa.org/vietnam...
‐ 1/11/63: Việt Nam ra sao nếu ông Diệm vẫn còn?
https://www.voatiengviet.co...
Gái Quê • 19 minutes ago
Trích: "Được biết, Cha của Lê Khắc Cầm là một vị quan của chính phủ
Ngô Đình Diệm, trong một cuộc họp, ông ấy chất vấn Bộ trưởng Giáo
dục "vì sao cũng tốt nghiệp đại học như nhau, lương của giáo sư lại
cao hơn nhiều lương kỹ sư và lương các nghề khác?" (Thời đó, lương
của GS trung học tốt nghiệp ĐHSP có chỉ số lương 470, còn Kỹ sư, chỉ
số 430).
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TT Ngô Đình Diệm thấy sự lúng túng của Bộ trưởng Giáo dục đã rất lễ
độ nói: “Dạ thưa anh, xin anh cho phép tôi được trả lời thay cho ông
bộ trưởng ạ”.
‐ “Tôi xin hỏi anh, anh có con không?
‐ Có.
‐ Anh có yêu con anh không?
‐ Có.
‐ Anh có muốn con anh học giỏi và nên người không?
‐ Tất nhiên là có, thưa tổng thống.
‐ Vậy thì chính phủ phải ưu tiên trả lương thiệt cao cho giáo sư thì họ
mới toàn tâm toàn ý dạy cho con của anh học giỏi và nên người
chứ”., hết trích.
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Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký
Thưa Quý khách kính mến và thân hữu,
Cùng tất cả ACE cựu học sinh Petrus Trương vĩnh Ký cùng có mặt
hôm nay,
Buổi Ra Mắt
thân mật ngày
15/7 vừa qua
do Nhóm
Thiện chí Xây
đựng Tượng
đài Nhà Bác
Ngữ học
PetrusTrương
Vĩnh Ký, cũng
xin nhắc qua
về việc xây
dựng tượng đài Petrus Ký ở Hoa Kỳ. Lúc còn sanh tiền, Cố GS Nguyễn
Thanh Liêm, một cựu Hiệu trưởng trường LPK niên khóa 1964‐1966,
Ông cố súy việc xây dựng tượng đài đã được hơn 20năm qua, ngay
sau khi một cựu học sinh LPK trẻ, Phạm Thế Trung (LPK 1967‐72) ở
Toronto, Canada điêu khắc và biếu cho Hội Ái hữu CHC LPK Nam Cali
năm 1997.
Tiếp theo sau đó, ngày 26/8, tại Trung tâm La San, 248 Kirk Ave, San
Jose, CA 95127, một Lễ động thổ cũng được tổ chức cùng với bức
tượng bằng thạch cao do anh Phạm Thế Trung, một Cựu học sinh LPK
mang từ Toronto qua.
Hiện tượng bằng thạch cao đang được giữ tại San Jose, và anh Trung
đang đặt công ty đúc đồng và lắp ráp Mussi Artworks Fountre &
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Gallery, CA thực hiện. Dự án dự kiến hoàn tất và khánh thành vào
năm 2018, nhân dịp ngày giỗ 1/9 hay ngày sinh 6/12 của Cụ.
Thưa Quý Quan khách,
Như vậy là hôm
nay, ước mơ của Cố
GS Nguyễn Thanh
Liêm, đồng thời
cũng là ước mơ của
tất cả chúng ta
đang có mặt tại hội
trường này trở
thành hiện thực.
Điều nầy nói lên
vinh dự dành cho
một học trò Lycée
Petrus Trương vĩnh Ký MTT với tư cách một người con Việt sanh
quán Hậu Nghĩa, phát biểu về một nhân vật của miền Nam Việt Nam,
một tinh hoa ưu tú của dân tộc Việt.
Và, chúng ta lại có thêm một nơi thể hiện nét văn hóa lớn cho những
người con Việt tại hải ngoại. Petrus Trương vĩnh Ký là một nhân tài
miền Nam của đất nước và dân tộc Việt Nam, tượng đặt trên lãnh
thổ Hoa Kỳ là một nước đa chủng đa văn hóa biểu lộ giá trị tương
kính. Trong khi, trong nước, sau 30/4/1975, tượng Petrus Ký ở công
viên đường Alexandre de Rhodes đã bị gở bỏ và tượng bán thân nơi
sân trường “bị” thay thế bằng tượng có tên “Lê Hồng Phong”.
Nói về Petrus Ký, tên chánh thức của Cụ là Jean Baptiste Petrus
Trương Vĩnh Ký, tự Sĩ Tải. Cụ sanh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại Cái
Mơn (làng Vĩnh Thành), tỉnh Vĩnh Long. Ông mất vào ngày 1 tháng 9
năm 1898 tại ngôi nhà của Cụ ở Chợ Quán, Saigon.
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

266

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

Cụ nói lưu loát 27 thứ tiếng, viết được hơn 10 thứ tiếng, và viết hơn
100 tác phẩm (có tài liệu viết ông là tác giả 119 tác phẩm). Mỗi tác
phẩm thể hiện một giá trị riêng biệt.
Cùng người bạn là
Đốc Phủ Sứ Paul
Huỳnh Tịnh Của, Cụ
sáng lập ra tờ Báo
đầu tiên của cả
nước Việt Nam vào
năm 1865 (khởi đầu
dưới tên một người
công chức Pháp của
phủ Toàn Quyền)
và 4 năm sau, năm
1869, thì chính
quyền Thuộc Địa chính thức chỉ định Cụ là Giám Đốc với Huỳnh Tịnh
Của làm phụ tá.
Hầu hết tất cả các học sinh Việt
Nam thời cuối thế kỷ 19 trở đi
đều phải học Kim Vân Kiều với
bản của học giả Bùi Kỷ và Trần
Trọng Kim, nhưng ít ai
biết Trương Vĩnh Ký là người
đầu tiên dịch Kim Vân Kiều ra
chữ Quốc Ngữ. Bản dịch đầu
tiên, vô cùng quý giá này, còn
giữ một bản tại Thư Viện Quốc
Gia Pháp (Bibliothèque Francois
Mitterrand) tại Paris XIII.
Nói về sự nghiệp văn chương và văn hóa của Cụ, chúng ta không
quên nhắc đến tờ trình về “Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi” (Voyage
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au Tonkin en 1876 Ất Hợi) kể lại những gì đã xẩy ra khi Cụ đi thanh
tra ngoài Bắc. Chính tác phẩm này đã làm cho triều đình Huế thù
ghét và coi Trương Vĩnh Ký là việt gian, bán linh hồn cho Pháp. Sau
đó, cuốn “Phép Lịch Sự An Nam” (Les convenances et les civilités
Annamites) là một tác phẩm đầu tiên về Phong Tục Học được soạn
thào bằng chữ Quốc Ngữ “mới”, và chữ quốc ngữ trong giai đoạn
nầy được trau chuốt suôn sẽ hơn cấu trúc và cú pháp viết trong Gia
Định báo. Cụ cũng là một trong những người người sáng lập và biên
khảo nòng cốt của tập San “Les Amis Du Vieux Huế” (Đô Thành Hiếu
Cổ – Những Người Bạn Của Cố Đô Huế), một tập san vô cùng giá trị.
Trong 35 năm(1863‐1898) Ông Petrus Ký đã Công hiến quá nhiều
trong việc phổ biến chữ Quốc Ngữ cho đến cuối đời còn mắc nợ vì
cho in quá nhiều sách tiếng Việt mà bán không được.
Thưa Quý vị,
Qua vài thí dụ điển
hình trong hơn 100
tác phẩm để lại cho
hậu thế, chúng ta
thấy
rằng Petrus
Trương Vĩnh Ký là
một nhà ngữ học,
một học giả, và là
một nhà văn hóa
lớn.
Với kiến thức uyên
bác, năng khiếu
thiên bẩm, cũng
như trí nhớ siêu
việt, Petrus Ký trở
thành một hình ảnh nổi bật trong văn học sử Việt Nam. Và chính sự
nghiệp đó phát sinh ra từ những buổi giao thời của một nền nho học
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sang tân học với chữ quốc ngữ được khai sinh từ các mẫu tự la tinh
của Cố đạo Alexandre De Rhodes vào thế kỷ 17. Nhìn chung, có thể
chia các tác phẩm của Petrus Trương Vĩnh Ký thành năm lãnh vực
khác nhau: 1‐ Sưu tầm, 2‐ Dịch thuật, 3‐ Sáng tác (du ký, thơ…), 4‐
Khảo cứu, 5‐ Tự điển.
Các tác phẩm được nhiều người biết tới nhất khi Cụ bước vào tuổi
tam thập nhi lập và kéo dài tới tuổi ngũ thập tri thiên mệnh. Đây là
thời kỳ cực thịnh nhứt của Cụ. Có thể đan cử các tiêu biểu sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chuyện đời xưa (sưu tầm dân gian, 1866),
Abrégé de Grammaire annamite (biên khảo,1867),
Cours pratique de Langue annamite (biên khảo, 1868),
Mẹo luật dạy học tiếng Pha Lang Sa (biên khảo, 1869),
Poème Kim Vân Kiều (dịch thuật, 1875),
Petite cours de Géographie de la Basse Cochinchine (biên khảo,
1876),
Kim Vân Kiều (phiên âm từ chữ Nôm)
Đại Nam quốc sử diễn Ca (Phiên âm từ chữ Nôm, 1875)
Alphabet quốc ngữ (biên khảo, 1876)
Hai tác phẩm gắn liền ảnh hưởng tới sự nghiệp chánh trị của Ông
là: Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất hợi (du ký, 1876) và Cours d’Histoire
annamite (biên khảo, 1875 – 1877).

Thưa Quý Quan khách,
GS Nguyễn Thanh Liêm đã viết về Petrus Trương Vĩnh Ký như
sau: “Ông không có Cử nhân hay Tiến sĩ gì cả kể cà Tú tài. Ông không
làm Thượng thơ hay Tổng đốc gì cả. Nhưng Ông có cái vốn kiến thức
sâu xa rộng rãi hơn tất cả những người Việt Nam đồng thời với ông,
nhứt là sự hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học của Tây
phương, mà hầu hết những người trí thức Việt Nam thời bầy giờ
chưa có. Cuộc đời hơn 30 năm viết lách của Ông quả thật là một cuộc
đời tận tụy, miệt mài và công trình biên khảo trước tác của ông quả
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thật là một công trình hết sức quy mô đối với những người đi trước
ông, đồng thờ với ông, hay tiếp nối theo ông.” (GS NT Liêm)
Tượng
vừa
hoàn tất vào
cuối tháng 11
vừa qua. Lễ
Khánh thành
sẽ diễn ra
ngày 5/1/2019
tại TT La Salle,
San Jose.
Nơi Cụ, chỉ
còn vài lời
cuối nói lên
con người Petrus Trương Vĩnh Ký sau đây:
•
•
•

Tinh thần nhân bản, tổng hợp Đông Tây.
Dân tộc như khai phóng.
“Không phải cho tôi” – Sic vos non vobis

Cũng có thể kết luận như sau: “Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký là người
mang thông điệp cho người Việt Nam để hiểu người Pháp và văn
minh Tây phương, cũng như để cho người Pháp hiểu người Việt hơn
trong việc hội nhập và cảm thông giữa hai nguồn văn hóa khác
nhau”.
Và xin mượn câu kết của Cụ nói về Trương Lương:
“Đường tiến thoái như gương nhật nguyệt, bàn chi kẻ phải, người
chăng, nghĩ thủy chung vẹn ước sơn hà, mới biết mưu thậm cả.”
Xin cám ơn Quý vị đã lắng nghe,
Mai Thanh Truyết
CHS Petrus Trương Vĩnh Ký
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Phụ chú:
Little Saigon: Đông kín người xem triển lãm và hội thảo Trương
Vĩnh Ký tại báo Người Việt. December 9, 2018
WESSTMINSTER, California (NV) – Vừa mở cửa lúc 10 giờ sáng Thứ
Bảy, 8 Tháng Mười Hai, phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt,
Westminster đã chật kín với 200 khách tham dự Triển Lãm và Hội
Thảo Tưởng Niệm ông Petrus Trương Vĩnh Ký (1837‐1898). Hai bên
tường là một bộ sưu tập công phu, gồm nhiều chân dung của Trương
Vĩnh Ký và một số hình ảnh sinh hoạt của ông.
Giữa một rừng tóc
trắng râm ran thăm
hỏi nhau, có lác đác
vài mái đầu đen lặng
lẽ tìm chỗ ngồi.
Anh Hào Nguyễn, cư
dân Garden Grove,
cho biết anh có mặt
tại buổi hội thảo vì
muốn tìm hiểu hơn
về văn hóa Việt.
“Tôi quan niệm rằng mình là người gốc Việt không phải vì có tên họ
Việt Nam. Qua đây, người mình càng phải hiểu biết thật rõ về văn
hóa, lịch sử Việt để còn biết mà truyền đạt cho thế hệ kế tiếp,” anh
chia sẻ, “Những chương trình hội thảo như hôm nay rất cần thiết cho
sinh hoạt hải ngoại.”
Cũng còn rất trẻ, anh Hải Ngô, ở Irvine, nói: “Tôi đọc rất nhiều sách
báo của ông Trương Vĩnh Ký. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tìm hiểu nhiều
hơn nữa. Đọc sách Trương Vĩnh Ký viết về Trương Vĩnh Ký nhiều rồi,
tôi muốn nghe người khác nói về ông.”
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Cô Tracy Đào, ở Westminster, nở nụ cười duyên dáng nói: “Em có
ông chú năm nay 72 tuổi, cứ than là trong đời chú có một hối hận
duy nhất là không thi đậu vào trường Petrus Ký được. Ba em, hồi còn
sống cũng thường nói về những hãnh diện của ông khi còn là học
sinh trường này. Em có cảm tưởng như trung học Petrus Ký đối với
người Việt Nam cũng ‘tầm cỡ’ như Đại Học Harvard bên này. Bởi vậy
em muốn biết về ông, ngoài những gì ba em kể.”
Rất nhiều người
muốn biết về học
giả Trương Vĩnh Ký.
(Hình: Đằng‐
Giao/Người Việt)
Ông Nguyễn Chí
Kham, ở Santa Ana,
nói như reo:
“Chương trình hôm
nay quý quá. Chỉ
người mình ở đây
mới có thể tổ chức được. Tôi cầu sao cho người trong nước được
nghe buổi hội thảo này để biết sự thật.”
Ông Nguyễn Văn Kha, từ Đức sang, nói: “Tôi qua đây thăm hỏi bạn
bè. Không ngờ may mắn lại được dịp dự một buổi nói chuyện quí báu
như hôm nay.”
Cũng như phần đông người hiện diện, ông là cựu học sinh Petrus Ký.
Mọi người rất cảm động khi thấy Giáo Sư Lê Xuân Khoa tuổi già lại
vừa yếu sức mà vẫn cố gắng tham dự.
Thay mặt ban tổ chức, Giáo Sư Nguyễn Trung Quân cho biết rằng nhà
báo Đỗ Quý Toàn, nhà báo Phạm Phú Minh và bản thân ông cùng tổ
chức buổi hội thảo.
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Tuổi nào cũng thích hình ảnh hiếm thấy về cụ Trương Vĩnh Ký. (Hình:
Đằng‐Giao/Người Việt)
Sau đó, ông
cùng nhà báo
Phạm Phú
Minh mời Giáo
Sư Nguyễn Văn
Sâm, cựu giáo
viên Petrus Ký,
nói về góc nhìn
của ông về
danh nhân
Petrus Trương
Vĩnh Ký.
Ông Sâm cho biết, theo tài liệu sưu tập của ông Nguyễn Văn Tố,
Trương Vĩnh Ký thông thạo nhiều ngôn ngữ, như tiếng Hán, tiếng
Latinh, Pháp,
Anh, Trung
Hoa, Xiêm,
Miến Điện,
Nhật, Ấn Độ,
Hy Lạp…
Vì học giả đã
được Toàn
Quyền Paul
Bert sắp xếp
để vừa làm
gạch nối giữa
triều đình Việt
Nam và nước Pháp, vừa dạy tiếng Pháp cho vua Đồng Khánh và được
vua phong là Nam Trung Ẩn Sĩ.
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Theo ông Quân, Petrus Ký là người có ba đức tính: Khoa học, lương
tâm và khiêm cung. Cả đời ông dược dùng vào việc kêu gọi nhân
nghĩa và tình đồng bào.
Di cảo quí hiếm vừa tìm được của cụ Petrus Ký. (Hình: Đằng‐
Giao/Người Việt)
Ông Quân nhắc nhở rằng Petrus Ký nhà nghèo, từng đóng cửa tòa
soạn vì không đủ tiền trang trải và cả đời không hề có tước vị gì cả.
“Như vậy, không có chứng cớ gì cho thấy ông cấu kết với Pháp để
làm hại quê hương, dân tộc,” ông khẳng định. “Ngược lại, Petrus Ký
là một người yêu nước vô cùng, đến cả người Pháp còn biết.”
Ông kết: “Bốn mươi năm sau khi ông mất, Petrus Ký mới được vinh
danh. Thử hỏi nếu không phải là người thực lòng yêu nước thì sao
ông không bị chìm vào quên lãng?”
Diễn giả kế tiếp là Giáo Sư Trần Văn Chi. Ông nói về tờ báo chữ quốc
ngữ đầu tiên của Việt Nam: Gia Định Báo.
Dù phải có người Pháp đứng tên theo luật thời đó, ông Trương Vĩnh
Ký vẫn là người dùng báo này để phát triển ngôn ngữ Việt hiện đại,
theo ông.
Có nhiều ý kiến chống đối việc học chữ quốc ngữ, nhưng Petrus Ký
vẫn một lòng thúc đẩy việc này vì ông biết đây là cách duy nhất để
giảm thiểu nạn mù chữ ở Việt Nam, ông Chi cho biết.
Để thay đổi không khí, nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát trình diễn bài hành
khúc của của trường Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký do nhạc sĩ Lưu
Hữu Phước sáng tác năm 1939 với lời tiếng Pháp của ông Le Jeannic,
hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ.
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Ông Phát cho biết rất ngạc nhiên khi nhà báo Phạm Phú Minh sưu
tìm được nhạc phẩm này. Đại khái, bài hát thay lời Petrus Ký kêu gọi
học sinh nên sống cho quê hương, “mảnh đất đáng quý này,” với lời
lẽ chứa chan tình thầy trò và dân tộc.
Một cô chiêm ngưỡng
bước chân tiền nhân.
(Hình: Đằng‐
Giao/Người Việt)
Buổi chiều, các diễn giả
tiếp nối chương trình
trong sự háo hức của
người nghe.
Nhà bình luận văn học
Bùi Vĩnh Phúc chia sẻ một số nhận định sâu sắc về vài nét đặc thù
thú vị của Trương Vĩnh Ký trong những đóng góp lớn lao cho văn hóa
Việt Nam.
Ông Phúc chia sẻ, qua bản phiên âm truyện Kiều từ chữ Nôm qua
chữ quốc ngữ, ông Trương Vĩnh Ký đã cho đông đảo quần chúng
được thưởng thức cách sử dụng chữ Nôm thần diệu của của cụ
Nguyễn Du.
Qua truyện Kiều chữ Nôm, chữ quốc ngữ cổ, Nguyễn Du đã làm cho
văn hóa Việt thêm dồi dào, phong phú, và qua bản phiên âm này,
Trương Vĩnh Ký, với chữ quốc ngữ mới, đã có công to lớn là cho đông
đảo quần chúng cái quyền hãnh diện vì có một nhà thơ Việt, dùng
tiếng Việt một cách thần tình với những điều tuyệt vời đến thế.
Ông Phúc nhấn mạnh, Petrus Ký là người đi tiên phong trong việc
làm giàu đẹp cho tiếng Việt, cả về ngữ âm và ngữ nghĩa.

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

275

Ông đã phải rất giỏi chữ Nôm để nắm bắt hồn thơ óng ánh mượt mà
của Nguyễn Du và chuyển tải một cách tài tình qua chữ quốc ngữ,
một thứ tiếng còn quá mới mẻ, chưa hoàn chỉnh, ông Phúc nói.
Ngày nay, có được những dòng thơ với thủ pháp tuyệt vời của
Nguyễn Du trong truyện Kiều mà chúng ta vẫn mãi hoài suy ngẫm là
nhờ công Petrus Ký.
Ngoài ra, ông còn phiên âm bộ Minh Tâm Bửu Giám, Tứ Thư và biên
soạn tự điển Pháp‐Việt, Việt‐Pháp cùng nhiều sách giáo khoa để giúp
cả người Việt lẫn người Pháp.
Những cuốn sách như Kim Vân Kiều, Phan Trần, Lục Vân Tiên,
Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Tân Hợi 1876, Chuyện Đời Xưa, Chuyện Khôi
Hài, Lục Súc v.v., lần đầu tiên được in bằng chữ quốc ngữ và xuất bản
trong nửa sau của thế kỷ 19.
Luật Sư
Winston
Phan Đào
Nguyên
khẳng định
rằng Trương
Vĩnh Ký là
người đi
trước thời
đại hơn cả
trăm năm, ông có suy nghĩ rộng hơn, khác hơn và cao hơn người
khác. Có lẽ vì vậy, nhiều người không hiểu kịp ông nên nảy sinh ra
nhiều sai lầm khi bàn luận về ông.
Ông bàn về một câu Latinh đã gắn liền với Petrus Ký gần 60 năm qua
là “Sic vos non vobis” và gây rất nhiều tranh cãi cho đến hôm nay.
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Một dấu hiệu tốt khi giới trẻ muốn biết về nhà văn hóa Trương Vĩnh
Ký. (Hình: Đằng‐Giao/Người Việt)
Trong thư gởi một người bạn ở Pháp là Bác Sĩ Alexis Chavanne năm
1887, ông có dùng câu “Sic vos non vobis” và sau này, Khổng Xuân
Thu dịch thành “Ở với họ mà không theo họ.”
Sự hiểu lầm ghê gớm bắt đầu khi đoạn thư bị dịch sai lạc là: “Điều
duy nhất và đơn độc (về chính trị) mà tôi tìm kiếm là có lợi, đúng như
câu châm ngôn Latinh “Sic vos non vobis” (ở với họ mà không theo
họ). Đó là định mệnh của tôi và điều tự nhủ chính bản thân tôi.”
Ông Wilston vạch rõ, thực ra, “Sic vos non vobis” là từ những vần thơ
của thi hào Virgil. Nghĩa đen chỉ là “như vậy, các anh không phải cho
các anh,” hiểu theo nghĩa thông dụng, câu này là “Không phải cho
tôi”.
“Bank of England” cũng dùng nghĩa này làm phương châm phục vụ.
Do đó, để thực sự hiểu Petrus Ký, đoạn thư trên phải dịch là “Điều
duy nhất mà tôi theo đuổi là làm sao cho có lợi, tuy phải nói thêm
rằng (lợi ích đó) không phải cho tôi. Đó là số phận và là niềm an ủi
của tôi.”
Ông kết luận, hiểu lầm về Petrus Ký thì có rất nhiều, vì mấy mươi
năm trước, ông đã bộc lộ suy nghĩ bằng tiếng Latin, một thứ tiếng
không mấy người hiểu. Ngày nay, với phương tiện internet, bổn
phận của chúng ta là tìm hiểu chính xác hơn về nhân vật có một
không hai của lịch sử Việt Nam.
Nhà báo Phạm Phú Minh, vị diễn giả sau cùng, nói về lối viết “An
Nam ròng” của cụ Trương Vĩnh Ký.
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Ông là người đầu tiên viết văn xuôi bằng chữ quốc ngữ. Tiêu biểu
nhất là hai quyển “Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi” và “Chuyện Đời
Xưa.”
Trong cuốn đầu, ông ghi chép mọi chuyện trong chuyến đi bằng lời
văn bình dân, ai đọc cũng hiểu; và do đó, đã đạt đến lối viết tiêu
chuẩn của ngày nay.
Nhưng trong cuốn thứ nhì thì lại khác, ông viết theo lối kể chuyện với
một văn phong riêng, cách dùng từ ngữ riêng, ông Minh trình bày.
Một cách tóm tắt, học giả Petrus Ký đã làm cho tiếng Việt đa dạng,
phong phú, cầu kỳ và tinh tế hơn với chủ trương gần gũi với quần
chúng bình dân.
Lần đọc
những dòng
chữ quốc ngữ
đầu tiên của
dân tộc.
(Hình: Đằng‐
Giao/Người
Việt)
Cả năm diễn
giả cùng đến
với lòng kính
mến cụ
Petrus
Trương Vĩnh Ký một cách sâu đậm, và phần diễn thuyết của từng vị
đều vô cùng công phu, có thể đúc kết thành một tài liệu quý báu.
Nhà báo Phạm Phú Minh cho hay, trong 20 năm qua, tại Little Saigon
này đã có các cuộc hội thảo với các đề tài về văn học, văn hóa như:
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

278

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

Phạm Quỳnh (1999), Văn Học Hải Ngoại (2007), Tự Lực Văn Đoàn
(2013), Văn Học Miền Nam (2014), Phan Thanh Giản (2017),… và lần
này, cuộc triển lãm cùng hội thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký với số
đông diễn giả và người hưởng ứng như vậy phải được coi là lớn
lao. (Đằng‐Giao)
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Thân Phận Việt Nam:

Việt Nam, Tấm Khiêng Muôn Thuở Chống Tàu.
Xưa Cờ Vàng, Nay Cờ Đỏ,
Tạo Mâu Thuẩn Giữa Người Quốc Gia,
Mỹ Đang Thay Ngựa Giữa Dòng.
Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
(Nguyễn Du Kim Vân Kiều)
Phan Văn Song
Chúng tôi, sau gần ba tuần đi thăm bạn bè xứ Mỹ, đươc đón nhận,
được bạn bè chỉ rõ thêm, đóng góp thêm, vào cái nhìn vốn đã bi
quan sẳn của chúng tôi, lại càng bi quan hơn, đối với tình hình đấu
tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhơn quyền, Công bằng, Lương thiện cho
Việt Nam và người dân Việt Nam trong nước.
Nếu chỉ nói đơn thuần việc Chống Cộng, nói riêng, hay chuyện tranh
đấu ủng hộ người dân Việt Nam trong nước, đứng lên giành quyền
Tự quyết, thay Đảng Cộng Sản Việt Nam, giành lại quyền lèo lái Việt
Nam, vượt quốc nạn Hán Hóa đang hoành hành, xây lại căn nhà Việt
Nam hợp với ý nguyện của bao người Việt Nam mơ ước được một
quốc gia Việt Nam tươi sáng, hào hùng, tử tế, nói chung. Chúng tôi
lại càng tuyệt vọng hơn nữa ! Phải, chúng tôi tuyệt vọng khi nhìn
cách đối xử mới của ông chủ nhà đất Mỹ, đối với cộng đồng người
Việt tỵ nạn Cộng Sản, trên đường ông, vì sắp từ giả nhiệm kỳ mình,
đang sửa soạn một hướng chánh trị ngoại giao mới, đầy sà‐phòng
trơn trợt cho những người kế nhiệm !
Chúng tôi nhận thấy có hai hiện tượng quan trọng mong được bàn
với quý vị. Hai hiện tượng nầy, chúng tôi đánh giá khá cao, xem đấy
là những sự kiện‐triệu chứng đánh dấu một khúc ngoặt trong công
cuộc đấu tranh của toàn thể Người Việt chúng ta cho sự giải thể
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Đảng Cộng Sản Việt Nam để giải cứu đất nước Việt Nam. Chúng tôi
xin được giải bày cùng quý vị :
1/ Tự Hủy Hoại Căn Cước và Chánh Thống :
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Hải Ngoại Đã Đánh Mất
Quyền Đại Diện Tiếng Nói Đấu Tranh Chống Độc Tài Quốc Nội.
Tự Tố Cáo Những Cựu Lãnh Đạo, Các Cơ Chế Quốc Gia, Tôn Giáo
Mình :
Càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy cộng đồng người Việt quốc gia tỵ
nạn, ngày nay, có những vết rạn nứt lớn. Không phải là những rạn
nứt kiểu mất đoàn kết hay chia rẻ bình thường, giữa cá nhơn với
nhau đâu, đây là một ấn tượng mới, lạ lùng hơn ; chỉ có từ những
năm tháng gần nay thôi. Chúng tôi có cảm tưởng, đây là một kiểu,
« tự kiểm, tự thú tự tử ‐ autocritique suicidaire ». Vẫn biết người trí
thức kiểu tây học thường đi tìm những thú vui trong những « tự
phân tách tâm lý học – auto psychanalyse » để tự mỗ xẽ « đấm ngực
‐ mea culpa ‐ lỗi tại tôi mọi đàng » rất Thiên Chúa Giáo. Vẫn biết trí
thức Đông phương, đạo đức Khổng Giáo, kiểu Nhựt Bổn thích, tự hạ
nhục, khiêm nhường cúi gập mình xin lỗi ! Đây, chúng tôi cảm thấy
đang sống trong một không khí rất kỳ lạ ! Tưởng như vì, bị một phần
nào gò bó, uất ức, bí hơi, hậm hực, không bộc phát được, ‐ nói
nhưng người Pháp bị frustrations – do rất nhiều lý do. Thế thì bởi vì
không Chống Cộng được thoải mái, nên người Việt Quốc Gia ta, bèn,
xã lán « wánh nhau ». Thật là :
Địch xa chờ mãi không thấy ! Bạn gần, sẳn đạn, ngứa cò, chơi luôn !
Xin thưa :
Giữa người quốc gia tỵ nạn ngày nay có một loại phong trào, một loại
không khí chúng tôi xin mượn từ của một trí thức ở Paris, tạm gọi
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«tổ quốc ăn năn». Không ai chê mình, không ai chưởi mình, tự mình
chưởi nhau cho đã ! Người quốc gia tỵ nạn Cộng Sản, bổng nhiên,
không ai bảo ai, (hay có một sự giựt giây nào chăng ?), cùng nhau tự
làm thịt, tự mổ xẽ, tự tố cáo lẫn nhau, và chia rẽ, chưởi rũa, « ăn
cháo đá bát », mạ lỵ các vị lãnh đạo của thời đại huy hoàng của mình.
Cái thời đại huy hoàng chúng tôi muốn nói đây là cái khoảng từ năm
1949 khi Quốc Trưởng Bảo Đại đã giành lại Độc Lập từ tại ngưới Pháp
một cách ôn hòa, một cách chánh thống với Hiệp Ước Élysée, đến
ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt cưởng
chiếm Thủ đô Sài gòn, tất cả là 26 năm.
Phải, với chúng tôi, đấy là một thời đại huy hoàng ! Ngắn ngủi, chỉ
26 năm thôi mà đã cho chúng ta tất cả. Tất cả các thế hệ anh chị em,
bà con người quốc gia có mặt ngày nay ở Hải ngoại đều nhận được
ảnh hưởng từ văn hóa xã hội, đến thông thái, hiểu biết, được nhận
sự giáo dục của thời đại huy hoàng ấy ! Và
Vì dù thế nào đi nữa, vì dù các lãnh đạo, các nhơn sĩ, các quân dân
cán chánh của thời đại ấy không «xuất chúng đệ nhứt thiên hạ »,
không « lãnh tụ anh minh hay chí sĩ của thời đại », hay « anh hùng
đỉnh cao trí tuệ loài người » đi nữa ! Cũng đã một thời, ban, tạo cho
các thế hệ bạn bè đồng môn đồng lứa trên dưới đồng tuổi tác chúng
ta, một tuổi trẻ an lành, hiền hòa, những tháng ngày « học trò » yên
ổn, … cho cha mẹ chúng ta một cuộc sống gia đình, có trên có dưới,
có đức có đạo, có luân lý, có an ninh xã hội…Họ đã ban, đã tặng, đã
đúc cho mỗi mỗi chúng ta một nền tảng văn hóa, văn minh, hiểu
biết, đầy tánh nhơn bản và khai phóng và tặng cho chúng ta một nền
giáo dục đầy sáng tạo. Đời đời chúng ta, và con em chúng ta chịu ơn
các vị khai quốc công thần ấy !
Mặc những khó khăn do phía Cộng Sản tiếp tục đánh phá, mặc chiến
tranh mỗi ngày mỗi leo thang, mặc máu lữa mỗi ngày mỗi lan tràn,
mặc cho bao nhiêu uy hiếp ‐ từ phía ngoài, do nền chánh trị « đi
đêm » vừa « be bờ » vừa « phản chiến » của phía đồng minh đầy phù
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phép ; từ trong nhà, do bọn « ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản »
chạy theo ảo tưởng « chủ nghĩa đại đồng Mác Lê » ‐,… Và mặc bao
phong trần, mặc bao sóng gió, đổi đời, dâu bể ‐ rất nhiều gia đình
phải bao lần di cư, bao lần chạy nạn, bao lần làm lại cuộc đời, bao lần
đổi đời – Nhưng ngay từ những ngày đầu, khi toàn cả nước lấy lại
Độc Lập, hay, và, sau nầy, ở miền Nam Việt Nam, nơi khoảng đất còn
giữ vững thêm 20 năm nữa, từ sau Hiệp định Đình Chiến Genève
tháng 7 năm 1954‐ mà miền Bắc đã vội vàng xé bỏ ‐ vẫn được vững
vàng xây dựng, vẫn oai hùng, vẫn can đảm bám trụ giữ gốc, giữ rễ,
chẳng những từ tấc đất, tấc biển của giang sơn gấm vóc, mà cả gia
tài đạo đức, luân lý, và tất cả gia tài văn hóa văn hiến của Tổ tiên.
Giữ vững tiếng nói, giữ vững văn hóa, giữ vững linh hồn Dân tộc Đại
Việt trong suốt 26 năm, người Việt Quốc Gia của Miền Nam Cộng
Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là vừa Tự vệ giữ Nước, vừa Xây
dựng Giang Sơn và Con Người ! Thật đáng để chúng ta, những con
cháu, những đàn em ngàn năm ngưởng mộ !
Xin cám ơn tất cả các bạn hữu xa gần đã cùng chúng tôi chia sẻ quan
điềm nầy trong những buổi nói chuyện điện thoại hay tâm tình hay
trong cộng đồng trong chuyến Mỹ du của chúng tôi vừa qua.
Vì vậy, xin tất cả quý anh em bà con bạn hữu chúng ta nên trân trọng
thời đại quý báu nầy. Đây là những trang sử huy hoàng của Việt Nam
phải ghi nhớ.
Và nhơn dịp nầy, chúng tôi cũng xin tất cả chúng ta một phút mặc
niệm, cuối đầu cám ơn tất cả những vị lãnh đạo, nhơn sĩ, quân dân
cán chánh của thời đại 1949‐1975, thời đại của Quốc gia Việt Nam,
thời đại của hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thời đại của Quốc Ca
Tiếng Gọi Thanh Niên, của Lá cờ Vàng Ba sọc đỏ đã hát vang và phất
phới trên toàn đất Việt đến 1954, và sau đó trên tất cả miền Nam
Việt Nam, và nay, vẫn tiếp tục đại diện Cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản
chúng ta tại Hải ngoại !
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Vì những lẽ ấy, hãy vinh danh tất cả những người Việt Nam Quốc Gia
đã để một dấu ấn quý giá cho lịch sử Việt Nam muôn thuở ! Không ai
có quyền bôi nhọ, phê bình chỉ trích, viết lại lịch sử cả. « Gặp thời
thế, thế thời phải thế ! » Cụ Ngô Thời Nhiệm đã trả lời rất rõ với Cụ
Đặng Trần Thường, khi Cụ Trần chê Cụ Ngô là thất thời !
Vì trong những ngày tháng qua chúng tôi rất đau lòng, khi nhìn thấy,
một phong trào viết lách bôi nhọ « bát cơm Cộng Hòa » đã nuôi
dưỡng, chăm sóc họ suốt hai thập niên dài ! Ai cũng muốn làm
những chuyên gia, sử gia, người viết sử, kẻ chứng nhơn, mỗi mỗi
người viết đều muốn làm những « nhà », những « gia », người chỉ
trích, kẻ bình luận. Thuở đệ nhứt Cộng hòa, thì kẻ khen thờ ông
Diệm, người chê chưởi ông Diệm. Thời đệ nhị Cộng Hòa, cũng vậy,
hết chê khen các người đảo chánh, đến chê, bênh ông Thiệu, ông Kỳ,
ông Khiêm. Thậm chí có cả ông « bình luận gia chánh trị » nào đó cho
rằng ông Thiệu là một con « Ngựa Thành Troie » do người Mỹ gài vào
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để làm « mất nước » (sic) ! Lại cũng có
giả thuyết rằng sở dỉ ông Thiệu để mất Việt Nam vì ổng là người
Chăm ?? ! Thật quái gở ! Tất cả đều bắt chước kiểu viết lịch sử, trộn
cái ảo, cái láo với cái thiệt, mờ mờ ảo ảo, thêm thắt, cộng trừ vào,
tiếp nối với những hình ảnh xa xưa, nỗi niềm đất nước, thuở nhỏ oai
hùng …để đánh lận con đen… « lộng giả vào (thành) chơn », chê bai
các lãnh đạo từ Vua Bảo Đại, Ông Diệm, Ông Thiệu và các tướng
lãnh…ai dỡ, ai hay, ai giết ai, ai hại ai …Và thêm vào đó, những vụ tố
nào Phật Giáo là Việt Cộng nằm vùng, nào là Thiên Giáo bàn tay
Vatican bán nước, nào Hòa Hảo, nào Cao Đài…giáo phái phụ với Bình
Xuyên làm loạn … Stop ! Xin ngưng lại !
Xin trả lịch sử về cho lịch sử ! Xin để lịch sử sống với lịch sử ! Vì nay :
2/ Mỹ Đang Thay Ngựa Giữa Dòng.
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Mỹ (và Việt Cộng) Đang Tạo Một Thế Lực Ly Khai Mới Đại Diện Đấu
Tranh Hải Ngoại Chống Nhà Nước Việt Nam :
Thay ngựa giữa dòng :
Một hiện tượng thứ hai, chúng tôi được chứng kiến rõ ràng hơn nữa.
Dĩ nhiên, đây cũng không phải là cái gì mới cả, mà cũng không phải
chuyện của một sớm một chiều đâu. Từ cả năm, cả tháng gần đây,
đã là một chiều hướng, lộ rõ từ bao nhiêu năm nay rồi. Trong phạm
vi ngắn ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng vào hai sự việc rõ ràng nhứt
gần đây thôi :
Ấy là việc Tổng Thống Obama mời hai tài tử mới của phong trào đấu
tranh trong nước vừa được gởi ra, kẻ năm kia, người năm nay. Hai
người nầy được Mỹ tạo dựng lên, thành hai nhà ly khai mới, đã
được Nhà Nước Việt Cộng « xuất khẩu » từ Việt Nam gởi qua Mỹ,
vào Toà Bạch Ốc, và việc ông Đại Sứ Ted Osius từ chối đứng chụp
hình dước Lá Cờ Vàng.
Chúng tôi chả phải tài thánh gì, cũng như các bạn, tất cả chúng ta ai
cũng đang nhìn rõ : Mỹ đang trở lại Việt Nam. Vì Việt Nam có cái may
hay cái rủi, là có Biển Đông Việt Nam là Vùng Chiến Lược, là Sạn Đạo
Sanh Tử để nuôi sống xứ Tàu. Con đường tiếp liệu sống còn chẳng
những của riêng cho Tàu, mà cũng của các quốc gia Đông Bắc Á : Đài
Loan, Nhựt, Đại Hàn, của cả tỷ dân nếu cộng tất cả những dân số các
quốc gia ấy. Việt Nam có thể, nếu là một cường quốc, có thể kiểm
soát thu vé và thu chi phí tiền « quá giang » ! Nhưng hởi ôi ! Tiềm lực
của tài nguyên đất nước thì ngon lành, nhưng thế nước thì yếu xìu,
thêm lãnh đạo lại cà chớn nữa, nên ngày nay, hết đi làm đầy tớ Tàu,
lại đang xin làm « ở đợ ‐ ô xin » Mỹ !
Phe ta, người Việt Quốc gia Việt Nam Tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam
nghe Mỹ trở lại ôi thôi sướng bấn người lên, nghĩ rằng : « Chết Cha
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cái thằng Cộng Sản Việt Nam, phen nầy các ông về và Việt Nam Cộng
Hòa thời Ông Thiệu ông Diệm sẽ trở về ».
Bởi thế mới có cái chuyện các nhơn chứng gia, các chỉ trích gia vô
duyên kia của phe ta có « giấc mơ hồi hương phục hồi giấc mộng
quan to chức lớn », hỏi giấy chế độ gia đình trị ông Diệm ôngNhu,
hỏi giấy chế độ ông Thiệu ông Khiêm vân vân…và vân vân…. Các bạn
già ơi ! Thức giậy đi … « nồi kê đã chín ».
Phải sáng suốt nhận xét rằng : Người Việt Quốc Gia chúng ta ngày
nay đang là một con cờ « hết thời » của Mỹ rồi. Nhưng đừng lo lắng
về vận mạng và sứ mạng của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của
chúng ta ! Lá Cờ Vàng sẽ mãi mãi phất phới ở đất Mỹ. Nhưng Lá Cờ
Vàng, mãi mãi chỉ sẽ là biểu tượng « Lá Cờ của Cộng Đồng Thiểu Số
Người Mỹ gốc Việt » thôi. Và mãi mãi, vẫn sẽ giữ đúng vị trí của Lá
Cờ Vàng của Cộng Đồng Thiểu số Người Mỹ gốc Việt, không thay đổi.
Người Mỹ nhìn nhận rõ thế đứng của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt
không hơn không kém.
Thế hệ hậu duệ người Việt tỵ nạn Cộng Sản sẽ thoải mái nhận rõ vị trí
của mình trong cộng đồng chung của Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ, họ là
những công dân Mỹ xứng đáng, góp mặt trong tất cả những dòng
chánh chánh trị và xã hội Huê Kỳ. Con cháu hậu duệ chúng ta sẽ là
những hãnh diện cho cộng đồng gốc Việt chúng ta. Nhưng đó là
những thành tựu của những thành viên của một thiểu số sắc dân xứ
Huê Kỳ hiệp chủng, sáng giá, thông minh, tài đức đã được phát huy
nở rộ trong một môi trường trong sáng của một chế độ ưu việt dân
chủ đầy sáng tạo.
Nhưng những hậu duệ con cái chúng ta cũng chỉ sẽ đem lại những sự
giúp đở nào cho đất nước của cha mẹ Việt Nam chúng, chỉ khi nào
những người dân Việt Nam thật sự trong nước cần và mong muốn,
và khi nào mọi trường thuận tiện để phát tiển, nghĩa là trong một
chế độ Dân Chủ, Trong Sáng, Công Bằng, Phóng Khoáng, Nhơn Bản.
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Việt Nam, nay chỉ là một quốc gia chậm tiến của đệ tam thế giới cũng
như bao quốc gia chậm tiến khác của đệ tam thế giới, đang cần sự
hổ trợ và giúp đở của các nước tiên tiến. That’s it ! Không hơn không
kém ! Hâu duệ con cháu chúng ta, muốn đến giúp đở, sẽ (phải) đến
với Việt Nam như một chuyên gia đến giúp một nước nghèo, như
mọi nước nghèo. Và bổn phận các hậu duệ chúng ta dừng ở đó. Chớ
mong gì, và đòi hỏi gì hơn. Đòi hỏi thêm.Tội nghiệp cho con cháu
chúng ta, và tôi nghiệp cho người dân Việt Nam. Các thất bại sẽ làm
nãn lòng các thiện chí !
Và chúng ta cũng phải sáng suốt nhận rõ vai trò ấy.
Từ 40 năm qua, mục tiêu thật sự của cuộc đấu tranh của người Việt
Quốc Gia chúng ta chỉ là để giải thể Đảng Cộng sản cầm quyền trong
nước. Nhưng đối với quốc tế, đối với Mỹ, cuộc đấu tranh ấy được
hiểu, và chúng ta cũng thoải mái, tự dối lòng, dối với bạn, trình bày
với quốc tế như vậy. Rằng cuộc đấu tranh ấy được đặt dưới danh
nghĩa là đấu tranh cho Tự do, Dân Chủ, Nhơn Quyền. Bất cứ một cơ
chế cầm quyền nào trong nước ngày mai, hành sử, cầm quyền với
những chiêu thức Dân Chủ, tạo Tự Do, trọng Nhơn Quyền, có Pháp
trị, Hiến định đều được chánh quyền Mỹ và dư luận quốc tế ủng hộ,
chấp nhận và nhìn nhận, bất kể cái tên, cái họ.
Bằng chứng Cuba ! Và tương lai e rằng sẽ là Việt Nam Cộng Sản !
Chánh quyền Obama sẽ có hai thành công : Cuba và ngày mai Việt
Nam.
Nhóm Ly Khai (mới) ở Hải ngoại : một đối trọng để đối thoại với
quyền lực trong nước :
Vì vậy, Mỹ cần phải có một thế lực ly khai đấu tranh chống Nhà Nước
và Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Việt Nam. Bằng một trò « úm ba la ».
Mỹ cùng với « ai đó » trong giới cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tạo
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một « Ly khai đấu tranh chống Nhà Nước Việt Nam ở Hải Ngoại» ở
bên cạnh Mỹ để sẽ « nói chuyện với Nhà Nước Việt Nam ».
Thành phần những người được mời nói chuyện với Obama cho thấy
rõ :
Ông Cù Huy Hà Vũ, một Thái tử đỏ, (một loại Tập Cận Bình), ông Điếu
Cày, đại diện tiếng nói bloggers, nhưng phát xuất từ giai cấp nông
dân, binh sĩ – giai cấp người có công trong cuộc chống Mỹ cứu nước,
(ngày mai Tạ Phong Tần cũng trong giai cấp ấy và cũng sẽ được qua
Mỹ để làm đại diện phái nữ, ‐ chúng tôi tiên đoán như vậy)
Người thứ ba, là Bác Sĩ Nguễn Quốc Quân đại diện Bác Sĩ Nguyễn
Đan Quế, vì anh Quế là một người « từ lương tâm có khuôn mặt
quốc tế »,
Và người thứ tư là đại diện Đảng Việt Tân vì Việt Tân là nhóm « đảng
phái » ngoài nước, « chứng minh có người bị tù trong nước » – một
anh giáo sư từ Pháp về dạy học trong nước! Hai người sau sẽ được
xem là những người của miền Nam cũ để trấn an dư luận Cộng Đồng
người Việt Quốc Gia tỵ nạn hải ngoại.
Mỹ vì « phải » trở lại Việt Nam, nên « phải » tạo « Ly khai đấu tranh
chống Nhà Nước Cộng Sản đòi Dân Chủ và Nhơn Quyền cho Việt
Nam ». Thế thôi !
3/ Vai Trò Và Thái Độ
Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản :
Tuồng hát Lá Cờ Vàng đối trọng với Việt Cộng đến đây là giản hát.
Nhưng chánh trị Huê Kỳ rất rõ ràng trong ngoài, trước sau. Đối nội,
Cộng đồng người Việt gốc Quốc gia Tỵ nạn luôn luôn được các đời
Tổng Thống Mỹ khác phe phái, trước sau, chiều chuộng chăm sóc.
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Vốn là một cộng đồng sáng giá, có một tỷ lệ hội nhập cao, cộng đồng
Người Việt Quốc gia đóng góp lớn vào dòng chánh Huê Kỳ chánh trị,
kinh tế hay xã hội, và chứng minh với người công dân Mỹ lâu đời,
rằng tuy mới di cư đến từ dưới 50 năm nay nhưng đã đạt khá nhiều
thành tựu.
Thế nhưng về mặt đối ngoại, Mỹ cần đồng minh ở Châu Á, ở bên bờ
Thái Binh Dương phía Tây, ở Biển Đông. Việt Nam, tuy là cựu thù, tuy
là Cộng Sản nhưng là một thành phần hiện hữu, hiện nay đang cầm
quyền. Chỉ cần vài trả lời tý tý cho những đòi hỏi « rào cản » vướng
víu thuộc loại « political correctness chánh trị đàng hoàng » như
Nhơn quyền, như Tự Do, như Dân Chủ… là OKê Salem ngay ! Việt
Nam là xứ Ngố, tý tý Dân Chủ, ty tý Nhơn Quyền để cái ài Truyền
Hình các phóng viên không bị choked là OKê Salem mọi đàng ! Lấy
một chú Ngố, mặc bộ Vét Tây, mang cái Cà Vạt, đi đôi giầy đánh Xi
bóng nhoáng… (quần lĩnh, áo the, giầy Gia định bóng của Cụ Tú
Xương ngày xưa vậy !) Đem tất cả ra chưng hình là xong cả. Dân Chủ
ngày nay, biểu tượng Way of Life kiểu Mỹ, là Mac Do, là Jean Levi’s
là Coca…Và biết phát ngôn những câu nói « ra hồn, con cá, bài bản
Nhơn Quyền, Dân Chủ, Tự Do » Chỉ cần một diễn viên, sở dỉ, khả thi !
Việt Nam, các Vua của triều đại Cộng Sản đương thời do Tàu dựng,
hay của ngày mai do Mỹ dựng cũng thế thôi ! Cái quan trọng đối với
quốc tế và Âu Mỹ cần được đòi hỏi là làm sao trả lời những câu hỏi
Nhơn Quyền, Dân Chủ… thế thôi ! Và …và phải làm sao hợp với
« thời thế ». Và gặp thời thế thế thời phải thế ! Có thế thôi ! Tiếng
Việt ta tuyệt diệu thật ! Người Việt ta cũng kỳ diệu. Cha ông ta, tổ
tiên ta vẫn dạy : ăn ở hạp thời, làm ăn hạp thế, thế yếu phải nương,
thế mạnh thì ép,… Ngày nay, Việt Nam ở giữa hai quốc nạn :
Quốc nạn Hán hóa : Tàu Cộng càng ngày càng xâm chiếm lộ liễu các
biền đảo quốc gia, thu hẹp khu vực kinh tế và khai thác của lãnh hải
nước nhà– ngư dân Việt Nam từ nay không được quyền ra khơi khỏi
40 cây số bờ biển để đánh cá nữa, nếu không tàu thuyền ngư dân sẽ
bị đâm, bị đụng chìm bởi những « tàu lạ Tàu có vũ khí hay không »,
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có khi bị bắt bị phạt tiền, dụng cụ sanh hoạt bị tước đoạt vì đã « xâm
phạm hải phận xưa của mình, nay của người ta » ! – Thật đáng
thương thay, thân phận của người dân một chế độ ươn hèn !
Đó là biển hải và biên giới, ngay trong nước trong đất liền, từ mảng
lớn địa phận to đang nằm trong tay tài phiệt Tàu, từng mảng lớn cơ
sở, cơ xưởng to, nhà máy lớn đều trong tay các công ty Tàu, và nguy
hiểm hơn những công ty của quân đội Tàu, với những quân nhơn Tàu
trá hình, đội lốt công nhơn : Vũng Án, Nhân Cơ…Ấy là chưa kể những
người di dân Tàu cư ngụ tại Việt Nam Tất cả họp thành một đội ngũ
của Đạo quân thứ Năm sẽ nếu khi cần, sẽ từ trong nội đánh ra ngoài.
Một lần nữa đó là một con ngựa thành Troie rất nguy hiểm.
May thay, Quốc Nạn Hán Hóa cũng cùng là Hiểm Họa của Chủ Nghĩa
Bành Trướng Tàu thành ra Quốc Tế Nạn nên Thế giới và Mỹ quan
tâm. Vì quan tâm nên « Ra tay cứu bồ » ! Nhờ Quốc Nạn mà hưởng
được Quới Nhơn !
Quốc nạn Cộng hóa : Chế độ do một Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm
quyền, tự cho rằng của dân, do dân, vì dân, nhưng thật sự ngày nay
càng ngày càng lộ rõ chỉ là chư hầu, bàn tay nối dài của « địch ngoại
bang » Đảng Cộng Sản Tàu !
Toàn thể Đảng viên chỉ « ngậm miệng ăn tiền, giữ thân, giữ phận, giữ
chức, giữ đảng » để củng cố vai trò ngự trị trên đất nước và dân
chúng Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam thật sự đã bán đứng Việt Nam cho Tàu,
cho ngoại bang từ cả 70 năm nay. Toàn bộ từ địa thế địa lý chánh trị
đến tài nguyên địa dư và vai trò kinh tế cho Tàu Cộng !
Quản trị kém đất nước, trong nước tạo một nỗi bất công xã hội, với
một hố sâu ngăn cách hai giai cấp : phe đảng và gia đình Đảng và phe
thường dân.
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Không có Độc lập và Quyền Tự quyết, tại vùng Đông Nam Á, nên Việt
Nam đã tạo một sự mất thăng bằng, do làm tay sai của một cường
lực đang bành trướng bá quyền đối với các quốc gia Đông Nam Á. Và
đồng thời đối với quốc tế cũng tạo một hành lang bành trướng tiếp
tay với chế độ vừa tân thuộc địa vừa tân đế quốc của Tàu Cộng.
Câu hỏi và cũng là bài toán nan giải với người Việt Nam ngày nay là
người dân Việt Nam có thật sự muốn thay đổi chế độ không ? Vì nói
chống Tàu mà không bỏ chế độ Cộng Sản là chuyện phi lý. Vì Chế độ
Cộng Sản Việt Nam là Con đẻ của Tàu Cộng.
Ngày nay, với hướng ngoại giao mới, Mỹ sẽ thân thiện giao lưu với
Việt Cộng ! Nếu ngày mai có một lãnh đạo Việt Cộng mới kiểu Raul
Castro, thân thiện với Mỹ (để cản sức bành trướng Tàu), đáp được
một vài đòi hỏi của cộng đồng quốc tế về mặt Nhơn Quyền, Dân
Chủ… Vậy thì :
Thái độ Cộng đồng Người Quốc Gia Hải ngoại chúng ta sẽ thế nào ?
Chúng ta, chắc chắn vẫn phải cảnh giác, vẫn giữ đúng vai trò công
dân Mỹ gia nhập trong đại gia đình công dân Mỹ có quyền đóng góp,
nhưng chỉ theo dõi, và chỉ trích thế thôi !
Nhưng xin tất cả chúng ta hãy cẩn thận, chớ vội « bán cái » cho
chánh trị người Mỹ. Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa không thương tiếc,
thì ngày nay Mỹ bỏ Lá cờ Vàng cũng dễ dàng. Vì vậy chúng ta phải
cương quyết bảo vệ Lá Cờ Vàng ! Ta cũng đừng vội vã « vuốt đuôi ‐
ủng hộ ai đó, là Minh Chủ, là Gorbatchev, là Eltsine, là … » Không
khéo lại trớt quớt, quê lắm ! Không thì phải gặp cảnh :
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình, mình lại, thương mình xót xa (Nguyễn Du Kim Văn Kiều)
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Chúng ta phải cương quyết trở lại vai trò của một cộng đồng thiểu
số, tiếp tục đấu tranh đòi Nhơn Quyền, một Nhơn Quyền thật sự,
chứ không phải ù ơ, hay lựa chọn, đấu tranh đòi Dân Chủ, một Dân
Chủ thật sự, với quyền Công dân ứng cử, quyền lập Đảng, quyền
thành lập Hội đoàn, thành lập những Nghiệp đoàn Công Nhơn vân
vân …cho đất nước Việt Nam.
Chúng ta cẩn thận theo dõi những kịch bản khác nhau, những diễn
viên khác nhau :
A) Thay lãnh đạo, nhưng vẫn Đảng Cộng Sản cầm quyền, vẫn như cũ,
chỉ khác là chơi với Mỹ (Cảng Cam Ranh, chấp nhận viện trợ quân
nhu, quân cụ, chiến cụ Mỹ … để cản sức bành trướng Tàu) nhưng
không đuổi Tàu không dứt bỏ quan hệ 16 chữ vàng với Tàu.
B) Thay lãnh đạo, nhưng vẫn Đảng Cộng Sản cầm quyền. Nhưng thay
hướng ngoại giao, đồng minh quân sự với Mỹ hẳn, và trục xuất toàn
bộ Tàu.
C) Thay cả, lãnh đạo, tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản, giải tán Quốc
Hội, bầu cử lại thay dân cử, đa đảng, đa nguyên vân…vân (lý tưởng
đấy nhưng có không tưởng không ?)
Và lúc ấy tùy theo kịch bản chúng ta sẽ có thái độ tương ứng.
Ngày nay tất cả đều là quá sớm. Nhẫn nại, bám trụ, tiếp tục đấu
tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhơn Quyền sớm trở về với Việt Nam.
Cuộc đấu tranh đã gay go nay sẽ lắm gay go, nhưng, vận Nước còn
hên, lòng dân ngày nay đã tỉnh ngộ, từ nay, phải vững tin vào dân.
Nếu dân muốn thì quyền Tự quyết sẽ về với dân.
Và hãy vững tin ngày mai xán lạn sắp đến rồi.
Hẹn năm tới ở Sài gòn
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Và mở bài bằng thơ Kiều, cuối bài cũng mựợn kết luận của Cụ
Nguyễn Du:
Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người cô thân,
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao./.
Hồi Nhơn Sơn 30 tháng 8 2015
Tiến sĩ Phan Văn Song

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

293

Ảo Ảnh Những Huyền Thoại Cộng Sản
Từ Cách Mạng Đến Dân Tộc
Tiến sĩ Phan Văn Song
Tuần nầy xin mời quý vị cùng chúng tôi phân tách những từ ngữ
« huyền thoại » được hệ thống truyền thông và tuyên truyền Cộng
Sản cầm quyền trong nước « thời đại hóa » lại và thường được lợi
dụng sử dụng khá bừa bãi nói đúng hơn lạm dụng để mỵ dân.
Ta chỉ thử lấy thí dụ hai từ ngữ : Cách Mạng và Dân Tộc thôi.
Cả hai được người Cộng sản sung công để diển tả những « hứa
hẹn », những chương trình, hay những thay đổi, kề cả những thay
đổi tầm thường nhứt. Người Cộng sản còn « cường điệu »
hơn không ngần ngại « dao to búa lớn » dùng cả một từ ngữ dài lòng
thòng "Dòng thác Cách Mạng", để chỉ những thay đổi lớn, những xu
hướng, hay hướng đi do phát triển khoa học kỹ nghệ tạo thành
những thay đồi tập tục xã hội, hoặc hướng đi kinh tế và hướng suy
nghĩ của nhơn loại.
Những xu hướng mà họ tin rằng nhơn loại đang theo đuổi để toàn
cầu hóa chủ nghĩa vô sản chuyên chính. Thế nhưng, thực tế con
người không đi những gì họ vẽ ra mà « lại tự động » đi những hướng
đi riêng, dẹp, vượt qua những chướng ngại vật, mà chính chủ nghĩa
Cộng sản là một rào cản khổng lồ.
Ngày hôm nay, những xu hướng mới của thời đại buộc chúng ta phải
nghĩ đến việc tham gia vào « thay đổi ». Phải, chúng ta đang sống
trong một thời đại mà thay đổi do phát triển khoa học, thay đổi do
nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa, thay đổi do những giòng giao
lưu văn hóa, giao lưu tin tức đã thay đổi toàn bộ những tập tục suy
nghĩ, tập tục văn hóa các địa phương, ẩm thực, ăn mặc, phục sức,
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trang điểm... tất cả nhờ và do toàn cầu hóa đã biến một loại con
người rất toàn bộ « toàn cầu » qua phong cách trang sức, y phục, ẩm
thực... tóc nhuộm mầu, áo sơ mi bó,áo thun đầy chữ quảng cáo,
quần jean denim, giầy vãi Nike, ăn sandwich MacDo, uống Coca Cola,
nghe nhạc Rap,... là một trong những thí dụ đầy điển hình.
Tham gia vào thay đổi chưa đủ, những người trí thức, những người
có tay nghề, có kiến thức khoa học có thể tham gia tiên tri được
những thay đổi, có một cái nhìn viễn tượng trong thay đổi.
Tương lai của một quốc gia như Việt Nam, muốn thoát Nghèo, thoát
Đói phải làm sao có một đội ngũ trí thức, một đội ngũ kiến thức khoa
học để tiên tri được thay đổi. Hiện nay số đông các quốc gia đang
« đi lên », chỉ làm được việc là thuần túy chạy theo thay đổi, gọi là
« thích hợp với thay đổi » thôi.
Các dân tộc các quốc gia đang đi lên đó chỉ, cũng như người Việt
Nam chúng ta, đến ngày hôm nay, chỉ chú trọng đến thích nghi với
thay đổi, nghĩa là chỉ biết tận dụng bản năng Thích Ứng, Hội Nhập để
Sanh Tồn thôi ! Và đó là một hành động, một tinh thần, rất thụ động.
Thế giới của các quốc gia « thích hợp với thay đổi khoa học, thích
nghi với đời sống do các xứ tiên tiến đề nghị họp lại thành hoặc là
một cái chợ, chỉ là một thị trường tiêu thụ khổng lồ thôi, và hoặc là
nếu may mắn là một cái xưởng lắp ráp thi công nhờ giá cả công nhơn
rẽ., nhờ đó tạo công ăn việc làm cho nhơn dân mình !
I ‐ Cách Mạng :
Tinh thần thụ động ấy – kiểu « cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử
xem con tạo xoay vần đến đâu ? » (Nguyễn Du ‐ Kim Vân Kiều) ‐ dùng
cho cá nhơn có thể tạm được, nhưng áp dụng cho một quốc gia chỉ
mang lại từ tụt hậu đến lỗi thời.
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Và đó là sự thật ngày nay của toàn quốc gia Cộng Hòa Xã hội Chủ
Nghĩa Việt Nam sau 40 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt
Nam !
Thế mà người Cộng Sản Việt Nam đã dùng từ Cách Mạng để định
nghĩa cái tinh thần của cái xã hội tương lai họ đề nghị tặng cho người
dân Việt Nam ! Và cường điệu hơn nữa, người Cộng sản Việt Nam
dùng từ ngữ Cách mạng để định nghĩa tất cả những sản phẩm của
người Cộng sản và lý thuyết Cộng sản, từ Chế độ, Cơ chế, Định Chế,
thậm chí đến cả Con Người Cộng sản kể luôn cả Thời đại Cộng sản :
« Chánh quyền Cách mạng », « Cơ quan cách mạng », « Con người
Cách mạng » và cả thời đại « Cách mạng » hay cả văn hóa « Cách
mạng » hay đạo đức « Cách mạng » (quái vật nào đây?)... Nhưng tiếc
thay, những loạt từ Cách mạng ấy không tránh qua được những tiêu
cực của những « thay đổi », những « đổi đời » Cách mạng đưa dân
miền Nam Việt Nam từ chết đến bị thương. Gia đình « đổi đời » đuổi
ra khỏi thành phố để sống « đời sống mới cách mạng » con cái làm
thanh niên xung phong đi đào kinh dẫn thuỷ nhập điền (ở một vùng
kinh rạch đầy rẩy thuộc đồng bằng sông Đồng Nai hay sông Cửu Long
mà đào kinh thì khác chỉ chở củi về rừng), vợ cùng con trẻ đi khai
hoang « vùng kinh tế mới », chồng, quân cán chính chế độ phe thua
cuộc, cũng « đổi đời » tù nhơn lao động ở những vùng sâu nước độc,
trong những trại tập trung « goulag sô viết hay laogay trung cộng » !
Và cái mẫu Cách mạng đổi đời nầy, đến ngày hôm nay chẳng những
không quy phục được mà cũng không thuyết phục được dân chúng
miền Nam và cuối cùng người miền Nam phải liều chết vượt biên.
Thật vậy, qua những tiêu cực của những loạt hay đợt chánh sách
Cách mạng khác nhau, kể cả Chánh sách Cách mạng Đổi mới hay Đời
mới (dám) bỏ Kinh tế Bao cấp Cộng sản Chủ nghĩa để đi sang Kinh tế
Thị Trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa – lại một con quái vật
khác ‐ của Nhà Cầm quyền Cách Mạng tuy có đem tới vài phát triển
nho nhỏ, có phần hơn thời bao cấp, nhưng cũng không khá hơn bao
nhiêu, so sánh với chánh sách kinh tế tài chánh thời Việt Nam Cộng
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hòa, mặc dù trong thời chiến ! Trái lại, vì chỉ chú trọng lo « làm ăn
kinh tế thị trường » quên xây dựng tương lai đất nước nên để « định
hướng Xã hội Chủ nghĩa » tiêu cực, chôm chỉa, mánh mun, ăn chia,
phong bì tham nhũng, chạy chọt áp phe, của cơ chế xin cho Cộng sản
làm tụt hậu gia tài văn hóa đạo đức của con người Việt Nam ngày
nay.
Trước xu thế quá thay đổi của thời đại. trước sự thay đổi quá nhanh
do sáng tạo khoa học kỹ thuật của thế giới, Nhà Cầm quyền Cộng sản
Hà nội chỉ biết đi xin Tây, xin Mỹ giúp đở cầu viện xin tiền để được có
dịp bớt ngắt, cắt xén chia chỉa, cò còm tham nhũng, bòn mót làm
giàu. Việt Nam đất vàng, đất bạc, rừng vàng, biển bạc, nhưng dân
chúng Việt Nam nghèo rớt mồng tơi, chỉ có cán bộ là giàu có thôi.
1/ Thiển Cận, Thủ Cựu, U Mê, do Truyền Thống hay do Cộng Sản ?
Từ thời xa xưa, cuối thế kỷ thứ 19, khi văn minh Âu Tây nhập đến
Việt Nam, triều đình Nhà Nguyễn cũng như các xã hội Á đông khác
cũng lâm vào khủng hoảng của Việt Nam ngày nay trước những thay
đổi của thời đại. Nước đến thì mới làm đê, đấp bờ, chánh sách của
triều đình Nhà Nguyễn là nhượng bộ để cố giữ lấy hòa bình, chỉ biết
ký những hòa ước mà không có một phương kế nào lâu dài. Ở Trung
Hoa càng tệ hơn, khi các liệt cường lăm le xâu xé, triều đình Mãn
Thanh vẫn cứ tiếp tục những xa hoa của xã hội phong kiến, giao việc
đối ngoại cho ba tất lưỡi ngoại giao của Lý Hồng Chương. Ngày hôm,
Nhà Cầm quyền Công sản Hà nội cũng đâu làm gì khác hơn ? Cũng
vẫn dùng những công du, thăm viếng, làm phương kế « ngoại giao
cầu viện », hết đi sứ « khấu đầu dưới trướng » Tàu, lại du hành
« cầu viện » Mỹ, tìm những trợ dược bên ngoài, trông vào ngoại
viện, trông vào đầu tư ngoại quốc, thậm chí bán đất, bán rừng, bán
đảo, bán biển, bán dân ‐ con trai nam nhi lực lưởng thì coolie, cửu
vạn nô lệ, nôm na dưới mỹ từ rất hàng hóa kinh tế thị trường « xuất
khẩu lao động », gái nữ nhi đẹp đẻ thì xuất cảng là vợ các trai già độc
thân các quốc gia phương Bắc « trai thừa gái thiếu » mua về làm nô
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lệ tình dục, ... Tất cả chỉ để mong trước là cứu vãn một quốc gia suy
sụp, xóa đói giảm nghèo, sau kiếm tý tiền «còm » chấm mút, làm
giàu cho Đảng, làm lợi cá nhơn. Còn chuyện quốc gia, nhìn vào thực
tế, cải cách thực tiển tận gốc tận rễ ? Sau tôi là trận hồng thủy –
après moi, le déluge !
2 /Thời đại tin học, xã hội mới, văn hóa mới, con người mới :
Trong nhiều năm nay, thế giới đã đi vào một kỷ nguyên mới : thế giới
to rộng nay đã biến thành một cái làng nhỏ. Con người không còn là
những phần tử rời rạc nữa, mà là một phần tử của cộng đồng nhơn
loại. Với tin học, với mạng lưới thông tin quá hữu hiệu, một biến cố
nhỏ ở một góc của địa cầu chẳng chốc truyền lan cùng khắp thế giới.
Trong cuộc chiến Việt Nam trước đây, cái mà người Cộng sản tự hào
là sáng tạo, thần thánh vô địch . .. thật sự chỉ dựa trên sự bưng bít,
sự ngu dân, và vũ khí to lớn nhứt của họ là sự thiếu hiểu biết của
quần chúng. Trái lại, miền Nam chúng ta sở dĩ thất bại là thông tin và
dư luận biết quá nhiều. Ngày hôm nay, chúng ta phải nói rõ rằng
chúng ta thua là do nhóm ký giả Tây Phương « đâm sau lưng chiến
sĩ » và ngay tại Tòa Bạch ốc.
Nhưng vì sự thật vẫn không che dấu được là chúng ta chiến đấu để
bảo vệ con người, bảo vệ tinh thần con người tự do, muốn được tự
do, khao khát trân quý tự do, và bảo vệ cái văn hóa, và cái văn minh
của một Quốc Gia Việt Nam Tự do, yêu chuộng Tự do, lựa chọn một
chế độ Tự do.
Nhờ vậy mà ngày nay, yếu điểm của Nhà cầm quyền Cộng sản là
cũng sẽ do thông tin và mạng lưới thông tin, người dân sẽ biết quá
nhiều. Sự hiểu biết, do kinh nghiệm bản thân của dân miền Nam
truyền sang dân miền Bắc, nguồn giao lưu văn hóa đã giúp dân Bắc
sau 20 năm sống trong tăm tối mở mắt nhìn được ánh sáng ở cuộc
sống miền Nam. Thống nhứt dân nước là cái sai lầm nhứt của bọn
Cộng sản. Một đât nước hai chế độ, mở cửa từ từ may ra Cộng sản
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kiểm soát được. Ngay những ngày đầu đến đất Nam, dân Bắc đã
thấy rằng họ là « cán ngố, họ là lý Toét, Xã Xệ, họ là Mán ra thành
phố ».
Dân Bắc nghèo đói từ miếng ăn, miếng uống, từ văn chương, chữ
nghĩa, dốt từ cái sử dụng hằng ngày, từ cái sơ đẳng nhứt, không biết
giấy vệ sanh đi cầu, không biết băng vệ sanh cho phụ nữ, không biết
đồng hồ mang tay, không biết cây bút nguyên tử, không biết cái bàn
cầu vệ sanh, vì chỉ biết vệ sanh ra đồng, nâng niu cục phân để dùng
lại bón rau bón cây để giúp canh tác lương thực,... cho đến cái
thượng từng kỹ thuật.
Ông bạn Võ Hoài Nam, nhà văn Tiểu Tử, kỹ sư, cựu Giám đốc Kho
Xăng Shell Nhà Bè trước Ngày Mất Nước, phải được nâng cấp đi từ
Giám Đốc lên hàng « công nhơn tài tử nghiệp dư » sau khi Quân đội
Cách Mạng vào Giải Phóng Sài gòn. Một hôm được công tác làm
« tua gai » giới thiệu những bồn xăng của Kho Xăng Nhà Bè. Khi anh
Tiểu Tử nói các bồn to « bành ky » đều do các công nhơn miền Nam
đóng, thì được ông cán bộ cao cấp Đinh Đức Thiện, chỉnh lại : « Anh
nói láo, làm gì có, bồn xăng to nhưng thế nầy chỉ có Mỹ làm cho các
anh thôi, ngoài Bắc chúng tôi giỏi như thế, mà những bồn to thế nầy
chỉ có anh Trung Quốc anh Liên Sô làm thôi ! ».
Kể câu chuyện nầy để nói rõ tại sao ngày nay văn hóa của Nhà đương
quyền Cộng sản là văn hóa cầu viện, văn hóa ăn xin. Nó đã biến
thành cái tập tục !
Cá nhơn chúng tôi, trách nhiệm một Xí nghiệp lớn Hảng Bia và Nước
Đá Quốc tế (BGI‐Brasseries et Glacières Internationales) chúng tôi
thấy rõ cái kém cỏi về kỹ thuật của văn hóa Cộng sản vì làm việc hằng
ngày dưới sự quân quản và kiểm soát của quân thắng trận chiếm
đóng.
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Việt Nam ngày nay cũng vậy, chúng tôi đọc đâu đó một bài viết hãnh
diện con trẻ Việt Nam học Toán rất giỏi ? Và tự hào có cả Ngô Bảo
Châu với cải Giải Thưởng Field về Toán Học ( tương đương với Giải
Nobel). Phải, đúng, người Việt ta học giỏi, học thuộc lòng, kiểu học
chữ Nho, vì bị hán hóa từ ngày xưa nên những cái gì lý thuyết người
Việt Nam đều có thể giỏi. Nhưng khi áp dụng ? Khoa Học thực tiển ?
Khi cấn phải vào Khoa học áp dụng thì không thấy người Việt Nam.
Có chăng là các công dân ngoại quốc gốc Việt, vì họ được nuôi dưởng
trong một môi trường tự do, vượt giáo điều, tìm cái mới, tìm cái thay
đổi mà không cần phải « dao to búa lớn » cho rằng ấy là « cách
mạng, ấy là đỉnh cao trí tuệ loài người » !
Nhưng sau Ngày Quốc Hận của miền Nam, nhờ giao lưu (một chiều)
Nam Bắc, nhờ vào Nam đội đồ về Bắc mà người miền Bắc dần dần
văn minh hơn, biết xem đồng hồ, biết nghe Đài Phát Thanh thế giới,
nhờ bê mấy cái « Đài » kiểu hiệu Zénith, nhận tin tùm lum, không
cách chi Công An kiểm soát nổi.
Dân Bắc vào Nam chừng độ một năm, chúng tôi lúc ấy còn ở Sài gơn
chưa « đi tù » đã chứng kiến dân Bắc nghe lén BBC rồi ! Và họ sung
sướng nghe vì đây là những cửa sồ đầu tiên sau 20 năm sống trong
đáy giếng bưng bít. Vì trước đây, sống trong bưng bít, chỉ nghe Đài
tuyên truyền Hà Nội, tưởng ta là cái rốn của vũ trụ, nghe nghe BBC
mở lòng, mở tai, mở mắt, thông thoáng nhưng lúc ấy chưa dám Mở
Mồm ! Và ngay cả ngày hôm nay, có dám mở mồm, mở miệng đi nữa
cũng phải hạn chế ngó trước nhìn sau !
Đúng là Hội Chứng « Con người vừa ra khỏi Hang » của Platon. Thật
là ếch nằm đáy giếng. Ngồi với nhau trong Hang Pác Bó suy luận
chuyện đời, điếc không sợ súng, xua đoàn dân công ăn độn bửa đói
bửa no, ‐ sanh Bắc tử Nam ‐ thì người lính Cộng sản chỉ có hoặc chết
hoặc thắng trận thôi ! Được viện trợ dồi dào súng đạn, vũ khí giết
người, nhưng chỉ với lương thực cầm hơi (lương khô Trung Cộng),
người lính Việt Cộng là những con người máy, với một chương trình
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giết, chỉ phải thắng phải giết mới có ăn, mới có gạo trắng canh ngon,
hay dở lắm cũng cơm sấy, thịt lon, nước trái cây ! Vì vậy, ngày nay,
chúng ta người Việt Tự do chớ hỏi tại sao người lính Việt Cộng tàn
sát đồng bào ở Huế năm 68, cũng đừng hỏi tại sao Việt Cộng nhẫn
tâm pháo vào thường dân tỵ nạn ở quốc lộ 1 năm 1972, hay bình
thản pháo vào dân trên Con đường 19 từ Kontum đi về Qui Nhơn
năm 1975 ! Văn hóa Giết, Cách Mạng là Giết lầm hơn tha lầm. Anh
bạn Đoàn Thanh Liêm vừa viết một bài kể chuyện Việt Minh sát hai
những người không Cộng sản, đã từng cùng kháng chiến chống Pháp
với họ, năm 1945. Họ sát hại vì không cùng chủ thuyết Cộng sản với
họ thôi ! Họ giết tất cả gần 3000 người Cao Đài vùng Quảng Ngãi
miền Trung, họ giết tất cả các lãnh tụ các Đảng phái không Cộng Sản,
quý vị Trương Tử Anh, Lý Đông A. Họ giết những người không đồng
chánh kiến, Cu Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng, nhà cách mạng Tạ
Thu Thâu, Cụ Chu Bá Phượng một cựu Bô trưởng của Chánh phủ Liên
hiệp do chính Hồ Chí Minh cầm đầu. Trong Nam, các cán bộ Cộng sản
Nguyễn Bình, Trần Văn Giàu, Nguyễn Trấn cho bắt, thủ tiêu, giết sạch
cả các người Cộng sản, tuy cùng lý thuyết nhưng khác hệ phái, phe
Đệ Tứ Quốc tế (4ème Internationale thường gọi là Trotskiste vì đứng
về phía Trotsky, khác phe Lê Nin và Staline) như Phan Văn Hùm,
Phan Văn Chánh Hồ Văn Ngà Trần Văn Thạch.. Cũng trong Nam họ
giết cả các người có uy tín, có tên tuổi đề trừ hậu hoạn sau nầy có
thể chống họ, kể cả những nhà ái quốc chống Pháp nhơn sĩ Bùi
Quang Chiêu, vợ chồng Bác sĩ Hồ Vĩnh Ký, luật sư Dương Văn Giáo...
hay cả Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo. Nói tóm lại,
ai không Cộng sản là họ giết. Bộ máy Giết, chương trình Giết được ca
tụng được đưa lên hàng văn hóa, và đó là Cách Mạng. Với những
nhận định do chính tay Hồ Chí Minh qua chữ ký CB (tức là Của Bác )
để cắt nghĩa tại sao phải giết Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm là
người Ơn của Cách Mạng, là Mẹ nuôi của Cách Mạng. Giết biến
thành thơ, Giết biến thành Vè, với bài thơ Giết của Tố Hữu (tởm quá
không nhớ nổi!), của Huy Cận, của cả Văn Cao (tuy là một nạn nhơn
tương lai) trong bài quốc Ca « Đường Vinh Quang xây xát Quân
Thù ». …
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Chế độ Cách mạng là chế độ bưng bít, chế độ thủ tiêu, chế độ dẹp
tất cả những rào cản đề cướp chánh quyền, chỉ chừa lại ngu dân,
chừa lại dân nô lệ để xây đường Trường Sơn xâm lăng Nam Việt, chỉ
chừa lại ngu dân biến thành những robot con người máy sanh Bắc tử
Nam. Chế độ nầy là chế độ cương quyết, chế độ quyết liệt giết
người để cướp đât, là chế độ hiện nay cầm quyền tại nước Việt Nam
với cái tên hoa mỹ Chế độ Cách Mạng, là một chế độ không do Dân,
không vì Dân, chẳng phải của Dân mà là của Cộng sản quốc tế ngày
nay biến thành Cộng sản Tàu do Công Sản Tàu, vì Cộng Sản Tàu và
thuộc Cộng Sản Tàu.
Đó là Cách Mạng theo định nghĩa của người Cộng sản Việt Nam.
II ‐ Dân Tộc:
Lịch sử Việt Nam đã dạy cho chúng ta những bài học dân tộc.
Từ các vị anh hùng kháng chiến chống Bắc thuộc đến các Vua của
thời độc lập, tất cả đều dựa vào dân tộc để chống ngoại xâm. Từ
những quan niệm đất nước lãnh thổ nhỏ hẹp, Giao Châu, Giao Chỉ
thời Bà Trưng Bà Triệu, Bố cái Đại Vương, Mai Hắc Đế, đến Đinh Bộ
Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân gom giang sơn về một mối, hay Ngô
Quyền, và đặc biệt Nhà Lý với Câu nói « Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế
cư » của danh tướng Lý Thường Kiệt, phân định rõ ràng Lãnh thổ, và
Dân tộc phía Nam khác hẳn rõ ràng với quân dân Hán ở phía Bắc.
Nhà Lý, với tên nước Đại Cồ Việt, hay Đại Việt, nhấn mạnh rõ ràng
Dân tộc Việt. Như vậy với Nhà Lý, người Việt ta đã có khái niệm Dân
tộc rồi.
Quên sao câu nói của Vua Quang Trung là chúng phải đánh Tàu để
« Giữ răng đen, để giữ mặc váy » !
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Dỉ nhiên thời phong kiến, chiên tranh, xung khắc không dựa vào Dân
tộc mà dựa vào Thần dân. Dân là thần dân, trung thành với Vua với
Triều đại. Các cuộc chiến trong lịch sử Tàu nđều là những nội chiến,
giữa người Hán đánh nhau. Những thần dân của Nước Ngụy Tào
Tháo đánh nhau với thần dân các nước chung quanh Sở, Vệ, hay cả
Hán mà hậu duệ phải đi tìm đất sống là Lưu Bị... Dỉ nhiên Truyện Tàu
qua tiểu thuyết Tam Quốc cho người đọc chúng ta, là văn viết, nên ta
có cảm tưởng dân Hán (hay đuới cái tên dân Hán – Tàu là một – nói
một ngôn ngữ, như người Việt ta) Thật sư, dân Tàu là một dân tộc
không đồng nhứt ngôn ngữ. Lục địa Tàu cũng nhiều sắc dân khác
nhau, nhiều Dân Tộc khác nhau. Dân vùng Beijing (cựu đất của Tào
Tháo) khác hoàn toàn dân của Tôn Quyền, dân Quảng Đông, Quảng
Châu ngày nay, một bên nói bốn âm, một bên nói sáu âm.
Một người bạn Tàu, gốc Hồng Kông, Quảng Đông,nói với chúng tôi
rằng đừng tưởng chúng tao là một dân tộc Hán, Chúng tao nhiều Dân
Tộc khác nhau, tao người Quảng Đông, nói Sáu âm, ăn cơm trắng gạo
nước. Bọn Bắc Kinh là dân ăn lúa mì (bắnh bao) nói bốn âm. Dân
Thành Đô (Cheng Du) là dân Tứ Xuyên nói khác hẳn tụi tao và Bắc
Kinh, nên nhớ Tứ Xuyên là Tây Thục , nước của Lưu Bị. Về sau Tần
Thủy Hoàng gom lại thống nhứt đất nước, sơn hà, nhưng dân Tàu
vẫn là dân Tàu nghĩa là Quảng Đông, Phước Kiến, Hẹ Hakka, vân
vân... Và anh bạn Tàu mình mơ nói Nước Tàu tụi tao phải làm một
Liên Hiệp Tàu ( Union des Pays Chinois – anh nói chuyện bằng tiếng
Pháp). Chúng tôi tưởng anh phát biểu sai bèn sửa lại « Mầy muốn
nói Liên Bang – une Fédération?) Anh trả lời không « Tụi tao mơ có
một Union (Liên Hiệp) comme l'Union Européenne – Liên Âu ! ). Tất
cả thành phần sẽ là những quốc gia độc lập ». Hoan hô anh bạn Tàu
của tôi, và mong giấc mơ ấy thành tựu và chỉ có như vậy Việt Nam ta
mới sống yên ổn với anh Tàu.
Như vậy chúng ta tạm kết luận là không có Dân tộc Hán !
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Nhà Trần, với Vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là một vị
vua anh hùng, đánh thắng quân Tàu và bảo vệ đất nước, là một vị
vua nhân từ, không trả thù giặc và đối xử đàng hoàng với đối phương
trong nước. Ông có công chấn hưng Phật giáo và xiển dương văn
học. Quan trọng hơn hết, ông là người xây dựng một nước Đại Việt
cường thịnh và bảo vệ sự vẹn toàn của tổ quốc. Ông còn nổi tiếng
với câu nói “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để
lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho
con cháu muôn đời sau.”
Và Nhà Trần đã cho chúng ta có khái niệm Tổ Quốc và Lãnh thổ đất
đai bờ cỏi, biên giới.
Rất tiếc là ngày nay trong những người cầm quyền trong Nước, có
còn mấy ai nhớ đến lời căn dặn của Vua Trần Nhân Tông ? Có mấy ai
nhớ lời Lý Thường Kiệt ?
Lịch sử Việt Nam, sống còn, giang sơn gấm vóc tròn vẹn, mở mang
đều dựa vào Dân Tộc.
Người Cộng sản Việt Nam, khi nổi lên cướp chánh quyền cũng kêu
gọi Dân tộc, cũng dựa vào Dân tộc. Nhưng quan niệm Dân tộc của họ
là quan niệm Dân tộc Đại đồng Cộng sản. « Trung với Đảng »
Người Việt Tự do thường dich từ Nation, là Quốc gia, đúng hơn một
Đất Nước gồm biên giới, với một thể chế, một dân chúng, gồm một
sắc tốc hay nhiều sắc tộc chấp nhận sống chung với nhau, cùng nhau
xây dựng một xã hội với một tương lai, một sự nghiệp, chia sẻ một
giá trị xã hội, tạo thành một văn hóa đặc biệt...
Dân tộc Việt Nam, và giá trị xã hội của dân tộc Việt Nam thành hình
từ lúc nào, tự cấu tạo từ lúc nào là cả một sự phức tạp, chúng tôi
không chuyên về lịch sử học cũng chẳng là xã hội học nên không dám
múa rìu qua mắt các thợ chuyên nghiệp. Nhưng với cái chắc chắn,
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rằng dù người Việt ta cũng như người Nhựt bổn và người Đại Hàn
cùng chia sẻ với người Tàu một ngưồn gốc văn hóa Không Tử , nhưng
mỗi Dân tộc có cái đặc biết và sắc thái hoàn toàn riêng biết. Người
Việt và người Tàu đặc biệt trong Nam sống chung đụng láng giềng
trong nhiều thế hệ, trên 100 năm, nhưng Tàu Việt là hai cộng đồng
có hai sắc thái đời sống xã hội hoàn toàn khác nhau.
Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng ở một thời điểm nhứt định nào đó,
giá trị xã hội định nghĩa một dân tộc là kết quả của một trình cấu tạo
lâu dài dựa trên những yếu tố thực tế cuộc sống hằng ngày. Một cái
« Đạo Việt » để định nghĩa một Dân tộc Việt rất cần thiết cho một
Việt Nam Tương lai. Vì ngày hôm nay, sau 70 năm ở miền Bắc Việt
Nam, sau 40 năm ở miền Nam Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
biến Dân tộc Việt Nam thành một cộng đồng không đồng nhứt về
mặt văn hóa. Tiếng nói vẫn còn giữ, với những biến chế khá lạ với
những người Việt còn ráng giữ một phần linh hồn dân tộc, những
khía cạnh khác cũng bị biến dạng, từ đạo đức, văn hóa, dền cung
cách đối xử, cư xử...
Thật vậy, lịch sử Việt Nam cận đại là một chuổi dài tranh chấp, phân
hóa, hận thù, giết chóc điêu linh. Cách đây hơn 100 chiếc bình sứ
chạm trổ tinh vi quý giá, cổ xưa của tổ tiên Việt Nam Đông phương
đụng phải chiếc tàu chiến bằng sắt thép Tây Phương vỡ tan thành
nhiều mãnh. Một số ít những mãnh vụn Đồng Phương được hàn gắn,
dán lắp với nhau để tạo thành một mãnh sứ đẹp, tuy không trọn vẹn
bình sứ, nhưng cũng được giữ lại một phần thân thể để làm mẫu...
Các mãnh vụn khác của chiếc bình xưa đều được gắn vào các bình
khác, ngoại nhập, phát xuất từ cái ngưởng mộ của sức mạnh của kẻ
chiến thắng, bái phục văn minh của cái đại bác đã bắn tan thành trì
cổ kính của cha anh của mình.
Và người ta cho rằng phải cương quyết dứt khoát với quá khứ, với
truyền thống, để đi tìm cái mới, nói rằng đó là Cách Mạng Dân tộc !
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Thê nhưng, người Âu Tây lắm trường, nhiều phái, và các anh học trò
thuộc địa phe ta quờ quạng, mò mẫm theo may rủi, tùy cơ ứng biến.
Có lắm kẻ thông minh chữ nghĩa bôn ba du học, kẻ Đông du, người
Tây học, Pháp du, mong thành bác học, kỹ sư, cử nhơn, hàn lâm,
tiến sĩ, ngõ hầu dùng văn học chữ nghĩa, luật lệ đấu tranh theo pháp
luật hiến định tìm đường cứu nước, thoát khỏi thuộc địa, tìm lại Độc
lập nước nhà.
Nhưng cũng có người, dốt đặc cán mai, nhưng mưu mô, quỷ quái,
ma lanh, xuống tàu làm phụ bếp, lên bờ làm phụ họa, sửa hình –
retoucheur, chỉ vì thất vọng, giận thằng Tây cà chớn, hận đời đen
bạc, đen như mỏm chó, chỉ vì đơn nộp xin học trường thông ngôn
thuộc địa bị thằng Tây bị bác*, nên bèn bỏ Marseille lên Paris để đến
nấu cơm cho bốn du học sanh ái quốc. Nể tình đồng hương, cùng
đấu tranh cho nền Độc lập đất nước bốn cậu trí thức cho anh cựu bồi
tàu, chuyên sửa hình sửa ảnh nhập bọn cùng đấu tranh tự đặt tên là
nhóm Ngũ Long, cùng ký tên Nguyễn Ái Quốc để viết bài chống Chế
độ Thuộc địa Pháp. Bài viết “Những yêu sách của người Việt Nam‐
Les Revendications du Peuple annamite gửi Hòa hội Versaille và
chính khách nhiều nước tham dự để đòi hỏi các quyền tự do, dân
chủ tại nước ta do Nguyễn Ái Quốc ký tên. Và vì Nguyễn Tất Thành
hay anh Ba chỉ là một tên không có thế, nên cụ Thành ta nhận và tỏm
luôn cái tên Nguyễn Ái Quốc. Nhờ có công, điếc không sợ súng,
đứng mùi chịu sào trước sức ép của Mật Thám tây.
Nhờ cái liều, nhờ cái « trên trăng dưới dế », « không có gì để mất‐il
n'y a rien à perdre ! » vì ngoài cái nghể retroucheur, tối ôm cục gạch
« sưởi » để ngủ,** tay Nguyễn Tất Thành không mất cái gì cảtrong
khi các cụ Du học Sanh kia từ Phan Văn Trường, đến Phan Châu
Trinh, Nguyễn An Ninh hay Nguyễn Thế Truyền cần sự yên ổn để
xong cái học về nhà cứu nước. Họ nghĩrằng nhờ cái học họ có cái thế,
cái tiếng để « nói với chánh quyền thuộc địa » !
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Cũng để yên ổn, Nguyễn Ái Quốc, phải gia nhập những Hội Thợ Hồ‐
Francs Maçons
những Đảng Xã Hội Pháp‐ Parti Socialiste Français SFIO để dễ hoạt
động và được sự che chở của phái tả Pháp. Trong khi bốn vị kia phải
tránh tiếng đề cón trở về nước hoạt động. Lịch sử về sau quý vị đều
biết, Nguyễn Ái Quốc – từ nay, Nguyễn Ái Quốc từ bí danh trở thành
tên thiệt nhập Đệ Tam Cộng sản để biến thành tay agit‐prop – xác
động tuyên truyền chuyên nghiệp của Komintern‐Cộng sản Quốc tế,
bán linh hồn cho Quỷ Đỏ, trở về nước dưới tên Hồ Chí Minh để bán
cả Việt Nam và Nhơn dân Việt Nam cho quỷ Đỏ !
Dân tộc Việt Nam từ đấy nhập bọn vào Cộng Sàn và biến thành Dân
tộc Cộng sản ;
Đó là Dân Tộc theo nghĩa Cộng sản.
Và Giá trị Xã hội theo nghĩa Cộng sản.
Dân Tộc Việt Nam từ nay phục vụ Đảng Cộng sản, Giá trị Xã hội ngày
nay, là giá trị theo thước đo của chủ nghĩa Cộng sản. Trung với Đảng.
Phục vụ Đảng.
Thế nhưng, để thay lời kết
Tuy nhiên dù có muốn hay không Đảng Cộng sản đương quyền vẫn
không cản nổi những sanh lực đang nảy nở, phát sanh theo một tốc
độ nhanh. Và với nhịp độ ấy và trong một tương lai rất gần hay có
thể nói, là đã và đang bắt đầu phát triển để trở thành những động
lực chánh để, đã, đang và sẽ thay đổi hoàn toàn quốc gia Việt Nam
và con người Việt Nam.
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Đó thật sự mới là những « dòng thác Cách mạng thay đổi, phát triển
mà con người (Việt Nam) chỉ có thể thuận chứ không thể chống lại
được !
Ngọn gió đã đổi chiều. Một dòng thác Cách Mạng của Dân tộc Việt
Nam khao khác Tự Do, khao khác Dân Chủ đang thành hình tại Việt
Nam.
Tiềm năng là sự giao lưu giữa hai cộng đồng người Việt. Một cộng
đồng Hải ngoại, vượt biên tỵ nạn Cộng sản, cần cù, làm lại cuộc đời,
dành dụm vốn liếng, làm ngày làm đêm tạo tương lai cho con cái hậu
duệ, tạo thêm hiểu biết, tạo thêm cơ sở kiến thức, nghề nghiệp, trí
tuệ đưa giòng tư tưởng thông thái, dân chủ hiểu biết trở về với công
đồng người Việt ở lại trong gông cùm Cộng sản. Nhờ dư âm của
« tý » dân chủ còn lại, của « tý » tập tục phóng khoáng ngày xưa, nhờ
mạng lưới tin học càng ngày càng tinh vi, những bức tường bưng bít
sức mạnh của Đảng Cộng sản càng ngày càng rạn nức, thậm chí phá
vỡ, rơi rụng từng mảng, người dân Việt Nam trong nước, ngày nay
hết còn sợ, hết còn tin, hết còn mê, vì các huyền thoại, từ lý thuyết
đến con người, đều bị hạ bệ. Khi một chế độ không còn huyền thoại
để che đậy, khi những lớp sơn son thếp vàng bị rơi rụng lả chả, khi
những bức tường anh hùng dân tộc đều là những giả tạo, « Dân tộc
thiệt » » sẽ vùng lên, với những Giá trị Xã hội thiệt ». Khi những bằng
cấp dỏm rơi rụng, lòi ra cái giả, thì những cái thiệt sẽ thành công.
Ngày mai đã bắt đầu, và ngày mai một Cuộc Cách Mạng (thiệt) Dân
tộc (thiệt) sẽ thật sự làm lại Việt Nam.
Hãy dẹp bỏ, chế độ giả tạo, dỏm, đầy huyền thoại dỏm đề những
người Việt Nam thiệt cầm quyền.
Vì thế những gì chúng ta trông đợi vào Việt Nam, không từ Mỹ,
không từ Nga, không từ Âu Châu, cũng không từ Tàu, Nhựt, Asean
hay ai cả mà ngay từ người Việt Nam trong nước. Người Việt Nam
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thiệt, yêu nước thiệt. Người Việt tỵ nạn dám đi bưng phở, rửa chén,
quét nhà, lau nhà, bán chợ trời, để xây lại cái tổ gia đình nuôi con cái
ở Hải ngoại hôi nhập với đất nước người, thì người Việt trong nước
cũng có thể đập bỏ cái cơ chế Cộng sản, xây lại căn nhà Việt Nam tử
tế, từ cái móng, cái nền, cái thành cái vách để hôi nhập với thế giới.
Giòng giao lưu trong ngoài sẽ gặp nhau và tương lai hậu duệ dân
miền Nam thua trận sẽ trở về giúp đở hâu duệ dân miền Bắc nô lệ
Cộng sản xây lại căn nhà Việt Nam.
Cách Mạng là đó. Dân tộc Việt Nam cũng là đó vì cái Đạo Việt được
gìn giữ bảo tồn nơi đất người sẽ trở về cấy lại trên quê cha đất tổ.
Hồi Nhơn Sơn, Ngày Quân Lực thứ 50
Phan Văn Song
Ghi Chú :
* Nguyễn Tất Thành đến Pháp làm đơn xin đi học Trường Thuộc địa
nhưng đơn bị bác.
** Chuyện huyền thoại được truyền tụng trong Đảng. Bác nhà ta làm
nghề sử hình – ngày xưa khi chụp hình đen trắng, sau khi rửa, sanh
hình xong, thợ chụp hình dùng bút chì sửa , cho bóng, nghề ấy gọi là
retoucheur. Trở về Bác ta, Bác ta huyền thoại nghèo lắm, tục truyền
rằng mùa đông Bác gởi lò bán mì đầu hẻm Compoint quận 17 một
cục gạch. Tối đi làm về Bác lấy ra quấn vãi để ôm ngủ khôi lạnh. Đầu
thế kỷ thứ 21, một phái đoàn sư học Việt Nam đến Pháp hành hương
trên đường cứu nước của Bác, đến hẻm Compoint. Ngày nay, từ
năm1994, hẻm ‐impasse Compoint đổi thành Villa Compoint, sang
trọng. Bác tra xưa năm 1921 ở số 9.. Hội sử học Việt Nam hành
hương tìm nhà số 9, tìm lò bánh mì nơi Bác ta gởi cục gạch, hỏi
chung quanh, bổng gặp một bà rất già đang ngồi phơi nắng, bèn nỉ
non hỏi chuyện và hành diện kể huyền thoại cũc gạch. Bà già bổng
nổi giận « Cái thằng nói láo, gạch chó gì, tao là cục gạch đây ». Hết
chuyện, miễn bàn. Toàn là huyền thoại, toàn là bưng bít, toàn là Nói
lái. Ôi văn hóa Việt Cộng, Đểu, láo Dỏm .
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2018‐07‐13 : Việt Tộc Sanh Tồn :

Vô Cảm, Hèn, Sợ hay Bán Nước !
Tiến sĩ Phan Văn Song
‐ Không có can đảm nêu ý kiến mình kể như không có ý kiến
‐ N'avoir pas le courage de son opinion, c'est n'avoir pas d'opinion.
Pensées et maximes ‐ Tư tưởng và châm ngôn(1867)
Émile de Girardin (Nhà báo1806‐1881)

Mở : Nước đã mất rồi. Không còn hy vọng Thoát Trung. (Trúc Giang
MN)
Xin phép tác giả Trúc Giang được mở bài viết của chúng tôi bằng lời
tựa của bài viết tác giả ngày 7/7 nầy, và cũng xin phép tác giả Trúc
Giang được trích hoặc lấy ý của bài viết của tác giả. Lý do : chúng tôi
đồng ý với những ý kiến và lập luận của tác giả, nên dùng lập luận
hay ý kiến riêng tư đều dư thừa. Xin cảm ơn tác giả Trúc Giang,
người viết Phan Văn Song.
...
« Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi, còn gì nữa mà mất,
mà “Thoát Trung”?. Đảng CSVN, từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày
nay, đã từng bước dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng. Đúng là Việt
Nam đang ở thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5. Nguyễn Cơ Thạch đã xác
nhận: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”.
Hiện tại, những tin “hot” trên youtube như “Nguyễn Phú Trọng bàn
giao chính quyền”, “Trần Đại Quang âm mưu đảo chánh”, thơ của
Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi biểu tình… chỉ là những tin vịt, giả mạo,
nhưng dù sao cũng có những ai đó đã “bức xúc” và mong muốn như
thế.
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Tôi viết bài nầy không phải để làm nản chí những người Việt Nam
yêu nước, dấn thân đấu tranh bảo vệ chủ quyền của dân tộc chúng
ta. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, thật sự nước Việt Nam đã mất chủ
quyền, do bọn Việt Cộng đã dâng đất nước nầy cho quan thầy Trung
Cộng. Sở dĩ đại đa số người dân chưa nhận ra điều đó (mất nước), là
do bọn Hán ngụy đã ma giáo dàn dựng những màn lừa bịp rất tinh vi,
sử dụng những từ ngữ đẹp đẽ để qua mặt người dân, mà chỉ có bọn
họ hiểu với nhau mà thôi.
Lực lượng công an là công cụ trấn áp để bảo vệ Đảng “còn Đảng thì
còn ta”. Quân đội thì không còn ý chí chiến đấu, một mặt lo đếm tiền
kinh doanh, một mặt bị kiểm soát chặt chẽ. Quân đội bất khả dụng.
Sinh viên Việt Nam không dám đấu tranh vì sợ bị đuổi học, không
cho làm việc.
Chỉ còn quần chúng nhân dân. “Cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng”, nhưng đại đa số quần chúng mắc bịnh vô cảm. Vô trách
nhiệm đối với xã hội, dân tộc và tổ quốc. Đó là hậu quả của trên 60
năm bị chế độ Cộng Sản cai trị.
Đối tượng mà chúng ta cần vận động là tuổi trẻ và quần chúng nhân
dân.
Chẳng lẽ 90 triệu người Việt Nam tuyệt vọng chờ ngày bị diệt chủng
hay sao? »…
1/ Nay, Chánh Trị đã bán Nước, bỏ rơi Người Dân, quên Tình
DânTộc :
Đã hơn một tháng rồi ròng rã, sôi sục, qua những phát biểu, qua
những biểu tình phản đối của toàn thể người dân khắp ba miền đất
nước, của toàn thể các cộng đồng gốc Việt tại hải ngoại khắp năm
châu đã nói lên sự phẫn nộ của người dân đối với Nhà Cầm quyền
Công Sản Hà nội. Thế nhưng, phẫn nộ như thế, phản đối như thế,
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Luật Đặc Khu vẫn không bỏ, trái lại Đảng Cộng Sản tiếm quyền, ngụy
quyền, xảo trá, đang cho người đi viếng từng gia đình ép buộc các gia
chủ phải ký tên thuận cho Nhà Nước Cộng Sản Bán Nước !
Như mọi người Việt chúng ta, trong hay ngoài nước chúng ta đã biết
rõ, và bài viết của tác giả Trúc Giang cũng đã nói rõ : « Ngày nay Đất
Nước Việt Nam đã mất rồi ! Dân tộc Việt chúng ta đang trên tiến
trình Hán Hóa ! ». Chính người Cộng Sản cũng biết rõ. Bằng chứng,
một tướng Việt Cộng của Quân đội Nhân dân cũng đã nói rõ trong
một You Tube rằng : « ... suốt chiều dài của lịch sử ta, chúng ta đã bị
Tàu đô hộ 4 lần rồi, ... và trong 23 lần quân dân đất nước (Đại) Việt
chống giặc ngoại xâm, đã 21 lần chống giặc Tàu ‐ 1 lần chống Pháp, 1
lần chống Mỹ,… ! »
Nhưng ngày nay, và đây, lần thứ 5 Tàu đã và đang hoàn toàn đô hộ
ta :
1.1‐ Việt Nam lệ thuộc Tàu về chánh trị : (đầu não ‐ đã đành – vì
Văn Tự Bán Nước đã ký):
Cán bộ cao cấp Việt Nam đều phải qua Trung Quốc thụ huấn. Phải
học những bài học định hướng dư luận :
‐

‐
‐

đối với dư luận Việt Nam – 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, hay sai tên
Bùi Hiền nghiên cứu đề nghị thay đổi cách viết chữ quốc ngữ Việt
bằng cách viết bính âm‐pinyin kiểu Tàu. Buộc Bộ Chánh trị Đảng
Cộng Sản Hà nội thái thú, thi hành tất cả những cam kết với Tàu
Cộng.
đối với dư luận Tàu, rằng “Dương Khiết Trì qua Việt Nam dẫn
đứa con hoang đàng về nhà” !
và, nhục nhã thay, cho dân tộc Việt Nam ! Tàu Cộng bắt buộc
mọi lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam tất cả các cấp, Đảng hay Nhà
Nước đều phải qua « khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca
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(Kiều)» hầu Beijing, xin phép, nhận chỉ thị, lệnh lạc, trước khi
xuất ngoại, và đặc biệt qua Mỹ !
1.2‐ Việt Nam lệ thuộc vào Tàu về kinh tế : ( miếng ăn bao tử ! Một
thực tế phũ phàng) :
Nhập siêu : Việt Nam nhập siêu : ‐32,3 tỷ US$ đối với Tàu. Cán cân
thương mại mất cân bằng. Việt Nam mua hàng Tàu nhiều hơn bán
hàng cho Tàu. Lỗ nặng !
Chẳng những lỗ, mà hoàn toàn nương tựa vào hàng hóa căn bản và
nguyên liệu Tàu. Điển hình, Việt Nam đang nhập 110 món hàng với
giá 37 tỷ USD. Nếu Tàu đột ngột ngưng bán các món hàng, trong ấy,
có một số nguyên liệu hay thiết bị căn bản sẽ làm tê liệt những hoạt
động kỷ nghệ của Việt Nam ngay! Chưa kể cạnh tranh bất cân bằng,
do hàng tiêu dùng Tàu được bán phá giá ‐ dumping làm kiệt quệ
ngành kỷ nghệ Việt Nam. Hàng Tàu nhập cảng giá rẻ hơn hàng nội
địa Việt Nam !
1.3‐ Quy chế đối đãi đặc biệt nhơn danh tình hữu nghị về đầu tư và
xây dựng (thái độ nô lệ):
Các hàng thầu Tàu chiếm 90% các cuộc đấu thầu trọn gói EPC
(EPC=Engineering, Procurement, Construction‐Thiết kế, Mua sắm,
Xây dựng – Gói thầu lãnh toàn bộ công trình ‐ từ A đến Z ‐ của một
dự án). Nhà gọi thầu (Việt Nam) chỉ chờ hoàn tất, trả tiền, nhận chìa
khóa, bàn giao là xong (Nếu là Nhà Nước Việt Nam thì nhận ngược lại
tiền cò huê hồng hưởng lợi).
Ngày nay, Tàu Cộng hầu như đã chiếm và thắng tất cả mọi đấu thầu
của mọi dự án của những ngành chiến lược của Việt Nam như: thủy
điện, nhiệt điện, xi măng, hóa chất, kim loại, bauxite…
Và nguy hiểm hơn !
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1.4‐ Hán Hóa bằng Tư tưởng Văn Hóa :( Trí tuệ, tương lai – Diệt
chủng Việt tộc ! )
Đã có một Viện Khổng Tử ở ngay Đại học Hà Nội. hoàn toàn do Trung
Cộng điều hành, từ nhơn viên giảng huấn, đến chương trình học.
Một thí dụ : chương trình giáo dục bằng tuyên truyền, rằng hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu. Sanh viên tốt được cấp học
bổng sang du học Tàu. Ra trường, nếu đạt yêu cầu, được chọn vào
dạy học tại Viện nầy. Tóm tắt lại, là đào tạo những viên chức nô bộc
phục vụ Tàu, kiểu Hồ Chí Minh vậy !
1.5‐ Phố Tàu mọc lên khắp nơi trên đất nước Việt Nam : (Chiếm đất
‐ Những Đặc khu trá hình)
Trên khắp toàn đất nước Việt Nam, hầu như chỗ nào cũng có những
khu phố Tàu. Có những cái lớn, đồ sộ, hoàn toàn như một thành phố
Tàu riêng biệt như ở Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương
... với những cộng đồng hoàn toàn Tàu với những phong cách, sanh
hoạt. từ nhà cửa trang hoàng, bảng hiệu, tên đường, phong tục, tập
quán đến luật lệ, đều riêng biệt Tàu. Khép kín ! Dân Việt không nhập
Luật Việt không ứng !
Từ năm 2008, người Tàu lại được tự do đi lại khắp nước Việt Nam ‐
chiếu khán nhập cảnh được bỏ. Đất Việt ‐ đất Tàu là một ! (Nhưng
dân Việt dân Tàu là HAI! Tàu sẽ là chủ, Việt sẽ là tớ)
1.6‐ Du khách Tàu : (Lại một Đại Họa nữa !)
Du khách Tàu chiếm 1/3 số du khách. Trong 3 tháng đầu năm 2018
đã có 1.38 triệu người Tàu đến Việt Nam. Du khách đông đảo như
thế nhưng các cửa hàng người Việt không có thu nhập bao nhiêu
Khách Tàu CHỈ đến mua, ĂN XÀI ở các CỬA HÀNG CỦA người TÀU !
Nói tiếng Tàu, ăn món ăn Tàu, ngủ giường Tàu, khách sạn Tàu ... xài
Tiền Tàu ‐ nhân dân tệ – « châu về hợp phố » Tiền Tàu trở về Tàu !
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Thí dụ : có ngày, hơn 10,000 du khách Tàu đến thăm Vịnh Hạ Long,
và đi tour ! Cũng trên 600 chiếc tàu của người Tàu có giấy phép hành
nghề. Tiền Tàu rồi cũng về Tàu. Việt Nam ta « trớt quớt !»
1.7‐ Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về quân sự : (Sơn hà nguy biến)
Tàu Cộng đã chiếm đầu não, Tàu Cộng đã chiếm trí tuệ, Tàu cộng đã
chiếm bao tử, như chúng ta đã thấy ! Nay, Tàu Cộng lại cần phải cột
tay, buộc chơn Việt Nam chúng ta lại, bằng phải kiểm soát Quân đội
Nhân dân Việt Nam. Thoạt đầu bằng chiếm các yếu điểm chiến lược
qua những Đặc Khu thuê mướn của Việt Nam, tuy nói rằng kinh tế,
tuy nói rằng kỷ nghệ, nhưng thật sự đều là quân sự chiến lược cả…
Công sở có thể biến thành công sự chiến đấu, công nhơn biến thành
quân nhơn, cơ khí biến thành vũ khí ...Trung Cộng lại, được Đảng
Cộng Sản Việt Nam ngu dại, bán nước, cho thầu thiết kế toàn diện hệ
thống máy tính cho Tổng Cục 2, tình báo của Bộ Quốc Phòng Việt
Nam ! Chẳng những giao toàn bộ phần cứng, Bộ Quốc Phòng Việt
Nam và toàn bộ hệ thống máy tính nhà nước Việt Nam lại giao cả
phần thông minh và phần mềm cho Tàu Cộng bằng cách thuê dịch vụ
máy tính của công ty Hoa Vi (Huawei) của Tàu Cộng. Do đó, Tàu Cộng
đã nắm toàn bộ đầu não chiến lược, Tàu Cộng không cần gián điệp,
đã có máy điện tử thay người « nằm vùng » trong Ban Quân sự Việt
Nam rồi. Thảo nào Tàu Cộng đã từng đe dọa rằng chỉ trong một tiếng
đồng hồ họ sẽ đánh chiếmtoàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ Hà Nội đến
Sài Gòn.
2/ Hy vọng chỉ còn nơi : Lưỡi Gươm Thiêng Cứu Quốc : Quân Đội
Nhân Dân :
Trước hàng vạn ngưởi dân biểu tình khắp nơi trên đất nước, chống
hai Dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng, phản đối Đảng Cộng
Sản Hà nội Bán Nước cho TàuCộng và Bịt Miệng NgườiDân, một
video clip trên youtube ghi lại buổi lễ tri ơn các bộ đội đã tử trận và
những người đã tham gia trận chiến Vị Xuyên, Hà Giang (1985‐1989),
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Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cựu Tham Mưu Trưởng mặt trận Vị
Xuyên, (Hà Giang) thời gian 1985‐1989, cựu Tư lịnh QuânKhu 7, đã
kêu gọi bộ đội Việt Nam phải chống quânTàu Cộng. Trong buổi họp
mặt các cựu chiến binh tham gia mặt trận Vị Xuyên, hôm đó, Thiếu
tướng Nguyễn Đức Huy đã nêu rõ: « Trung Quốc xâm lược Việt Nam,
chớ không phải xung đột biên giới như người ta nói » ! Thiếu tướng
Nguyễn Đức Huy cũng mô tả đó là trận chiến ác liệt nhứt. Trung
Quốc đã huy động nửa triệu quân, tấn công xâm lược đã giết chết
hơn 5,000 cán bộ, bộ đội Việt Nam tại mặt trận Vị Xuyên. Hàng ngàn
bị thương, hàng trăm bản làng bị phá hủy… Để kết luận, Thiếu tướng
Huy xác định rõ ràng rằng Trung Cộng là quân xâm lược và kêu gọi
quân đội Việt Nam đứng lên chống Tàu Cộng và tay sai bán nước !
Thế nhưng, tác giả Trúc Giang, tuy đau lòng nhưng thực tế, vẫn bi
quan nhận xét rằng « kêu gọi thì kêu gọi, nhưng bộ đội ta đang ham
mê đếm tiền. Tử trận thì tài sản để lại cho ai? Lời kêu gọi của tướng
Nguyễn Đức Huy là tiếng kêu giữa sa mạc ».Tóm lại, tác giả không có
một chút hy vọng nào ở Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cả ! Vì âm
mưu thâm độc của Hán ngụy là mua chuộc và kiểm soát quân đội rất
chặt chẽ. Và tác giả Trúc Giang còn nghĩ rằng « Sở dĩ Quân đội Việt
Nam không đứng về phía Nhân dân Việt Nam ... chỉ vì Quân đội Việt
Nam là một quân đội Cộng Sản chớ không phải là Quân đội Nhân
Dân ! Quá Sợ Đảng, quá Hèn Nhát Tham Tiền, Tham Sống ! Đảng đã
cho quân đội kiếm tiền. Khi trở nên triệu phú rồi thì phải bảo vệ đảng
để bảo vệ tánh mạng và tài sản. Lời kêu gọi của Thiếu tướng Nguyễn
Đức Huy như tiếng kêu giữa sa mạc. »
Ngày nay ai ai cũng biết rằng Tàu đã nắm toàn bộ vận mạng của Dân
tộc Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền đã Bán Nước
cho Tàu. Và thử hỏi Quân đội, nếu VÌ kẹt Đảng, không thể làm gì
được, vậy PHẢI làm sao để Ngăn Chận Đảng bán nước cho Tàu ?
Như bài viết tuần trước chúng tôi một lần nữa xin chỉ một lời kêu
gọi :
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Các anh các chị bộ đội, các chiến sĩ Quân đội Nhân Dân Việt Nam,
lưỡi gươm thiêng cứu quốc !
Hãy một lòng vứt bỏ « cái áo Đảng Cộng Sản Bán Nước, cái áo Đảng
Cộng Sản ngoại lai » đang máng vào thân thể các anh các chị đi ! Hãy
trở về khoác cái áo Dân tộc vào cái thân thể của người Đại Việt hào
hùng, noi gương tổ tiên của chúng ta, những người Đại Việt, độc lập,
tự do, oai hùng, với, nào Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, nào Lê
Đại Hành, nào Lý Thường Kiệt đuổi quân Tống, hãy nối gót Trần Hưng
Đạo ba lần chống quân Nguyên, hay Lê Lợi đuổi quân Nhà Minh hay
Quang Trung đại phá quân Thanh. Hãy noi gương hai Bà Trưng, Bà
Triệu… đánh đuổi ngoại xâm ! 23 lần dân Đại Việt ta đánh giặc ngoại
xâm, 21 lần đều đánh giặc Tàu !
Hãy hãnh diện trở về với cái oai dũng cứu nước giữ nòi của người Đại
Việt đi ! Đã 21 lần Đại Việt ta bị xâm lược bởi chính người Tàu, người
anh em láng giềng môi hỡ răng lạnh, núp sau 16 chữ vàng huynh đệ
với Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng chí, núp với tình huynh đệ chi binh
với Quân đội Nhân Dân Việt Nam chiến hữu, để lấn đất, đoạt đảo,
chiếm biển... Mà những trận đánh cuối cùng là đối với các đồng đội
của các bộ đội các chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đồng đảng
đồng chí.
Do đó hiện nay trên thế giới, chỉ có các chiến sĩ, các bộ dội của Quân
đôi Nhân dân Việt Nam là những chiến sĩ có kinh nghiệm nhứt đã tác
chiến chống Quân đội Cộng Sản Tàu : ‐ những trận đánh vào năm
1979 khi quân Tàu tràn qua biên giới Việt Nam ta và quan trọng nhứt
10 năm chiến tranh giữ nước 1979‐1989 !
Là bộ đội của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các anh các chị KHÔNG
bao giờ ngày 17 tháng Hai năm 1979 ? Và không bao giờ quên
ngày 14/03/1988, ngày « Ra trận cấm nổ súng” của trận hải chiến
Trường Sa – và không bao giờ quên 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt
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mạng ? Chỉ vì chính do Đảng Cộng Sản Hà nội đã phản bội nhơn dân
Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam khi ra lịnh « cấm nổ
súng », giữ đúng kế hoạch DÂNG đảo Gạc Ma và 6 đảo khác ở
Trường Sa cho Tàu ! Và chắng KHÔNG BAO GIỜ QUÊN cuộc chiến
suốt 10 năm, giữ biên giới 1979 ‐1989, tại chiến trường Cam bốt
Chia ? Vậy thì Tàu – Ta, Bạn hay Thù ?
Nếu là Quân đội Cộng Sản Việt Nam, thì khỏi nói, vì là bạn với quân
Tàu, cứ việc rước Tàu vào ! Nhưng nếu là Quân đội Nhân dân, thì
PHẢI BIẾT mình là THÙ với quân Tàu cướp nước !
Hãy giữ Tinh Thần và Vai Trò Quân đội Nhân Dân Việt Nam !
Hãy một lần, hãnh diện trở về với người Việt Nam, trở về làm người
Đại Việt. Hãy hãnh diện không để Tàu xâm chiếm lãnh thổ Việt
Nam ? hảm hiếp, đàn áp đánh đập đồng bào Việt Nam ? Hãy về với
dân tộc Đại Việt ! Hãy cùng toàn dân Việt dẹp Cộng đuổi Tàu!
Để Kết Luận :
Chúng tôi xin trích lời của tác giả Bảo Giang (Dân làm Báo) nhận định
về tình trạng xã hội ngày nay, tại Việt Nam, đầy dối trá, vô cảm, hèn
sợ của người dân.
« ... chế độ này vẫn luôn luôn thay nhau truyền đi những gian trá,
không phải để mà sống, nhưng là ngự trị, chiếm đoạt. Phần người
dân, muốn sống cũng phải theo đó, lừa gạt nhau mà sống cho qua
ngày. Ngoài ra, không còn cách nào khác? Tại sao? Tại vì nơi đó có
Hồ Chí Minh. Nơi đó có cộng sản. Còn Hồ Chí Minh, còn cộng sản thì
còn gian trá và còn ngập tội ác. Vì gian trá chính là lẽ sống của chúng.
Theo đó, muốn cho xã hội có một ngày mai tốt đẹp hơn, điều duy
nhất chúng ta cần phải làm là cùng nhau đứng dậy triệt hạ gian dối,
hoặc truất phế, trừ khử nó ra khỏi xã hội, ngõ hầu đem lại cuộc sống
trong lành, an bình cho ngày mai. Trường hợp, chúng ta không hành
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

318

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

động, không lên tiếng thì chúng ta chính là những kẻ đang tiếp tay
triệt hạ sự thật và triệt tiêu cuộc sống trong lành của những thế hệ
con cháu chúng ta. »
Dó đó, trách nhiệm ngày mai là ở mỗi chúng ta :
Ở Hải ngoại, mỗi người một vẻ, làm sao nói rõ cho láng giềng, bạn bè
cùng sở biết Việt Nam hiện nay đang bị bọn Côn đồ Cộng Sản Bán
nước cho Côn đồ Tàu Cộng : Biểu hịện bằng Biểu tình, bằng không
về Việt Nam, không gởi tiền về, viết tờ rơi, tract cắt nghĩa phân phát
cho bạn bè ngoại quốc, người đi làm, vào sở xin nghỉ một ngày để
tạo chú ý, cắt nghĩa cho chủ cho đồng nghiệp, tạo chú ý dư luận, tẩy
chay, boycott product made in China, made in Viet Nam… tạo event
đêm không ngủ, tháp nến, cầu nguyện, nói chuyện tại các nhà Thờ
người ngoại quốc, cùng với các bạn hữu sở tại. Bớt đi những cuộc nói
chuyện giữa người Việt Nam… Phải làm sao gặp các cộng đồng ngoại
quốc… tạo dư luận với người bạn ngoại quốc… Đó là backing, là hổ
trợ cuộc chiến đấu của người Việt trong nước để tình lại Nhơn Phẩm,
tìm lại Tình Người, tìm lại tình Yêu Nước, tìm lại một Đất Nước Tự
Do, Công Bằng Nhơn Ái và Nhơn Bản !
Ở trong nước, mong mọi người dân một lòng nói rõ lòng, tỏ rõ Tình
Yêu Nước là giữ đất, giữ làng, giữ xóm, giữ Quê Hương, xứ sở, không
cho người Tàu xâm nhập. Không tiếp xúc người Tàu, tẩy chay người
Tàu, … đuổi người Tàu đi... không sanh hoạt du lịch gì gì với người
Tàu cả !
Mong Quân đội Nhân Dân trở về phục vụ Nhân dân Việt Nam. Mong
Công An Việt Nam trở về phục vụ người dân Việt Nam, giữ trật tự
làng xóm cho người dân Việt Nam
Chính Nhân Dân Việt Nam làm lụng và nuôi nấng Quân đội, Công An
Viên Chức Việt Nam, chớ Đảng Cộng Sản không nuôi nấng Quân đội
và Công An và Viên Chức Việt Nam.
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Dẹp Cộng Sản là giữ được Quê Hương Xứ Sở, tránh bị Hán Hóa, Tàu
Cộng xâm lược !
Việt Nam Muôn Năm ! Dân tộc Đại Việt Bất Diệt !
Hồi Nhơn Sơn, ngày đội Đội Túc Cầu Pháp Vào Chung Kết
Tiến sĩ Phan Văn Song
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2018‐08‐31 Đôi lời cùng tuổi trẻ Việt Nam :

Thời cơ đã đến,
đây là giờ của tuổi trẻ Việt Nam

Hãy đứng lên lãnh đạo đất nước !
Tiến sĩ Phan Văn Song
Các bạn thân mến,
Các em thân quý,
Cho phép anh xưng anh với các em, anh nay đã trên 75 rồi.
Từ hôm 10 tháng 6 đến nay ngay tại quốc nội, tuy vẫn trong vòng
kềm kẹp của chế độ công an trị, nhưng đều đều mỗi tuần đều có
những cuộc biểu tình phản kháng Dự luật 3 Đặc Khu Kinh tế, và luật
An Ninh Mạng. Đảng Cộng sản đệ tam quốc tế đương quyền tại Việt
Nam đang vừa lúng túng trong những khó khăn vừa kinh tế vừa
chánh trị để tiếp tục cầm quyền, giữ Đảng.
Nhưng thay vì tìm những phương kế tử tế để điều hành đất nước,
đặt quyền lợi quốc gia và người dân lên hàng đầu, trái lại, Đảng Cộng
Sản Hà nội đương quyền chỉ biết củng cố quyền lực để tiếp tục vơ
vét làm giàu cho cá nhơn và đồng lỏa, và chuyển tải của cải vơ vét
được, tẩu tán ra ngoại quốc, « hạ cánh an toàn », mua nhập cư an
thân ổn định cùng gia đình phe cánh. Sau khi vơ vét cạn kiệt tài
nguyên đất nước, của nổi đã vét xong, nay đến phần của chìm ; biên
giới, lãnh hải cũng đã bán xong cho Bắc phương Tàu Cộng, nay đến
lược các yếu điểm, yết hầu, trọng điểm, chiến lược, và sau đó ngày
mai sẽ là cả nước … tên Việt Nam sẽ đi vào quá khứ, dân tộc Đại Việt
anh hùng, cứng đầu chống cự mẫu quốc Trung Hoa đã cả trên 1000
ngàn từ đời Ngô Quyền, sớm muộn gì cũng sẽ trở về làm thằng dân
Tàu của Giao Chỉ Quận. Cột đồng Mã Viện tân thời sẽ được dựng lại
tại Quảng Ninh, Móng Cáy ! Dân tộc Việt Nam, dân tộc Đại Việt sẽ trở
về với tên cũ Lạc Việt, một chi nhánh của Bách Việt, trở thành những
công dân của Lưởng Quảng ‐ « kwang tung dành » ‐ người quảng
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đông, người hẹ, … Tương lai, người việt ta (hết viết Hoa) sẽ như
người thái, người miêu của nước Đại Lý cũ hay Vân Nam ngày nay,
một tỉnh của Tàu… Dân tộc việt, trên đất việt nam cũ dài ‐ từ ải
Nam ? (Hữu nghị) Quan đến đảo Phú Quốc ? chắc chắn sẽ chỉ là một
sắc tộc của đại quốc gia Tàu, mai nầy, sẽ được đại diện bởi ngôi sao
nhỏ, sao việt, quây quần cùng 4 ngôi sao đại diện cho 4 dân tộc hay
sắc tộc mông, hồi, mãn, tạng vây quanh hầu hạ ngôi sao lớn ở giữa là
Hán tộc !
Tổng kết, 43 năm cầm quyền của chế độ Cộng Sản Hà nội : hoàn
toàn thất bại !
Kinh tế : trên 43 năm cầm quyền cả nước, Đảng Cộng sản vẫn chưa
đưa Việt Nam thoát được tình trạng một quốc gia kém phát triển.
Tổng Sản Lượng quốc gia đầu người hằng năm chỉ hơn 2000 dollars
US/năm, Chưa đầy 200$US/ hằng tháng. Thử so sánh, ‐ 43 năm sau
khi hai quả bom nguyên tử biến một phần lớn nước Nhựt thành bình
địa vào tháng 8 năm 1945 ‐ năm 1988, nước Nhựt đã vượt đứng
hàng thứ 3 thế giới về mặt kinh tế, chỉ sau Huê kỳ và Liên Sô với một
Tổng Sản Lượng đầu người hằng năm là 23 801 $US – 10 lần Việt
Nam ta ngày nay ! ‐ Xin phép chỉ so sánh với Nhựt bổn thôi. Một
quốc gia cũng cùng ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh, Tam giáo.
Chánh trị : Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Đảng Cộng Sản quốc tế, chi
nhánh Hà nội đương quyền nước Việt Nam ngày nay, lừa dân, gạt
các đoàn thể bạn, cướp chánh quyền Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần
Trọng Kim, ngay sau ngày Nhựt thua trận do Mỹ bỏ hai quả bom
nguyên tử. Láo lếu nhơn danh đuổi Tây, bài phong đả thực, giải
phóng đất nước. Quá lưu manh, đầy giả dối, và đặc biệt thiếu tình
dân tộc, thiếu nghĩa đồng bào, chỉ biết phục vụ lệnh của Cộng Sản
quốc tế là bành trướng làn sóng đỏ, nên đã không ngần ngại, thí
quân, kéo và nướng bao nhiêu con em, tuổi trẻ dân Việt Nam vào
một cuộc đấu tranh vô ích, với nào bom ba càng, với nào tiêu thổ
kháng chiến, nào đốt sạch lương thực, nào gieo nghèo gieo đói. …
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Xóa sạch, quét trọn, tiềm lực kinh tế, chánh trị, văn hóa và chất xám
nước nhà, qua các vụ đấu tố giết sạch giai cấp tiểu tư sản, qua cải
cách ruộng đất giết sạch điền chủ, chủ nhơn, sản xuất công nông
nghiệp, qua nhân văn giai phẩm xóa trí thức và tư tưởng văn học,
Đảng Cộng sản quốc tế chi nhánh Đông dương, đã giao và bán trọn
tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam cho ngoại bang Đỏ Nga Tàu.
Nhờ chiến lược quân sự Nga Tàu, nhờ chí nguyện quân Tàu, nhờ vũ
khí Liên Sô, Đảng Cộng sản quốc tế chi nhánh Hà nội, đã thành công
cướp được nửa nước, rồi cả nước để xây dựng một xã hội cộng sản
láo lếu mệnh danh gọi là không giai cấp nhưng đều do đảng viên lệ
thuộc Nga Tàu độc tài làm chủ. Suốt 70 năm, liên tục vâng lệnh các
Vương quốc Đỏ Nga rổi Tàu, chiến tranh tấn công miền Nam trong
20 năm tạo đau thương cho cả nước …và, sau thắng trận, suốt 43
năm thống nhứt, cũng chỉ để tiếp tục phục vụ đề án của Vương Triều
Hán Đỏ quân phiệt, là chinh phục Việt Nam, chinh phục đất nước Đại
Việt và dân tộc Lạc Việt, đem quốc gia và dân tộc Việt Nam trở về
làm hán dân của Giao Chỉ Quận … hoàn thành sứ mạng lịch sử và giấc
mơ lịch sử của các triều đại Hán là Hán hóa toàn thể Đông Nam Hóa,
bình thiên hạ !
Các bạn thân,
Các em thân,
Ngày nay, toàn dân Việt ta, ai có tý suy nghĩ, cũng biết rõ tình hình
"người dân" Việt Nam chúng ta, quốc nội hay hải ngoại, đều hoàn
toàn phản đối, chống đối ý thức hệ, chế độ Nhà Nước đương quyền
Cộng sản Hà nội. Toàn dân, đều phản đối ! Toàn dân đều mong muốn
có một Việt Nam (tương lai) không còn bị Tàu Cộng chỉ đạo cầm
quyền, không còn Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền ! Tựu chung,
ai ai cũng đồng ý, nhưng thực sự hành động, chỉ vào khoảng theo
anh tối đa là 40 % (đấy là anh lạc quan). Đó đây, có những động
lực bất mãn, chê bai, thù hận, gia đình, phe phái nhưng chỉ phản đối
mồm miệng. Kiến nghị, can gián kiểu phản kháng khá nhiều, trí thức
nghiên cứu, kiểu giảng bài, lắm điều kêu ca, lai rai đây đó cũng có …
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Số còn lại, vẫn còn thụ động, một phần do thói quen sanh tồn của
một dân tộc có truyền thống văn hóa nhịn nhục, quen với lối sống
qua ngày, len lõi, chen lấn, lòn cuối, … Nhịp sống hòa cùng nhịp với
nạn kẹt xe, kẻ tắt máy chờ thời, người leo lề, len lõi … Văn hóa « Thôi
mà ... », « một câu nhịn chín câu lành », hay những bài học do lịch sử
Tàu láo lếu dạy ta nào là phải biết giả dại qua sông như « Hàn Tín lòn
trôn », « Câu Tiển nếm phân », hoặc « Dương Bình Dương Lễ đưa vợ
hầu bạn» (thà dâng đảo Hoàng Sa, thà để quân Tàu giết quân mình
giao Gạc Ma ... để giữ bạn, giữ 16 chữ vàng !!)… đã 43 năm nay ru
ngủ dân Việt Nam …
Nói như vậy, chúng ta không phủ nhận, không quên ơn, trái lại càng
ngưỡng mộ, càng mến phục, tất cả các vị anh hùng, không mê, không
sợ, đã tử tiết hay nay, vẫn đang, hoặc sẽ chấp nhận ngục tù, lao lý,
giam cầm, đày đọa trong các căn ngục hay cưởng chế tại gia. Lịch sử
nêu tên như Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch ... đã hy sinh, ... Nguyễn Văn
Lý, Nguyễn Đan Quế, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm … hay vô danh
(rất nhiều) đã hy sanh cuộc sống, cuộc đời, trên con đường đấu
tranh cho đất nước Việt, cho dân tộc Việt, chỉ để mơ MỌI NGƯỜI
VIỆT sống và sanh hoạt trên ĐẤT NƯỚC VIỆT như MỘT CON NGƯỜI,
hưởng độc lập, tự chủ, tự do, hưởng mọi quyền công dân, có tiếng
nói dân chủ trong một Việt Nam Độc lập, Tư Do, Dân Chủ.
Các bạn thân,
Các em quý,
Việt Nam có một tiềm lực to lớn. Việt Nam có một thế đứng địa lý
chiến lược, và do đó có một vị trí chánh trị rất quan trọng ở Đông
Nam Á. Đó là một lợi điểm, nhưng đó cũng là cái họa cho dân tộc
Việt Nam.
Thế nhưng ngày nay, một ý thức hệ ngoại lai, tam vô, xóa bỏ mọi
truyền thống lịch sử, xóa bỏ mọi công ơn, dựng nước và giữ nước
của tổ tiên, mang một chế độ Đảng trị và phe đảng trị đưa Việt Nam
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vào một ngõ cụt. Họa mất nước, Hán thuộc đang mỗi ngày mỗi rõ
ràng. Nhưng, vì vấn đề sanh tồn, nên người dân chỉ biết lo cái sống
hằng ngày, hơn có cái nhìn xa xôi tương lai đất nước và dân tộc !
Cũng vì vướng víu cái trí tuệ thiển cận ấy, với cái nhìn ngắn hạn ấy,
nên cả chúng ta, những người chống chế độ ấy, ngày nay cũng bị lôi
kéo, trong cái đấu tranh cho cái hằng ngày – cái nhơn quyền, cái dân
chủ ngang hàng quan trọng với cái miếng ăn, ngang tầm quan trọng
với cái bắt bớ, cái giam cầm, đối đãi… Do đó, cuộc đấu tranh cho một
Việt Nam không Cộng Sản đâm ra khó khăn, vì đồng sàn dị mộng. Dĩ
nhiên trong một xã hội đa nguyên, một thể chế đa đảng phải chấp
nhận mọi suy nghĩ mọi tư tưởng chánh trị kinh tế.
Nhưng với Dự Luật 3 Đặc Khu Kinh tế, với Luật An Ninh Mạng, … toàn
dân đã sôi sục. Trước đây tuy vẫn biết có Hán hóa hiểm nguy, nhưng
nay, đã quá rõ ràng… Giờ G đã điểm, từ ngày 10 tháng 6, năm nay,
mọi nơi, người dân đã thấy rõ hiểm họa, nên toàn dân tự động
xuống đường – ôn hòa, bất bạo động ‐ nói tiếng nói phản kháng !
Tuy ôn hòa bất bạo động – nhưng rõ ràng mạnh mẽ !
Các bạn thân,
Các em mến,
Giờ G đã điểm ! Đồng bào đã xuống đường !
Đây là thời cơ của các bạn của các em !
Em là sanh viên, em có chấp nhận ngày mai ngành giáo khoa nói
tiếng Hán ? Mọi suy nghĩ, nghiên cứu diễn đạt bằng tiếng Hán ? Bỏ đi
tiếng nói cha sanh mẹ đẻ, tiếng ru em ngủ, tiếng la rầy cha mẹ thân
yêu, tiếng yêu tiếng ái của con tim tự đáy lòng ?
Em là giáo chức là viên chức có chấp nhận dạy học, nghiên cứu lệnh
lạc bằng tiếng Hoa không ?
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Em là Quân đội Nhân dân, là Công An Nhân Dân, em đành tâm nhìn
đất nước bị xâm lấn, mất đất mất biển, mất cả tiếng nói… và vâng
lệnh, nghe lệnh bằng tiếng Hoa tiếng Hán không ?
Là Quân nhơn, là Công an, các em có nhiệm vụ giữ nước giữ dân,
phục vụ cho nước cho dân…
Ngày nay Đảng Cộng Sản đương quyền đang bán nước cho Hán tộc.
Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Đảng cầm quyền là đồng lỏa bán nước
đó !
Giờ G đã điểm !
Đây là thời cơ của các em làm Cách Mạng cứu Nước Việt – Giải
Phóng Dân tộc Việt Nam thoát khỏi Hán họa và Diệt Việt tộc !
Thay lời kết :
Động cơ của anh và bạn bè thế hệ anh, ngày nay là mong một Việt
Nam có một tương lai đáng với cái hy sanh của dân tộc Việt Nam đối
với phát triển của thế kỷ 21. Anh rất mừng vì còn có các em trẻ đóng
góp. Các anh đã già rồi.
Ngày mai là của các em !
Việt Nam ngày nay là Việt Nam của các thế hệ sau ngày 30/40/50
đứng lên cầm quyền xây dựng, kiến thiết. Ngay từ bây giờ thế hệ các
em phải có những sơ đồ, suy nghĩ cho tương lai. Cộng Sản sẽ ra đi,
các cán bộ Cộng Sản cầm quyền cũng phải « di tản kinh tế » hạ cánh
an toàn ở Mỹ ở Úc ở Canada ... các nhà độc tài trên giới đều tẩu tán
tiền và sống hưởng già ở hải ngoại.
Ngay từ bây giờ các em phải suy nghĩ một sơ đồ mới. .
Địa dư, thổ nhưởng của Việt Nam ngày mai sẽ khác hẳn, không thể
có sơ đồ kinh tế như xưa nữa. Kỹ thuật biến đổi, nanotechnologie,
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thông minh nhơn tại, AI, tin học, ... Dầu hỏa không còn là năng
lượng chánh nữa, đồng bằng Sông Cửu Long không còn là vựa lúa
miền Nam Việt Nam, vì bị nhiểm mặn, chưa kể viễn tượng nước biển
dâng sẽ lụt các thành phố và vùng ven biển ...
Ngay từ bây giờ, các em nên tổ chức những nhóm suy nghĩ về xây
dựng !
Thiên hạ ngày nay, thích bàn thể chế mới, Hiến pháp mới... bầu cử
mới, ai cầm quyền… Tất cả đều đặt cái cày trước con trâu.
Ngày Cộng Sản trao quyền lại, nhóm cầm quyền mới phải tiếp tục lo
cho 90 triệu đồng bào tiếp tục mỗi ngày đầy đủ 2 bữa cơm, tiếp tục
có an ninh, có cảnh sát, nói tóm lại sanh hoạt bình thường.
Và phải có ngay những chương trình...
Các em hãy cùng nhau suy nghĩ tiếp..., ngay từ bây giờ, … cụ thể,
thực tế !
Người Việt Nam hải ngoại hay quốc nội lắm tài.
Thế hệ hậu duệ các thế hệ di tản sau ngày 30 tháng tư năm 1975,
nay đã hoàn toàn hội nhập vào các quốc gia mới, các em ấy nay đã là
công dân Mỹ là công dân Pháp, công dân là Đức ... như các con của
các anh.
Các em nầy đã đang và sẽ là những chuyên gia, đã đang và sẽ
« được » làm việc trong những hệ thống có tổ chức, có phần việc rõ
ràng. Phần làm việc của các em ấy, tại nước người, luôn luôn được
tiếp vận, tiếp liệu … giây chuyền đầy đủ.
Trái lại, Việt Nam mình chưa có một hạ tầng như thế; phải đi từ A
đến Z… Do đó, phải được và do các em ở Việt Nam, biết thế nào là
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thôn quê, thế nào mà mồ hôi, không máy lạnh, biết nắng biết mưa …
điều hành, chỉ đạo, …
Do đó, các em MỚI là những nối tiếp của thế hệ đi trước như anh và
bạn bè anh.
Đã có những người là nhơn chứng sống của một não trạng chế độ
Cộng Sản Việt Nam đầy rẫy giành giựt, trả thù, hận thù, côn đồ... Họ
là những người đã sống, mặc dù đã chiến đấu dưới lá cờ Cộng Sản và
nhưng vẫn là những nạn nhơn của các cuộc trả thù cũng từ những
con người Cộng Sản mà họ đã phục vụ. Những nhơn chứng nạn nhơn
này ngày nay đã lên tiếng thành một bản cáo trạng giúp cho những
ai còn mê, còn tin tưởng vào chế độ Cộng Sản thức tỉnh !
Tuy nhiên là thanh niên, thanh nữ, là tuổi trẻ, các em cần tỉnh táo
nhìn thấu đáo vấn đề để chọn một hướng đi tốt đẹp cho quê hương
dân tộc.
Không phải chỉ vì những bản cáo trạng của những người vừa tỉnh
ngủ, hay của những nạn nhơn chế độ tố cáo ngày hôm nay mà các
em dấn thân. Vì nếu như thế, mai kia, chục năm sau nữa các Bác ấy
nằm xuống, các em lại bị lạc lỏng ‐ mất hướng ???
Trong cái VN tương lai cuả các em không thể có mặt các Bác ấy, kể cả
anh và bạn bè anh nữa ! Nếu các anh vẫn còn « ôm quá khứ ».
Cám ơn các em đã cho anh được tâm tình.
Thân mến
Hồi Nhơn Sơn 31, tháng 8 năm 2018
Tiến sĩ Phan Văn Song
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2018‐11‐16: Tử Sĩ tại Xứ Người:

Người lính Khố Xanh
Tiến sĩ Phan Văn Song
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất Tướng công thành, vạn cốt khô!”
‐ Anh chớ luận bàn hầu bá nữa.
Thành công một tướng, vạn xương khô ‐
Tào Tùng ‐ Nguyễn Phước Hậu dịch.
Tháng 11, tháng của Nhớ Thương
Hằng năm, tháng 11 đến với những người âu châu truyền thống
thiên chúa giáo là tháng của hiếu thảo, tháng của kỷ niệm, tháng của
mùa tảo mộ, tháng của những thương, tháng của những nhớ, tháng
của tri ơn, tháng để trả những món nợ ơn tình với tiền nhơn, với
người xưa, với gia tộc, gia phả, gia đình. Từ sau đệ nhứt đại thế
chiến, ngày 11 tháng 11 cũng là ngày toàn dân các quốc gia tây âu
tưởng mộ, tri ơn các tử sĩ và trả ơn chiến sĩ đã hy sanh trong cuộc
thế chiến nầy. Người Anh Mỹ vào dịp ấy thường cài trên ve áo một
chiếc hoa coquelicot‐poppy đỏ, và người Pháp thì một chiếc hoa
muguet‐cornflower xanh, biểu tượng thương nhớ souvenirs‐
remembrance, tri ơn tất cả các người lính của các lực lượng quân đội
tham chiến có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ hay một quan niệm, một ý
thức, một tư tưởng văn minh, một suy nghĩ văn hóa của đất nước
mình.
Vừa qua vào đầu tháng 11 năm nay, ngày mồng hai, cũng như mọi
năm, anh em chúng tôi, những cựu quân nhơn, những Mũ Đỏ, thành
phần người Việt tỵ nạn cộng sản Hán ngụy ở Pháp, thành viên Hiệp
hội Nhảy Dù Pháp, chúng tôi tham dự ngày, do anh em một Hội đoàn
bạn, người Pháp Hiệp hội Quốc gia các Cựu Cư dân Đông dương‐
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ANAI‐Association Nationale des Ancien d’Indochine tổ chức, mà anh
đàn anh Mũ Đỏ Hoàng Cơ Lân đã đặt tên là Ngày Giỗ Lính.
Phải, Ngày 2 tháng 11, Ngày Tảo Mộ truyền thống của các người dân
Pháp, Ngày Fête des Morts ngày tiếp liền sau Ngày Lễ Các Thánh‐
Toussaint đầy thánh thiện tôn giáo của Thiên Chúa giáo, là một ngày
giành cho gia đình, để tập họp giổ tổ giổ tiên giổ giòng giổ họ … Nếu
như Lễ Noël‐Christmas, lễ Giáng Sanh là lễ của một tiểu gia đình chỉ
cha mẹ cùng con cái xum họp Mừng Chúa Cứu Thế ra đời; thì ngày
mồng 2 tháng 11 là ngày của toàn đại gia đình cả con lẫn cháu tề tựu,
tập họp lại… tất cả các con cháu nhiều tiểu gia đình anh em, bà con,
cùng họ cùng tổ, trở về làng cũ, về căn nhà chung, đoàn tụ với ông
bà, cha mẹ họ hàng, sống xa hay sống gần, hôm ấy phải tụ về một
gốc, để cùng nhau hội họp, đắt nhau ra nghĩa trang thăm viếng chăm
sóc các mồ mã tổ tiên, ôn lại gốc gác, nhớ lại cội nguồn.
Hôm ấy, nhóm Mũ Đỏ chúng tôi, trang phục cựu quân nhơn nhảy dù,
áo đen, quần xám, sơ mi trắng cà vạt đỏ; đầu đội mủ đỏ, ve áo bằng
dù, huy hiệu binh chủng, huy chương đầy đủ, có mặt từ sáng sớm,
quân kỳ, quốc kỳ vàng ba sọc đỏ, phất phới cạnh quốc kỳ Pháp và các
quân kỳ các binh chủng bạn, cùng với một tiểu đội Lê dương – Légion
Étrangère, lập hai hàng danh dự đi đến Đài Chiến sĩ trân vong đặt tại
khu tử sĩ của nghĩa trang thành phố Nogent sur Marne – ngoại ô thủ
đô Paris, Pháp Quốc. Vì trong khu tử sĩ của nghĩa trang Nogent sur
Marne, có 200 mồ chôn của 200 tử sĩ Việt Nam bỏ mình trong Đại
Thế chiến I, nên khu tử sĩ trận vong của nghĩa trang Nogent sur
Marne được bà con Việt Nam tỵ nạn cộng sản Hán ngụy vận động,
để được đặt một tấm bảng bằng đá có khắc hình bức tượng Thương
Tiếc đã một thời trước ngày mất nước 30 tháng tư 1975, gác cửa
Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và
để đáp lễ, thị xã Nogent sur Marne cũng cho xây một Đài Chiến Sĩ
Trận Vong với câu chữ Hán Thiên Âu Hách Nghĩa Việt để dịch câu văn
bằng tiếng Pháp Sous le ciel européen, la fierté des enfants
Vietnamiens‐Dưới trời âu, sự hãnh diện của con cháu Việt. Câu viết
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bằng Hán Việt để tỏ cái lòng thành những người con Việt ngày nay
sống tại Pháp đối với, chẳng những 200 tử sĩ gốc Đông dương Việt
Miên Lào, mà cả với các tử sĩ người Pháp quê quán ở địa phương
Nogent sur Marne, nay yên nghỉ trên mãnh quê hương của họ. Viết
bằng Hán Việt cũng để thành kính nói rõ cái hãnh diện cũa hậu duệ
con cháu gốc Việt ngày nay tỵ nạn sống tại đất Pháp đối với các tiền
bối cùng gốc gác, cùng quê hương nay đã yên nghỉ trong lòng đất
Pháp. Tham dự Thế Chiến thứ Nhứt, cạnh quân đội đồng minh Pháp
Anh Mỹ có gần 50 ngàn lính đến từ Đông dương vừa tham chiến tại
mặt trận vừa phục vụ ở hậu cần, tài xế, công nhơn các xưởng sản
xuất quân trang, quân cụ. 12 ngàn người đã hy sanh, 200 nằm ở
Nogent sur Marne, phần còn lại rãi rác trên các nghĩa trang trên
nước Pháp.
Khố Xanh:
Trong cái không khí vừa vui, vừa bùi ngùi đầy xúc động của những
ngày gặp gỡ, tụ họp của những chúng tôi, cư dân của một tỉnh lẽ nhà
quê của xứ Pháp, lâu lâu mới được lên thăm thủ đô Paris, được các
chiến hữu thổ công ... của thành phố đầy hoa lệ nầy chu đáo dẫn
dắt chu du, khi hủ tiếu, lúc bò kho …Trong cái không khí đang đầy
hãnh diện được đội lại chiếc mũ đỏ, được gặp những chiến hữu nhảy
dù vừa cả xứ Ta, vừa cả các xứ bạn, Pháp, Anh, Bỉ, … hay cựu Lê
dương vỗ vai, cảm động thấy người bạn ngoại quốc kẻ trân trọng
chào lá cờ vàng thương yêu, người nâng niu hôn lá cờ vàng thân quý,
tất cả vồn vã tươi cười chào các người bạn Nam Việt Nam … Đang
trong những ngày vui, đầy cảm động ấy, thì bổng nhiên nhận được
những cú điện thoại, tiếng bất tiếng chì chất vấn qua ông anh đàn
anh, rằng chúng tôi, đám nhảy dù, bọn Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa
chúng tôi vô duyên, đi giỗ lính Khố Xanh! Và ông anh đàn anh của
chúng tôi lại càng vô duyên hơn, giỗ người quê ta, mà lại nói tiếng
tây… làm sao anh khố xanh ngu dốt hiểu được (sic)!
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Thằng tôi, khờ khạo, nghe được câu trách móc qua, bổng vừa nổi
quạu, lẩm bẩm chưởi thề, vừa khóc… Phải tôi khóc, vì thương cho
thân phận tỵ nạn, ngày mai, chết sẽ nằm trong đất người, còn con
cháu sẽ bị cấm không được làm giỗ, vì chúng tôi thân phận lính Khố
Xanh.
Phải, thằng tôi cũng như phần đông những việt tỵ nạn cộng sản Hán
ngụy, đều sanh trưởng ở Việt Nam. Chúng tôi gốc di cư, Mẹ tôi, gốc
Huế, cùng với cha tôi cũng gốc Thừa Thiên, di cư vào Sài gòn lập
nghiệp, cư ngụ ở xóm Vạn Chài, sau lưng Đình Thành Công, đường
Paul Bert, nằm cạnh Chợ Tân Định. Tôi được sanh ra ở nhà Bảo Sanh
nằm ở góc Paul Blanchy/ Paul Bert, nhao được chôn sau nhà, cạnh
Rạch Thị Nghè mà tây gọi là Arroyo chinois. Do đó ngày nay về hưu
nghề thầy giáo dạy học ở xứ tây nầy, cá nhơn thằng tôi là một Thầy
giáo Khố Xanh. Ông đàn anh của thằng tôi, sau khi chạy nạn cộng sản
Hán ngụy, qua tây mở phòng mạch bác sĩ cũng là Bác sĩ Khố Xanh
nốt…!! Trừ phi, những người sanh bên Tây, học trường tây, ra nghề
nghiệp tại tây mới không là Khố Xanh, chứ tất cả ai sanh đất Ta, lớn
bên Ta, qua Tây học chữ Tây hành nghề Tây, làm việc bên Tây đều là
Khố xanh cả… Vì vậy, xin lạy quý bạn đừng mắng chưởi Khố Xanh !
Tất cả chúng ta đều là Khố Xanh cả ! Và tội nghiệp các tiền bối đã
chết trận ở những cuộc chiến quốc tế ấy…!! Quý vị có chắc chắn rằng
chết ở Việt Nam mới không là Khố Xanh không? Vì có người định
nghĩa lính Khố Xanh là lính đi đánh giặc mướn đó mà !
Vậy thì khi Lê Duẫn tuyên bố rằng “ Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô,
Trung Quốc ... » E rằng Lê Duẫn với lý luận Cộng Sản đánh giặc mướn
nầy, thì lính Công Sản cũng là lính Khố Xanh sao? No Comment!
Xin quý thân hữu, xin quý bà con đừng vội chối bỏ, nhanh nhẩu vội
vàng, xóa bỏ những chặng đường lịch sử. Đi tắc, vội vàng chê bai,
chưởi bới, mạ lỵ, các người xưa đã tình nguyện đăng vào lính
tirailleurs indochinois kẻ đi qua Pháp chiến đấu chống Đức ở những
trận bên bờ sông Marne, giải phóng thành phố Reims… hay người đổ
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bộ trên bờ biển Gallipoli chống quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ… hay có
người là những anh lính thợ nổi tiếng khéo tay được tuyển vào
những nhà sản xuất đạn dược… Cũng đừng quên, chính những người
lính thợ gốc Bắc kỳ, đến Marseille, lúc Pháp vừa thua trận đầu hàng
sau tháng 6 năm 1940, đã nhập cảng nghề nông trồng lúa cho kỷ
nghệ nông nghiệp lúa gạo Pháp ở vùng Camargues… Và cũng nhờ
được nhập cảng vào một không khí tự do, vào một không gian thợ
thuyền Pháp, mà tinh thần chống Pháp, tinh thần dân chủ, tinh thần
tự do phát biểu tự do ngôn luận đến với những người lính thợ Việt
Nam. Do đó, họ là thành phần nồng cốt, thành phần căn bản, tạo nền
tảng cho các phong trào đầu tranh đòi độc lập, đòi dân chủ với
những Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường… Nguyễn An Ninh… hay
cho các nhà cách mạng Đệ Tứ sau nầy như Phan Văn Hùm, như Tạ
Thu Thâu, như Trần Văn Thạch …
Từ Khố Xanh, Khố Đỏ …đến Quốc Gia Việt Nam
Lịch sử hiện đại Việt Nam ta lắm phức tạp !
Tuy nhận định lịch sử ngày nay, đã quá rõ ràng. Muốn đất nước Việt
Nam còn, muốn dân tộc Việt Nam tồn tại. Chúng ta phải rõ ràng
phân định giới tuyến Quốc Gia Tự Do vs Cộng Sản Độc Tài Toàn Trị.
Đó là hai chiến tuyến Ý thức/Tư Tưởng/ Văn Minh/ Văn Hóa rõ ràng :
‐ Quốc gia : Giữ bản sắc Dân tộc Đại Việt, tiếng nói rõ ràng, với những
âm sắc rõ ràng phân biệt TR, CH… S,X, … chữ quốc ngữ thật sự không
biến thể thay đổi kiểu Bùi Hiền đang đề nghị… Tiếng nói rõ ràng tử
ngữ đa nguyên không có từ chung chung như đang ký xài chung cho
tất cả từ đăng bạ, ghi tên, giữ chổ, … Nhơn bản… lấy con Người làm
trọng, Đạo đức, tử tế, trọng lễ, trọng kẻ trên, nhừng kẻ dưới, …Tôn
trọng Nhơn quyền, Dân Chủ, trong một thể chế Pháp trị rõ ràng.
‐ Cộng Sản Độc Tài Toàn Trị ngày nay, quý bà con đã thấy rõ… Và đau
lòng hơn là đang dâng đất dâng biển cho Tàu … Tàu mà ngày nay cả
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thế giới đang chống…Vì đã lộ rõ chơn tướng xảo quyệt, lưu manh,
độc tài, toàn trị...
Lịch sử ngày nay cũng cho chúng ta thấy vai trò của những vị tiền bối
chiến đấu chống độc tài cạnh quân đội Pháp. Thấy rõ trong các cuộc
chiến chống độc tài quân phiệt… rõ ràng đã có sự góp mặt của người
Việt Nam. … Đừng quên, một Đỗ Hữu Vị anh hùng phi công chống
Đức, một Duy Tân anh hùng chống quân Nazi có vai trò trong cuộc
giải phóng đất Pháp … để tạo một vai quan trọng để đối trọng trong
tương lai thương thuyết giải phóng Việt Nam. Vận xui khiến ông bị
tai nạn rớt máy bay, đại sự không thành. Hay … Những binh sĩ Nhảy
dù của 5ème Bataillon de Parachutistes Vietnamien – TĐ 5 BaQuằn
với Trung Úy Đại Đội Trưởng Phạm Văn Phú nổi tiếng chống Cộng …
tham chiến từ Na San tới Điện Biên Phủ… Cũng đừng quên những
Tiểu đoàn Khinh Quân của Quân đội Quốc gia Việt Nam … tiền phong
chống Cộng mở đầu cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ! ...
Và Việt Nam Tự Do :
Thiên hạ ngày nay tranh nhau xem Ngày Quốc Khánh có phải Ngày 26
tháng 10, hay Ngày mồng Một tháng 11 ? Mà quên rằng Ngày Quốc
Khánh phải là Ngày Quốc Gia Việt Nam ta được thành lập.
Pháp cướp Việt Nam trên tay Vua Nhà Nguyễn, năm 1885, thi Pháp
trao Độc lập lại cho Vua Bảo Đại Nhà Nguyễn, với hiệp Ước Élysée.
Và Chánh Phủ đầu tiên của Quốc gia Việt Nam bắt đầu Ngày 1 tháng
7 năm 1949…
Như vậy, đề nghị ngày nay ở Hải Ngoại chúng ta nên nhớ Ngày 1
tháng 7 như Ngày Quốc Khánh của Việt Nam Tự Do. Cờ Việt Nam Tự
Do đã và sẽ phất phới tư Nam Quan đến Cà Mau, Tiếng Gọi Công Dân
Quốc Ca của Việt Nam Tự Do đã và sẽ hát vang từ Nam Quan đến Cà
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Mau. Còn nếu chỉ nói về Việt Nam Cộng Hòa chúng ta chỉ nói nửa
nước …
Mong rằng, mơ rằng từ đây chúng ta hãnh diện với Việt Nam Tự
Do !!
Mong rằng, mơ rằng Mũ Đỏ chúng ta luôn luôn cố gắng không quên
truyền thống của những Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn 5 Ba Quằn
của những năm 1954 … đến Tiểu Đoàn 6 Tiểu Đoàn 8 ở An Lộc, Xa
Mát năm 1972 hay Tiểu Đoàn 11 ở Charlie ...
Và một lần nữa xin quý thân hữu, quý chiến hữu, quý bà con đừng
vội mắng những tiền nhơn, đàn anh, đàn chú, đàn bác Khố Xanh, Khố
đỏ, Khinh Quân, Quốc Gia… Phải cám ơn quý vị ấy đã tạo truyền
thống Người Việt Quốc Gia, Người Việt Tự Do, Người Việt Dân Chủ,
Người ViệtTử Tế … đã giữ ngọn lửa chống Độc Tài Toàn Trị Gương
Sáng cho chúng ta ngày nay.
Hồi Nhơn Sơn, viết cho ngày 11/11/2018
Kỷ Niệm 100 năm Ngày Hòa Bình giả tạo 1918
Để góp giấc mơ một Ngày Hòa Bình thât sự cho Dân Tộc Việt Nam
Tiến sĩ Phan Văn Song
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Kính thưa quý anh chị,
Đầu năm Kỷ Hợi, chia sẻ đôi lời cùng quý vị, quá bi quan chăng?
Làm sao Thoát Trung mà vẫn không quên quá khứ văn hóa !
1000 năm đô hộ, 1000 năm Độc lập nhưng vẫn chư hầu (936‐1884)...
Có anh hùng thật, có những chiến thắng quân sự chống xâm
lăng thật, nhưng chỉ giữ quyền Tự quyết chứ không giữ Độc lâp
được! (khi mà Tự Đức Vua nhà Nguyễn tự phụ tài nghệ Thi Phú của
hai thằng em "ngon hơn" thi phú thằng Tàu thì hết ý ‐
Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán. Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường)
Quý vị nghĩ sao, PVS đây xin miễn bàn!
Kính thư PVS

2019‐02‐15: Lá thư đầu năm Kỷ Hợi:
Năm Cuối Cùng Của Một Nước Còn Tý Việt Nam.
2020:
Việt Nam Hán Hóa
Việt Nam Cộng Sản, Ngày Quốc Hận
Việt Nam Hán Thuộc, Ngàn Năm Quốc Hận.
TS.Phan Văn Song
« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; répété dix mille
fois il devient une vérité ‐
Một sự láo khoét lập mười lần là một đều láo, lập ngàn lần biến
thành một sự thật »
Joseph Goebbels 1897‐1945
Kính thưa quý thân hữu,
Năm nay, 2019, Kỷ Hợi, là năm cuối cùng của một đất nước còn tý gì
Việt Nam, trước khi bọn Cộng Sản đương quyền bán nước trao toàn
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bộ quê cha đất tổ của chúng ta cho Tàu, đúng hẹn với Hiệp Ước
Thành Đô. Xin phép đôi lời đầu năm nầy, được chia sẻ cùng quý thân
hữu nỗi đau mất quê cha đất tổ nầy !
Mai nầy, 2020 : Nước Việt Nam chúng ta sẽ là tỉnh Việt Nam của
Nước Tàu. Công dân Việt Nam trong nước sẽ là Công dân Tàu, sắc tộc
Việt. Bà con chúng ta sẽ « sua hỏa dù – nói hoa ngữ» – tiếng việt chỉ
sẽ là ngôn ngữ địa phương thôi.
Muốn thoát nạn Hán hóa : Chỉ có Chống Tàu Diệt Việt Cộng !
Ngay bây giờ : Toàn Dân phải đồng loạt đứng lên Cứu Nước.
Chỉ còn một Năm nay thôi!
Ngày 30 tháng Tư năm 1975, đất nước và thể chế Quốc Gia Việt
Nam Cộng Hòa đã bị thua, và xóa bỏ, chúng ta đã phải bỏ nước ra đi
tỵ nạn lưu lạc bốn phương làm lại cuộc đời, tuy nhiên, trong nước,
tuy do Việt Cộng cầm quyền, người dân Việt vẫn còn, dân tộc Việt
vẫn còn, tiếng Việt vẫn còn. Chúng ta chỉ một ngày Quốc Hận ! Năm
tới Việt Nam sẽ bị Tàu Thuộc, Hán thuộc, mất nước, mất dân, mất
tiếng nói, mất cả...
Quốc Hận Việt Cộng ngàn đời
Quốc Hận Bắc Thuộc !
Ngày Quốc Hận sẽ là Năm
Quốc Hận .
Thưa quý thân hữu
1/ Ngày 30 tháng Tư 1975,
Ngày Mất Việt Nam Tự Do!:

a. Truyền Thông Láo đã đánh bại Chánh Nghĩa :
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‐ 30 tháng Tư 1975, toàn dư luận thế giới, từ dân chúng Huê kỳ do
ảnh hưởng bọn phản chiến phái tả tuyên truyền đã đành, mà đến cả
cộng đồng Tây phương, đầy mặc cảm với cái tội lỗi rằng họ là hậu
duệ của những người bóc lột dân các xứ nghèo chậm tiến, hết châu
Phi với nô lệ lại đến châu Á thuộc địa ; tất cả đều thở phào, vui
mừng, nhẹ nhàng nghĩ rằng từ nay, họ, những người Âu Mỹ đã hết
trách nhiệm ! Làm như chiến tranh Việt Nam là một gánh nặng cho
lương tâm họ vậy ?
‐ 30 tháng Tư năm 1975, chiến tranh Việt Nam ngưng hẳn tiếng súng.
Thiên hạ trên thế giới vui mừng reo hò. Mừng quá, đến phải biếu
không cái giải thưởng Nobel Hòa Bình, cho hai thằng đồ tể, con buôn
Kissinger và Lê Đức Thọ, đã bán rẻ vận mệnh của trên 20 triệu đồng
bào miền Nam Việt Nam đã hy sanh xương máu ba thế hệ để làm
nhiệm vụ quốc tế là giữ vững lằn ranh Quốc Cộng, không cho làn
sóng Đỏ tràn xuống miền Nam Đông Nam Á. Từ ngày ấy, bao nhiêu
tang tóc chia rẻ do những cuộc di tản khổng lồ của dân tộc Việt
Nam ; khác chi những cuộc di tản lịch sử của các dân tộc Arméniens,
Do Thái , … xưa kia vậy.
‐ 30 tháng Tư năm 1975, dân chúng phương Tây, từ Âu qua đến Mỹ,
từ những nhà chánh trị lỗi lạc đến thường dân, đều một dạ thở phào
nhẹ nhỏm tự kháu nhau: thôi, vĩnh viễn, sẽ hết rồi, sẽ không còn
nữa, sẽ không thấy nữa, những hình ảnh chiến sự Việt Nam trên
những màn hình TV làm bận trí mỗi bửa cơm trưa, mỗi bửa cơm tối
của gia đình. Thôi hết rồi, từ nay sẽ không còn thấy những hình ảnh
loại cô bé Kim Cúc trần truồng, vừa khóc vừa chạy trên con lộ chiến
tranh, hay hình ảnh Thiếu tướng Loan xử bắn tên Việt Cộng … Đây,
chúng tôi hạn chế, chỉ nói đến hai tấm hình được giải thưởng báo
chí thôi ! Chúng tôi sẽ không dám và không kể những hình ảnh của
những cảnh dội bom napalm, những hình ảnh rất mỹ thuật chụp
bóng đen những đoàn trực thăng UH1 bay trên nền trời rực đỏ của
hoàng hôn hay bình mình – cách trình bày đoàn trực thăng bay đen
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

338

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

trên nền trời đỏ ví như một bầy quạ đen – rất mỹ thuật ấy đã tạo
những ấn tượng « phản chiến » rất «chống chiến tranh» của ngành
truyền thông báo chí phái tả âu mỹ. Sau nầy, cả ngành điện ảnh Huê
kỳ cũng lạm dụng những hình ảnh như vậy, cũng chỉ để «mạ lỵ, đả
phá chiến tranh Việt Nam nhìn từ phía Huê kỳ và Tây phương»: Bộ
phim Apocalypse Now – với những hình ảnh đầy biểu tượng tiêu cực
«chống chiến tranh» như đoàn trực thăng, với tiếng cánh quạt xé
gió và bản nhạc Walkyries của Richard Wagner, hay bộ phim Full
Metal Jacket với những cảnh ngô nghê, kịch cợm, mạ lỵ quân đội
trong quân trường Thủy quân Lục chiến Huê kỳ, hay đoạn đánh nhau
ở Huế – tả cảnh chỉ một cô du kích trẻ Việt Cộng mà cầm châm cả
một toán Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Thật đúng vậy, chính giới truyền thông báo chí Mỹ và phương Tây đã
đánh bại quân đội đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa!
b. Nhưng tất cả thế giới đều bị lầm, tất cả thế giới đều bị gạt.
Chỉ trong vòng vài ngay sau, cả thế giới ngã ngữa ra mới biết rằng bị
thằng bé con Việt Cộng với bộ máy tuyên truyền Komintern – Cộng
sản quốc tế đã lường gạt dư luận toàn cầu. Nhưng cũng có một điều
rất lạ là người Tây phương tuy bị gạt họ vẫn tiếp tục có một cái nhìn
rất bất công đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Ấy cũng do
tàng tích của bộ máy tuyên truyền «thân Cộng Tây phương» dựng
lên một huyền thoại bất công xuất phát bởi giới truyền thông phái tả
Âu Mỹ.
2/ Một huyền thoại dựng trên sự láo khoét lường gạt dư luận :
a. Phái hữu tư bản, thủ cựu vs Phái tả xã hội cấp tiến
Ôi sức mạnh của báo chí, ôi sức mạnh của tuyên truyền của thông
tin. Từ sau Thế chiến 2, bổng nhiên có một phong trào, như một con
bệnh, một con rắn độc, một con virus, một nọc độc, một bệnh truyền
nhiểm, đưa những giòng suy nghĩ, tạo một giòng tư tưởng, một não
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trạng mới, «gọi là phái tả – la gauche» – theo một định nghĩa dùng ở
xứ Pháp ‐ đầu độc giới truyền thông trí thức âu châu. Sau Thế chiến
2 những danh từ như Dân tộc, như Quốc gia biến thành những danh
từ, những thành kiến đại kỵ … ghê tởm, nghe rợn tóc gáy. Chỉ vì ác
quỷ Hitler ra lý thuyết Quốc gia – Xã hội (National – Socialisme, gọi
tắt là Nazisme) nên những phong trào, những tư tưởng thiên Quốc
gia Dân tộc đều bị đánh giá là tiêu cực, là thủ cựu. Mà cũng lạ !
Nationalisme Dân tộc là thiên hữu là tiêu cực, nhưng socialisme lại là
thiên tả là tích cực !
Tại sao một thái độ chánh trị hay kinh tế bảo tổn văn hóa dân tộc,
bảo tồn những giá trị lịch sử, những giá trị truyền thống mà lại cho là
thủ cựu, tiêu cực? Và bổng nhiên thiên hạ, dư luận toàn thế giới,
không hẹn, mà đều đi đến kết luận, đánh giá là làn sóng chánh trị
phái hữu với tinh thần bảo tồn, bảo vệ tinh thần dân tộc là tiêu cực
và thủ cựu. Và phe Cộng sản chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa, phe
phái tả, tự nhiên được hưởng, được đánh giá là «cấp tiến», là văn
mình, là thông thoáng, cởi mở. Một cách tự nhiên, phe xã hội, phe
cấp tiến là phe yêu chuông quốc tế, và biến thành một phong trào
quốc tế – internationalisme !
Và vì cả thiên hạ thế giới hiểu lầm như vậy, nên khi những người dân
Việt Nam chúng ta lựa chọn một đất nước lấy tên Quốc gia Việt Nam,
với một nền chánh trị và một hướng chánh trị đứng phía bảo vệ một
nền văn hóa cổ truyền, một nền luân lý có nguồn có gốc, có lịch sử
do tổ tiên và cha ông ta truyền lại, vá với một nền đạo đức tử tể,
chúng ta bổng nhiên ở phía wrong side, sai quấy! Khi Quốc gia Việt
Nam ra đời, chúng ta mặc dù được một số quốc gia tiên tiến trên thế
giới nhìn nhận, chế độ chúng ta vẫn bị một nhóm trí thức tự cho
mình là cấp tiến và một nhóm truyền thông báo chí cấp tiến «không
tán thành ủng hộ ».
Quốc gia Việt Nam ra đời với một văn kiện ngoại giao quốc tế, với
những ký kết bang giao quốc tế vẫn bị đả phá! Trái lại nhóm cướp
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chánh quyền, tự xưng, tự biên, tự diễn, không kèn không trống, dùng
khủng bố để trị dân, dùng đấu tố để cầm quyền, chận sông cấm chợ
lại được nhóm tuyên truyền quốc tế Komintern ủng hộ cổ vũ đưa lên
hàng quốc tế !!
‐ Sau khi đất nước bị chia đôi, khi quân đội đồng minh do Huê kỳ
lãnh đạo đến với Việt Nam Cộng Hòa, để giúp chúng ta xây dựng một
nền dân chủ tiên tiến kiểu tây phương, một nền kinh tế thị trường
kiểu tư bản, giúp chúng ta xây dựng và bảo tồn một nền văn hóa dân
tộc cổ truyền đạo Việt, biết trọng Đạo Trời biết Ơn Đất Nước, biết
cầu biết nguyện chư tôn chư giáo, biết nhường trên nhịn dưới tôn ti
trật tự, biết Ơn Cha quý Nghĩa Mẹ, biết thờ Ông bà cúng Tổ tiên. Họ
giúp chúng ta có quân đội, có vũ khí để giữ nhà giữ cửa giữ vững
giang sơn bờ cỏi miền Nam, và giúp chúng ta Chống Cộng, trang bị
huấn luyện quân đội chúng ta … đều bị ‐ kể cả thế giới đồng minh ‐
nhóm tuyên truyền, thông tin thế giới – dẫn đầu là trí thức phái tả ‐
tố cáo như những đoàn quân đi xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam, và
chúng ta, dân chúng miền Nam Việt Nam là một nạn nhơn !
‐ Trái lại, Quân đội Cộng sản, khi đánh giặc thì dùng chiến thuật biển
người, thí chốt, thí quân ; khi thắng trận, thì dùng khủng bố, đấu tố
khát máu để trừng trị dân vùng bị chiếm đóng ‐ không người Việt
miền Nam nào mà không quên 5 000 nạn nhơn vô tội bị thàm sát vào
Tết Mậu Thân ở Huế ! ‐ khi chiếm đóng thì dùng đấu tố gieo nỗi sợ,
dùng cướp bóc, dùng tịch thu, dùng quốc hữu tài sản, kiểm kê tài
sản, dùng cải cách ruộng đất, mồm nói để san bằng, tạo công bằng
công lý cho giai cấp, như thực tế để thanh toán những kẻ, những
người, có tý tiền tài, tư hữu … Quân đội nhơn dân Cộng sản đi đến
đâu cũng đều sống bám vào dân, ăn bám vào dân, và buộc dân phải
nuôi quân mình … Ở Pháp, thời Vua Louis XIV, thế kỷ thứ 17, để buộc
người dân Tin Lành bỏ Đạo, trở về với Quốc Giáo là Thiên Chúa Giáo
La mã, Nhà Vua dùng đạo quân dragons ‐kỵ binh của nhà Vua, đến
các làng Tin Lành, đóng quân trong nhà dân, ăn bám, sống bám, sống
cùng, ở cùng, ăn, cùng có khi có cả cảnh hảm hiếp con gái, vợ chủ
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nhà … cho đến khi nào dân làng chán quá, hay sợ quá phải bỏ đạo …
Nạn ấy gọi là dragonnades.
‐ Quý vị thử so sánh : Các bạn có bao giờ thấy trong các quân đội
Cộng sản, từ quân đội Hồng quân Liên Sô, qua đến quân đội Nhân
dân Trung Cộng, và quân đội Việt Cộng làm gì có truyền thống đem
theo một Bệnh viện dã chiến để chửa bệnh cho dân, hay đem lương
thực để viện trợ, cứu trợ đồng bào chiếm đóng, hay nạn nhơn chiến
tranh đâu ? Trái với truyền thống quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hay
quân đội Huê kỳ hay quân đội các đồng minh Huê Kỳ ở Việt Nam thời
ấy? Khi đi hành quân, khi đến chiếm đóng, kiểm soát một vùng lạ,
luôn luôn có một chương trình nhơn đạo, cứu trợ hay chửa bệnh ,
chích ngừa cho dân trong vùng? Quân Cộng sản, vì là quân đội nhơn
dân, sống tam cùng – cùng ăn, cùng ở, cùng sống : thực sự là ăn –
bám ‐ vào dân , ngủ ‐ bám ‐ vào dân, đi đến đâu buộc người dân ở
đấy phải nuôi quân. Quân đội ở nhà dân, quân đội ngủ nhà dân, ăn
nhà dân, nào là mẹ nuôi, nào là em nuôi, chị nuôi, và nếu cần cả hộ lý
nữa, nghĩa là quân đội có quyền « sung công, quốc hữu cả VỢ dân ‐
Vợ người, bất kể ĐỊCH hay BẠN.
Thế mà phe Quốc Gia Cộng Hòa chúng ta vẫn bị mang tiếng là quân
xâm chiếm.
Và thật là Bất công ! Tuyên truyền đã láo khoét mà quảng bá cũng
bất công.
b. Quảng bá bất công : Hình ảnh Chiến tranh vs Tỵ nạn
‐ Bất công trong cách thức quảng bá các hình ảnh, các phóng sự:
không một hình ảnh nào mô tả những cuộc tỵ nạn, lánh nạn Cộng
sản, được nhận giải thưởng. Những hình ảnh tơi tả của những đoàn
người dân miền Nam Việt Nam. Chúng ta vì quân đội ta thiếu tiếp tế,
thiếu đạn, không giữ được căn cứ, phải bắt buộc di tản, tản cư, …
Những cuộc tản cư, chạy nạn chiến tranh và nạn Cộng sản, đều trong
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máu lửa vì pháo, vì đạn của Cộng quân rồn rập bắn theo ‐ đại lộ kinh
hoàng Quảng Trị‐Huế năm 1972 ; cuộc Đông Du gian khổ trên quốc lộ
19 từ Pleiku về Qui nhơn, vượt Sông Ba tháng 3/năm 1975 – Làm sao
quên được ?
Thật đúng là « Một cuộc bỏ phiếu bằng chân không tiền khoáng hậu
trong lịch sử Việt Nam ! » – không nhớ nhà báo nào đã đặt tên cho
những cuộc chạy nạn Công sản vào những tháng 2, 3 và Tư năm
1975 ?
Xin quý thân hữu cố nhớ dùm xem : Có hình ảnh nào, có bài phóng
sự nào, của những cuộc di tản của những tháng ấy, của dân chúng
miền Nam chúng ta, nhận được một giải thưởng báo chí quốc tế nào
không ?
Mà các hình ảnh, các phóng sự tỵ nạn có kém chi các hình ảnh chiến
tranh trước đó vài năm? Cũng hãi hùng có kém chi chiến tranh, cũng
chết cũng chóc, cũng máu, cũng lửa, có khác chi chiến tranh? Nếu với
chiến tranh, có lửa cháy, có bom rơi, có đạn réo, có người chết, có
phá hoại, có tàn phá; thì hình ảnh những cảnh tỵ nạn, tuy không ồn
ào bằng, tuy chỉ trong im lặng, không có tiếng la không có tiếng rên
không có tiếng khóc, vì đoàn người tuyệt vọng đã khóc hết nước
mắt, đã gào hết cả hơi. sức đã tàn, thân đã kiệt … Hoặc giả, có
chăng ? Có những hình ảnh về sau nầy, sau rất lâu, lâu lắm, sau cả
những ngày, sau cả những năm, sau cả những tháng của ngày 30
thánh tư, những cảnh của những đoàn người lén lút ra đi, vượt biên,
vượt biển, thì cũng chẳng có bức hình chụp nào, và cũng chẳng một
giải thưởng nào cả!!.
Thật tình mà nói, thân phận người dân trong khói lửa chiến tranh,
hay trong hỗn độn chạy nạn thì cũng như nhau ! Cũng trơ cũng trụi,
cũng mình trần, chân đất, cũng mất cũng mát ! Nhưng trước ngày 30
tháng tư, trong khói lửa chiến tranh, chạy nạn chiến tranh người dân
còn nhiều hy vọng, có thể mong đi đến trạm cứu trợ, gặp quân nhà,
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thương binh còn mong gặp đồng đội, còn có xe của quân nhà, còn có
Hồng Thập Tự, có y tá, có bệnh viện, trực thăng, xe cấp cứu ….
Nhưng trái lại, sau ngày ấy, sau ngày 30 tháng tư 1975, khi vượt biển
tỵ nạn, nếu nam giới có thể bị giết, nữ giới còn có khi bị hảm hiếp,
đôi khi bị cướp, bị bỏ lại, hay bị bắt đi làm điếm hay nô lệ tình dục
bọn cướp biển …nhưng tất cả đều có thể bị chìm xuồng, đắm tàu
chết đuối…
Cũng có vài hình ảnh thuyền nhơn – boat people cũng đã để lại vài
dấu ấn, gây một tý ấn tượng, tạo một biểu tượng, một cảm xúc…
như hình ảnh một chiếc ghe đầy nhóc người trước khi được cứu !
Nhưng chiếc hình ảnh đầy ấn tượng kia, tuy gây một hình ảnh
thương xót ấy, trái lại là một bức hình đầy sự vui mừng, tràn trề hy
vọng ! Vì chiếc ghe, chiếc thuyền nào mà được chụp hình là chiếc
ghe, chiếc thuyền ấy đã đến bến an toàn, sắp được cứu thoát, và
những thuyền nhơn sẽ được cứu vớt, được tỵ nạn, và ngày nay, các
đàn con các đàn cháu thế hệ 2, thế hệ 3 đã nên người, thành công.
Nhưng còn những chiếc ghe, những chiếc thuyền không được chụp
hình ? Không ai thấy, không ai vớt ? …
3/ 30 tháng Tư năm 1975 : Ngày Quốc Hận
‐ Quốc Hận thay ! Khi những ngày sau 30 tháng Tư ấy, khi đã hết
đánh nhau rồi, trong những giờ những ngày mà thế giới, mà thiên hạ
ca tụng, bảo là đã hòa bình rồi ; gia đình, thiên hạ, lối xóm, cũng bảo
nhau là hòa bình rồi ; và mọi người trong nước cả Bắc lẫn Nam cũng
bảo nhau là hòa bình rồi ; cả cái thằng khốn nạn thắng trận, nay nó là
Nhà Nước, nay nó là Nhà Cầm quyền, nay nó là thằng Quản trị đất
nước mình, nó cũng bảo là hòa bình rồi. Nay, không còn tiếng súng
nữa, và không còn chuyện chết chóc nữa ! Và cũng đã hết rồi, nay
không còn cái chuyện : « … Tôi có người yêu, chết trận Plei Me, …
vừa chết đêm qua …hay Đồng Xoài, Bình Giả .. » hay “Chết nghẹt
ngào dọc theo biên giới … “ của một Trịnh Công Sơn phản chiến, trốn
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lính đau khổ sốt ruột, vì thấy bạn bè mình có « người yêu chết
trận »…
Thế nhưng tại sao vẫn tiếp tục nói những chuyện hận thù, hết
« ngụy » đến phản động », bắt chồng đi tù, bắt vợ con đi kinh tế mới,
đuổi người miền Nam ra rừng, cướp nhà cướp của… ? Tại sao hòa
bình rồi mà phải, bỏ nhà bỏ của, vượt biên kiếm sống... trong lúc xưa
kia, chiến tranh lại bám trụ xây dựng non sông đất nước ? Và hòa
bình rồi mà vẫn ngày ngày người người tiếp tục chết vì vượt biên,
chết vì đi tù, chết vì đi kinh tế mới ?… trên 40 năm rồi tôi vẫn như
như in vào đầu vào tim ! Quốc Hận !
‐ Quốc Hận khi chẳng thấy một tên Trịnh Công Sơn nào, hay một tên
du ca phản chiến nào, dám khóc cho những ai có những người yêu
“Chết ở Biển Đông … chết ở Đảo hoang Pulau nào đó… hay bị hảm bị
hiếp, trên những nẻo đường cũng dọc theo biên giới.” !
‐ Quốc Hận và càng Quốc Hận, khi không thấy có một bài hát nào
khóc cho những ai đã “ Chết ở trại tù đày dọc theo biên giới, chết ở
Cổng Trời, ở Long Giao, Suối Máu, Hàm tân… Chết tại những T20,
những Z30… và chôn nằm cạnh nhau trên đồi Fanta !
Không ai làm bài thơ không ai làm bài hát cho những người yêu đã
chết nầy cả
Thay Lời Kết :Quốc Hận 75 mở đầu cho Quốc Hận 2020
Hán Thuộc Vĩnh Viễn
Chúng tôi không bao giờ quên những hình ảnh dân chúng chen lấn
hỗn loạn tranh nhau tìm phương tiện hay những ngõ ngách để thoát
hiểm : từ leo rào vào Sứ quán Mỹ, đến chen chúc trú ngụ tại Bệnh
Viện Grall, hy vọng được núp bóng cái dù Pháp, qua đến những hình
ảnh những đoàn người tỵ nạn, trên đường số 9 từ Pleiku về Biển
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

Thư Cho Con Tập 32

345

Đông, từ Huế xuôi Nam, hay những chiếc đầu ngụp lặn lội ra biển để
mong được các thuyền ghe cứu vớt…
Chúng tôi chia sẻ cùng quý thân hữu ý nghĩa Ngày Quốc Hận để
tưởng tượng năm sau 2020, cũng sẽ có những hình ảnh như xưa !
Hồi Nhơn Sơn, ra Tết Kỷ Hợi
TS.Phan Văn Song
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PHỤ LỤC
Biệt chú: Những bài trong phần Phụ Lục có từ những Email Giáo Già
nhận được từ những thân hữu và nhặt từ Internet, do không có địa
chỉ nên không xin phép trước khi đăng, kính mong quý vị tha lỗi.
Giáo Già kính cáo
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Cảm Nghĩ Nhân Ngày Khánh Thành Tượng Đài
Petrus Trương Vĩnh Ký
Sáng
ngày
5/1/2019
tại
Trung tâm La San,
San Jose vào lúc
11 giờ, bao niềm
ấp ủ về giấc mơ
của Thầy Trò
Trường Trung học
Petrus
Trương
vĩnh Ký và thân
hữu đã thành sự
thật. Bức tượng
của Cụ đã sừng
sững tọa lạc trên
một bệ tượng
khang trang với
những nét khắc
màu vàng rực rỡ. Có thể nói, ước mơ của Cố GS Nguyễn Thanh Liêm,
đồng thời cũng là ước mơ của tất cả chúng ta sau hơn hai năm thực
hiện do Nhóm Thiện Chí gồm nhiều cựu học sinh và thân hữu từ Đức,
Úc Châu, Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Na Ut, Nhật Bản, và Việt Nam…hậu
duệ của Cụ đang có mặt tại hội trường này trở thành hiện thực.
Mặt dù trời mưa từ sáng sớm, nhưng với 100 ghế đã xếp ngay hàng
thẳng lối chỉ chừa những lối đi chật hẹp sát hai bên tường, nhưng
những khách đứng vai kề vai. Có thể ước lượng trên dưới 150 Thầy
Trò, thân hữu hiện diện. Một hình ảnh hết sức cảm động là khi anh
điều hợp viên nói các anh chị em trẻ cần bước ra khỏi ghế để
nhường chỗ cho các ông bà lớn tuổi. Chỉ trong một tích tắt đồng hồ,
hơn 1/3 phòng chứa đầy ghế trống.
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Đây là một hành động nói lên tinh thần của cựu học sinh Petrus Ký.
Xin hoan hô tinh thần nầy.
Cũng cần nói thêm là ngày hôm
trước, một số anh chị trong Nhóm
Thiện Chí Xây Dựng Tượng Đài
Petrus Ký đã đến tượng đài trước
để trang trí và quét dọn, chuẩn bị
cho ngày Lễ hôm sau. Cựu học
sinh MTT được chỉ định “wax” Cụ.
Với chiều cao tính luôn bệ tượng
trên 3,5 thước, tôi phải bắt thang
và đứng trên bệ để làm việc trên.
Có ba giai đoạn làm tôi rưng rưng
nước mắt vì quá xúc động trong
khi “sơn” Cụ. Đó là:
•
•

•

Sơn đôi mắt Cụ [xem hình] và ngay lúc đó
tôi cảm nhận được là Cụ đang nhìn tôi,
một học trò của Trường;
Khi sơn đến các dảy huy chượng trên
ngực, niềm hãnh diện trong tôi bừng dậy.
Tôi chợt thấm và hiểu được danh dự của
một người con Việt tiền bối ngang nhiên
ngước mặt trước thế giới, nói lên hình
ảnh của một người con Việt thực sự sau
hơn 43 năm CSBV đã “làm xấu” đi trước

năm châu!
Và khi sơn quyển sách Cụ cầm trong tay [xem hình], tôi mới hiểu
được rằng, những dòng chữ tuôn ra trong bài viết ngắn nầy đã
được “trích” từ quyển sách trên.

Xin nghiêng mình trước Tượng Cụ!
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Chúng ta vừa có thêm một cơ ngơi, thể hiện nét văn hóa lớn cho
những người con Việt tại hải ngoại. Petrus Trương Vĩnh Ký là một
nhân tài miền Nam của đất nước và dân tộc Việt Nam, tượng đặt
trên lãnh thổ Hoa Kỳ là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa biểu lộ
một giá trị Đáng được kính trọng. Trong khi, trong nước, sau
30/4/1975, tượng Petrus Ký ở công viên đường Alexandre de Rhodes
đã bị gở bỏ và tượng bán thân nơi sân trường “bị” thay thế bằng
tượng có tên “Lê Hồng Phong”.
GS Nguyễn Thanh Liêm, người đã ấp ủ
việc nầy hơn 20 về trước cùng một số
giáo sư và môn sinh của trướng, đã viết
về Petrus Trương Vĩnh Ký như sau: “Ông
không có Cử nhân hay Tiến sĩ gì cả kể cà
Tú tài. Ông không làm Thượng thơ hay
Tổng đốc gì cả. Nhưng Ông có cái vốn
kiến thức sâu xa rộng rãi hơn tất cả
những người Việt Nam đồng thời với
ông, nhứt là sự hiểu biết về phương
pháp nghiên cứu khoa học của Tây
phương, mà hầu hết những người trí thức Việt Nam thời bầy giờ
chưa có. Cuộc đời hơn 30 năm viết lách của Ông quả thật là một cuộc
đời tận tụy, miệt mài và
công trình biên khảo trước
tác của ông quả thật là một
công trình hết sức quy mô
đối với những người đi trước
ông, đồng thờ với ông, hay
tiếp nối theo ông.” (GS NT
Liêm).
Có một sự trùng hợp không
thể không nói ra được. Đó là vào ngày 8/12/2018 tại phòng sinh hoạt
của Báo Người Việt, Westminster đã có một ngày Triển lãm và Hội
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thảo Tưởng niệm Cụ Petrus trương Vĩnh Ký. Hai bên tường của
phòng sinh hoạt treo đầy các bộ sưu tập công phu, gồm nhiều chân
dung của Trương Vĩnh Ký và một số hình ảnh sinh hoạt của ông.
Vài hàng xin ghi vội những cảm nghĩ mộc mạc của một cựu học sinh
Petrus Trương Vĩnh Ký và thân chuyển đến Bà Con.
Xin kết luận bằng một câu mộc mạc: ”Một ngày học tại trường Trung
học Petrus Trương Vĩnh Ký là một đời làm cựu học sinh của trường”.
Mai Thanh Truyết
Houston, 8/1/2019
Kỷ niệm ngày Trần Văn Bá bị xử bắn 8/1/1985
Phụ chú:
Xin trích dẫn Điện thư (email) của GS Dương Ngọc Sum, khuyến khích
sự đoàn kết của tất cả cựu học sinh Petrus trương vĩnh Ký từ khắp
nơi trên thế giới, càng làm thêm ấm lòng một cựu học sinh… già nầy.
“HAI EM THÂN
Như Hai Em theo dõi tình hình, từ cuối năm 2017, sau khi Nhà cầm
quyền CS cấm không cho phát hành sách "TRƯƠNG VĨNH KÝ, NỖI
OAN THẾ KỶ" của Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU, nhằm phục
hồi DANH VỊ CHO ÔNG PETRUS KÝ và bọn "thổ tả ", trong đó có cả
những tên vấy máu đồng bào Tết Mậu Thân nhao nhao lên tố Các
Nhà Truyền Giáo Đã Sáng Tác Ra Chữ Quốc Ngữ Và Ông Petrus Ký
Là Việt Gian, Bán Nước, Thì Một Làn Sóng Phẩn Nộ Sôi Nổi Bênh
Vực Các Ông Bùng Lên, Phản Bác Lại Bọn "Thổ Tả" Nầy, đáng kể là
gần đây có Các Hoạt Động Sau Đây:
1. Hội Đông Phương Foundation, Do Nhà Thơ Và Nhà Văn Quốc
Nam Đã Tổ Chức Buổi Long Trọng Vinh Danh Giáo Sĩ Đắc Lộ, tại
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TRƯỜNG WARNER HIGH SCHOOL NAM CALI NGÀY JULY 7TH,
2018.
Và vừa qua, Hai Hội Petrus Ký Nam & Bắc Cali đã kết họp tổ chức
Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Trường Petrus Ký ngày Thứ Bảy
Nov. 17, 2018 thành công mỹ mãn tại Nhà hàng PARACEL
SEAFOOD cũng tại Nam Cali.
Sắp tới đây, Dec. 8, 2018, các nhà giáo PETRUS KÝ NGUYỄN VĂN
SÂM, NGUYỄN TRUNG QUÂN, PHẠM PHỤ MINH SẼ HỢP TÁC VỚI
MỔT SỐ CÁC NHÀ GIÁO KHÁC như TRẦN VĂN CHI, ĐỖ QUÍ
TOÀN,... tổ chức tại Hột trường Nhật Báo Người Việt cuộc TRIỂN
LÃM và THUYẾT TRÌNH QUI MÔ về ÔNG PETRUS KÝ, với những
diễn giả danh tiếng và những tài liệu sưu tầm quí báu..
Tổ chức ĐÔNG PHƯƠNG cũng vừa bàn tính với tôi, sẽ tổ chức
vào năm tới, Aug.4, 2019 NGÀY LONG TRỌNG VINH DANH HAI
ÔNG PETRUS KÝ VÀ HUỲNH TỊNH CỦA, cũng tại NAM CALI
Tôi cũng vừa nhận được thiệp mời dự LỄ KHÁNH THÀNH DỰNG
TƯỢNG ÔNG PETRUSKÝý tại SAN JOSE DO NHÓM CỦA TRẦN
TAM &TRƯƠNG QUÝ HOÀNG. PHƯƠNG vào ngày JAN. 5th, 2019

Petrus Ký Mình, Trong Nổ Lực Hoạt Động Vì Danh Dự Của Ông
Petrus Ký, Trường Petrus Ký Và Tập Thể Petrus Ký
SẤP TỚI, NHÂN LỄ DỰNG TƯƠNG ÔNG PETRUS KÝ TẠI SAN JOSE ,
NGUYỄN TRUNG QUÂN GỢI Ý VỚI TÔI LÀ ĐỀ NGHỊ VỚI NAM VÀ
TRUYẾT HỢP TÁC VỚI NHAU ĐỂ TỔ CHỨC VỪA TRIỄN LÃM, VỪA
KHÁNH THÀNH TƯỢNG CHO LONG TRỌNG HƠN... NẾU HAI EM
ĐỒNG Ý NHƯ VẬY, CHỈ CẦN NAM ĐỒNG Ý TỔ CHỨC TRIỂN LÃM,
QUÂN SẼ ỦNG HỘ HẾT MÌNH, KỂ CẢ MANG TÀI LIỆU, BANDEROL LÊN
BẮC CALI CHO NAM... QUÂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỚI TÔI VÀ RẤT TIN
TƯỞNG SỰ SẲN SÀNG HỌP TÁC CỦA HAI EM TRUYẾT VÀ NAM.
GIẤY NGẮN TÌNH DÀI, CŨNG ĐÃ KHUYA, TÔI XIN NGƯNG BÚT VÀ
MONG THƯ HỒI ĐÁP ƯNG THUẬN TỐT ĐẸP CỦA TRUYẾT VÀ NAM”
THẦY SUM
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Phạm Cao Dương

Mùa Xuân Lại Tới,
Nói Chuyện Tháng Giêng
Giáo sư Phạm Cao Dương
Nói chuyện tháng Giêng là đề tài tôi viết để gửi đăng trên một
số các báo xuân ở hải ngoại cách đây nhiều năm. Tháng Giêng ở đây
không phải là Tháng Giêng Cỏ Non của Nhà Văn Mai Thảo hay với cỏ
non của Thi Hào Nguyễn Du với “Cỏ non xanh dợn chân trời” mà chỉ
đơn giản là tháng Giêng như là một từ ngữ dùng trong tiếng Việt như
là tháng đầu của mười hai tháng trong một năm.
Chuyện bị mất tên, hay nhẹ hơn, bị đổi tên ngay từ ngày Việt
Nam Tự Do không còn nữa ngày nay đã trở thành chuyện cũ. Nhưng
tất cả đã không biến mất mà đã trở thành trong hồi tưởng để bất
chợt từ một cõi nào đó của tiềm thức trở về và sống động hơn bao
giờ hết. Có điều cần được để ý ở đây là bị đổi, bị mất hay bị bắt buộc
đổi là do một thế lực từ bên ngoài tạo nên. Người trong cuộc thì
không bao giờ chấp nhận hay chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Chuyện
Tháng Giêng ở đây không nằm trong trường hợp này. Sự mất tên
hay đang trên đà bị mất tên của nó không do một kẻ thù nào hết mà
do chính những người coi nó là thân thương tạo ra.
Câu chuyện xoay quanh một số các từ ngữ từ sau năm 1975, vì
lý do này hay lý do khác, hầu như không còn được dùng nữa. Người
ta, đặc biệt là một số các xướng ngôn viên của các đài phát thanh, đã
dùng những từ ngữ khác để thay thế. Trong số đó có từ ngữ Tháng
Giêng, từ ngữ dùng để gọi tháng đầu tiên của một năm. Thay vì gọi
hay đọc tháng này là tháng Giêng, người ta gọi hay đọc nó là Tháng
Một. Lý do có lẽ vì khi viết thay vì viết chữ Giêng người ta dùng số 1
cho nhanh, gọn và tiện dụng. Từ đó, tháng Chạp trở thành tháng
Mười Hai, viết bằng số 12, và tháng Một tất nhiên không còn là
tháng Mười Một nữa mà không rõ là tháng nào trong hai tháng,
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Giêng hay Mười Một. Nhớ lại những bài học thuộc lòng trong
sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư của các tác giả Trần Trọng Kim,
Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Đình Phúc và Đỗ Thận soạn, xuất bản từ lâu
dưới thời Pháp thuộc mà người thuộc thế hệ tôi hay lớn hơn tôi có
dịp học hồi còn nhỏ trong đó có các câu:
Tháng Giêng ăn tết ở nhà….
hay:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
để kết thúc bằng:
Tháng Một, Tháng Chạp nên công hoàn toàn.
mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy các thầy cô ở các trường Việt ngữ hiện
tại thường nhắc tới, tôi không khỏi bùi ngùi khi thấy một chuyện bình
thường người ta không nên để xảy ra, vẫn xảy ra. Đây không phải là
chuyện bảo thủ hay không bảo thủ, dù là chuyện liên hệ tới ngôn
ngữ, mà ngôn ngữ vốn có tính chất qui ước và luôn thay đổi. Có điều
qui ước hay không qui ước, thay đổi hay không thay đổi, người nói
vẫn không thể vì lý do gì đi chăng nữa làm mất đi tính cách chính xác
và phong phú của ngôn ngữ mình sử dụng. Một thí dụ điển hình là
người Mỹ, nói riêng, và dân của những nước nói tiếng Anh, nói
chung, cũng ở vào trường hợp tương tự nhưng họ đã không làm như
vậy. Khi viết để cho tiện và không chính thức họ vẫn dùng các con số
1 cho tháng Giêng, 2 cho tháng Hai ... liên tục cho đến số 12 cho
tháng Chạp trong cách ghi ngày tháng của họ. Nhưng khi phải ghi
một cách đầy đủ một cách hình thức và tránh nhầm lẫn họ vẫn viết
rõ là January, February ... December. Còn khi nói, khi đọc, chính thức
hay không chính thức, họ luôn luôn dùng các tiếng này chứ không
bao giờ dùng các con số để thay thế.
Thoáng đó, nhiều năm đã trôi qua. Vì bận rộn với cuộc sống
thường ngày, tôi không có dịp theo dõi chuyện này và bây giờ, khi
viết bài này, tôi và quý bạn đọc, chúng ta đang ở vào tháng Giêng
của năm mới tây 2019, còn tháng Giêng của năm mới ta thì chưa tới,
nên tôi chưa thể nói là bà con ta hiện tại có còn cái tật sử dụng tiếng
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Việt một cách bừa bài, cẩu thả, mà tôi nghĩ phần lớn là do lười biếng
mà ra, như vậy nữa hay không. Nói như vậy vì nói tới tháng Giêng
tây nhiều người đã dùng chữ Một, tháng Một và tôi hy vọng các vị
này muốn dành hai chữ tháng Giêng cho tháng đầu năm âm lịch
mang nhiều ý nghĩa liên hệ tới truyền thống Việt Nam xưa hơn. Tuy
nhiên nhiều vị khác cũng cảnh cáo tôi là đừng lạc quan hão, đồng
thời thỉnh thoảng tôi cũng thấy có người đề cập đến vấn đề này như
nói đến một “nỗi buồn tiếng Việt”. Sự trong sáng và phong phú của
ngôn ngữ của chúng ta dường như mỗi ngày một bị lu mờ, thui chột
trước cuộc sống mới nặng về thực tế và lúc nào cũng tất bật, vội vã.
Người ta đã nại đủ cớ, kể cả ngang ngược tự cho mình là đúng để
muốn nói sao thì nói, muốn viết sao thì viết không theo một nguyên
tắc nào cả, nhất là khi mọi người, vì lý do này hay lý do khác, kể cả
lười biếng, thiếu suy nghĩ, dễ dãi chạy theo thời thượng hay để phá
bỏ những gì thuộc một thời xưa cũ.
Bây giờ nói tới chuyện mới. Gọi là mới, nhưng thực sự thì
chuyện này đã xảy ra từ hơn hơn hai chục năm trước. Hồi đó là năm
1995, hai mươi năm sau khi chế độ cộng hòa ở Miền Nam không còn
nữa. Để tưởng nhớ tới biến cố quan trọng nhưng vô cùng phức tạp
đối với dân tộc Việt Nam này, đài BBC của người Anh, một dân tộc
nổi tiếng là lạnh lùng và thực tế, khác hẳn với người Pháp, đã phỏng
vấn một số người Việt về sự khác biệt trong cuộc sống của người Việt
Nam ở hai miền Nam, Bắc sau hai chục năm thống nhất chẳng có gì
đáng hãnh diện, trái lại đầy bi thương này. Một trong số những
người được phỏng vấn là Giáo Sư Sử Học Trần Quốc Vượng thuộc
trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Tôi không nhớ rõ là để trả lời câu
hỏi nào Giáo Sư Vượng đã có dịp đưa ra nhận xét của mình khi đề
cập tới tiếng Việt ở Miền Nam. Đại khái câu nói của ông là ông và
nhà văn Nguyễn Tuân, một nhà văn rất nổi tiếng trong thời tiền chiến
với lối viết tùy bút vô cùng tế nhị, vô cùng bóng bẩy, nặng tính chất
hoài cổ của ông, rất lấy làm đắc ý về một câu nói của đồng bào Miền
Nam là “vậy mà không phải vậy”. Phát biểu thế thôi, Giáo Sư Vượng
đã không giải thích thêm. Người nghe muốn hiểu sao thì hiểu và áp
dụng vào khía cạnh nào của cuộc sống thì áp dụng, trong đó có cả sự
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kiện Miền Bắc đã dùng bạo lực xâm chiến Miền Nam để thống nhất
đất nước và tình trạng thống nhất hai chục năm sau đó. Thay vào
đó, với thói quen nói lên sự thực của một người dạy và viết sử và với
bản tính bộc trực, ông đã thêm một chữ khác hay được dùng ở miền
Nam là chữ “nên” khác với chữ “phải” ở Miền Bắc. Với chữ “phải”
này, ông chú thích thêm rằng đó là “tiếng của cán bộ”. Tôn trọng
Giáo Sư Trần Quốc Vượng, giờ này đã qua đời, và để độc giả được
thong thả suy luận, theo đúng với tinh thần “ra vô thong thả” của
người Miền Nam, tôi chỉ thuật lại nội dung đại khái của cuộc phỏng
vấn này và không bàn rộng hơn nữa. Nhân dịp nói tới tiếng của các
cán bộ, tôi lại nhớ tới hai tiếng đội ngũ được dùng để gọi chung một
tập thể nào đó như đội ngũ thanh niên, đội ngũ cán bộ, đội ngũ y tá,
đội ngũ ký giả... và luôn cả đội ngũ trí thức. Điều tôi cho là bất ổn ở
đây là trí thức mà được xếp thành đội ngũ thì làm sao làm trí thức
được. Cũng vậy, người ta thường dùng hai tiếng “chức năng” cho
mọi trường hợp mà không dùng hai tiếng hữu trách: cơ quan chức
năng, giới chức năng, thay vì cơ quan hữu trách, giới hữu trách..., từ
đó các cán bộ của chế độ khi được trao nhiệm vụ chỉ lo cho chức
năng, quyền hạn và nhất là quyền lợi của cá nhân và gia đình mình...
mà không còn trách nhiệm nữa nên tha hồ lạm dụng địa vị, quyền
thế của mình, vì có làm lỗi thì chỉ bị “điều” sang chỗ khác, có khi còn
tốt hơn chỗ cũ nữa. Còn biết bao nhiêu những từ ngữ khác như
thành viên, tham quan, đăng ký, sâu sắc, tuyến đường, thập kỷ...Cái
gì cũng thành viên dù còn có bao nhiêu từ ngữ khác như hội viên,
đoàn viên, ủy viên, nhân viên.., rồi lúc nào cũng đăng ký thay vì nôm
na ghi tên, ghi danh, để dành đăng ký cho những gì liên quan tới các
sổ sách, sổ bộ của cơ quan công quyền nhằm lưu trữ lâu dài như
đăng bộ...; đã đường lại còn tuyến, đường bộ, đường sắt, đường
thủy là đủ rồi cần gì phải tuyến với tuyến đường bộ, tuyến đường
sắt, chưa kể tuyến và đường hoàn toàn khác nghĩa nhau. Chưa hết,
đã tuyến, đã đường lại còn trục: tuyến đường trục bắc nam, chưa kể
tới sâu xa và sâu sắc, chất lượng và phẩm chất...
Trở lại chuyện mùa xuân và tháng giêng. Cũng trong bài học
thuộc lòng kể trên, câu thứ hai của bài này là:
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Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè...
Hội hè trong sinh hoạt cổ truyền ở Miền Bắc Việt Nam tượng
trưng cho tinh thần và cuộc sống hồn nhiên, vui tươi, thoải mái,
hoàn toàn tự do không bị ràng buộc của người Việt truyền thống sau
những ngày lao động vất vả với đầy dẫy những lo âu mà trên từ vua
chúa, quan lại, dưới đến các nhà đạo đức tôn sùng Khổng giáo hay
các bô lão ở các xã thôn đều phải tôn trọng. Người ta đã mở hội để
không chỉ riêng dân trong làng vui chơi mà luôn cả dân từ các làng
khác hay từ các thành phố về tham dự.
Mùa xuân ấy ông tôi lên tận tỉnh
Đón tôi về xem hội ở làng bên...
Đoàn Văn Cừ (Đám Hội)
Những hội hè này trong suốt thời Pháp thuộc vẫn đều đặn
được mở ra với tất cả những tiết mục mà một số vượt ra ngoài trí
tưởng tượng của người trẻ của thế hệ hiện tại. Trừ một số hội chùa
hay một số hội đền, đa số các hội được người ta “trẩy” để vui chơi,
để gặp gỡ và nếu có phải lễ thì lễ ít hơn là hội. Chữ “lễ” do đó hầu
như không được dùng mà chỉ có chữ hội hay hội hè hay hội hè đình
đám cho cả trăm hội ở khắp trong nước ở miền núi cũng như khắp
miền xuôi, từ hội đền như Hội Đền Hùng, Hội Đền Kiếp Bạc, ... hội
chùa như Hội Chùa Hương, Hội Chùa Keo, ... hội phủ như Hội Phủ
Giầy... đến các hội làng. Tất cả đều là “hội”. Không hề có hội lễ hay
“lễ hội”. Lý do rất đơn giản. Đó là vì hội là mục đích chính và lễ là
phụ. Người ta “trẩy hội” là để vui chơi, để xem hội. Còn lễ chỉ là cái
cớ. Có thì càng tốt mà không lễ thì cũng chẳng sao, không bắt buộc.
Người Việt bản chất rất bao dung về tôn giáo, tín ngưỡng. Không
phải chỉ qua ngôn ngữ bình thường mà qua cả thi ca, sau này là tiểu
thuyết ....người ta cũng thấy phản ảnh rõ rệt điều này. Nhưng đó là
chuyện của quá khứ. Sau một thời gian bị lãng quên vì chiến tranh
và vì cách mạng, các hội hè cổ truyền của người Việt, do nhu cầu bảo
tồn truyền thống của dân tộc, nhu cầu phát triển du lịch hay nhu cầu
thuần túy chính trị..., đã được mở lại. Đây là một cố gắng đáng khích
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lệ. Nhưng từ hội hè theo đúng tinh thần truyền thống Việt Nam của
những biến cố đặc trưng cho một nếp sống đã tồn tại từ nhiều ngàn
năm, đổi sang lễ hội, người ta đã vô tình làm mất đi ý nghĩa hồn
nhiên, căn bản ban đầu của một hình thức biểu hiện cuộc sống tập
thể ở nông thôn thời xưa của người Việt.
Ngôn ngữ là phương tiện để truyền đạt nhưng không phải chỉ
là thuần túy truyền đạt mà còn là một biểu hiện của tinh thần, của
nếp sống và rộng ra là của văn hóa của người sử dụng và của dân tộc
sử dụng ngôn ngữ ấy. Coi là phương tiện, người ta có thể sử dụng
nó một cách tùy hỷ nhưng điều này chỉ nên áp dụng cho những gì
liên hệ tới cuộc sống tạm bợ hàng ngày. Đối với những phạm vi khác
liên hệ tới quá khứ và tương lai lâu dài hơn và ở một trình độ cao
hơn, trong sinh hoạt trí thức, tâm linh..., người sử dụng phải vô cùng
thận trọng hầu tránh làm mất đi những tính cách chính xác, trong
sáng, êm tai và phong phú, của ngôn ngữ mà mình yêu mến và có
may mắn được dùng vậy. Việc làm nói ra thì dễ nhưng thực hiện và
thường xuyên thực hiện, bắt đầu tự nhắc nhở là nhắc nhở người
khác không dễ chút nào trong khi chờ đợi một cơ quan có thẩm
quyền vừa về chuyên môn, vừa có tính cách đại diên cho toàn thể
dân tộc, một Hàn Lâm Viện Quốc Gia chẳng hạn. Điều này ở Miền
Nam thời trước năm 1975 người ta đã từng bắt đầu thực hiện với sự
tồn tại của một ủy ban soạn thảo quy chế cho viện này trong Hội
Đồng Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa do Linh Mục Cao Văn
Luận, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Huế làm chủ tịch. Buổi họp
đầu tiên của ủy ban này rơi đúng vào một ngày sau khi Ban Mê Thuột
thất thủ và Linh Mục Luận, thay vì tuyên bố khai mạc buổi họp, đã
buồn rầu thông báo tin không vui này cho mọi người hiện diện, trong
đó có người viết bài này. Tưởng cũng nên viết thêm là ngoài dự án
thành lập Hàn Lâm Viện, ở Miền Nam còn có Ủy Ban Điển Chế Văn
Tự thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục mà người viết cũng có chân trong ủy
ban này. Cách làm việc của ủy ban này gồm có hai phần. Một phần
do các nhà chuyên môn của các ngành học đảm trách, phần kia thuộc
các vị túc nho lão thành tinh thông chữ Hán, chữ Việt và ngôn ngữ
học như các giáo sư Nghiêm Toản, Lê Ngọc Trụ... Hai bên hợp tác với
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nhau. Một bên vì hiểu rõ về chuyên môn của mình nên có trách
nhiệm tìm kiếm những chữ thích hợp trong tiếng Việt. Bên kia có
nhiệm vụ duyệt lại chữ Hán, chữ Việt và trên bình diện ngôn ngữ học
có chính xác và hợp lý hay không. Cũng vậy với các tiếng mượn từ
tiếng Tầu hay tiếng Nhật, không phải tiếng nào cũng mượn đại cho
nhanh việc, cho đỡ tốn tâm sức, thì giờ. Bên cạnh Ủy Ban Điển Chế
Văn Tự còn có các đại học lo phần riêng của mình nhằm đáp ứng nhu
cầu Việt hóa và hiện đại hóa chuyển ngữ ở bậc đại học thay thế cho
tiếng Pháp. Nên biết thêm là do thận trọng, ngay từ đầu qua
tập Danh Từ Khoa Học của Học Giả Hoàng Xuân Hãn, người ta đã
không dùng danh từ thuật ngữ để gọi các từ ngữ chuyên môn vì qua
chữ thuật người ta nghĩ ngay đến xảo thuật, ma thuật, quỷ thuật,
đến sự khéo léo để nhất thời đánh lừa tai, mắt mọi người, những gì
thuộc phạm vi hữu hình bên ngoài mà người ta có thể thấy qua giác
quan thay vì trí tuệ, tư duy, trừu tượng nằm sâu trong đầu óc, trong
nội tâm con người; nói cách khác liên quan tới tôn giáo, triết học,
khoa học... Một thí dụ là chữ “cảng” trong các danh từ nhập cảng và
xuất cảng. Chữ cảng không chỉ có nghĩa là cửa sông, cửa biển hay
vũng biển nơi tàu bè có thể ra vào ẩn náu được mà còn có nghĩa là
nơi đó phải được trang bị cho tầu bè có thể cập bến, có thể rỡ hàng,
có kho chứa hàng, có cầu lên xuống cho hành khách, có cơ quan
kiểm soát hàng hóa, hành khách và thu thuế... mà chữ khẩu không
bao hàm những ý nghĩa cần phải có nếu ta muốn đối chiếu chữ này
với chữ “port” trong tiếng Anh hay tiếng Pháp mà chữ “khẩu” không
có. Chính vì vậy mà chữ “cảng” còn được dùng để gọi những phi
trường quốc tế như Phi Trường Tân Sơn Nhứt. Tôi viết “Nhứt” với
chữ “ư” chứ không với chữ “â” như ở thời Việt Nam Cộng Hòa và
trước đó, mà ngay sau Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, do sự cao
ngạo của những kẻ chiến thắng từ Miền Bắc vô. Điều này người ta
có thể phối kiểm được bằng cách so sánh tên chính của phi trường
này trên các hình ảnh còn giữ được với tên hiện tại. Nên nhớ tiếng
“Nhứt” này có một thời được dùng để nhận diện người Bắc khi có
phong trào phân biệt Nam, Bắc hồi giữa thập niên 1940, từ đó đã gây
khó khăn cho những “người Bắc cũ”, những người đã vô Nam từ lâu,
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từ trước năm 1954. Phi Cảng Tân Sơn Nhứt vì vậy đã được dùng
thêm thay vì chỉ dùng Phi Trường Tân Sơn Nhứt. Những người đã
làm công việc đổi tên này vì phải chăng vì quá say mê chiến thắng đã
không quan tâm đến hậu quả tâm lý của người Miền Nam, đã quên
lời người xưa dạy là “Chửi cha không bằng pha tiếng”. Vấn đề tuy
nhiên còn cần phải được bàn thảo nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, như
đã nói ở trên, trong những năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa ở
Miền Nam, người ta không chỉ mới nghĩ tới mà đã bắt đầu thực hiện
việc thành lập Hàn Lâm Viện qua một ủy ban thuộc Hội Đồng Văn
Hóa Giáo Dục với Linh Mục Cao Văn Luận làm chủ tịch mà người viết
có dịp tham gia. Cái dễ thương của Miền Nam nằm ở đó. Người ta
vẫn chiến đấu và người ta vẫn xây dựng; người nào việc đó nghiêm
chỉnh làm việc trong phạm vi riêng của mình. Người lính làm việc của
người lính, thày cô giáo làm việc của thày cô giáo; nhà văn, nhà thơ,
người làm nhạc vẫn tha hồ sáng tạo. Miền Nam nhờ đó vẫn đứng
vững và vẫn phát triển về mọi phương diện, dù chỉ có hai mươi năm
với những thành tích hiện tại ít ai có thể phủ nhận được. Giáo dục và
âm nhạc là hai thí dụ. Điển hình là cho đến nay nói tới nhạc xuân,
người ta vẫn không thấy một bài nào có thể sánh được chứ chưa
nói thay thế cho bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương và biết
bao nhiêu ca khúc khác mà người ta gọi chung là Nhạc Vàng của một
thời không còn nữa. Cuộc sống vừa tôn trọng vai trò và những
nguyên tắc cơ bản của lý trí vừa phong phú về tình cảm của Miền
Nam, được thể hiện trong mọi phạm vi sinh hoạt của con người,
khiến cho vùng đất của tự do sau này, dù không còn nữa nhưng vẫn
luôn luôn giữ được những giá trị riêng của nó, giống như những giá
trị của văn minh Hy Lạp, La Mã của thế giới Tây Phương trước sự
xâm nhập của các Rợ Phương Bắc. Làn Gió Nam hiền hòa, mát mẻ
vẫn phần nào đem lại những giờ phút thoải mái cho mọi người, thay
thế cho những đợt gió bấc với những ngày mưa dầm ẩm ướt và lạnh
lẽo, buốt tận xương mà cổ nhân ta, nếu người viết không nhớ lầm,
Vua Lê Thánh Tông, đã một thời diễn tả:
May được nồm nam cơn gió thổi,
Đàn ta, ta gẩy khúc nam nghe.
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hay sau này, dưới thời Trịnh Nguyễn, Tây Sơn:
Lậy trời cho cả gió nồm,
Cho thuyền Chúa Nguyễn căng buồm thẳng ra.
Giáo sư Phạm Cao Dương
Quận Cam, những ngày gió lạnh cuối năm 2018
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Luật quốc tế:

“Đem đại nghĩa thắng hung tàn”,
bảo vệ biển đảo Việt Nam
Giáo sư Tạ Văn Tài
Ph.D., luật sư, Nguyên giảng viên Đại học Luật Harvard, Hoa Kỳ.
Vào thời đại xa xưa, mà Đại Việt còn là tiểu quốc đơn độc tại Đông
Nam Á trước đại cường phía Bắc, sức mạnh quân sự thiên hẳn về
cường quốc phương Bắc, nhưng tinh thần dân tộc kiên cường đã
chiến thắng bọn xâm lược: vua quan và nhân dân Nhà Trần đã đại
thắng, đẩy lui nhiều cuốc tấn công của quân Nguyên, Lê Thái Tổ và
các sĩ phu giỏi như Nguyễn Trãi cùng quân sĩ đã trường kỳ kháng
chiến chống quân Minh, kết thúc bằng Tuyên ngôn Độc lập vang
dậy Bình Ngô đại cáo, “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn / Lấy chí
nhân mà thay cường bạo”.
Việt Nam cần sử dụng tối đa chính nghĩa Luật Quốc tế để bảo vệ
quyền về biển đảo tại Biển Đông, y như Tuyên ngôn Bình Ngô đại
cáo: Áp dụng gương sáng và bài học lịch sử đó cho sự bảo vệ chủ
quyền biển đảo hiện nay chống tham vọng Đại Hán của Trung Quốc –
tức là nếu vận dụng sức mạnh chính nghĩa của luật pháp quốc tế và
do đó, sẽ có thêm sự ủng hộ ngoại giao của thế giới, thì Việt Nam
ngày nay, đang có nhiều cường quốc bạn trong nền ngoại giao đa
phương và Việt Nam cũng từng là nước hội viên và Chủ tịch Hội đồng
Bảo an Liên Hiệp Quốc, lại được tuyệt đại đa số nhân dân trong nước
và hải ngoại ủng hộ việc cương nghị với Đại Hán để bảo vệ chủ quyền
biển đảo – thì chắc Việt Nam không thể bị thua thiệt, bị Trung Quốc
lấn át được, cho dù Trung Quốc những năm gần đây cứ thỉnh thoảng
lại có hành vi hung hãn như đâm vỡ ngư thuyền của dân chài Việt
Nam, bắt giam họ mà đòi tiền chuộc, đem hạm đội tầu cá và hải giám
của họ ào ạt vào Biển Đông, đem giàn khoan vào Thềm lục địa Việt
Nam.
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Lãnh đạo cao cấp có thể dùng ngôn ngữ ngoại giao, lịch sự để cố duy
trì hòa bình hữu nghị, nhưng phải để cho các nhân viên ngoại giao
cấp dưới và cố vấn luật pháp dùng những lý luận cương nghị nhất
trong cuộc đấu tranh pháp luật, mà trên diễn đàn quốc tế bây giờ
thường gọi là lawfare, như là khí giới quan trọng ngang hàng với
chuẩn bị warfare/chiến tranh, nếu cần. Vì nếu có căn bản pháp luật
vững chắc cho lập trường của mình, thì một quốc gia mới có thể tìm
được các sự ủng hộ về mặt chính trị – ngoại giao của các nước bạn,
tức là có nhiều sức mạnh mềm (soft power) để củng cố vị thế của
mình, trước khi phải bất đắc dĩ dùng đến sức mạnh quân sự trong
việc tự vệ đơn phương hay tập thể (defensive warfare, collective
defense), theo đúng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đúng theo nguyên
tắc exhaustion of peaceful remedies (Tận dụng các biện pháp hòa
bình).
Xin đề nghị một chương trình hành động để Việt Nam bảo vệ chủ
quyền đất đai (sovereignty on territories) của Việt Nam tại Hoàng Sa
và Trường Sa, sau khi có biến cố quan trọng là Phán quyết năm 2016
của Tòa án Trọng tài Luật Biển trong vụ Phi Luật Tân kiện Trung
Quốc, tuy Bản án phần lớn là đưa ra các kết luận về vùng biển
(maritime areas), hơn là về điểm nước nào làm chủ vùng đất đai nào
(sovereignty over territories, tức đảo, đá).
Trong những năm trước khi có Bản án 2016 của Tòa án Trọng tài Luật
Biển trong vụ Phi kiện Trung Quốc, thì chúng tôi đã có những nỗ lực
giúp cho quyền và lợi ích của Việt Nam trong những bài viết và phát
biểu cho các Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tại Việt Nam, ở Quảng
Ngãi 2013, ở Đà Nẵng 2014 (dịp Trung Quốc đem giàn khoan vô vùng
biển Việt Nam), ở Nha Trang 2016, ở Harvard University nhiều lần, ở
University of California, Berkeley 2014 và ở Yale University (phải nói,
riêng Hội thảo chỗ này diễn ra năm 2017), và chúng tôi cũng có các
dịp trả lời cho phỏng vấn tại Truyền hình Việt Nam VTV4 hay
báo Quân đội Nhân dân hay Thời báo Kinh tế Sài Gòn trong các dịp
các Hội thảo trên, hay trả lời phỏng vấn trên Radio Free Asia, Radio
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France Internationale, Voice of America. Ngoài ra, có hai lần Hội thảo
Quốc tế về phân định biên giới vùng biển và kỹ thuật khoan dầu biển
khơi tại Houston, năm 2010 và 2012, trong đó chúng tôi không đóng
góp bài tham luận, nhưng có đứng lên chất vấn đại diện Sở Đại
dương Trung Quốc và Công ty China National Offshore Oil
Corporation về những phát biểu sai pháp luật quốc tế của họ.
Trong các dịp dự các Hội thảo Quốc tế hay trả lời phỏng vấn trên,
chúng tôi đã cố gắng trình bày chi tiết, ít hay nhiều tùy dịp, là chủ
quyền lãnh thổ của Việt Nam tại phần lớn hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa (không phải là trên tất cả các đá, bãi ngầm) và các quyền
chủ quyền (sovereign rights, về tài nguyên) đi liền với các vùng biển
chung quanh chúng, mà luật quốc tế dành cho Việt Nam, thì được
xây trên các căn bản chắc chắn của các chứng cớ sự kiện lịch sử và
các nguyên tắc của quốc tế công pháp truyền thống và của luật quốc
tế mới trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (United Nations
Convention on the Law of the Sea, UNCLOS).
Ngoài các lời biện hộ cho Việt Nam dựa trên căn bản các sự kiện lịch
sử và các luận cứ pháp luật, chúng tôi có nhắc đến một sự kiện được
một luật sư lãnh đạo đòan luật sư của Phi Luật Tân tại Tòa Luật Biển
là ông Francis Jardeleza, trong hai lần ông đến Harvard thuyết trình,
có nói lại với tôi là Chính phủ Phi Luật Tân, năm 2014, có rủ Việt
Nam, và Malaysia nữa, cùng nạp đơn kiện Trung Quốc, sau khi Phi đã
nghĩ kỹ về giải pháp thương nghị để gỉảm thiểu sự lấn lướt trong 17
năm của Trung Quốc, mà Phi cố gắng mãi không xong, nhưng Việt
Nam rút cục chỉ nạp một vài ý kiến dự sự để yêu cầu Tòa để ý đến
quyền lợi của Việt Nam. Rút cục thì Phi Luật Tân đã thắng vẻ vang tại
Tòa Luật Biển năm 2016 mà Việt Nam thì hụt mất một cơ hội để có
một Bản án về quyền lợi của mình, trong đó mình đã tham gia với tư
cách nguyên đơn. Còn nếu chỉ có một văn thư xin Tòa để ý cho mình,
thì Việt Nam không có một Bản án thắng Trung Quốc mà từ đó trở đi
có thể dán lên ngực đại diện Trung Quốc mỗi khi phải đương đầu với
họ, với luật pháp quốc tế do tòa phán quyết, như một khí giới đại
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nghĩa thắng được sự hung tàn. Luận cứ luật pháp là sức mạnh của kẻ
yếu về quân sự, cần vận dụng tối đa, ngoài sự vận dụng ngoại giao và
ủng hộ của các cường quốc mạnh về quân sự. Chính cái thành ngữ
tiếng Việt “đinh đóng cột” mà tôi đã nói trên radio trong câu “quyền
lợi trong Vùng Đặc quyền Kinh tế và Thềm lục địa của các nước cận
duyên như Việt Nam đã được luật quốc tế minh định chắc chắn như
‘đinh đóng cột’”, đã được một ông Trung Quốc trong đài Á Châu Tự
Do nhắc lại và nói là nghe tôi nói trong đài Á Châu Tự Do và muốn hỏi
lại tôi điều này, điều kia về quan điểm về quyền lợi Việt Nam.
Vì những trải nghiệm trên, chúng tôi càng có xác tín là cần phải xây
dựng trên cái đà chiến thắng của luật pháp quốc tế, tượng trưng bởi
Bản án 2016 của Tòa Trọng tài trong vụ Phi kiện Trung Quốc, mà suy
ra Việt Nam có thể dựa trên Bản án đó mà củng cố thêm quyền lợi và
thế đứng chính nghĩa của mình ra sao.
Không thể có chỗ ở đây để nhắc lại tất cả các chi tiết về các luận cứ
pháp lý, về chủ quyền đất đai (sovereignty over land features) và
quyền chủ quyền trong các vùng biển (sovereign rights in the
maritime zones, EEZ và Continental Shelf), mà chúng tôi đã đua ra
trong các bài tham luận đóng góp cho các Hội thảo Quốc tế suốt từ
2010 cho đến 2017. Vì thế ở thời điểm 2018 này, chỉ xin đề nghị là
chỉ xây đắp luận cứ pháp lý cho Việt Nam dựa trên biến cố trọng đại
gần đây mà thôi, tức là Bản án Tòa Trọng tài 2016 trong vụ kiện Phi
chống Trung Quốc.
Xin suy ra các hệ luận từ Bản án đó trong vụ Phi kiện Trung Quốc cho
vấn đề chủ quyền đất đai của Việt Nam.
Đây là làm một việc mà đạo đức nghề nghiệp luật sư (code of
professional ethics) khuyến khích như một sứ mạng: cố kéo dài luật
pháp (extension of the law) để nhấn đến mức tối đa lợi ích của của
người hay quốc gia mình biện hộ. Ngay cả nước ưa dọa dùng võ lực
và cũng đã dùng võ lực là Trung Quốc cũng phải đồng ý, dù là đồng ý
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miễn cưỡng, với các nước Đông Nam Á là nên biến các quy tắc ứng
xử nhiệm ý ở Biển Đông (Declaration of Conduct) thành một Bộ luật
Ứng xử (Code of Conduct), với giá trị cưỡng hành để có chính nghĩa
của luật pháp có hiệu lực bó buộc.
Bản án Trọng tài về việc Phi kiện Trung Quốc ngày 12 tháng 7, 2016
của Tòa án Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration) là
một Bản án tuyên phán về ý nghĩa luật pháp và không có hiệu lực
cưỡng hành về mặt buộc một quốc gia phải hành động gì đó, nhưng
Bản án không kháng cáo được mà là chung quyết và bó buộc các phe
đương tụng về mặt thẩm quyền xét xử (compulsory jurisdiction) – dù
Trung Quốc lờ Tòa án đi, mà chỉ làm một bài viết bên ngoài Tòa án,
không xuất hiện mà nạp Tòa. Nó là một chiến thắng vẻ vang của Phi,
mà các quốc gia có tình trạng tương tự như Phi được hưởng lợi về sự
giải thích luật của Bản án, và là một sự thất bại ê chề của Trung Quốc
trong tham vọng quá đáng xác nhận bừa chủ quyền trên một khoảng
đại dương quá lớn trong Biển Nam Hải (South China Sea), gọi là vùng
Đường 9 đoạn hay Đường lưỡi bò. Khi Tòa bàn về các vấn đề dưới
ánh sáng của Công ước Luật biển (United Nations Convention on the
Law of the Sea – UNCLOS) năm 1982, Bản án của Tòa không xét đến
các lời yêu sách, xác nhận chủ quyền về đất đai (territorial
sovereignty) về đá (rocks) và đảo (islands) có trong Hoàng Sa và
Trường Sa, vì chuyện chủ quyền đất đai thuộc lãnh vực của Luật
Quốc tế Truyền thống hay Tập tục (Traditional or Customary
International Law) đã có từ 4 thế kỷ. Nhưng Bản án có ảnh hưởng
gián tiếp tới việc định nghĩa đặc tính của các mỏm đất (land features)
đó.
Vì thế, sau đây sẽ xin trình bày ảnh hưởng của Bản án đối với quyền
lợi của Việt Nam trong Biển Nam Hải, về các mỏm đất trong Hoàng
Sa và Trường Sa
I. Tóm lược nội dung Bản án Trọng tài mà phần lớn nói về vùng biển
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Bản án ban cho Phi một chiến thắng pháp lý rõ rệt, dựa trên các quy
tắc luật về vùng biển (maritime zones) trong UNCLOS: Trung Quốc
không thể dùng Đường chữ U (Lưỡi bò) mà đòi chủ quyền lịch sử
trên 80% diện tích Nam Hải, phải từ bỏ sự quấy phá như đã làm, mà
phải tôn trọng quyền chủ quyền (sovereign rights) chuyên độc của
Phi Luật Tân về tài nguyên cá, dầu khí, khoáng sản trong Vùng Đặc
quyền Kinh tế (Exclusive Economic Zone) và Thềm lục địa
(Continental Shelf) của Phi, và không được làm hại tới mức vô
phương cứu chữa, như đã làm, gây ra cho sự toàn vẹn của môi sinh
đại dương. Các điểm thắng lợi pháp lý này của Phi cũng có lợi cho các
quốc gia cận duyên khác, như Việt Nam, mà họ không phải nạp đơn
trong một vụ kiện mới nào, ví giải thích của Tòa là áp dụng cho mọi
quốc gia trong UNCLOS.
Chúng tôi đã viết bài nhận định vế Bản án Tòa Trọng tài cho Hội thảo
tại Nha Trang vào ngày 17 tháng 8, 2016, Hội thảo năm 2016 này là
nỗ lưc của Việt Nam tiếp tục đẩy tiến thêm các kết quả của các Hội
thảo tại Quảng Ngãi năm 2013 và Đà Nẵng năm 2014.
Vì thế trước hết, xin ghi lại vài đoạn của các tham luận cho hai Hội
thảo trước 2013 và 2014, để cùng thấy rõ là may thay, các kết luận
hay quan điểm đưa ra trong các bài tham luận 2013 và 2014 đó, đã
được tuyên nhận trong Bản án Trọng tài năm 2016 về vụ Phi kiện
Trung Quốc:
‘China cannot show any international law basis for this ridiculous
claim [on maritimes zones in the U‐Line] and has been self‐
contradictory at international conferences when providing various
vague rationales for this claim: “historical circumference”or
“adjacent waters”. But such sweeping and unfounded claims are
clearly in violation of the other Southeast Asian coastal states’ claims
on their own territorial seas of 12 miles, their exclusive economic
zones and their continental shelves of 200 miles width measuring
from the base line. In these maritime zones, the coastal states are
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protected in the exercise of their exclusive sovereign rights under
the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), articles 56,
57, 76, and 77. These sovereign rights over natural resources are
exclusive to the coastal states, which they can enjoy without being
required to proclaim a claim to them, and they may construct
artificial structures on rocks, whether submerged or not, into
artificial islands, and carry out sea research, regulate protection of
environment, provided that they respect the rights of other states to
freedom of navigation or to laying of oil pipelines or cables. Other
states than the coastal states cannot exploit natural resources in the
EEZ and Continental Shelf of the coastal states without their explicit
consent. UNCLOS has reserved these exclusive rights to coastal
states as firmly as ‘nail hit into a wooden pole’ (as we say in the
Vietnamese proverb: “chắc như đinh đóng cột”). The U‐shaped line,
which claims vast ocean areas for China, is unsupported by UNCLOS
(article 89 says “No State may validly purport to subject any part of
the high sea to its sovereignty”)’.
“Trung Quốc không đưa ra được căn bản luật quốc tế nào cho sự
nhận vơ này [về Đường 9 đoạn chữ U], mà còn mơ hồ hay mâu
thuẫn trong lúc biện giải tại các hội nghị quốc tế, khi thì nói đến
“vòng cung lịch sử” (historical circumference), khi thì nói đến các
“vùng biển lân cận” (adjacent waters) tính từ các đảo/đá của Hoàng
Sa và Trường Sa. Nhưng các yêu sách quá đáng và vô căn cứ này trái
với quyền của các quốc gia cận duyên Đông Nam Á (quanh Biển
Đông) trong vùng lãnh hải (territorial sea) 12 hải lý và trong Vùng Đặc
quyền Kinh tế (Exclusive Economic Zone, EEZ) cũng như ở Thềm lục
địa (Continental Shelf, CS) tính từ Đường cơ sở ra 200 hải lý. Các
quyền chủ quyền về tài nguyên, tài nguyên sinh vật như cá sống
trong vùng nước 200 hải lý đó, cũng như tài nguyên vô sinh như dầu
khí và khoáng chất dưới đáy biển, là các quyền chuyên độc hay dành
riêng (exclusive rights) của các quốc gia cận duyên, mà họ được
hưởng mà không cần ra tuyên bố xác lập (UNCLOS, các điều 56, 57,
76, 77). Các quốc gia cận duyên có quyền xây các kiến trúc nhân tạo
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trên các đá, dù nhô trên mặt nước biển hay ngầm, thành các đảo
nhân tạo, thi hành nghiên cứu biển, qui định việc bảo vệ môi sinh,
miễn là họ tôn trọng các quốc gia khác khi họ sử dụng quyền tự do
lưu thông hải hành (freedom of navigation) hay đặt các ống dẫn dầu
và cáp ngầm. Các quốc gia khác đó không có quyền khai thác tài
nguyên thiên nhiên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa
của các quốc gia cận duyên, nếu không có sự ưng thuận minh thị của
các nước cận duyên. Thực là UNCLOS dành các quyền chuyên độc
cho các nước cận duyên một cách chắc chắn như “đinh đóng cột”.
“Đường 9 đoạn” yêu sách vùng biển rộng lớn cho Trung Quốc, là
hoàn toàn trái với UNCLOS (Điều 89 của UNCLOS nói “yêu sách chủ
quyền trên biển cả là vô giá trị”).
Sau sự phản đối của Trung Quốc về thẩm quyền bó buộc của Tòa
Trọng tài khi vụ kiện được đệ nạp vào năm 2013 và về sự không công
nhận phán quyết chung kết về các vấn đề nội dung vào tháng 7‐
8/2016, được nêu ra bởi nhiều cấp bậc Chính quyền Trung Quốc, từ
Chủ tịch Tập, đến Ngoại trưởng, và Người phát ngôn, thì chính ra
nước Tàu đã có thái độ trầm lặng đối với Bản án (vài học giả còn nói
nên công nhận một vài khía cạn của Bản án) và hình như Trung Quốc
không sẵn sàng thực thi các đe dọa như xây cất thêm ở Vùng Bãi cạn
Scarborough hay các đá ngầm khác, hay lập Vùng Nhận dạng Phòng
không (Air Defense Identification Zone‐ADIZ) tại Biển Đông. Hình như
Trung Quốc thiên về thương nghị, như chính Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ
nói, và thiên về đấu tranh pháp lý: không còn nói tới rút lui khỏi
UNCLOS, Tòa án Tối cao Trung Quốc đưa ra một quyết nghị chống lại
Tòa ở Hague, tức là Trung Quốc thấy cuộc chiến tốt hơn là cuộc đấu
pháp lý (lawfare).
Do đó, ta nên chú trọng đến các luận cứ pháp lý trong chương trình
sau đây cho Việt Nam, dù ta thấy có thể phải có chiến lược khác nữa
là các cường quốc có hải quân mạnh, như Mỹ, có thể giúp củng cố
cho cuộc đấu pháp luật với vài sự đe dọa võ lực khả tín nào đó, như
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đưa hàng không mẫu hạm tới Biển Đông, gần các mẩu đất có tranh
chấp.
II. Ảnh hưởng của Bản án 2016 đối với việc định nghĩa tình trạng
pháp lý của các mẩu đất ở Trường Sa và có thể cả ở Hoàng Sa.
Bản án ngày 12 tháng 7, 2016 giải thích như sau về đặc tính của các
mẩu đất tại Trường Sa: tất cả các mẩu đất đó thì (a) hoặc là đá
(rocks) (tức là thực thể nổi trên mặt nước lúc thủy triều lên cao,
nhưng không phải là đảo theo định nghĩa của UNCLOS, tức là khi ở
trong trạng thái thiên nhiên nguyên thủy, nó có nước ngọt và động,
thực vật cho con người có thể sống trong một nền kinh tế tự chủ),
(b) hoặc là các thực thể chỉ thấy nhô lên khi thủy triều xuống hoặc là
chìm khi nước lên. Đá thì có lãnh hải 12 hải lý bao quanh, nhưng các
thực thể chìm hay chỉ thấy lúc nước xuống thì không có lãnh hải đó.
Đó là nguyên tắc luật pháp: “đất ngự trị biển”. Chắc hẳn định nghĩa
pháp lý này của Tòa án cũng áp dụng cho các đá và đá chìm ở Hoàng
Sa. Do đó chúng tôi đề nghị là Việt Nam nên khởi động một vụ kiện
tại Tòa Trọng tài, y như vụ Phi Luật Tân, để xác lập tình trạng pháp lý
của các thực thể ở Hoàng Sa – mà Việt Nam vẫn tuyên nhận chủ
quyền, chống sự xâm lược của Trung Quóc đã từ nhiều năm, trong
đa số các thực thể đó – đều là đá, chứ không phải là đảo.
Khi Tòa tuyên bố là không thực thể nào ở Trường Sa là có thể cho
con người cư ngụ được trong trạng thái thiên nhiên, thì hệ luận là
không thực thể nào là đảo theo định nghĩa trong UNCLOS, mà có thể
hưởng được Vùng Kinh tế Đặc quyền (Exclusive Economic Zone, EEZ)
có bề rộng 200 hải lý.
Lời giải thích, tuyên nhận này của Tòa có hậu quả là bác bỏ giá trị
pháp lý, thực ra không có, của luận cứ Trung Quốc vẫn đưa ra để gây
tranh chấp: đòì hỏi vô căn cứ pháp lý là có một vùng Thềm lục địa
hay Vùng Kinh tế Đặc quyền rộng 200 hải lý tính từ Đường cơ sở của
các mỏm đá, mà Trung Quốc tự định nghĩa là đảo.
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Trong hai Hội thảo Quốc tế ở Quảng Ngãi, 2013 và Đà Nẵng, 2014,
chúng tôi đã đưa ra trong các bài tham luận cái đề nghị giống như
tuyên phán năm 2016 của Tòa Trọng tài, để tiến tới một giải pháp
trong đó gỉam được tranh chấp do yêu sách đòi quá đáng một vùng
biển rộng hơn là 12 hải lý của lãnh hải (territorial sea):
[For Paracels] We can ask the Arbitral Tribunal of the Law of the Sea
to use the compulsory procedure to interpret and apply UNCLOS,
(articles 186, 288) and to issue a declaratory judgment to the effect
that all land features in Paracels, such as Tri Ton, or even Woody, do
not satisfy the conditions for qualification as islands in accordance
with article 121 of UNCLOS. Islands must, in their original state of
nature, have adequate conditions for human habitation and self‐
sustaining economy (such as soft water, food raised or planted
locally – if only coca‐cola is available for drinking, as a Malaysian
scholar joked, then it is not island). If not island, then a land feature
can only be a reef or rock (article 121, section 3). If only a rock, it has
no exclusive economic zone or continental shelf, but only the 12‐
mile territorial sea (article 121, section3). If island, the land feature
would then have territorial sea, contiguous zone, exclusive economic
zone, and continental shelf. In front of the Arbitral Tribunal of the
Law of the Sea, Vietnam can sue under the compulsory procedure to
drag China into the tribunal which would interpret and apply
UNCLOS (articles 286, 288) and hear Vietnam’s presentation of
historical evidence of many centuries on the necessity of Hoang Sa
flottilla to bring soft water and food on its expeditions to Hoang Sa,
and then to withdraw back to the mainland for not being able to live
there all year round, in a self‐sustaining economy. Therefor, at the
present moment, China cannot ask for the status of island for any
land feature in Paracels, despite its construction of artificial
structures thereon, or for any recognition of exclusive economic
zone and continental shelf emanating from any land feature in
Paracels.
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[Về Hoàng Sa] Việt Nam có thể xin Tòa án Trọng tài Quốc tế về Luật
Biển, theo thẩm quyền bắt buộc về giải thích và áp dụng UNCLOS
(điều 186, 288), ra một Bản án tuyên nhận (declaratory judgment)
rằng tất cả các hòn như Tri Tôn hay ngay cả Phú Lâm tại Hoàng Sa,
đều không hội đủ điều kiện để là đảo theo định nghĩa của Điều 121
của UNCLOS. Đảo phải là nơi mà trong trạng thái thiên nhiên nguyên
thủy, có đủ điều kiện hỗ trợ cho đời sống con người và một nền kinh
tế tự túc (như có nước ngọt, thực phẩm nuôi và trồng tại chỗ – nếu
“chỉ có cocacola thay nước” như một học giả Malaysia nói đùa, thì
không phải là đảo); không đủ điều kiện là đảo thì chỉ có thể là đá
(reef, rock) theo khoản 3 của Điều 121. Và nếu là đá thì không có
Vùng Đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa ở chung quanh, mà chỉ có
lãnh hải 12 hải lý (theo khoản 3, Điều 121). Còn nếu là đảo thì có các
vùng nước chung quanh như lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải
(Contiguous Zone), Vùng Đặc quyền Kinh tế và Thềm lục địa giống
như lục địa vậy. Trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về Luật Biển, Việt
Nam có thể theo thủ tục bắt buộc (compulsory procedure) để kéo
Trung Quốc ra tòa, mà yêu cầu tòa dùng thẩm quyền giải thích và áp
dụng UNCLOS (Điều 286 và Điều 288), để Việt Nam trình bày được
chứng cứ lịch sử của nhiều thế kỷ về hoạt động của đội Hoàng Sa
trước đây hàng năm đi ra quần đảo đều phải mang nước ngọt và
thực phẩm đi theo, rồi không sống quanh năm trong một nền kinh tế
tự túc được, và do đó, ngay bây giờ, Trung Quốc cũng không đòi quy
chế đảo cho Hoàng Sa được, và cũng không đòi Vùng Đặc quyền Kinh
tế và Thềm lục địa 200 hải lý cho Hoàng Sa được. Và do đó, vào năm
2014, Giàn khoan HD‐981 đã xâm phạm vào Vùng Đặc quyền Kinh tế
và Thềm lục địa của Việt Nam.
Chính những người Trung Quốc làm việc tại Hoàng Sa trong những
năm gần đây cũng phải công nhận là Hoàng Sa không đủ nước ngọt
do mưa cung cấp để con người có thể sống (nước giếng thì bị cứt
chim làm độc và do đó không uống được), mà cũng không có đủ rau
trái mà ăn, do đó phải ăn đồ hộp mang từ đất liền ra, và sau hết
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không có đất trồng trọt. Do đó, mỗi tháng, phải tiếp tế đồ ăn và
nước uống từ lục địa
(http://www.shtong.gov.cn/…/node839…/userobject1ai121797.htm.
(http://baike.baidu.com/view/28617.htm).
Mở rộng chiến thuật phản biện này sang các đá ở Trường Sa, mà
minh chứng tất cả các hòn ở đó đều là đá trong trạng thái thiên
nhiên trước khi xây các kiến trúc nhân tạo, thì có thể giảm thiểu
nhiều sự tranh giành chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển
Trường Sa, vì dù Trung Quốc có chiếm vài đá và đá ngầm, họ cũng
không thể đòi gì rộng hơn 12 hải lý lãnh hải quanh các đá đó (đá
ngầm cũng không tạo ra lãnh hải, có xây trên đó cũng không tạo
thành đảo, và chỉ quốc gia cận duyên mới có quyền xây trên đá ngầm
– Điều 60 UNCLOS), không thể đòi Vùng Đặc quyền Kinh tế và Thềm
lục địa xuất phát từ các hòn đá; và “Đường 9 đoạn” càng mất cơ sở
là có hòn đất nào đó để bám vào.
III. Hệ luận của Bản án đối với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Một khi đã mô tả các đặc tính vật lý của các đá, đá ngầm, hay đá nổi
lên lúc thủy triều xuống và định nghĩa tình trạng pháp lý của các thực
thể đất đai ở Hoàng Sa và Trường Sa, ta còn phải giải quyết vấn đề
này, là quốc gia nào có chủ quyền lãnh thổ trên các thực thể đó. Vấn
đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên các thực thể đất đai trong
hai quần đảo thì do Luật Quốc tế Cổ truyền hay Tục lệ quy định.
Trong hai Hội thảo Quốc tế trước đây, năm 2013 và 2014, chúng tôi
đã bàn về vấn đề này như sau:
“Claims of sovereignty over each land feature in the Paracels and
Spratleys must be based on the customary/traditional/ classical rule
of international law of the last 4 centuries on acquisition of territorial
sovereignty over land: a government wishing to establish a
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sovereignty claim over a land area has to assert, after discovery or
occupation, its intention to make such claim, and to continue
administering such area in peace, and if such land area is taken over
by another government through the use of force, it has to protest in
order to prevent the new authority to acquire sovereignty by
prescription, i.e. continuous and undisputed exercise of sovereignty.
The historical facts about Vietnam’s discovery and occupation of
Paracels, and also an unspecified number of land features in
Spratleys, dated back to centuries‐old Vietnamese historical records,
such as Phu Bien Tap Luc (Fronties Chronicles) of Lê Quí Đôn, while
Chinese historical records did not mention Paracels or Spratleys but
stopped at Hainan as the southernmost boundary of China; among
these Chinese records is the detailed Kiangsi emperor map of 1717
compiled by the French Jesuits, a copy of which, drawn by
J.B.Bourguignon, was recently donated by German Chancellor
Merkel to Chinese President Xi Jin‐ping. The Vietnamese historical
records under the emperors and under the French colonial rule show
Vietnam’s repeated assertions of sovereignty over and
administration of both Paracels and Spratleys (which were named
Hoang Sa and Truong Sa). Western travelers’ and Christian
missionaries’ writings also confirmed them.
During the existence of the two Vietnams from 1954 to 1975, the
role of asserting sovereignty over Paracels and Spratleys fell on the
Republic of Vietnam – RVN – which was entrusted with the
administration of Paracels and Spratleys, situated south of the
partition line of 17th parallel, by the 1954 Geneva Accords, which
was signed by a number of big powers, including by China, and by
the Democratic Republic of Vietnam represented by Prime Minister
Pham Van Dong himself.
But the most resounding assertion of Vietnam’s sovereignty over the
Paracels was the valiant sea battle the RVN navy fought on January
19, 1974 with China’s navy which was sent to occupy Hoang Sa – for
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a long time occupied and administered by Vietnam – after China’s
announcing sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa on January 12
and the RVN protested on January 16 with a request for the United
Nations Security Council to take action, which request was repeated
on January 20, for UN Security Council to hold an emergency
meeting. At the June 28, 1974 UN Conference on the Law of the Sea
in Caracas, the RVN repeated its claim of sovereignty over the
archipelagos and its protest against illegal occupation by China. On
September 24, 1975, at talks with a Vietnamese delegation on visit
to China, Vice‐Premier Deng Xiao‐ping admitted there was dispute
between China and Vietnam on the archipelagos and suggested
discussion to settle the problem.
Ever since the unification of the two Vietnams into one, many times
the successor state of Socialist Republic of Vietnam has protested
whenever there was an encroachment by China, by presenting
historical evidence on the sovereignty of Vietnam over Paracels and
many territories in Spratleys, in declarations or white papers, in the
years of 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988 (protesting
China’s declared incorporation of the archipelagos into Hainan),
1990, 1991, 1994 (protesting – not China’s territorial claim – rather
China’s signing agreement with Crestone permitting the latter to
survey in Vietnam’s continental shelf and exclusive economic zone),
2012 (protesting China’s overall plan for management of islands).
There was also action in defense of Vietnam’s sovereignty in 1988
when in supplying the Vietnamese navymen standing in defense
Vietnam‐occupied Giac Ma in the Spratleys, Vietnam suffered 64
casualties. All these words and acts claiming and defending
sovereignty make it impossible for China to erode Vietnam’s
sovereignty by prescription.
During the crisis of the oil rig HD‐981, from May to July 2014,
Vietnam brought to the area surrounding the rig many fishery
inspection vessels, the maritime police or coast guard, to demand
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withdrawal of the oil rig, so as to preserve sovereignty and sovereign
rights. Vietnamese fishermen continued to fish in the proximity,
despite the harassment of the Chinese vessels, keeping a safe
distance to avoid armed clash, with the purposes of earning their
livelihood and asserting national sovereignty in a self‐controlled
manner.
This maneuver to preserve Vietnamese sovereignty by words and
deeds has kept intact the claim of Vietnam over Paracels and
Spratleys and avoided its erosion”.
Sự xác lập chủ quyền đối với từng thực thể lãnh thổ trong Vùng
Hoàng Sa và Trường Sa này phải dựa vào quy tắc thủ đắc chủ quyền
lãnh thổ của Luật Quốc tế Truyền thống hay Thông lệ của 4 thế kỷ
qua: một chính quyền của một quốc gia muốn xác lập chủ quyền trên
một vùng đất đai thì phải tuyên bố ý định đó, sau khi khám phá hay
chiếm hữu đất đai đó, và liên tục quản lý trong hòa bình, và nếu bị
một chính quyền khác dùng võ lực chiếm mất, thì phải phản đối để
không cho quyền lực mới đó thủ đắc chủ quyền bằng thời hạn tiêu
diệt, nghĩa là có một thời gian mà chủ thể quyền lực mới thi hành
chủ quyền liên tục mà không ai phản đối.
Các bằng chứng về các sự kiện lịch sử trong câu chuyện Việt Nam
khám phá và chiếm ngụ Hoàng Sa, và một số thực thể đất đai ở
Trường Sa, thì đã được ghi trong các tài liệu lịch sử Việt Nam có từ
nhiều thế kỷ, nhu cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quí Đôn. Trong khi đó
thì tài liệu lịch sử Trung Quốc không nói tới Hoàng Sa và Trường Sa
mà dừng lại ở Đảo Hải Nam là vùng đất Cực Nam của Trung Quốc;
trong số tài liệu đó, phải kể Bản đồ Chi tiết năm 1717 đời Vua Khang
Hy của Nhà Thanh, do các linh mục Dòng Tên Pháp sưu tập, mà một
bản do J.B. Bourguignon vẽ đã được Thủ tướng Đức Merkel gần đây
tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tài liệu lịch sử của Việt Nam
thời các vua chúa và thời Pháp thuộc cho thấy Việt Nam liên tục xác
lập chủ quyền và quản lý Hoàng Sa và Trường Sa. Các sách viết bởi
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các du khách Phương Tây và các nhà truyền đạo Thiên Chúa Giáo
cũng xác nhận như thế.
Trong thời kỳ có hai nước Việt Nam, từ 1954 đến 1975, thì vai trò
khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa rơi vào tay Việt
Nam Cộng hòa, được trao nhiệm vự quản lý Hoàng Sa và Trường Sa,
chúng ở phía nam Vĩ tuyến 17, bởi Hiệp định Geneva 1954, Hiệp định
này do các cường quốc trong đó có Trung Quốc, và Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa (do Thủ tướng P. V. Đồng đại diện) ký.
Nhưng sự khẳng định mạnh mẽ nhất về chủ quyền Việt Nam đối với
Hoàng Sa là trận hải chiến can đảm mà các chiến sĩ hải quân Việt
Nam Cộng hòa đã tiến hành ngày 19 tháng 1, năm 1974 chống lại hải
quân Trung Quốc được gửi tới chiếm Hoàng Sa – từ lâu do Việt Nam
chiếm đóng và quản trị – trận này xảy ra sau khi Trung Quốc tuyên
bố chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa vào ngày 12 tháng 1 và
Việt Nam Cộng hòa phản đối ngày 16 tháng 1 với lời yêu cầu Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp, lời yêu cầu được nhắc lại
ngày 20 tháng 1, mong Hội đồng họp khẩn. Đến khi Hội nghị Luật
Biển của Liên Hiệp Quốc họp ở Caracas ngày 28 tháng 6, 1974, Việt
Nam Cộng hòa nhắc lại lời xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo và
lời phản đối Trung Quốc xâm chiếm bất hợp pháp. Ngày 24 tháng 9,
1975, khi một phái đoàn Việt Nam qua Trung Quốc, Phó Thủ tướng
Đặng Tiểu Bình công nhận là có tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt
Nam về hai quần đảo và khuyên hai bên thương thảo để giải quyết
vấn đề.
Sau khi thống nhất đất nước, CHXHCN Việt Nam, kế quyền Việt Nam
Cộng hòa về các quần đảo, đã nhiều lần phản đối sự xâm chiếm của
Trung Quốc. Liên tục nhiều năm, Việt Nam đã phản đối và đưa ra các
chứng cứ lịch sử về chủ quyền, trong lời tuyên bố hay các Bạch
thư (Sách trắng) vào các năm: 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984,
1988 (phản đối Trung Quốc tuyên bố sát nhập hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa vào đảo Hải Nam), 1990, 1991, 1994 (phản đối
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Trung Quốc ký hợp đồng với hãng Crestone cho phép thăm dò trong
Thềm lục địa và Vùng Kinh tế Đặc quyền của Việt Nam), 2012 (phản
đối Trung Quốc đưa ra chương trình quản lý các đảo, trong đó có hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Việt Nam cũng phải đổ máu bảo
vệ chủ quyền ở Gạc Ma năm 1988 khi đem đồ tiếp tế đến cho các
chiến sĩ bảo vệ hòn đá đó, mà Trung Quốc tàn sát 64 chiến sĩ hải
quân khi họ đang lội nước ngang lưng. Trong vụ Giàn khoan HD‐981
từ tháng 5/2014 đến tháng 7, Việt Nam đã đưa tàu kiểm ngư và tàu
cảnh sát biển tới vùng biển nơi HD‐981 đang hoạt động trái phép để
bảo vệ chủ quyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Ngư dân
Việt Nam vẫn tiếp tục đánh cá ở gần đó, mặc dù bị các tàu Trung
Quốc bao vây nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn, hầu tránh
xung đột võ trang, vừa để mưu sinh, vừa để bảo vệ chủ quyền với sự
tự kiềm chế, mặc dù Trung Quốc rất hung hãn, dùng võ lực, đâm tàu
Việt Nam và dùng súng nước tấn công tàu Việt Nam. Các lời phản đối
và hành động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển
Hoàng Sa trong vụ Giàn khoan HD‐981 càng cho thấy chủ quyền Việt
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vùng biển chung
quanh luôn được duy trì, không hề bị xói mòn.
Về các mỏm đá nổi trên mặt nước khi thủy triều ở mức cao, mà Việt
Nam đã quản lý trong thời gian lâu từ các năm 1975‐76 theo Luật
Quốc tế Truyền thống, trước khi có Công ước Luật biển 1982, dù
rằng một số ở trong Thềm lục địa hay Vùng Đặc quyền Kinh tế của
Phi Luật Tân, thì Việt Nam có thể xây trên các mỏm đá, vốn là vùng
đất nổi trên mặt nước trong trạng thái thiên nhiên (chứ không chìm
dưới mặt nước), và tình trạng pháp lý của chúng không có gì thay
đổi, và do đó, Việt Nam tiếp tục có chủ quyền lãnh thổ đối với các đá
này theo Luật Quốc tế Truyền thống – vì Phi Luật Tân, nước cận
duyên gần nhất, theo UNCLOS, chỉ có quyền chủ quyền về tài nguyên
(sovereign rights) trong Thềm lục địa và Vùng Kinh tế Đặc quyền, chứ
không có chủ quyền lãnh thổ (sovereignty over land territories) ở các
vùng biển đó.
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Nhưng các thực thể chìm, hay chỉ nổi lên khi mức thủy triều xuống
thấp, thì có tình trạng pháp lý khác: Việt Nam, và cả Trung Quốc,
không thể xây cất các cấu trúc trên các thực thể đó ở trong Thềm lục
địa 200 hải lý của Phi Luật Tân, vì các thực thể đó là một phần của
đáy biển trong Thềm lục địa của Phi trong đó Phi có quyền chủ quyền
về tài nguyên (nhưng Phi cũng không có chủ quyền lãnh thổ).
Nhưng liệu có cái biệt lệ nào cho nguyên tắc không có chủ quyền
lãnh thổ của các quốc gia đối với các đá chìm, mà một vài quốc gia có
thể viện ra với lý do biệt lệ chủ quyền đó là quyền thủ đắc (acquired
rights) trong quá khứ? Thí dụ: liệu Việt Nam có thể lý luận hay không
như sau: Các thực thể ngầm mà Việt Nam đã chiếm ngụ từ các năm
trước khi có UNCLOS, 1982, và quản lý liên tục và xây cất thêm cho
chúng nổi trên mặt nước, mà không chìm nữa, từ các năm xa xưa đó
cho đến năm có UNCLOS 1982, thì các thực thể đó có thể coi là lãnh
thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam, chiếu theo Luật Quốc tế Cổ
truyền, hay không? vì UNCLOS không thể áp dụng hồi tố cho các
quyền và tình trạng đã thủ đắc của Việt Nam? Các lãnh thổ nổi trên
mặt nước đó của Việt Nam, có trước 1982, phải chăng phải có lãnh
hải 12 hải lý?
Vấn đề sau chót là Vùng Nhận dạng Phòng không ADIZ. Quốc gia nào
không có chủ quyền lãnh thổ trong một vùng đất nào đó, dù là đá,
thì không có quyền pháp lý lập vùng ADIZ (Air Defense Identification
Zone) ở trên cái vùng đất đó, theo Luật Liên Hiệp Quốc. Đó là lập
luận mà các nước Đông Nam Á hay các quốc gia khác có thể đưa ra
chống lại lời yêu sách cuả Trung Quốc đòi quyền lập ADIZ trong vùng
Trường Sa.
IV. Kết luận
Hậu quả thực tế của Bản án Trọng tài có thể là Trung Quốc và các
nước khác không có làm gì để thay đội nguyên trạng, như rút lui khỏi
các mẩu đất đá họ đã chiếm ngụ hay chiếm thêm các thực thể khác,
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và cùng lắm là củng cố những gì họ đã chiếm bằng cách củng cố các
cấu trúc trên đó. Trung Quốc không còn nhắc đên chủ quyền dựa
trên Đường chữ U, và đang cần một thời gian để lấy lại thể diện, và
hình như chỉ đặt hy vọng vào kế họach khác, là khi củng cố các thực
thể đá họ đã chiếm, thì sẽ biến chúng thành đảo có 12 hải lý lãnh hải
và có thể có 200 hải lý Vùng Đặc quyền Kinh tế. Hy vọng này cũng
không có căn bản theo UNCLOS, vì phải là đảo trong trạng thái thiên
nhiên nguyên thủy mới có vùng Thềm lục địa và Đặc quyền Kinh tế
200 hải lý. Vì thế các nước khác cũng chẳng cần làm gì quá, mà làm
mất mặt dân chúng Trung Quốc mà họ đang bị lãnh đạo khích động
với chủ nghĩa quốc gia quá khích. Việc khuyến cáo chuẩn bị một vụ
kiện của Việt Nam để xác lập tính cách đá, không phải là đảo, của các
thực thể ở Hoàng Sa và Trường Sa, là cốt giảm căng thẳng, căng
thẳng bắt nguồn từ khuynh hướng tham lam quá mức, trái luật quốc
tế, về Thềm lục địa và Vùng Đặc quyền Kinh tế, và về các hệ luận về
quyền khai thác tài nguyên cá, dầu khí, và khoáng sản cho mọi dân
tộc quanh Biển Đông; và do đó Việt Nam có thể cắt nghĩa cho cộng
đồng quốc tế là Việt Nam muốn đóng góp vào hòa bình trong khu
vực Biển Đông.
Phải công nhận đã từ rất lâu, có lẽ từ 1988 khi chiếm Gạc Ma, Trung
Quốc không chiếm thêm thực thể đá đất nào mới. Về phía các quốc
gia khác có quyền lợi chống bá quyền Trung Quốc, thì trong hơn một
năm nay, 2017‐2018, Hoa Kỳ đã thực hiện, cùng với một số nước
đồng minh như Anh, Úc, các vụ hải hành xác nhận tự do hàng hải
(Freedom of navigation operations – FONOPS) đi sát vào các mỏm đá
ở Trường Sa và Hoàng Sa. Ngay cả Pháp và Nhật cũng biểu lộ quyết
tâm bảo vệ an ninh và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông và sẵn
sàng can thiệp chung khi tình thế đòi hỏi (Theo tin Nikkei trước khi
lên đường sang Tokyo ngày 26/01/2018, Bộ trưởng Florence Parly
của Pháp cho rằng Pháp‐Nhật cần biểu lộ quyết tâm bảo vệ an ninh
và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông và sẵn sàng can thiệp chung
khi tình thế đòi hỏi. Lên án chiến lược của Trung Quốc đặt quốc tế
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trước “chuyện đã rồi”, nữ Bộ trưởng Pháp cảnh cáo: Không phải cứ
cắm cờ ở nơi nào đó, thì nơi đó đổi chủ).
Nhưng ta vẫn thấy có vài vụ Trung Quốc tiếp tục củng cố các cấu trúc
trên vài thực thể đá đã chiếm, mà không gặp sự phản ứng thực tế
nào như Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng
Mỹ Mathis đã dọa, và Trung Quốc dùng đòn chiến tranh tâm lý chống
Viêt Nam như yêu cầu hãng dầu REPSOL của Tây Ban Nha ngưng
dùng giàn khoan để khai thác lô dầu 136/03 (ngưng vào giữa năm
2017) và lô 07/03 (ngưng vào tháng 3/2018) trong Thềm lục địa của
Việt Nam. Muốn Trung Quốc nể vì, cần tránh dùng các hãng của
nước nhỏ như Tây Ban Nha, mà cần bám chặt các hãng dầu của Mỹ,
Ấn, Nhật, Úc, vì đằng sau các hãng dầu khí đó là có các cường quốc
ngáo ộp đó, để gián chỉ – deter – Trung Quốc (Làm sao Tàu dám vượt
mặt hải quân Mỹ mà phá giàn khoan có Mỹ đầu tư?).
Về việc bảo vệ dân chài Việt Nam, Hội Nghề Cá cũng phản đối và yêu
cầu hải giám giúp đỡ hành nghề cá. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm
22/03/2018 đã tuyên bố bác bỏ lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông mà
Trung Quốc lại đơn phương ban hành, cho rằng quyết định đó vi
phạm luật pháp quốc tế.
Giáo sư Tạ Văn Tài
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Dorohiêm &Tôi
72 NĂM TÌNH BẠN
* TÍN HỮU ISLAM ĐƯỢC ĐA THÊ,
NHƯNG BẠN HIÊM ĐƠN THÊ VÀ NHÁT GÁI
Anh Phương Trần Văn Ngà
LỜI NÓI ĐẦU ‐ Sáng thứ bảy 5.1.2019 , Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cũng
cho biết tin bạn Hiêm đã ra đi bỏ lại gia đình, con cháu và bạn bè. Tôi
vội tìm được hình Hiêm, tương đối còn rõ.
Hai anh em ruột Dohamide và Dorohiêm không những nổi tiếng
trong cộng đồng người Chăm và người Việt ở Châu Đốc mà còn nổi
tiếng khắp mọi nơi có người Chăm định cư ở hải ngoại. Với tác phẩm
có tầm vóc lớn trên quốc tế và cộng đồng Champa là cuốn biên khảo
công phu Bangsa Champa ‐ Tìm Về Cội Nguồn Cách Xa, xuất bản trên
dưới 8 năm. Đây có thể nói là gia phả của dân tộc Chăm theo đạo
Islam, hệ phái Sunni, sinh sống trên hàng chục làng xã của tỉnh Châu
Đốc, dọc theo từ gần thượng nguồn sông Hậu chạy ngang qua tỉnh lỵ
Châu Đốc. Người phụ nữ Chăm với bàn tay mềm mại khéo léo dệt tơ
lụa thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt, luôn làm việc
trong môi trường mát mẻ nên da phụ nữ Chăm (chưa chồng) rất
đẹp, không bị cháy đen như giới đàn ông chuyên về nghề ngư nghiệp
và nông nghiệp dang nắng dầm mưa cả ngày ngoài trời. Người Chăm
Islam không ăn thịt heo, ăn thịt bò và dê là thực phẩm chính của họ.
Khi tôi dạy học và chạy bộ mỗi sáng 12 cây số từ nhà đến Lăng Thoại
Ngọc Hầu ‐ Núi Sam ‐ Châu Đốc và trở về, cần uống sữa để có thêm
sức mà lại là sữa dê của "người Chà" Châu Giang "bỏ mối" từ sáng
sớm lúc 4 giờ. Chắc bạn Hiêm của tôi cũng vậy, thích uống sữa dê và
ăn thịt dê từ bé mà lớn lên lại không biết "dê" mới là ngộ. Hiêm đến
nhà tôi ở Châu Đốc, tôi mời ăn cơm có làm gà hay vịt, Hiêm bảo để
Hiêm cắt cổ Hiêm mới ăn được. Ở Mỹ, người đạo Islam muốn ăn thịt
bò, dê hay gà vịt làm sao tự mình giết súc vật mới ăn được, chắc đạo
Islam có thay đổi luật? Tôi thắc mắc, tín hữu Islam (hay Hồi Giáo nói
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chung) được phép có nhiều vợ cùng một lúc. Nhưng hai anh em của
bạn Hiêm lại khác, tôi biết chị Đỗ Hải Minh (người Việt ‐ con đại gia,
chủ rạp hát ở Châu Đốc) ghen dữ lắm, làm sao mà anh Minh dám hó
hé, tắt thuốc qua câu đi ăn vụng phở? Còn bạn tôi, Dorohiêm, tôi
cũng thấy chỉ có một vợ ‐ cô thư ký "riêng" của Hiêm. Khi vợ mất,
Hiêm bước thêm bước nữa, cưới một cô ở Việt Nam mang qua Mỹ,
các con của Hiêm không vui.
Dorohiêm, tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tốt nghiệp Ban Đặc
Biệt Cao Nguyên dành cho sắc dân thiểu số, năm 1960. Tất cả khóa
tham sự đặc biệt này đều được điều ra phục vụ tại các tỉnh địa đầu
giới tuyến Thừa Thiên ‐ Huế và Quảng Trị trong thời gian có phong
trào đấu tranh Bajaraka Fulro nổi lên ở vùng cao nguyên. Sau khi từ
miền Trung về lại Sài Gòn, Hiêm đi làm một thời gian và xin theo học
tiếp Khóa Đốc Sự Hành Chánh và từ đó thăng quan tiến chức về làm
việc tại Bộ Phát Triển Sắc Tộc và được tu nghiệp ở Anh,
Philippines...Ngoài chức năng công chức, Hiêm còn viết báo, làm thơ,
viết kịch, viết truyện và cùng anh Minh sưu khảo viết nhiều tác phảm
có giá trị về lịch sử, văn hóa, văn học của người Champa...Có thể gọi
anh em Minh và Hiêm là học giả và khiêm nhường một chút ‐ học giả
của cộng đồng người Champa trong và ngoài nước.
Dorohiêm và tôi đã là bạn thân thời tiểu học ‐ từ ấp Bà Bài tản cư ra
tỉnh lỵ Châu Đốc‐ năm 1947. Tôi học muộn, niên học 1947 ‐ 1948 mới
vào học lớp Ba trường tỉnh. Nay, tôi nhẫm tính, lớp Ba D có khoảng
trên 50 học sinh, không còn mấy người mạnh khỏe, vĩnh biệt thế gian
có thể lên đến 2 phần 3 (kể cả bên phía VNCH và theo CS). Những
người bạn còn sống đều trên tám mươi mà người bạn mới mất gần
đây nhứt ‐ 3.1.2019 tại thành phố Anaheim, miền Nam Cali, là bạn
Dorohiêm ‐ Đô Rô Hiêm, 82 tuổi.
Học lớp Ba D năm 1947, Hiêm cùng tôi ngồi chung một bàn, hai đứa
lại học khá, thân và hạp tánh, thích thơ văn và biết làm thơ luật
(Đường Luật) lúc Hiêm 10 tuổi, tôi 12 tuổi ‐ học luật thơ Đường với
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Thầy Khỏe (vợ Thầy Khỏe và các con kinh doanh buôn bán mắm nổi
tiếng ở Châu Đốc cho đến bây giờ ‐ năm 2019) ‐ Thầy Khỏe dạy thế
thầy Châu Văn Tính vài tuần , ngày nào thầy cũng giảng về niêm luật
thơ và bảo chúng tôi sáng tác để thầy sửa, tôi và Hiêm được Thầy
Khỏe "cưng" nhứt vì thích làm thơ. Tình bạn giữa tôi và Hiêm còn
kéo dài ở các lớp Nhì ‐ Nhứt đều học chung lớp, và thêm 1 hay 2
năm trung học đệ nhứt cấp (Collège de Chaudoc). Sau đó ,
DOROHIÊM
lên Sài Gòn
học, tôi ở lại
học tiếp hết
chương trình
đệ nhứt cấp
và sau đó đi
dạy học hơn
3 năm. Tránh
trời không
khỏi nắng,
tôi sợ thầy Phương đánh, lên lớp Nhì, trúng phóc
lớp Thầy Phương cũng lên dạy lớp Nhỉ, cũng như sợ lên lớp Nhứt gặp
thầy Nhựt và tôi cũng đưa đầu vào lớp Nhứt thầy Phan Văn Nhựt.
Nhưng, may, Đôrôhiêm và tôi thường được xếp đầu trong năm học
sinh xuất sắc, từ lớp Ba tới lớp Nhứt, nên không bao giờ bị đòn. Thầy
giáo và cha mẹ thướng dạy học trò và con cái bằng đòn, roi vì quan
niệm xửa xưa của các Cụ là thương con cho roi cho vọt, ghét con thì
cho ngọt cho bùi, nên tội nghiệp, trẻ con bị đòn nhiều hơn sau này.
Năm 1957, tôi không còn dạy tiểu học ở Châu Đốc nữa cũng lên Sài
Gòn học lại để thi lấy văn bằng Tú Tài Việt cũng khá vất vả vì học
chương trình Pháp nay đột ngột đổi chương trình Việt. Sự xui khiến
cũng là cơ may nữa là tôi ở trọ nhà người bạn ở khu lao động Nancy
(gần chợ Nancy), cách nhà Dorohiêm 2 hay 3 căn. Chúng tôi có cơ hội
hăm nóng tình bạn thời còn con nít nên tình bạn thâm giao kéo dài
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lâu cho tới bây giờ. Khi tôi dạy Trung học lại mướn nhà sau Bộ Lao
Động cũng gần khu Nancy nữa lại có dịp chúng tôi thêm gần gũi nữa.
Khi học lớp Ba D, tôi được lọt vào cặp xanh Thầy Châu Văn Tính tín
nhiệm cho giữ sổ ghi danh ghi điểm. Hồi đó, không có chỉ định hay
bầu chọn Trưởng Lớp như thời tôi dạy Trung học sau năm 1960. Học
sinh nào được thầy cho giữ sổ hay sai vặt hoặc được thầy gọi đến
nhà có việc gì đó, kể như là Trưởng Lớp vậy (ở tỉnh).
Tôi xin kể chuyện đời xưa ‐ Đầu tiên, niên học 1947 ‐ 1948, tại
Trường Nam Tỉnh Lỵ Châu Đốc, tôi được vào học lớp Ba A với thầy
Trịnh Văn Phương (nổi tiếng đánh phạt học trò ở lớp Ba ‐ lớp tư nổi
tiếng Thầy Mô, lớp Nhứt còn nổi tiếng khó khăn, phạt đánh học trò
còn dữ dội nổi tiếng cả trường là thầy Phan Văn Nhựt). Học lớp Ba A
được vài tuần, tôi được biết có lệnh của ông Hiệu Trưởng sẽ lập
thêm một lớp Ba nữa gọi lớp Ba D, ba lớp Ba ABC đã quá tải phải rút
bớt ra mỗi lớp khoảng 15 đến 20 học sinh cho vào lớp Ba D do thầy
Châu Văn Tính dạy.
(H: Bồ Đề Đạo
Tràng, ở giữa Thị
Xã Châu Đốc ‐ gần
bar Nam Hiệp nổi
tiếng hơn nửa thế
kỷ ‐ Bồ Đề Đạo
Tràng là biểu
tượng của Châu
Đốc về mặt tâm
linh và về văn hóa
ẩm thực có mắm.
Sau 30.4.75 cho
đến bây giờ, nuôi cá bè cũng là một biểu tượng khác về nền ngư
nghiệp phát triển của Châu Đốc. Còn vùng Thất Sơn kể từ Núi Sam
cho tới núi Tượng là vùng địa linh với nhiều di tích lịch sử, kỳ quan
trong ngành du lịch cấp quốc gia, Châu Đốc còn có 2 tôn giáo dân tộc
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là Phật Giáo Hòa Hảo và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ‐ Rất tiếc chế độ cộng
sản đã giết chết tên tỉnh Châu Đốc gần nửa thế kỷ ‐ Bao giờ Châu Đốc
trở lại tỉnh?)
Lúc bấy giờ, tôi đã 12 tuổi, ở nhà quê mới ra tỉnh, nhưng, cũng khá
dạn dĩ. Thật tình mà nói, ba lớp ABC, quý thầy thường lấy những học
sinh nào mà thầy cảm thấy học kém hay có cá tính, hiếu động... cho
ra đi khỏi lớp. Còn những học sinh được đánh giá tốt thì thầy không
đưa đi lớp Ba D. Trong danh sách học sinh chuyển sang lớp mới
không có tên tôi mà một người bạn giữ danh sách đó, may ngồi gần
tôi, tôi hỏi mới biết. Danh sách chưa gởi lên văn phòng Hiệu Trưởng.
Trong giờ ra chơi, Thầy Phương chưa ra khỏi lớp, tôi "bạo phổi" xin
Thầy Phương cho tôi sang lớp mới. Thầy hỏi tại sao con muốn đi qua
lớp D, tôi làm gan nói đại, con sợ Thầy quá, con sẽ học không được.
Thầy gật đầu, bảo anh giữ danh sách, đưa Thầy ghi thêm tên tôi (nếu
tôi nhớ không lầm, anh La Văn Được như Trưởng Lớp ‐ anh ruột của
Trần Hữu Danh, có vợ là chị Nguyễn Thị Bạch Mai, qua đời năm vừa
qua ở Paris ‐ anh em ruột lại khác họ ‐ cùng học 1 lớp Ba A ‐ Anh La
Văn Được cũng từng giữ chức vụ Không Đoàn Trưởng hay Không
Đoàn Phó của Sư Đoàn 3 Không Quân đóng ở Biên Hòa, cũng bị đi tù
sau năm 1975 và qua Mỹ diện HO, mất ở Atlanta, cách nay cũng trên
6 năm).
Dorohiem nhỏ hơn tôi 2 tuổi và anh Minh lớn hơn tôi 1 tuổi, Hiêm
sanh năm 1937 là em kế của anh Dohamide (Đỗ Hải Minh), sanh
1934, có cha là một giáo viên của tỉnh Châu Đốc, dạy học ở xã "Cỏ
Tầm Bon" (Kok Taboong ‐ nơi sanh trưởng của Dorohiêm), gần xã
Châu Giang, có nhiều người Chăm (hồi trước gọi là Chàm hay Chà
Châu Giang...). Cả hai anh em Dohamide và Dorohiêm đều có gen
học giỏi như 2 anh em La Văn Được và Trần Hữu Danh...Người Chăm
dù sanh ở Châu Giang ‐ Châu Phong ‐ Đa Phước ‐ Cỏ Tầm Bon ‐ Đồng
Cô Ky... đều được người Việt gọi chung là Chà Châu Giang. Tất cả
người Chăm ở Châu Đốc đều theo đạo Islam, hệ phái Sunni, rất hiền
lành, lương thiện, một chi nhánh của đạo Islam của Mã Lai, không
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quá khích ‐ không theo khủng bố ISIS ‐ như nhiều tín hữu Hồi Giáo ở
Trung Đông. Bạn Dorohiem, học trung học cùng trường Collège de
Chaudoc với tôi, một hay hai niên học, Hiêm lên Sài Gòn học tiếp để
thi bằng Brevet Premier Cycle (như văn bằng Trung Hoc Đệ Nhứt
Cấp) và Tú Tài . Hiêm xin vào làm việc ở quận 2, sau đó, Hiêm xin vào
học Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ‐ Ban Đặc Biệt Cao Nguyên dành
cho sắc dân thiểu số, tốt nghiệp với ngạch trật là Tham Sự.
Khi tôi lên Sài Gòn tiếp tục
học lại năm 1957, may mắn,
tôi ở nhà người bạn cũng
cùng lớp với chúng tôi là bạn
Nguyễn Sanh Tiền (Phó Tỉnh
Trưởng Vĩnh Long ‐ đang
định cư ở Hòa Lan) ở khu lao
động, gần chợ Nancy, gần
nhà Hiêm, lại có dịp chúng
tôi gần gũi thêm. Hiêm rất
thương các em, lãnh lương
công chức, độc thân nên bảo
bọc nuôi dưỡng các em ở
chung nhà, ít nhứt là 3 em
trai tôi biết, hình như Hiêm
có 1 em gái và 1 chị gái nữa
lớn hoặc nhỏ hơn anh Đỗ
Hải Minh? Cha mẹ mất sớm,
nên Hiêm quán xuyến chăm
sóc các em. Đó là cái gương
huynh đệ như thủ túc mà
Hiêm đã làm tròn trách
nhiệm của người anh. Còn anh Minh, có vợ con, ở bên nhà vợ ở Gia
Định. Các em trai của Hiêm có thành lập Ban Văn Nghệ Hoa Phượng
và sau này, thập niên 60 và đầu thập niên 70, Ban Văn Nghệ này
được xem là một vài Ban Văn Nghệ chánh của Bộ Phát Triển Sắc Tộc,
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khi ĐôrôHiêm giữ chức vụ Giám Đốc Nha Phát Triển ‐ Bộ này chỉ có 2
Nha: Nha Phát Triển (+ Giáo Dục) và Nha Hành Chánh ‐ Tổ Chức?.
Ngoài ra, Dorohiêm như là một Thứ Trưởng (Phụ Tá) Tổng Trưởng
Bộ Sắc Tộc, đại diện sắc tộc Champa cho đến ngày cuối cùng
30.4.1975. Ban Văn Nghệ do đứa em kế Hiêm là Hoàng Phương quán
xuyến, còn về chi tiền mua nhạc cụ hay các cái khác là do Hiêm lo cho
các em. Hiêm rất sính văn thơ, viết báo, viết kịch ngắn cho Ban Văn
Nghệ diễn ‐ Hiêm chính là ông Bầu, linh hồn của Ban Văn Nghệ Hoa
Phượng, Tôi có dự khán nhiều buổi văn nghệ tại Bộ Phát Triển cũng
như tôi mượn Ban Văn Nghệ Hoa Phượng lo về âm thanh, ca hát và
có vài vũ điệu Champa khi tôi tổ chức Ngày Họp Mặt Đồng Hương
Châu Đốc quy mô lần đầu tiên ở Sài Gòn tại khách sạn Mondial 14
tầng, đường Phạm Ngũ Lão, năm 1971 hay 1972, của anh Hồ Thế
Nhu, đại gia (gốc xã Đa Phước, Châu Đốc, em rể của Dân Biểu
Nguyễn Tấn Đời‐Tín Nghĩa Ngân Hàng ‐ Anh Nhu chết trong tù cộng
sản sau 1975).(H: Dorohiêm không có mang kiếng ‐ bên phải ‐ chụp
trước khi Hiêm đi nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị ‐ khoảng năm 1960).
Nhắc lại chuyện xưa, tôi vô cùng ngưỡng mộ mến phục người bạn
hiền Dorohiêm về ngôn ngữ Anh Pháp Chăm Việt đều thông suốt
cũng viết báo, sáng tác thơ, viết kịch Hiêm đều có khiếu có tài. Nếu
so sánh, anh Minh thì quảng bác về nghiên cứu hơn Hiêm. Còn về
văn chương, anh Minh khó theo kịp Hiêm. Có thể nói anh Minh và
Hiêm là học giả cũng không ngoa.
* Bạn Hiêm đã về với cát bụi, tôi xin phép bạn tiết lộ chuyện "nhát
gái" của bạn ta vào bậc cao thủ khi còn độc thân đang học Học Viện
Quốc Gia Hành Chánh (khoảng năm 1958 ‐ 1960), chàng mê một
người đẹp tên M. (bây giờ đang cùng ở Sacramento như tôi), nhà ở
gần văn phòng Cảnh Sát Công Lộ, đại lộ Trần Hưng Đạo ‐ cô này tuổi
vừa qua đôi tám, rất trẻ đẹp, biết bao thanh niên cở tuổi như chúng
tôi hay lớn, nhỏ hơn vài tuổi, lạng qua lạng lại tán tỉnh người đẹp, đi
lòng vòng mà ít có chàng trai nào dám vào nhà như Hiêm. Thế mạnh
của Hiêm, là bạn thân với người anh ruột LSĐ (là nhà thơ hiện ở
Sacramento ‐ thân với tôi) của cô M nên Hiêm muốn ghé nhà cô M.
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bất cứ lúc nào cũng có lý do ‐ Hiêm đoán là người đẹp đã đi học về
đến nhà rồi. Mục đích chính là chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô gái Bắc
Kỳ bé nhỏ xinh xinh với nước da trắng hồng hấp dẫn. Câu nói đầu
tiên của chàng là đến tìm LSĐ, bạn học lớp đệ nhị, nói vậy mà không
phải vậy, chàng chỉ muốn gặp M để nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ
ngọt xớt của gái Bắc Kỳ mới di cư vào Nam vài năm. Hiêm thú thật
với tôi, Thay vì đạp xe dọc theo Đại lộ Trần Hưng Đạo, chàng lại đi
vào hẽm mỗi ngày ngang qua nhà nàng cho đến đường Phát Diệm lại
đạp ra đường Trần Hưng Đạo để đến Quận Nhì, gần rạp ciné Đại
Nam. Khi Hiêm học ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, cũng xẹt qua
nhà nàng, nhin được cửa nhà nàng đóng kín cũng đã khoái rồi. mà
tánh "nhát gái" nặng quá, nên vài tuần mới dám ghé nhà "giã bộ"
thăm LSĐ. Thật ra, Hiêm mê giọng nói, đôi bàn tay với các ngón tay
búp măng và trắng muốt của cô gái Bắc, chàng nói là muốn nắm tay
nàng hôn mạnh một cái mới đã thèm, nhưng không bao giờ dám có
hạnh động táo bạo đó. Khi có tôi ở gần nhà, Hiêm thường nói tôi "hộ
tống" chàng cho tim đở đập thình thịch khi đến thăm người đẹp
hàng tuần ít nhứt một lần. Tôi nghiệp cho thằng bạn hiền lành, nhát
gái mê người đẹp mà không tỏ tình làm sao người đẹp biết có thuận
tình hay không, chàng chỉ mê một chiều. Tốt nghiệp Học Viện Quốc
Gia Hành, được Bộ Nội Vụ cấp Sự Vụ Lệnh đi nhận ra Quảng Trị, tôi
và các em của Hiêm tiển Hiêm ra ga xe lửa để chàng đi lên đưởng
nhận nhiệm vụ mới. Trước ngày đi xa, khỏi Sài Gòn, Hiêm còn nói
mầy đi với tao đến từ giã người đẹp, rất tiếc, hôm đó, mẹ người đẹp
cho biết, nàng đi chơi với bạn rồi, làm cho Hiêm tiu nghỉu rất tội
nghiệp, buồn năm phút và lặng lẽ nắm tay tôi rủ đi ăn kem, có lẽ lòng
của Hiêm lúc bấy giờ nóng phừng phừng vì không gặp được em, cần
ăn kem để hạ hỏa?
* Khi Hiêm nhận nhiệm vụ một quận có hằng hà VC chém vè ở lại
không tập kết ra Bắc như Hiệp Định Genève 1954 quy định. Triệu
Phong là quê hương của tên Tổng Bí Thư Lê Duẫn, đây là cái nôi VC.
Hiêm nói, làm việc rất căng, nơm nớp lo sợ VC nằm vùng ám sát nên
lúc nào Hiêm cũng kè kè khẩu súng lục mà Hiêm ký nhận từ Bộ Nội
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Vụ ở Sài Gòn. Nhưng, khi Hiêm đã lọt vào cặp mắt nhung của người
đẹp ‐ thơ ký quận ‐ làm dưới quyền Hiêm ‐ dù ở vùng sỏi đá, cô thư
ký lại có nước da trắng ưa nhìn và dáng dong dỏng cao quý phái nữa.
Theo lời Hiêm kể, lúc bấy giờ chàng hết sợ VC ám sát mà chàng lại
nép sát vào cô thư ký để được bảo vệ chắc ăn nhứt, lai được có
người "phục vụ" từ chăn màn chiếu gối cho đến ăn uống hay đi ra
khỏi văn phòng quận, nàng chọn người cận vệ cho chàng mà cũng
canh chừng chàng có léng phéng với ai khác?
Người chăm sóc và lo cho Hiêm đủ mọi thứ, khi hết hạn trấn thủ lưu
đồn ở Triệu Phong, được lệnh Bộ Nội Vụ trở về Sài Gòn. Khi đến
quận Triệu Phong một mình, khi rời Triệu Phong về Saì Gòn lại hai
mình, chàng làm đám cưới với người yêu và dẫn nàng về dinh ở gần
chợ Nancy, sanh con đẻ cái cũng kha khá. Khi Hiêm bị đi tù cải tạo, ra
tù khoảng hơn 10 năm ‐ vợ ở nhà nuôi đàn con và đàn em vẫn còn ở
chung. Với sự thiếu thốn, kham khổ và lao động cực nhọc kiếm cái ăn
quá vất vả, vợ Hiêm vướng bịnh lao phổi cũng từ hoàn cảnh đó, tôi
có đến thăm vài lần trước khi Hiêm về. Được biết, vợ của Hiêm vì bị
đau phổi nặng không cùng chồng con đi sang Mỹ diện HO, phải ở lại
Việt Nam và mất ở Sài Gòn. Tội nghiệp cho người vợ của quân nhân
công chức có chồng bị đi tù cộng sản, trăm
bề đau khổ khó khăn cho cuộc sống bị kỳ thị
ruồng ép đủ mọi thứ trong xã hội cộng sản.
Nay bạn Hiểm ra đi thanh thản về bên kia
thế giới, chắc chắn sẽ sum họp với người vợ
thân yêu của mình và kỷ niệm Triệu Phong ‐
Quảng Trị có cơ hội trổi dậy với hai người
bạn tình một thời lúc còn tình đẹp duyên ưa.
Xin chúc bạn ta ‐ Dorohiêm THƯỢNG LỘ
BÌNH AN cùng sống chung một mái nhà hạnh
phúc ở khu Nancy cũ ‐ Sài Gòn với người vợ thân yêu của bạn.@
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH
ĐỖ HẢI MINH & TANG QUYẾN
Gia đình Trần Văn Ngà‐Mai Thanh Truyết & gia đình các bạn thân
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* Nhân ngày sinh nhựt lần thứ 84 của tôi (10.1.1935 ‐ 10.1.2019), tôi
nhớ bạn hiền Đôrôhiêm, có làm 2 bài thơ để nhớ bạn và nhớ ơn Thầy
giáo Khỏe đã dạy chúng ta biết làm thơ Đường Luật:

HAY TIN BẠN DOROHIÊM RA ĐI (3.1.2019)

Bạn già! Hiêm thật đã ra đi!
Tử bịnh lão sinh có sá gì.
Danh vọng mang nhiều thêm khổ lụy,
Tiền tài như gió cũng chia ly.
Trên đời tay trắng hoàn tay trắng,
Xuống đất đâu còn được cái chi.
Bao chuyện sang nghèo đều vứt bỏ
Bạn về bến giác hết sân si.
(10.1.2019)

TỰ VẤN SINH NHỰT TUỔI TÁM TƯ (10.01.2019)

Nay tròn đủ tuổi tám mươi tư,
Khổ nhục đau buồn lại có dư.
Tủi hổ người thua cuộc chiến đấu,
Vênh vang đâu biết thực hay hư.
Quân nhân nam tử tròn đời lính
Tù tội đâu sờn thật đó ư!
Phản quốc, vì dân đều phải sống
Nhục vinh phân biệt thật vô tư. @
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BƠ VƠ TRONG MÙA GIÓ
Tranh của Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy ‐ Châu Đốc
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Kính chuyển
Để thay lời chia buồn. Anh Hải Triều tuy đã ra đi vĩnh viễn nhưng
để lại một di sản tinh thần, đó là tinh thần quốc gia
Ra đi trái đất nửa vòng
Mà thù xưa vẫn chất chồng đuổi theo.
Xin góp lời cầu nguyện cho hương linh anh.
Nhà Văn Quân Đội Hải Triều‐ Lê Khắc Anh Hào Đã Vĩnh Viễn Ra Đi ‐
Huỳnh Quốc Bình
“Anh Bình ơi, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết vừa báo qua email cho anh
em mình biết, anh Hải Triều đã qua đời rồi. Buồn quá anh Bình ơi”.
Đó là lời nói mà tôi nhận được qua cú điện thoại từ ông Đoàn Trọng
Hiếu, người có biệt danh là Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu, cho tôi
biết lúc tôi đang lái xe từ nơi làm việc về nhà vào tối hôm qua Thứ
Năm, ngày 6 tháng 12 năm 2018.
Tin tức về Nhà Văn Quân Đội Hải Triều, chủ bút báo Nguyệt San Việt
Nam tại Vancouver BC, Canada qua đời, khiến lòng tôi thật buồn. Tôi
có khá nhiều kỷ niệm với ông Hải Triều trong thời gian ông nhận lời
cộng tác thường xuyên với tôi trên chương trình hội luận chính trị
“Chúng Ta và Thời Cuộc” do tôi điều hợp hằng tuần trên làn sóng đài
Tiếng Nước Tôi tại Atlanta, GA và Đài Phát Thanh Việt Nam tại
Oklahoma City, để chống cộng.!
Về đến nhà, tôi mở email thì nhận được những dòng chữ tuy ngắn
nhưng có thể nói là “buồn thúi ruột” từ một số đàn anh mà tôi hân
hạnh được làm việc chung, qua các chương trình chống cộng trên làn
sóng phát thanh và báo chí.
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– Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết thông báo: “Xin thông báo, Hải Triểu ra đi
rồi các bạn ơi. Buồn quá”
– BĐQ Đoàn Trọng Hiếu than rằng: “Đường thì còn xa tận cuối chân
trời mà anh em mình cứ lần lượt nằm lại dọc đường.”
– Giáo Sư Ngô Quốc Sĩ còn buồn hơn: “Các bạn ơi! Anh Hải Triều ra
đi đột ngột quá. Chúng ta mất dần những tiếng nói đấu tranh trong
khi cộng sản còn thống trị đất nước! Thật buồn và lo cho tương lai
Việt Nam.”
Mới vài tuần trước, tôi có gọi thăm thì được người nhà ông cho biết
rằng ông mới vào bệnh viện trở lại, nhưng chắc không có gì đáng
ngại. Chúng tôi đã biết ông ngã bệnh từ lâu và tôi là người thường
thay quý anh em trong nhóm để liên lạc thăm hỏi và báo cáo tình
trạng sức khỏe của ông cho mọi người.
Sáng nay Thứ Sáu, 7 tháng 12 năm 2018 tôi thức dậy sớm và viết
mấy dòng như sau: “Buồn thật buồn. Nghe tin buồn và đọc mấy lời
than của quý anh lại càng buồn thêm. Mấy vị cao niên chống cộng
quyết liệt thì lần lượt ra đi, còn các bạn trẻ và những người mơ hồ về
VC, thì lại không hiểu tại sao có những người chống cộng… tới chiều
như thế.”
Thôi cứ để anh Hải Triều đi trước. Riêng anh em mình hãy cố nhớ câu
này để mà tiếp tục chống cộng: (God put me on this earth to
accomplish a certain number of things. Right now I am so far behind
that I will never die. – Bill Watterson). Xin phép tạm thoát dịch: Thiên
Chúa cho tôi xuống trần gian để hoàn thành một số công việc nhất
định. Nhưng cho đến nay, còn nhiều việc tôi vẫn làm chưa xong, cho
nên tôi sẽ không bao giờ chết.
Nhà Văn Quân Đội Hải Triều tham gia “Mạng Lưới Dân Tộc – Dân Chủ
– Hành Động” ngay từ những ngày đầu vào tháng Giêng năm 2017.
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Nhóm chủ trương gồm có: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Giáo sư Ngô
Quốc Sĩ, Nhà văn Hải Triều, BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và tôi là Huỳnh
Quốc Bình. Phía thành viên cộng tác thì có Nhà văn ThụyVi, nhà văn
Long Điền Vương Văn Giàu…
Cũng vào thời điểm ấy, chúng tôi đã song song thực hiện chương
trình phát thanh “Tiếng Dân Việt”
www.tiengdanviet.net.
Tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã có tất cả 63 lần hội luận chính
trị để phát thanh về trong nước. Cuộc hội luận đầu tiên có tiêu đề:
“Nước Đã Tràn Bờ”. Quý độc giả, thính giả và thân hữu có thể nghe
giọng nói của năm anh em chúng tôi, trong đó có Nhà Văn Hải Triều,
tại đây:
https://tiengdanviet.net/2017/01/14/tieng‐dan‐viet‐1‐nuoc‐da‐tran‐
bo/
Nhà Văn Quân Đội Hải Triều là cộng tác viên thường trực với cá nhân
tôi trên chương trình “Chúng ta và thời cuộc”. Có những vấn đề thời
sự nào cần phải nói gấp cho kịp thời gian tính, thì tôi chỉ cần gọi cho
ông biết trước vài mươi phút, ông không ngần ngại cùng với tôi lên
làn sóng phát thanh ngay lập tức. Có lần ông còn vui tính nói đùa:
“Tưởng gì chứ đục thằng VC là có tôi chơi liền…”
Ông đã cùng tôi thực hiện nhiều cuộc hội luận chính trị trên chương
trình “Chúng ta và thời cuộc”. Sau đây là một trong những chương
trình tiêu biểu mà ông và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu đã cùng tôi có những
nhận xét về cuộc đấu tranh chống cộng qua một đề tài: “Nhìn Về
Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước”. Quý độc giả và thính giả
có thể nghe giọng nói quyết liệt của ông tại đây:
https://huynhquocbinh.net/2017/02/15/audio‐nhin‐ve‐cuoc‐dau‐
tranh‐chong‐cong‐trong‐nuoc/
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Nhà Văn Quân Đội Hải Triều cũng từng bị chụp mũ là cộng sản, nên
ông đã tổ chức những buổi tập họp theo hình thức họp báo, để công
khai thách thức những kẻ chụp mũ ông là cộng sản có thể xuất hiện,
để giáp mặt với ông; nhưng rất tiếc họ không có mặt trong những lần
như thế. Ông có tặng cho tôi những DVD các hình ảnh đó.
Ngoài ra, năm 2009 ông cũng đã xuất bản một quyển sách có tên là
“Chụp Mũ”. Ông tặng cho tôi quyển sách này để tôi có thể hiểu thêm
về những mánh khóe mà kẻ gian đã chụp mũ ông như thế nào. Sách
dày 146 trang, với nhiều dữ kiện và các bài tranh luận, bút chiến vô
cùng phức tạp. Sách được mở đầu bằng các dòng thơ với bút hiệu Lê
Khắc Anh Hào:
Gươm thù phủ áo quốc gia
Bút nghiên cạn mực, gian tà bủa vây
Đời ta còn được bao ngày
Ngẩng lên thẹn mặt, cau mày núi sông
Ra đi trái đất nửa vòng
Mà thù xưa vẫn chất chồng đuổi theo.
Tháng Giêng 2017, chúng tôi cũng đã cùng ông thực hiện một
chương trình hội luận nói về tình trạng kẻ gian chụp mũ người chống
cộng là “cộng sản”. Quý độc giả và thính giả có thể nghe giọng nói
danh thép của ông tại đây:
https://huynhquocbinh.net/2017/01/17/chup‐mu/
Trong thời gian quen biết với ông, ít khi tôi nghe ông nói về “cái ta”
của ông. Khi viết bài này, tôi phải thu thập từ nhiều nguồn cho một
số dữ kiện liên quan đến cuộc đời và các sinh hoạt của ông, hầu cho
ai muốn tìm hiểu thêm về ông có dịp tham khảo. Nếu phần này có
điều chi sơ sót, xin mọi người thông cảm và cho chúng tôi có cơ hội
điều chỉnh.
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Nhà Văn Hải Triều tên thật là Lê Khắc Hai, sinh quán tại Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận. Từng theo học Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn. Tốt
nghiệp cử nhân văn khoa, Ban Báo Chí. Tốt nghiệp trường Bộ Binh
Thủ Đức khóa 23. Trước 1975 ông viết dưới các bút hiệu như Hải
Triều, Bắc Phong, Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào. Ông là Biên Tập Viên báo
Sóng Thần. Sau 1975, bị tù cải tạo 5 năm tại các trại Kà Tốt, Sông
Mao, Tham Văn, Bình Tu. Năm 1980 vượt biển tìm tự do. Ông ở trại
tỵ nạn Pulau Bidong 8 tháng và định cư tại Canada tháng Mười cùng
năm. Ông là Chủ Biên báo Lửa Việt, Nguyệt San Việt Nam tại Canada.
Ông có nhiều văn, thơ tranh đấu đã xuất bản. Ông thường xuyên
phát biểu trên các diễn đàn Paltalk với các tên lamsơn, bắctiến,
bắcphong.
Những tác phẩm Thơ của Lê Khắc Anh Hào đã xuất bản: Đường Tổ
Quốc 1998 – Sỏi đá còn hờn cơn quốc biến 1990 – Tự thuở vầng
trăng vỡ cuối nguồn 1997 ‐ Thắp lửa vào thơ 2000 (LKAH, Ý Yên,
Trần Thúc Vũ) ‐ Đoạn trường lưu vong 2004 ‐ Đêm đợi bình minh
2012 và Lục bát đen thời đại Hồ Chí Minh 2013 ‐ Chinh phụ ngâm
khúc Việt Nam Cộng Hòa/thời binh lửa.
Văn xuôi đã xuất bản: Vết hằn để lại nghìn sau 1997 (biên khảo) ‐
Chim non trong cơn bão 2001 (truyện) – Những trận đánh không tên
2003 – Vũng lầy văn báo hải ngoại 2004 – Mùa Xuân Đen (truyện, ký,
tản mạn), dày 248 trang, gồm 37 bài viết ở nhiều thể loại, mở đầu
bằng một hình ảnh buồn trong trí nhớ, ghi lại qua bút ký về người nữ
tù mà tác giả gặp khi bị giam cùng Trại Thẩm Vấn Phan Thiết.
Lần sau chót tôi trao đổi với ông qua email và điện thoại vào tháng 5
năm 2018. Ông cũng gởi cho anh em chúng tôi bài Thơ sau chót mà
ông sáng tác. “Nước mắt Thủ Thiêm!”
Từ Thủ Thiêm tới Nam Quan
Nam Quan đã mất, lệ tràn Thủ Thiêm
Mưa hay lệ đổ bên thềm
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Cửa nhà tan nát không kềm lệ sa!
Đời dân không cửa không nhà
Đời đảng ngôi báu gọi là quang vinh
Giải phóng hóa ra cực hình
Bóng ma cách mạng thất kinh cõi người!
Thành Hồ liệm tắt tiếng cười
Thủ Thiêm tan tác đất trời hận căm
Đảng Hồ ngự trị trăm năm
Ba miền Nam Bắc âm thầm ngục đen!
Dù từ bệnh viện mới về nhưng ông cũng quyết liệt nói với tôi là anh
em hãy cố gắng chờ ông thêm vài tháng, ông hứa sẽ trở lại để cùng
chúng tôi chiến đấu “chống cộng tới chiều”. Ông còn nói thêm: “Tôi
danh dự là tôi sẽ cùng với anh Bình và các anh em mình chiến đấu
chống cộng đến hơi thở cuối cùng…”
Nhưng rất tiếc anh đã “thất hứa”. Anh đã ra đi.
Tôi viết bài này để tưởng nhớ, để bày tỏ lòng kính trọng một nhà văn
nhà thơ, chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, người không còn
được cầm súng chiến đấu nhưng tiếp tục cầm viết để đánh cộng.
Em xin vĩnh biệt anh Hải Triều, ông anh khả kính, một chiến hữu, một
người bạn vong niên thật chí tình. Cầu xin Ơn Trên cho linh hồn anh
được vào chốn Vĩnh Hằng và an ủi những người thân yêu của anh
đang đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của anh. Vĩnh biệt anh!
Huỳnh Quốc Bình
(503) 949‐8752
Viết xong tại Salem, Oregon, USA vào lúc 11:30 giờ khuya Thứ Sáu,
ngày 7 tháng 12 năm 2018
Chút kỷ niệm về anh Hải Triều Lê Khắc Anh Hào.
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Tôi gặp anh Hải Triều vào năm1994 trong lần
PKB/LMDCVN/Vancouver BC tổ chức buổi gây quỷ cho PhongTrào
Thống Nhứt Dân Tộc &Xây Dựng Dân Chủ Việt Nam. Hôm đó anh Hải
Triều là thuyết trình viên trình bày Cương Lĩnh hoạt động của Phong
Trào. Chúng tôi gồm 10 ACE chiến hữu PKB/LMDCVN/ Washington
State từ Seattle sang Vancouver BC tham dự và ủng hộ.
Lúc anh Hải Triều đang trả lời các câu hỏi của quan khách, anh Hồ
văn Quí và niên trưởng Lê văn Khiêm nói với chúng tôi: "Thật là may
mắn các anh đã thuyết phục được anh Hải Triều..." Lúc bấy giờ
LMDCVN đang gặp khó khăn nội bộ khi PTTNDT được hình thành
trong Quốc Nội...và PKB/WA là một trong những cơ sở được "chiếu
cố" nhiều nhứt. Nhờ những bài viết về Phong Trào của anh Hải
Triều, anh Nguyễn Cao Tuấn, anh Lê Tấn Trạng… mà WA đã copy hơn
100 bản gởi tận tay cho đồng hương địa phương nên những đánh
phá LMDCVN/WA tạm thời dịu bớt. Cũng từ đó mỗi khi nhắc đến
PTTNDT là anh em chúng ta nhớ ngay đến nhóm chữ đặc biệt anh
Hải Triều đã "khai sanh" hầu giải thích vai trò của PTTNDT đối với
tiến trình dân chủ hóa VN : "Phương trình Nguyễn Ngọc Huy" hay
"những người yêu nước đi giữa 2 lằn đạn" ‐
Tôi và anh chị em Vancouver BC rất nhiều lần "vượt biên giới" sanh
hoạt chung công tác của LMDCVN, của Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy
hay của Đảng Tân Đại Việt suốt hơn 2 thập niên. Lần sau cùng tôi
sang BC là viếng Lễ Tang của anh Phạm Hy và được anh chị Hải Triều
giúp đở rất châu đáo. Anh may mắn có một người vợ hiền đảm đang
vừa là tri kỷ vừa là chiến hữu, đồng chí, luôn hổ trợ mọi mặt giúp anh
thực hiện hoài bảo của mình.
Là một nhà báo, nhà thơ và là nhà văn Quân đội với những sáng tác
phẩm đã được phát hành, anh còn là người rất sớm dùng truyền
thông Paltalk để chuyển tải tin tức và kết nối với quốc nội. Trươc khi
kết thúc phần chia sẻ anh thường pha trò bằng câu "thần chú" ếm
cho sụp lăng Ba Đình.
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Hai hôm nay trên Diễn Đàn Paltalk, chúng tôi nhắc đến "Lam Sơn 6"
và những thành quả mà anh đã cùng Cộng Đồng người Việt tỵ nạn
vùng BC phá vở các mưu toan nhuộm đỏ cộng đồng của bọn thi hành
Nghị Quyết 36 ở hải ngoại. Nổi bậc nhất là thắng lợi vào năm 2008
trong ngày diễn hành Văn Hóa Á Châu lần đầu tiên được tổ chức tại
Thành Phố Whitehorse ‐ thủ phủ của tỉnh bang Yukon (cực Bắc của
Canada‐tiếp giáp với tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ).
...Hôm nay ghi lại một vài kỷ niệm mà anh em WA hay cá nhân tôi đã
cùng anh chị Hải Triều thực hiện, chia sẻ công tác hoặc chứng kiến
suốt thời gian thăng trầm của đoàn thể.
Vì sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, tôi rất tiếc không thể có mặt đưa
tiển anh lần cuối, xin anh hãy thanh thản an giấc ngàn thu.
Nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh Phật tử Quảng Minh sớm
siêu sinh cỏi Tịnh Độ.
Thành Kính Phân Ưu cùng chị và Tang Quyến.
Trần Ánh Tuyết và các con.
Thưa quí đ/c,
Như An gởi lại Link bản tin của anh Hải Triều đăng vào lúc
4:00AM,ngày 05/8/2008 trên website vietnamdaily.com
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=44849
"Tin vui từ Whitehorse "Cờ bay! Cờ bay! trên thành phố Yukon"!
Quí đ/c vui lòng mở Link để xem nhiều hình ảnh trong ngày diễn
hành Văn hóa đầu tiên tại Whitehorse‐Yukon với phần tường trình
của anh Hải Triều.
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Xem xong bài tường trình chi tiết, người đọc có cảm nghỉ quả
thật đây là một chiến thắng của Cộng đồng tỵ nạn khắp Canada kéo
về yễm trợ cho Yukon . Cuộc đấu trí gay go chẳng khác nào anh em
binh sĩ QLVNCH chiếm lại thành Quảng Trị ngày trước.
Xem để nhớ về một chiến hữu, đồng chí, nhà văn Quân Đội vừa vĩnh
viễn giả từ anh em : Hải Triều Lê Khắc Anh Hào!
NGÀN THU AN GIẤC‐ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH!
TIN VUI TỪ TIỀN ĐỒN WHITEHORSE‐YUKON‐CANADA.
Toàn Thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Trên Thế Giới Chia Vui Cùng
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Whitehorse=2 0‐Yukon...
Cờ bay! Cờ bay!" trên thành phố Yukon"!
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=44849
(Thành phố Yukon" tức thành phố Whitehorse, thủ phủ Yukon,
Canada)
Hải Triều, Nhóm Nhà Văn Quân Đội.
Nếu so với Sydney trong Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tháng 7/08 vừa
qua ở Sydney, Úc Đại Lợi, thì trận chiến Cờ Vàng và Cờ Đỏ tại Yukon,
cực Bắc Canada giáp ranh Alaska, Whitehorse có dân số tổng cộng
khoảng 23 ngàn, trong đó người Việt tỵ nạn cộng sản định cư khoảng
vài chục gia đình với tổng số dân chừng khoảng 100, trong số đó có
cả vài chục đồng bào tỵ nạn cộng sản từ miền Bắc Việt nam, không
kể các cán bộ cộng sản từ Hà Nội sang Yukon kết hôn với người
Canada.
Những người tỵ nạn từ miền Nam hầu hết quen biết nhau thân tình
như người trong gia đình, sống an phận, hiền lành...trong số này có
gia đình anh Nguyễn Gia Hưng, một cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính
Trị QLVNCH, mà ngày nay anh em đặt cho cái tên dễ thương là ông
xã trưởng Việt Nam ở Whitehorse, Trong những ngày vừa qua, cộng
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đồng nhỏ bé Việt Nam ở đây bỗng như lên cơn sốt khi hay tin chính
xác là cờ đỏ sao vàng của VC sẽ chính thức xuất hiện trong "Lễ Hội
Whitehorse Heritage Festivaland Grand Marche" lần đầu tiên được
tổ chức tại thành phố này.
Qua sự vận động, sắp xếp và làm việc giữa vài người Việt cộng
sản/thân cộng từ miền bắc hiện sống tại Whitehorse làm việc hay có
quan hệ với Ban Tổ Chức Lễ Hội và sứ quán VC tại Ottawa, Canada,
trong một thời gian khá lâu, họ đã chuẩn bị âm thầm là chương trình
Lễ Hội chính thức sẽ có lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho cộng đồng tỵ
nạn VN, một sự sắp xếp áp đặt phi lý nhằm mục tiêu tuyên truyền
trên thành phố tuyệt đẹp nhưng heo hút này. Cộng sản hy vọng
thành đạt âm mưu này tại Yukon,
Trước nguy cơ bị một thiểu số cộng sản cô lập và nhuộm đỏ, một số
đồng bào và anh Nguyễn Gia Hưng đã vùng lên phản ứng để bảo vệ
chính danh tỵ nạn cộng sản của mình:
Chiến dịch cờ vàng được tung ra với lời báo động và kêu gọi khắp nơi
trên thế giới và Canada tăng viện lên Yukon cho một cuộc chiến
quyết liệt phải thắng, không thể bại...
Không kể những bài viết, email, báo động qua lạ icăng thẳng trên các
hệ thống truyền thông toàn cầu gửi các cơ quan Canada và BTC Lễ
Hội, quân tăng viện các nơi trên lãnh thổ Canada đã đổ về
Whitehorse:
‐ Từ Toronto đến gồm Tấn ( Chủ Tịch Hội CQN Ontario) và Phát ( Hội
Ái hữu Võ Khoa Thủ Đức Toronto)
‐Từ Calgary đến gồm cụ Phú 84 tuổi, BS Trương Hữu độ, chị Cẩm
Vân...
‐Đến từ Edmonton có anh Út ( đại diện Liên Hội Người Việt Canada),
anh Bường ( Liên Hội CQN Canada)
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‐và đến từ BC Canada có anh Phan Siêu (Chủ tịch CĐ Người Việt vùng
Greater Vancouver , Hải Triều (Nhóm Nhà văn Quân đội và Tổng Hội
Thủ Đức Hải Ngoại).
Ngoài ra còn một số anh em khác mà tôi không nhớ hết tên. Họ đã
đến Whitehorse từ những nơi xa hàng mấy ngàn cây số, gần nhất là
Vancouver cũng chiếm một đoạn đường khảng 2,500km. Vé máy bay
họ chi ra bằng tiền vé máy bay qua Úc châu, xấp xỉ 1,700 đô la!!!
Nhưng họ đã có mặt tại Yukon.
Với sự tăng cường từ Đông sang Tây Canada, một ban tham mưu
hổn hợp được thành hình trong vòng 24 giờ với các hoạt động liên
quan tới các cơ quan báo chí và truyền thông.
Phát‐Toronto lên trước anh em một ngày, đã làm việc với Đài CBC
Yukon.
Hải Triều lên sau một ngày đã được CBC phỏng vấn hôm thứSáu 1/8
với các câu phỏng vấn liên quan tới người Việt tỵ nạn về lá cờ.
Cả Phát và tôi đều khẳng định rằng người Việt tỵ nạn trên thế giới,
Canada nói chung và Yukon nói riêng đều giữ bản sắc tỵ nạn chính trị
của mình, đều giữ lá cờ truyền thống màu vàng 3 sọc đỏ, không chấp
nhận cờ đỏ sao vàng của cộng sản.
Trả lời câu hỏi chót quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn rằng họ‐
CBC biết là BTC Lễ Hội đã quyết định dùng cờ đỏ sao vàng trong ngày
diễn hành lễ Hội ( người của Hà Nội có chân trong BTC), vậy thì anh
và cộng đồng Việt Nam ở Whitehorse phản ứng ra sao trong ngày
Thứ Bảy, tức ngày diễn hành chính thức?
Hải Triều đã trả lời minh bạch:
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‐Không tham dự cuộc diễn hành nếu có cờ đỏ sao vàng, và chúng tôi
sẽ biến cuộc diễn hành của chúng tôi thành một cuộc biểu tình
protest. Cuộcphỏng vấn sáng Thứ Sáu này được phát thanh trực
tuyến vào lúc 7:45 phút sáng, 24 tiếng đồng hồ trước ngày diễn
hành. Và ngay sau đó, cùng ngày, chúng tôi đã liên lạc sở cảnh sát
Whitehorse thông báo về cuộc phản đối/biểu tình của cộng đồng
Việt nam.
Biểu tình phản đối ở Whitehorse là điều hiếm xẩy ra, và tình hình
căng thẳng này đã luân chuyễn đến BTC Lễ Hội , cảnh sát, các cơ
quan truyền thông và cả các vị đại biểu dân cử...
Trưa Thứ Bảy 2/8/08, đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt nam ở
Whitehorse với một rừng Cờ vàng, áo dài truyền thống phụ nữ, đàn
ông, trẻ em, cả các banners "Thanh You Canada"...đã có mặt sớm tại
địa điểm diễn hành trước hơn bất cứ phái đoàn nào. Chúng tôi quan
sát, theo dõi và không thấy dấu hiệu của nhóm có thể mang cờ đỏ,
và mọi kế hoạch đối ứng với tình thế có cờ đỏ đã trong tình trạng sẳn
sàng dập tắt nó.
Khi gần tới giờ phân phối cờ cho các phái đoàn các sắc dân diễn
hành, tất cả các sắc dân khác đều có cờ và bản in tên quốc gia mình,
riêng Viêt Nam thì không có. Thì ra trước sự có mặt hùng hậu của
cộng đồng Việt Nam tỵ nạn với rừng cờ vàng, BTC Lễ Hội đã mang lá
cờ đỏ sao vàng và tấm bản Việt Nam có in cờ đỏ sao vàng vô trong,
có lẽ họ sợ phản ứng quyết liệt của phái đoàn cờ vàng. Ban tham
mưu cờ vàng đã phát giác ra điều này, và cuối cùng BTC Lễ Hội đã
phải đồng ý dùng Cờ Vàng 3 sọc của chính phái đoàn Cộng Đồng Việt
Nam làm Cờ dẫn đầu quốc gia, dùng bản Việt nam mà cờ đỏ sao vàng
bị xóa mất bằng một vuông giấy trắng và thay thế bằng hình cờ vàng
ba sọc đỏ dán đè lên cờ đỏ sao vàng.
Sau cùng thì chương trình diễn hành bắt đầu, xếp theo vần, Việt Nam
đi chót. Thế nhưng, trước mắt đoàn người đứng hai bên đường xem
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Lễ Hội truyền thống, phái đoàn Cộng Đồng Việt nam cờ vàng rực rỡ
và nhiều nhất với các cụ Phú 84 tuổi, các trung niên và các em mặc
áo dài truyền thống, khăn đóng, chéo cờ vàng vắt chéo từ vai... và
banner "Thanh You Canada" tiến bước... đã nhận được những tràng
pháo tay nồng nhiệt nhất. Người Canada xem Lễ Hội rõ ràng dành
cho phái đoàn Việt nam ở vị trí hàng đầu trong ngày diễn hành Lễ Hội
truyền thống.
Cũng xin được nói thêm là nhiều người Canada và du khách ngoại
quốc từ Âu Châu có mặt ở Whitehorse đã xin các cờ nhỏ cầm tay
cùng flyer giải thích về lá cờ vàng. Họ có mặt trong rừng người, và đã
làm cho hình ảnh lá cờ vàng chỗ nào cũng có mặt. Lá cờ vàng rực rỡ
sau giờ diễn hành đã đứng ngang hàng chung với hàng cờ quốc gia
trên thế giới, được BTC lưu giữ cho cuộc diễn hành chính thức năm
sau.
Sau đây là vài điểm vô cùng quan trọng cần ghi nhận về cuộc đấu trí
căng thẳng, gay go giữa 2 phe cờ vàng và cờ đỏ:
1‐ Người của Hà Nội là thành phần có mặt trong BTC Lễ Hội, và họ đã
ảnh hưởng, sắp xếp cho lá cờ đỏ sao vàng sẽ là lá cờ chính thức được
diễn hành trong ngày Lễ Hội. Mãi đến phút chót của giờ sắp diễn
hành, cờ đỏ đã có mặt trong đống cờ của BTC đại diện cho Việt Nam
cùng với bản Việt nam có hình cờ đỏ bên cạnh.
Sự xuất hiện đông, thứ tự và rực rỡ cờ vàng của Cộng đồng tỵ nạn
cùng với quyết tâm hạ cờ đỏ, biểu tình... đã làm kế hoạch của BTC và
sứ quán VC & những phần tử VC phải lùi bước.
Nếu ngày hôm nay không có sự xuất hiện "bề thế, rực rỡ, hùng
tráng" của rừng cờ vàng và những y phục truyền thống tuyệt đẹp của
đồng bào, cờ đỏ sẽ tung bay dưới trời nắng ấm Yukon, và TV và các
cơ quan truyền thông của Hà Nội sẽ được một cơ hội bằng vàng để
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tuyên truyền, gỡ gạc cho những thất bại bẽ bàng ở Sydney trong Đại
Hội Thanh Niên thế Giới Tháng 7/08;
2‐ Cộng đồng nhỏ bé ở Yukon quả có những áp lực vô hình làm cho
bà con lo sợ, đồng thời người đại diện Cộng đồng ở Whitehorse là
anh Nguyễn Gia Hưng chỉ được BTC Lễ Hội báo những chi tiết liên
quan đến Lễ Hội trong thời gian quá ngắn, không đủ trở tay để may
sắm các bộ áo dài truyền thống.
Họ đã vô cùng ngạc nhiên là Cộng đồng Việt Nam ở Whitehorse đã
có một ngày diễn hành Lễ Hội truyền thống đầy đủ những quốc phục
cổ truyền rực rỡ dưới màu cờ vàng... trong thời gian ngắn nhứt
tưởng chừng không thễ nào có mặt được trong ngày Lễ Hội truyền
thống;
3‐ Suốt trong giai đoạn tiến hành chương trình Lễ Hội, BTC quyết
định dùng cờ đỏ sao vàng bất chấp sự phản đối của cộng đồng Việt
nam với sự giải thích rằng cờ đỏ là cờ đại diện Việt Nam.
Cho tới khi xảy ra chuyện một người Việt Nam tên Đinh Kim Nguyệt
trình diễn chương trình gọi là truyền thống nghệ thuật dùng trà Việt
nam trong bộ áo Kimono của Nhật... thì công chuyện vỡ ra trong
Cộng Đồng rằng bà Nguyệt lạm dụng sai áo truyền thống, nhận là đại
diện cộng đồng... rồi dần dà có giải pháp gọi là dung hòa đề nghị cho
dùng cả 2 lá cờ...đỏ và vàng.
Đây là một đề nghị nguy hiểm, vì không ai muốn thấy lá cờ đỏ xuất
hiện như trường hợp trước đây ở Đại Học Fullerton, Cali.
Nhìn chung lại, chúng ta đã không chấp nhận lá cờ đỏ, chúng ta cũng
không chấp nhận rút lui để tạo cơ hội cho lá cờ đỏ xuất hiện vào giờ
chót như BTC đã sẳn sàng... Chúng ta đã chiến đấu, đã phản ứng
quyết liệt, đúng cách và hợp lý để đẩy cả chánh quyền Yukon, BTC Lễ
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Hội và Sứ quán CSVN vào thế phải chấp nhận "lui quân" nhường đất
cho lá cờ vàng.
Đây là một trận chiến căng cứng, đấu trí, đấu chính danh, chính
nghĩa phức tạp... và vài giờ trước đó, cờ đỏ đã có mặt trong tư thế
sẳn sàng diễn hành.
Thế cờ bị lật ngược ngoạn mục, tuyệt vời mà nhiều anh em ở
Whitehorse tưởng mình như còn mơ ngủ và khi thức giấc, mộng đẹp
vẫn là cái gì hiện thực trước mắt.
Hải Triều.
Nhóm Nhà Văn Quân Đội từ Yukon.
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Đau quá Sài Gòn ơi!
Huỳnh Bá Tuệ Dương

Sài Gòn trước 1975 được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông (la perle
de l'Extrême‐Orient) với lối sống văn minh, hiện đại, cuộc sống phồn
hoa, nhộn nhịp. Năm 1967, Lý Quang Diệu lần đầu tiên viếng thăm
Sài Gòn đã cảm thán thốt lên: “Tôi chỉ ước sau 20 năm nữa
Singapore sẽ kế tiếp Sài Gòn!”
Và người Sài Gòn thời ấy chắc
không thể nào quên được
những biểu tượng nổi tiếng
gắn liền với ký ức tươi đẹp
của mình như: tượng đài Trần
Hưng Đạo, tượng đài Phù
Đổng Thiên Vương, tượng đài
An Dương Vương hay tượng
đài Trần Nguyên Hãn... những
địa điểm quen thuộc của
người dân Sài Gòn. Không chỉ
đơn thuần là những biểu
tượng của thành phố, mà gắn
liền với mỗi tượng đài xưa cũ
này đều là những câu chuyện
thú vị không phải ai cũng biết.
Năm 1966, đương kim thủ
tướng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ giao cho mỗi binh chủng
của Quân lực Việt Nam Cộng hòa dựng biểu tượng ở một vườn hoa
công cộng trong đô thành Sài Gòn thì binh chủng Hải quân chọn bến
Bạch Đằng để dựng tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người
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được xem là thánh tổ hải quân và điêu khắc gia Phạm Thông lãnh
nhiệm vụ đó. Tượng đài hoàn tất năm 1967.
Được dựng từ năm 1966, tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi
ngựa đứng trên một bệ đá cao tại vòng xoay trước chợ Bến Thành đã
trở thành hình ảnh khó quên với người dân sống ở Sài Gòn suốt
nhiều thập niên. Nhưng câu chuyện về bức tượng lại chính là một
câu chuyện buồn. Từ 4 năm trước, nhằm phục vụ việc thi công nhà
ga metro Bến Thành ‐ Suối Tiên, tượng đã được di dời khỏi vị trí
trước chợ Bến Thành và đưa vào bảo quản tại công viên Phú Lâm,
Quận 6.
Ngày nay, khi ghé thăm công viên Phú Lâm, người ta cũng không còn
nhìn thấy bức tượng, vì công trình cũng bị phủ một lớp bạt để che
chắn, bảo quản và nằm lặng lẽ trong một góc khuôn viên. Theo lời
người chăm sóc cây cảnh của công viên, bức tượng ngày trước được
làm bằng xi măng, dù đã được trùng tu một vài lần nhưng vẫn gặp
phải tình trạng xuống cấp do vật liệu làm tượng có tuổi thọ và độ
bền không cao.
Ở Quận 1,
ngoài tượng
Trần
Hưng
Đạo, còn có
một bức tượng
vô cùng nổi
tiếng khác là
tượng
Phù
Đổng
Thiên
Vương nằm tại
ngã sáu đầu
đường Võ Tánh cũ (nay là Nguyễn Trãi). Tượng nổi tiếng đến mức
tên tượng trở thành tên của cả một giao lộ, bùng binh, người dân
thường gọi là “ngã sáu Phù Đổng”.
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Tượng Thánh Gióng được dựng năm 1966, tức là đã tồn tại hơn 50
năm qua cùng với đời sống của người Sài Gòn. Bên cạnh đó, bức
tượng còn có một chi tiết mà nếu không phải cư dân sống ở khu vực
này sẽ ít khi để ý: Thánh Gióng cầm cây tre, ngồi trên lưng ngựa sắt
vẫn còn là một chú bé, khác với truyện Phù Đổng Thiên Vương được
truyền miệng trong dân gian, với Thánh Gióng lớn nhanh như thổi,
khi sứ giả mang ngựa sắt, giáp sắt… đến thì chú bé vươn vai đứng
dậy trở thành một tráng sĩ cao lớn để đi đánh giặc ngoại xâm. Nhưng
chính nhờ sự khác này mà bức tượng Phù Đổng Thiên Vương ở Sài
Gòn đã trở nên đặc biệt, đồng thời với việc nhấn mạnh truyền thống
yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước trước quân xâm lược, dù chỉ là
một đứa trẻ cũng có thể vì quê hương mà đánh giặc.
Số phận tượng Trần Nguyên Hãn kể như đã xong. Giờ giữa trung tâm
Sài Gòn chỉ còn mỗi hai tượng đài của Hưng Đạo Vương và Thánh
Gióng. Ấy vậy mà người ta cũng tìm cớ để thủ tiêu bằng những mỹ
từ: tu sửa và tôn tạo. Mà hễ cái gì gắn bó với tu sửa và tôn tạo của
thờ buổi này thì hầu như là đập đi xây mới! Ví dụ rõ ràng nhứt là
những bậc cầu thang đá hoa cương trong Thương xá Tax sau khi bị
cộng đồng phản đối mạnh mẽ, “họ” hứa sẽ giữ lại, nhưng rồi cũng
đập tanh banh.
Gần đây, họ cũng lấy cớ tu sửa mà muôn đập bỏ dinh Gia Long, sau
khi bị những nhà chuyên môn, những người yêu mến Sài Gòn và
cộng đồng mạng phải đối dữ dội, “người ta” mới tuyên bố tạm giữ
nguyên trạng!
Sáng nay Ad vô cùng bất ngờ khi đọc bài báo trên Tuổi Trẻ Online:
“Tu sửa hai tượng đài quen thuộc với người Sài Gòn: Thánh Gióng,
Trần Hưng Đạo”, đăng lúc 17:09 ngày 15/01/2019 với nội dung trích
như sau:
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“Hai tượng đài này được xây dựng từ trước năm 1975 bằng bê tông
cốt thép là chất liệu không bền vững, đến nay đã xuống cấp, Sở Văn
hóa và Thể thao TP.HCM kiến nghị UBND TP tu sửa, tôn tạo và đã
được chấp thuận.
“Hai tượng đài hiện chưa được xếp hạng di tích và không thuộc danh
mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP. Cả hai công trình
đều có quá trình lịch sử hình thành gắn với người dân TP, hiện đã
xuống cấp, do đó việc tu sửa, tôn tạo là cần thiết để đảm bảo an
toàn và cảnh quan trung tâm TP.”
Lại lý do là “chưa được xếp hạng di tích và không thuộc danh mục
kiểm kê di tích lịch sử văn hoá” thì số phận hai tượng đài này có lẽ đã
được định đoạt! Dinh Gia Long cũng xém bị đập bỏ cũng vì lý do này!
Dường như đang có một âm mưu phá huỷ toàn bộ dấu tích của Sài
Gòn xưa, để những người Sài Gòn ít oi còn lại sẽ không còn gì để bấu
víu, thương tưởng về một Sài Gòn hoa lệ đầy yêu dấu.
Sài Gòn đã mất tên, giờ đây chẳng lẽ mất luôn những dấu tích hiếm
hoi còn lại?
Đau quá Sài Gòn ơi!
Sài Gòn, 17/01/2019
Huỳnh Bá Tuệ Dương
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Sài Gòn Trăm Nhớ Nghìn Thương
Hồng Thủy
Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên
Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng. Tôi đến với
Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành phố với những hình ảnh mộc
mạc thanh khiết. Gái Sàigòn đơn giản hiền hòa với áo bà ba trắng,
với quần đen ống thật rộng, với đôi guốc mộc nhẹ tênh hình cái
thuyền, với mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt không chút phấn son.
Hồi mới tới Sàigòn, gia đình tôi tạm trú tại nhà bà dì ở đường Quai
de Belgique, sau này đổi thành bến Chương Dương. Ðứng ở trên lầu,
tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thuyền bè đi lại tấp nập. Những
chiếc thuyền chở đầy những buồng chuối vàng au, những lồng gà,
lồng vịt, những chùm dừa xiêm còn nguyên cả cành nằm chen chúc
nhau, khoe cái vỏ xanh láng mướt. Tất cả tượng trưng cho sự trù
phú của miền Nam.
Nhà dì tôi ở gần chợ Cầu Kho nên ngày đầu tiên chúng tôi đã được
một ông chú họ dẫn đi chợ. Tôi mê nhất là gian hàng trái cây bởi vì
có nhiều thứ ngoài Bắc không có. Tôi còn đang trố mắt ngó những
trái to tròn như trái banh có hai mầu khác nhau, trái xanh mướt như
ngọc, trái tím thẫm như mầu trái bồ quân thì cô bán hàng đã đon đả
nhìn ông chú tôi:
‐
Mua ‘dú sữa’ đi thầy hai. ‘Dú sữa’ của em đặc biệt ‘giường nhà’
ngọt lắm đó.
Thì ra mấy trái mà tôi đang ngó là mấy trái vú sữa ở vườn nhà cô ta.
Hồi đó tôi mới có 12 tuổi, còn ngây ngô chưa biết nói tiếu lâm nên
hơi ngạc nhiên khi thấy ông chú tôi nhìn cô ta cười tủm tỉm với đôi
mắt tinh nghịch:
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‐

Vú sữa của cô ngon thiệt hả?

Cô ta gật đầu lia lịa:
‐

Ngon thiệt mà thầy hai.

Chú tôi chọn mua một chục trái, cô ta đưa thêm 4 trái và nói:
‐ Thường một chục có 12 trái thôi nhưng là của ‘giường nhà’ nên một
chục em tính 14 trái lận.
Chú tôi đưa tiền trả, thay
vì phải thối lại 50 xu, cô
ta cầm tờ 1$ xé toạc ra
làm đôi, đưa chú tôi một
nửa. Chúng tôi đi từ
ngạc nhiên này sang
ngạc nhiên khác.
Ngày đầu tiên đã học được hai cái đặc biệt của Sàigòn. Một chục là
12 hoặc 14, nửa tờ giấy 1$ là 50 xu.
Phải công nhận người miền Nam rộng rãi và đơn giản. Một chục mà
cho thêm thành 12 tới 14 và thay vì mất công đi tìm tiền xu thì cứ
việc cầm tờ giấy 1$ xé béng ra làm 2 là xong ngay. Giản dị và tiện lợi
biết bao.
Sàigòn đã thu phục tình cảm của tôi một cách nhanh chóng. Hai
mươi mốt năm sau, khi rời bỏ Sàigòn tôi đã khóc như phải rời bỏ nơi
chôn nhau cắt rốn. Sàigòn đã trở thành một nơi chốn thân thiết vô
cùng. Không yêu Sàigòn sao được khi Sàigòn là nơi chứng kiến tất cả
kỷ niệm vàng son của thời con gái. Sàigòn với ngôi trường Trưng
Vương yêu dấu, nơi đã cho tôi biết bao nhiêu người thầy đáng kính,
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bao nhiêu người bạn dễ thương, bao nhiêu tình cảm quí mến chân
thành. Làm sao quên được con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp lá
me bay, những chiều tan học, tràn ngập những tà áo trắng quấn quít
gót chân son. Thảo cầm viên đã được nghe không biết bao nhiêu lời
thì thầm tâm sự của các nàng Trưng Vương, những giờ nghỉ học, vừa
chuyện trò, vừa lang thang hái trộm những cánh hoa mầu tím, ép
vào những trang sách học trò. Con đường Thống Nhất rộng thênh
thang đưa tới rạp Norodom tưng bừng rộn rã của những ngày Đại
hội Văn nghệ học sinh. Tôi như vẫn còn mường tượng thấy khung
cảnh rộn ràng trong hậu trường sân khấu. Tuy bận rộn sửa soạn cho
những màn trình diễn, nhưng các chàng Chu Văn An vẫn không bao
giờ quên gửi đến các nàng Trưng Vương những ánh nhìn say đắm.
Chỉ một cái nhìn thật nhanh, thật nhẹ mà sao cũng đủ làm cho ai kia
má phải ửng hồng.
Vòng ra bờ sông là bến tàu lộng gió của những sáng đón đưa, những
chiều hò hẹn. Con đường Lê Lợi với những chiều thứ bẩy đẹp trời
cùng bạn bè dạo phố. Mỗi lần đi qua tiệm Kim Sơn ở góc đường,
chúng tôi luôn luôn phải vờ chăm chú ngó mấy món hàng linh tinh
bầy bán lề đường, để tránh những cặp mắt nhìn hau háu của mấy
‘ông nội’ ngồi ‘pẹc mơ năng’ ở ngoài hiên giống như mấy ‘Side‐walk
café’. Tiệm sách Khai Trí là nơi hấp dẫn nhất. Luôn luôn làm chúng
tôi mê mẩn trước những cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực mới.
Màn cuối cùng của buổi dạo phố thường thường là góp tiền lại, rủ
nhau vào một tiệm kem. Vừa nhấm nháp những thìa kem dâu, kem
dừa mát rượi, vừa nghe những bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng thịnh
hành mà chúng tôi thay phiên nhau yêu cầu nhà hàng để dĩa hát,
như A Certain Smile, You’re My Destiny, I Went to Your Wedding,
Diana v.v...
Hôm nào có phim hay cả bọn lại rủ nhau chui vào một trong hai rạp
ciné permanent Lê Lợi hay Vĩnh Lợi. Mỗi lần vào đây là chúng tôi
phải đề cao cảnh giác. Vì luôn luôn có một số các chàng thanh niên
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hay lợi dụng sự đông đúc chen lấn để dở trò ba mươi lăm. Một hôm
có một chàng làm bộ đứng sát sau lưng, tôi bèn làm như vô tình
quay ngang người lại hích cho chàng một cái cùi chỏ nên thân. Tan
ciné, tôi kể chuyện cho lũ bạn nghe, chúng cười hi hí có vẻ khoái chí
lắm. Từ đó các bạn tôi học được màn hích cùi chỏ để trừng trị các
chàng gian manh. Sau khi xem ciné, nếu còn đủ tiền rủng rỉnh trong
túi, chúng tôi rủ nhau vào hẻm Casino làm một chầu bánh tôm, bún
chả. Nếu chỉ còn ít tiền, thì ra góc Viễn Ðông. Ðứng ở lề đường ăn
phá lấu với thịt bò khô. Ăn xong, ớt còn cay xè trong miệng mà vẫn
đủ tiền uống một ly nước mía cốt vắt thêm miếng chanh nhỏ xíu,
hoặc sang hơn, vắt nguyên nửa quả quít thì còn gì sướng hơn nữa.
Có hôm thay vì ăn ở góc Viễn Ðông, chúng tôi lại đi ngược chiều ra
góc chợ Bến Thành. Nơi có hàng bò viên nóng hổi, thơm phức mùi
tiêu với hành ngò. Sau đó, tráng miệng bằng một ly đậu đỏ bánh
lọt. Hoặc rủ nhau vào quán Bà Ba Bủng ở đường Thủ Khoa Huân, sau
chợ Bến Thành, ăn bún riêu, bánh cuốn. Sàigòn có không biết bao
nhiêu món ngon, hấp dẫn những cái miệng thích ăn quà vặt của các
nàng Trưng Vương thuở đó.
Mùa Giáng Sinh tới. Sàigòn tưng bừng như mở hội. Người ta không
phải bận tâm lo mua quà tặng nhau như ở xứ Mỹ. Ðêm Noel, có đạo
hay không, mọi người cũng thích rủ nhau đi dạo trên đường Tự Do.
Trai thanh, gái lịch, quần áo lượt là, chen vai, thích cánh, suốt dọc hè
phố từ nhà Quốc Hội đến nhà thờ Ðức Bà. Người trẻ đi để ngắm
nhau. Người lớn tuổi đi tìm không khí Noel, cái không khí mà suốt 26
năm sống trên đất Mỹ tôi không làm sao tìm lại được. Hầu như tất
cả dân ‘chịu ăn chịu chơi’ của Sàigòn đều có mặt trên đường Tự Do.
Ði dạo mỏi chân, mọi người lại rủ nhau vào ngồi trong Givral, La
Pagode, Continental hay ngồi ở công viên rộng lớn trước nhà Quốc
Hội hoặc trước tòa Ðô chánh để chờ nghe tiếng chuông đổ hồi rền rã
của nhà thờ Ðức Bà báo hiệu lễ nửa đêm mừng Chúa ra đời.
Sau lễ, mọi người về nhà ăn Réveillon. Nồi cháo gà nóng hổi, khói lên
nghi ngút, là món không thể thiếu trong bữa tiệc mừng Giáng Sinh
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đặc biệt này. Noel của Sàigòn thật vui, thật đầm ấm, thật nhẹ nhàng,
thoải mái. Không có quá nhiều lo nghĩ về vấn đề tài chánh phải chi
tiêu cho quà cáp. Không khí Noel ở đất Mỹ mang tính cách thương
mại nhiều hơn là không khí thiêng liêng đặt biệt của ngày lễ mừng
Chúa Giáng Sinh. Trước Noel cả mấy tháng người ta đã trưng bầy
cây Noel để bán. Bắt mọi người phải nhìn ngắm mãi đâm nhàm
chán. Gần sát ngày lễ Noel ai cũng tất bật lo chuyện mua quà, gói
ghém cho kịp giờ mở quà đêm mừng Chúa ra đời. Tất cả chỉ có vậy.
Ðêm Noel người ta chỉ thấy quá mệt mỏi. Rộn ràng được một chút
lúc mở quà. Sau đó là hết. Trống vắng buồn tênh. Thời tiết lạnh
lẽo. Nhà thờ Việt Nam thì ở xa. Kiếm được chỗ đậu xe không phải là
dễ. Mùa đông buốt giá, chưa kể nếu có tuyết, đường trơn trượt
nguy hiểm. Do đó ít ai nghĩ đến chuyện đi lễ nửa đêm. Bởi vậy cứ
mỗi lần mùa Giáng Sinh tới là tôi lại nhớ Sàigòn da diết. Nhớ thánh
lễ nửa đêm thật tưng bừng ở nhà thờ Ðức Bà. Nhớ con đường Tự
Do tràn ngập người đi của những đêm Noel đầm ấm năm xưa.
Tết đến còn vui hơn nữa. Xung quanh chợ Bến Thành những gian
hàng bán bánh mứt được dựng lên san sát với nhau. Tiếng rao hàng
của những lao phóng thanh vang lên rộn rã. Người đi mua sắm tấp
nập. Ai cũng tay sách nách mang. Ngày Tết không nhà nào là không
có đủ thứ mứt, hạt dưa, bánh chưng, dò chả.
Nhắc đến Tết ở Sàigòn là ai cũng phải nhớ ngay đến chợ hoa ở
đường Nguyễn Huệ với những cành đào, cành mai tươi thắm.
Những chậu cúc, chậu thược dược đủ màu đua nhau khoe sắc.
Những chậu quất trĩu quả vàng tươi. Những bát thủy tiên toả hương
thơm thật dịu dàng, thanh khiết. Nhưng có một thứ hoa đẹp nhất
làm chợ rực rỡ hẳn lên đó là hoa biết nói. Các nàng thiếu nữ yểu
điệu trong những tà áo dài đủ mầu tha thướt đi dạo trong chợ hoa là
hình ảnh đẹp nhất của ngày Tết ở Sàigòn.
Tôi còn nhớ thời con gái, cứ 23, 24 Tết là chúng tôi đã nôn nao sửa
soạn quần áo để rủ nhau đi chợ hoa. Dạo chợ hoa là một náo nức
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không thể thiếu của các nàng thiếu nữ mỗi lần Tết đến. Cũng như đi
chợ hoa để ngắm người đẹp là một điều bắt buộc, không thể nào
quên của các chàng trai.
Chợ hoa ở đây sao tẻ nhạt quá. Có lẽ vì hoa không đủ thắm, lại chỉ
có lưa thưa, bầy bán rải rác nên không hấp dẫn được người đi. Vả lại
các chàng nếu có muốn đi chợ hoa để ngắm người đẹp, thì cũng chỉ
tìm thấy những áo ‘cốt’ dầy cồm cộm, to xù xù di động. Chứ làm sao
có thể tìm lại được những bóng dáng yêu kiều trong tà áo dài lả lướt
của chợ hoa Nguyễn Huệ năm xưa. Thời tiết lạnh lẽo quá, ít ai ở đây
còn nghĩ đến chuyện mặc áo dài đi chợ Tết, nên hình ảnh chiếc áo
dài trở nên hiếm quí vô cùng. Thật tội nghiệp cho những người Việt
Nam xa xứ. Phải cố gắng tưởng tượng mùa xuân trong cái giá buốt
của mùa đông. Hoa tuyết rơi mà phải tưởng tượng là hoa đào nở,
gió đông lạnh lẽo mà cứ cố nhắm mắt lại để mơ tưởng đến ánh xuân
nồng. Tết năm nào tôi cũng cố gắng tìm cho được một cành hoa
forsythia để trang hoàng nhà cửa. Ðể tự đánh lừa mình là nhà ta
cũng có mai vàng.
Tết nhất đến nơi mà sao giọng Don Hồ cứ buồn não nuột, anh chàng
đang hát một bài mà tôi rất thích của nhạc sĩ Ðức Huy:
...’Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều. Nhất là những buổi chiều
hay mưa. Cũng may Cali trời mưa ít không như Sàigòn. Nếu không,
tôi đã khóc một giòng sông...’
Ngoài cửa sổ, chiều nay trời thật đẹp. Những giải nắng vàng còn
vương vấn trên mấy ngọn cây cao. Mấy hôm nay trời tạnh ráo,
không có lấy một giọt mưa nhỏ. Vậy mà không hiểu sao bỗng nhiên
lòng tôi chùng hẳn xuống và hình như hồn tôi đang ‘Khóc một giòng
sông..’
Hồng Thủy, WDC.
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Little Saigon Quận Cam
Có Còn Là Thủ Đô Của Người Tỵ Nạn?
Tammie tammie09@gmail.com
Little Sàigòn, hay còn gọi là Sàigòn Nhỏ, là một Sàigòn thu hẹp trong
lòng của hầu hết người Việt bỏ chạy, di tị nạn cộng sản từ năm 1975.
Khi bánh xe xích sắt của chiếc xe tăng T54 của quân đội cộng sản Bắc
Việt húc sập cánh cửa hông của Dinh Độc Lập ở Sàigòn, cũng là lúc
đánh dấu người Việt chạy tha hương.
Chạy khỏi Sàigòn, qua đến Guam, rồi đến trại Pendleton ở
Oceanside, miền Nam tiểu bang California, rồi sau đó được phân chia
đi nhiều tiểu bang khác nhau ở Mỹ, người Việt vẫn mang trong lòng
nỗi nhớ Sàigòn khôn nguôi.
Lần lần rồi thì một phần do thời tiết ở các tiểu bang khác khá khắc
nghiệt, lại thêm công ăn việc làm ở tiểu bang California dễ dàng hơn,
dân Việt rủ nhau kéo về California để sinh sống.
Vì không cạnh tranh nỗi với người gốc Đại Hàn, người Tàu sinh sống
ở Los Angeles, nơi được xem là thành phố thiên thần, người Việt
xuôi về phía Nam của Los Angeles khoảng chừng 1 giờ đồng hồ lái xe,
và bắt đầu gầy dựng ở đây.
Với vùng đất rộng lớn gồm các thành phố kề sát nhau, người Việt
định cư rải đều ra các thành phố Westminster, Garden Grove,
Midway City, Santa Ana ở quận hạt Orange, mà dân ta hay gọi là
Quận Cam. Cửa hiệu, nhà hàng, cơ sở thương mại mang tên Việt bắt
đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một khúc đường Bolsa, nơi có thương xá nổi tiếng
mang tên Phước Lộc Thọ. Rồi dần dần cửa hiệu, nhà hàng, cơ sở
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thương mại của người Việt Nam mọc lên như nấm, lan ra khắp nơi,
trải dài từ Bolsa, qua Westminster, Brookhurst, Euclid, Magnolia,
v..v…
Từ Garden Grove, đi xuống thành phố Westminster, hay Fountain
Valley, Santa Ana, đều thấy bảng hiệu chữ Việt tràn đầy. Thậm chí là
Midway City, hay được gọi là Thị Trấn Giữa Đàng, cũng có luôn cửa
hiệu của người Việt.
Phải nói rằng với sự cần cù và siêng năng, thế hệ người Việt tỵ nạn
cộng sản từ năm 1975 đã tạo nên một khu vực mà ai ai cũng có cảm
giác như là một Sài Gòn thu nhỏ.
Đến đây, ngoài việc là có thể tiếp xúc, gặp gỡ người Việt xa xứ, người
Việt bỏ chạy cộng sản từ hồi năm 1975 còn có dịp tìm lại những hình
ảnh, những tác phẩm văn hoá của miền Nam trước kia. Ghé nhà sách
Tú Quỳnh, hay ghé các trung tâm sản xuất băng dĩa nhạc, là có thể
tìm lại chút gì đó của thoáng hương xưa.
Dĩ nhiên, nếu muốn tìm lại mùi vị của những món ăn Việt Nam,
người Việt tị nạn sẽ dễ dàng tìm thấy những bát phở, những tô bún
bò, những đĩa bánh cuốn, hay thậm chí là cả những chén chè xôi
nước, v…v…
Cái tên Little Sàigòn là đây. Người Việt yêu kiều đặt địa danh này cho
một vùng đất cách xa quê hương hơn nửa quả địa cầu để hồi tưởng,
để nhớ nhung về một Sàigòn xưa.
Và hơn cả, Little Sàigòn còn là một trung tâm văn hoá nhằm gìn giữ
bản sắc của người dân Việt trước đại hoạ cộng sản từ hồi năm 1975.
Chính vì vậy, Little Sàigòn luôn luôn được xem là thủ đô của người
Việt tỵ nạn cộng sản.
Rồi thời gian trôi qua, thế hệ người Việt tị nạn cộng sản đầu tiên nay
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đã già. Ráng chịu khó làm ăn vất vả để nuôi gia đình, con cái của thế
hệ này nay đã trưởng thành, đã học thành tài để rồi có người là bác
sĩ, có người là kỹ sư, v..v…
Cuộc sống khá giả hơn, ổn định hơn, cho nên rất nhiều người Việt đã
dọn về phía Nam của vùng Little Sàigòn để an cư lập nghiệp. Người
thì ở Irvine, người thì ở Mission Viejo, hay thậm chí là xa hơn nữa
như San Juan Capistrano, v..v…
Hầu hết, thế hệ sau này không muốn tiếp tục con đường làm ăn của
thế hệ trước đó, cho nên rất nhiều chủ nhân nhà hàng, cửa hiệu, đến
tuổi về hưu, phải tìm cách bán lại những gì mình đã gầy dựng.
Người đi, thì phải có người đến. Trong những năm vừa qua, với
những chính sách thu hút người ngoại quốc đem tiền vào Mỹ đầu tư,
đã có rất nhiều thành phần giàu có ở Việt Nam mà thường được gọi
là “đại gia đỏ” hay “tư bản đỏ” … đổ bộ qua Mỹ.
Thành phần này là những tay cựu “quan chức” hay những tay làm ăn
buôn bán tham nhũng, những tay có thể có cả chục triệu đô la lận
lưng để làm vốn, để có thể mua nhà, mua cơ sở, mua cửa hiệu,
v..v…
Ban đầu thì còn rải rác ở các tiểu bang khác, nhưng gần đây thì đổ về
tiểu bang California rất nhiều.
Thế là cuộc sống ở Little Sàigòn bắt đầu thay đổi. Các cửa hiệu, nhà
hàng do những người Việt tỵ nạn làm chủ, từ từ lại thấy thay tên, đổi
hiệu.
Có những cái tên nhà hàng, chỉ cần nghe cái tên, cũng có thể đoán
được gốc gác của người chủ từ đâu đến. Chợ búa cũng thay đổi. Và
phong cách người dân ở Little Sàigòn cũng thay đổi.
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Có những quán cà phê, thanh niên ngồi đánh bài “tiến lên”, hay còn
gọi là “chặt hẻo”, một loại bài của mấy chú bộ đội miền Bắc đem vào
Nam, suốt cả ngày. Khói thuốc lá bay mù mịt.
Có những quán bar mà đêm nào cũng đông thanh niên đến…. “xập
xình”, và là nơi giới thiệu các ca sĩ ở Việt Nam bay sang.
Thử hỏi, dân bình thường thì lo đi làm ở công sở, đâu có thì giờ mà la
cà quán xá như thế cả ngày lẫn đêm. Có chăng thì chỉ vào dịp cuối
tuần, nhưng ở Little Sàigòn bây giờ, ngày trong tuần, hay ngày cuối
tuần đều… đông như nhau.
Little Sàigòn đã thay đổi nhiều lắm. Văn hoá, văn nghệ thì các sản
phẩm từ trong nước nhan nhản đầy trong các cửa hiệu. Quán ăn thì
không còn vẻ thanh lịch, và không còn trông sạch sẽ như lúc trước.
Bãi đậu xe thì lại càng quá tệ, nhìn rất dơ bẩn.
Các đài truyền thanh, truyền hình, thì cứ như là “cơ quan ngôn luận”
của Việt Nam vì tin tức đọc nhiều khi dùng chữ “y chang” VN Express
của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Quan trọng hơn nữa là tình hình an ninh trật tự không còn như xưa.
Nghe thử một quảng cáo phát trên truyền thanh bảo rằng “đến ăn
phở ở tiệm của chúng tôi, quý khách có thể an tâm là xe của quý vị
không bị … đập kính”.
Thế là đủ hiểu chuyện xe bị đập kính, mất đồ là “chuyện như cơm
bữa” ở Little Sàigòn rồi.
Việc phong cách sống thay đổi, có thể một phần là do người mới
định cư sau này mang những “thói hư tật xấu” đã “nhiễm” sau 40
năm sống với cộng sản sang đây.
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Những “đại gia đỏ” coi trời bằng vung vì ỷ có tiền đã thể hiện cách
sống của mình. Ở trần, mặc xà lỏn, là hình ảnh mà dân Mỹ ở đây
không bao giờ gặp ở ngoài đường.
Thế nhưng, có những tên đại gia, cầm đầu cả hệ thống xuất nhập
cảng hải sản, lại nghênh ngang bước ra đường với mình trần và chiếc
… xà lỏn. Thành phần như thế này bây giờ không hiếm ở Little
Sàigòn.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vì ngay giữa đường Brookhurst, đoạn
gần với tiệm bánh Vân, những bảng hiệu quảng cáo “bảo lãnh đi Mỹ”
bảo đảm … 100%, “bao” … đậu, bất kể là tội phạm hình sự, v..v… đầy
nhan nhản.
Thử nhìn xem, với sự nhếch nhác như thế, Little Sàigòn có còn là thủ
đô của người tỵ nạn? Nét văn hoá, sự thanh lịch của người Việt tị
nạn đang dần dần bị … “xâm lăng”?
Cuộc sống chung quanh ta coi thế mà thay đổi chóng mặt. Nếu
không để ý, và không có thái độ tích cực để gìn giữ văn hoá của
người Sàigòn xưa, thì Little Sàigòn có thể sẽ mất đi cái tên và ý nghĩa
yêu kiều mà người dân tỵ nạn giữ trong lòng bao nhiêu năm nay.
Quang An
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MẸ TÔI
Cao Huy Thuần
Viết về mẹ tôi mà bắt đầu bằng Thúy Kiều, mẹ tôi chắc chắn không
ngạc nhiên. Bởi vì mẹ tôi quá biết tính nết con trai mình: cả đời hụt
chết mấy lần vì nhan sắc. Ít ra mẹ tôi cũng rộng lượng với con: nó
đâu có phải là phường ham mê nữ sắc, chỉ mê cái đẹp thôi. Mà Thúy
Kiều thì đẹp, quá đẹp.
Nhưng thế nào là đẹp? Với tôi, Kiều đẹp, không phải vì "hoa ghen
thua thắm liễu hờn kém xanh": mặt như hoa, mày như liễu thì giai
nhân nào chẳng thế, điển hình là Dương Quý Phi dưới ngòi bút của
Bạch Cư Dị: "phù dung như diện liễu như mi". Kiều đẹp hơn Dương
Quý Phi, đẹp hơn tất cả mọi nhan sắc trong văn chương kim cổ, vì
trời đất, cỏ cây, hoa lá, tất cả đều đẹp trong ngày xuân thần tiên ấy,
tất cả đều đẹp để nâng cái đẹp của Thúy Kiều trước mắt một chàng
Kim Trọng sững sờ. Đố ai không sững sờ trước cái dáng đẹp dường
như chỉ có thiên nhiên mới xuất thần vẽ ra được một bức tranh tuyệt
mỹ như thế:
Chàng Vương quen mặt ra chào
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa
Với tôi, "đẹp" là như thế. Với mẹ tôi, không phải thế. Với mẹ tôi, cái
"đẹp" là Nguyệt Nga, không phải trước mắt sững sờ của Vân Tiên, vì
Vân Tiên không có mắt. Đừng hỏi mẹ tôi Nguyệt Nga đẹp như thế
nào khi gặp Vân Tiên: có chữ nào tả nhan sắc của nàng đâu. Vân Tiên
gặp Nguyệt Nga trước hết là qua tiếng nói, tiếng than khóc của người
ngồi kín mít trong xe vọng ra. Rồi khi người ngồi kín mít ấy toan bước
ra thì chàng khoác tay vội nói "khoan khoan..." Đúng là thằng con trai
của mẹ tôi khác quá Vân Tiên: nó mà nghe có người vén màn thì chỉ
mong bước ra lẹ lẹ. Người ấy bước ra rồi, Vân Tiên cũng đâu nhìn
mặt, chỉ nghe lời nói. Chàng dõng dạc hỏi lý lịch như công an; nàng
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thành khẩn khai báo như dân quèn. Khai báo cả chuyện riêng tư: cha
làm tri phủ ở xa, sai quân rước nàng qua phủ để gả chồng. Gả chồng
thì có gì đáng nghe; đáng nghe là hai câu tiếp theo :
Làm con đâu dám cãi cha
Ví dầu ngàn dặm đường xa cũng đành
Cái đẹp của mẹ tôi bắt đầu hiển lộ qua lời nói của Nguyệt Nga. Cái
đẹp ấy của lời nói đi đôi với cái đẹp của cử chỉ ; cái đẹp của cử chỉ
tiếp theo cái đẹp của lời nói ; tất cả chỉ là lời, là miệng nói, là tai
nghe, tuyệt đối con mắt không có tò mò tham dự gì vào cảm quan
thẩm mỹ. Đây là cái đẹp lồng trong cử chỉ :
Trước xe quân tử tạm ngồi
Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa.
Nàng thưa gì ? Giữa đường thiếp không có gì quý để đền ơn cho
chàng, xin chàng đi theo thiếp đến phủ đường để thân phụ tạ ơn.
Lòng thẳng như mũi tên, Nguyệt Nga đâu có "e lệ"? Đâu cần phải
"nép" vào đâu để thưa gửi với chàng trai mới gặp tức thì ? Mà chàng
trai ấy chỉ có cây gậy tầm vông trong tay để đánh lũ du côn, đâu có
ngựa trắng với vài tên tiểu đồng lon ton bưng tráp theo hầu như
chàng Kim phong nhã của tôi ? Nguyệt Nga cũng vậy, không cần đến
con mắt. Nàng chỉ nghe tiếng nói trong lòng. Dù rằng khi nàng vừa
nói ân nghĩa xong thì, ô hay :
Vân Tiên nghe nói liền cười
"Làm ơn há dễ trông người trả ơn...
Ai nghe tiếng cười ấy mà bảo rằng quê thì thật là đàn gảy tai trâu.
Nguyệt Nga thì nghĩ khác : tri âm đây rồi ! Mà sao Vân Tiên không
cười được ! Ta mà đi theo nàng à ? Ha ha... Coi chừng, trượng phu
ơi, cứng thì thua, mềm bao giờ cũng thắng. Như răng thì rụng, lưỡi
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cứ còn hoài. Huống hồ cái mềm này vừa đẹp, vừa cương quyết, dứt
khoát :
Nguyệt Nga vốn đấng thuyền quyên
Tai nghe lời nói tay liền rút trâm
Thưa rằng : "Nay gặp tri âm
Xin đưa một vật để cầm làm tin..."
Thúy Kiều thề thốt với Kim Trọng thì có người cho là bạo. Nguyệt Nga
rút trâm làm của tin trăm năm vàng đá với người mới gặp thì ngay cả
mẹ tôi cũng gật đầu tán thưởng. Vì sao vậy ? Vì Kim Trọng và Thúy
Kiều thì chỉ mê nhau, còn Nguyệt Nga và Vân Tiên thì ăn chắc mặc
bền với ân, với nghĩa, với những lời nói không phải thẳng như ruột
ngựa, mà thẳng như ruột của thánh hiền. Thánh hiền của mẹ tôi.
Vậy mà cho đến lúc đó, Vân Tiên vẫn chưa hề động đến con mắt.
Thậm chí, khi Nguyệt Nga trao trâm, Vân Tiên vẫn "ngơ mặt chẳng
nhìn". Làm trai như vậy mới đáng nên trai, chắc mẹ tôi nghĩ thế.
Nghĩa là càng không mê gái, gái càng mê. Quả vậy, người đầu tiên sử
dụng con mắt không phải là chàng mà là nàng.
Vân Tiên ngơ mặt chẳng nhìn
Nguyệt Nga liếc thấy càng thìn nết na
Liếc, mà vẫn nết na. Không phải "hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa"
kiểu Thúy Kiều và Từ Hải. Ở đây, chỉ một người liếc thôi, người kia
vẫn không chịu nhìn, chỉ "nghe lời nói thanh tao" tiếp theo một cử
chỉ tình cảm vượt ngoài khuôn sáo mà thánh hiền của mẹ tôi cũng
phải vui vẻ đồng tình. Chà chà, đến khi đó thì Vân Tiên mới giật
mình, chết rồi, chữ tình là thế này đây ? Đâu phải tiếng sét giữa tiết
thanh minh ! Trêu nhau đây mà ! Thấy nó có cái gì vướng vướng :
Vân Tiên khó nỗi làm thinh
Chữ ân buộc lại chữ tình dây dây
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Than rằng : "Đó khéo trêu đây..."
Đến mức đó, Vân Tiên vẫn chưa chịu nhìn, không nhìn cả trâm, chỉ
khoái đọc thơ, đọc rất kỹ bài thơ Nguyệt Nga làm tặng để thế cho
chiếc trâm hẩm hiu, rồi nhanh tay họa lại. Lần đầu tiên chàng nhìn,
chẳng phải nhìn, chẳng biết nhìn ai, chỉ "ngó" để mà hối thúc :
Vân Tiên ngó lại rằng ừ
"Làm thơ cho kịp bấy chừ chớ lâu"
Đây là hai tay cao thủ xướng họa thách đố nhau, không phải "nàng"
thách "chàng", "quân tử" thách "tiện thiếp", "anh hùng" thách
"thuyền quyên", mà, ui chao, sao mà Vân Tiên sử dụng ngôn ngữ mùi
mẫn đến thế, "đó" trêu "đây", "đây" thách "đó" ! Học từ anh nông
dân nào vậy ? Mê chết đi thôi !
Tình ái bắt đầu như thế, không phải bằng "dung" như trong Kiều, mà
bằng "ngôn", bằng "hạnh", hai cái đẹp trong tứ đức của thánh hiền,
khuôn mẫu của mẹ tôi. Sở dĩ tôi dài dòng ở trên về con mắt và lời nói
là vì vậy : cái đẹp của mẹ tôi trước hết là cái đẹp của nết, nhan sắc là
cái đẹp đáng dè chừng chớ có vội theo.
Nhưng nói như vậy phải chăng phủ nhận chữ "dung" trong tứ đức
hay sao ? Tôi chưa bao giờ động đến câu hỏi ấy với mẹ tôi, sợ mẹ tôi
lại đe. Cái gì mà mẹ tôi sợ tôi vấp, mẹ tôi có thái độ làm ngược lại.
Mẹ tôi không muốn làm đẹp. Mẹ tôi không muốn hưởng sướng. Tất
cả những gì trời phú cho mẹ tôi, từ nhan sắc, học thức, đến tấm áo,
miếng ăn, mẹ tôi nhường cả cho chồng con. Mẹ tôi làm bài toán trừ
cho bản thân để làm bài toán cộng cho cả gia đình nhà chồng. Tôi
đau thắt ruột cả đời vì mẹ tôi cứ mặc áo vá, ăn bếp dưới. Ước ao
mạnh nhất của tôi khi đi học là đỗ đạt để mặc áo bào hoàng hậu cho
mẹ. Nhưng mẹ tôi một đời vẫn mặc áo vá quét sân. Tôi mơ ước được
tự hào mẹ mình đẹp trước mắt bạn trai bạn gái của tôi, nhưng nước
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mắt cứ chảy vì mẹ tôi vẫn thế. Tôi muốn định nghĩa chữ "dung" một
cách khác để cãi lại mẹ, nhưng biết thế nào được khi quan niệm cổ
đã in chặt trong đầu mẹ tôi và in chặt cả trong đầu thế hệ của tôi và
các em tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc làu bài tập đọc trong
Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị, nghĩa là lớp hai ngày nay, lúc mới
bảy tuổi. Tôi học, mẹ tôi dạy, chân lý sáng ngời như kinh thánh :
"Cô Năm chẳng học hành, chẳng may vá gì. Cả ngày chỉ cái gương,
cái lược, chải chuốt, vuốt ve, sắm sửa trong mình cho đẹp.” Bà mẹ
thấy vậy, một hôm mắng rằng : "Mày tường chỉ có môi son, má phấn,
áo quần là lượt mới là đẹp thôi ư ? Không, con ơi ! Người ta đẹp
không cốt gì ở cái trang sức bề ngoài. Chỉ có người làm ăn chăm chỉ
nết na tử tế mới thật là đẹp mà thôi. Mày học hành khá, khâu vá
giỏi, xếp đặt mọi việc trong nhà cho có ngăn nắp, ấy là cái đẹp của
mày ở đấy, con ạ ".
Hồi bảy tuổi, tiếp thu chân lý như thế, đâu có vướng ngại gì. Huống
hồ mình là con trai, đâu có nằm trong vòng cương tỏa của luân lý
dành cho con gái. Nhưng mười năm sau, hỡi trời, nếu con mắt không
biết thưởng thức cái đẹp của nhan sắc thì ông sinh ra con mắt làm
chi ? Đó không phải là câu hỏi của riêng tôi đâu : của mọi trái tim, kể
cả trái tim giả vờ không biết đập của các cụ nhà Nho. Mà cũng đừng
tưởng Lục Vân Tiên không có con mắt hoặc con mắt chỉ biết "làm
ngơ". Không thua ai đâu, chàng cũng có con mắt thứ ba, con mắt ấy
vốn tinh ranh xấp ngàn lần hai con mắt thịt. Nó đã được báo cáo rồi
từ dân chạy loạn côn đồ : lũ ấy hung dữ khét tiếng, đang hồ hởi tóm
được một tiểu thư:
Con ai vóc ngọc mình vàng
Má đào mày liễu dung nhan lạnh lùng
"Lạnh lùng", chắc là chữ xưa, nhưng "má đào mày liễu" thì quá đủ rồi
! Cũng "phù dung như diện liễu như mi" đâu có kém gì Dương Quý
Phi ! Không, trăm lần không, "dung" không phải chỉ là nết na.
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Tình cờ, mùa hè năm nay, tôi được GS Trần Ngọc Vương tặng quyển
sách rất lý thú của ông, Nhà Nho tài tử và văn học Việt Nam, trong
đó, lại tình cờ, tôi đọc được một chi tiết làm tôi nghĩ đến mẹ tôi. Tác
giả giải thích chữ "dung" như sau :
"Giữa những tiêu chuẩn để làm người phụ nữ (người vợ, người mẹ)
mẫu mực của Nho giáo, có một tiêu chuẩn về hình thức xếp hàng
đầu trong "tứ đức", đó là "dung". Nhà nho đem "dung" để đối lập
với "sắc". "Nữ dung" không phải là làm cho đẹp, giữ sắc đẹp, mà là
giữ cho nét mặt dịu dàng, thùy mị, không kiêu kỳ".
Chắc chắn mẹ tôi biểu quyết nhất trí với tác giả. Và chắc chắn mẹ tôi
lại biểu tôi giơ tay biểu quyết thêm mấy câu tiếp theo :
"Trong chế độ chuyên chế, người có sắc đẹp "phúc ít họa nhiều",
"sắc" luôn luôn có khả năng chuyển hóa thành một nguy cơ, cho
chính bản thân người mang nó, lẫn cho gia đình họ, rộng hơn, cho cả
quốc gia, xã hội. Nhà nho chính thống, vì vậy, thường coi người đẹp
là "vưu vật", luôn luôn nhắc nhở phải xa lánh chúng. Đối với họ,
không chỉ trau chuốt, làm đỏm, mà cả trang điểm son phấn nữa cũng
ở ngoài nữ dung". Câu cuối, tác giả mượn uy danh của GS Trần Đình
Hượu để trích lại.
Vậy là "nữ dung" và "nữ sắc" là hai cái đẹp khác nhau, và mẹ tôi vô
cùng có lý khi sợ tôi hụt giò vào cái đẹp thứ hai. Nhưng, trời hỡi, làm
sao cái này thiếu cái kia được ! Tôi có nên trách Nho gia đã nâng sự
phân biệt đến mức cực đoan để làm tôi phải chảy nước mắt mỗi lần
giỗ mẹ ?
*
Cách đây ít lâu, em tôi ở trong nước, không biết lục lọi từ đâu trong
đống tro tàn sách vở còn sót lại sau mấy lần chạy loạn, một tấm ảnh
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chân dung mẹ tôi hồi chưa lấy chồng. Mẹ tôi tóc vấn trần, cổ đeo
kiềng vàng, vẻ mặt thùy mị đoan trang, áo dài lụa là khuê các. Đó là
hình ảnh duy nhất tôi thấy mẹ hồi còn trẻ. Thoạt nhìn, tôi muốn bật
lên một tiếng mà cả đời chưa hề thốt ra cũng chẳng dám thốt ra : mẹ
đẹp ! Hóa ra mẹ tôi đẹp như thế. Trong phút chốc, tôi định đóng
khung tấm ảnh đặt trên bàn thờ cạnh bức ảnh khi mẹ già để trẻ
trung hóa kỷ niệm. Nhưng nước mắt tôi bỗng ứa ra, dường như nghe
được tiếng mẹ quở bên tai: "Con đừng thờ mẹ nơi cái đẹp hình
dung... Con đừng tìm mẹ nơi cõi hình dung..."
Tôi tìm mẹ tôi ở đâu trong ngày Vu Lan này ? Chắc không phải ở trên
cõi trời, vì cõi trời chỉ gồm toàn những người sang trọng, đâu có chỗ
cho bà lão nón lá quét sân ? Chắc cũng không phải ở cõi lang thang,
vì mẹ tôi an trú vững chắc trong cái vui nằm sau tấm áo vá. Có chăng
một cõi thánh dành cho những bà thánh tứ đức tam tòng của Nho
gia ? Tôi không tìm mẹ tôi trong đó, vì mẹ tôi không hề nghĩ mình
làm việc gì khác hơn là làm mẹ, bình thường như mọi người mẹ, đẹp
như mọi người mẹ, vì chỉ con bất hiếu mới không thấy mẹ là người
đẹp nhất trên đời.
Tôi biết tôi tìm mẹ tôi ở đâu. Trong lời cầu nguyện của kinh Vu Lan.
Vừa đọc kinh, tôi vừa thấy mẹ tôi qua khói hương : mẹ tôi không
mặc áo vá, cũng không khuê các lụa là, mẹ tôi bận áo lam, mẹ tôi nói
với tôi : "mẹ đã ở chỗ kia, bây giờ mẹ đã về chỗ ấy". Chỗ ấy là chỗ
mà Nho gia đều về khi mãn đời, quy Phật, tìm Bát Nhã. Như khói tìm
mây.
Và cũng như mây, tôi cầu mẹ tôi tan biến như thế, trong cõi vô hình
dung mà mẹ tôi thường nói, cõi ấy không có đẹp không có xấu,
không có luân lý không có bổn phận, không có nữ dung không có nữ
sắc, không có Thúy Kiều không có Nguyệt Nga, không có gì cả, chỉ
một màu lam thanh thoát. Với thần thông Vu Lan, tôi biết mẹ tôi
đang ở cõi ấy, cùng với mọi bà mẹ đã từng là mẹ như mẹ tôi.
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Như mọi bà mẹ, mẹ tôi đẹp nhất trên đời. Vu Lan đẹp nhất trong
năm. Cõi Vu Lan đẹp nhất trong mọi cõi.
Cao Huy Thuần
NGUỒN : tác giả gửi ngày 17.8.2018
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Đường "nó" đi trùng điệp bất nhân
“Tôi biết nó, đồng bào miền bắc này biết nó
Việc nó làm, tội phạm nó ra sao”
Nguyễn Chí Thiện

Nguyệt Quỳnh (Danlambao)
Lâu nay,
trong
tiếng
gào
khóc
của
người
dân oan
khắp ba miền đất nước, hoà trong nước mắt bao giờ cũng có những
kể lể, trách mắng, đầy phẫn uất với tiếng “nó”: nó đến kìa; nó rình
rập; nó ác lắm;… hay chúng nó tàn nhẫn lắm!
Nó là lực lượng cưỡng chế lên đến hàng nghìn người với đầy đủ các
ban ngành và với đầy đủ quyết tâm cùng nhẫn tâm, mà anh Hoài
Công Trực, một người dân ở vườn rau Lộc Hưng mô tả: “...với lực
lượng đó, dùng để đánh lấy lại Hoàng Sa cũng thắng thì làm sao
người dân chúng tôi chịu nổi”.
Thời nào cũng vậy, thời nào cũng có những phường cường hào ác bá
chuyên đi bóc lột, cướp đất, bức hiếp những người dân thấp cổ bé
miệng. Nhưng nay, bọn cường hào lại là kẻ cầm chịch, là chính quyền
thì người dân biết đi đâu mà đòi oan sai?
Thế cho nên tự bao giờ, người dân nghèo quê tôi đã oán ghét, gọi
chính quyền bằng một đại danh từ chứa đầy cảm xúc của sự rẻ rúng
và khinh miệt: “Nó”.
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***
Tiếng nức nở ở vườn rau Lộc Hưng lại vang lên như một tiếng
chuông gõ vào ký ức của mọi người dân VN. Tiếng gào khóc ấy đã
vọng lên từ đất nước này từ lâu lắm rồi, từ những vụ cướp đất ở Cần
Thơ, Cồn Dầu, Dương Nội, Tiên Lãng, Long An, Đăk Nông, Thủ
Thiêm,…
Và rồi ngày nay,
ở Lộc Hưng,
ngay
những
ngày cận tết.
Ngày tết là ngày
thiêng
liêng,
ngày đoàn tụ
của gia đình,
của ông bà tổ
tiên,
người
khuất mặt. Dân
ta bảo “đói
muốn chết ba
ngày tết vẫn no” hay “giận gần chết ngày tết cũng thôi”. “Nó” quả
thực đã không còn là người VN truyền thống. Không thể nhân danh
gì để có thể đánh vào đồng bào mình ngay những ngày giáp tết; mà
lại nhắm vào những con người lương thiện, nghèo khó, lam lũ!
Nhìn cảnh người dân vườn rau Lộc Hưng nhớ nhà, quay lại nằm ngủ
ngay trên cái tổ ấm đã bị đập phá tan nát; không biết bạn có như tôi,
chợt đau xót như nhìn thấy chính mình cũng đang cố bám víu vào cái
mảnh đất chữ S đã tan hoang, xác xơ đến tội nghiệp này!
Hai trăm hộ dân với hàng trăm con người vừa lâm cảnh đói rét, lang
thang vào những ngày cuối năm. Sự yếu đuối, cô thế của họ làm tôi
chạnh nhớ đến hình ảnh người mẹ liệt sĩ ở Hà Đông. Khi cùng
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đường, khi tuyệt vọng, con người ta đành đem cả sự trần trụi, cô
thế của mình ra làm vũ khí. Người mẹ này đã khỏa thân gào khóc
đến lạc giọng ngay
trước trụ sở tiếp
dân của trung ương
đảng và thanh tra
chính phủ: “Con của
tôi chết hết rồi. Còn
một mình tôi nữa
thôi đảng ơi. Tôi ăn
gì, uống gì đây đảng
ơi. Tôi lấy gì mà
sống đây đảng ơi.”
Nhưng oán giận hay gào khóc đâu có thay đổi được gì. Nước mắt và
sự khổ đau cùng cực dường như đã có mặt trên đất nước này hơn
nửa thế kỷ. Ngay từ những ngày đầu, khi CS mới nắm chính quyền rồi
cho phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. Câu thơ của thi sĩ
Nguyễn Chí Thiện ngày ấy mà đã thành tiên tri “đường nó đi trùng
điệp bất nhân”.
Nhưng nếu bảo cộng sản ác, lãnh đạo cộng sản bất nhân, vậy chúng
ta là ai?
Chúng ta là chứng nhân của nửa triệu nông dân chết oan trong Cải
Cách Ruộng Đất; chúng ta có mặt khi CS nhân danh cách mạng chôn
sống hàng nghìn người dân vô tội trong biến cố Mậu Thân; chúng ta
hiện diện khi chúng chia chác, cướp đất, xô đẩy lớp lớp dân nghèo
vào cảnh cùng khổ, không nhà không cửa, màn trời chiếu đất,...
Với từng đó những tội ác mà chúng ta vẫn im lặng, vẫn làm ngơ thì
sự hiện diện của chúng ta cũng hoàn toàn vô nghĩa. Khi coi sự bất
công đối với người khác không là sự bất công đối với mình thì nạn
nhân kế tiếp sẽ là ai?
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Chúng ta là sản phẩm của chính mình.
Một ngày nào đó khi quay trở về nhà, mái ấm của chúng ta cũng chỉ
còn là một đống đổ nát như vườn rau Lộc Hưng. Một ngày cuối năm
nào đó, chúng ta cũng sẽ co ro trên mảnh đất trống của mình trong
khi căn nhà chung VN đã là một bãi rác cho ngoại bang rồi.
Tai họa này sẽ không chừa một ai, ngay cả những đảng viên, cán bộ
nằm trong guồng máy của chế độ. Đối với một chính quyền “non
yếu” chúng ta còn chung tay góp sức được; nhưng với một chính
quyền “bất nhân với đồng bào”, nếu chúng ta không phải là người
chận đứng cái ác thì còn ai vào đây? Hãy nhớ đến những cán bộ cao
cấp như Đinh La Thăng còn phải cầu xin được đối xử như một con
người.
Chính chúng ta đã tạo nên một xã hội bất ổn, chính chúng ta đã trao
quyền lực tuyệt đối vào tay một đảng phái bất xứng. Để rồi ngày
hôm nay, với luật ANM, nhiều người dân VN còn tin rằng chúng ta đã
“hoàn toàn trắng tay” về những gì gọi là quyền con người !?
Ai đó đã từng nói: “Chúng ta nghĩ mình là gì thì mình sẽ trở thành thế
ấy.” Tờ giấy bạc 20 đồng sẽ luôn luôn có cái giá trị của 20 đồng, dù
nó được xếp vuốt phẳng phiu hay bị bàn chân người đời dẵm nát.
Hãy dám sống với cái hệ giá trị của chính mình. Đây không phải là lần
đầu đất nước này, dân tộc này phải sống với thử thách.
Khi luật ANM cấm nói, chúng ta sẽ tiếp tục và phải tiếp tục nói lên sự
thật. Hãy bắt đầu một cuộc sống có trách nhiệm, sống với danh dự
và nhân phẩm. Chỉ có duy nhất điều này mới có thể nâng tâm hồn
chúng ta, nâng dân tộc chúng ta thoát ra khỏi số phận một bầy thú
sắp bị diệt vong.
Nguyệt Quỳnh / danlambaovn.blogspot.com
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Thảo Khấu
Một lũ quan trên loạn quá trời
Coi thường luật pháp giễu mà chơi
Lùa quân ủi sạch nhà dân trú
Thả lính cào banh những phận đời
Uất nghẹn kêu gào trong hận tủi
U buồn chống trả nhục nào vơi
Côn đồ giặc cướp loài quỷ núi
Giảo hoạt vô tâm thật hết lời.
Nhiên Hạ / 01122019
(Ảnh Vườn Rau Lộc Hưng)
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Lộc Hưng
Cô Bé Áo Đỏ
Từ Thức
Hai hình ảnh lởn vởn trong đầu, mỗi lần nghĩ tới Lộc Hưng. Thứ nhất,
video quay cảnh một người cha trèo trên đống nhà sập, té lên té
xuống, đi tìm những mảnh đồ chơi của con bị nghiền nát. Thứ hai,
hình một cháu gái áo đỏ buốn bã ngồi nhìn nhà mình bị kéo sập. Cái
gì diễn ra trong đầu một đứa bé ngồi nhìn cả thế giới của mình sụp
đổ. Trong một xã hội bất nhân, tình cảm là một xa xỉ phẩm, còn ai
bận tâm tới cái gì diễn ra trong đầu một đứa nhỏ ? Căn nhà, với đứa
trẻ, là tổ ấm, là
tình nghĩa gia
đình, là tình
yêu của mẹ, là
kỷ niệm với
cha, là những
tiếng cười đùa
với anh chị em.
Tất cả thành
mây khói. Cái
sụp đổ, mất
mát, tan vỡ ấy
sẽ lưu lại suốt
đời đứa nhỏ, không có gì gột rửa được. Không có gì sống lâu, vĩnh
viễn, hơn những kỷ niệm thời thơ ấu. Càng về già , người ta càng
thấm thía điều đó. Giáp Tết, quân ta đổ bộ, đánh chiếm khu vườn
rau. Quân ta hoàn toàn thắng lợi, đã san bằng sào huyệt của địch.
Trong một đêm, cả một vùng trước đó sôi sục sức sống trở thành
một đống gạch vụn.
Nhìn cháu gái ngồi trước ngôi nhà, khu phố của mình bị san bằng, tự
nhiên nghĩ tới một truyện ngắn của Nam Cao, tựa là ‘’Mua Nhà ‘’. Đó
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là văn chương VN, cái thời người ta chưa nuôi văn nghệ sĩ như nuôi
heo, người viết văn không tủi thân vì nhận được ít bổng lộc, không
than không được vỗ béo để có tâm huyết viết bài phục vụ chế độ. Cái
thời người ta còn viết văn để phơi trần thực tế xã hội, để diễn tả cái
nhức nhối, ngoài đời và trong đầu.
Nam Cao kể chuyện mua nhà. Ngôi nhà, đúng hơn là túp lều của tác
giả bị gió bão dựt sập. Phải nghĩ đến chuyện dựng một túp lều khác
cho vợ con có chỗ trú ẩn. Có người dụ bán nhà, giá rẻ, vì chủ nhà
thua bạc, chỉ còn căn nhà bán để gỡ. Tác giả vay nợ để khỏi mất một
cơ hội tốt . ‘’Tôi chạy ngược chạy xuôi. Chỗ thì lãi năm phân. Chỗ thì
lãi sáu phân. Cùng qúa, tám phân cũng lấy liều‘’ Ngày đến gỡ nhà,
tác giả thấy một anh đã thua bạc hết tiền bán nhà ‘’nằm thườn trên
một cái giường tre chiếu rách, bẩn thỉu. Đứa con bé ngồi ngay dưới
đất, ôm cái chân giường, rên. Nó đau bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn
vừa cạu nhạu, vừa đấm lưng em thùm thụp‘’. Người mua nhà xin chủ
nhà dọn dẹp đồ đạc để thợ dỡ nhà. Anh ta ‘’cười chua chát : Đồ đạc
thì có gì mà dọn ? Chỉ có một cái giường này. Cứ quẳng bố nó ra
ngoài kia cho tôi, rồi dỡ đi. Hắn đứng dậy, bảo con : Chúng mày cũng
đứng lên. Sang nhà bác Vi nằm nhờ‘’. Một lúc sau ‘’chẳng biết đã gởi
em cho ai được, đứa con gái lân la gần tôi xem dỡ nhà… Nó gầy ốm
quá. Cổ tay cổ chân chỉ con con. Mặt chau chau. Quần áo rách lượt
thượt. Răng nó cứ nhe ra một cách thưong hại lắm. Tôi tự nhiên
ngám ngẩm. Tôi thở dài ngán ngẩm..’’ Khi người ta bắt đầu dỡ nhà,
‘’con bé bừng mắt. Nó không nhe răng ra nữa. Đôi môi nó bụm lại.
Hai má phình ra. Cứ thế, nó chẳng nói, chẳng rằng, chạy bình bịch
sang hàng xóm…Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con nức nở và hờ : ‐Mẹ
ơi !‘’
Giữa con bé của Nam Cao và cháu gái áo đỏ ở Lộc Hưng, ba phần tư
thế kỷ đã trôi qua. Bao nhiêu chiến tranh tương tàn đã làm tan
hoang đất nước. Bao nhiêu triệu người đã bỏ mạng trong cuộc chiến
giữa người cùng máu mủ, trên đường chạy giặc, vượt biển… Máu
chẩy thành sông, xương chất thành núi. Tất cả những bi kịch ghê rợn,
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để được như ngày nay, ‘’đất nước chưa bao giờ tốt đẹp như thế
này‘’. Ông Trọng không phải hoàn toàn vô lý.
Với một nhóm du đãng đói rách từ trong rừng ra, tự nhiên ngồi trên
một đống đô la, ngồi lên đầu trên cổ gần dân, quả thực ‘’đất nước
chưa bao giờ tốt đẹp như thế này‘’. Nhưng với gần 100 triệu người
khác, những người dân cùng khổ của Nam Cao ? Theo lời ông trùm
công an Tô Lâm, ở thế kỷ 21, còn tệ hơn nữa : có người tìm cách vào
tù ngồi chơi xơi nước, vì ở bên ngoài không kiếm nổi mỗi tháng 17 kg
gạo, 15 kg rau. Cái gì khác nhau giữa thân phận người dân thời đại
Nguyễn Phú Trọng so với thời thực dân cách đây gần một thế kỷ ?
Nam Cao : ‘’Có những ông bố, bà mẹ lụ khụ, chỉ vì thương con nghèo
quá không có tiền chôn cất mà không nỡ chết‘’.
Một cụ bà Lộc Hưng, có thân nhân tàn tật đau yếu, bị dựt sập nhà, bị
quẳng ra lề đường, tâm sự : chỉ mong người thân chết trước, vì nếu
tôi chết trước, ai lo nuôi nấng, chăm sóc họ, họ ngủ đâu, ăn cái gì để
sống ? Thoạt nhìn, chẳng có gì thay đổi. Gần một phần ba thế kỷ sau,
dân VN vẫn tiếp tục thân trâu ngựa.
Nhưng nhìn lại, suy nghĩ một chút, có sự thay đổi ghê rợn, và cái thay
đổi đó, nghĩ cho cùng, chính là cái bi kịch lớn nhất của dân tộc VN.
Nó đã, và sẽ kéo theo, dồn dập, những bi kịch khác. Cái thay đổi ghê
rợn, là sau ba phần tư thế kỷ, người VN đã đánh mất nhân tính, trở
thành những cái máy vô cảm. Cái khác nhau là, trong Nam Cao,
người mua nhà nhìn bé gái, hối hận, ray rứt, tự oán trách mình đã
làm chuyện ác. Ngày nay, người ta kéo hùng binh, du đãng đâm thuê
chém mướn, tới phá nhà cửa của dân nghèo, không một ánh mắt tới
cháu gái ngồi buồn bã trước cuộc đời tan vỡ. Tệ hơn nữa, coi đó chỉ
là chuyện bình thường dưới huyện, và ngạc nhiên tại sao có người
bận tâm ? Và người ta huy động báo chí nhà nước để rêu rao đó là
khu nhà bất hợp pháp. Làm như những túp lều của bầu đoàn thê tử
đầy tớ hoàn toàn là đất hợp pháp, không phải chẹn cổ, bóp họng
người dân mà có.
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Cái khác nhau là cách đây gần một phần ba thế kỷ, người ta còn biết
xúc động, biết xấu hổ. Còn có lương tâm. Cái anh mua nhà của Nam
Cao khởi đầu bằng sự áy náy : ‘’Tôi có quyền gì mà cấm hắn ? Hắn
không bán cho tôi thì bán cho người khác. Tôi để lỡ một dịp may là
tôi ngu. Vậy thì tôi mua cái nhà‘’. Hết áy náy, anh ta tìm cách bào
chữa, triết lý vụn, để an ổn lương tâm: ‘’Nghĩ ngợi làm gì nữa ? Ở
cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp.
Người này co thì người kia bị hở . Đâu phải là tồi tệ, nhưng biết làm
sao được ? Ai bảo đời cứ khắt ke vậy ? Giá người ta vẫn có thể nghĩ
tới mình mà chẳng thiệt gì đến ai‘’. Nhưng mặc dù tìm mọi cách trấn
an, người mua nhà vẫn dằn vặt ‘’Tim tôi động một cái giống như
bước hụt. Rồi nó đập loạng choạng.Tôi hơi lảo đảo. Bây giờ tôi không
lẩn trốn những ý nghĩ của tôi đựợc nữa. Tôi ác quá! Tôi ác quá !‘’ Cái
dằn vặt, thao thức đó, cái lòng trắc ẩn đó, là cái thắng để cái ác
không ngự trị, để con người ngần ngại khi làm chuyện bất nhân, để
xã hội còn là một xã hội tử tế .
LƯƠNG TÂM
Cái lương tâm đó, người Cộng Sản đã đánh tan hoang. Bằng cả một
hệ thống giáo dục, bằng cả một nhân sinh quan mới, bằng lối hành
xử tàn tệ giữa người với người. Cái bất nhân trở thành một chuyện
bình thường. Cái vô cảm đó là hậu quả tất yếu của một xã hội băng
hoại, đầy những bất hạnh.
Antonio Gramsci giải thích : ‘’Cái bất hạnh có hai hậu quả : thường
thường nó dập tắt tất cả tình thương của chúng ta với những người
bất hạnh, và không hiếm hơn, nó dập tắt tất cả tình thương nơi
những người bất hạnh đối với những người bất hạnh khác ( * ) Trong
trường hợp Lộc Hưng, cái vô cảm đó có hai khuôn mặt. Thứ nhất, cái
vô cảm giữa những người bất hạnh. Khi tất cả đều là nạn nhân, bị
bóc lột tới xương tủy, bị dày xéo tháng này qua năm khác, người ta
không còn lòng trắc ẩn ngay cả với người đồng cảnh. Người ta
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khoanh tay nhìn, hy vọng chuyện đó sẽ không đến với mình. Thứ hai,
cái vô cảm giữa những người được chế độ ưu đãi đối với những
người thấp cổ bé miệng. Anh ta không còn một chút day dứt lương
tâm. Anh ta không muốn duỗi chân ra để hưởng cả cái chăn. Anh ta
đá văng người khác ra đường để chiếm cả chăn, cả giường, cả phòng
ngủ. Tệ hơn nữa, kinh hoàng hơn nữa, anh ta coi đó là một chuyện
bình thường. Người ta không mua nhà nữa, người ta vác súng, kéo
lâu la đi cướp nhà. Và ngạc nhiên, một cách thành thực, tại sao có
người để tâm tới chuyện rất bình thường dưới huyện.”
Một câu hát của Jacques Brel: ''Chez ces gens là, on ne pense pas. On
compte'' (Nơi bọn đó, người ta không suy nghĩ. Người ta chỉ đếm
(tiền) ''.
Những người cướp đất Lộc Hưng không nhìn thấy cháu bé áo đỏ.
Trước khi ngủ, họ không ray rứt, dằn vặt. Họ chỉ tính xem sẽ chia
nhau được bao nhiêu. ''On compte''. Một dân tộc không còn lương
tâm là một dân tộc tự hủy. Nhà cửa có thể cất lại được, nhưng cái
ray rứt của lương tâm, khi nó đã chết, sẽ không còn phương cách gì
cứu vãn nổi. Và dân tộc chết chung, cùng một lúc với nó. Đó không
phải là một cái chết tình cờ. Đó là một cái chết đúng quy trình. Chế
độ độc tài nào cũng nhắm tiêu diệt đôi chút lương tri còn leo lét
trong lòng người dân, để biến người dân thành những cái máy vô
cảm, không còn sợ lương tâm, chỉ biết sợ và thần phục sức mạnh.
Nhìn cô bé áo đỏ, không có người nào đến đập phá nhà cửa ở Lộc
Hưng tự sỉ vả : ‘’tôi ác quá !, tôi ác quá !‘’. Trong đôi mắt buồn của
cháu bé ngồi cô đơn, cả một cái buồn của một dân tộc đang chết
đuối…
(* ) https://www.tuthuc‐paris‐blog.com/…/gramsci‐t%E1%BA%A5t‐
c%E…
Paris JAN 2019 (tuthuc‐paris‐blog.com)
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Cô Bé Áo Đỏ giữa Chó Sói và Đàn Cừu
Ngô Nhân Dụng
January 22, 2019
Người dân vườn rau Lộc Hưng nhặt lại những gì còn sót lại sau khi
chính quyền quận Tân Bình, Sài Gòn, đến giật sập nhà cửa của mình.
(Hình: Facebook Vườn
Rau Lộc Hưng)
Chắc quý vị đã đọc bài
“Lộc Hưng – Cô Bé Áo
Đỏ” của nhà văn Từ
Thức ở Paris, đã đăng
trên báo này. Đảng
Cộng Sản Việt Nam đã
cho phá sập khu nhà
đồng bào sống hơn
nửa thế kỷ ở Lộc
Hưng, ngay trong vùng
Sài Gòn. Để chiếm lấy
đất.
Ông Từ Thức kể mỗi lần nghĩ tới Lộc Hưng, ông lại nhớ hai hình ảnh.
Thứ nhất là cảnh một người cha trèo trên đống nhà bị phá sập, té lên
té xuống. Ông đi tìm những mảnh đồ chơi của con ông.
Thứ nhì là hình một cháu gái đã mất nhà, mặc áo đỏ, vai đeo túi đi
học về, buồn bã ngồi nhìn xuống phía trước. Chung quanh là chân
cẳng những người đứng nhìn cảnh nhà mình bị kéo sập.
Nhà văn Từ Thức viết, “Nhìn cháu gái ngồi trước ngôi nhà, khu phố
của mình bị san bằng, tự nhiên nghĩ tới một truyện ngắn của Nam
Cao, tựa là ‘Mua Nhà,’ viết thời 1940.”
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Nhân vật trong truyện “Mua Nhà” rất nghèo, cái lều của anh bị phá
sập sau một con bão. Anh đi tìm mua vật liệu để làm lại, nhưng có
người muốn bán cái nhà của mình, cho anh gỡ đi đem dựng trên nền
nhà cũ. Nam Cao kể, “Kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ. Anh ta
góa vợ. Anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại.” Anh bán nhà còn cho
biết anh mới đánh bạc thua, bán nhà lấy 300 đồng để đi đánh bạc
tiếp, gỡ lại.
Nhân vật của Nam Cao can ngăn anh ta đừng bán nhà để đánh bạc,
nhưng vô ích. Biết mình không mua thì anh ta cũng bán cho người
khác, đành bỏ tiền mua. Mua xong, đến gỡ cái nhà đem về, nhân vật
thấy hai đứa con người bán, “Đứa con bé ngồi ngay dưới đất, ôm cái
chân giường, rên. Nó đau bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn vừa cạu
nhạu, vừa đấm lưng em thùm thụp.”
Khi ngôi nhà bắt đầu bị gỡ, Nam Cao kể, “Những mè, rui đã xong rồi.
Người thợ mộc bắt đầu tháo gỗ. Tiếng dùi đục kêu chan chát. Những
tiếng rắn chắc vang lên, lộng óc. Tôi thấy con bé bừng mắt. Nó không
nhe răng ra nữa. Đôi môi nó bụm lại. Hai má nó phình ra một chút.
Cứ thế, nó chẳng nói chẳng rằng, chạy bình bịch sang nhà hàng xóm.
Nó định làm gì vậy? Lòng tôi thắc mắc nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi
nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ:
– Mẹ ơi!…”
Hai đứa trẻ đang mất nhà cũng đã từng mất mẹ. Tiếng kêu “Mẹ ơi”
của cô bé khiến cho, “Tim tôi động một cái giống như bước hụt. Rồi
nó đập loạng choạng. Tôi hơi lảo đảo. Bây giờ thì tôi không lẩn trốn
những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá! Tôi ác quá! …”
Sau đó, nhân vật sống trong cái nhà mới, rộng rãi và sạch sẽ hơn cái
trước. Nhưng anh viết cho một người bạn: “Phải, tôi ác quá, anh Kim
nhỉ.” Và, “Những chiều đông lạnh lẽo, một con thạch sùng nấp trên
một cái xà ngang, sẽ tặc lưỡi nhắc cho tôi biết: Tôi ác quá! Tôi ác
quá!…”
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Nhìn hình ảnh cô bé mặc áo đỏ trong khu nhà bị phá sập ở Lộc Hưng,
Từ Thức nhớ đến cô bé trong truyện “Mua Nhà” của Nam Cao. Ông
tự hỏi sau gần 80 năm, nước Việt Nam có gì thay đổi không. Một
cháu bé bị mất nhà ngày nay cũng đau khổ không khác gì một bé gái
thời 1940. Không có gì thay đổi.
Nhưng Từ Thức nhận ra là xã hội vô tình trước cảnh em bé gái mặc
áo đỏ: “Cái thay đổi ghê rợn là… người Việt Nam đã đánh mất nhân
tính, trở thành những cái máy vô cảm.”
“Cái khác nhau là, trong tác phẩm Nam Cao, người mua nhà bị ám
ảnh mãi” sau khi nghe cháu bé gái kêu “Mẹ ơi!” Anh ta hối hận, ray
rứt, tự oán trách mình đã làm chuyện ác.
“Ngày nay, người ta kéo hùng binh, du đãng đâm thuê chém mướn,
tới phá nhà cửa của dân nghèo, không một ánh mắt tới cháu gái ngồi
buồn bã trước cuộc đời tan vỡ…”
Nhân vật trong truyện Nam Cao còn “dằn vặt, thao thức” sau khi gỡ
ngôi nhà mua, đem về làm nhà mình ở. Ngày nay, những anh công an
và côn đồ đi phá nhà người dân, về lãnh tiền thưởng, họ có cảm thấy
“dằn vặt, thao thức” hay không? Người ta đã đánh mất lương tâm,
mất lòng trắc ẩn.
Từ Thức lên án, “Cái lương tâm đó, người Cộng Sản đã đánh tan
hoang” bằng nền giáo dục, và “bằng lối hành xử tàn tệ giữa người
với người… Cái bất nhân trở thành một chuyện bình thường.”
Giới văn nghệ, trí thức trong nước ta đã viết, đã nói rất nhiều về tình
trạng “vô cảm” tràn ngập xã hội Việt Nam. Đọc các tác phẩm của
Nguyễn Huy Thiệp trước đây 30 năm chúng ta thấy cảnh băng hoại
đạo lý cùng cực sau mấy chục năm sống dưới chế độ Cộng Sản.
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Một thành công lớn của chế độ Cộng Sản là biến lòng người thành gỗ
đá. Trong năm điều mà Hồ Chí Minh bắt trẻ em học thuộc lòng
không một điều nào nói đến lòng tôn kính cha mẹ, thương anh chị
em, “thương người như thể thương thân” như Nguyễn Trãi đã dạy.
Một thi sĩ nói, “Muốn yêu thương phải biết căm thù.” Những chiến
dịch tuyên truyền dạy người Việt Nam phải biết căm thù lẫn nhau.
Trẻ em phải tố cáo cha mẹ, thầy cô giáo. Hàng xóm láng giềng phải tố
cáo nhau.
Các chế độ bạo tàn đều gieo rắc sợ hãi và giết chết tình thương giữa
người với người. Để củng cố quyền lực. Khi mỗi người nhìn chung
quanh chỉ thấy kẻ thù, ai cũng chỉ lo cho chính mình; hiện tượng xã
hội học gọi là “phân ly cùng cực, atomization,” thì bạo quyền có thể
kiểm soát tất cả mọi người.
Cộng Sản đã dùng chế độ tem phiếu để kiểm soát bao tử. Ai cũng chỉ
lo sao cho mình có miếng ăn, manh áo. Đâu còn thời giờ nghĩ đến
người khác?
Cộng Sản thúc đẩy cho mọi người nhìn nhau mà trong lòng chỉ sợ
người khác tranh miếng ăn, tiền bạc, địa vị của mình; đâu còn chỗ
cho lòng trắc ẩn, tình yêu thương? Nhìn thấy cảnh người khác bị
đánh, giết, chỉ cảm thấy mình may mắn, vẫn còn sống và được yên
thân!
Cuối cùng, đảng Cộng Sản chỉ muốn biến tất cả thành một đàn cừu,
đảng dẫn đi đâu thì đi.
Như đàn cừu trong cuốn tiểu thuyết của một nhà văn Trung Quốc.
Đó là cuốn “Tô Tem Sói,” nguyên văn là “Lang Tú Đằng” (狼图腾). Tác
giả là Lưu Gia Dân (Lü Jiamin, 呂嘉民), bút hiệu Khương Nhung (Jiang
Rong, 姜戎). Nhân vật kể chuyện là một sinh viên đại học Bắc Kinh bị
đầy lên Mông Cổ đi chăn cừu để “học tập lao động” trong thời “cách
mạng văn hóa,” giống tác giả.
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Đọc đến trang 319 trong bản dịch sang tiếng Anh “Wolf Totem” do
Penguin Press xuất bản, thấy cảnh con sói tấn công đàn cừu, bắt một
con cừu ăn thịt ngay tại chỗ.
Khi con sói cắn cổ, vật ngã một con cừu rồi, nó xé da xả thịt ăn ngay
tại chỗ. Anh sinh viên đứng quan sát, tính chờ con sói ăn no nặng
bụng rồi mới động thủ thì sẽ hạ được nó. Đàn cừu bị tấn công lúc
đầu hoảng sợ chạy trốn, nhưng khi thấy con sói bắt đầu ngồi xuống
ăn rồi thì cả đàn lại bình thản gặm cỏ như cũ. Nhiều con cừu tò mò
còn đến gần nhìn xem con sói nó ăn thịt “đồng bào” mình như thế
nào. Tác giả mô tả bộ mặt của mấy chú cừu kia có vẻ như muốn nói:
“May quá! Con sói nó ăn thịt mày, nó không ăn thịt tao!” Nhiều con
cừu bạo dạn tiến đến gần coi cho rõ cảnh con sói đang ăn tiệc một
mình. Cả đám chen chúc nhau mà coi.
Nhân vật của Khương Nhung nhìn cảnh đó, chợt nhớ tới một đoạn
văn của Lỗ Tấn. Nhà văn tả cảnh thời trước Đại Chiến Thứ Hai có một
đám đông người Trung Hoa đứng coi một quân nhân Nhật Bản chuẩn
bị chém đầu một người Trung Hoa khác. Chắc họ tò mò muốn biết
một người bị chặt đầu sẽ chết như thế nào. Lưỡi đao Nhật có sắc
như lời đồn hay không. Họ có thể tự hào, thấy đao phủ Nhật không
chém gọn như đao phủ nhà Đại Thanh! Anh sinh viên tự nhủ, “Chẳng
trách được, những người du mục Mông Cổ họ coi người Hán cũng
giống như đàn cừu.”
Có bao nhiêu người Việt Nam đã tới coi cảnh công an phá nhà và
vườn rau của bà con Lộc Hưng? Họ có thương cảm các người bị giật
sập nhà hay không? Có ai tiếc rẻ những luống rau bị dầy đạp không?
Họ có thán phục kỹ thuật phá nhà của nhà nước Cộng Sản hay
không?
Bao giờ thì chúng ta thấy mình cũng giống những con cừu?
(Ngô Nhân Dụng)
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Nhà Báo Nói Láo Ăn Tiền!
Chu Tất Tiến
“Nhà báo nói láo ăn tiền!” Không biết từ thời nào mà câu phê bình
có tính chất mạ lị này với tất cả các người viết báo đã được phát
sinh, cá nhân người viết bài chỉ nhớ loáng thoáng là từ hồi di cư
1954, đã nghe mấy vị huynh trưởng nói câu này rồi. Thật sự, câu này
cũng đúng với vài tờ báo “lá cải,” không nhiều trang, và không có bài
nghiên cứu, nhận định nào sâu sắc, chỉ có một số hình ảnh diễu cợt
và những tin “xe cán chó, chó cán xe.”
Tuy nhiên, có nhận xét cực đoan như vậy là hoàn toàn hàm hồ, thô lỗ
và có thể nói là “vô ơn” với những tờ báo thời tiền chiến, là phương
tiện duy nhất đem lại văn minh, văn hóa cho dân tộc Việt Nam. Nhìn
lại lịch sử văn học, chính báo chí thời đơn sơ những năm 1930‐1954
là phương tiện
duy nhất giúp
cho người Việt
mở rộng tầm
mắt nhìn ra
bên ngoài, để
thấy văn minh
của nhân loại
đã phát triển
thật xa với
dân tộc Việt,
mà từ đó tinh
thần muốn cho nước Việt cùng tiến theo đà tiến của thế giới mà phát
triển thêm.
Điển hình là tờ Nam Phong Tạp Chí, một nguyệt san xuất bản từ 1917
đến 1934, do nhà báo Phạm Quỳnh làm Chủ Nhiệm và Chủ Bút. Nam
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Phong Tạp Chí là một tờ báo có chủ trương truyền bá chữ Quốc Ngữ
cho phần đông dân trí còn đang mê muội, do đó, với những bài văn,
thơ, truyện
ngắn, phê bình,
và tài liệu lịch
sử, Nam Phong
Tạp Chí là ngọn
đuốc soi
đường cho trí
thức của dân
Việt được
ngang tầm
quốc tế.
Điều đặc biệt hơn cả, là từ Nam Phong Tạp Chí, nhiều nhà báo, nhà
văn, nhà thơ đã làm giầu cho văn học Việt Nam như Đông Hồ,
Nguyễn Bá Học, Nguyễn Bá Trác, Phạm duy Tốn, Trần Trọng Kim,
Tương Phố,Tản Đà, Dương Bá Trạc và Dương Quảng Hàm. Những vị
này có thể nói là những cây viết làm giầu nhất cho kho tàng văn học
Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhiều nhà văn đã nhờ báo chí mà nổi tiếng, như Vũ
Trọng Phụng, (1912‐1939), đã cho đăng những truyện ngắn, những
bài phóng sự, phê bình văn học, chính trị, xã hội và văn hóa trên
“Ngọ Báo,” “Hải Phòng Tuần Báo” làm chấn động cả xã hội đang mê
ngủ với cường hào, ác bá, theo chân thực dân Tây mà tàn hại lớp
“dân ngu, khu đen.” Những tác phẩm độc đáo của Vũ Trọng Phụng,
với giọng văn châm biếm nhẹ nhàng mà lại đi sát với xã hội, cho đến
thế kỷ hiện nay, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ tiếp nối.
Ngoài những tác phẩm như “Chống Nạng Lên đường,” “Kỹ Nghệ Lấy
Tây,” “Cạm Bẫy Người,” “Cơm Thầy Cơm Cô,” các tác phẩm “Số đỏ,”
“Giông Tố,” “Vỡ Đê” và “Làm Đĩ” được giới văn học đánh giá ngang
ngửa với những tác phẩm quốc tế.
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Cũng từ báo chí, văn học Việt Nam đã hãnh diện có nhà văn Ngô Tất
Tố, bậc Thầy của tiểu thuyết và truyện dài. Ông đã viết trên An Nam
Tạp Chí, Thần chung, Phổ Thông, Đông Dương, Hải Phòng Tuần báo,
Thực Nghiệp, Con
Ông, Đông
Dương Thời Báo,
Tân Văn... Với sức
viết của một
người khổng lồ,
ông đã cho ra đời
nhiều tác phẩm vĩ
đại, chỉ trích giới
quan lại, phong
kiến. Trong số các
tác phẩm nổi
tiếng của ông
như “Tắt Đèn,”
“Việc Làng,” “Tập Án Cái Đình,” thì “Lều Chõng” là một tác phẩm lớn,
soi sáng cả một thời văn học Việt Nam dưới ảnh hưởng của Tây Thực
Dân.
Bên cạnh đó, có thể nói không người Việt Nam nào biết đọc sách mà
không biết đến nhóm Tự Lực Văn Đoàn gồm các nhà báo, nhà văn có
tư tưởng văn
minh độc đáo.
Những truyện
ngắn, truyện dài
đăng trên các
báo Phong Hóa
của Nhất Linh,
Thạch Lam,
Hoàng Đạo, Tú Mỡ, sau này thêm Vy Huyền Đắc, Thanh Tịnh... cũng
là những ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ văn chương tiếp nối.
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Như thế, có thể nói Báo Chí là Linh Hồn của Văn Hóa Việt Nam, vậy
tại sao lại phũ phàng nói là “Nhà báo nói láo ăn tiền!” Trong thời hiện
đại, trên xứ người, những tờ Nhật Báo ra hàng ngày cũng là những
nguồn tin đáng tin cậy, tuy có thiên kiến chính trị cũng như những tờ
báo Mỹ, nhưng vẫn cố gắng đi theo đường lối của những người dẫn
đường cho trí thức của cộng đồng. Dĩ nhiên, trước đây khoảng trên
một thập niên, có vài tờ lá cải phát hành loạn xạ, viết tầm bậy tầm
bạ, chuyên chỉ trích phê bình thiên hạ với văn phong bình dân, chợ
búa, nhưng dần dần, với sự nhận xét thích đáng của độc giả, những
tờ lá cải đó lần lượt đi vào âm phủ.
Hiện nay, trong kế hoạch xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam của
Nghị Quyết 36 của nhà cầm quyền Hà Nội, cũng lai rai có vài cơ quan
truyền thông (chưa thấy báo giấy của Cộng Sản) như truyền hình, TV
trên Internet, chuyên “đâm bị thóc, chọc bị gạo” cộng đồng, mạ lị và
chụp mũ tất cả những nhân vật chống Cộng có hiệu quả, hầu làm cho
những người đó khó giải thích và từ đó mất uy tín với cộng đồng,
không thể đoàn kết cộng đồng trong mục đích duy nhất là chống
Cộng nữa. Nhưng không thể dựa vào sự kiện ấy mà vơ đũa cả nắm,
phê bình toàn thể giới nhà báo Việt Nam.
Đặc biệt là từ khi vị Tổng Thống của Hoa Kỳ phê bình toàn bộ báo chí
là “Fake News,” thì có một số người Việt cũng theo đó mà chê trách
toàn bộ báo chí Việt là “Nhà báo nói láo ăn tiền,” rồi bỏ không đọc
báo Việt nữa. Đó là nhận định quá thô thiển. Trong hai thập niên trở
lại đây, với sự sử dụng email tràn ngập của người Việt, nhiều nhân
vật có thiên kiến chính trị cực đoan về đảng phái, về tôn giáo, hay vì
những lý do cá nhân, đã lợi dụng sự tự do phát biểu của Hoa Kỳ, để
thẳng tay phóng lên Net những câu phê bình tàn tệ những nhà báo
khác chính kiến với mình. Những vị này không hề biết đến lý luận mà
chỉ dùng những ngôn từ chứng tỏ tác giả thiếu văn hóa, văn học, và
văn chương, hoàn toàn không thích hợp với các cuộc tranh luận
thẳng thắn.
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Theo nguyên tắc tranh luận quốc tế, người tranh luận chỉ chú trọng
vào lý luận của đối phương mà tấn công, chứ không bao giờ tấn công
cá nhân của người đó (gia cảnh, học lực, vị trí xã hội). Việc phát ngôn
phóng túng này, thực tế, không thích hợp với một xã hội Dân Chủ, Tự
Do nhưng văn minh nhất thế giới.
Lẽ ra, những người cực đoan ấy nên áp dụng câu “Nhà báo nói láo ăn
tiền” cho toàn thể báo giới của Cộng Sản Việt Nam vì hiện nay, Việt
Nam có trên dưới 700 tờ báo, nhưng không có tờ nào là của tư nhân,
mà toàn là Báo Đảng, chuyên phát tin láo lếu của Nhà Nước đưa ra.
Nhiều chuyện láo cực kỳ mà báo Cộng Sản cũng tỉnh bơ đưa lên giấy,
thí dụ như kể chuyện một anh bộ đội, đang núp dưới hầm, thấy một
chiếc trực thăng của miền Nam bay qua, anh ta nhảy lên, nắm lấy
phần đuôi của trực thăng và quật xuống. Thế là chiếc máy bay tan
tành. Một bộ đội Cụ Hồ khác dùng súng trường bắn ba phát vào một
chiếc phản lực “Thần Sấm” của Mỹ, làm rớt chiếc phản lực này, giết
chết cả chục tên địch!
Chuyện hài
hước nhất
là một
chiến sĩ phi
công lái
máy bay
núp trong
mây, tắt
máy, chờ
máy bay
địch bay
qua, thì nổ
máy lại, và nhào ra bắn hạ máy bay địch trong chớp mắt. Gay cấn
hơn là chỉ một mình anh chiến sĩ đã hạ nguyên một Tiểu Đoàn lính
miền Nam gồm hơn 500 người! Anh này còn có tài ném lựu đạn xa
vài trăm thước, một kỷ lục mà trên toàn thế giới không ai phá nổi.
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Một chiến sĩ khác đi lạc trong rừng gặp cọp, mà chỉ với một con dao
nhỏ, đã đâm chết một con cọp khổng lồ.
Với những thành tích xạo như thế, những tờ báo Cộng Sản mới đích
thực là những kẻ “nói láo, ăn tiền.” Người Việt hải ngoại, những ai
còn tinh thần chống Cộng chân chính vẫn mong cho có ngày báo chí
ở Việt Nam hết nói láo để cho toàn dân vùng dậy chống chế độ độc
tài, bán nước hại dân này.
Chu Tất Tiến
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Nhân mùa Thanksgiving, chuyển đến Quý Bà Con bài viết dưới đây
để thấy Bắc‐Trung‐Nam ...là Một ...trừ Bắc kỳ 75!

Để Trả Lời Một Câu Hỏi
Khuyết Danh
Có lần mình đã gặp một anh người Bắc, nói năng nho nhã cũng thuộc
dạng trí thức anh đã hỏi mình một câu như vầy:
– Em người miền Nam sống ở Sài Gòn từ nhỏ, anh hỏi thật em trả lời
đúng sự thật với suy nghĩ của người Sài Gòn nhé! Tại sao cũng là
người Bắc, nhưng Bắc 54 di cư vô miền Nam, tới giải phóng là 21
năm. Anh vô miền Nam năm 75 đến giờ là 42 năm, gấp đôi dân 54.
Thế nhưng tại sao người Sài Gòn lại coi Bắc 54 là một phần của họ
gặp nhau tay bắt mặt mừng như ruột thịt, anh để ý riêng bản thân
anh thôi nha. Có thân lắm có vui lắm, dân SàiGòn vẫn luôn mang một
khoảng cách khi tiếp xúc với anh, nếu họ biết anh đến với Sài Gòn
năm 75.
Trời, một câu hỏi khó cho thí sinh à nha!
– Em trả lời thật, anh đừng giận em nói:
Tách riêng 2 phần chính trị và văn hoá nghệ thuật ra đi ha!
Phần chính trị thật ra khi “giải phóng” vô em mới có gần 15 tuổi thôi
về quan điểm thắng, thua em chưa đủ trình độ nhận xét,
Nhưng nếu nói về cuộc sống của thời trước và thời sau 75, khác nhau
nhiều lắm: Sướng khổ rõ rệt. Má em chỉ là công chức nhỏ của Tổng
Nha Kiều Lộ, bây giờ mấy anh gọi là Cầu Đường đó, nhưng hồi nhỏ
em rất sướng, đi học toàn trường dòng, em không biết ngoài Bắc anh
có không, chứ thời đó mà học nội trú là mắc lắm đó, nhà em không
giàu, cậu đi lính ngụy, dì và ông ngoại đều dân Kiều Lộ, nhưng sống
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rất thanh thản, mặc dầu lúc đó chiến tranh tràn lan khắp nơi. Thời đó
người Bắc di cư vô Nam, thường sống từng vùng do chánh phủ chỉ
định, rồi từ từ lan ra.
Người miền Nam học được người Hà Nội nhiều điều: Cần kiệm, lễ
giáo, nếp sống thanh lịch quý phái và tri thức.
Người miền Bắc vô Nam học được của người Sài Gòn nói riêng và
người miền Nam nói chung: Sự giản dị, chân thật, tốt bụng, phóng
khoáng; không câu nệ bắt bẻ hay khó khăn.
Và cả hai miền học được của miền Trung cái chịu thương chịu khó,
cái đùm bọc tình đồng hương.
Cả ba miền hoà nhập với nhau, ảnh hưởng nhau lúc nào không hay.
Hồi đó, em đi học gặp mấy đứa bạn Bắc Kỳ rốn vẫn hay chọc tụi nó là
“Bắc kỳ con bỏ vô lớn kêu chít chít” mà tụi nó cũng không giận, chọc
lại em: “Mày Nam kỳ ga guộng bắt con cá gô bỏ dô gổ kêu gột gột“,
rồi lại khoác tay nhau chơi bình thường. Trẻ con thì như vậy, người
lớn gặp nhau ba miền chung bàn nhậu là dô đi anh hai mình, là tay
bắt mặt mừng…
Em nói dài dòng để cho anh hiểu rõ hơn vì sao Bắc 54 trở thành
người miền Nam.
Chưa kể đến cái tình nha anh! Tình đồng đội khi chiến đấu chung.
Ngoài anh chắc gọi đồng chí, trong đây em nói quen tiếng dân Sài
Gòn xưa, lúc chiến tranh mà đi lính thì cũng phải đi chung, cả ba
miền gặp nhau giữa lúc thập tử nhất sinh, thân nhau là chuyện bình
thường.
Đó là lính, còn người dân giữa cái tan tác đau thương chạy loạn lạc,
chết chóc hầu như từ mũi Cà Mau đến sông Bến Hải…. nơi nào không
có. Từ đó, người ta thương yêu nhau và không ai nghĩ miền nào là
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miền nào. Người ta gọi đó là tình đồng bào, tình quân dân cá
nước nói theo kiểu miền Nam của em.
Đó là nói hơi thiên về chính chị chính em đó nha!
Bây giờ, bàn hơi sâu văn hoá nghệ thuật thời đó nha!
Em nói với anh ngay từ đầu rồi nhé! Lúc đó em chỉ mới 15 tuổi, làm
sao đủ tư cách phê bình văn học. Em chỉ kể cho anh nghe theo cái
hiểu biết nhỏ bé của em thôi.
Người miền Bắc 54 vô miền Nam đem theo được gì nhỉ?
Người thì chắc cũng không có của cải gì nhiều rồi, đi giống như đi
vượt biên mà có gì, sao anh cười, em nói thiệt mà !
Nhưng có một di sản khổng lồ mà người miền Bắc 54 đã đem cho
miền Nam. Đó là văn hoá, nghệ thuật. Nếu xét kỹ, nhà văn thời đó
của người Nam Bộ vẫn ít hơn người Trung và Bắc. Những tác phẩm
giá trị, từ dịch thuật đến thơ văn, hầu như tác giả người Hà Nội,
người Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, v.v… toàn những tác phẩm để đời.
Em xin lỗi, “giải phóng 42” năm rồi, nhưng nếu ai có hỏi em đã đọc
được cuốn sách nào để lại "ấn tượng mạnh" trong em chưa…. Xin
chào thua, giận em, em chịu, vì có đọc đâu mà nhớ!
Chả có gì cho em một "ấn tượng" mạnh, chắc một phần do em dốt
anh ạ, nên không hiểu nổi văn học thời này thôi.
Nói đến nghệ thuật cái này thì em thích ca thích hát nên hơi rành
một chút. Chắc anh không ít thì nhiều cũng phải có nghe Khánh Ly,
hay Sĩ Phú, Duy Trác, Tuấn Ngọc… những người con Hà Nội hát trước
75, nói về văn học có thể anh không biết chứ hát hò anh phải biết sơ
thôi.
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Vâng, Hà Nội 36 phố phường để lại cho người miền Nam nhiều ca
khúc để đời của Phạm Duy, chắc anh không biết bài Việt Nam… Việt
Nam, bài tình ca Con Đường Cái Quan, của bác ấy. Em nói nhiều về
Pham Duy vì đúng là dân Hà Nội 45 đó anh!
Oh, anh biết nhiều về Phạm Duy, như vậy chắc anh cũng biết rõ
những nghệ sĩ nổi tiếng trước 75, đến bây giờ vẫn ăn khách, những
người ca sĩ mà anh biết không, cái thời ngăn sông cấm chợ, muốn
được nghe phải thức canh đài BBC hay đài VOA, vừa nghe vừa khóc
vì quá xúc động. Đó là lý do tại sao ca sĩ hải ngoại khi về nước người
ta đi đón rần trời, một cái vé có khi nữa tháng lương người ta vẫn
cắn răng để nghe cho bằng được thần tượng của mình hát.
Đó là ca sĩ Hà Nội, còn trong Nam hay ngoài Huế cũng rất nhiều ca sĩ
nổi tiếng, kiểu Chế Linh, Nhật Trường, Duy Khánh, v.v…
Em xin lỗi anh nhé, có thể ca sĩ ngày xưa người ta hát không cần phải
là học trường lớp thanh nhạc như cái cô Thanh Lam gì ngoài Bắc của
anh bây giờ đâu, nhưng vẫn đi vào lòng người nghe mãi không quên,
còn cô ấy học cao quá "diva diviec divan" gì đó, nói thiệt anh đừng
cười em lạc hậu với thời cuộc quá anh ạ, nhờ cái chuyện cổ chửi ca sĩ
miền Nam thất học, dư luận ồn ào quá, em mới để ý, chứ thiệt tình
bình thường em mà biết cô này... "em chết liền" đó anh, chưa từng
nghe giọng hát này bao giờ.
Thì đó, nhờ những tác phẩm giá trị của văn học nghệ thuật, những
nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ đều có sự đóng góp của Huế, Sài gòn, Hà Nội...
đã đưa ba miền Nam‐Trung‐Bắc, gần nhau hơn, hoà quyện lại với
nhau thành một.
Cám ơn anh chịu khó nghe em phân tích một cách dài dòng xoay
quanh câu hỏi của anh.
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Vì đây là lần đầu tiên em được nghe một câu hỏi rất thật của một
người Bắc vào trong Nam… năm 1975.
Thế cho nên em cũng trả lời rất thật lý do vì sao Bắc 54 lại là dân
miền Nam dầu chỉ mới sống với nhau có 21 năm.
Và dân Bắc 75, dầu sống trong Nam đến 42 năm, vẫn mãi mãi là….
người Bắc, chứ không thể nào là người Hà Nội của dân miền Nam
xưa.
Với một ít kiến thức nhỏ nhoi, một ít kinh nghiệm sống từng trải qua
những thăng trầm của đất nước, em xin các cô bác, anh chị đã, đang
và sắp đọc những giòng tự sự này một lời xin lỗi nếu như em có viết
sai một ít chi tiết nào đó, các bậc cao nhân, tiền bối làm ơn bỏ qua
cho kẻ hậu bối này câu trả lời mơ hồ của em, chắc chưa đủ sức
thuyết phục cho anh bạn miền Bắc của chúng ta hiểu rõ hơn… Nhưng
sức người có hạn, em nói rồi – tầm hiểu biết của em hạn hẹp bao
nhiêu đấy thôi.
Xin chỉ giáo thêm!
Khuyết Danh
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“Nhà Nước Việt Nam Là Vô Pháp Và Có Thành Tích
Nhân Quyền Tồi Tệ Nhất Khu Vực Đông Nam Á”
Trích bản tin RFA
2019‐02‐19
Chính quyền Hà Nội
tuyên các bản án tù
nặng nề đối với các
nhà hoạt động dân
chủ tại Việt Nam.
RFA
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có chuyến đi đến
thủ đô Washington D.C để vận động cho nhân quyền và dân chủ.
Ông Phil Robertson dành cho Ban Việt ngữ một cuộc phỏng vấn liên
quan tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Trước hết, ông cho biết ghi nhận của HRW về vụ việc Blogger Trương
Duy Nhất mất tích vào ngày 26 tháng 1 vừa qua:
Ông Phil Robertson: Vụ việc xảy ra thật sự là bí ẩn. Có thể nói rõ ràng
là ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan để tìm quy chế tị nạn chính trị
và ông Nhất đã xuất hiện tại văn phòng làm giấy tờ của Cao ủy Tị nạn
Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và có hình ảnh chứng minh cho điều này.
Chúng tôi cũng nhận được tin ông Nhất có gặp gỡ và liên lạc với một
số người mà ông tin cậy trước khi mất tích. Chúng tôi thật sự không
biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, chúng tôi quan ngại Chính quyền
Việt Nam có liên can trong việc bắt ông Nhất và làm cho ông ta mất
tích.
Chính quyền Việt Nam được ghi nhận đã từ lâu tiến hành việc theo
dõi và cản trở các nhà bất đồng chính kiến chạy lánh nạn ra nước
ngoài, như Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Vì
vậy, ngay lập tức Hà Nội bị ngờ có thể đã làm điều gì đó như họ từng
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hành động một cách tương tự đối với nhân vật (Trịnh Xuân Thanh)
tìm quy chế tị nạn ở Đức, đã bị bắt cóc mang về nước.
Chúng tôi chờ đợi nhìn thấy ông Trương Duy Nhất xuất hiện trở lại.
Nhưng ngay lúc này, chúng tôi cố gắng gây áp lực lên Chính quyền
Thái Lan tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc. Một giới chức di
trú tại Bangkok nói rằng họ đang xem xét vấn đề này. Tuy nhiên,
chúng tôi không thể biết được họ sẽ điều tra một cách toàn diện và
sâu rộng ra sao.
RFA: Như ông đã nói rằng Chính quyền Việt Nam thường xuyên có
những hành động bắt giữ công dân như thế, ông nhận định tính chất
nghiêm trọng của vụ việc Blogger Trương Duy Nhất mất tích như thế
nào?
Ông Phil Robertson: Cứ mỗi một người tìm quy chế tị nạn bị mất tích
thì đều nghiêm trọng. Chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp xảy ra
trong khu vực Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, bắt người ở Thái Lan.
Việt Nam và Campuchia cũng thế. Do đó, một cách tổng thể có thể
cho rằng Blogger Trương Duy Nhất đã bị bắt về Việt Nam. Chúng tôi
vẫn chưa có thông tin nào để xác minh và chúng tôi đang kết hợp với
các tổ chức cũng như tiếp xúc với những người biết được thông tin
liên quan để tìm hiểu thêm thông tin xác thực. Vụ việc vẫn còn trong
vòng bí ẩn.
RFA: Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, HRW vẫn luôn kêu gọi
Chính quyền Hà Nội trả tự do cho các blogger, những nhà hoạt động
và tù nhân chính trị đã bị bắt giữ và giam cầm một cách bất công.
Thế nhưng, RFA ghi nhận sự kêu gọi của HRW vẫn chưa nhận được
sự phản hồi nào từ phía Hà Nội. Trái lại, ngày càng nhiều bản án tù bị
tuyên với thời gian dài hơn, chẳng hạn như trường hợp nhà hoạt
động dân chủ Nguyễn Đình Lượng bị kết án đến 20 năm tù giam.
Không những vậy, tình trạng đàn áp các hoạt động cổ súy cho dân
chủ, các quyền tự do về biểu đạt, hội họp, tôn giáo…các quyền về xã
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hội/chính trị ngày càng mạnh tay. Ông cho rằng những lý do mà Hà
Nội hành xử như vậy là gì, đặc biệt từ khi đương kim Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn trở thành Chủ tịch nước Việt
Nam?
Ông Phil Robertson: Tôi muốn nhắc lại sự kiên hồi năm 2017 khi Thủ
tướng Việt Nam đến thăm Nhà Trắng qua lời mời của Tổng thống
Donal Trump. Tại cuộc họp ở Nhà Trắng với Hội đồng An ninh Quốc
gia và Bộ Nội An Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy vấn đề nhân quyền
không hề được nhắc đến. Chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn thiếu sót khi
không đề cập đến vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam.
Chúng tôi cho rằng Việt Nam nhận ra là Hoa Kỳ không quan tâm đến
vấn đề nhân quyền nên Việt Nam được tự do trong cách hành xử về
nhân quyền ở nước của họ. Chúng tôi tin rằng Chính quyền Việt Nam
rất thông minh trong lãnh vực ngoại giao nên do đó họ nghĩ rằng học
có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn và vì thế chúng ta nhận thấy tình
trạng đàn áp và kết án tù nhiều năm đã và đang diễn ra đối với
những người bất đồng chính kiến. Đây là bản chất thật của Chính
quyền Việt Nam, họ cứ việc làm bởi vì họ nhìn thấy cộng đồng thế
giới không quan tâm.
Chúng tôi ghi nhận có chút thay đổi liên quan đến việc Hà Nội ngược
đãi các quyền của dân chúng ở Việt Nam vì bị ảnh hưởng đến mối
quan hệ với Châu Âu (EU) về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam‐
EU (EVFTA). Hiện Hà Nội gặp trở ngại trong việc ký kết hiệp định này
với phía Quốc hội Châu Âu.
RFA: Mới đây nhất, hồi tháng 1 năm 2019, tại kỳ Kiểm điểm định kỳ
phổ quát về nhân quyền của Việt Nam (UPR) diễn ra ở Thụy Sĩ nói
riêng, cũng như Việt Nam nhiều lần phản bác những báo cáo về tình
hình nhân quyền Việt Nam bị tồi tệ; đồng thời Việt Nam còn lên tiếng
cho rằng các tổ chức phi chính phủ như HRW, Ân xá Quốc tế‐Amnesty
International, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), Tổ chức Phóng viên Không
Biên giới hay các chính phủ như Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ EU
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hiềm khích với Việt Nam, can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt
Nam và thực hiện các báo cáo sai trật về tình hình nhân quyền tại
Việt Nam.
Câu hỏi được nêu lên rằng HRW và những tổ chức khác làm thế nào
để chứng minh những lời tuyên bố của Việt Nam hoàn toàn tôn trọng
các quyền của người dân về nhân quyền, dân sự, chính trị, tôn giáo là
không đúng sự thật?
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền‐Human Rights Watch trong cuộc phỏng
vấn với Ban Việt ngữ RFA ngày 19/01/19. RFA
Ông
Phil
Robertson: Chúng tôi vẫn
tiếp tục các công việc mà
chúng tôi đã và đang làm
là chúng tôi thu thập tài
liệu, chứng cứ những việc
xảy ra và làm báo cáo.
Các tổ chức nhân quyền
giống như HRW cùng làm
một công việc là thu thập
tài liệu, tiếp xúc với người dân, xem xét sự việc, tham khảo luật
pháp…Có một sự tranh cãi là Chính phủ Việt Nam phải thực hiện
theo Công ước Nhân quyền Quốc tế mà họ đã ký phê chuẩn, nhưng
đó chỉ là chiêu trò. Chẳng hạn, Công ước Nhân quyền Quốc tế công
nhận quyền tự do phản biện của người dân đối với nhà nước, thế
nhưng Chính quyền Việt Nam và Luật pháp Việt Nam chống lại nghĩa
vụ về nhân quyền theo quốc tế mà họ tham gia. Chính quyền Việt
Nam cứ nói trắng thành đen, và họ cứ tiếp tục dối trá như thế nhưng
cộng đồng thế giới thì vẫn cứ tin theo. Các quốc gia cứ tiếp nối trong
những vấn đề bang giao về chính trị và nhằm đạt được các lợi ích đủ
để không đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam lên bàn nghị sự.
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Chúng tôi muốn nói với người Việt Nam khắp thế giới rằng quý vị
quan tâm đến nhân quyền Việt Nam thì chính quý vị phải yêu cầu các
lãnh đạo quốc gia của quý vị ủng hộ cho nhân quyền ở Việt Nam.
RFA: Không chỉ liên quan báo cáo nhân quyền ở Việt Nam, mà báo
cáo nhân quyền tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như
Campuchia, Myanmar, Lào…cũng được ghi nhận là bị xấu đi. HRW có
ghi nhận nào về sự phối hợp của các tổ chức xã hội dân sự giữa
những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng với sự hỗ trợ của
các tổ chức nhân quyền cho mục đích tương lai tốt đẹp hơn tại khu
vực này?
Ông Phil Robertson: HRW ghi nhận có một sự nỗ lực ở khu vực Đông
Nam Á. Các tổ chức xã hội dân sự cùng với những tổ chức phi chính
phủ (NGOs) sẽ có cuộc họp trong cùng thời gian diễn ra hội nghị giữa
các lãnh đạo của khối ASEAN trong năm 2019 này, ở Thái Lan để bàn
thảo về tôn trọng nhân quyền và ủng hộ dân chủ tại khu vực Đông
Nam Á.
Sự phối hợp như vậy là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại
phía Việt Nam sẽ gửi các tổ chức NGOs sự giả hiệu, do nhà nước
dựng lên đến tham dự. Chính quyền Hà Nội rất công kích các hoạt
động của quốc tế nhằm ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam. Họ luôn
theo đuổi việc kiểm soát các tổ chức NGOs, những người tị nạn và
những nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài như trường hợp bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh hay vụ việc Blogger Trương Duy Nhất mất tích.
Nhà nước Việt Nam là vô pháp, đàn áp nhân quyền và một trong
những nhà nước bị báo cáo có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất khu
vực Đông Nam Á.
RFA: Ông có nhìn thấy được viễn ảnh nào khích lệ tinh thần cho
những nhà hoạt động dân chủ, các blogger và nhà báo độc lập ở Việt
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Nam trong năm 2019 qua chuyến đi đến thủ đô Hoa Kỳ để vận động
cho dân chủ nhân quyền, thưa ông?
Ông Phil Robertson: HRW nhận thấy có nhiều hoạt động để vận
động cho nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hy
vọng sẽ nhìn thấy sự quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền Việt
Nam của Chính phủ Mỹ cũng như Hoa Kỳ sẽ đặt nặng vấn đề nhân
quyền trong mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia ở khu vực Đông
Nam Á hầu nhân quyền ở đó cũng được tôn trọng giống như ở Hoa
Kỳ.
HRW sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ của các nước và Liên Hiệp
Quốc để cộng đồng quốc tế ủng hộ và bảo vệ cho nhân quyền tại
Việt Nam.
FRA: Chân thành cảm ơn ông Phil Robertson dành cho RFA cuộc
phỏng vấn này.
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Sài Gòn: Miền Đất Hứa
Monday, March 04, 2019 ĐSLV , Trần Nhật Kim , Văn

Trần Nhật Kim
(Đặc San Lâm Viên)
Trong lịch sử cận
đại, Việt Nam có
hai biến cố quan
trọng: Cuộc di cư
của hàng triệu
người từ Bắc vào
Nam năm 1954 và
cuộc xâm chiếm
miền Nam của CS
miền Bắc ngày 30‐
4‐1975, khiến hàng triệu người miền Nam vượt thoát tìm tự do. Một
thảm cảnh kéo dài nhiều thập niên.
Cả hai biến cố đều kết thúc bằng một Hiệp Định dưới danh nghĩa
“Đình chiến đem lại hoà bình”, nhưng thực tế, đã khởi đầu một cuộc
chiến mới thảm khốc hơn, mà hậu quả mang lại chết chóc và chia rẽ
trầm trọng cho một dân tộc.
Mặc dù dưới hình thức “Nam tiến”, nhưng cả hai hành động có bản
chất khác biệt. Khởi đầu bằng chiêu bài “Bài Phong ‐ Đả Thực” để
thực hiện cuộc “Đấu tranh giai cấp” đẫm máu, kết thúc bằng Hiệp
Định Genève, nhưng hậu quả đã đưa người dân Việt tới hận thù,
khiến hàng triệu người phải bỏ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954.
Lần thứ hai với Hiệp Định Paris ký kết năm 1973, chấm dứt một cuộc
chiến huynh đệ tương tàn kéo dài hàng thập niên. Cộng sản miền
Bắc với chiêu bài “Giải Phóng Dân Tộc” cứu người miền Nam thoát
khỏi ách Đế Quốc đô hộ, nhưng thực chất chỉ là một cuộc xâm lăng,
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cướp đoạt tài sản miền Nam, khiến hàng triệu người Việt, bất kể
hiểm nguy đua nhau ra biển để tìm đường tránh họa cộng sản.
Tuy hai biến cố cách xa nhau 20 năm, từ 1954 đến 1975, với hành
trình vượt thoát gian truân khác nhau, nhưng có cùng một mục đích:
thoát khỏi chế độ cộng sản tàn bạo nhất của lịch sử nhân loại, một
tội ác mà cộng sản Việt Nam đã góp phần nâng số nạn nhân bị thảm
sát trên thế giới lên tới 100 triệu người.
oOo
Về Hiệp Định đình chiến Genève ký ngày 20‐7‐1954 có những điều
khoản như:
•
•

•

•

Dân chúng mỗi bên có quyền di cư sang lãnh thổ do bên kia kiểm
soát trong thời gian quân đội hai bên đang tập kết.
Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, được dùng làm giới tuyến quân sự
tạm thời chia Việt Nam làm hai vùng tập kết quân sự tạm thời.
Quân đội Nhân dân Việt Nam (CS miền Bắc) tập trung về phía
Bắc; Quân đội Liên hiệp Pháp (bao gồm cả Quân đội Quốc gia
Việt Nam) tập trung về phía Nam.
Hiệp Định Genève không có điều khoản nào quy định về thời
điểm cũng như cách thức tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất hai
miền Nam ‐ Bắc. Vấn đề Thống nhất hai miền Nam ‐ Bắc Việt
Nam chỉ được đưa ra trong “Bản tuyên bố cuối cùng” qua lời
phát biểu mà không có chữ ký của các thành phần tham dự, cũng
như chỉ định nước nào chịu trách nhiệm về tổ chức cuộc bầu cử
này. Đoạn 7 của “Bản tuyên bố cuối cùng” ngày 21‐7‐1954 nhấn
mạnh:
“Hội nghị tuyên bố, giải pháp cho những vấn đề chính trị ở Việt
Nam dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ sẽ cho phép người dân Việt Nam được hưởng nền tự do
cơ bản thông qua kết quả tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức
vào tháng 7‐1956.”
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Đoạn 8 của Bản tuyên bố cuối cùng có ghi:
“Những điều khoản trong Hiệp Định đình chiến nhằm bảo đảm sự an
toàn cho người dân và tài sản phải được tuân thủ một cách nghiêm
túc và phải cho phép mỗi người dân Việt Nam được quyền tự do
quyết định nơi họ sinh sống.”
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bác bỏ cuộc tổng tuyển cử dự trù vào
tháng 7‐1956 như trong bản tuyên bố cuối cùng của Hiệp Định
Genève, với lý do miền Bắc dưới chế độ cộng sản vốn không có tự do
nên không thể có tự do trong bầu cử.
Với ý định chiếm đoạt miền Nam theo lệnh của QTCS, Hồ Chí Minh
đã tiến hành một cuộc chiến mới, thay vì kiến thiết xứ sở sau thời
gian dài chiến tranh. Điều này được nhà văn Tô Hoài ghi lại về sinh
hoạt của Hà Nội vào ngày tiếp thu năm 1954, trong chương II của tác
phẩm hồi ký “Cát bụi chân ai”, viết vào năm 1990:
“…Các thành phố bất chợt đổi khác. Nhà máy làm diêm, nhà máy
làm gạch thời Pháp đã biến thành trại lính, tanh bành như bãi
hoang…”
oOo
Trở lại chuyện cũ...
Sau khi Pháp thất bại tại trận Điện Biên Phủ, Hiệp Định Genève được
ký kết ngày 20‐7‐1954 giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (CS miền
Bắc) và Pháp, chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17, sông Bến Hải trở
thành lằn ranh chia cắt thành hai quốc gia theo chủ nghĩa: Tự Do và
Cộng Sản.
Ngày 10‐10‐1954, Ủy ban Quân chính tiếp thu Thành phố Hà Nội.
Vào tháng 1 năm 1955, tỉnh Hải Dương đã nằm trong tay cộng sản
miền Bắc.
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Về thời gian di cư, theo “Điều 11 của Hiệp Định đình chiến Genève
quy định, sự chấm dứt tình trạng chiến tranh sẽ cùng một lúc trên
khắp các phần của Việt Nam. Việc rút quân và chuyển giao sẽ có
hiệu lực theo yêu cầu và trong phạm vi thời hạn như sau:
•
•
•

Hà Nội có 80 ngày.
Hải Dương có 100 ngày
Hải Phòng có 300 ngày.

Theo điều kiện của Hiệp Định, cuộc di cư vào miền Nam hay từ Nam
ra Bắc sẽ chấm dứt vào ngày 19‐5‐1955, nhưng vì số người di cư vào
Nam quá đông nên gia hạn tới ngày 19‐8‐1955.
Thời gian chấm dứt cuộc di cư vào miền Nam đã gần kề. Thân nhân
họ hàng ở quê lên cho hay, tình trạng đời sống ngày một khó khăn,
sự di chuyển bị kiểm soát gắt gao. Ông chú tôi cho biết tình trạng
đời sống tại Hải Hậu ngày một bất ổn. Ông nói với bố mẹ tôi:
‐ Anh chị nên cho các cháu vào Nam vì tương lai của chúng.
Bố tôi hỏi ông:
‐ Chú có đi không?
‐ Chú tính ở lại vì tuổi đã già yếu.
Tôi hiểu ý ông. Năm nay ông ngoài 70, bà đã mất từ lâu, nhất là
không có con cháu.
Ông nhìn cha tôi, nói:
‐ Anh ở lại có nhiều bất lợi vì đã từng làm việc cho chính quyền trước
đây, chế độ mới chắc không để yên.
Lúc này tôi mới hiểu lý do ông lên thăm gia đình tôi. Ông coi cha tôi
như con, vì khi còn nhỏ cha tôi rời quê lên tỉnh, ở nhà ông bà đi học.
Trước ngày tiếp thu, thị xã Hải Dương chia làm hai khu hành chính,
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cha tôi làm Trưởng khu Khu 2, là đối tượng hận thù giai cấp của chế
độ mới vì đã phục vụ cho chính quyền Quốc gia.
Tôi chợt nhớ tới hình ảnh buổi họp của người dân khu phố sau ngày
tiếp thu. Khi mọi người yên vị, một người đàn ông tuổi trung niên
khá quen mặt, làm công nhân cho ngôi chợ lớn sau phố “Kho bạc”
nơi tôi ở, quần áo không mấy gọn gàng, tay xách chiếc ấm nước bằng
nhôm đen thui vì đun bằng củi, tới rót nước trà vào ly đặt trước mặt
mỗi người tới họp. Mọi người chờ đợi vị Chủ tịch tới bắt đầu buổi
họp. Khi một thanh niên đứng lên giới thiệu vị Chủ tịch ra nói
chuyện, chúng tôi ngạc nhiên thấy vị Chủ tịch là người vừa rót nước
trà, sau khi vuốt thẳng phần gấu xắn móng lợn của chiếc quần kaki
đã cũ, đứng trước mặt chúng tôi cho hay về lý do buổi họp. Điều này
chứng tỏ chế độ mới biết rõ hoạt động của những người trong tỉnh.
Thấy cha tôi im lặng như mải suy nghĩ, ông chú tôi nhấn mạnh:
‐ Chú nghĩ anh chị nên đưa các cháu đi, càng sớm càng tốt…
Về phần gia đình tôi, mẹ tôi nấn ná ở lại Hải Dương để chờ quyết
định của ông ngoại tôi, cũng như đợi tin của người em trai út mà mẹ
tôi yêu thương nhất, để cùng vào miền Nam. Ông ngoại tôi thất
vọng khi nhận được tờ “Tổ quốc ghi công” của chính quyền VN Dân
Chủ Cộng Hòa, mới hay cậu út đã tử trận tại Trại Ngọc, Ninh Bình từ
năm 1953. Vì vậy, ông ngoại tôi không muốn di cư vào Nam và cùng
với gia đình bà thứ hai ở lại tỉnh Hải Dương.
Vì vậy, bố mẹ tôi quyết định vào Nam sau khi ông ngoại tôi cho hay
sẽ ở lại.
Để tránh tai mắt của địa phương, gia đình tôi đi làm hai đợt, mẹ tôi
và em gái tôi xuống Hải Phòng ở nhà anh chị tôi, số 18 đường Cát
Dài, trên đường đi Đồ Sơn. Trước khi mẹ và em tôi đi, tôi nghe cha
tôi nói:
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‐ …Tôi và con tìm cách đi sau, nếu con bị bắt, tôi sẽ ở lại với nó.
Lúc này tôi vừa 17 tuổi, lứa tuổi mà chế độ mới kiểm soát gắt gao,
một thành phần cần thiết để bổ sung nhân sự thiếu hụt sau trận
chiến, nên đi lại rất khó khăn, mọi sự di chuyển phải khai báo với
chính quyền địa phương. Để thực hiện cuộc vượt thoát, cha tôi
mang đơn tới Ủy ban Quân Chính tỉnh.
Khi xem đơn, cán bộ trong Ủy ban Quân Chính tỉnh hỏi:
‐ Nước nhà đã độc lập tại sao anh xin đi Nam?
Cha tôi trả lời:
‐ Trong đơn tôi ghi “đi Nam” có ý đi Nam Định, vì Nam Định là quê
tôi.
Được cấp giấy phép đi đường, chúng tôi sửa soạn cho chuyến đi.
Hành trang chỉ gồm vài bộ quần áo để thay đổi. Vật dụng, đồ đạc
trong nhà để nguyên như cũ, không dám gọi cho ai. Tất cả phải để
lại, chỉ khóa cửa ngoài làm ra vẻ như về quê chơi. Tôi không dám từ
giã người bạn học thân ở bên kia đường, đối diện với nhà tôi.
Theo dự trù, cha con tôi lấy vé tầu hỏa đi Hà Nội, ở lại nhà quen tại
khu Khâm Thiên vài ngày, sau đó mua vé tầu đi Hải Phòng. Sở dĩ cha
tôi chọn khu Khâm Thiên, vì chủ nhà là phu nhân của bạn cha tôi,
nguyên là cô đầu hát khá nổi tiếng ở Hà Nội thời bấy giờ, tôi đã gặp
mặt vào dịp ông bà lên thăm gia đình tôi trước ngày Hà Nội bị tiếp
thu. Mặc dù Khâm Thiên không còn hoạt động, nhưng cảnh người ra
kẻ vào vẫn còn.
Đoạn đường Hà Nội ‐ Hải Dương không gặp trở ngại, vì hai tỉnh đã
thuộc quyền kiểm soát của chính quyền miền Bắc. Để đề phòng bất
trắc, cha con tôi vào toa chở hàng, đa phần là người dân quê buôn
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bán, quang gánh ngổn ngang giữa lối đi. Trong toa đông nghẹt
người. Để tránh sự để ý của công an cộng sản khi kiểm soát, tôi ngồi
chung với một gia đình, bế một bé trai 6,7 tuổi ngồi trên lòng, như
một thành viên của gia đình. Mỗi khi đến ga nhỏ, từng đám công an
lên tầu kiểm soát, tôi thấy cha tôi vội xuống sân ga cho đến khi tầu
chuyển bánh mới thấy ông lên tầu và nhìn về phía tôi để biết tôi an
toàn. Về phần tôi, nhiều lần công an đứng trước nhìn mặt mọi
người, tôi thu người thấp xuống và bế đứa nhỏ cao hơn, cúi mặt sát
đầu nó như âu yếm chú em trai. Tôi thở phào khi thấy đám công an
xuống tầu.
Quãng đường từ tỉnh Hải Dương tới ga Phạm Xá, việc kiểm soát gắt
gao hơn. Không những tầu ngừng ở ga nhỏ mà còn ngừng nhiều lần
tại nơi không phải nhà ga để công an kiểm soát. Lúc này cha tôi bận
rộn hơn, phải di chuyển từ toa này đến toa khác. Đến ga Phạm Xá,
trước khi vào địa phận Hải Phòng, hai trạm gác nằm bên trái đường
lộ cách nhau vài chục thước, với quân nhân đại diện hai bên, thể
hiện lằn ranh Quốc ‐ Cộng với phong thái khác biệt.
Tầu vào ga Hải Phòng, cha con tôi thoát nạn. Tôi cám ơn bà mẹ và
xoa đầu cậu bé đã giúp tôi qua khỏi khó khăn dọc đường. Tôi gặp lại
mẹ và anh chị em tôi để cùng vào miền Nam.
Tháng 3‐1955 chúng tôi xuống tầu “há mồm” (Landing ship, Tank ‐
viết tắt: LST) và được chuyển lên tầu Marine Addler. Sau 3 ngày
đêm, chúng tôi tới hải cảng Sài Gòn.
oOo
Sài Gòn đang ở trước mắt tôi…
Về nguồn gốc của danh từ “Sài Gòn” vẫn còn là một điều bí ẩn, mặc
dù đã có nhiều nhà nghiên cứu cả Đông và Tây Phương tìm hiểu cội
nguồn:
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Theo ông Huỳnh Tịnh Của, tên Sài Gòn có nghĩa: “Sài” là củi, “Gòn” là
cây bông gòn. Nhưng học giả Trương Vĩnh Ký nhận định, chữ Sài Gòn
được phiên âm từ chữ “Prei Nokor” của người Khmer. “Prei” có
nghĩa là “rừng”, còn “Nokor” là “thị trấn”, có nghĩa “Thị trấn trong
rừng”. Sau thời gian, danh từ “Prei” được phát âm là “Sài” và
“Nokor” là “Gòn”.
Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết vào năm 1776 có
ghi: “vào năm 1674, Thống Suất Nguyễn Dương Lâm theo lệnh Chúa
Nguyễn mang quân đánh Cao Miên và phá vỡ Lũy Sài Gòn”…Tên Sài
Gòn được nhắc tới từ đó…
Theo Louis Malleret, nhà nghiên cứu người Pháp, dựa vào những dữ
kiện do Trịnh Hoài Đức ghi lại, khi Campuchia bị phân thành hai, cả
hai nước này đều nạp cống phẩm cho Chúa Nguyễn ở Prei Nokor,
nên cho rằng Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng “Tai‐ngon”, có nghĩa là
“Cống phẩm từ phía Tây”…
Trở về với vùng đất mang tên “Sài Gòn”. Sau khi chiếm được “Thành
Gia Định” vào năm 1859, người Pháp đã xây dựng Sài Gòn thành một
đô thị hầu cạnh tranh với Singapore và HongKong của Anh quốc. Đồ
án xây dựng được Phó Đô đốc Page cử Trung tá công binh Paul
Florent Lucien Coffyn (1810‐1871) thực hiện.
Thành phố Sài Gòn, (thường viết không có dấu: Saigon) được thiết kế
theo mô hình Âu châu với dinh thự và văn phòng của các cơ quan.
Vào năm 1861, địa phận thành phố Sài Gòn được giới hạn bởi một
bên là rạch Thị Nghè và rạch Bến Nghé và một bên là sông Sài Gòn.
Đến năm 1867, Sài Gòn được giao cho Ủy ban thành phố gồm 1 ủy
viên và 12 hội viên, đứng đầu là Thị trưởng Charles Marie Louis Turc
(1867‐1871). Ngày 15‐3‐1874, Tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc
lệnh thành lập thành phố Sài Gòn.
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Thành phố Sài Gòn trở thành trung tâm hành chánh, kinh tế, văn hóa
và giáo dục của Liên bang Đông Dương, được mệnh danh là “Hòn
Ngọc Viễn Đông” (La perle de l’Extrême Orient), là nơi những thương
nhân các quốc gia như Ấn Độ, Trung Hoa, Âu, Mỹ… ghé qua.
Một số công trình kiến trúc mang nét Âu châu xây dựng tại Sài Gòn
còn lại cho đến ngày nay, với dấu ấn khó quên của người miền Nam
hay những du khách ghé thăm Sài Gòn, phải kể tới:
Chợ Bến Thành: Vốn
nằm bên kênh Bến
Nghé trước khi Pháp
chiếm thành Gia
Định. Năm 1887,
người Pháp lấp kênh,
nhập hai con đường
thành đại lộ Charner
và đường xe điện.
Năm 1911, chợ Bến
Thành được rời về gần ga xe lửa như hiện nay.(1)
Nhà thờ Đức Bà: Tên
chính thức là “Vương
Cung Thánh Đường”,
lúc đầu được xây
bằng gỗ vào ngày 28‐
3‐1863, khánh thành
ngày
28‐3‐1865.
Năm 1876, nhà thờ
mới được khởi công,
khánh thành năm
1880 với tên nhà thờ
Nhà Nước. Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai gác chuông. Sau Đại
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hội Thánh Mẫu ngày 17‐2‐1959, Nhà thờ có tên gọi mới là “Nhà Thờ
Đức Bà.”
Dinh Độc Lập: Xây
năm 1868, hoàn
thành năm 1871,
lấy
tên
dinh
Norodom
theo
thiết kế của Kiến
trúc sư Achille‐
Antoine
Hermitte. Đại lộ
trước dinh cũng
gọi là đại lộ Norodom, chữ Norodom lấy theo tên của Quốc Vương
Campuchia là Norodom (1834‐1904). Từ 1871 đến 1887, dinh được
dành cho Thống Đốc Nam Kỳ nên gọi là dinh Thống Đốc. Từ năm
1887 đến 1945, nơi ở và làm việc của các Toàn Quyền nên gọi là dinh
Toàn Quyền. Ngày 7‐9‐1954 trở thành dinh Độc Lập, nơi ở và làm
việc của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, và đường trước dinh Độc Lập
mang tên Đại lộ Thống Nhất. Ngày 27‐2‐1962, dinh bị ném bom hư
hại, được sửa theo thiết kế của Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (1926‐2000
‐ người đoạt giải
Khôi nguyên La
Mã về kiến trúc).
Trụ
Sở
Quốc
Hội: Khởi
công
năm 1898, khánh
thành ngày 1‐1‐
1900 dùng làm
nhà hát thành
phố. Năm 1955,
trở thành trụ sở Quốc Hội của Việt Nam Cộng Hòa.
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Tòa
Đô
Chính: Khởi
công
năm
1898, khánh
thành năm
1909.
Lúc
đầu
mang
tên Hotel De
Ville, còn gọi
là Dinh Xã
Tây.
Thời
VNCH
đổi
thành Tòa Đô Chính Sài
Gòn.
Bưu Điện Sài Gòn:
Được thành lập ngày
11‐11‐1860. Trước gọi
là Sở Giây Thép, sau
đổi thành Bưu Điện Sài
Gòn.
Khách Sạn
Continental: Khởi công
năm 1878, hoàn thành
năm 1880. Sau năm
1960 được gọi là Đại
Lục lữ quán, nhưng
người dân Sài Gòn vẫn
thường gọi là Khách
sạn Continental.
Khách sạn Majestic: do
Hui Bon Hoa (chú Hỏa)
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sở hữu, khởi công xây
dựng năm 1925. Sau
năm 1960 có tên là
Khách sạn Hoàn Mỹ,
nhưng người Sài Gòn
vẫn dùng tên Majestic.

Thương Xá Tax: Xây
dựng từ năm 1880, là
một trung tâm thương
mại tọa lạc tại góc đại lộ
Charner (Nguyễn Huệ)
và đại lộ Bonard (Lê
Lợi). Năm 1914 công ty
“Societe Colonial des
Grands Magasins” mở
“Grands Magasins
Charner de Saigon” (viết
tắt SGMC), đến ngày 27‐
11‐1924, khu nhà này được tái thiết. Năm 1942 xây thêm tầng 4,
phá bỏ tháp đồng hồ và thay bằng bảng chữ GMC(Grands Magasins
Charner). Năm 1960 đổi tên là Thương xá TAX.
Những kiến trúc nêu trên là biểu tượng của thành phố Sài Gòn, đã
trở thành hình ảnh không thể thiếu trong tâm tư của người Việt, một
nơi hấp dẫn những người ngoại quốc ghé thăm. Nếu thiếu những di
tích trên, dù với công trình tân kỳ đồ sộ nào, cũng khiến Sài Gòn trở
thành xa lạ. Cũng như Hà Nội, tất cả những dấu tích như Hồ Hoàn
Kiếm và Tháp Rùa, … là biểu tượng riêng biệt của Hà Nội, đã đậm nét
trong tâm tư người Hà Nội. Do đó, khi nhìn hình Hồ Hoàn Kiếm biết
đó là Hà Nội, nhìn hình Chợ Bến Thành, dinh Độc Lập nhận ra là Sài
Gòn, với Tháp Effel biết đó là Paris‐Pháp, với Tượng Nữ Thần Tự Do
biết ngay là Hoa Kỳ…
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oOo
Cuộc di cư của một triệu đồng bào miền Bắc vào miền Nam năm
1954, là cuộc di cư vĩ đại của lịch sử. Khi đó tôi tự hỏi, tại sao phải di
cư ngay trên quê hương mình, đã để lại miền Bắc cả mồ hôi và nước
mắt cùng thân bằng quyến thuộc. Cuộc chia cắt đất nước có phải là
giải pháp vẹn toàn cho dân tộc, khi mà hàng triệu người, kể cả cầm
súng lẫn tay không, đã đổ máu trên mảnh đất thân yêu, để bảo vệ
đời sống tự do và hạnh phúc.
Sự rời bỏ miền Bắc vào năm 1954 là một cuộc “Nam tiến” bất đắc dĩ,
để bắt đầu một cuộc sống mới nơi miền đất lạ. Nhưng chính nhờ
cuộc di cư này đã nối kết được ba miền Bắc, Trung và Nam, thoát
khỏi ảnh hưởng chia để trị từ thời Thực dân. Một nửa nước, từ Bến
Hải đến Cà Mâu mang tên mới: “Việt Nam Cộng Hoà”, một quốc gia
giữ được truyền thống dân tộc tiếp nối từ thời dựng nước. Một đất
nước đã hoà hợp từ phong tục đến tập quán, nhưng quan trọng hơn
cả là tạo dựng được nếp sống đa dạng, cùng phát triển về hai
phương diện: bồi đắp văn hoá dân tộc và kiến thiết xứ sở.
Ngày 7‐7‐1954, ông Ngô Đình Diệm nhận chức Thủ Tướng. Sự xuất
hiện của ông Ngô Đình Diệm với hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhất là hành
động khủng bố của cộng sản tại một số tỉnh miền Bắc, khiến người
miền Bắc tin tưởng di cư vào Nam. Phần lớn thành phần trí thức
cũng như chuyên viên các ngành đều di cư, mong tìm một đời sống
tốt đẹp hơn. Văn học miền Bắc theo chân các nhà văn, nhà báo đã
hòa hợp với văn hóa miền Nam tạo lên một nền văn hóa đa dạng,
vừa mang tính cổ xưa của Hán học kết hợp với nét phong phú của
văn hóa Tây phương.
Cuộc di cư vào Nam năm 1954
Từ tháng 8 năm 1954, trung bình mỗi ngày có hàng ngàn người miền
Bắc di cư. Nhờ vào dịp nghỉ hè, các trường học thuộc vùng Sài Gòn,
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Gia Định được dùng làm nơi đón nhận người di cư đến bằng đường
hàng không và hàng hải. Tầu USS Bayfield và các quân vận hạm như
Marine Serpent, Marine
Addler của Hoa kỳ và các
mẫu hạm của Anh và Pháp
phụ trách chuyển vận người
di cư.
Trại Phú Thọ Lều, gồm hàng
trăm lều vải được thành lập,
nằm sát bên trường đua Phú
Thọ, trở thành trại tiếp cư
lớn nhất tiếp đón người di
cư với con số trên 10,000
người. Nằm gần trại Phú
Thọ Lều là Trại Phú Thọ,
(khác với trại Phú Thọ Lều)
dành cho học sinh di cư. Vào
lúc này, “Phủ Tổng Ủy Di Cư”
thay thế Bộ Xã Hội, phụ trách việc ổn định đời sống cho người di cư.
Trại Phú Thọ Lều giải tán sau khi người di cư chuyển tới khu định cư
thuộc các tỉnh và nhà riêng.
Công cuộc định cư sở dĩ hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp nhờ vào
những vùng đất phì nhiêu được chọn lựa, như:
• Vùng đất Cái Sắn dành cho nông nghiệp.
• Long Khánh, Định Quán, Gia Kiệm, Hố Nai dành cho khai thác lâm
sản và làm đồ mộc.
• Bình Tuy và Phú Quốc dành cho phát triển ngư nghiệp.
• Ban Mê Thuột và Cao Nguyên đất đỏ phì nhiêu để trồng hoa
mầu.
• Vùng Ngã Ba Ông Tạ, Tân Bình chung quanh Sài Gòn dành cho
thương mại và kỹ nghệ….
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Kể từ sau tháng 3‐1955, khoảng gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào
miền Nam. Ngoài số người ra đi trong thời hạn, còn có 3,945 người
từ các tỉnh miền Bắc trên vĩ tuyến 17 tìm đường vượt tuyến vào
miền Nam.
Ngoài việc ổn định đời sống cho gần 1 triệu người trong năm 1955,
chính quyền miền Nam còn phải đối phó trước thái độ thù nghịch
của thực dân Pháp và một số sĩ quan muốn duy trì chế độ thực dân
để hưởng lợi. Họ đả phá chính phủ và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm
trên báo chí và tiếp sức cho lực lượng Bình Xuyên và các giáo phái
thân Pháp.
Ngày 21‐1‐1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm yêu cầu Pháp chấm dứt
huấn luyện quân đội Việt Nam. Ngày 11‐2‐1955, tướng Agostini và
Tham mưu trưởng Lê Văn Tỵ ký thỏa ước chuyển trách nhiệm quân
đội cho chính phủ Việt Nam. Người lính Pháp cuối cùng rời khỏi
miền Nam ngày 28‐4‐1956 và Bộ Tư lệnh Pháp tại Việt Nam giải tán.
Ngày 12‐2‐1955, chính phủ thâu hồi quyền quản trị thương cảng Sài
Gòn. Sòng bạc Đại Thế Giới bị dẹp bỏ.
Một số sĩ quan của các giáo phái đã mang quân về ủng hộ chính phủ
theo lời mời của Thủ tướng Diệm.
Ngày 15‐1‐1955, Đại tá Nguyễn Văn Huê, Tham mưu trưởng của ông
Năm Lửa ‐ Trần Văn Soái (Hòa Hảo) mang 3,000 quân về với chính
phủ.
Tiếp đến Thiếu tá nguyễn Văn Đày (Hòa Hảo) mang theo 1,500 quân.
Sau lời mời của Thủ tướng Diệm.
Ngày 13‐2‐1955, Tướng Trịnh Minh Thế (Cao Đài) mang 2,500 binh sĩ
dưới quyền về với chính quyền quốc gia.
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Sau lời kêu gọi lực lượng Bình Xuyên trở về với chính phủ bất thành,
quân đội quốc gia đã tiến đánh Bình Xuyên ra khỏi khu vực Chợ Lớn
và tiếp tục truy kích. Cuối cùng, tàn quân Bình Xuyên rút về Rừng Sát
và xin đầu hàng.
Sau chiến thắng Bình Xuyên, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ra tuyên
ngôn ủng hộ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Ngày 2‐5‐1955, Thượng
Nghị sĩ Hubert Humphrey tuyên bố trên đài truyền hình với nhận
định:
“Thủ tướng Ngô Đình Diệm là hy vọng tốt nhất của chúng ta tại Việt
Nam. Ông ta là người lãnh đạo của dân tộc. Ông xứng đáng và phải
được ủng hộ trọn vẹn của chính phủ Mỹ và nền ngoại giao Mỹ."
Để chính quyền có nền tảng hợp pháp, ngày 23‐10‐1955, một cuộc
trưng cầu dân ý đưa đến kết quả người dân miền Nam tín nhiệm Thủ
Tướng Diệm là người lãnh đạo quốc gia dân tộc.
Ngày 26‐10‐1955, Tổng Thống Ngô Đình Diệm long trọng tuyên bố sự
ra đời của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Ngày 26‐10‐1956,
bản Hiến Pháp đầu tiên của VNCH ra đời, mở ra nền Đệ Nhất Cộng
Hòa.
Chỉ trong vài năm sau khi hòa bình vãn hồi, miền Nam đã hoàn toàn
đổi mới với những thành tích đáng kể về mọi mặt, đơn cử như sản
xuất lúa gạo từ 2 triệu tấn trong năm 1954‐55 tăng lên 3 triệu tấn
vào năm 1957. (2)
Nền giáo dục tại miền Nam phát triển mạnh. Miền Nam với dân số
14 triệu người, có 671,585 học sinh tiểu học tại 3,473 trường. Trẻ em
tới trường ưu tiên được giáo dục về đức dục, kính trên nhường dưới
trước khi tiếp thu bài học vỡ lòng. Học sinh được hấp thụ nền giáo
dục nhân bản, nên cách ứng xử tôn trọng mọi người đã trở thành
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nếp sống tự nhiên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Số học sinh
trung học đạt con số 60,860 tại 136 trường trung học. Học sinh tại
các trường kỹ thuật, dạy nghề là 6,545. Số sinh viên đại học vào
năm 1957 tăng lên 3,823 người, tức tăng 40% so với năm 1955.
Chương trình giáo dục tiểu học và trung học của miền Nam là 12
năm (miền Bắc theo chương trình 10 năm). Số học sinh trong các gia
đình nghèo tại miền Nam, bất kể thuộc thành phần nào, cũng có thể
thăng tiến nếu học giỏi, được vào đại học và có việc làm sau khi tốt
nghiệp. Các chương trình học được hoàn chỉnh, thích hợp với đường
hướng phát triển, để hội nhập với văn hóa toàn cầu. Một số tác
phẩm của nhà văn nhà thơ trong Tự Lực Văn Đoàn, cũng như tác
phẩm văn chương của tác giả miền Nam và ngoại quốc, được giảng
dạy trong chương trình Trung học tại miền Nam.
Nền giáo dục của miền Nam không bị hạn chế, thầy giáo và học sinh
có quyền tiếp cận với các nền giáo dục tư tưởng, bất kể tư bản hay
cộng sản. Văn học miền Nam mang tính nhân bản với tinh thần khai
phóng và đa dạng, nên có nhiều tiếng nói từ già tới trẻ trong sáng
tác.
Nhìn chung, cuộc di cư năm 1954 đã thay đổi bộ mặt văn học miền
Nam, nhất là tại các thành phố lớn. Nền văn học nghệ thuật được
sinh hoạt trong không khí tự do, với sự đóng góp của các văn nghệ sĩ
Bắc, Trung và Nam, đã ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội.
Phong tục tập quán của mỗi miền, một sớm một chiều đã pha trộn,
trở thành đặc tính chung của người miền Nam.
Tuy nhiên, giọng nói mỗi miền vẫn mang sắc thái riêng biệt. Giọng
Hà Nội là của riêng người Hà Nội, khi phát âm người nghe nhận ra
như những cung điệu trầm bổng, vừa thanh tao vừa quyến rũ. Với
người con gái đất Thần Kinh, âm thanh khá đặc biệt, mang âm hưởng
ngọt ngào với vẻ trầm tư. Giọng Sài Gòn có khác biệt, mang chất
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giọng thanh và nhẹ hơn, điểm thêm phong thái thành thị, nhưng vẫn
hàm chứa nét mộc mạc của vùng sông nước miền Nam.
Ta có thể nói, mỗi miền có đặc tính riêng trong cách phát âm, làn hơi
như đã thấm đậm phong thổ, của mạch nước uống. Khi nghe hát ca
trù, hát chèo, phải là người Hà Nội, hò Huế phải là người Huế và hát
cải lương phải do người Sài Gòn trình diễn. Nói chung, văn hóa dân
tộc đã thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày qua phong cách ứng xử
của người miền Nam.
Về phát triển kinh tế, “Kế hoạch ngũ niên” từ 1957 đến 1961 được
thực hiện theo chiều hướng kỹ nghệ hóa xứ sở, đã nâng số sản xuất
lúa gạo lên 4 triệu tấn, cao su tăng trên 700,000 tấn…Vào lúc này
cộng sản gia tăng mức độ khủng bố tại miền Nam, nhưng “Kế hoạch
ngũ niên” từ 1962‐1967 vẫn được xúc tiến và phát triển, như trung
tâm nguyên tử Đà Lạt khánh thành vào tháng 10‐1963. Một tháng
sau đập thủy điện Đa Nhim hoàn tất với năng xuất 60,000 kw, đến
các xí nghiệp khác như nhà máy xi măng Hà Tiên, đủ cung ứng cho
nhu cầu xây dựng đất nước. Các nhà máy dệt, nhà máy giấy, nhà
máy điện, nhà máy làm ván ép, các viện bào chế dược phẩm với kỹ
thuật tối tân cũng ra đời theo đà phát triển. Miền Nam bắt đầu xuất
cảng, ngoài lúa gạo, cao su, gia súc còn có nhiều sản phẩm khác nữa.
Hệ thống giao thông đường bộ, đường biển và hàng không phát triển
mạnh. Riêng tại Đô thành Sài Gòn, có 7,400 xe Taxi, 2,440 xích lô
máy, 3,100 xe lambretta, 60 xe buýt chuyên chở công cộng, 7,500 xe
đạp, xe ngựa… Hệ thống phi trường được kiện toàn để phục vụ cho
hàng không dân sự với khoảng 500 phi trường lớn nhỏ và 8 phi
trường quốc tế. Sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận các phi cơ của
các hãng hàng không quốc tế như: Air france, Pan American, World
Airway, Cathay Pacific Airways… Hàng không Việt Nam có 22 phi cơ
từ Cessna đến Boeing 727.
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Bảng lương thợ thuyền (công nhân)
Hệ thống kinh tế tư nhân được duy trì song song với chính sách
người cầy có ruộng, khiến đời sống kinh tế miền Nam ngày càng phát
triển. Vị thế phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa so sánh với
miền Bắc, được Tiến sĩ Trần Đăng Hồng ghi nhận vào thời điểm 1960
với bảng so sánh lương của công nhân:
•
•

VNCH: Tương đương với 223 US đô‐la
VNDCCH: Tương đương với 73 US đô‐la

Công nhân và người lao động tại Việt Nam là thành phần chiếm đa số
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trong xã hội, nên mức sống của họ đã thể hiện sự phát triển trong
thời gian này.
So sánh sự phát triển kinh tế của miền Nam trong khoảng thời gian
từ 1956 đến năm 1974 (mặc dù cộng sản Hà Nội bằng mọi cách đẩy
mạnh chiến tranh khủng bố phá hoại miền Nam) với năm 2006, là
năm đại diện cho sự hưng thịnh nhất của Xã hội Chủ nghĩa (XHCN)
Việt Nam. Chúng ta thấy đời sống của người dân miền Nam sướng
nhất vào thập niên 1960 và khổ nhất vào năm 2006 dưới chế độ
XHCN. (3)
Công cuộc tái thiết miền Nam thành công tốt đẹp, đời sống kinh tế
của dân chúng miền Nam rất ổn định, có thể nói là sung túc. Người
dân miền Nam, từ trong gia đình đến xã hội, vẫn tin tưởng về viễn
ảnh tương lai tươi sáng.
Như nhận định của nhiều quan sát viên quốc tế, trong đó có ông
Bernard Fall:
“…Mặc dù dân số miền Nam không bằng miền Bắc, thua miền Bắc về
khoáng sản, nhưng sức sản xuất tại miền Nam vượt trội hơn miền
Bắc về nhiều mặt, chẳng hạn như điện lực, kỹ nghệ dệt vải…”
Để tìm ra nguyên nhân đưa đến sự cách biệt về đời sống xã hội giữa
2 miền Nam ‐ Bắc Việt Nam, ta lấy thời điểm chia đôi đất nước vào
năm 1954 làm mốc thời gian, nó có đơn thuần do kinh tế hay còn vì
cơ chế và văn hóa?
Trước năm 1954, dưới thời thực dân Pháp, Hà Nội là thủ phủ của
Liên bang Đông Dương, một địa điểm trọng yếu cả về kinh tế, chính
trị và văn hóa. Hà Nội được mở mang, đường phố khang trang rộng
lớn. Có nhiều trường đại học như luật khoa, Y‐Dược ngang tầm với
nước Pháp. Học sinh các nước Miên, Lào và Sài Gòn phải tới Hà Nội
học.
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Với truyền thống đặc biệt do thấm nhuần hai nền văn hóa Hán học
và Tây phương, đã sàng lọc và giữ được nét tinh hoa, để Hà Nội trở
thành cái nôi văn học của cả nước. Với tất cả sự tiến bộ trong đời
sống, cả về kinh tế lẫn văn học, Thăng Long được mệnh danh là đất
“Tràng An”, đã cho con người sống ở vùng đất này niềm kiêu hãnh về
nét thanh lịch với nếp sống văn minh, tiến bộ.
Sau năm 1954, đảng cộng sản Việt Nam đi theo cộng sản quốc tế, tin
tưởng vào phong trào cách mạng, với ước mơ thế giới đại đồng, làm
theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mặc dù đó chỉ là ảo tưởng. Sau
ngày chia đôi đất nước, cộng sản Hà Nội theo chân Liên Xô và Trung
cộng, áp dụng chính sách “Cải cách ruộng đất” đã bần cùng hóa xã
hội, bắt người dân phải lệ thuộc vào chế độ từ miếng ăn đến cái
mặc. Cộng sản Hà Nội loại bỏ kinh tế tư nhân, cải tạo công thương
nghiệp, để nhà nước độc quyền phân phối mọi nhu yếu phẩm.
Thay vì kiến thiết đất nước sau thời gian dài chiến tranh, miền Bắc đã
lao vào một cuộc chiến mới mà đích tới là “Giải phóng miền Nam”,
khiến cơ sở sản xuất có từ thời Pháp đã trở thành trại lính. Do mải
miết theo chân Trung cộng, Việt Nam không thể tiến bộ và mất đi
nếp sống tự chủ. Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội xa rời ý thức dân tộc,
trở thành một thứ tay sai, một loại lính đánh thuê, nên đã “Đánh Mỹ
là đánh cho Liên Xô, Trung quốc.”
Với tư tưởng của Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam, tác động mạnh
vào tâm trí của mọi tầng lớp cán bộ, chối bỏ xu hướng văn minh vì
cho đó là hậu quả của thời Phong kiến, nên có hành động phá vỡ trật
tự xã hội đã có từ trước. Hơn nữa, thành phần nòng cốt trong cuộc
cách mạng “đấu tranh giai cấp” thoát thân từ tầng lớp “công nông”,
thiếu cả về học vấn lẫn hiểu biết lên nắm quyền hành sinh sát. Mọi
tinh hoa từ thời Pháp để lại, nhất là giới trí thức tiểu tư sản, thành
phần tiếp thu văn hóa Tây phương đã bị loại bỏ. Cả miền Bắc quay
cuồng với chủ nghĩa xã hội không tưởng, một chủ thuyết mà Hồ Chí
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Minh, vì thiếu nhận thức, lầm tưởng đây là cứu cánh của dân tộc, đã
di hại cho nhiều thế hệ tuổi trẻ sau này.
Với viện trợ hùng hậu về quân trang quân dụng từ hai nước cộng sản
đàn anh Liên Xô và Trung cộng, cộng sản Hà Nội quyết tâm xâm
chiếm miền Nam, trong lúc miền Nam không có quân viện của nước
ngoài, nhất là sau khi quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rời khỏi miền
Nam vào năm 1973. Quân dân VNCH phải tự túc, tự lực chiến đấu
chống lại sự xâm lăng của CS miền Bắc. Chiến tranh Nam‐Bắc chấm
dứt vào ngày 30‐4‐1975. Từ thời điểm này, CSVN cai trị cả nước
bằng chính sách khủng bố, đàn áp.
Vẫn theo đường lối cũ, Hà Nội áp đặt toàn bộ chính sách thực hiện
tại miền Bắc sau năm 1954 vào miền Nam, vét cạn của cải của miền
Nam, khiến cả nước trở thành nghèo đói. Như câu trả lời cuộc
phỏng vấn của nhà văn Dương Thu Hương, một người trong lực
lượng thanh niên xung phong, đã ngồi khóc trên vỉa hè Sài Gòn vào
ngày 30‐4‐1975:
“…Vì đạo quân chiến thắng miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ man
rợ…Vì chúng tôi bị lừa. Chúng tôi đi không nghĩ đến ngày về, chúng
tôi tưởng chiến thắng quân ngoại xâm, nhưng thực sự hoàn toàn là
không phải. Tất cả tuổi trẻ của chúng tôi bị tiêu hủy. Trong những
giọt nước mắt của tôi có phần chung của dân tộc và có phần riêng
của tôi, của những người bạn tôi đã chết và của bản thân tôi đã hy
sinh tuổi xuân một cách vô ích.”
Với nghệ thuật tuyên truyền trong chính sách “trăm năm trồng
người” của Hồ Chí Minh, đã nhuộm đỏ tư tưởng tuổi trẻ miền Bắc
theo ý đảng. Điều này càng rõ nét khi đọc tập bút ký của Bác sĩ Đặng
Thùy Trâm, với nhiều chi tiết nặng tính tuyên truyền, khiến sự hiểu
biết của một cô bác sĩ đã xa rời thực tế.
Cộng sản Hà Nội viết lại lịch sử dân tộc, như Hoàng Sa và Trường sa
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thuộc Trung cộng in năm 1974 trong chương trình học của lớp 9, đã
đầu độc tuổi trẻ miền Bắc, khiến một cô Thạc sĩ tại Hà Nội, với luận
án Tiến sĩ “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc”, đã đưa ra nhận
định trong một bài viết đăng tải trên đài BBC, để trả lời tuổi trẻ trong
nước khi họ biểu tình chống lại Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt
Nam:
“…Họ không nhận ra rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong
da thịt Trung quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận
được khá nhiều ân huệ từ Trung quốc trong suốt 20 chiến tranh.”
Lời lẽ của cô Tiến sĩ chỉ là kết quả học tập sau nhiều năm dưới mái
trường XHCN, điều này chứng tỏ cô không biết tới tấm bản đồ Trung
quốc do họa sĩ người Pháp, Jean‐Baptiste Bourguignon d’Anville, vẽ
và in tại Đức năm 1735, trong đó bờ biển Trung quốc chỉ tới đảo Hải
Nam, còn quần đảo Hoàng Sa và Trường sa thuộc chủ quyền Việt
Nam. Điều này cũng dễ hiểu, vì dưới chế độ quan liêu bao cấp, ngăn
sông cấm chợ, “cấm nghe đài địch” và “10 người chia nhau đọc 1 tờ
báo Nhân dân, 1 tờ Cứu quốc”, đã hạn chế sự hiểu biết cần phải có
của con người, nhất là đối với tuổi trẻ miền Bắc. Nên thế hệ của cô
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đến cô Tiến
sĩ trong thời đại tin học, đã trở
thành nạn nhân của chính sách ngu
dân của đảng cộng sản.
Sài Gòn mang tên mới “thành phố
Hồ Chí Minh” theo quyết định của
Quốc Hội XHCN Việt Nam ngày 3‐7‐
1976. Thực ra, việc đổi tên này chỉ
công khai hóa tham vọng của Hồ
Chí Minh. Do đó, việc bác sĩ Trần
Hữu Nghiệp, dưới danh nghĩa đại
diện nhân dân Nam Bộ, với 57 chữ
ký, đề nghị đổi tên thành phố Sài Gòn thành Hồ Chí Minh, trong văn
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bản gửi quốc hội và chính phủ VNDCCH ngày 26‐8‐1946, được đăng
tải trên Báo Cứu Quốc số 329 ngày Thứ Ba, 27‐8‐1946, chỉ là hành
động “làm đẹp mặt” cho họ Hồ.
Hơn nữa, theo Hiệp Định Sơ bộ ký ngày 6‐3‐1946 giữa Jean Sainteny,
đại diện chính phủ Cộng Hòa Pháp và Hồ Chí Minh với Vũ Hồng
Khanh, đại diện chính phủ VNDCCH, chỉ công nhận:
Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một
quốc gia tự do trong Liên Bang Đông Dương và trong khối Liên Hiệp
Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng.
Pháp đồng ý thực hiện trưng cầu dân ý tại Nam Kỳ về việc tái thống
nhất với VNDCCH.
Với hai mục trên, chúng ta nhận ra vào thời điểm ký kết Hiệp Định Sơ
bộ ngày 6‐3‐1946, nước VNDCCH chỉ là một thành viên của khối Liên
Hiệp Pháp và Nam Kỳ vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ
Pháp. Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và một nhóm chỉ có 57 người ký tên,
không thể đại diện cho người dân Nam bộ, vì chưa có cuộc “trưng
cầu dân ý” như ghi trong Hiệp Định Sơ bộ. Nhóm người này không
thể tự ý hành động nếu không có sự đồng ý của họ Hồ. Đây chỉ là
một hành động “ném đá dấu tay” của Hồ Chí Minh.
Bản Hiệp Định đình chiến ký kết năm 1954, chỉ là tấm bình phong che
đậy dã tâm của Hồ Chí Minh. Mặc dù bản Hiệp Định chưa ráo mực,
họ Hồ đã thi hành chính sách “Cải cách ruộng đất” tại miền Bắc để
đàn áp, tù đầy những người bất đồng chính kiến hay phục vụ cho
chính quyền trước đây. Chính sách vô nhân đạo này đi ngược lại tinh
thần của những điều khoản mà CS đã ký kết trong Hiệp Định đình
chiến tại Genève ngày 20‐7‐1954.
Hành động “ném đá dấu tay” lại tái diễn khi họ Hồ ra lệnh cho Thủ
tướng Phạm Văn Đồng gửi Công Hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai vào
năm 1958, công nhận 12 hải lý tại biển Đông của Trung cộng, đã đưa
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đến tình trạng Trung cộng (TC) xâm chiếm hải đảo Hoàng Sa, trong
lúc vị trí các hải đảo này nằm dưới vĩ tuyến 17, thuộc chủ quyền của
Việt Nam Cộng Hòa.
Như vậy, chúng ta thấy rõ lý do miền Bắc không phát triển khi có đủ
các yếu tố về nhân lực và vật lực, nhất là sau khi chiếm miền Nam, cả
nước rơi vào cảnh nghèo đói. Chúng ta nhận ra, vì tham vọng
nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á châu của CS Quốc Tế, Hồ Chí Minh
đã áp dụng chính sách thiêu hủy văn hóa dân tộc qua hành động đốt
sách và loại trừ thành phần trí thức. Vì mục đích ngu dân, chế độ CS
ưu đãi để lợi dụng thành phần công nông hiền lành chất phác, tuyệt
đối trung thành với đảng, vì họ thiếu kiến thức học vấn nhận biết
mặt trái của Hồ Chí Minh và đảng CS. (4)
Nhìn vào giới lãnh đạo đảng CS, đã qua những trường lớp đào tạo
cán bộ của đảng, từ Nga Xô đến các nước XHCN, đã áp dụng những
gì được học tập qua hành động đàn áp, khủng bố, giết hại chính
đồng bào của mình. Hồ Chí Minh được Tờ Thời báo Ba Lan (Polka
Times) nêu danh trong bảng xếp hạng “13 nhà độc tài đẫm máu nhất
của thế kỷ 20.” Theo đó, trong 24 năm cầm quyền (1945‐1969), họ
Hồ đã gây ra cái chết của 1.7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh
đẫm máu. Theo chân Hồ, Lê Duẩn đã dự phần nhúng tay vào máu
người miền Nam qua hành động khủng bố, tàn sát.
Nhìn chung, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những người kém
hiểu biết cũng như không biết một chữ tiếng Anh, lại nắm giữ những
chức vụ quan trọng trong chính quyền Hà Nội. Đơn cử như Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đọc diễn văn, hay Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng chỉ cười trừ trước câu hỏi khi công du nước ngoài. Sự việc
này đủ chứng tỏ khả năng văn hóa của giới lãnh đạo đảng CS.
Tình trạng nở rộ văn bằng tiến sĩ trong những năm gần đây của các vị
tai to mặt lớn trong đảng, khiến XHCN Việt Nam qua mặt các nước Á
Châu về tỉ số thạc sĩ, tiến sĩ, mặc dù phần lớn các vị này không biết
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tiếng Anh. Tệ nạn “tiến sĩ giấy” này đã chèn ép những vị có bằng
“Tiến sĩ thật” sau thời gian du học vì không thuộc thành phần con
ông cháu cha.
Câu hỏi: “Tại sao Việt Nam vẫn tụt hậu?” đã được ông Lý Quang
Diệu, Thủ tướng đảo quốc Singapore, gợi ý sau nhiều lần quan sát:
‐ Thế hệ các nhà lãnh đạo lão thành của Việt Nam không có khả
năng phá vỡ tư duy XHCN, đang khiến Việt Nam trì trệ. Những vị
này đã thăng tiến trong chiến tranh hiện đang nắm giữ nhiều vị trí
quyền lực trong hệ thống đảng, đã không do tài năng quản trị hay
quản lý kinh tế.
Ông cũng khuyên: “Phải biết giữ người tài, tăng cường đào tạo tiếng
Anh, không được thiếu giáo dục và nuôi tham vọng cho sinh viên...”
oOo
Nhìn vào Việt Nam hiện nay, nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày Sài
Gòn thất thủ, ông Josh Gelernter đưa ra nhận định với bài viết “If
South Vietnam Were Free Today” (đề ngày: April 25, 2015 8:00 AM)
đăng trên báo National Review (Politics & Policy). Ông mở đầu bài
viết: “Hãy nhìn phần còn lại của Đông Nam Á và mường tượng miền
Nam Việt Nam sẽ ra sao”, và đưa ra trường hợp của 3 quốc gia được
Mỹ hỗ trợ để chống lại cộng sản: Đài Loan chống Trung Hoa đỏ, Nam
Hàn chống Bắc Hàn và Nam Việt Nam chống CS miền Bắc.
Hiện nay, về chỉ số phát triển (U.N.’s Human Development Index),
tính trên mức sống của người dân, của hai trong ba nước kể
trên: Nam Hàn đứng vị trí 15, Đài Loan ở vị trí 21 trong số những
quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Nếu tính về mặt phát triển
con người, Trung cộng thấp hơn Đài Loan 70 bậc, còn XHCN Việt
Nam đứng vị trí 122.
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Dân biểu phản chiến Leo Ryan cũng đưa nhận định về tình trạng
chính trị dưới thời VNCH:
“Mặc dù Nam Việt Nam không phải là pháo đài của nền tảng dân
chủ, những cáo buộc nặng nề nhất về việc đàn áp những quyền cơ
bản của con người đang bị thổi phồng. Vẫn có lực lượng chính trị và
báo chí đối lập hoạt động và lên tiếng. Vẫn có một số tù nhân chính
trị, nhưng dân chúng cũng như các nhà đối lập chính trị không phải
sống trong sự sợ hãi và đàn áp của chính quyền.”(5)
Quan trọng hơn cả phát triển kinh tế, Đài Loan và Nam Hàn có bầu
cử tự do, hệ thống pháp lý độc lập, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự
do hội họp và tự do ngôn luận, mà Trung cộng và Bắc Triều Tiên đều
không có quyền tự do này. Còn XHCN Việt Nam, sẽ không bao giờ có
tự do khi đảng cộng sản tiếp tục kiểm soát bầu cử và tiếp tục bắt giữ,
tra tấn những người bất đồng chính kiến cả về chính trị lẫn tôn giáo.
Hãy tưởng tượng, nếu còn Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam ngày nay sẽ
như thế nào. Với dân số hơn 90 triệu dân, Việt Nam đứng vị trí thứ
13/243 của các nước đông dân trên thế giới, người dân Việt sẽ có
đời sống tự do và thịnh vượng như người dân Đại Hàn và Đài Loan.
Có thể sẽ giầu hơn, vì Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên như
các mỏ dầu khí ngoài biển Đông.
Để phá bỏ những tàn tích gợi nhớ những hình ảnh đau thương dưới
thời cộng sản, người Nga đã đốt bỏ lá cờ “Búa Liềm”, để trở về với lá
cờ 3 mầu (Trắng, Xanh Lam, Đỏ) đại diện cho Liên Bang Nga, đã xuất
hiện từ năm 1668.
“Memento Park”, nơi giữ lại những dấu tích bạo tàn của chế độ cộng
sản, được xây dựng tại ngoại ô thành phố Budapest ‐ Hungary, để
nhắc nhở con người đừng lầm lẫn tin theo chủ thuyết cộng sản.
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Sau khi thay đổi thể chế vào năm 1989, Hiến pháp nước Ba Lan cấm
mọi tuyên truyền bằng biểu tượng của các chế độ độc trị cộng sản
như cờ búa liềm. Quốc kỳ Ba Lan là hai vạch với hai mầu trắng và
đỏ, được chỉnh sửa vào năm 1990.
Và, để tưởng nhớ 100 triệu nạn nhân trên thế giới bị thảm sát dưới
chế độ cộng sản, một tượng đài kỷ niệm được Hoa Kỳ xây dựng tại
một khuôn viên giữa thủ đô Washington DC.
Trước nguy cơ đất nước bị thôn tính bởi Trung cộng, chỉ còn con
đường duy nhất là dựa vào sức mạnh nhân dân, đồng tâm nhất trí,
như dân tộc chúng ta đã từng chống lại ý đồ đô hộ của kẻ thù
phương Bắc. Không thể trông đợi các quốc gia trên thế giới tiếp tay,
khi chúng ta không tự mình đứng dậy. Tự do không phải tự nhiên
mà có. Điều này chứng tỏ, muốn tạo dựng được một đất nước tự
chủ và lòng kiêu hãnh của một dân tộc, phải cần nhiều thế kỷ máu
xương. Hãy nhận rõ nguyên nhân làm đất nước chúng ta suy thoái
và đang bên bờ vực thẳm nô lệ.
oOo
Sài Gòn nổi danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, không phải chỉ vì tính
chất hoa lệ của vùng đất này, mà sự đóng góp đặc biệt để danh xưng
Sài Gòn trở thành bất diệt là nhờ bản chất “Người Sài Gòn”. Đặc tính
“Người Sài Gòn” đã lưu lại trong lòng người tới đây một nét dịu
dàng, dễ dãi và bao dung, là nơi chốn đượm tình yêu thương. “Sài
Gòn” là tiếng gọi trong tâm tư của những người đang sống trên giải
đất thân yêu này và trong trái tim của người Việt xa quê. Vì vậy, xa
Sài Gòn vẫn nhớ, vẫn mong muốn trở về.
Sài Gòn mang tính chất đặc biệt, là nơi hội nhập của nhiều dân tộc, là
thành phố mang tính quốc tế vì sử dụng nhiều ngôn ngữ, là cửa ngõ
thế giới, nơi giao thoa của các nền văn minh Đông ‐ Tây, đã tạo cho
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con người Sài Gòn nét trung thực, có thì nói có, không thì nói không,
cái xấu không thể bảo là đẹp.
Với những ưu điểm sẵn có, nhất là ý thức về tự do, dân chủ đã ăn
sâu vào nếp sống của người miền Nam, Sài Gòn trở thành trung tâm
phát triển kinh tế, làm thay đổi tương lai của cả dân tộc, là vùng đất
dẫn đầu trên đường canh tân nước Việt. Theo nhận định của ông
Nguyễn Đình Đầu, người nghiên cứu về lịch sử Nam bộ:
“Không có Sài Gòn thì không có nước Việt Nam đổi mới và hội nhập
như ngày nay. Không có miền Nam thì khó giữ được đất nước.”
Sài Gòn là trái tim và cũng là niềm hy vọng của người Miền Nam.
“Sài Gòn” mang âm hưởng vui tươi, thể hiện một nếp sống giản dị,
phóng khoáng, đã trở thành nơi hò hẹn, một ngã tư quốc tế hội nhập
văn minh Tây phương, nhưng vẫn bảo toàn, trân quý văn hóa dân
tộc. Sài Gòn là trục nối các vùng đất nổi danh “Hong Kong – Saigon –
Singapore”, một sự liên kết kỳ diệu, một nơi gặp gỡ của hai nền văn
hóa Đông ‐ Tây. Vì vậy, bất cứ sự đổi thay nào của vùng đất này, dù
chỉ là đổi tên gọi, cũng trở thành vô nghĩa.
Trong tâm tư của người miền Nam, “Sài Gòn” vẫn là lẽ sống, là nhịp
thở trong trái tim của họ, và mong chờ ngày Sài Gòn thanh bình, với
nếp sống Tự do, Dân chủ trở lại.
Trần Nhật Kim
Chú thích
Tham khảo:
‐ Tài liệu và hình ảnh trên mạng Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia).
(1) Chợ Bến Thành:
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(Hình 1)

(Hình 2)

Người Việt đến lập nghiệp tại vùng đất này vào thế kỷ 17, khu chợ
đầu tiên nằm ven kênh Chợ Vải thuộc thành Gia Định, là nơi tụ tập
hàng trăm loại hàng hóa. Khi Pháp chiếm Nam Kỳ vào năm 1859,
ngôi chợ này được xây dựng là một dẫy nhà lồng lợp lá nằm bên
kênh Chợ Vải (Hình 1). Khi kênh Chợ Vải bị lấp vào năm 1877 để lập
thành đại lộ Charner và đường rầy xe điện. Tên “Saigon – Le Marché
– Boulevard Charner” ghi trên bưu ảnh (Hình 2)
Năm Giáp Thìn (1904), Sài Gòn bị trận bão lớn gây tử vong cho hàng
ngàn người. Ca dao khi đó nói tới ngôi Chợ Cũ trên đường Charner:
Bến Thành nóc chợ cũng bay
Khi dẹp ngôi chợ cũ, một tấm ảnh chụp năm 1910 có ghi tên “Chợ Sài
Gòn” (Le Marché de Saigon)
Ngôi chợ trên đường Charner rời sang vị trí gần ga xe lửa hiện nay
vào năm 1914, cũng được nhắc trong ca dao:
Mười giờ tầu lại Bến Thành
Xúp lê còi thổi bộ hành lao xao
Ngay từ lúc mở chợ vào năm 1914 đến năm 1954, trước cửa chợ
không có bảng tên “chợ Bến Thành”, chỉ được ghi nhận trên các tấm
bưu ảnh với tên: Chợ Charner – Chợ Trung Tâm (Marché Central) –
Chợ Sài Gòn (Le Marché de Saigon).
(Nguồn:Cù Mai Công/TTO)
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Sau cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963, chợ
có bảng tên tạm “Chợ Quách Thị Trang”, để ghi nhận cô nữ sinh
Quách Thị Trang đã nằm xuống trong cuộc biểu tình. Một thời gian
sau đã gỡ bỏ bảng tên này.
Các cửa chợ Bến Thành đặt theo 4 hướng Đông, Tây, Nam và Bắc.
Mỗi cửa vào có gắn những tấm Phù Điêu làm bằng đồ gốm để người
mua nhớ vị trí và tiện tìm kiếm các mặt hàng. Theo đó, 12 tấm phù
điêu được gắn nơi 4 cửa chợ Bến Thành vào năm 1952, do họa sĩ Lê
Văn Mậu sáng tác, phối hợp với các chuyên viên về đồ gốm của
xưởng mỹ nghệ Biên Hòa thực hiện. Sau gần một thế kỷ, các tấm
phù điêu vẫn giữ nguyên mầu sắc và độ bền.
Các tấm phù điêu được gắn trên cửa ra vào chợ như sau:
‐ Cửa Đông: phù điêu hình bò và heo
‐ Cửa Tây: phù điêu hình cá đuối và nải chuối
‐ Cửa Nam: phù điêu hình bò và cá
‐ Cửa Bắc: phù điêu hình con vịt

(2) Tác phẩm: “Những ngày cuối cùng của Tổng Thống ngô Đình
Diệm” – Tác giả: Hoàng Ngọc Thành và Thân Thị Nhân Đức.
(3) “Bảng thu nhập của công nhân”: tác giả Nguyễn Hội.
(4) Đốt sách: Theo sử ký Tư Mã Thiên, sau khi Tần Thủy Hoàng
thống nhất Trung Hoa, Thừa Tướng Lý Tư chỉ trích giới trí thức dùng
sự dối trá trong sách vở để tạo phản, chính sách “Đốt sách, chôn
Nho” (Phần thư‐Khanh nho) của Tần Thủy Hoàng được thực hiện từ
năm 213 trước Công Nguyên (BC). Theo đó, tất cả thi, thư, sách
vở…đều bị đốt và kèm theo hình phạt cho những người vi phạm:
Nếu dám dùng những lời trong thi, thư thì bị chém bêu đầu ngoài
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chợ. Lấy xưa mà chê nay sẽ giết cả họ. Quan lại thấy mà không tố
cáo bị coi là đồng phạm.
Năm 212 (BC), Tần Thủy Hoàng phát hiện ở Hàm Dương một số nho
sinh đã phê bình mình, bèn bắt và hạ lệnh chôn sống 460 nho sinh
ngoài thành Hàm Dương.
Việt Nam: Tại miền Bắc, sau khi tiếp quản thành phố Hà Nội vào năm
1954, tất cả sách báo dưới thời Pháp thuộc được cho là ảnh hưởng
bởi “Thực dân, Phong kiến” bị đốt bỏ. Giới trí thức bị đưa đi cải tạo
nơi rừng thiêng nước độc.
Tình trạng đốt sách bắt tù đầy cải tạo thành phần trí thức và bất
đồng chính kiến tại Miền Nam sau ngày 30‐4‐1975, rập khuôn chính
sách đã thực hiện tại miền bắc sau khi chia đôi đất nước. Tất cả sách
báo dù cổ hay kim, lấy cớ là “Văn hóa đồi trụy”, đều bị thiêu hủy.
Người trí thức bị khủng bố đàn áp, tù đầy cải tạo, khiến đất nước gia
tăng chia rẽ, hận thù.
(5) If South Vietnam Were Free Today
https://www.nationalreview.com/2015/04/if‐south‐vietnam‐were‐
free‐today‐josh‐gelernter/
Trần Nhật Kim
(Đặc San Lâm Viên)
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Chùm Thơ Thay Lời Bạt
Uống Say Hương Đời
Father Day đến nữa rồi
Con ngồi đốt lửa bồi hồi nhớ Ba
Elk Grove ở quá xa
Oak Hill chắc lạnh mây qua chắc buồn
Nhớ Mương Khai nhớ Tân Hương
43 năm hận vô thường kệ kinh
43 năm biết bao tình
Sắc Không Không Sắc cuộn mình ngắm trăng
Di ngôn Ba Má dặn rằng
Ở cho có Đức mười phân vẹn mười
Father nhớ nụ cười
Má Ba mim mỉn tình người không phai
Cúng Ba ly nhỏ rượu cay
Để tàn nhang uống tìm say hương đời
Giáo Già
Ngày Father Day 6172018

Bài Thơ Dâng Má
Ngồi đây con viết bài thơ
Kính dâng Má lúc ngồi chờ thắp hương
Giỗ về lòng nhớ Tân Hương
Nhớ Mương Khai nhớ sân trường áo bay
Nhớ sao nhớ quá những ngày
La ve Con Cọp uống say men đời
Thiền hành nhẹ thở từng hơi
Bước theo bờ cỏ nhìn trời mây qua
Oak Hill thấp thoáng gần xa
Con hình dung thấy Má Ba mỉm cười
Khói nhang lãng đãng lên trời
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Nén tâm con nuốt từng lời Má ru:
“Mù u ba lá mù u
Ở cho có Đức khỏi tu cũng thành”
Bảy mươi chín tuổi tóc xanh
Muối tiêu trăng trắng cũng đành thân trai
Tửu thiền uống mãi chưa say
Tàn nhang rượu đỏ nếm cay hương nồng
Kim Cang niệm chuyện Sắc Không
Nghe lời Phật dạy vời trông quê nhà
Mây Tần đâu(?) Khuất nẻo xa(!)
Quê hương còn đó Má Ba đi rồi
Elk Grove Cất tiếng kêu Trời
43 năm đã đủ rồi oan khiên
Quê hương rồi hết triền miên
“Chống Tàu Diệt Cộng” nhãn tiền hồi hương
Ngày giỗ Má ở nhà 9 Kiệt
Song thất* (7/7/2018) San Lorenzo, California, USA
* 7/7/1954, ngày Thủ tướng Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới ở Sài Gòn.

Chùm thơ… vô danh
1, Thèm thơ
Bốn ba [43] năm hận thèm thơ
Nhìn ra song cửa vu vơ thấm buồn
Thấy trăng nghe nhớ Tân Hương
Nhớ Ba nhớ Má nhớ thương Sài Gòn
2, Trăng Non
tắt đèn gặp ánh trăng non
lặng im đứng sát bên song ngó vào
mặt trăng mơn mởn nôn nao
mím môi một chút rồi vào cùng tôi
tôi nằm trăng phủ lên người
tuy chưa kín hết bắp đùi ngón chân
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nhưng tôi nghe cả toàn thân
hương trăng thâm nhập dần dần sáng trưng
nhẹ đưa tay lót cánh lưng
cho đường máu chảy hòa cùng ánh trăng
lim dim mắt gặp chị hằng
ôm con thỏ hỏi anh bằng lòng không?
da già chợt phơn phớt hồng
tôi cười nằm thiếp trong lòng vợ tôi
3, Thoáng Nhớ Lúc Hoàng Hôn
chiều đứng chần chừ trên ngọn lá
hiu hiu gió động ánh vàng phai
từng con chim nhỏ bay về tổ
man mác lòng vang tiếng thở dài
thoáng nhớ hương môi em thấm ngọt
mi dài mắt biếc ướp tình hoa
lời thơm thỏ thẻ bên làn má
từng nhịp tình ngân cánh tay ngà
lặng ngó mông lung chờ nắng tắt
hoàng hôn thắp sáng bóng ta ngồi
buồn tay mở nắm dòng không khí
sè sẹ em về nồng phiến môi
chót lưỡi chừng như đượm mật ong
ngậm nghe thương nhớ tỏa hương trầm
hoàng hôn yểu điệu em thư thả
riêng một ta già trong ước mong
vói níu từng giây hồn chạng vạng
ngày qua đâu biết đời chưa qua
thở nghe mình thở ôi hạnh phúc
bao la vũ trụ hãy là nhà
4, Chạy Tội
mỗi ngày nguyện thắp một cây hương
chuyện giản dị thôi cũng thất thường
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khi thì lười biếng khi quên lững
khi lạc hộp diêm rồi lơ luôn
Phật Tổ Quan Âm im hồn tượng
Ông Bà Cha Mẹ lặng trong gương
Thần Tài Thổ Địa phơi mặt bụi
gia đình nhà Táo ẩn sau tường
đâu có ai mong ta thờ cúng
sợ lạnh cửa nhà bày đặt ra
cô đơn nương tựa vào Thánh, Phật
buồn nhớ vịn vào tranh, lá, hoa
mới đầu mọi sự đều nghiêm túc
cung kính mến thương rất đậm đà
thật sự trong lòng không thay đổi
nhiệt tâm săn sóc nhạt dần dà
quả thật ai không ưa hình thức
khó ai không quí thú gia đình
thờ cúng trang hoàng như trọng điểm
nói lên tha thiết tấm chân tình
ta ít thắp hương, lười phủi bụi
Phật cười Cha Mẹ cũng cười theo
tranh ảnh bao dung hoa lá tốt
cùng vui theo sức khỏe bọt bèo
cảm ơn ta vẫn còn đầy đủ
tánh xấu tật hư khá dễ thương
gắng bước theo đời mươi năm nữa
sẽ dâng thân đốt thay cây hương
5, Chiếc Xe Đạp Ngang
đường hai bên cây thẳng hàng
chở em trên chiếc xe ngang đi về
tóc môi thân mật cận kề
đôi lần gió chạm nghe tê rần người
khi không nín hẳn nói cười
trong lòng tủm tỉm thấy vui vô chừng
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em ngồi chưa dám thẳng lưng
vai càng thu gọn càng rung từng hồi
xe ta đạp quá chậm rồi
lạ kỳ nó chạy như trôi nhẹ nhàng
nắng chiều lấp kín không gian
chung quanh cây lá ngập hoàng hôn rơi
kỳ thay chỉ một hôm thôi
đi về hai chuyến đất trời vội xa
ta bay ra khỏi quê nhà
còn em giờ đã phôi pha thế nào?
hôm nay chợt thấy ngoài rào
chiếc xe ngang rất hao hao một thời
nghiêng nghiêng em sắp lên ngồi
định đi đâu đó có mời ta theo?
thương em nay có vẻ nghèo
thiếu tơ lụa phủ rong bèo thanh xuân
ta tình nguyện ngồi trên khung
em tha hồ chở lung tung mặc tình
gió lay nhụy ngọc rung rinh
nghĩ thôi đã thấy rùng mình thành thơ
Lon beer quên uống ơ hờ
Mồi ngon ai nấu ngồi chờ hơi lâu
Gió bay sợi tóc trên đầu
Lượt không có chải vẻ ngầu thiền sinh
Ung dung ngồi chép thơ tình
Cho ai ai biết cho mình đọc chơi
Lon beer khui đã cạn hơi
Bọt trăng trắng chảy thành lời thành thơ
Vô danh… ghi lại… từng tờ
Elk Grove trăng sáng hững hờ nghe thương
Tóc càng thêm trắng thêm buồn
Muối nhiều tiêu ít… áo hường quên bay
Hết beer rồi vẫn chưa say
Trăng len lén bỏ ra ngoài thềm hoang
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Bổng dung nước mắt hai hàng
Chảy về đâu ướt bóng hoàng hôn xưa
Bên song cửa gió đong đưa
Con chim hút mật say sưa rượu thiền
Thế cờ vây cộng đảo điên
Magnitsky luật nhãn tiền bủa vây
Vô danh
Elk Grove 7162018

Nếm Đắng Luân Hồi
Hỏi trời hỏi đất hỏi người
Trần gian mấy lối cuộc đời mấy khi
Giận ai ai biết bỏ đi
Tội tù cả nước cộng đì cô miên
Giáo Già
06082018
...
môi nào
nếm đắng
lời riêng
có bao giờ thoát
nghiệp duyên
luân hồi
núi cao
đè gánh vai đôi
hay là lông ngỗng
nhẹ thôi
tuỳ mình
long lanh
06082018
Gởi Long Lanh,
Gánh gồng
nghiệp dĩ
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Nẻo về
cố quận gập ghềnh
còn xa
Luyến chi
giọt nắng ta bà
Vai nghiêng
gánh cả sơn hà
biệt chung!
Trần ai
vác cả muôn trùng
Đi về
bỉ ngạn
nhẹ không
tự mình!
——
Tùy mình chọn đứng chọn ngồi
Chọn ăn chọn nhậu chọn mồi đưa cay
Tùy mình địa ngục thiên thai
Trăm năm một kiếp chẳng ai thoát già
Ngoãnh đi ngó lại rõ là
Tùy mình
đếch số
chẳng là nhân duyên
Giáo Đá
7262018
Gởi Giáo Đá,
Thênh thang
bước giữa lời nguyền
Viễn du
một cõi tuỳ duyên
kiếp người
Chọn rằng
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một kiếp mà thôi
Để trần nghiệp đó
đắp bồi trăm năm
Nâng ly
cụng giữa trăng rằm
Để nghe sỏi đá
hỏi rằng già chưa?
Mồi ngon
rượu ấm cũng vừa
Nốc đi
cho trọn
hằng xưa
phận mình!
Nhiên Hạ
07262018
Gởi Nhiên Hạ
Phận mình nặng kiếp lưu linh
Thèm ly rượu đỏ môi xinh nếm thiền
Năm dài tháng rộng triền miên
Đọc thơ Giáo Đá biệt truyền ngày thơ
Muối tiêu sợi tóc vu vơ
Rung cơn gió nhẹ ơ hờ già nua
Bảy mươi chín vẫn tranh đua
“Xuống đường chống cộng” nắng mưa mặc tình
Kim Cang niệm tiếng làm thinh
Bồ Đề Tâm phát hoa quỳnh vàng đêm
Giọt mưa trên lá êm đềm
Lời ru má vẫn nghe mềm tuổi xuân
Lon beer lạnh uống nửa chừng
Mời Nhiên nốc cạn thôi đừng uống thêm
Diệu cơ* chuông gọi lời mềm
Ta về cho trọn lời em kẻo phiền
Xe Camry chạy lối thiền
Êm theo tiếng thở nửa đêm như lời
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Của người nếm đắng luân hồi
Thèm ly rượu đỏ… kêu trời… ai nghe?!
*”Diệu cơ” theo âm miền Nam nói lái là “vợ kêu”
Đang nhậu mà nghe điện thoại “vợ kêu” là phải hối hả ra về
mặc dầu theo quy định là ai bị “vợ kêu” trước là phải trả tiền bàn nhậu.

Giáo Già
08022018

Nhớ Thôi Hiệu
……………………

Nâng ly cụng giữa trăng rằm
Để nghe sỏi đá hỏi rằng già chưa?
Mồi ngon rượu ấm cũng vừa
Nốc đi cho trọn hằng xưa phận mình!
Nhiên Hạ
07262018
Gởi Nhiên Hạ
Phận mình nặng kiếp lưu linh
Thèm ly rượu đỏ môi xinh nếm thiền
Năm dài tháng rộng triền miên
Đọc thơ Giáo Đá biệt truyền ngày thơ
Muối tiêu sợi tóc vu vơ
Rung cơn gió nhẹ ơ hờ già nua
Bảy mươi chín vẫn tranh đua
“Xuống đường chống cộng” nắng mưa mặc tình
Kim Cang niệm tiếng làm thinh
Bồ Đề Tâm phát hoa quỳnh vàng đêm
Giọt mưa trên lá êm đềm
Lời ru má vẫn nghe mềm tuổi xuân
Lon beer lạnh uống nửa chừng
Mời Nhiên nốc cạn thôi đừng uống thêm
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Diệu cơ* chuông gọi lời mềm
Ta về cho trọn lời em kẻo phiền
Xe Camry chạy lối thiền
Êm theo tiếng thở nửa đêm như lời
Của người nếm đắng luân hồi
Thèm ly rượu đỏ… kêu trời… ai nghe?!
*”Diệu cơ” theo âm miền Nam nói lái là “vợ kêu”
Đang nhậu mà nghe điện thoại “vợ kêu” là phải hối hả ra về
mặc dầu theo quy định là ai bị “vợ kêu” trước là phải trả tiền bàn nhậu.

Giáo Già
08022018
Cánh Hạc Đường Xa
Áng thư nét mực còn vương
Câu thơ tưởng nhớ song đường khuất xa
Ngồi đây ngẫm chuyện nước nhà
Nghe tâm tư nặng những là niềm đau
Thế gian sao lắm cơ cầu
Biệt ly niềm nhớ nỗi sầu miên giăng
Nghiêng môi nốc cạn vầng trăng
Nghe mình say cả bóng hằng thênh thang...
Việc đời xác gánh tâm mang
Thể đi hồn phách còn vang vọng buồn
Quê hương lặng giữa chiều buông
Giọt sầu réo rắt như chuông mõ đều
Lưu vong đời đã rong rêu
Điểm sương tóc cũng bạc chiều tháng năm
Rượu nồng nốc cả hờn căm
Rượu thiền uống cạn bóng hằng phù du
Phận người cũng lắm âm u
Đầu ghềnh cuối nẻo viễn du dương trần
Cội nguồn như áng phù vân
Trôi về cố quận chợt gần thoảng xa
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Nhục thân trong cõi ta bà
Lê như cánh hạc đường xa ngoái về
Cốc thiền uống tỉnh giấc mê
Hương trầm toả cả bốn bề sắc không...!
Nhiên Hạ
07082018

Đáp Từ Nhiên Hạ
Cám ơn Hạ họa Giáo Già
Vần thơ lục bát từ xa vọng về
Con tim nhói buốt tình quê
Bốn ba [43] năm hận ê chề hoài hương
Tân thanh quặn thắt đoạn trường
Nếp than rượu đế uống thường không say
Tôm khô củ kiệu đưa cay
Nếm tân khổ nếm từng ngày lưu vong
Thư Cho Con viết nát lòng
Lời trăn trối dặn từng dòng mực khô
Thuyền theo vận nước cơ đồ
Mương Khai chợ Thủ câu hò tồn sinh
Nhớ về dựng lại bình minh
Đường xưa lối cũ đậm tình thủy chung
Hoàng hôn khói sóng lạnh lòng
Nhớ Thôi Hiệu* đắng nỗi buồn lòng ta
Giáo Già
08092018
*Xin phụ đính bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu trích từ internet.

Hoàng Hạc Lâu là bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu (崔顥), một nhà
thơ thời nhà Đường.
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Chữ Hán
黃鶴樓
昔人已乘黃鶴去，
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返，
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹，
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是，
煙波江上使人愁。
Hán‐Việt
Hoàng Hạc Lâu
Tích nhân[1] dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ[2] châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Dịch nghĩa
Lầu Hoàng Hạc
Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi,
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc
Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không
Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một
Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi
Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu?
Trên sông khói tỏa, sóng gợn, khiến buồn lòng người!
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Bản dịch của Tản Đà
Lầu Hoàng Hạc
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

Ngày Sanh Kỷ Mão
Bảy mươi chín tuổi rồi sao?
Lưu vong nặng kiếp lối nào về quê?
Bảy mươi chín bớt ê chề
Thư Cho Con viết cơn mê ngắn dần
Thư Cho Con bớt bâng khuâng
Thư Cho Con chắc cũng gần hồi hương
“Chống Tàu Diệt Cộng” dọn đường
Cháu con hậu duệ về trường hết hư
Rượu thiền nhấp chén ưu tư
Nhớ Mương Khai nhớ Bà Tư Thủ Thừa
Nhớ Ông Út nhớ từng trưa
Rượu không mồi uống cũng vừa cơn say
Bảy mươi chín tuổi đếm ngày
Tàn cơn quốc hận đắng cay không còn
Chung tay xây lại Sài Gòn
Bảy mươi chín Mão tuổi tròn lưu vong
Sang năm thôi chạy lòng vòng
“Chống Tàu Diệt Cộng” tiếng chuông ngân đều
Tám mươi tuổi hết lêu bêu
Rượu thiền hâm ấm hú kêu bạn bè
Ngồi bên thềm dưới mái che
Ấm trà thiền khói hương nghe ngọt ngào
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Hạc vàng lãng đãng trên cao
Má Ba thương gởi lời chào tương lai
Giáo Già [ngày sanh tuổi con Mèo/Kỷ Mão]
08102018

Hương Trà
Trà thơm đối ẩm sớm mai
Hương lên quyện mãi tâm đài sắc không
Áng thơ thảo đã nửa chừng
Chợt nghe hoa lá như mừng reo vui
Mời em một cốc trà tươi
Ấm nồng mỗi độ ta ngồi lặng yên
Sông xưa chảy vẫn dịu hiền
Núi đồi vẫn mãi triền miên chập chùng
Nắng về ấm cả nghiệp chung
Hằng soi liếp tận cõi lòng du miên
Bén chân vào cửa tâm thiền
Nhặt câu thơ rụng bên triền núi sông
Ngụm trà uống giữa sắc không
Tâm nhiên như độ cõi hồng chưa vương
Nẻo xa dẫu lắm đoạn trường
Gót chân vẫn tịnh bên đường nhấp nhô
Này em nốc cạn hư vô
Huyền vi như nước cam lồ chứa chan
Sương mai lóng lánh trên ngàn
Vui hoà trong nắng đẹp tràn lung linh
Chung trà uống giữa duyên sinh
Tâm an tịnh giữa bình minh ngọt ngào
Bên em hoa lá thì thào
Hương dìu dịu xoắn tâm vào hư không.
Nhiên Hạ / 08122018
Đáp lời Nhiên Hạ
Hư không thiền trụ vô thường
Trà sen thơm ngát vượt tường viễn du
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Hết rồi những cảnh ngục tù
Thiền sinh nhẹ gót chân tu vào đời
Bồ Đề Tâm phát ướm lời
Ứng vô sở trụ thiền ngồi bờ sông
Thở từng hơi nhẹ cõi lòng
Sư cô tiếc tóc hư không nghẹn ngào
Hạc bay gởi lại lời chào
Sinh Tồn Dân Tộc ngọt ngào điệu ru
Mù u ba lá mù u
Tàu tiêu cộng sập tội tù giải oan
Non sông rợp bóng cờ vàng
Sơn hà* khắp nẻo hàng hàng quân đi
Dân oan lấy lại những gì
Bị quân cộng cướp sân si giải trừ
Giáo Già xếp lại tờ Thư
Cho Con kỷ niệm tạ từ nghiệp oan
Viết thơ trên chiếc áo vàng**
Nữ sinh Minh Trí hàng hàng tung bay
Giáo Già
08122018
*Quốc phá sơn hà tại
**Màu đồng phục của nữ sinh Đại Học Minh Trí trước 30/4/1975

Nẻo Về
cố quận gập ghềnh
còn xa [Mai Thanh Truyết]
Xuân về trời sẽ nở hoa
Đừng lo cố quận gần xa gập ghềnh
Bất tuân dân sự bập bềnh
Nhận chìm giặc cộng lềnh khênh sông đời
........
Của người nếm đắng luân hồi
Thèm ly rượu đỏ… kêu trời… ai nghe?!
Cũng đành cái chuyện “no care”
Hỏi cho có hỏi… lè nhè… làm thinh [Giáo Già]
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Ai nghe ai nói ai nhìn
Phận mình,
mình biết
tuỳ mình,
thế thôi
Đời người mọi chuyện đều trôi
Chẳng buông
cũng vuột
xa xôi hết rồi
Một mai hết đứng hết ngồi
NẰM NGHE
chuyện cũ
bồi hồi
rưng rưng [Giáo Đá/80062018]
Nẻo về đã chớm vào xuân
Én kêu rộn rã tưng bừng đường quê
Gái trai nô nức đi về
Đường xưa lối cũ vẹn thề lời xưa
Giáo Già/08202018
Dấu Chân Thiên Cổ
Ta từ định quán chữ vô
Nhịp chân quẩy bước ngõ mô bây chừ
Ta từ dụng bước chân như
Nghe lòng thổn thức thực hư bên đời
Gót xưa tích tụ nguồn khơi
Đạo huyền vi với những lời nghiệm sâu
Bước chân nào nhiễm ý cầu
Tâm trong vượt thoát bể dâu nghiệp trần
Phách đi như áng phù vân
Niết bàn tịnh độ chớ gần nõ xa
Pháp thân trụ giữa phong ba
Như cơn lốc giữa ta bà trầm luân !
Cửa vô không bước vững lòng
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Đục trong nghiệp dẫn xoay vòng nghiệp xoay
Cảm thân ý niệm tròn đầy
Đất trời xoải mãi có gầy guộc chân?
Tịnh yên giữa chốn hồng trần
Xả buông tâm thức bên dòng kinh sâu
Như Lai không nguyện chả cầu
Giữ nguyên chánh niệm mà hầu thong dong !
Đường về hương ngát tịnh trong
Tâm thiền liễu ngộ ý thông dạt dào
Trên đầu mây trắng tiêu dao
Dấu chân thiên cổ khuấy vào hư không !
Nhiên Hạ
06262018
Có chăng những chuyện đau lòng
Dấu chân thiên cổ lưu vong quê người
Niệm kinh nghe rỉ máu tươi
Nghe trời lành lạnh tiếng cười mưa ngâu
[Giáo Già 8292018]
Trần ai một cuộc bể dâu
Một ngày gió nổi trốn đâu bây giờ
[Giáo Đá 8292018]
Tọa thiển thở nhẹ hơi thơ
Lung linh ngọn nến khói mờ như sương
Trái tim nhịp đập vô thường
Vu Lan tiếng mõ đưa hương lưng trời
Giáo Già 08252018 / [rằm tháng 7 Mậu Tuất]
“Miếng ngon kề đến tận nơi
Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng ham” (Kiều)
Ôi còn đâu chuyện đá vàng
43 năm hận bàng hoàng cơn đau
Mai đi trời chắc mưa mau
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Hạc vàng bay mất trước sau còn gì
Tâm không vô ngã từ ly
Chuông ngân điệu nhớ người đi đâu rồi
Mõ khua tiếng guốc rã rời
Câu kinh quên niệm bồi hồi vô minh
Tịnh yên tâm thức gập ghình
Phận mình mình chắc một mình chào thu
Khui beer ngồi uống gật gù
Liếm môi mặn chuyện thiền sư hồi đầu
Lòng quê nhức nhối cơn đau
Oak Hill nhớ Má biết bao nhiêu buồn
Nhớ Ba! Càng nhớ càng thương
“Lòng quê đi một bước đường một đau” (Kiều)
Ngồi đây nghĩ chuyện mai sau
Bảy mươi chín tuổi còn chào bán buôn
Ừ! Chào kẻ ghét người thương
Nếu mai mình chết còn vương vấn gì
Hỏi thăm kẻ ở người đi
Hỏi ai ai biết còn chi ngọt ngào
Thì xin rắc chút tro vào
Mộ phần cho bớt nôn nao nhớ nhà
Giáo Già
09022018 / [Ngồi đợi thu sang Mậu Tuất]

Nắm Buông
Về quê nhặt bóng bên thềm
Trời trơ đất nhẵng nghe thèm tiếng ai
Khom lưng tìm bóng kim cài
Kết vàng hồng hạnh khắc hoài nhớ thương
Vườn cao đứng bóng miên trường
Phương đoài mây tạnh vô thường nắm buông
7,8,9 / 10062018
Nắm buông ngọn gió trái mùa
Tay già lạnh ngắt vuốt lùa biển dâu
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Nhớ người thao thức đêm thâu
Khêu tim “dầu” cạn “tiếng” đâu vọng về
Nghe như con chữ nặng nề
Hồn xiêu phách lạc bề bề nhớ thương
10
10092018
Nắm buông nắm đất vô thường
Tấm thân ngủ uẩn tìm đường thấy đâu
Gót chân sỏi đá cơ cầu
Hạc vàng bay ở trên đầu thiên di
Thuyền ra cửa biển thấy gì
Hữu thân hữu khổ chữ chi chữ thiền
Ác lai ác báo nhãn tiền
Má khuyên con chọn bạn hiền người thương
Chớ đừng theo bọn bất lương
Đại gia cờ đỏ dân oan tràn đồng
Vô thường buông nắm như không
43 năm hận lưu vong xứ người
43 năm tắt nụ cười
43 năm mỏi chân người già nua
Thèm nghe tiếng trẻ nô đùa
Thèm xem cháu nội tranh đua học hành
Nếm trà lờn lợt màu xanh
Hương thiền lãng đãng khi gần khi xa
Giáo Già
10102018 / Nhớ ngày thành hôn của Long Lanh

tách trà thu
cám ơn bạn nhớ mời ta
tách thơm quyện khói nhớ xa lãng gần
trà hương thoảng bóng phân vân
tách sương tàn khói phù vân trắng mờ
rót đầy giữa ánh trăng mơ
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như đêm rót nhẹ hồn thơ xuống trần
trà thơm giọt thấm lâng lâng
đậm thêm chút ấm lòng ngân giấc dài
cám ơn bạn với đêm nay
soi trăng rót trọn thu say với trà
hương hoà giọt đọng trong ta
gởi nhau chút ấm hương hoa trà đàm
long lanh
09292018
Trà đàm hương tỏa quyện thanh*
Giọt xanh đọng đáy tuổi xanh đâu rồi
Quanh đây ai đứng ai ngồi
Dẹp trà nhấp rượu gấp mồi với ta
Trăm năm mọi sự trôi xa
Uống đi để sỉn như là chưa say
10XLGL
10062018
*Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu.

Cầm lon beer lạnh trên tay
Uống quên nỗi nhớ nuốt ngày bôn ba
Ủ buồn trên xứ người ta
Cơm no áo ấm đời già tám mươi
Diệu cơ* thấy miệng mỉm cười
Ba sinh hương lửa đùa vui phận mình
Xuồng ba lá sóng gập ghình
Chuông khua tiếng mõ lời kinh rộn ràng
Người xưa chắc đã sang ngang
Bến đò đã khuất áo vàng thôi bay
Cầm lon beer giữa lòng tay
Chỉ đời mờ khuất bóng ngày xuân xưa
Vuốt từng sợi tóc đong đưa
Muối nhiều tiêu ít cho vừa tám mươi
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Diệu cơ* gọi miệng vẫn tươi
Như hoa hàm tiếu phận người trăm năm
Gối đầu lên cánh tay nằm
Lắng nghe hạnh phúc vừa tằm nắm buông
Giáo Già
10102018 / Nhớ ngày thành hôn của Long Lanh
*”Diệu cơ” nói lái thành “vợ kêu” theo âm người miền Nam

Lắng nghe từng bước hoàng hôn
Theo đời theo sóng dập dồn trôi êm
Theo chân nhau bước… lên đồi
Thiền hành hơi thở như lời má ru
Mù u ba lá mù u
Vô ngôn kinh tụng đường tu… xuống đời
Giáo Già
10152018
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Trôi
Mọi sự trôi
Còn tôi‐
Rồi sẽ trôi
Chưa trôi‐
Môi còn hôn
Hoàng hôn còn ngắm
Đắm mình theo ngày lên.
10XL
10152018

Đoạn Trường Vọng Âm
Nắm buông giữa cõi đời thường,
Nghe như có tiếng đoạn trường vọng âm [Trần Kiêm Đoàn].
Vọng âm từ cõi xa xăm
Người say kẻ tỉnh mộng tầm xuân êm
Rót trà qua cánh tay mềm
Hương xưa quyện khói làm mềm lòng ai
Trà sao như rượu khiến say
Chân thiền lão đão bước dài theo hương
Chuông ngân điệu nhớ âm vương
Lời kinh tiếng mõ đoạn trường vu quy
Bên tường có bóng cây si
Không trồng không tưới cách gì cũng say
Mona Lisa* có bàn tay
Mướt như ảo ảnh làm ai mềm lòng
*Cô gái đẹp tuyệt vời trong ranh của Leonardo da Vinci

Giáo Già / 10262018
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Rót Trà

Trà em rót đã bao chung
Mà thơ như đã thảo chừng đôi câu
Giọt trà rót xuống ly sâu
Thấy tâm rỗng tuếch
trà đâu
hỡi trà?
Giọt vương giữa cõi ta bà
Nghe nghiêng giấc mộng giang hà bể dâu
Trà nâng uống cả cơ cầu
Chợt hay mình đã nương đầu khói sương
Trăm năm cũng chỉ vô thường
Chung đầy chung cạn mà thương phận mình
Sát na khoảnh khắc lặng thinh
Để nghe tâm lắng trong mình ở đâu
Bên em hương có miên sầu
Phù hư giáng ngọc ai cầu ai mong
Chung trà đậm giữa sắc không
Mềm môi thấm cả cõi lòng mông mênh
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Thơ về giữa ngõ buồn tênh
Lạc loài như ngọn thác ghềnh đầu non
Bức tranh thuỷ mặc có còn,
Câu thơ hoạ nét chim non đầu cành
Tiếng kêu ríu rít vàng oanh
Lài thơm quyện cả mộng lành trên môi
Mắt em lúng liếng nụ cười
Ta say
trà có
nào vơi
bao giờ?
Nhiên Hạ / 09272018
Say trà hay say dáng thơ
Say trong lặng lẽ ơ hờ mà duyên
Như kinh vô tự nhiệm huyền
Sắc Không Không sắc tọa thiền ngồi say
Tâm an vỗ một bàn tay
Cột cao phướng động bóng ngày trôi qua
Giáo Già / 10272018
Rưng rưng sắp đá xếp hoa
Nghe như Phật nói rồi ra vô thường
Còn chăng hoa đá ngập đường
Rưng rưng nhấp rượu coi thường thế gian
Giáo Đá / 10222018
Giận người chỉ biết nói ngang
Rượu đâu có nhấp mà bàn xếp hoa
Mồi ngon ngồi gắp tà tà
Diệu cơ* chưa vọng chưa ra hồi đầu
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Giáo Già Giáo Đá ngồi đâu
Uống không say uống giải sầu cho qua
Ngủ ngồi rồi ngủ sofa
Tâm thiền hơi rượu thở ra mùi đời
Vọng âm nghe động bờ môi
Hình như thiền động tiếng cười hồi xuân
Tóc lưa thưa bạc nửa chừng
Tám mươi chưa đủ có mừng tuổi không
Uống trà thơm ấm cõi lòng
Lưu cư tỵ nạn Sắc Không vô thường
Giáo Già / 10262018

MƯỢN.
Không còn gì khi em đứng đây
Cho em mượn tạm bậc thềm nầy
Nhà vắng mưa rơi và cửa đóng
Gõ hoài không mở cửa đêm nay
Em vẫn đứng nhìn cánh cửa nâu
Của căn nhà vắng đã rất lâu
Người đi vắng hết còn nhà trống
Sao nỡ đóng cho em lạnh đêm thâu
Chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thôi
Em đã thấy hết hạnh phúc rồi
Tuy nhà vắng nhưng niềm vui ẩn hiện
Nhìn đăm đăm và em ngậm ngùi
Tưởng như căn nhà của chính em
Hạnh phúc nơi bình hoa sáng lên
Khung ảnh trên tường tình yêu đó
Lan ra bên ngoài giá lạnh đêm đêm
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Em đứng đã lâu như tình sầu
Ngọn đèn chong sáng hoài đêm thâu
Cho em mơ màng nhìn hạnh phúc
Của mình hay của ai đã úa mầu
Mưa đã rơi rồi đêm biết không
Bóng tối nhoà đi những chập chùng
Cánh cửa nhà vẫn còn khoá chặt
Sợ tràn đi hạnh phúc mênh mông
Cho em đứng thêm một chút thôi
Cho em khung trời cũ qua rồi
Cho em cùng mưa khóc ngoài cửa
Ngọn đèn chong vẫn sáng xa xôi…
Cao Thanh Tâm
10272018
Hình như Sang vẫn quanh đây
Bóng anh như vẫn còn say tiếng cười
Thềm nhà như vẫn có người
Bước qua bước lại mỉm cười với em
Hình như em thấy bóng rèm
Lung lay theo gió vuốt mềm đôi tay
Vuốt từng ngọn tóc gió bay
Sang Tâm chung bóng áo dài đong đưa
Lung lay bóng nắng xế trưa
Ấm như hơi thở cho vừa lòng nhau
Mát như tiếng gió qua đầu
Vào xuân con én ngọt ngào gọi em
Cho em mượn tạm bậc thềm
Hình xưa bóng cũ ấp mềm đơn côi
Cho em đứng một chút thôi
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Bước đi lặng lẽ cho rồi ngày qua
Không gian vào cõi ta bà
Ba sinh hương lửa người xa khuất rồi
Giáo Già / 10272018

Hương Xưa
Mắt trong em ngước nhìn tôi
Má hồng tóc gợn viền môi ửng hồng
Gió lơi vạt váo ru nồng
Nụ cười ý vị như dòng sông qua
Môi em nở đoá mặn mà
Cho ta thoáng lặng trong tà tím hây
Lung linh nắng gợn tóc gầy
Sợi dài sợi ngắn ủ đầy niềm riêng
Giấc trần gối mộng du miên
Hương hoa thoảng cả một miền hoang vu
Chân trời phiêu bước lãng du
Bên đường góp lá chiều thu rụng về
Trăm năm ai nói nguyện thề
Mà hoa rộ giữa sơn khê mặn nồng
Em đi
giữa phố
lập đông
Ta về
ngầy ngật
luyến dòng Hương xưa...
Nhiên Hạ
10252018
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Trôi qua
Say trà hay say dáng thơ
Say trong lặng lẽ ơ hờ mà duyên
Như kinh vô tự nhiệm huyền
Sắc Không Không sắc tọa thiền ngồi say
Tâm an vỗ một bàn tay
Cột cao phướng động bóng ngày trôi qua
Giáo Già / 10272018
Trôi qua ngày tháng trôi qua
Linh Phong* phướng cũ phương xa ủ cờ
Lưu vong trôi dạt be bờ
Xứ người lượm nhặt tôn thờ đá hoa
Khi an khi động cũng ta
Chẳng trà chỉ rượu
hoan ca
rã rời
*Linh Phong cổ tự

Giáo Đá / 10312018
Hình xưa bóng cũ đứng ngồi
Một tay ai vỗ tiếng đời quạnh hiu
Hai tay vuốt ngón mỹ miều
Thấy như mất bóng nắng chiều nhấp nhô
Lui cui bóng Má ra vô
Hình Ba lặng lẽ bên tô đọt mì [Giáo Đá?]
Mương Khai lối cũ còn gì
Xuồng ba lá Má bơi đi không về
Từng năm từng tháng ê hề
Thời gian trôi mãi bộn bề mồ hôi
Giáo Già / 11012018
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Cội Nguồn
Trà ngon một cốc xin mời
Nhâm nhi từng giọt lệ đời lưu vong
Uống đi cho mát tâm trong
Cho quên phiền não bên dòng sông xưa
Giáo ngồi xếp đá vẽ mưa
Vẽ tình vong quốc ru đưa phận mình
Đố ai hoạ được lời kinh
Một bàn tay vỗ
một mình
mình nghe!
Sương khuya lấp lánh bên hè
Tình trong gió thoảng đi về biệt tăm
Phướng nào lay động chân tâm?
Sắc nào bám cả hồng trần đá hoa?
Chân như rộ mãi nét ngà
Sắc không không sắc như là sắc không
Tâm hằng chuyển giữa núi sông
Đi về trú giữa nắng hồng mà say
Hoan ca chỉ khoảnh khắc này
Vui trong thơ hoạ nét đầy tương giao
Khởi từ vỗ tiếng vui chào
Đá xây cao tận luỷ hào tâm nhiên!
Vung tay khắc một nét thiền
Xoáy trong hoa đá trà miên dịu nồng
Vui tình đẹp mãi non sông
Đá hoa trà rượu bổn nồng se duyên
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Uống đi cho trọn lời nguyền
Để nghe tình nước uyên nguyên đẫm tràn
Giọng tình dẫu có trà khan,
Hương trà vẫn thắm
cội vàng nguyên xưa
Gió reo lay lắt ngọn dừa
Trà thơm trí tịnh ru đưa cội nguồn.
Nhiên Hạ
10312018
Má ơi càng nhớ càng thương
43 năm sống đoạn trường tân thanh
Thời gian mỗi lúc một nhanh
Cháu con xa cách cũng đành biết chi!
Hạc vàng chở Má nói gì?
Ở cho có đức rồi đi về trời!
Giáo Già /11022018
Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy

Giầy
Lên non cuốc sỏi trồng hoa
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương [Phạm Thiên Thư]
Chín năm diện bách vô thường
Ngộ ra ý đạo còn vương trên giày.
Nhiên Hạ / 11112018
Hình như người ở đâu đây
Bước chân ngũ uẩn cơn say rượu thiền
Bình an giấc điệp triền miên
Ai say ai tỉnh ai điên mộng tình
Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekong‐Tỵnạn

524

Giáo Già & Mai Thanh Truyết & Phan Văn Song

Cầm lon beer lạnh xinh xinh
Uống vô sợ hết sợ mình thèm say
Bước đi lão đão mộng ngày
Người xưa đâu tá người nay ngồi cười
Giáo Già / 11122018
Trên giầy chân bước biển người
Hồn theo gió biển ngậm cười biển dâu
Thèm nghe vọng cổ sáu câu
Vẳng nghe trong túi nhiệm mầu iPhone
Giáo Đá / 11122018
Cầm iPhone nhớ Sài Gón
43 năm hận có còn người xưa
Áo bay theo gió đong đưa
Cầm tay dạo phố nắng trưa dịu dàng
Thôi đành lỡ bước sang ngang
Di cư tỵ nạn bàng hoàng cơn say
Bước đi mòn mấy đế giày
Người đi kẻ ở đếm ngày đoàn viên
Giáo Già / 11122018

“Shakesbeer/Shakespeare”
“To be or not to be”*
“Sắc Không” nến lệ biệt ly đầm đìa
“To beer or not to beer”*
Buồn đời em ở hay “dìa” hả em?!
“Diệu cơ” bóng nắng qua rèm
Cầm lon “beer” cạn nghe thèm mồi ngon
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Shakespeare* hương lửa có còn
Nhớ từng con phố Sài Gòn tuổi thơ
“Sex beer” năm tháng ơ hờ
“To be or not” còn chờ mối ai
Giáo Làng lượm đá đếm ngày
Lưu cư tỵ nạn thèm say rượu thiền
“To be or not” triền miên
Hoa rơi cửa Phật nhân duyên đợi gì?
“To be or not to be”
“Sắc Không Không Sắc” beer gì cũng ngon
Thiền hành giữa shopping mall
Shakespeare hay sex có còn gì không?!
*Hamlet, Act III, Scene I [To be, or not to be: that is the question] by William
Shakespeare...

Giáo Già / 11182018

cảm tác khi đọc 'thơ giáo già'
to be or not to be,
ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...nói gì nữa đây
chuyện đời...một cuộc tỉnh say
chuyện mình...ai biết sau này ra sao
rót lon beer thấy bọt trào
nhớ quê hương để dạt dào lệ rơi
beer nay mình uống không mồi
một mai bia đá hết đời lưu vong
ndhung 19.11.2018
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Về quê
Về quê
nhớ đến trăm năm
Gió không mùa lạnh
tím bầm ruột gan
Sương rơi che khuất trăng rầm
Kim thoa chậm nở
thì thầm tiếng quyên
Vàng thu lá đồ
an nhiên
Đếm từng khúc ruột
du miên
vô thường...
Thơ tiên chợt rót tiếng cười
Vườn cao chờ nắng tạng ngời thương yêu
7,8,9
12082018

Về quê
đón gió không mùa
Qua Tân...thì đến
Bến Chùa
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Mỹ Tho
Chốn quen lại lạ, nằm co
Gió lùa thân lão khạc ho nỗi buồn
Mương Khai lạc mất chiếc xuồng
Bạc tiền mua có nỗi buồn còn đây
Giáo Đá
12082018
*Khẩn cấp về vnam lo vụ TẤT THÀNH CANG, có ghé chợ đêm Tân Hiệp [Xem
hình]. Đã trở qua. Buồn. Nhớ. Nên làm bài Khạc Ho Nỗi Buồn

Nói chơi hay chỉ là say

Giáng sinh hai không một tám [2018]
Vinh danh Thiên Chúa biết làm sao quên
43 năm hận bập bềnh
Chống Tàu diệt Cộng mừng lên cao trào
Blogger Tuổi Trẻ ngọt ngào
Góp từng hơi thở bước vào từng năm
Giáo Già [01162019]
ngày về quê sáng trăng rằm
sương rơi lãng đãng hoa ngâm thơ tình
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bến chờ thuyền đợi linh đinh
trời giăng sợi mộng thương mình thương ai
câu thơ tám chữ gieo hoài
trần ai nặng nợ yêu ngày yêu đêm
vườn cao chải ngọn hoa êm
nắm buông duyên nghiệp mình ên tôi cầu
bóng em guốc gỗ nhiệm mầu
đưa tay vịn áo sáng màu tịnh minh
gió không mùa mặt hồ in
tóc mai em xoả buộc tình miên du
khúc cuối mùa nhẹ như ru
giọng Cao tiếng hát bay vù nghinh xuân
7,8,9 [01142018]
Nghinh xuân đón tuổi chất chồng
Quê người ngại bước lòng vòng quê xưa
Kỷ niệm còn đó từng trưa*
Tiệm nhà đổi bảng hỏi thưa ngại ngùng
Còn đâu tiệm của chú Lùn...
Từng viên đá lộ mịt mùng biển dâu
10XLGL [01142018]

*với 10XL, nhớ về Má, nhớ về Tân Hiệp là nhớ đủ
thứ. Khi cái nầy khi cái kia. Như có lúc lại nhớ bến xe ngựa trước nhà cô Ba. Thỉnh
thoảng nhớ hình ảnh Má xách giỏ, đội khăn đi chợ mỗi sáng. Thường thì lại nhớ hình
ảnh Má vừa đọc báo vừa ngủ buổi trưa... Nhớ những cơn gió thổi bụi đường trước
nhà vô tiệm...
**tiệm thuốc nhà mình cách đây 10 năm là lò bánh mì Mười Hai. Khi về, 10 đi qua,
đi lại, lòng không cảm xúc như nhiều người nói, viết về lần đầu về quê sau bao năm
xa cách ‐ xúc động, bâng khuâng...‐ Với 10, khi đó, thấy có người trong tiệm là có ý
nghĩ xin vô nhà... nhưng ngại ngùng, rồi trong đầu cứ lởn vởn với suy nghĩ xin vô hay
không, và sau cùng đứng ở ngã tư vô chợ, góc tiệm phở ông Sanh mà nhìn mà thấy
tiếc nuối đã trở về....
‐ Viên đá bự trong hình 10 lượm trước nhà, kế bên nhà ông Bảy Phước.

Nhớ từng sợi tóc trên đầu
Nửa đen nửa trắng cơ cầu run bay
Giáo Già [01162019]
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'nửa lon bia chẳng đủ say,
hồn thơ dư sức trở bay về nguồn'
ndhung [01152019]
Nửa lon bia nhớ giảng đường
Nhớ trưa đứng giảng nghe thương quá trời
Từng đôi mắt biếc bờ môi
Nắn từng nét chữ nghe trôi tuổi hồng…
Lục bình nở tím bờ sông
Má bơi xuồng chở con không muốn về…
Nghinh xuân lãng đãng hồn quê
Anh em ngồi nhắc lời thề 73** [năm 1973, xuống thuyền tỵ nạn]
Cờ vàng dù có bay xa
Bốn pương tám hướng đều là Việt Nam
Giáo Già [01162019]
**Bài thơ vừa gởi đi, Giáo Đá đọc ngay và nhắc Giáo Già rằng:
83, chớ không phải 73, ông Giáo ơi!
Cũng xin cám ơn ndh đã hỏi:
Anh đi đâu sớm vậy cà
73 anh đã la cà vượt biên! [ndh]

Giáo Già nhận ngay rằng mình đã sai, và cám ơn tất cả. Từ đó Giáo
Già có ngay bài họa:
83 [1983] giờ đã bao xa
Lời nào nhắc lại nghe ra não nùng
Quê hương giờ chẳng nghìn trùng
Sao như thăm thẳm mịt mùng đổi thay!
Chia ly rượu chẳng nếm cay
Tương phùng rượu sẵn còn ai uống cùng?
Giáo Đá [01162019]
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Anh đi đâu sớm vậy cà
73 anh đã la cà vượt biên!
Ndh [012019]

Xin thưa:
*83 tay viết 73 [năm 1983 chớ không phải 1973]
Quên quên nhớ nhớ đúng là… thằng… điên
Thiền sinh quên bước theo thiền
Áo không đủ ấm tìm hiền tu thân
83 / mà đếm mấy lần
Đếm xuôi đếm ngược lại thành 73
Giữa khuya gió lạnh qua nhà
Hột mưa thánh thót tưởng là đờn tranh
Trở mình nghĩ chuyện cũng đành
Tám mươi tuổi đã giả danh… người gì?
Lon beer không có ngày đi
Mực khô không có biệt ly nghe thèm
Thuyền ra cửa biển trôi êm
Mắt khô nước mắt môi mềm lời thơ
Đọc cho nhau tiếng đợi chờ
43 năm hận chưa mờ oan khiên
Làm thơ viết báo kiếm tiền
Gởi về bằng hữu khắp miền gần xa
Tạo cơ duyên để nhà nhà
Chống Tàu diệt cộng bôn ba giữ mình
Ém người cùng đợi bình minh
Thuyền về bến củ vẹn tình trước sau
Giáo Già [01172019]
Trời se lạnh đón Giáng Sinh
Bên lò sưởi ấm gia đình Thầy tôi
Ngày Tết Kỷ Hợi đến rồi
Chúc Thầy sức khỏe hạnh đời viên dung
Học trò của Thầy / Kiệt /2018‐2019 / Phật lịch 2563
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đêm 30
chớm khuya tìm ấm pha trà
riu riu ngọn lửa soi ta ấm đời
ẩn trong gió thoảng chơi vơi
bóng ai chìm xuống khuất trời bể dâu
đêm thâu vuốt trán xoa đầu
sợi đen ngã trắng vụt đâu tuổi đời
tay nào đón bắt cuộc chơi
mở ra còn mất lỗ lời bàn tay
đêm nay tháng tận tàn ngày
tàn niên tiết cuối tàn phai mộng rời
đêm nay đêm cuối đêm rơi
đêm rời năm cũ đêm nơi quê người
đêm nay nở chút nụ cười
đón giao thừa đến chúc người cùng ta
chúc nhau đầm ấm cửa nhà
yêu thương gói trọn món quà đầu năm
long lanh
02042019
Ấm trà cuối tháng cuối năm
Hương sen dìu dịu xa xăm vọng về
Nghe như phảng phất hồn quê
Bên kia biển Thái đê mê ngọt ngào
Đêm 30 Tết nôn nao
Lắng nghe tiếng thở xôn xao lòng thiền
Bỗng dưng thèm phút giây điên
Nghe mưa từng giọt rót phiền vào tim
Hương trà nguội gió im lìm
Đầu nhang cháy đỏ khói tìm bóng ai
Hình như có tiếng thở dài
Của người đã khuất hình hài đâu đây
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43 năm hận vơi đầy
Nửa lon beer uống đã say men hờn
Đón giao thừa tính thiệt hơn
Chống Tàu diệt cộng tiếng đờn hùng binh
Blogger tuổi trẻ đồng tình
Lên đường dựng lại bình minh quê nhà
Giáo Già 02042019
Khai Bút
Xuân vọng 春望 • Trông cảnh xuân
春望
國破山河在，
城春草木深。
感時花濺淚，
恨別鳥驚心。
烽火連三月，
家書抵萬金。
白頭搔更短，
渾欲不勝簪。
Xuân vọng
Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.
Dịch nghĩa
Núi sông còn đó mà nước mất rồi,
Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp.
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Cảm thương thời thế mà hoa ướt lệ,
như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa.
Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền.
Thư nhà lúc này đáng vạn đồng.
Gãi mái đầu bạc thấy càng thêm thưa, ngắn,
Muốn cài trâm mà chẳng được.
Bản dịch của Trần Trọng San
Nước tàn sông núi còn đây
Thanh xuân cây cỏ mọc đầy khắp nơi
Cảm thời hoa cũng lệ rơi
Chim kia cũng sợ hận người lìa tan
Lửa phong ba tháng lan tràn
Thư nhà đưa đến muôn vàng chắt chiu
Xoa đầu tóc bạc ngắn nhiều
So le lởm chởm khó điều cài trâm
Bản dịch của Bùi Khánh Đản
Nước tan, sông núi còn đây
Thành xuân tươi tốt cỏ cây một màu
Thương đời, hoa rỏ dòng châu
Biệt ly, chim cũng như đau nỗi lòng
Lửa binh ba tháng chưa xong
Tin nhà một lá thư phong nghìn vàng
Gãi đầu tóc trắng như sương
Nay đà rụng ngắn khôn đường cài trâm
Đang chuẩn bị “Khai Bút” thì tình cờ Giáo Già đọc lại bài
“Xuân Vọng” của Đỗ Phủ trên Intenet. Quá thích câu đầu “Quốc phá
sơn hà tại” Giáo Giào viết ngay bài khai bút đầy vẽ “lạc quan” dưới
đây:
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Sài Gòn Hồi Sinh

Đầu xuân khai bút ngất ngây
Chống Tàu Diệt Cộng càng ngày càng đông
Bolgger tuổi trẻ một lòng
Lên đường xây dựng ước mong thanh bình
Én xuân rộn rã bình minh
Việt Nam quét sạch tội tình dân oan
Hùng binh lớp lớp hàng hàng
Từ thôn quê đến thị thành đâu đâu
Cộng xin xóa tội bầy sâu
43 năm lỡ ngập đầu gian tham
Người xưa lỡ bước sang ngang
Cũng xin trở lại chốn hoàng cung xưa
Hẹp hòi chi chuyện nắng mưa
Mà không xí xóa cho vừa lòng nhau
Tóc xanh đã bạc trên đầu
Sợi còn sợi rụng hết sầu… rồi thôi
Sơn hà tại ấm đôi môi
Son xưa vẫn thắm ta ngồi cầm tay
Rót beer đối ẩm nghe say
Men tình hong ấm lại ngày bên nhau
Vui câu “thị ngạn hồi đầu”
Sơn hà tồn tại hết sầu gia vong
Đường xưa lối cũ vẫn còn
Dép râu mất dấu Sài Gòn hồi sinh
Giáo Già 02062019
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Bịnh Không Chịu Trị… Nói Gì Nữa Đây
Chọn nhà làm chốn ra đi
Thời gian còn lại
đếm chi,
làm gì!
Bao lâu đã hết xuân thì
Chị em lặng lẽ thầm thì chuyện qua
10 / 02162019
Ngày thứ hai [2/theo các đếm thứ nhì] chị ngủ ở nhà,
sau hai tuần nằm trị ở bịnh viện San Jose

Tay ôm mặt khóc lệ nhòa
Anh nghe quặn thắt xót xa cả lòng
Biết em chọn chết cho chồng
Giữ nhà… giữ của… sợ không… còn gì
Thôi! Em thong thả ra đi
Má Ba biết chuyện từ ly cũng đành
Giáo Già / 2162019 [Sau ngày Valentine: Feb. 14, 2019]

Xá gì hai chử tử sinh
Chị tôi đã quyết quên mình ra đi
9 mõ lết [ảnh: 9 mỏ lết]
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Thôi đành… rồi… chuyện từ ly
Em đi… ai ở… xá gì gần xa
Chuyện em làm nát lòng ta
Nại Hà chân bước Má Ba chập chờn
Bịnh còn trị được sao buông
Hy sinh mạng sống …cho chồng …cho con
Nhìn em thân xác héo hon
Thấy không? Tân Hiệp!… Sài Gòn!… Ôi quê…?
Giáo Già 2162019
Ra đi đã biết cõi về
Tiêu diêu cực lạc cận kề mẹ cha
Rồi đây chị sẽ đi xa
Nhẹ nhàng nha chị, mẹ cha đợi chờ
10 02172019
Đường xưa “Bắc Việt” ơ hờ
Đôi con mắt ướt lệ mờ sắc son
Giáo Già 2172019
Chị tôi tận tụy vì con
Mong ngày bảng hổ để còn thơm
danh
Chị luôn ước nguyện… cũng đành
Để theo gót Mẹ… hiến mình cho con
Đợi bao lâu nữa sắc son?
Gia trung không thẹn cháu con Chú Mười
Cũng đành ước nguyện… ừ thôi!
Mong con thành đạt “luật sư”…cho rồi!*
Cũng đành cái chuyện… hơi “tồi”
Có chồng bất nghĩa… đứng ngồi… dối gian
Thôi đành nước mắt hai hàng
Chảy theo toan tính bàng hoàng chờ tin
Em đi vào cõi vô minh
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Má Ba sum họp dẫu đành trái ngang
(Kỷ niệm ngày vào thăm chị, được chị xin
HÔN lên tay trìu mến) Feb/01/2019
11 Osin [Giáo Già hiệu đính] Feb/ 17 /2019
*Hiệu đính bài thơ này khó quá vì không tiện diễn
cái bất nhơn bất nghĩa của “phu quân” em tôi

bàn tay
bàn tay nắm chặt bàn tay
níu nhau phút cuối những ngày còn nhau
tay nào xoa được nỗi đau
giao thoa khoảnh khắc chia nhau nỗi lòng
bàn tay chạm đáy mênh mông
với nhau lời cuối nghẹn lòng chia tay
long lanh
02242019
cho đêm vừa qua

Bàn tay em nắm bàn tay
Cancer quặn thắt hình hài em tôi
Cơn đau có thấu đất trời
Thương chồng bất nghĩa cũng rồi tuổi xuân
Thương con thương biết mấy lần
Biết con có thấu hiểu ngần này không
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Từng ngày đợi chết bên chồng
Bất nhân bất nghĩa biết không đất trời
Bàn tay em nắm cuộc đời
Em đau anh cũng ngậm lời… chờ tin
Em đau anh chỉ một mình
Nén đau nghĩ cảnh ba sinh ngậm ngùi
Má Ba biết cũng đành thôi
Nại Hà chân bước nước trôi dưới cầu
Hạc vàng xoải cánh trên đầu
Tiếng kêu đứt ruột bay vào hư không*
Giáo Già
02252019
*Bài thơ viết ngay sau bài của Long Lanh; nhưng ngại không muốn gởi
cho đến khi nghẹn ngào không trả lời được câu hỏi tại sao!
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Thư Mục
Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy & MEKONG‐TYNAN
1. NHẬN DIỆN HỒ XUÂN HƯƠNG của Huy Phong & Yến Anh. Tái
bản với nhiều sửa chữa và bổ túc. Giá $12.00
2. NHẬN DIỆN THƠ TÌNH NGUYỄN BÍNH của Huy Phong & Yến
Anh. Viết lại và tái bản tháng 7/1999. Giá $12.00
3. NHẬN DIỆN HỒ CHÍ MINH (EXPLODING THE HỒ MYTH) của
Huy Phong & Yến Anh. Sách tái bản có 35 trang Anh ngữ, in lần
thứ 2. $10.00.
4. NHẬN DIỆN VÕ NGUYÊN GIÁP... của Huy Phong & Yến Anh.
$10.
5. THIÊN TÀI NGUYỄN BỈNH KHIÊM và MẶT THẬT SẤM TRẠNG
TRÌNH của Huy Phong & Yến Anh. Giá $10.00. Hết
6. THƠ HÀN MẶC TỬ:Nhũng Bài Tình Ca Bi Thiết của Huy
Phong& Yến Anh. $10
7. GIẢNG LUẬN CA DAO ‐ DÂN CA của Huy Phong & Nguyễn
Thùy $10.
8. NGỤ NGÔN & TRÙNG NGÔN của Nguyễn Thùy. Giá $7.00.
Hết.
9. NHẬN ÐỊNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI của Gs Nguyễn Ngọc Huy
$4.00
10. DI CẢO I của cố GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY (I): Vận động
quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự Do. Giá $10.00. Hết.
11. LỤC SÚC TRANH CÔNG do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy & Trần
Minh Xuân hiệu đính và chú thích với phần đi tìm tác giả và
dụng ý chánh trị trong tác phẩm. Giá$8
12. THUYỀN NHÂN và BẠO LỰC của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh &
Trần Minh Xuân. Giá $12.00
13. DI CẢO II của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy: NHỮNG LỜI CUỐI
CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY ‐ Giá $10.00
14. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC SINH TỒN ‐ yếu lược ‐ : Giá $3.00.
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15. NHÂN LOẠI MỚI: Từ Nhất Thể Khởi Nguyên Ðến Nhất Thể Hồi
Phục ‐ của Nguyễn Thùy & Trần Minh Xuân. Tập I. Giá $14 ‐
Tập II giá $15 ‐ Toàn tập 2 quyển $25
16. HỒ CHÍ MINH TỘI PHẠM NHƠN QUYỀN VIỆT NAM của Giáo
Sư Nguyễn Ngọc Huy & Trần Minh Xuân. Giá $8.00
17. TINH THẦN VIỆT NAM của Nguyễn Thùy & Trần Minh Xuân.
$15.00
18. DI CẢO III của cố GS Nguyễn Ngọc Huy: QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA
VN ‐ VIÊT NAM VÀ GIẢI PHÁP TRUNG LÂP. Giá $10.00
19. CÁNH CHIM HUYỀN THOẠI của Huy Phong & Nguyễn Thùy.
$10.00.
20. MÂY RỒNG của Nguyễn Thùy. Giá: $8.00
21. BÌNH MINH KHÔNG TRONG TƯỢNG SỐ của Nguyễn Thùy.
$8.00
22. THƠ GỞI THƯỢNG ÐẾ VÀ NGƯỜI ÐỜI của Huy Phong &
Nguyễn Thùy. $10
23. VỀ QUÊ của Huy Phong & Yến Anh. Giá $10.00
24. BANG GIAO HÀ NỘI ‐ BẮC KINH & GIẢI KHÁT BẰNG THUỐC
ÐỘC của GS Nguyễn văn Canh & Trần Minh Xuân. Giá $10.00
25. ÐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH: TIẾNG VUI TRONG LỜI BUỒN
của Nguyễn Thùy & Trần Minh Xuân. Giá $15.00
26. DI CẢO IV của cố GS NGUYỄN NGỌC HUY: Chung Quanh Việc
Việt Nam Cộng Hòa Sụp Ðổ Hồi Tháng 4‐1975. Giá $10
27. TRÁI TIM HẠNH PHÚC của Huy Phong & Yến Anh & Long
Lanh. $9
28. TRUYỆN VÀ KÝ của Vũ Ký. Giá $10.00
29. DI CẢO V của cố GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY. Bản Chất C.S.
Việt Nam & Vấn Ðề Xã Thôn Tự Trị. Giá $10.00
30. HOÀNG CUNG ÊM ẤM của Huy Phong & Yến Anh & Long
Lanh. $10
31. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA THI SĨ TẾ NHỊ do Thừa Phong
biên soạn. $10
32. BÍCH KHÊ: THI SĨ TÀI HOA MỆNH BẠC của Huy Phong&Yến
Anh $12
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33. DI CẢO VI của cố GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY Tác phẩm ghi
lại các bài viết của cố Giáo Sư Huy về các vụ án trong Truyện
Kiều của Nguyễn Du. Giá: $10.00
34. CÂU CHUYỆN SUY TƯ CỦA cựu tù CT của Nhị Long Nguyễn
Công Vĩnh. $10
35. CHIÊM BAO TRỞ GIẤC của Vũ Hối. Giá $15.00
36. DI CẢO VII CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY: TÊN HỌ
NGƯỜI VN: $15
37. THƠ GỞI NGƯỜI EM KHÔNG TÊN của Trần Minh Xuân & Nguyễn Thùy. $10

38. SAO MẮT của Trần Minh Xuân & Nguyễn Thùy. Giá $10.00
39. PHỎNG VẤN NGUYỄN THÙY VỀ LẼ ÐẠO VÀ DÒNG SỬ MỆNH
VN qua các tác phẩm của Nguyễn thùy và Trần Minh Xuân:
Thuận Xuyên thực hiện tại Pháp. $10.00
40. BÀI HỌC THẦY NGUYỄN NGỌC HUY, NGUYỄN VĂN BÔNG,
TRẦN VĂN HƯƠNG của Trần Minh Xuân. Tái bản. Giá $14.00
41. CON ÐƯỜNG CẦU TRE của Huy Phong & Yến Anh. Giá $13.00
42. NGUYỄN GIA KIỂNG “Ðộc Tố Bọc Ðường Ăn Năn” của Trần
Minh Xuân & Nguyễn Thùy. Giá $13.00
43. HÀNH TRÌNH VÀO NHẤT THỂ: Tập I: Tội Tổ Tông của Trần
Minh Xuân & Nguyễn Thùy. Giá $13.00
44. HÀNH TRÌNH VÀO NHẤT THỂ: Tập II: Cộng Nghiệp của Trần
Minh Xuân & Nguyễn Thùy. Giá $18.00
45. ÐÔI Ý NGHĨ VỀ Thiền sư NHẤT HẠNH và Giáo sư LÊ HỮU MỤC
của Trần Minh Xuân & Nguyễn Thùy. Giá $12.00
46. ÐỌC LẠI LÃO TỬ ‐ ÐẠO ÐỨC KINH của Huy Phong & Yến Anh. Giá $20.00

47. Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Tái bản lần thứ 3. Giá $20
48. Từ Bauxite đến Uranium: Tiến trình đô hộ VN của TC của Mai
Thanh Truyết & Trần Minh Xuân & Phan Văn Song. Giá $30
80. 32 tập THƯ CHO CON của Giáo Già & Mai Thanh Truyết. Giá
từ $10 đến $20 / tập
Ðịa chỉ liên lạc: Email: mekongtynan@gmail.com
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