
MỘT NGƯỜI PHẢN CHIẾN VIỆT NAM

( Chuyện không thật, chỉ kết nối những sự thật)

Thương Hà

Người phản chiến đó tên là Hàn Châu,

Ngày xưa, cứ mỗi lần buồn, Hàn Châu lại lấy địa chỉ của một người không quen, trên các
trang báo lá cải , để viết những lời tâm sự … và gửi đi …

Đó là những lá thư không có hồi âm, vì, Hàn Châu không ghi địa chỉ của minh !

Và đêm nay, đã quá nửa đêm rồi, Hàn Châu vẫn còn ngồi đấy, trước trang giấy trắng trinh
nguyên… nghĩ ngợi triền miên… không phải về những cảm tưởng mông lung như ngày xa
xưa, mà ký ức của những năm tháng cũ đang quay về …

-Ta chưa bừng cơn mộng

Tình vẫn động trong mơ

Quê hương thì mịt mờ

Mà tóc đã pha mầu uá ………..

……………

Khoảng ba mươi năm trước, ngày rời Việt Nam sang Pháp định cư, Hàn Châu đã ra đi với hai
bàn tay trắng, mấy bộ quần áo cũ, và hai đứa con thơ dại, Lam và Hồng …

Thời gian đầu mới đến Pháp, nàng làm đủ thứ nghề , kế toán, thợ may, nhà hàng, thợ làm tóc ,
bán hàng, cuối cùng là nghề làm thầy của bọn đầu trộm đuôi cướp , sau khi chúng bị sa lưới
pháp luật !

Cũng như bao nhiêu người khác, sau ngày 30/4/75, H.Châu cũng phải học tập cải tạo ở hội trí
thức yêu nước, cùng với các nhà trí thức Sài-gòn không có nợ máu với đảng cộng sản Việt
Nam.

Và sau ba ngày học tập , mỗi học viên đều phải làm bài thu hoạch .

Hàn Châu nhớ đại khái về nội dung bài thu hoạch của nàng viết :

……. Chủ thuyết Mác-Lê nói rằng, con người gốc từ còn khỉ mà ra …. Chủ thuyết nầy sẽ
biến trái đất thành thiên đường, nơi đó, mỗi con người chỉ làm theo sức lực, và hưởng thụ
theo nhu cầu …. Mọi người sống ấm no, hạnh phúc, trong một thế giới đại đồng …



Theo thiển nghĩ của H.C, triết Mác Lê không có căn bản vững chắc, vì triết Mác Lê nói rằng,
con người gốc từ còn khỉ mà ra, nhưng không nói con khỉ từ đâu mà ra ….

Lý luận của triết Mác Lê không đi sát thực tế, sai sự thật của lòng người, của bản chất con
người, là ích kỷ, tham lam, thích có của riêng …. Thử dời hàng rào nhà mình lấn sang đất nhà
bên cạnh đi, dù một chút thôi, rồi sẽ biết phản ứng của hàng xóm ra sao …

Khi một chủ nghĩa chính trị, dùng để chi phối con người, mà đi ngược lại với bản chất của
con người, thì không thể phát triển , và, nó sẽ không thể tồn tại với thời gian …

Ít hôm, sau khi nộp bài thu hoạch đó, H.Châu được ông thủ lãnh đám trí thức Sài-gòn khuyên:

- Anh em chúng tôi đã đọc bài thu hoạch của cô, may là anh em ở đây hiểu cô, chứ, nếu cô nói
như vậy với người khác, sẽ có nhiều hậu quả không tốt cho cô đó.

Trong hội trí thức yêu nước này có nhiều tổ trí thức, được xếp theo ngành nghề. Riêng tổ luật,
anh tổ trưởng là một cán bộ thoát ly, nguyên là sinh viên trường luật Sài-gòn , luật sư tập sự
tại tòa thượng thẩm Sài-gòn, là bạn đồng môn, đồng nghiệp của H.Châu , có lẽ, anh cũng là
một trong mấy cây si của nàng thời đó, nên khi gặp lại nàng, anh rất vui vẻ, niềm nở, tận tình
giúp đỡ, anh giới thiệu nàng với ông hội trưởng hội trí thức yêu nước vừa nói, ông nầy , đồng
thời, cũng là chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Sài-gòn, lúc đó đã mang tên Hồ Chí
Minh .

Hình ảnh H.Châu lại may mắn đuợc lọt vào đôi kính cận của ông cán bộ cao cấp ấy, vì vậy,
nàng được cho một chân làm việc trong ủy ban thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm ban
khiếu tố, một bộ phận chuyên giải quyết các khiếu nại của dân chúng , nhất là các khiếu nại
về tài sản, nhà cửa ....

Chắc tại H.Châu cứ đề nghị trả lại tài sản đã bị nhà nước tịch thu cho những người đi khiếu
kiện, điều đó không đúng với chủ trương, đường lối của nhà nước, nên nàng bị thuyên chuyển
qua phụ trách ban hộ tịch, chuyên môn cấp chứng chỉ hôn thú, khai sanh, khai tử ...

Không được bao lâu, nàng lại bị đưa qua ban pháp chế vừa mới thành lập, chuyên môn làm
luật, cụ thể là những thông tư, thông tri, cho thành phố.

Nơi đây, là chỗ để Châu ngồi tưởng trời tưởng Phật, tha hồ ngồi mơ mộng, vì nàng học luật
của tư bản bóc lột, đầu óc nặng mùi tiểu tư sản, chủ nghĩa cá nhân, ích kỹ, không thể làm luật
xã hội chủ nghĩa, thứ luật đầy nhân đạo, đầy tình thương, làm theo khả năng, theo sức khỏe,
hưởng theo nhu cầu, hướng về một thế giới đại đồng, một thiên đường tại trái đất, không cần
phải ép mình, tu dưỡng cực khổ, để chờ tới chết mới được lên thiên đường, như đức Phật
Thích Ca đã dạy đâu.

Một hôm, trong lúc bàn thảo một dự luật về nhà ở, Châu đề nghị trả lại nhà ở cho chủ nhân
của nó, trong những trường hợp mà , theo nàng, không thể tịch thu, hay quản lý được, nhưng
ông bí thư chi bộ của ban pháp chế không đồng ý, ông ta phê phán nàng rằng:

- Cô còn đầu óc tiểu tư sản quá !



Châu cãi lại :

- Theo Hiến pháp hiện nay, mọi công dân đều có quyền tư hữu về căn nhà họ đang ở, và
những dụng cụ nghề nghiệp của họ. Thi dụ, căn nhà của họ đang ở có rộng đến mấy, gia đình
họ có ít người đến mấy, cũng không có quyền tịch thu, quản lý, hay cắt bớt diện tích nhà ở
của họ, để cho gia đình, thân nhân cán bộ, vào ở, hay làm công việc khác …

- Ông ta lại nói tiếp :

- Nhưng Hiến Pháp sắp thay đổi !

- Hàn Châu cải thêm:

- Nếu 09 giờ sáng hôm nay, Hiến Pháp mới được công bố và có hiệu lực ngay, thì trước 09
giờ sáng, nhà nước cũng phải thi hành theo qui định của Hiến Pháp cũ đương hiện hành, nghĩa
là phải trả toàn diện căn nhà mà họ đã ở cho họ …

Ông bí thư chị bộ đứng dậy , bỏ đi .

Nhưng kể từ hôm đó, mỗi khi trong ban có họp, Châu bị đuổi khéo sang phòng bên, và được
ông bí thư chỉ cho một kệ sách xã hội chủ nghĩa, như Ruồi trâu, X 30 phá lưới ... biểu Châu
đọc đi , chờ anh em trong ban họp hành xong, sẽ được cho phép trở về bàn viết của nàng, để
tiếp tục ngồi mơ mộng, ngồi đó, muốn làm gì thì làm.

Thỉnh thoảng , nếu có đề tài cho một dự thảo, thông tri, thông tư, luật lệ nào mà không cần
giữ bí mật, sợ bật mí ra ngoài cho đám dân « ngụy » , thì họ đề nghị nàng suy nghĩ, và
làm ...làm thử thôi, cho có lệ, chứ, chưa bao giờ được chấm cả !

Châu có một người em trai họ , con bà cô, vốn là kỹ sư công nghệ, tốt nghiệp ở trường Đại
Học Phú Thọ, Sài-gòn, trước ngày 30/4/1975, làm việc nơi nhà máy điện Thủ Đức, ba tháng
trước ngày nầy, gia đình bên vợ mang tàu du lịch đến Vũng Tàu đón cả gia đình cậu ấy đi di
tản khỏi Việt Nam, cậu từ chối, vì muốn ở lại Việt Nam, để đóng góp khả năng của mình cho
đất nước

Sau ngày 30/4/75 , cậu được chỉ định làm Đoàn trưởng đoàn thanh niên nhà máy điện Thủ
Đức, được khoảng năm bảy tháng gì đó, một buổi chiều, cậu về nhà mẹ ruột để thăm gia đình,
thì có anh bí thư đảng bộ nhà máy đến tận nhà mẹ cậu, để tìm cho ra cậu, đặng lấy thẻ đoàn
viên lại, lý do là vì, hôm trước, trong giờ trực ca đêm nơi nhà mày điện, một đồng nghiệp hỏi
cậu rằng : sao trước đây, quần áo mặc trong cơ quan để làm việc là do nhà máy cấp cho
không, bây giờ mình lại phải bỏ tiền túi ra mua sắm ? , còn các nhân viên trực thì trước đây,
được ăn phở vào lúc nửa đêm, bây giờ thì phải ăn mì gói ? , cậu em của Châu trả lời : vì
trước đây , mình làm công, còn bây giờ… mình làm chủ !!! Cả bọn nhân viên trực nhà máy
cùng cười .

Khi nhà máy vận hành được hơn một năm sau, thì tiếng chuyển động vận hành của giàn máy
bắt đầu kêu vang to lên, cậu em Châu có báo cho cán bộ thủ trưởng nhà máy biết, là phải thay
một số phụ tùng của máy, vì đã bị hao mòn, hư hỏng … , ông thủ trưởng và các cán bộ cố vấn
của ông ta, đồng đề nghị, rồi, ra lệnh cho cậu em của Châu, cùng ê kiếp chuyên viên « ngụy »



của cậu ấy, phải tháo gỡ hết các bù lon trong máy ra, cưa cho dài bằng nhau hết, rồi ráp lại
như cũ … !!! Mặc dù, cậu em Châu có trình bày với họ rằng, mỗi con ốc, mỗi bù lon, đều cần,
đều có độ rung khác nhau, và phải theo một kích thước nào đó, đã được qui định, theo tiêu
chuẩn cần thiết ….nếu cưa cho bằng hết tất cả các con ốc lớn nhỏ của bộ máy , gắng trở lại,
thì bộ máy sẽ rung chuyển dữ dội hơn, và bị hỏng luôn …

Sau khi phải tuân lệnh làm theo ý kiến của các cán bộ ban chỉ huy nhà máy , nhà máy rung
chuyển dữ dội hơn, ban chỉ huy lại ra lệnh sửa …ngày nầy qua ngày khác.

Một buổi sáng, bí thư nhà máy triệu tập anh em công nhân các cấp của nhà máy lại, rồi anh bí
thư , hai tay chấp sau đít, đi tới đi lui, nêu thắc mắc : « tại sao, trên thế giới hiện nay, có biết
bao nhiêu người, buổi sáng, vừa bừng mắt dậy, là muốn được làm, được trở thành người Việt
Nam … còn cái anh Văn , anh Dũng, anh …. công nhân nhà máy nầy, lại bỏ đi vượt biên ???
»

Chắc lúc đó, đã có những nụ cười thầm nở ra một cách chua cay, trong lòng những tên công
nhân « ngụy » của nhà máy, đang ngồi lặng lẽ suy tư …

Và rồi, đến phiên cậu em họ của Châu cũng bỏ nhà máy , dẫn vợ con lên đường vượt biên ….

Khi đến trại ty nạn ở Thái Lan, cậu em họ ấy viết thư cho Châu , lúc đó, Châu đang ở tại
Pháp, kể lể như trên, và nói : « muốn đóng góp cho đất nước cũng không thể được với bọn
cộng sản, đa số không có thực tài, mà còn tự cao tự đại, phách lối, khoác lác, lòng dạ xấu xa,
ganh tị, đa nghi … »

Những ngày mới lớn, Châu mong ước rằng, mình có thể làm được những gì… mang lại hạnh
phúc cho những kẻ khốn cùng, đang bị cái xã hội giàu sang hiện tại quên lãng. Có lẽ, vì Châu
đã được sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, thường xuyên đi học với cái bụng rỗng,
chỉ có một bộ quần áo lành lặn, coi được, để mặc đi học ban ngày, tối mang ra giặt, phơi cho
khô, để hôm sau đi học mặc tiếp. Hằng ngày, có khi cả tháng, chỉ ăn cơm với dưa mắm, muối
đậu…

Rất nhiều ngày, Châu nhìn thấy cảnh, những người trong xóm, đứng bu quanh chiếc xe ba
bánh chở cơm thừa, mua từ các bệnh viện, kẻ tô, người chén, mua xong, ăn tại chỗ , hoặc
bưng về nhà ăn, phần cơm mà đáng lẽ chỉ cho heo ăn thôi.

Rồi, đến những năm tháng, Châu phải lặn lội xuôi ngược trên quốc lộ bốn, từ Sài-gòn xuống
Cần Thơ, để làm việc, nàng đã chứng kiến biết bao lần, những cảnh tượng đau lòng, xa xa, ở
đằng sau những dãy ruộng lúa xanh um, trên những mái nhà, những lùm cây ... mấy chiếc
máy bay nhào lên, nhào xuống, đảo tới, đảo lui .... Tiếng bom nổ, đạn nổ, khói lửa bốc lên
nghi ngút ở cả góc trời đó...

https://www.youtube.com/watch?v=s5tBhh5hKJw

( Quê em - Thai Thanh )

Hay nhiều đêm, nằm nghe tiếng pháo kích vào thành phố, với tâm trạng nặng chĩu, căng thẳng,
hồi họp, lo âu…Những lần trông thấy vết tích con đường quốc lộ bị VC giựt mìn….



Biết bao lần, Hàn Châu nghe kể lể, nhìn thấy ... những người dân, những người lính, chết vì
bom, vì đạn pháo, vì mìn ...

Biết bao gia đình mất con, bao thiếu phụ mất chồng, bao đứa trẻ mất cha ..

Những người nằm xuống vì chiến cuộc đó, là những chàng trai trẻ, những sinh viên, học sinh,
« xếp bút nghiên theo việc đao binh » để bảo vệ quê hương, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ
nghĩa …

Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, dẫy đầy những mẫu tin buồn, về
những người lính tử trận.

Những bản nhạc : « Quê em », « Cơn mê chiều», « Anh không chết đâu em » , « Cho một
người nằm xuống » , « Gia tài của mẹ » , « Em hỏi anh, bao giờ trở lại » , « Một mai giã từ
vũ khí ».....

Biết bao lần, đôi mắt Châu nhòa lệ vì dân tộc điêu linh, đất nước ly loạn....

Hàn Châu sinh ra và lớn lên trên giang sơn khói lửa , một Việt Nam tàn phá một Việt Nam,
nghe xót xa về ray rứt tâm can, nàng mong mỏi quê hương mình thôi tang tóc. Hàn Châu nghĩ,
người mẹ, mang nặng đứa con 9 tháng 10 ngày, chịu đựng cơn đau như xé da thịt, để sinh ra
đời một đứa con, chắt chiu, thâu đêm suốt sáng, khổ cực, nuôi nấng cho nên người, 18-20
năm trời ... rồi , hôm nào đó, một viên đạn của chiến trường bay đến, vô tình hay cố ý, đã
xuyên qua trái tim, qua khối óc đứa con yêu dấu của mình, nó ngã gục .... hoài công mang
nặng đẻ đau ..... dù người ta sẽ ca tụng nó đã hy sinh cho tổ quốc .... đối với người mẹ, chắc
bà không cần điều an ủi đó, nếu phải lựa chọn, bà chỉ cần đứa con từ da thịt của bà thôi.

Hàn Châu không chịu đựng nỗi sự tang thương ấy, nên nàng đã tham gia vào các phong trào
phản chiến, đòi hoà bình cho Việt Nam...

Hàn Châu không chống bất kỳ một quốc gia nào, một dân tộc nào, một chính thể nào, nàng
chỉ chống tất cả mọi thế lực đã gây chiến trên đất nước Việt Nam, dù đó là thế lực của bất kỳ
chủ thuyết nào , nàng không muốn, bất cứ ai, nhân danh thứ nầy, thứ nọ, để bắt người dân
lành vô tội, của cả hai miền nam bắc Việt Nam, phải chết vì họ, cho họ.

Những ngày trước 30 tháng 4 / 75 , H.Châu còn nhớ rất rõ, tiếng nói của người phát ngôn
viên đài phát thanh giải phóng, đài tiếng nói Việt Nam , phát đi từ Hà Nội:

- Các bạn ở thành phần thứ ba … , đòi hòa bình cho Việt Nam, các bạn hãy tiếp tục chiến đấu
cho đến khi đất nước được thống nhất, quê hương được thanh bình ... các bạn sẽ có một chỗ
đứng xứng đáng trong xã hội mới, để có thể tích cực góp phần xây dựng đất nước...

- Các anh em quân nhân, binh sĩ trong quân đội Việt Nam cộng hòa miền nam Việt Nam, các
anh em hãy buông súng ống, buông vũ khí, trở về với gia đình, trở về quê quán, trở về với
thân nhân ruột thịt ... các anh em sẽ được cách mạng giúp đỡ tận tình, để tạo lập lại một đời
sống no ấm, thanh bình, yên vui , hạnh phúc ....



Rồi, “ ngày giải phóng “ 30/4/1975 đến, H.Châu bị kẹt ở Hậu Giang, nơi nàng làm việc, và
Hàn Châu phải ở lại đó mất mấy hôm, vì đường xá bị gián đoạn, nàng không trở về nhà ở Sài
gòn được .

Trong mấy hôm ấy, nhiều lần, H.CHâu nghe chị chủ nhà nơi nàng thuê để mở văn phòng làm
việc, nói:

Hồi nãy , hồi sáng , hồi chiều , hôm qua , hôm kia … có mấy ký giả báo X, có phóng viên đài
truyền thanh , đài truyền hình Y, Z, hay các cán bộ ban này, ban kia đến tìm chị, nhưng tôi
nói chị đã về Sài- Gòn rồi... !

Hàn Châu mới nghe lần đầu còn ngạc nhiên, nhưng mấy lần sau nàng đã hiểu tại sao chị chủ
nhà của nàng nói dóc như vậy. Chị ta sợ H.CHâu sẽ nổi hơn chị ta. Chị ta là 1 cán bộ nằm
vùng của Mặt Trận Giải Phóng, chị ta còn là 1 đảng viên đảng cộng sản Việt Nam , sau này
Châu mới biết. Trước kia, H.CHâu tưởng chị ta chỉ là một thành phần yêu nước, đòi hòa bình
cho đất nước, như nàng thôi.

Hàn Châu tham gia các phong trào yêu nước, đòi hòa bình cho Việt Nam là vì muốn cho quê
hương mình thôi tang tóc, thôi đau thương, mọi khác biệt về chủ thuyết, quyền lợi, có thể giải
quyết một cách ôn hòa, nhân đạo, giữa người Việt nam với người Việt Nam, mà ta có thể ví
như những đứa con trong cùng một gia đình, một đại gia đình, nên giải quyết bằng phương
cách hòa bình … đừng chém giết nhau vì quyền lợi , nhất là quyền lợi của ngoại bang, vì chủ
nghĩa ngoại lai …

Châu tham gia các phong trào chống chiến tranh, chống tất cả mọi thế lực gây ra chiến tranh,
gây ra đỗ máu trên quê hương nàng, gây tang thương cho đồng bào của nàng …

Hành động của Châu phát xuất từ lòng nhân ái, từ tình thương của một con người đối với một
con người, dù đó là con người Việt Nam, hay con người của một xứ sở nào khác, đang tham
chiến ở Việt Nam.

Châu không chống dân tộc Mỹ, Đại Hàn, Úc, Trung Quốc, Liên Sô …., không chống đồng
bào của nàng ở hai miền Nam Bắc Việt Nam.

Thời gian sau nầy, rất nhiều người đã có dịp đọc những tài liệu về Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối
cao của cộng sản Việt Nam, trong số tài liệu đó , có trang blog : (http://huynh-
tam.blogspot.fr/ ) + trang mạng của cục văn thư lưu trữ của Hà - nội
http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp
+ bài viết Thiếu tá Hồ Chí Minh của tác giả Bảo Giang đăng trên Dân Làm Báo, cùng
những tài liệu về cuộc chiến tranh nam bắc Việt Nam, giữa phe Quốc gia ở miền Nam VN, và
phe cộng sản ở miền bắc VN, đã được cư dân mạng phát tán trên các trang mạng toàn cầu,
những tài liệu đó nói rằng, Hồ Chí Minh chỉ là một người tình báo gián điệp cao cấp của
Trung Cộng, gốc người Trung Hoa, đã giả dạng Nguyễn Ái Quốc, một lãnh tụ Việt Nam cộng
sản, ông Nguyễn Ái quốc đó đã chết vì bịnh ho lao trong một nhà tù ở Hồng Kông, khi địa
danh nầy còn là thuộc địa của Anh Quốc, và, theo các tài liệu trên mạng toàn cầu, Trung Cộng
đã dùng tên tình báo gián điệp Hồ Chí Minh , giả dạng Nguyễn Ái Quốc, cùng với một số
đông tướng tá của Trung Cộng, tìm về biên giới Việt Trung, để thành lập chính phủ cách

http://huynh-tam.blogspot.fr/
http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/thieu-ta-ho-chi-minh.html


mạng VN cộng sản, kể từ năm 1940, với chiêu bài giải phóng dân tộc VN khỏi ách đô hộ của
thực dân, đế quốc, với chiêu bài đó, Trung Cộng mới thu dụng được nhiều người VN bị lầm
lạc vì thiếu hiểu biết, không được thông tin chính xác, gần đủ mọi tầng lớp của xã hội, kể cả
những kẻ đói, rách, hận đời đen bạc, những kẻ muốn đổi đời, những kẻ muốn « hy sinh đời
bố để củng cố đời con » … , để đánh chiếm Việt Nam.

Và đến 30/4/1975 , họ đã chiếm toàn bộ nước Việt Nam .

Theo lời kể của một ông bí thư tỉnh ủy VC thì, « Đồng chí anh em cộng sản gì ! ngay ngày
hôm sau 30/4/1975 , Liên Sô thì đòi nợ, bằng nhiều cách, như, ngoài chuyện lấy vàng, còn có
chuyện Liên Sô mua ván ép của Việt Nam ( chắc khối hàng còn lại trong các kho của « ngụy
» ! ) thí dụ, giá vốn đã 10 đô la Mỹ, nhưng Liên Sô chỉ trả có 03 đô la Mỹ thôi ! và tổng số
tiền đó thì trừ trong nợ mà Liên sô đã bán cho VN vũ khí đạn dược, cùng mọi thứ cần thiết để
phục vụ cho cuộc chiến tại VN , cuộc chiến mà chính Lê Duẩn và các đồng chí CSVN của
ông đã nói : "ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc ..."

Còn Trung Quốc thì, cũng đòi VN trả nợ ngay, cũng bằng nhiều cách : lấy vàng, lấy gạo …và,
cứ đêm đêm thì lính Trung Quốc lại nhổ cột mốc biên giới Việt Trung để cấm sâu vào lãnh
thổ Việt Nam ! Sáng ra, lính Việt Nam lại nhổ cột mốc cấm lại vị trí cũ, như trước, đúng của
nó…

Cộng Sản đã ngụy trang danh nghĩa cách mạng giải phóng VN khỏi ách thống trị của đế quốc ,
để chiếm toàn bộ nước VN từ ngày 30/4/1975

https://www.youtube.com/watch?v=mqvJsUoRLfA

(Con mê chiêu – Thai Thanh )

Sự thật thì, từ tháng 3/1949, Việt Nam đã được Pháp trao trả độc lập, qua Hiệp Định Elysée ,
nhưng, nhân dân Việt Nam không được hiểu biết tỏ tường điều quan trọng đó, theo tài liệu
« Sự thật lịch sử mà cộng sản sợ » do Luật sư Nguyễn Hữu Thống , đại diện Ủy ban bảo vệ
dân quyền, viết : (xin moi xem tiêp link duoi dây)

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/SU_THAT_LICH_SU_MA_C
ONG_SAN_VN_SO.118211924.pdf

**********
Hàn Châu đã ngồi khóc trước màn hình của máy vi tính nơi nhà nàng, khi nhìn hình ảnh của
những người tù cải tạo, gốc quân nhân thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hoà của miền nam,
phe quốc gia… và nghe bài hát « Anh ở đây » của Thục Vũ, một quân nhân « ngụy » đã viết
trong lúc ở trại tù cải tạo của cộng sản VN, với niềm thương tiếc vô biên…

https://www.youtube.com/embed/6ggFzr8rFwA

Anh o dây-cua Thuc Vu và Vu Duc Nghiêm - ca si Doan Chinh)

... mặc dù, nàng không hề hợp tác với cộng sản, trong việc cưỡng chiếm miền nam VN, nàng
chỉ tham gia vào các phong trào đòi hoà bình cho VN, vì lý do nhân đạo thôi, tức là, đòi tất cả



các bên gây chiến, cùng các phe phái, thế lực ủng hộ họ hay đồng minh của họ, đều phải
ngừng chiến tranh. Nghĩ cho cùng thì, các phong trào phản chiến ở VN, trước năm 1975, chỉ
có một số ít người tham dự, không là một lực lượng đáng kể , cho nên, dù tự nó, hay các thế
lực quốc tế có muốn lợi dụng nó như một cái cớ, thì tự nó, hay cái cớ đó, cũng không thể có
trọng lượng đủ để làm sụp đỗ một chế độ vững chắc , trên một dải đất đã tồn tại từ ngày lập
quốc cho tới 1975.

Bên thua cuộc thường chỉ trích phe phản chiến VN là bọn đã đâm sau lưng phe quốc gia, lời
kết tội đó rất sai sự thật, phe phản chiến đã xuống đường, biểu tình công khai chứ không có
« đâm sau lưng chiến sỉ quốc gia » , xin hãy đọc các bài viết dưới đây :

1- bài báo mạng « Bức điện tín đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt » của Đỉnh Sóng
(dinhsong.net) đăng trên trang web. Ba cây trúc , vào khoảng 22-24/6/2015

https://www.youtube.com/watch?v=2og5rH57l44

https://www.youtube.com/watch?v=7hqYGHZCJwk

………………
« Phần chuyển ngữ: Sự thật về Chiến Tranh VN
Nhìn lại những thập niên trước, vào cuối năm 1972, Miền Nam VN và Hoa Kỳ rõ ràng đang
thắng Chiến Tranh VN, hiển nhiên là thế. Đó không chỉ là quan điểm của riêng tôi. Đó là
quan điểm của kẻ thù của chúng ta, những viên chức của chính phủ Bắc Việt. Chiến thắng rõ
ràng khi Tổng Thống Nixon ra lệnh cho không lực Hoa Kỳ dội bom những mục tiêu kỹ nghệ
và quân sự ở Hà Nội, thủ đô Bắc Việt và ở Hải Phòng, hải cảng chính của họ, và chúng ta sẽ
ngưng dội bom nếu Bắc Việt tham dự Hội Đàm Paris mà họ đã rời trước đó. Bắc Việt không
trở lại bàn hội nghị, và chúng ta không ngưng dội bom như đã hứa.

Vào ngày 23 tháng Giêng năm 1973, Tổng Thống Nixon đọc một bài diễn văn toàn quốc trên
truyền hình vào giờ cao điểm, cho biết Hội Đàm Paris đã được ký tắt bởi Hoa Kỳ, Nam VN,
Bắc Việt, Việt Cộng, và Hiệp Định sẽ được chính thức ký vào ngày 27. Những gì mà Hoa Kỳ
và Nam VN nhận được trong hiệp định đó là một thắng lợi. Tại Tòa Bạch Ốc, người ta đã gọi
đó là ngày “VV Day - Victory in Vietnam Day.”

Hoa Kỳ đã hậu thuẫn chiến thắng đó với một bảo đảm đơn giản bên trong Hiệp Định Paris,
theo đó: nếu Miền Nam yêu cầu chiến cụ để tự vệ chống lại bất kỳ cuộc xâm lăng nào của Bắc
Việt thì chúng tôi sẽ cung cấp viện trợ thay thế (replacement aid) cho Miền Nam trên căn bản
từng cái một và một đổi một (piece-by-piece, one-to-one replacement), nghĩa là, một viên đạn
đổi một viên đạn, một trực thăng đổi một trực thăng, đối với tất cả những thứ bị mất. Bước
tiến của chế độ độc tài cộng sản đã bị chặn đứng bởi hiệp định đó.

Thế rồi tất cả đều tan vỡ. Và sự thể như thế nầy: Vào tháng Tám của năm tiếp theo, 1974,
Tổng Thống Nixon từ chức do hậu quả của vụ Watergate. Ba tháng sau khi ông từ chức là



những cuộc bầu cử quốc hội tháng mười một và trong đó những thành viên của Đảng Dân
Chủ thắng lợi vẻ vang trong Quốc Hội mới và nhiều thành viên đã lợi dụng đa số mới của họ
để chấm dứt tài trợ cho chương trình viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã hứa, một đổi một, bội
ước lời cam kết của chúng ta đối với Miền Nam VN ở Paris là sẽ cung cấp bất kỳ chiến cụ
nào mà Miền nam cần trong trường hợp bị Bắc Việt xâm lăng. Nói một cách đơn giản và
chính xác, đa số những đảng viên Đảng Dân Chủ của Quốc Hội khóa 94 không giữ lời hứa
của Hoa Kỳ.

Vào ngày 10 tháng Tư, 1975, Tổng Thống Gerald Ford đã trực tiếp nói chuyện với những
thành viên Quốc Hội đó trong một buổi họp hỗn hợp buổi tối, được truyền hình trên toàn
quốc. Trong bài diễn văn đó, ông tha thiết kêu gọi Quốc Hội hãy giữ lời hứa của Hoa Kỳ.
Nhưng trong khi Tổng Thống Ford đọc diễn văn, nhiều thành viên Quốc Hội bước ra khỏi
phòng họp. Nhiều người trong số họ đã đầu tư vào sự thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Họ đã
tham gia các cuộc biểu tình phản chiến trong nhiều năm. Họ sẽ không cho viện trợ. Vào ngày
30 tháng Tư, Miền Nam đã đầu hàng và những trại cải tạo được dựng lên, và hiện tượng
người vượt biển bắt đầu. Nếu Miền Nam nhận được vũ khí mà Hoa Kỳ đã hứa với họ thì kết
quả đã khác đi? Sự khác biệt đó đã được chứng minh. Giới lãnh đạo Bắc Việt đã thú nhận
rằng lúc bấy giờ họ đang trắc nghiệm Tổng Thống mới Gerald Ford, và họ đã chiếm từ làng
nầy đến làng khác, rồi đến những thành phố, tỉnh lỵ; và phản ứng duy nhất của chúng ta là
bội ước. Hoa Kỳ không tái viện trợ Miền Nam như chúng ta đã hứa. Chính lúc đó Bắc Việt
nhận thức được rằng họ đang trên đường tiến đến Saigon, thủ đô của Miền Nam, sau đó được
đổi tên thành TP Hồ Chí Minh.

Cựu TNS William Fulbright, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thương Viện, đã đưa ra
một công bố chính thức về sự đầu hàng của Miền Nam. Ông nói, “I am no more distressed
than I would be about Arkansas losing a football game to Texas.”

(Tôi không thấy đau khổ gì mấy, chẳng khác nào khi thấy Arkansas thua Texas một trận đá
bóng.)

Hoa Kỳ biết rằng Bắc Việt sẽ vi phạm hiệp định Paris và chúng ta đã chuẩn bị cho chuyện đó.
Điều mà chúng ta không biết là chính Quốc Hội của chúng ta sẽ vi phạm hiệp định đó. Và vi
phạm, về mọi mặt, thay cho Bắc Việt. Đó là những gì đã xảy ra. Tôi là Bruce Herschensohn.

** Sau khi Saigon thất thủ, hơn một triệu người Miền nam bị đưa vào các trại cải tạo ở miền
quê. 250 ngàn người đã chết ở đó, do bị hành quyết không xét xử, tra tấn, bệnh tật, và suy
dinh dưỡng. Giữa năm 1975 và 1995, hai triệu người Việt đã trốn chạy khỏi nước, vượt Biển
Đông bằng những chiếc thuyền thiếu trang bị để đi tìm tự do. Ước tính có khoảng 200 ngàn
người vượt biển nầy đã chết – do bị chết chìm và bị hải tặc giết. Ngày nay Việt Nam vẫn có



một chính phủ cộng sản, nhưng họ đã bỏ hết những lý thuyết kinh tế cộng sản, những lý
thuyết mà họ đã hy sinh bao nhiêu sinh mạng của đồng bào của họ để theo đuổi.

3. Nhận định bên lề

Trong khi hơn 96% hệ thống truyền thông nằm trong tay Tập đoàn Do Thái quốc tế và Mỹ
Cộng thì công việc truy tìm thông tin, tài liệu, nhận định, và phán xét trung thực về Chiến
Tranh VN chẳng khác nào mò kim đáy biển, vì hầu hết các hảng thông tấn, các trang mạng,
đài truyền thanh truyền hình, những tờ báo hàng đầu đều nói một thứ tiếng của Do Thái được
chuyển ngữ sang tiếng Anh, cùng phục vụ một chủ nghĩa độc tài mềm, cùng bị kiểm soát bởi
một chính sách ngân hàng trị và Do Thái trị, cùng gián tiếp hay trực tiếp cỗ xúy một loại trật
tự được mệnh danh New World Order hay One-government World - thực chất là một loại thế
giới đại đồng hoang tưởng do tập đoàn Do Thái thống trị. Hiện cảnh đen tối của một chính
quyền Mỹ thân cộng Do Thái trị ngày nay là nhìn đâu cũng thấy Do Thái và sờ đâu cũng
chạm phải bàn tay lông lá của Do Thái từ CIA, FBI, truyền thông, Internet, đại học,
Hollywood đến hành pháp, tư pháp, lập pháp, v.v...; và đâu có Do Thái ở đó có Mỹ Cộng.
Những kẻ đi tìm sự thực như Ted Gunderson luôn bị chúng khủng bố và truy sát bằng mọi
cách; những kẻ khác thì co đầu rụt cổ vì sợ bị ghép tội bài Do Thái, cùng lắm chỉ vòng vo đập
quanh bụi rậm. Hậu quả là Do Thái và Mỹ cộng xem phần còn lại của thế giới như một bầy
trẻ con, ngây thơ về chính trị và nhút nhát như bầy gấu trúc. Hầu hết các bài viết, nhất là
những bài của những tay viết blog cho VOA, BBC, RFA, RFI, v.v..., đều viết theo đơn đặt
hàng của Do Thái, Mỹ Cộng, và Việt Cộng, dưới môt hình thức nào đó và theo một kênh
tuyên vận nào đó. Chín mươi phần trăm của những bài viết nầy là vỏ bọc đường nghe rất bùi
tai và nhìn rất mát mắt, nhưng chỉ để phục vụ 10 phần trăm còn lại dùng chứa thuốc độc nhằm
đánh bóng Mỹ Cộng hay Việt Cộng hay cả hai.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào toàn cục vấn đề và căn cứ trên những tài liệu, dù là hiếm hoi, được
chính phủ Hoa Kỳ bạch hóa về những cuộc đi đêm mà Washington đã tiến hành với Bắc Kinh
nhằm bán đứng Miền Nam hay thậm chí cả Việt Nam cho Trung Quốc dưới sức ép và đồng
lõa của tập đoàn Do Thái và cộng sản quốc tế để đổi lấy quan hệ ngoại giao và thương mại
với Trung Quốc, về chủ trương đánh Cộng Sản nhưng không được thắng, v.v... thì bức
điện tín đầu hàng vô điều kiện nói trên không hẳn là bịa đặt. Nhưng tại sao Bắc Việt đầu hàng
mà Mỹ vẫn tiếp tục đánh? Theo thiển ý của chúng tôi, đầu hàng với Mỹ không thành vấn đề;
đầu hàng với Trung Quốc mới là mục tiêu tối hậu của cả Mỹ lẫn Tàu. Ở điểm nầy, vì muốn có
được những quyền lợi với Trung Cộng, Mỹ ra sức phục vụ quyền lợi của Bắc Kinh trước đã,
nghĩa là giúp Bắc kinh thôn tính Việt Nam thông qua Đảng Cộng Sản VN và trên xương máu
dân tộc VN ở cả hai miền. Cũng ở điểm nầy người ta mới thấy Chiến Tranh VN là cơ hội
bằng vàng để đế quốc Tàu tiếp tục giấc mộng thôn tính Việt Nam sau hơn ngàn năm không



thực hiện được. Cả Mỹ lẫn Tàu đã đạt được mục tiêu chung sau những cuộc không tập B52
kéo dài; và sau đó, vì muốn bảo vệ đảng, Bắc Việt đã quỳ gối đầu hàng Bắc Kinh và ký những
mật ước nhượng đất nhượng biển và nhượng cả chủ quyền cho Trung Cộng. Việc Mỹ làm ngơ
cho Trung Cộng chiếm Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam có lẽ cũng nằm trong khuôn khổ
những mật ước như thế nhưng đã có trước khi chiến tranh chấm dứt. Như thế kẻ thắng chiến
tranh VN là Trung Cộng chứ không phải Bắc Việt; Bắc Việt chỉ là một thây ma được Mỹ, Tàu,
Do Thái vớt lên từ địa ngục để thi hành sứ mạng Thái Thú cho Thiên Triều….. »

***********

2- bài viết của Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất, trích từ trang blog của ông :
http://duyenlanghatiennhat.blogspot.fr

Sự hối hận muộn màng

Trước khi Khmer Đỏ vào Phnom Penh, ngày 12-4-1975, ông Đại Sứ Mỹ tại Cambodia, John
Gunther Dean, đưa ra đề nghị mời các giới chức hàng đầu trong Chính Phủ Cộng Hòa Khmer
đi tỵ nạn tại Mỹ, nhưng các ông Sirik Matak, Long Boret, và Lon Non , cùng với các thành
viên trong Nội Các Lon Non từ chối, mặc dù các ông Long Boret và Sirik Matak đã có tên
trong danh sách tử hình “7 Kẻ Phản Bội’ của Khmer Đỏ. Ông Sirik Matak viết thư trả lời ông
Đại Sứ Mỹ như sau:

Tôi thành thực cám ơn lá thư của ngài cùng với lời đề nghị đưa tôi đi tị nạn. Rất tiếc, tôi
không thể ra đi một cách hèn nhát như thế được. Về phần ngài và đặc biệt về phần quốc gia vĩ
đại của ngài, tôi không bao giờ mảy may tin rằng quí vị lại có ý bỏ rơi một dân tộc đã chọn
lựa tự do. Quí vị đã từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi chẳng làm gì được. Quí vị rời bỏ
chúng tôi và tôi xin cầu mong cho ngài và đất nước của ngài tìm được hạnh phúc dưới bầu
trời. Xin ngài ghi nhớ điều này là, nếu tôi có chết ngay lập tức tại đây trên quê hương của tôi
mà tôi yêu dấu, thì đó là điều quá tồi tệ, bởi vì tất cả chúng ta đều sinh ra và một ngày nào đó
phải chết. Tôi chỉ phạm phải một sai lầm là đã tin vào quí ngài, những người Mỹ. Thưa ngài
Đại Sứ, người bạn quí mến của tôi, xin ngài nhận nơi đây tình cảm chân thành và tha thiết của
tôi.

Hoàng Thân Sirik Matak

Thủ tướng Cam Bốt Sirik Matak và cả chính phủ của ông Lon Non vì tin vào Mỹ nên mất
nước và bị Khmer Đỏ phanh thây. Nhiều người VN cho đến bây giờ vẫn còn trông chờ Mỹ
giúp họ đánh đuổi VGCS. Nhân mùa Quốc Hận tưởng niệm ngày 30-4-1975, nhắc lại sự kiện
Sirik Matak để học hỏi và tìm hiểu xem người Mỹ thực sự chống cộng sản ra sao thiết nghĩ
cũng chẳng phải là chuyện vô bổ. Người viết xin mở một dấu ngoặc để lưu ý bạn đọc. Chữ
“người Mỹ” chúng tôi dùng trong bài là để chỉ chính quyền và các tập đoàn tư bản Mỹ chứ
không nói nhân dân Hoa Kỳ.

Mỹ và Liên Sô

http://duyenlanghatiennhat.blogspot.fr/


Tháng 5-1943, quân đội Đồng Minh đã đẩy được quân Đức Quốc Xã ra khỏi Phi Châu. Sau
đó một tháng, Đồng Minh đổ bộ lên đảo Sicily, và ngày 3-9 các lực lượng Đồng Minh chiếm
toàn bộ nước Ý. Nhưng đột nhiên và bất ngờ, quân Đồng Minh bị buộc phải dừng lại chỉ còn
cách biên giới phía Nam nước Đức vài trăm dặm. Guồng máy chiến tranh kinh khủng -danh
từ đại tướng Mark Clark thường gọi quân Đồng Minh- tiến lên hướng Bắc xuyên qua Ý kéo
dài cuộc chiến đấu mấy tháng trời vô lý không thể tan vỡ được. Trong cuốn sách viết năm
1950 “Calculated Risk”, ông tuyên bố: “Một chiến dịch có thể làm thay đổi lịch sử liên hệ
giữa Tây Phương và Nga Sô đã bị mờ dần. Đó là những quyết định từ cấp thượng tầng và vì
những lý do ngoài thẩm quyền và hiểu biết của tôi. Không phải theo ý kiến của tôi, mà của
một số các chuyên gia cận kề với vấn đề, việc giảm cường độ chiến dịch tại Ý, thay vì tiến
quân vào Balkan, là một trong các lầm lỗi chính trị nổi bật của cuộc chiến.” Sự trì hoãn được
giải thích là để tập trung quân đánh vào miền Bắc nước Pháp 9 tháng sau đó, thực ra đã cho
Liên Sô có thì giờ thanh toán quân đội Đức trong chiến dịch Barbarossa đã bị đánh tơi tả để
tiến về phía Tây Âu.

Quyết định rút các sư đoàn tác chiến khỏi mặt trận Ý Đại Lợi ngay lúc họ có thể thọc mũi dùi
vào chỗ hiểm yếu của quân Đức đã được hoạch định từ Hội Nghị Đồng Minh ở Quebec năm
1943. Ở đó Churchill muốn từ phía Nam tấn công thẳng vào nước Đức, chiếm Trung Âu và
vùng Balkan trước khi các vùng này kịp rơi vào chế độ nô lệ đỏ. Nhưng Churchill đã bị Hoa
Kỳ gạt đi. Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, những đơn vị rút khỏi Ý sẽ được sử dụng để đổ bộ Pháp
lần thứ hai. Sau cuộc đổ bộ lên Normandy nước Pháp tháng 6-1944, quân Đồng Minh được
đặt dưới quyền chỉ huy của Eisenhower, một vị tướng mà hoạn lộ như diều gặp gió và là
chuẩn thành viên của Hội Đồng Liên Lạc Ngoại Giao CFR (Council on Foreign Relations).
Ông tướng trận này được cố vấn bởi Bernard Baruch, một nhà tài chánh, cố vấn của các TT
Wilson và Roosevelt thời Đệ I và Đệ II Thế Chiến. Hiểu rõ được sự liên hệ này, người ta có
thể hiểu được cuộc chiến, và lý do tại sao Đông Âu lại được trao cho Liên Sô.

Tướng Wrangel chỉ huy đoàn quân Bạch Nga ở miền Nam đang chiến thắng bọn Bolsheviks
thì được lệnh từ phía Đồng Minh buộc phải rút lui về khu vực Biển Đen và bỏ nước Nga. Nếu
từ chốị ông sẽ bị cắt đứt tiếp liệu và quân lính sẽ bị nguy hiểm. Những nhân viên tình báo
Đồng Minh phá hủy những máy bay mà ông tự sắm lấy. Tướng Wrangel rơi vào tình trạng bó
buộc phải từ bỏ việc giải phóng nước Nga.

Thống chế Kolchak cũng ở vào tình trạng tương tự. Ông lãnh đạo lực lượng chống cộng tại
mặt trận phía Đông. Ông cũng bị cắt đứt tiếp tế trong khi đang chiến thắng Hồng Quân Liên
Sô.

Trên mặt trận miền Đông, quân Liên Sô được tự do. Sự tiến quân của Nga chạy đua với các
lực lượng Tây Âu, mặc dù các lực lượng này, dưới quyền chỉ huy của tướng Eisenhower, bị
giữ chân ở nhiều điểm như Prague chẳng hạn. Sự thể đã cho phép Liên Sô đoạt được những
vùng mà lực lượng Hoa Kỳ có thể chiếm giữ trước một cách dễ dàng. Tuớng Patton cũng như
tướng Clark của Đồng Minh đều không tưởng tượng được tại sao các miền Đông Âu lại bị
nhường cho quân đội Nga.

Nhưng chuyện bí mật vĩ đại này không thể che giấu được dưới ánh sáng mặt trời. Lý do là vì
Hội Đồng Liên Lạc Ngoại Giao CFR (Council on Foreign Relations) giữ một vai trò trong
yếu trong nền chính trị Hoa Kỳ. Người ta nói Hội Đồng là người ngồi ghế tài xế của chiếc xe.
Mục sư Jim Shaw, một cựu hội viên Hội Tam Điểm bậc 33 sau khi rút lui khỏi hội Tam Điểm,



trong một cuộc phỏng vấn năm 1989 đã tiết lộ về bức tranh nổi tiếng Roosevelt, Churchill, và
Stalin tại Hội Nghị Yalta. Ông nói, bởi vì cả ba tay tổ này lúc đó đều là hội viên của hội Tam
Điểm (Masonry.)

Có một ngưòi nào đó, người viết không nhớ tên, khẳng định: Có thể nói không ngoa rằng
Liên Bang Sô Viết được dựng lên từ Hoa Kỳ. Thật vậy, có rất nhiều chứng cớ cho thấy, các
Cơ Sở (Foundation) Ford, Rockefeller, và Carnegie đã yểm trợ cho cái gọi là cuộc Cách Mạng
Vô Sản tại Nga và tài trợ cho CS Liên Sô.

– Tờ New York Journal-American ngày 3-2-1949 tiết lộ, Jacob Schiff đã đổ vào cho chiến
thắng cuối cùng của cách mạng Bolshevik 20 triệu dollars. Ngoài ra có nhiều phát giác về các
tập đoàn tư bản Hoa Kỳ làm ăn với Liên Bang Sô Viết trong thời chiến cũng như trong thời
bình.

– Trong cuộc điều trần năm 1953, khi nghị sĩ Norman Dodd khi đọc bản báo cáo viết rằng
các nhà kỹ nghệ Hoa Kỳ đã thu được khoảng 200 triệu lợi nhuận từ cuộc Thế Chiến II, ông đã
muốn té nhào khỏi chiếc ghế. Ông nói: Sau Thế Chiến I, Quĩ Dự Trữ Liên Bang đã cho nền
độc tài Sô Viết vay 200 triệu khi chúng mới lên nắm quyền. Và ông tự hỏi, tại sao những nhà
giầu trong thế giới tài chánh lại ủng hộ CS là chế độ công khai muốn tiêu diệt thế giới tư bản.
Còn tác giả Phyllis Schlafly viết: Tôi càng nghiên cứu càng cảm thấy hồ đồ (confused), không
hiểu tại sao những người càng giầu có càng thích làm việc với kẻ thù của chúng ta.

Tổng thống Roosevelt tuyên bố vói Martin Dies, chủ tịch một Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện Hoa
Kỳ, và được ông này tường thuật lại trước Hạ Viện rằng, Tổng Thống không tin vào CS cũng
như chúng ta, nhưng theo ông, không có gì sai trái về những người CS trên xứ sở này. Một số
bạn thân nhất của tổng thống cũng là CS …. Quả thật về sau, viên cố vấn hàng đầu của TT
Roosevelt, Alger Hiss, thành viên CFR, đã bị toà án kết tội làm tình báo cho Liên Sô.

Mỹ và Trung Cộng

Phần đông người ta đã quên những chuyện kỳ lạ xẩy ta dưới thời TT Harry Truman (người kế
vị TT Roosevelt). Trước hết, sau khi ông ký Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, bản văn thừa
nhận cơ quan quốc tế này là một Chính Phủ Toàn Cầu. Sau đó ông nhường quyền kiểm soát
Đông Âu và Trung Hoa cho CS. Khi công luận bắt đầu nêu thắc mắc tại sao ông phản bội
hàng trăm triệu con người để làm thân phận nô lệ, thì ông đã đưa đẩy rằng cuộc chiến tại Á
Châu không thắng được. Khi đại tướng MacArthur nói với một vị dân biểu rằng ông không
được phép chiến thắng trong cuộc chiến Triều Tiên, thì TT Truman cách chức tư lệnh của ông.
Tướng Lâm Bưu, tư lệnh quân đội Trung cộng tham chiến tại Bắc Triều Tiên thừa nhận rằng
đã có một thỏa thuận bí mật ngăn chận quân lực Mỹ chiến thắng tại Triều Tiên. Lâm Bưu viết:
Tôi không bao giờ tấn công để phải hy sinh binh sĩ và danh tiếng của tôi, nếu tôi không được
bảo đảm rằng Washington hạn chế những biện pháp trả đũa tương xứng của tướng MacArthur
nhắm vào những tuyến đường tiếp liệu và truyền tin của chúng tôi.

Cuối năm 1945, khi tướng Marshall đi Trung Hoa, cán cân quyền lực nghiêng về phía quốc
gia, và giữ nguyên cho đến tháng 6-1946. Những sư đoàn của Tưởng Giới Thạch đang dồn
CS về phía Bắc và cơ hội chiến thắng của phía quốc gia cao hơn bao giờ hết. Nhưng, khi
tướng Marshall tới Trung Hoa, ông có ý định thành lập sự phối hợp chỉ huy. Kế hoạch bị thất



bại khi liên minh thất bại. Khi chính quyền Trung Hoa không thực hiện sự liên minh, thì vào
mùa hè 1946, Hoa Kỳ chấm dứt viện trợ quân sự cho Trung Hoa. Hoa Kỳ không chỉ ngưng
gởi tiếp tế quân dụng cho Trung Hoa, mà còn ra lệnh ngưng các chuyến tầu chở quân dụng do
chính phủ Trung Hoa đã mua. Chính phủ Trung Hoa cũng đã mua các quân dụng ở Okinawa
và nhiều nơi khác trên Thái Bình Dương. Những hàng hoá này cũng bị đình chỉ, và lệnh cấm
vận hoàn toàn có hiệu lực vào mùa hè năm 1946. Lệnh này kéo dài tới tháng 5-1947. Tướng
Chennault xác nhận rằng chuyến tầu đầu tiên chỉ đến Thượng Hải tháng 12-1948. Hơn nữa
ông tướng này còn quả quyết rằng các chiến cụ đuợc gởi đến Trung Hoa sau lệnh cấm vận đã
không được chở tới đúng lúc để giúp quân đội quốc gia ở ngoài chiến trường. Thống chế
Cook xác nhận nhiều sư đoàn của Tưởng Giới Thạch đưọc trang bị bằng vũ khí của Hoa Kỳ.
Khi nguồn tiếp liệu do Hoa Kỳ bị ngưng, các đơn vị này không còn sức chiến đấu và bị đánh
bại. Dù sau khi Quốc Hội Khóa 80 đã chấp thuận viện trợ 125 triệu cho phe quốc gia, các
chuyến tầu chở tiếp liệu vẫn bị trễ, và khi vũ khí tới được viên tư lệnh của vùng Bắc Trung
Hoa, thì súng ống lại thiếu cơ bẩm và trở thành vô dụng.

Tại sao Bộ Ngoại Giao lại gởi vũ khí không có cơ bẩm cho người Trung Hoa quốc gia? Đó
có phải là việc làm vô tình không? Tiến sĩ Stanley Monteith viết trong cuốn Brotherhood of
Darkness: người ta không thể đọc hết bản báo cáo của Ủy Ban Điều Tra McCarran mà không
đi đến kết luận rằng, Chính quyền Truman đã phản bội người Trung Hoa Quốc Gia để đưa
Mao Trạch Đông lên cầm quyền tại Trung Hoa.

Để theo dõi việc cộng sản thống trị toàn Trung Hoa năm 1950, Thượng Viện Mỹ đã chỉ định
một Ủy Ban Đặc Biệt do Dân Biểu Carrol Reece cầm đầu để điều tra xem tại sao Bộ Ngoại
Giao lại ra lệnh cấm vận vũ khí cho phe Quốc Gia Tầu và đưa Mao Trạch Đông lên cầm
quyền tại Trung Hoa. Ủy Ban Điều Tra đã khám phá ra rằng hai tổ chức Rockefeller
Foundation và Ford Foundation đã tài trợ cho các chương trình phát thanh tuyên truyền của
CS nhiều năm trước khi Trung Hoa sụp đổ. Ủy Ban bèn điều tra các tổ chức được miễn thuế
này để xác định người ta tài trợ cho CS bằng cách nào. Có nhiều khía cạnh bị điều tra, nhưng
những việc liên quan trực tiếp đến chiến tranh quốc cộng tại Trung Hoa, DB Reece khám phá
ra hai sự kiện:

Thứ nhất, có nhiều tổ chức lớn (large foundation) đã thực sự cổ võ chủ nghĩa cộng sản và Xã
Hội Chủ Nghĩa.

Thứ hai, các tổ chức (foundations) đã gây ảnh hưởng đến chính sách của Bộ Ngoại Giao, và
do đó phải chịu trách nhiệm phần lớn việc đưa CS lên nắm chính quyền tại Trung Hoa.

Một nhóm các nhà đại tư bản lập kế hoạch ngăn chận cuộc điều tra của Ủy Ban Reece. Reece
khám phá ra rằng nhũng tổ chức được miễn thuế này đã hoạt động sát cánh với tập đoàn (trust)
Rhodes. Các học giả của tập đoàn này được điều phối vào các vị trí chiến lược trong chính
quyền Hoa Kỳ. Nhiều người có thế lực đem hết cố gắng chống lại cuộc điều tra của DB Reece.
Họ áp lực lên các nhà lãnh đạo Quốc Hội phải chấm dứt cuộc điều trần. Kết quả như ông
René Wormser, cố vấn của Ủy Ban Reece viết: Tôi cảm thấy công việc còn để lại nhiều vấn
đề chưa được trả lời, trong đó điều quan trọng nhất là, với ý đồ gì, nếu có, các tổ chức lớn lại
đem tiền bạc giúp và tiếp tay cho các khuynh hướng Marxist tại Mỹ và làm tàn lụi đi sư yêu
mến lối sống của họ mà người dân Mỹ nên có?

Mỹ và Việt Nam



Còn câu hỏi Hoa Kỳ có thực tâm giúp người VN chống VGCS không thì người viết khỏi cần
phải dài dòng. Mỗi người VN dù lớn hay nhỏ đều đã có đủ hiểu biết và tài liệu để tự trả lời
cho chính mình.

Thời Đệ I Cộng Hòa, khi người Mỹ ngỏ ý muốn trực tiếp can thiệp bằng vũ lực trước vấn đề
CS miền Bắc xâm lăng VNCH. Họ muốn đổ quân đội Mỹ vào VN để đánh CS. TT Ngôi Đình
Diệm yêu cầu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cần phải ký kết một bản Hiệp Ước An Ninh hỗ
tương thì vấn đề đó mới danh chánh ngôn thuận, và CSVN không xuyên tạc được, nhưng Mỹ
từ chối. Sự thể cho thấy ngay từ đầu cái dã tâm đen tối của người Mỹ, nên TT Ngô Đình Diện
từ chối. Từ đó người Mỹ quyết tâm diệt trừ TT Diệm để thực hiện âm mưu của mình. Khi loại
trừ được TT Ngô Đình Diệm rồi, Mỹ ngang nhiên đổ quân vào VN mà không cần có một
chính quyền VNCH nào cho phép. Người Mỹ tự ý vào, rồi tự ý nắm quyền chủ động cuộc
chiến, cũng như sau này việc thương thuyết hòa bình. Trong cuộc chiến, nước Mỹ đã mất 58
ngàn quân sĩ tử trận, nhưng điều bỉ ổi nhất mà nhiều người không biết là 80% đồ tiếp tế của
Liên Sô cho VGCS trong thời gian chiến tranh là do các hãng Hoa Kỳ đầu tư và sản xuất tại
Nga. Như thế có phải là chính người Mỹ đã gián tiếp giết người Mỹ không?

Khi người Mỹ đã hoàn tất mục tiêu thầm kín của mình rồi thì họ tìm cách rút chân ra khỏi VN.
Bằng nhiều cách và nhiều thủ đoạn, người Mỹ đã thực hiện ý định nhiều khi khá lộ liệu. Cuộc
hành quân Lam Sơn 79 Quân Lực VNCH đánh sang Nam Lào, người Mỹ đã bí mật thông báo
kế hoạch và phóng đồ hành quân cho Hànội. Mục đích của hành động tồi bại này là để làm
suy yếu khả năng chiến đấu của các đại đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất của QLVNCH. Ý
đồ phản bội miền Nam rõ rệt nhất của Mỹ là năm 1962, khi Kissinger sang thăm Bắc Kinh, y
đã nói với Mao Trạch Đông rằng nước Mỹ sẵn sàng chấp nhận một nước VN thống nhất dưới
quyền cai trị của CS miền Bắc. Mao ngu gì mà không chịu? Để thực hiện ý đồ nàỵ, chính
quyền Mỹ đã giàn dựng cả một chiến dịch ta thưòng gọi là “phong trào phản chiến” bôi nhọ
và vu cáo miền Nam ** , làm cho dư luân Mỹ chán ghét chiến tranh để lấy cớ rút lui. Biện
pháp cuối cùng là cắt viện trợ và “embargo” quân dụng và vũ khí đạn dược cho QLVNCH.
Biện pháp xẩy ra giống y chang như Mỹ đã làm đối với quân đội của Tưởng Giới Thạch. Để
che mắt thế giới, và để đánh lừa cái lương tâm bất chính của mình, người Mỹ đã muối mặt
chở đến Saigon 6 chuyến máy bay vận tải toàn đồ quân trang như bi đông đựng nước, giầy
trận, áo mưa v.v. Vào những giờ phút sinh tử của cuộc chiến, người Mỹ chở súng không có cơ
bẩm cho người Trung Hoa. Nay người Mỹ chở poncho, bidong v.v. cho VN thay vì vũ khí
đạn dược. Trên thế giới này có lẽ chỉ có người Mỹ mới có cái tính khôi hài qua việc làm bôi
bác như thế mà thôi.

Nước láng giềng Cambodia của chúng ta cũng giống như chúng ta: bị người Mỹ bịp, và vì thế
ông Sirik Matak mới có lá thư gởi cho ông đại sứ Mỹ như chúng tôi ghi lại trên trang đầu của
bài viết. Phần đông chúng ta vẫn tưởng nước Mỹ thay đổi chính sách mỗi khi có một tổng
thống mới lên cầm quyền. Vì thế mới bị lầm, và bị lầm rồi mà vẫn cứ hy vọng. Nghị sĩ Barry
Goldwater cho biết: khi một tổng thống lên nắm quyền, đó chỉ là vấn đề thay đổi nhân sự,
nhưng chính sách không thay đổi. Ông đưa ra thí dụ, thời TT Nixon Cộng Hòa, Henry
Kissinger là thành viên CFR, người được Nelson Rockefeller đỡ đầu, nắm chính sách ngoại
giao. Khi Jimmy Carter Dân Chủ đắc cử, Kissinger được thay thế bởi Brzezinski. Brzezinski
cũng là thành viên CFR và được David Rockefeller che chở.

Với những dẫn chứng lịch sử trên, và với kinh nghiệm bản thân của mỗi người VN, chúng ta
có thể khẳng định rằng chính sách của nước Mỹ đối vói cộng sản không thay đổi. Chính sách
đó như Ts Stanley Montieth cho biết là: Cộng sản và tư bản luôn luôn cộng tác với nhau, bởi



vì cả hai cùng được thúc đẩy bởi một đông lực tinh thần, và cả hai cùng tìm kiếm một mục
tiêu (communists and capitalists have always worked together because they are motivated by
the same spiritual force, and they seek the same goal.) Người viết xin thêm vào một ý kiến
riêng để câu nói được trọn nghĩa: mục tiêu đó là khống chế toàn bộ đời sống con người và xã
hội.

Kết luận

Không biết dân tộc Khmer có được mấy trăm, mấy ngàn năm văn hiến mà sản sinh ra được cả
một nội các chính phủ đáng kính và đáng khâm phục như thế. Họ thà chết chứ không chạy
theo những kẻ đã lừa bịp họ. Thế mà trước đó báo chí Mỹ la rùm beng chính quyền Lon Non
tham nhũng số một trên thế gian này. Nếu quả như báo chí dòng chính Mỹ tố cáo, các ông
Lon Non, Sirik Matak v.v. đem tiền bạc tham nhũng sang Mỹ hưởng vinh hoa phú quí không
sướng hơn ở lại để mất đầu hay sao! Biết chắc chắn mình sẽ không thọ khi rơi vào tay Khmer
Đỏ, trước khi chết thủ tướng Sirik Matak đã bầy tỏ sự hối tiếc vì tin vào người Mỹ.

Thực ra, không phải chỉ có ông Matak tin vào người Mỹ, mà cả nước Việt Nam (VNCH)
chúng tôi tin vào người Mỹ. Nhưng khi ông mở mắt bừng tỉnh thì đã quá muộn rồi. Ông Sirik
Matak phạm sai lầm, nhưng cuối cùng khi nhận ra mình sai lầm, ông đã thành khẩn nhận sai
lầm và tỏ ra hối hận. Chỉ có người VN, chưa thấy ai nhận ra sự sai lầm của mình và tỏ ra hối
hận như ông sirik Matak. Tệ hại hơn nữa là cho đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều người u mê
tin rằng người Mỹ chống cộng, và trông đợi hão huyền rằng người Mỹ sẽ giúp người VN
chống Trung Cộng, đòi đất, đòi biển.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

*******

** Như vậy, sau khi đọc các bài báo trên, mọi người VN đều thấy rõ rằng, ai là kẻ đã đâm
sau lưng chiến sĩ quốc gia, ai là kẻ đã nối giáo cho giặc, ăn cơm quốc gia , thờ ma cộng sản,
tiếp tay cho giặc.? ! Hy vọng rằng, sau khi hiểu rõ nhiều mặt của vấn đề chiến tranh Việt
Nam, kể từ năm 1940 đến 30/4/1975 , mọi người VN , nhất là phe quốc gia , và bọn giả danh
chống cộng, chắc chắn đã biết rất rõ qua các tài liệu đã được giải mã và phát tán trên mạng
toàn cầu, nếu không dám chưởi rủa, chê trách kẻ đã thực sự đâm sau lưng chiến sĩ quốc gia,
thì đừng chê trách, đổ lỗi, đừng chỉ trích nặng lời phe phản chiến VN, như đã làm từ 40 năm
nay, trước sự nhẫn nhịn, im lặng của phe phản chiến, để phe nầy khỏi phải tiếp tục trưng ra
những bằng cớ chứng mình lẽ phải của họ, những bằng cớ đó chắc chắn không có lợi cho phe
quốc gia, hay phe cộng sản ….

Phe phản chiến VN là những người đã nhìn thấy cả tương lai đen tối, thảm khốc, tang tóc của
dân tộc VN, của những người vì lầm lạc mà theo cộng sản, và của những người quốc gia cùng
mang dòng máu VN , nên mới tranh thủ hoà bình cho VN, để máu của người VN thôi chảy
nữa .

Tóm lại, phe phản chiến đã đi trên con đường dân tôc, mà, chủ nghĩa dân tộc là trái ngược
với chủ nghĩa cộng sản , chính vì để có thể chiếm đoạt được quyền lực thống trị dân tộc Việt
Nam một cách hữu hiệu, và nhuộm đỏ Việt Nam, đảng cộng sản Đông Dương, rồi sau đó là



đảng cộng sản Việt nam, do Hồ Chí Minh, mà theo các tài liệu đã viện dẫn, là một nhân viên
tình báo của Trung Cộng đội lớp Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo , dưới sự giúp đỡ và điều khiển
của cộng sản quốc tế, mà trong đó, nhất là cộng sản Trung Hoa, đảng cộng sản VN đã tự
khoác lên mình chủ nghĩa dân tộc, với chiêu bài giải phóng VN khỏi ách thống trị của thực
dân đế quốc, để lừa bịp nhân dân Việt Nam, hầu lợi dụng xương máu của dân tộc VN cho
mục đích kể trên một cách dễ dàng , như lời giải thích của Luật sư Nguyễn Hữu Thống, Ủy
ban luật gia bảo vệ dân quyền trong bài viết “Sự thật lịch sử mà cộng sản sợ “ của ông đã
được viện dẫn ở phần trên.

**************

Xin mời quí vị đọc thêm tài liệu dưới đây, với những sự kiện xảy ra kể từ ngày 31/5/2015, và
được nói ra bởi nhóm Tân Hiến Pháp do Dr Trần , hậu duệ của VNCH lãnh đạo, với mục đích
giải thể chế độ CSVN, và độc giả của ông, để hiểu thêm mặt khuất của chính trị liên quan đến
Việt Nam, để hiểu thêm, ai đâm sau lưng ai ! :

Dr Trần – Mục Dr Trân’s corner - Câu lạc bộ tài chánh- trang mạng Thế giới người Việt:

Đừng khinh địch, đừng khinh địch, và đừng BAO GIỜ khinh địch ( n° bài
viết:23387/trang 1560

Quote:

Tôi vừa phải bay đi bay lại lo các việc tài chánh, không thể nói chi tiết nhưng vừa bị thiệt hại
nặng về nhân lực trong và ngoài VN. Hình như bị 1 tổ chức phá hoại.

Đừng khinh địch, đừng khinh địch, và đừng BAO GIỜ khinh địch. VC tồn tại 85 năm không
chỉ vì mánh mung, họ có 1 sự khôn ngoan quỷ quyệt nào đó mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu
nổi.

Họ xí gạt được bao nhiêu bộ óc vô cùng thông minh trong chính quyền Mỹ. Đó là điều không
hề dễ dàng. Và biết bao nhiêu lần tưởng chừng họ sắp sụp đổ nhưng rồi họ gượng dậy được.

*********

Dr Trần :

Trích dẫn từ bài viết của bexiu
Một tổ chức chặt chẽ và nhiều lãnh đạo tài ba như bác Trần, khó xảy ra chuyện như vậy, trừ
khi có người bên trong tiếp tay nội gián. Bác kiểm tra nội bộ.
Foreign organization

*******

Dr Trân :



Trích dẫn từ bài viết của UH1
Nhóm này đang ở hải ngoại và có người của Dr_Tran trong đó . Nhưng ông phải hết sức cẩn
thận vào thời gian nầy . Chúc may mắn
Chỉ là vài tai nạn, hổm rày mọi việc khó khăn, người ta nghỉ việc, hoặc làm không có kết quả
tốt, hoặc nói đúng hơn là thất bại.

Tại VN, bây giờ chạy xe 10 km cũng có thể khó toàn thây, huống chi phe tôi phải chạy từ Bắc
chí Nam, đem theo mấy chục ký tiền, đô la, trong cốp xe, ăn bờ ngủ bụi, luôn bị đe dọa, rình
rập, nên ai cũng mệt tới xương tủy. Thành ra kết quả không cao, lâu rồi không thu thập được
gì lớn, nên họ cũng bị ảnh hưởng.

Bên ngoại quốc kinh tài bây giờ cũng khó, sau đợt EUR sụt mạnh kỳ rồi, bây giờ khó kiếm
tiền.

Nói chung là mọi việc gặp trở ngại.

***********

Dr Trần :

NSA là tổ chức cực kỳ ghê gớm

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của tangle2
VC bắt tay cả Tàu lẫn Mỹ cho thấy họ đang muốn yên thân trung lập trong cuộc tranh chấp
này .
Để VC bắt tay Mỹ không dễ, có lẽ Mỹ đã cho VC ít lợi lộc để VC không cho nước nào sử dụng
quân cảng Cam Ranh . Cũng có thể Mỹ giúp VC phá một số tổ chức chống đối .
Tôi nghi là vậy. Hổm rày gặp khó khăn chuyện tiền bạc, bổng nhiên mọi nguồn kinh doanh,
chuyển về các nước Đông Nam Á đều gặp trục trặc lạ lùng.

Tôi ra mua cái vé máy bay cũng bị chặn lại giờ chót, chuyện không đâu, nhưng vừa đủ không
lên kịp, làm chậm trễ công việc.

Tuy không mất tiền, nhưng kiếm không ra tiền, thì cũng hao hụt, do mỗi tuần phải chi phí gần
chục triệu cho toàn bộ trong ngoài nước.

Đây là "quà" Mỹ tặng cho VC chăng, cùng nhiều món khác, để lấy lòng.

Hy vọng là chỉ có tính giai đoạn, qua Shangri-La rồi thì đâu lại vào đó, mọi việc trơn tru trở
lại.

-----------------
Dr Trần – Dr Trân’s corner :

NSA là tổ chức cực kỳ ghê gớm, tôi e là các biện pháp bảo mật do 1 quốc gia thân thiện cung
cấp không đủ ngăn chặn bị nghe, đọc lén.



Tôi e là trong đó có aliens làm việc hay sao đó, chứ óc con người làm sao thông minh tới vậy.

Tôi ra phi trường bay qua Orly (cố tránh Charles de Gaulle), vợ tôi chưa hay, vậy mà ra đó bị
kẹt lại, là sao?

Đã qua nhiều vòng bảo mật, dùng hộ chiếu (thật) của 1 quốc gia khác (tôi là công dân nhiều
xứ), tên thật (trong xứ đó), trả bằng card cấp từ 1 quốc gia khác, vậy mà làm sao "họ" biết?

Lần đầu tôi phải kinh, sợ.

********
Black April – Dr Trân’s corner :

Tôi nghĩ Mỹ đánh phá Tân Hiến Pháp để lấy lòng vc. Sau đó Mỹ hi vọng vc sẽ giúp Mỹ
chống tc. Đây là sai lầm chánh trị cố hữu của người Mỹ từ thời Bill Clinton, muốn lấy đọc trị
độc, lấy cộng sản đánh cộng sản nhưng thực ra thì con vc làm sao dám đánh nhau với mẹ Tc
được. Cuối cùng thì TC vẫn chiếm biển đông, vc thì được vô số lợi ích từ thằng Mỹ ngu dại.
Nay Mỹ đã phá vô thì tình hình rất nguy hiểm cho Tân Hiến Pháp, chiêu này của vc thật độc.

*******

Gia Gia – Dr Trân’s corner :

Tôi không nghĩ VC yếu thế trước TC, mà bản thân VC đã tình nguyện làm tôi tớ cho TC từ
khi lọt lòng.

Hồ tặc không gặp Mao thì sẽ không có trận Điện Biên Phủ, sẽ không bao giờ có ngày đất
nước chia đôi năm 54.

Về mặt thông tin, khoảng tháng trước có nghe loáng thoáng tin VC sẽ sử dụng cáp viễn thông
từ đất liền thông qua TC. Tra lại trên google thì được bài này:
http://saigoneer.com/vietnam-news/43...undersea-cable

Thiết nghĩ khi đó sự kiểm soát của TC áp đặt lên sẽ là tuyệt đối, đến trong cái BPhone gần
đây được bơm thổi lên bởi truyền thông (tôi nghĩ chắc do VC dàn dựng) cũng bị gắn chip
định vị của TC.

Việc nhóm Dr Trần gặp trục trặc không biết có phải do bị nhóm tình báo Hoa Nam tác động
tới hay không, cũng là một điều tôi đang suy nghĩ.

Thực ra việc Mỹ hợp tác với VC không đáng ngại bằng Mỹ và TC bắt tay nhau, dìm chết giấc
mơ tự do cuối cùng của người Việt.

Nếu thế hệ Dr Trần không thành công, dân tộc Việt coi như tận số.

Còn VC chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi, sẽ bán nước cho Tàu Cộng trong những năm sắp
tới.

Thẻ "căn cước công dân" sắp ra với định dạng chuẩn từ TC sẽ là dấu chấm hết của cái tên
Việt Nam trên thế giới.

http://saigoneer.com/vietnam-news/4345-vietnam-to-build-new-internet-cable-through-china-as-breaks-plague-undersea-cable


===========

Gia Gia – Dr Trân’s corner :

Chơi với Mỹ không phải là một điều tốt, vì nói là TC nuôi VC nhưng thực ra chính Mỹ mới là
người đẻ ra cái đám quái thai này (thời OSS, tiền thân của CIA bây giờ).

Việc Mỹ thua hay thắng TC/VC thì khó có thể nói trước được. Nhưng diễn tiến sẽ không bao
giờ là tốt cho VN.

Năm 75, Mỹ bỏ SG nhưng sau đó diệt được Liên Xô, giữ được Do Thái.

Hiện giờ cũng đã lấy lại Cuba, có thể tiến tới diệt luôn Nga. Chuyện khó có thể nghĩ tới
khoảng vài năm trước đó khi Putin còn đang đắc thắng..

Giống cao thủ đánh cờ thí xe ăn hậu, rồi thắng lợi cả bàn cờ. Nhưng thân làm con xe sao có
thể vui được, phận là quân cờ thì chẳng có cách nào mọc chân tự đi..

Về lâu về dài, chuyện sẽ là khó có thể để bàn trước. Nhưng những toan tính của Mỹ không thể
xem nhẹ, càng không thể chủ quan khinh địch.

Nếu Mỹ quyết tâm đánh Tân Hiến Pháp, đó sẽ là một sự khó khăn lớn mà nhóm Dr Trần cần
phải vượt qua.

Chắc hẳn có nhiều điều cần phải tính toán, xem lại.

Chúc Dr. Trần sức khỏe, chúc Tân Hiến Pháp vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

*******
bexiu – Dr Trân’s corner :

Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran
Đã qua nhiều vòng bảo mật, dùng hộ chiếu (thật) của 1 quốc gia khác (tôi là công dân nhiều
xứ), tên thật (trong xứ đó), trả bằng card cấp từ 1 quốc gia khác, vậy mà làm sao "họ" biết?

Lần đầu tôi phải kinh, sợ.
NSA có quyền giống thượng đế, được quyền kết nối trực tiếp vào phần cứng tất cả siêu dữ
liệu internet, cell phone, (biết đc tất cả những gì muốn biết, những gì sắp xảy ra) dễ dàng lấy
thông tin bất kỳ một tổ chức, quốc gia, cá nhân nào trong nước Mỹ và thế giới ( nên dù bảo
mật cỡ nào cũng bị track đc, trường hợp mới đây, siêu dữ google bị NSA lấp thông tin liên
quan Edward Snow mà không nói google biet trước)
Thượng và Hạ nghị viện Mỹ đang bỏ phiếu giới hạn quyền NSA, chỉ đc phép truy cá nhân
tình nghi, nhưng Obama nói ko hợp thời điểm hiện tại, nếu duy trì luật có giá trị đến 2020
(sau đó bỏ phiếu lại).
Bác Trần kết nối liên tục nên không khó để track.
Phim "Person of interest 1,2,3,4" dựa trên sự kiện này.

*********



Dr Trân – Dr Trân’s corner :

Viết lẹ vài hàng

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của Adelaide
Lâu ngày chưa thấy ông Trần viết bài, thực là nôn nóng.
Thường thì khi bay đi bay lại, tôi vẫn viết ngoài phi trường. Bây giờ tạm ngưng vì không
muốn lộ địa điểm.

Phải qua Âu, Á sắp đặt 1 số việc kinh tài.

Tại VN thì 1 trong 5 nhóm bị phá vỡ, anh chị em chạy ra ngoại quốc. May là tôi chỉ thu thập
nhân viên không còn thân nhân ruột, gần, tại VN. Và không ai biết ai, nếu bị bắt không khai
ra ai được.

Chỉ là 1 trong các phương pháp bảo mật bị "địch" đọc được, hoặc nghi địch đọc được, nên
phải hủy tài liệu, rồi mạnh ai nấy chạy.

Quá trùng hợp vào Shangri-La, quan chức cao cấp nhất ngành quốc phòng, ông TNS Mỹ từng
đầu hàng khi bị tra tấn và bị VC nắm cán qua VN, tôi tin chắc việc này không thể là việc chỉ
VC làm được.

Mấy công ty bình phong kinh tài, chuyển tiền ra vào VN từ Á châu cũng bị phá vỡ, tuy không
mất bao nhiêu tiền nhưng các việc kinh tài, chuyển tiền ra vào VN bị gián đoạn.

************

Black April – Dr Tran’s corner :

Tôi nghi là có TC phá vào, vc có thể nắm cán được McCain thì Tc cũng có thể làm được.
McCain bị nắm thì phe Cộng Hòa chỉ có để yên cho TC lộng hành trên biển đông và còn phải
giúp cho TC và vc tiêu diệt các phe đối lập như THP, Đạt Lai Lạt Ma, Sinh viên HongKong,....
Còn phe Dân Chủ của Obama thì đang ủng hộ vc và Tc hết mình, phe này gây hại cho nước
Mỹ và thế giới còn hơn Hitler. Kỳ bầu cử tới mà Hilary Clinton lên làm Tổng Thống thì TC,
vc, Iran, Bắc hàn, Nga Cộng sẽ còn quậy dữ hơn nữa. TC có thể lấn xuống tới Vịnh Thái Lan,
eo biển Malacca. Iran và Bắc hàn có thể chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân. Vc thì tha hồ hút
máu dân lành, đàn áp tôn giáo, bán nước cho Tàu. Nga cộng có thể tha hồ bán vũ khí, xâm
lược thêm vài nước.

********

Black April-Dr Tran’s corner - trang 1562 ngày 8/6/2015 – web. Thegioinguoiviet :

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran



Tôi nhận được "tin rơi" nói rằng không nên nói về việc "lật đổ ĐCS VN", nếu không muốn
tiếp tục bị sập các nhóm hoạt động chống phá KT tài chánh tại VN.

"Tin rơi" này biết rõ việc phe tôi bị thiệt hại, và thế nào. Họ ghi ra để tôi tin, và cùng lúc họ
nói sẽ không can thiệp nếu phe tôi chỉ đánh phá KT tài chánh.

Họ nói "tôi biết" vì sao họ phải làm như vậy (you know why we had to do this).

Điều họ nói "tôi biết" đây là giữa các CP với nhau, 1 bên không thể cho phép các nhóm đòi
lật đổ CP kia hoạt động tự do trên đất họ.

Do vậy, từ nay về sau, tôi sẽ không viết về việc "lật đổ", nhưng mọi hành động và ý tưởng đều
không thay đổi.

Sẽ vẫn nói "chung chung", loại như "phải lật đổ ĐCS VN mới có thể đem lại hòa bình hạnh
phúc cho dân VN". Chứ không còn có thể nói "phe Tân Hiến pháp hoạt động nhằm lật đổ..."

Nay thông báo cho các bạn, ủng hộ viên biết.
Tác phong làm việc này rất giống với CIA. Phe Mỹ thừa biết là đánh phá kinh tế - tài chánh
chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để làm vc sụp đổ nên mới tạm thời lỏng tay cho THP.
Nay Mỹ là đồng minh của vc và Tc, chỉ cần 2 phe này không làm hại tới quyền lợi của Mỹ thì
Mỹ sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí là làm lơ cho mọi vi phạm của 2 phe này.
Trục ma quỷ Mỹ cộng - vc-TC-Nga Cộng sẽ còn gây thêm đau khổ hàng ngàn năm cho VN
và cả thế giới. TC sau khi chiếm hết biển đông sẽ mò xuống Vịnh Thái Lan, rồi xuống tới eo
biển Malacca để nắm giữ tuyến đường hàng hải quan trọng thứ 2 thế giới. Mà vc cần phải dựa
vào tc để tồn tại thì chắc chắn sẽ bán nước và để cho TC thành lập các căn cứ nhằm khống
chế cả eo biển Malacca và biển đông. Nay phe Mỹ không ai có đủ thông minh để nhìn ra được
sự thật này, mà ngược lại còn ủng hộ cộng sản nhuộm đỏ thế giới.

********
Dr Trân- Dr Trân’s corner – Web. Thegioinguoiviet :

Trong 35 tháng tới VC khó thể sập

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của Z-28
http://thanhnientudo.com/2015/06/07/...tu-trung-quoc/

Xin chuyển một bài không thể bỏ qua: “Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn” trên báo điện tử
Trung Quốc, do Gs Vũ Cao Đàm dịch .

Bài này, hoặc 1 bài tương tự, đã được đăng lâu rồi thì phải.

Đây có vẻ như là 1 bài tham luận cấp cao trong nội bộ ĐCS TC, được cho phép đăng ra ngoài,
để thu phục lòng dân họ và cảnh cáo VC.

TT Obama đang là lame duck (vịt què, chữ này Mỹ xài cho TT cuối nhiệm kỳ 2, không phải
tôi chế), không còn quyền hạn gì lớn, không muốn làm chuyện "động trời" dễ bị đảng đối lập

http://thanhnientudo.com/2015/06/07/quan-dao-nam-sa-gs-vu-cao-dam-dich-nguyen-ban-tieng-tau-tren-bao-dien-tu-trung-quoc/


chỉ trích ứng viên đảng ông ta trong cuộc bầu TT tháng 11 năm sau.

Do đó, từ nay tới đó, TC sẽ tấn công mạnh xuống Đông Nam Á, còn Mỹ chỉ phản ứng lấy lệ.

Ngay sau kỳ bầu TT, thì ông/bà mới lên cũng phải ít nhất là 18 tháng sau mới củng cố quyền
hành, lo xong các việc cấp bách trong nước.

Như vậy, nói chính xác hơn là trong 35 tháng tới, TC sẽ tự do tung hoành biển Đông.

VC không đủ can đảm, cũng không đủ mạnh, chống lại.

Mỹ sợ VC thua thêm, yếu thêm, vào lúc này mà sập CP thì nguy to, do đó nay Mỹ làm đủ
cách GIÚP VC.

Tuy có "tin rơi" (tôi tạm không cho biết bằng cách nào họ liên lạc được) ghi rằng "họ" sẽ để
yên cho phe tôi đánh phá KT tài chánh, nhưng tôi biết nếu phe tôi đánh mạnh hơn, phá lớn
hơn, nền KT VC sa sút hơn, sắp sập, thì "họ" lại sẽ dùng đòn chí mạng đánh sập phe tôi để
cứu VC.

Do đó, tôi buồn mà nói, trong 35 tháng tới VC khó thể sập. Phe tôi không thể chống lại cường
quốc đang chống lưng cho VC.

Đây chỉ là nhóm nhỏ, lẻ, nhân lực rất có hạn. Trong thời gian tới, phe tôi vẫn cố gắng, nhưng
nội bộ giao động khá mạnh vì e rằng tất cả tin tức nội bộ đều đang bị "ai đó" đọc hết, nghe hết,
cho dù đã dùng các cách bảo mật cấp quốc gia.

"Họ" tạm để yên, nhưng chắc chắn họ đang theo dõi, và biết hết.

Tôi e ngại, chứ có thể dùng disinformation phá lại họ, vì về tâm lý mà nói thì tôi không thua
kém các chuyên gia phân tích tâm lý hàng đầu của "họ".

Không chừng tôi buộc phải dùng chiêu này, đó là tự làm disinformation để "họ" thu thập,
cung cấp cho VC, để rồi tôi từ đó đánh THẬT 1 phát trên căn bản các điều tôi suy đoán họ sẽ
làm, VC sẽ làm.

"Họ" sẽ không thể trách tôi vì đây là tin họ nghe lén, đọc lén, thì làm sao trách tôi tung tin giả
cho họ.

Thiệt là rầu, khi phải bắt buộc làm toàn chuyện mình không muốn làm chút nào.

Tôi biết họ vào đây đọc, nên qua vài hàng này tôi muốn nói cho họ biết: đừng trách tôi gạt lại
các ông.

********



Black April – Dr Tran’s corner :

Lúc này thì phải có phép màu của Thượng Đế mới cứu nổi nước Việt.

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của bexiu
Mỹ chỉ có thể kết nối phần cứng tất cả siêu dữ liệu ( dù là cấp quốc gia) trong nước Mỹ, điển
hình Mỹ phải dùng Stuxnet để lấy tin chế bom nguyên tử của Iran và ám sát thành công người
chế tạo
----------
Bác triển khai disinfo ở Mỹ, real information ở chỗ khác. 100% Mỹ ủng hộ tiêu diệt cs dù
bằng bất cứ cách nào (thậm chí quay ngược lại năm 1954 để sửa sai, chắc chắn Mỹ thả
nguyên tử quét sạch cs mà ko cần suy nghĩ 2 lần, Mỹ thừa nhận sai lầm khi ko thả nguyên tử)
miễn bác đừng bàn bất cứ gì nhạy cảm liên quan đến Mỹ.
------------
Cs đã chép những câu nói đụng chậm, nhạy cảm liên quan an ninh Mỹ mặc dù Dr Trần chỉ
bàn vấn đề tin tức tiềm tàng nguy hiểm đến Mỹ, mà các bác biết rồi, chuyện gì đóng góp lợi
ích cho nhân loại vc làm ko đc chứ việc bẩn đến cở nào vc làm rất điêu luyện, nên bác rút
kinh nghiệm điểm này) rồi nhờ nhiều công dân mỹ trắng mẫu mực bình thường báo cơ quan
an ninh Mỹ, bác liền bị theo dõi mà chưa cần biết thông tin đúng sai thế nao! (Bác nhớ vụ
mới đây bao động giả có bom trên máy bay, Mỹ buộc hành loạt máy bay có liên quan phải hạ
cách khẩn cấp rồi mới điều tra tin đúng hay sai).
---------
Mỹ đã có ý giúp VN thành lập chính phủ lưu vong, dùng sức mạnh của mình bằng mọi cách
ép vc thả những nhà bất đồng chánh kiến chánh trị nhiều người như CHHV, Nguyen Van
Hai... để chuẩn bi cho biến cố VN, Mỹ đã xác thực tin hội nghị Thành Đô là đúng, nhưng tiếc
rằng Mỹ quan sát thấy những người này không đủ tâm, tài để đảm nhiệm vai trò đó. Mặt khác
CSVN đang bắt tay TQ đàn áp biểu tình chống TQ, giúp VN Mỹ ko đc lợi ích gì vì VN chơi trò
đu dây, Dũng đã thâu tóm quyền lực và làm theo lệnh TQ, những động thái đóng tàu, mua tên
lửa để chủ yếu lừa thế giới. Đụng tới TQ Mỹ cũng thiệt hại nặng dù thắng, ván cờ này khó
cho Mỹ, Mỹ giống cao thủ cờ vua, đánh nhiều ván cờ cùng lúc.

Điều chắc chắn là TQ ko bỏ vùng nhận dạng ADIZ và biển đông, 99% Mỹ sẽ không đánh TQ ,
thậm chí nếu TQ đánh VN bây giờ, Mỹ sẽ ko can thiệp mà chỉ kêu gọi cấm vận, TQ đang lo
lắng có biến nên ép VN dùng bàn tay sắt cai trị nhằm bảo toàn VN để chuyển giao VN cho TQ
"từng phần" đến 2020 hoàn tất.
Ranh giới giữa tư bản - cộng sản đã rất nhật nhòa từ 1990s. Nay Mỹ không quan tâm tới việc
nước nào cộng sản, nước nào tư bản mà chỉ quan tâm tới lợi ích mà nước Mỹ thu được từ
quốc gia đó. Vì vậy Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ TC, Vc, Iran để đổi lại những lợi ích cho nước Mỹ.
Các nước khác trong khối G7 cũng có chánh sách đối ngoại gần giống như Mỹ.
Thế lực nào muốn chống cộng thì sẽ chết với Mỹ do họ đang làm ảnh hưởng tới lợi ích của
Mỹ ở nước ngoài. Chuyện chống khủng bố, chiến tranh, ổn định xã hội thì Mỹ làm không tới
đâu, không ra gì, nhưng chuyện đâm sau lưng đồng minh thì Mỹ làm rất giỏi, ít nhất phải
trong top 10 nước phản bội đồng minh hiệu quả nhất.
Nay Mỹ quyết tâm giúp vc thì THP chỉ còn cách hoạt động bên ngoài nước Mỹ như tới 1
nước thứ 3 nào đó. Tất cả các phuơng tiện truyền thông tin tại Mỹ đều bị nghe lén, theo dõi
nên việc bảo mật là rất khó. Ngoài ra Mỹ đang giám sát THP 24/24 trong suốt 365 ngày nên
mọi hoạt động đều bị Mỹ nắm được. Còn disinformation thì có thể gạt được Mỹ nhưng khó



lòng mà gạt được phản gián điệp của vc, Tc, Nga cộng. 3 Phe này làm gì cũng dở, nhưng tình
báo - phản gián điệp và đàn áp dân chúng thì rất hay, số 1, số 2 thế giới.
Khả năng Vn giành được tự do - dân chủ trong thập niên này là rất thấp do phải đối đầu với cả
cả thế giới bao gồm Do Thái, G7, các nước thuộc thế giới tự do như Úc, Nam Hàn,
Singapore ,...và quốc tế cộng sản. Các thế lực này hợp lại thì sẽ tạo thành 10,000 năm tăm tối
cho tất cả các thế hệ tại VN. Lúc này thì phải có phép màu của Thượng Đế mới cứu nổi nước
Việt.
*********

Dr Trân :
Sắp tới chỉ bình luận, chưa thể tái hoạt động

Quote:
Trích dẫn từ bài viết của bexiu Xem Bài
Tin được biết, Dr Trần ko chỉ đánh KT với vc mà là đánh với TC, TQ lo sợ có biến nên đang
đẩy nhanh tiến trình sát nhập với TQ. (Bác yên tâm là TC chỉ tài trợ cho những mảng có nguy
cơ bị sụp đỗ, nhất là những mảng Dr Trần tuyên bố sẽ đánh vào nhằm bảo toàn VN cho TQ)
********

Trận này phe tôi thua đậm, có lẽ CSS ra tay. Biết sao giờ, họ ở quá gần, tính theo đường chim
bay.

Bây giờ gây lại rất khó, ít nhất tốn 6 tháng, mà theo tôi phải 2 năm.

Đó là về kỹ thuật, thua "họ" xa lắm. Làm gì cũng sợ có phần chắc "họ" đọc được hết, thì quả
là hết tinh thần, hết DÁM làm gì.

Thời bây giờ, ngay cả Putin cũng sợ, nghe nói phải xài lại máy đánh chữ gõ lọc cọc, cho dù
Nga đâu phải kém.

Chắc tôi cũng phải đi kiếm mua máy đánh chữ loại gõ tay quá, để đánh các tin mật.

Khốn thật, họ "chơi" xong còn để lại "tin rơi", nói nhẹ mà đau, rằng họ bị "buộc" phải làm
như vậy, và "you know" lý do. Làm ra vẻ "ngây thơ vô số tội", nói theo bình dân VN.

Mà bây giờ dọn đi đâu, "họ" cũng theo được. Từ trong phần cứng, và MỌI phần mềm, cho dù
là Chrome, IE, Firefox, cái nào họ không có cách đọc. Email gởi bảo mật cách nào, họ cũng
có thể bẻ khóa.

Theo các kỹ thuật viên hàng đầu của 1 quốc gia thân thiện, thì Mỹ ĐÃ có máy này:
http://www.washingtonpost.com/world/...df2_story.html

Các nhân viên này cho rằng để phá hệ thống bảo mật của phe tôi, thế lực này phải thuộc cấp
CP, và họ không tin Trung Cộng có thể làm. Vì phe tôi có hệ thống bảo mật không thua cấp
CP Âu châu bao nhiêu (do CP thân thiện cung cấp).

Nếu thế lực này phải dùng tới quantum computing để phá phe tôi, thì quả thật đây có thể đi
vào lịch sử chăng.

Tạm thời phe tôi nằm yên, chờ làm lại hệ thống bảo mật. Chứ bây giờ hoạt động thì chỉ là đút
mồi, vì hình như chính họ chưa thể biết được 80% nhân viên còn lại tại VN.



Nhân viên tại ngoại quốc thì không cần giấu kín, vì chỉ là các khoa học gia, giới chức Công
giáo. Tại VN mới cần giấu vì tính nguy hiểm của công việc.

Chính vì họ "thả lỏng" thế này mới đáng lo, vì không rõ là họ biết nhưng tha, hay họ thật sự
chưa tìm ra.

Rầu gì đâu.
*******

bexiu-Dr tran’s corner :

Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran
Mà bây giờ dọn đi đâu, "họ" cũng theo được. Từ trong phần cứng, và MỌI phần mềm, cho dù
là Chrome, IE, Firefox, cái nào họ không có cách đọc. Email gởi bảo mật cách nào, họ cũng
có thể bẻ khóa.ơ
Họ làm vậy vì chưa hiểu tại sao nhóm này lại đánh phá KT VC? Vì mục đích gì? Thuộc phe
nào? Phục vụ cho ai?

Tất cả dũ liệu họ thu đc đều ko liên quan đến Mỹ nên họ để yên như vậy.
Trước mắt họ dùng nó như là những lá bài tốt nhất để thương lượng với VC khi cần mà ko
cần dùng lá bài khác ảnh hưởng đụng chạm lợi ích của Mỹ. Và họ đã rút một lá bài để thương
lượng phi vụ gì đó với VC. (VC mãi mãi chơi trò đu dây với Mỹ, ko bao giờ thật tâm với Mỹ
dù bất kỳ lĩnh vực nào).
------------
Mua mới, set up mọi thứ lại toàn bộ mới tinh đặc biệt ở máy trạm tiếp nhận dữ liệu. Tôi nghĩ
nên chuyển qua CP thân thiện, họ muốn xâm nhập cũng rất khó, hơn nữa ko liên liên đến Mỹ
nên cũng ko phải ưu tiên hàng đầu của họ

*********

bexiu – Dr Tran’s corner :
Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục dùng tới khi cần đàm phán với VC.

Quote:

Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran
Chính vì họ "thả lỏng" thế này mới đáng lo, vì không rõ là họ biết nhưng tha, hay họ thật sự
chưa tìm ra.
Tôi nghĩ họ đã giải mã và biết hết tất cả nội dung dữ liệu đã thu đc, họ dùng đó để đàm phán
khi cần chứ ko phải "tha". Nếu tha họ đã cảnh cáo chứ ko ra tay như vậy đâu.
Họ sẽ tiếp tục dùng những dữ liệu còn lại để đàm phán với VC khi cần đến.

*******

Black April-Dr Tran’s corner :
Đây là tội nghiệt do dân ta đánh Pháp mà ra.

Quote:



Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran
Tôi e là không tới 2020 thì VN đã mất. Nếu là tôi thì cũng xâm lăng VN ngay, khi ông TT Mỹ
còn là vịt què.

Tới tháng 11 năm sau rủi ông TT Đảng CH nào đó, lưu manh như ông dưới Texas, thì Tàu
khó thắng.

Ông kia không phải bênh, thương gì VN, nhưng vì uy tín, sức mạnh Mỹ, chỉ cần cho 2 chiếc
hàng không mẫu hạm đậu ngay tại gần vùng biển VN thì Tàu teo cẳng - ít ra là trong khoảng
5-10 năm tới.

Tình hình bây giờ, Tàu xâm lăng là thuận lợi nhất trong suốt 4 ngàn năm qua.
Obama nay không muốn đánh nước nào mà chỉ muốn ngồi yên để hưởng thụ hết nhiệm kỳ. Vì
vậy, TC đang tăng cường quân sự, chánh trị và ngoại giao rất mạnh mẽ để chiếm đoạt VN.
Tập Cận Bình đang cần thành tích để củng cố quyền lực, ông này buộc phải thắng trong việc
xâm lược VN để khỏi bị phe Giang Trạch Dân - Hồ Cẩm Đào hạ bệ. Tôi nghe được là họ đã
chế tạo được máy bay tàng hình thế hệ 2, J-20, cùng với các loại hỏa tiển chống tàu chiến, có
thể bắn trúng hàng không mẫu hạm.
Vc bắt buộc phải bán nước, bán biển cho TC để lấy tiền nuôi đám đảng viên, cán bộ để họ
không làm phản. Đám này theo vc vì tiền nên phải cho ăn no, ăn mập thây, nếu không thì họ
phản đảng còn ác liệt hơn Lý Tống. Tần suất cán bộ cấp cao vc sang TC cũng nhiều hơn, số
lần và số lượng đều tăng rất nhanh. Tôi e là hơn 60% vc cấp cao và cấp trung đã theo phe Tc.
Chỉ cần các ông/bà này ra lệnh cho bộ đội rút hết vô rừng U Minh thì TC chiếm VN vô cùng
dễ dàng. Ngoài ra, các cty, tập đoàn lớn cũng có người do Tc cài vào, TC nắm cổ phần ở hầu
hết các cty trọng điểm như Điện lực, Truyền thông, Luơng Thực,Bán lẻ, sản xuất hàng tiêu
dùng... muốn lũng đoạn, khống chế thị trường rất dễ.
TC đã nắm được chánh trị, kinh tế, quân sự vc thì việc xâm lược VN là rất dễ dàng. Đây là cơ
hội 300 năm mới có sau khi quân Thanh thua Quang Trung, tôi chắc chắn TC sẽ không bỏ qua.
Vận mạng của VN tới đây là cùng tận, chỉ còn kéo dài được 1-2 năm nữa thôi. Đây là tội
nghiệt do dân ta đánh Pháp mà ra. Nếu còn Pháp thì giờ này VN đã tới Đệ Tam-Đệ Tứ Cộng
Hòa rồi, binh hùng tướng mạnh, vũ khí hiện đại, dân trí thông minh tột đỉnh, kinh tế mạnh
như Nhật Bản thì TC làm sao dám xâm lược.

(hết trích để dẫn chứng)

*************

Hàn Châu thường đọc nhiều bài báo hoặc nghe những lời chỉ trích mà bên thua cuộc đã nói
hoài từ 40 năm nay, chê trách những kẻ phản chiến VN....trong khi họ « đếch » có biết gì về
những kẻ phản chiến VN đã làm , đang làm, và sẽ làm, cho một VN thống nhất, hoà bình, tự
do, công bằng, nhân ái, nhân quyền, và có toàn quyền tự quyết dân tộc , ấm no, hạnh phúc,
tiến bộ, vinh quang thực sự …

Ngoài ra, còn có nhiều luồng dư luận cho rằng, những người Việt kiều yêu nước, hội viên của
những hội có tên như, hội Việt kiều yêu nước … hội người Việt Nam tại… là thành phần thứ
ba !



Theo những tài liệu đọc được trên mạng toàn cầu thì, các hội vừa kể trực thuộc sự chỉ đạo của
đảng ủy của sứ quán VNCS, nơi tọa lạc của các hội đoàn đó, và ban lãnh đạo các hội nầy,
thường thì, có thể, là các đảng viên của đảng CSVN, nhất là vị chủ tịch hội…

Ở Việt Nam, mỗi tỉnh thành có Mặt trận tổ quốc của tỉnh thành đó, do đảng uỷ của tỉnh hay
thành phố đó điều khiển bên trong, bên cạnh, thì ở nước ngoài, những hội vừa kể trên là một
hình thức của Mặt trận tổ quốc … các hội viên, hầu hết là những người ủng hộ chế độ CSVN ,
hay hợp tác với chế độ CSVN…

Như thế, có thể gọi họ là thành phần thứ ba sao ? Nếu vậy thì tại sao phải đặt ra thành phần
thứ ba, thứ hai , thứ nhất ? Các thành phần đó khác nhau điều gì ? nếu như qui kết thành phần
thứ ba là thành phần « thân cộng, thiên cộng, đồng minh, đồng ý với thành phần cộng sản VN,
là CSVN trá hình … », thì họ khác nhau ở chỗ nào ? Chứ không phải là, mỗi thành phần đều
khác nhau về chủ thuyết, đường lối cai trị, thể chế chính trị … ? nên mới phải đặt tên từng
thành phần khác nhau ?

Đối với H.Châu, những người trước đây vì lầm lẫn, vì không hiểu biết do thiếu thông tin
chính xác, hoặc, thậm chí, họ là cộng sản, hay vì « thế trung thu, thế chiên quốc, gặp thời thế,
thế thời phải thế … » đi chăng nữa, mà nay, những người kể trên nhận thấy, con đường tự do,
dân chủ, nhân quyền mới là con đường đúng nhất mà dân tộc VN phải đi, và họ sẵng sàng
cùng nhau tiến bước trên con đường dân chủ tự do, thì mọi người VN yêu nước cũng phải
hoan nghinh và đón nhận, hợp tác… để đưa dân tộc VN sớm hội nhập vào con đường tiến bộ
của nhân dân thế giới , « Môt cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao »…

Ngày trước, VNCH còn có bộ phận chiêu hồi để nhận những người VC bỏ phe CSVN về với
phe Quốc Gia …

Hiệp Định Paris 1973 có định nghĩa rõ ràng , thành phần thứ ba là thành phần không cộng sản,
không tư bản, đó là thành phần dân tộc…

Theo các tài liệu trên mạng thì, thành phần thứ ba là thành phần không theo bên nầy hay bên
kia ở miền nam VN, tức là, họ không có liên hệ trực tiếp, không thuộc chánh quyền Saigon,
hay chính phủ cách mạng lâm thời miền nam VN, họ là những người yêu hoà bình, độc lập,
trung lập, dân chủ, tự do, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết.. họ không muốn tiếp tục có
chiến tranh tương tàn cốt nhục, một cuộc chiến vô nghĩa, vô ích, bị thế lực quốc tế, bị những
cường quốc lợi dụng, lừa bịp …dùng xương máu của dân tộc VN để mưu cầu cho quyền lợi
của phe phái họ, của đất nước họ, cho ước vọng cướp nước của họ …thành phần thứ ba muốn
có giải pháp hoà bình, tương đối, có thể chấp nhận được, như Hiệp Định Paris ...

Chắc chắn, thành phần thứ ba không phải là những người tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, họ theo
con đường dân tộc, và chủ nghĩa dân tộc là trái ngược lại với chủ nghĩa cộng sản...

Nếu như một số người đã hiểu sai, hay cố tình hiểu sai, cho rằng thành phần thứ ba là thành
phần cộng sản trá hình, hay có chủ đích làm lợi cho cộng sản, thì thành phần thứ ba cũng là
phe cộng sản, thì tại sao lại phải lập ra thành phần thứ ba ?



Họ quên rằng, HD Paris là có sự ký kết của nhiều chính phủ, và bảo trợ của 12 nước, trong đó
có các cường quốc thuộc phe quốc gia, tư bản, nên các nước bảo trợ đâu có ngu muội, đâu có
thể ngu muội, bị lừa bịp về vấn đề các thành phần quốc gia, cộng sản, thành phân thứ ba , đâu
ngồi tham dự một trò hề chính trị ? Mặc dù , về sau, VC đã vi phạm trầm trọng Hiệp Định
nầy…

Từ lâu nay, rất nhiều nước trên thế giới giao thiệp với VNCS trong nhiều phương diện, với
nhiều hình thức, thân thiện, giúp đỡ, bảo trợ, đối tác chiến lược về kinh tế, quân sự …nếu theo
"định nghĩa" của một số nhà trí thức, chính trị gia chống cộng, thì các nước đã và đang giao
thiệp với VNCS cũng là "cộng sản" , cũng thành cộng sản cả sao ?

Ngay những người chống cộng có học thức, đa số, vì không đủ cơ hội, không đủ thông tin,
nên kiến thức hạn hẹp , không đủ để nhìn đúng vấn đề VN , hoặc do kiến thức hẹp
hòi …nhóm người chống cộng trong và ngoài nước VN có thể lật đổ, giật sập chế độ CSVN
hay không ? CSVN có đủ mọi thứ cần thiết, tiền, quân đội, công an, lãnh thổ, dân , vũ khí,
đồng minh ...Nhóm người chống cộng trong và ngoài nước có gì trong tay để giựt sập, để giải
thể chế độ csvn ? không tiền, không quân, không lính, không đất, không dân cần và đủ để ủng
hộ ...đã vậy mà còn có nhiều kẻ , chỉ có cây viết, và lời nói, la lối, chưởi rủa lung tung, không
chịu, hay không thể nhận thức ai là bạn, ai là thù, nên chưởi ai, và chưởi ở mức độ nào, muốn
cho người khác nghe lời phải quấy của mình, thì phải nói năng, lý luận bằng những lời nói
nhã nhặng, lịch sự, đủ sức để thuyết phục người ta lóng tai nghe và suy nghĩ , để đồng ý, để
chấp nhận , để nghe theo,

Người xưa thường nói : « lời nói không mất tiền mua, lựa ăn, lựa nói, cho vừa lòng nhau « , «
nghe như chọc ruột , tai làm điếc, giận dẫu căm gan, miệng mĩm cười ! », « Tới đây dù đói giả
no, dù khôn giả dại , đặng dò ý anh … », "dụng nhân như dụng mộc" … , họ không biết đủ,
như người mù sờ voi, chỉ được sờ cái chân voi mà đã kết luận rằng con voi giống cây cột nhà !
Họ, một số người VN chống cộng … không biết rõ, đâu là sự thật, đâu là những cặm bẫy của
CS giăng ra, khuyến dụ, thúc đẩy… để phá nát chính lực lượng chống cộng ....
Theo một số nhận xét đọc và nghe được trên mạng thì, chỉ khi nào chính quyền Mỹ cần giải
thể chế độ CSVN thì lúc đó mới có thể, có hy vọng ...VN đổi lại đời thôi !
Và trước khi chế độ CSVN biến mất, hay đổi mầu dân chủ "Putin" ...thì CS Tàu và chế độ
Putin ở Nga phải bị Mỹ khuất phục, hay biến chất ...
Nước Mỹ vì quyền lợi của đất nước họ, họ không vì quyền lợi của dân tộc VN bị mất nhân
quyền, mà hy sinh quyền lợi của đất nước họ, của phe phái họ …
Trong giai đoạn nầy, thì, đối với Mỹ, « Mèo nào cũng được, trắng đen gì cũng được, miển là
bắt được chuột » , một chế độ dân chủ Putin có thể tiếp tục, rồi, trong một tương lai nào đó,
một chế độ dân chủ tự do hơn , trong tinh thần hoà giải hoà hợp dân tộc … mới có thể xuất
hiện ! Nhiều người nói rằng, đối với cộng sản, không thể hợp tác, nhưng nếu đây là giải pháp
mà quyền lực thế giới muốn ủng hộ thì cũng phải chấp nhận, vì, nếu chống phá, sẽ bị vô hiệu
hoá, hay triệt hạ … như trên đã trình bày ? dù, có thể, các giải pháp đó chỉ xảy ra trong một
giai đoạn thôi….
Nếu Hiến Pháp Mỹ không cho phép chính quyền Mỹ giúp đỡ, giao thiệp về nhiều mặt, liên
minh, đồng mình với CSVN, trên nhiều phương diện, vì, VN là chế độ CS, thì, chính quyền
Mỹ có nhiều cách để bắt tay, giúp đỡ VNCS , chính quyền Mỹ có thể vận động, dàn xếp với
các nước đối tác, đồng mình của Mỹ, có quan hệ chặc chẽ với Mỹ, để các nước nầy thực hiện
những hành động hổ tương, liên minh, đồng minh với VNCS, nếu Hiến Pháp của những nước
nầy không cấm các nước đó liên hệ, đồng minh với các nước cộng sản…



Nước Mỹ chắc không thể giúp phe VN chống cộng quá khích nắm quyền lực ở VN, để rồi
phải lo lắng đủ mọi mặt …và nhất là, phe nầy không thể chinh phục, không thể điều khiển
được quân đội VC, công an VC, và ngay cả dân chúng VN , vì, tất cả những người đó, kể cả
quân đội, công an…. là thuộc thế hệ quá trẻ khi VC nắm quyền lực cai trị ở VN, hoặc sinh sau
ngày 30/4/1975, họ lớn lên trong chế độ CS, bị nhồi nắn theo cung cách giáo dục của CS, theo
đường lối tuyên truyền xuyên tạc lịch sử của CS .. họ không biết, không hiểu, và không đủ
niềm tin nơi những người của phe quốc gia…

Nhưng, cho dù trước kia họ là ai, bây giờ, họ cũng có chung một lý tưởng, một mục tiêu, một
mục đích, là chiến đấu cho một VN tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết, toàn
vẹn lãnh thổ, thì tưởng cũng nên vui lòng mà chấp nhận nhau, tại sao lại cứ bươi móc, đào
bới, chỉ trích, chưởi rủa nhau nặng lời…vì sao ? vô tình ? không hiểu biết ? hay vì một duyên
cớ nào ? Những sai lầm vừa nói của họ chỉ làm suy yếu sức mạnh chống cộng , mà không
giúp được gì cho ước vọng « phục quốc » , nên, mấy chục năm qua, họ vẫn mãi còn là những
con quốc kêu sương …. !

Trước kia, như đã nói trên, ngay trong chính thể VNCH cũng có bộ phận chiêu hồi để đón
nhận những người đã từng lầm đường lạc lối, đi theo cộng sản ….được trở về với chính thể
quốc gia….

Xin trích một dẫn chứng sau đây, nơi trang Thế giới người Việt, lời giải thích của quản trị
viên trang mạng RFA, đã được đăng trên Facebook của RFA ngày 6/9/2015:

« “Đối với các vấn đề lịch sử, chúng ta cần có góc nhìn khách quan, không thiên kiến và
tôn trọng cả hai bên của cuộc chiến, dù thành hay bại, nhằm mục tiêu xa nhất là xóa bỏ
hận thù, hòa hợp, hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đó là một trong những mục
tiêu, nguyên tắc của RFA.

“Do đó, trong các bài viết, RFA Việt ngữ dù có nói đến vấn đề lịch sử cũng đều cố gắng
nói về hiện tại và tương lai. Những vấn đề hiện tại là hậu quả của quá khứ, chúng ta cần
biết để khắc phục, hoàn thiện cho tương lai, chứ không phải bới móc, quy chụp mà
không chứng minh,”…

( Đài Á châu Tự do (Radio Free Asia, viết tắt là RFA) là một đài phát thanh tư nhân được
Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ và phát thanh bằng 9 thứ tiếng Á châu, trụ sở tại thủ đô Washington
Hoa Kỳ, cung cấp thông tin … về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và
trên Thế Gioi …)

(https://www.google.fr/?gfe_rd=cr,ssl&ei=A5TwVdqHIIWAaLm8mLgF#q=dai+chau+tu+do
+radio+free+asia )

Qua những lời dẫn chứng trên, chúng ta có thể thấy, đường lối, chính sách của Mỹ đối với vấn
đề Việt Nam, quyền lực, chính quyền tương lai của Việt Nam... là một chính thể tự do, dân
chủ, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết, bảo toàn lãnh thổ … tập hợp mọi khuynh hướng
chính trị, trong tinh thần hoà giải, hoà hợp dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh, không bới
móc quá khứ, qui chụp mà không chứng minh…



Theo sự trình bày của nhà báo Nguyễn Đình Toàn trên Đài truyền hình OVM4TV trên
Internet số 78, phút thứ 1h15 phút 48 giây

(https://www.youtube.com/watch?v=a0Q5AV62hEo)

Và theo dẫn chứng trích từ nhóm Dr Trần, nơi trang mạng Thế giới người Việt, cũng đã được
kể trên, thì tất cả những cá nhân, phe nhóm …làm thiệt hại, đi ngược lại chủ trương, đường
lối, chính sách ….của Mỹ, như vừa nói … sẽ bị vô hiệu hóa, hay bị triệt hạ…

Trong số người chê trách phe phản chiến VN, có những người, trước 30/4/1975, hãy còn quá
trẻ, hãy còn vị thành niên, họ đâu có biết, đâu có hiểu gì về thành phần phản chiến VN đã
nghĩ, đã làm ...rồi, sau nầy, họ chỉ nghe bên thua cuộc kể lại , dĩ nhiên, trong tinh thần tự đánh
bóng, tự khen mình toàn thiện, toàn mỹ …VNCH là một chế độ lý tưởng tuyệt vời …

Để biết phần nào mặt trái của chế độ miền nam trước ngày 30/4/1975, để hiểu rằng phe phản
chiến VN có bôi nhọ, có chụp mũ phe quốc gia hay không, xin hãy đọc những hàng chữ dưới
đây, trích trong bài viết có tựa đề « Tư sản ba tàu tự sự » của tác giả xichloviet đăng trên trang
mạng Ba cây trúc, ngày 11/11/2014 :

« …..Phải nói rằng, thời cực thịnh của chúng ta là thời trước 30.4.1975. Chúng ta , (những
người Hoa ở Việt Nam từ lâu đời), cám ơn chế độ VNCH, chế độ mà những người Việt
chống cộng ở Mỹ đang tôn vinh. Chế độ này đã giúp cho chúng ta ăn nên làm ra và nắm giữ
một tỷ lệ rất quan trọng của nền kinh tế. Nhờ chế độ này mà từ gánh ve chai của tiền nhân,
chúng ta đã nắm giữ và kiểm soát hầu như toàn bộ các vị trí quan trọng của nền kinh tế miền
Nam VN đặc biêt trong 3 lãnh vực, sản xuất, phân phối, và tín dụng. Đến cuối năm 1974,
chúng ta đã kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt
may, hóa chất, luyện kim, điện…và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn,
hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập cảng. Ỏ miền Nam VN Hoa kiều chúng ta gần như hoàn
toàn kiểm soát giá cả thị trường. Người Việt cứ khen rằng chúng ta giỏi thương mại nhưng
không hẳn thế. Chính cái chế độ VNCH đã quá ưu đãi chúng ta và trong chế độ này bất cứ
điều gì chúng ta cũng có thể mua được bằng tiền.

Trước 30.4.75 chúng ta đã mua đứt suốt mọi thời kỳ cái ghế quận trưởng quận 5 là cái chức
quyền lực cai quản vùng Chợ Lớn. Chúng ta mua thông tin từ các bộ, từ các tướng lãnh quân
đội, từ các tỉnh trưởng, quận trưởng, tiểu khu trưởng để nắm thời cơ. Chúng ta mua đứt
những gói thầu béo bở , thâu tóm vật liệu chiến tranh, và hầu hết những mặt hàng thiết yếu
của nền kinh tế.

Chính vì vậy Chợ Lớn, thủ phủ Hoa Kiều tại VN của chúng ta là nơi kiểm soát nền kinh tế
miền Nam. Những ông cán bộ nằm vùng CS cư trú trong địa bàn Chợ Lớn an toàn hơn bất cứ
nơi nào ở SaiGon. Ngô Đình Diệm cũng chọn Chợ Lớn để ẩn náu khi bị quân đảo chính truy
lùng.

Trong những ví dụ cho sinh viên kinh tế, những người giảng dạy thường nêu hình ảnh một
con đường có 2 tiệm tạp hóa, một của người VN và một của người Tàu. Một thời gian sau,
tiệm của người VN chết trước, cuối cùng chỉ còn tiệm của người Tàu. Người ta lý giải rằng,
nếu một thùng dầu lửa mua 20 đồng, người VN chỉ bán 20 đồng rưỡi, thì người Tàu bán có



20 đồng, xem như không có lãi. Dĩ nhiên người VN chẳng thể hiểu được tại sao… và phải dẹp
tiệm. Chẳng phải chúng ta có vốn liếng, chẳng phải chúng ta có tài giảm chi phí. Bí quyết
nằm ở chỗ chúng ta đục một lỗ kim ở đáy thùng, rồi rút bớt ra nửa lít thế thôi. Sau khi tiệm
người VN đóng cửa thì chúng ta bán 21 đồng, thậm chí 22 đồng, mà vẫn chẳng có ai phàn nàn.

Người Việt không thể cạnh tranh thương mại với chúng ta, vì chúng ta đoàn kết, vì chúng ta
thừa khả năng làm hàng nhái, hàng giả, thừa ma giáo trong thương trường, vì thế, mới có câu
nói của người Việt là “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Và điều quyết định nhất, là chúng ta
có cái ô dù rất lớn của chế độ VNCH. Những ông vua lúa gạo, vua sắt thép, những ông trùm
hàng quân tiếp vụ, đều là người Tàu chúng ta. Chúng ta có khả năng biến hóa giá cả bất cứ
mặt hàng nào, chỉ cần một tin đồn chúng ta có thể giải quyết xong hàng tồn kho một sớm một
chiều. Chúng ta có khả năng tích trữ rất lớn những mặt hàng khan hiếm để tung ra thị trường
khi cần…. »

(hết trích dẫn)

Trong thời gian ngự trị của nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà miền Nam, có luồng dư
luận rộng rải đồn đãi trong dân chúng rằng, chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ gia đình trị, và
điều nầy cũng được xác nhận nơi trang Wikipédia : « Trong thời Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình
Cẩn cùng với Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện, Trần Lệ
Xuân (vợ Ngô Đình Nhu), nắm hết mọi thực quyền trong tay do đó chế độ Ngô Đình Diệm bị
cho là chế độ gia đình trị… Wikipédia

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_C%E1%BA%A9n

Còn chế độ Nguyễn Văn Thiệu bị dân chúng miền nam cho là chế độ độc tài quân phiệt, bầu
cử độc diển … : « Tướng Cao Văn Viên (của quân đội VNCH ), trong một cuộc phỏng vấn
lúc cuối đời, đã có một số nhận xét về Nguyễn Văn Thiệu, cũng như so sánh giữa Nguyễn
Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm: "Mỗi người độc tài theo cách riêng. Tổng thống Diệm cai trị
nước như một quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh chống cộng, tự ban cho mình 'thiên
mạng' cứu nước.'"Tổng thống Diệm tự hào về dân tộc, tự đại về gia đình, thích độc thoại,
không chấp nhận dễ dàng sự chỉ trích. Ông chủ trương 'tiết trực tâm hư' nhưng bị ảnh hưởng
nặng của gia đình. Còn ông Thiệu thì theo đường lối 'độc tài trong dân chủ, bên trong chi phối
cả hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi găng nhung.”

(Wikipédia :
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thi%E1%BB%87u)

**********

Lời phát biểu của ông Nguyễn Gia Kiểng-Nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên, là một thành
viên trong Chính phủ VNCH miền nam cho đến ngày 30/4/1975:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Gia_Ki%E1%BB%83ng

Xin mời quí vị và các bạn nghe lời phát biểu của ông nơi link dưới đây: “ Việt Nam Cộng
Hoà là một chế độ độc tài quân phiệt …” https://www.youtube.com/watch?v=Gyoprd6mRF0

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyá»�n_VÄ�n_Thiá»�u


( hết trích dẫn)

Theo lời kể của những phụ nữ trong các phong trào tranh thủ hoà bình cho VN, đòi quyền
sống đồng bào, thì trong lúc họ bị cảnh sát, công an miền Nam VNCH bắt, họ cũng bị tra tấn,
bị nhục hình...như công an điều tra đã dùng mấy đầu chai Coca Cola, hay, mấy con lươn , cho
chui vào âm đạo của họ… !!!

Những kẻ chưởi nặng lời phe phản chiến VN, cứ đỗ lỗi cho bọn phản chiến VN đã góp phần
làm sập tiệm miền Nam VNCH, như vậy, họ đã khen ngợi phe phản chiến VN có trọng lượng
khá, đã góp phần đánh sập VNCH ...? , phe phản chiến VN, với một nhúm người, lâu lâu ra
biểu tình ở trước nhà quốc hội "ngụy" là đủ để góp phần giựt sập chế độ Sài - gòn sao ? Kết
luận như thế là sai lầm !

Sự thật, vì những kẻ ấy, do thiếu thông tin, thiếu nghiên cứu, hoặc, kiến thức hạn hẹp, không
biết tại sao có cuộc chiến, cuộc chiến đó đích thực do ai chủ mưu, với mục đích gì …nên mới
kết tội một cách sai lầm như vậy.

Phe phản chiến VN cũng rất có lòng yêu nước, thương nòi giống, có lòng từ bi, nhân đạo,
không muốn con người bắn giết con người, đồng bào bắn giết đồng bào, “phe phản chiến VN
đã thành công mà không cần dùng đến súng đạn, và, tới ngày 30/4/1975, họ đã đạt được nửa
phần lý tưởng, một VN thực sự thống nhất, hòa bình, mặc dù, theo sự phê phán của nhiều
người, đó là thứ hoà bình cải cách ruộng đất, hoà bình của trại tù cải tạo, hay, đó là thứ hoà
bình của những nấm mồ cải tạo … nhưng, trong hoàn cảnh cuộc chiến nầy của VN, chiến
tranh chấm dứt vẫn hơn, vẫn ít hơn về số tử vong, nếu cuộc chiến cứ kéo dài cho đến người
VN cuối cùng, cho đến diệt vong cả một dân tộc VN, theo lời tuyên bố của Hồ Chí Minh , để
rồi, cộng sản vẫn thắng toàn diện ?.....

Từ 30/4/1975 , phe phản chiến VN vẫn âm thầm tiếp tục chiến đấu cho một nửa phần lý tưởng
còn lại, để có một VN tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết, sự toàn vẹn lãnh
thổ, một Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc , ấm no, vinh quang… cũng bằng những chiến lược ,
chiến thuật không súng đạn, bằng vũ khí pháp luật, như các tuyên ngôn, công ước của Liên
Hiệp Quốc về Nhân quyền, Dân quyền, Công ước phòng chống tham nhũng...

- xin ghi lại những dẫn chứng :

-Trích từ trang mạng Ái hữu luật khoa, Ba cây trúc, và Thế giới người Việt ngày 11/10/2014:

Muoi Phuong : Vũ khí Nhân Quyền có giật sập được chế độ độc tài đảng trị không ?

Thưa các bạn,
Cùng mang trăn trở cho sự tồn vong của một Việt Nam đang điêu linh, khốn khổ , đang trên
đường bị diệt vong...và tiếp tay với những người yêu tự do, dân chủ, nhân quyền, tôi xin gửi
nơi đây những tài liệu pháp lý mà tôi sưu tầm được, liên quan đến Nhân quyền, để các bạn
tham khảo , phổ biến đến những nơi, những người đang nặng lòng với đất nước và dân tộc
Việt Nam .

-" Muốn có nhân quyền, kinh nghiệm cho biết, nhân quyền được tôn trọng và thực thi, không



phải do thiện chí của nhà cầm quyền, mà do sự đấu tranh của người dân . Muốn có nhân
quyền, người dân phải đấu tranh, muốn đấu tranh, phải nâng cao Dân Trí, và chấn hưng Dân
Khí . Để nâng cao Dân Trí và Dân Khí, và thực thi Nhân Quyền, chúng ta phải phát động
Phong trào truyền bá Nhân Quyền và bảo đảm Nhân Quyền ..."

Theo Luật sư Nguyễn Hữu Thống, Đại diện Ủy ban luật gia bảo vệ dân quyền thì:

10 QUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN VÀ 10 NGHĨA VỤ CỦA NHÀ NƯỚC

Theo Tuyên ngôn Quốc Tế Bảo Vệ Những Người Đấu Tranh Cho Nhân Quyền của Liên
Hiệp Quốc ngày 9-12-1998

Nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, ngày 9-12-1998 Đại
hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết thông qua Bản phụ đính Tuyên ngôn Quốc tế Nhân
quyền, gọi là Tuyên Ngôn Quốc Tế Bảo Vệ Những Người Đấu Tranh Cho Nhân Quyền
(TNQTBVNNĐTCNQ). Mục đích để đề xướng, bảo vệ và thực thi những Nhân quyền đã
được thừa nhận trên toàn cầu, đồng thời loại trừ hữu hiệu các vi phạm Nhân quyền.

Vì Nhân quyền có tính toàn cầu, bất khả phân, liên lập và liên quan với nhau, nên phải
được thi hành thực sự, đầy đủ, đồng đều và phổ cập cho tất cả mọi người, không phân biệt
kỳ thị về chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo hay chính kiến.

Về mặt Quốc tế, nếu không có sự hợp tác bình đẳng và hữu nghị giữa các Quốc gia, thì không
thể loại trừ hữu hiệu các vi phạm Nhân quyền tập thể và thô bạo do tham vọng Đế quốc bằng
sự xâm chiếm đất đai, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và tước đoạt của các Dân tộc, quyền được
hành xử đầy đủ chủ quyền đối với các tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của Đất nước; do
các chính thể độc tài toàn trị muốn hạn chế hoặc tước đoạt các Nhân quyền cơ bản chính đáng
của người Dân.
Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ thừa nhận 10 quyền của người Dân và nêu lên 10 nghĩa vụ
của Nhà nước hay Quốc gia.

A. 10 Quyền của người Dân :

1. Chiếu điều 1 Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ “với tư cách cá nhân hay hội viên của
các hội đoàn, ai cũng có Quyền đề xướng và tranh thủ sự bảo vệ và thực thi Nhân
quyền trên bình diện Quốc gia và Quốc tế.”

2. Ai cũng có Quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó nhân
cách của mình được phát triển Tự do và các Nhân quyền ghi trong Tuyên ngôn Quốc
tế Nhân quyền và các Công ước Quốc tế được thực thi đầy đủ.

3. Ai cũng có Quyền bảo vệ Dân chủ, đề xướng và phát huy các xã hội Dân chủ, các
định chế Dân chủ và các thủ tục sinh hoạt Dân chủ.
Ngoài Quyền bình đẳng trước pháp luật, Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ đặt nặng vấn
đề thực thi những quyền Tự do Dân chủ như Tự do hội họp và lập hội, Tự do ngôn
luận và phát biểu, Tự do tuyển cử và Quyền tham gia chính quyền.
Rút kinh nghiệm 50 năm sinh hoạt Nhân quyền trên thế giới, Tuyên ngôn
QTBVNNĐTCNQ đã khai triển và định chế hóa các phương thức bảo vệ những quyền



Tự do Dân chủ, chống những vi phạm do bạo hành hay do sự giải thích xuyên tạc của
các Nhà nước (Quốc gia).

4. Quyền Tự Do Hội Họp.
Ai cũng có Quyền Tự do hội họp trong vòng hòa bình, tổ chức thuyết trình, mít tinh,
biểu tình, tuần hành, để đạo đạt thỉnh nguyện lên nhà cầm quyền, hay để phản kháng
những vi phạm Nhân quyền của các viên chức và cơ quan chính quyền.

5. Quyền Tự Do Lập Hội.

Ai cũng có Quyền kết hợp trong các hội đoàn dân sự hay chính trị:

5.a. Các hội dân sự sinh hoạt trong phạm vi tôn giáo đạo lý (giáo hội), kinh tế xã hội
(công đoàn, nghiệp đoàn), văn hóa giáo dục, từ thiện nhân đạo, ái hữu tương tế v.v…
Các hội dân sự được quyền sinh hoạt tự trị trong xã hội đa nguyên và không chịu sự
giám sát của Nhà nước.
5.b. Các hội chính trị hay chính đảng sinh hoạt trong chế độ dân chủ đa đảng. Dân
chủ đa đảng cộng với xã hội đa nguyên họp thành Dân chủ đa nguyên.

6. Quyền Tự Do Ngôn Luận và Phát Biểu.
Chiếu điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền “ai cũng có Quyền tìm kiếm, tiếp
nhận và phổ biến các tin tức, ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên
giới Quốc gia. Ai cũng có Quyền giữ vững quan niệm và phát biểu quan điểm mà
không bị (nhà cầm quyền) can thiệp“.

7. Quyền tham gia chính quyền.
Ai cũng có Quyền bình đẳng cơ hội tham gia chính quyền, trực tiếp bằng cách ứng cử,
hay gián tiếp qua các đại biểu do mình Tự do lựa chọn. Quyền này bao gồm cả quyền
đạo đạt đến chính quyền những thỉnh nguyện, hay những phê bình chỉ trích để yêu cầu
cải thiện chính sách Quốc gia.
Trái với quan niệm cổ xưa theo chủ quyền xuất phát từ Quốc gia, điều 21 Tuyên ngôn
Quốc tế Nhân quyền khẳng định rằng “ý nguyện của người Dân là căn bản của mọi
quyền lực quốc gia. Ý Dân phải được biểu lộ trung thực qua những cuộc tuyển cử Tự
do và công bằng, theo phương thức đầu phiếu phổ thông, định kỳ và kín.”

8. Quyền được đền bù hữu hiệu.
Để chống lại những hành vi độc đoán xâm phạm Tự do, danh dự và tài sản của
người Dân, ai cũng có quyền khiếu tố trước tòa án (độc lập và vô tư) để đòi đền bù
hữu hiệu, như tiêu hủy một quyết định hành chánh, tuyên bố một đạo luật vi hiến,
truyền phóng thích một bị cáo bị giam giữ trái phép, hay buộc Nhà nước phải bồi
thường thiệt hại cho nạn nhân.

9.Quyền phản kháng.
Chiếu điều 12 Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ, khi nhà cầm quyền vi phạm Nhân
quyền, người Dân có quyền phản kháng trong vòng ôn hòa, bất bạo động, dưới hình
thức kháng thư, truyền đơn, viết báo, họp báo, mít tinh, biểu tình, tuần hành, đình
công, bãi thị, bãi khóa vv…

10. Quyền thành lập những hội truyền bá và bảo vệ Nhân quyền.
Kinh nghiệm cho biết Nhân quyền được tôn trọng và thực thi không phải do thiện chí



của nhà cầm quyền, mà do sự đấu tranh của người Dân.Muốn đấu tranh phải nâng
cao Dân trí và chấn hưng Dân khí.
Để nâng cao Dân trí, trước kia chúng ta có Phong trào truyền bá quốc ngữ. Ngày nay,
để chấn hưng Dân khí và thực thi Nhân quyền, chúng ta phát động Phong trào truyền
bá và bảo vệ Nhân quyền.

B. 10 Nghĩa vụ của Nhà nước :

Nếu người Dân có quyền đề xướng và tranh thủ sự bảo vệ và thực thi Nhân quyền, thì Quốc
gia hay Nhà nước cũng có trách nhiệm phải tôn trọng và thực thi Nhân quyền. Đây là trách
nhiệm tiên khởi của Nhà nước (điều 2 Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ).
Để hoàn thành trách nhiệm này, Nhà nước có nghĩa vụ :
l. Tạo điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa và pháp lý để người Dân thực sự được hành
xử những Nhân quyền ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Tuyên ngôn
QTBVNNĐTCNQ.
2. Ban hành luật lệ và các văn kiện lập quy cần thiết để những Nhân quyền này được thực sự
thi hành.
3. Tu chính Hiến pháp và luật pháp Quốc gia cho phù hợp với những mục tiêu và nguyên tắc
của Liên Hiệp Quốc. Thí dụ : điều 4 Hiến pháp 1992 CHXHCNVN đi trái với quyền Dân tộc
tự quyết và quyền tham gia chính quyền ; Nghị định 37-CP năm 1997 của Chính phủ và các
Pháp lệnh 25-12-2001, 02-07-2002 của Quốc hội CHXHCNVN và 31/2007/PL-UBTVQH
(ban hành quy chế quản chế hành chánh, rồi sửa đổi) đi trái với quyền Tự do cư trú và đi lại,
quyền riêng tư, quyền được suy đoán là vô tội, quyền Tự do thân thể và an ninh thân thể
(theo đó không ai có thể bị bắt giữ nếu không có quyết định của tòa án), quyền làm việc,
quyền Tự do ngôn luận và phát biểu, quyền Tự do hội họp và lập hội, quyền Tự do tuyển
cử và quyền tham gia chính quyền v.v…
4. Khi nhận được đơn khiếu tố đòi đền bù hữu hiệu, Nhà nước (qua tòa án) phải mở cuộc
thẩm vấn, tuyên phán quyết và truyền thi hành án văn không trì hoãn.
5. Khi có bằng chứng khả tín cho biết có sự vi phạm Nhân quyền trong quản hạt quốc gia,
Nhà nước phải mở cuộc điều tra mau chóng và công bố phúc trình không chậm trễ.
6. Nhà nước có nghĩa vụ giảng dạy Nhân quyền tại các cấp bậc giáo dục như trung học, đại
học, chuyên nghiệp v.v… Trong các chương trình tu nghiệp và huấn luyện luật sư, biện lý,
thẩm phán, công an, quân đội, công chức vv… phải giảng dạy những kiến thức Nhân quyền
liên quan đên việc hành nghề chuyên môn của các học viên.
7. Nhà nước phải đặc biệt lưu ý các nhân viên công lực hành sự về quyền và nghĩa vụ của họ
như sau :
7.a. Họkhông được quyền vi phạm nghĩa vụ (bằng cách đàn áp những người tham dự mít
tinh biểu tình ôn hòa), hay bằng cách không ngăn cản những phần tử quá khích hành
hung những người đối kháng bất bạo động.
7.b. Trong khi thi hành các công vụ liên quan đến vấn đề Nhân quyền, họ có nghĩa vụphải tôn
trọng những quyền Tự do cơ bản của người dân theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về
phương diện tác phong và đạo đức nghề nghiệp.
7.c.Các nhân viên công lực không thể bị trừng phạt hay thi hành kỷ luật (như khiển trách,
hạ tầng công tác, sa thải v.v…) chỉ vì không chịu đàn áp những người hành xử ôn hòa quyền
Tự do phát biểu và quyền đối kháng (điều 10 Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ).
8. Nhà nướcphải tôn trọng quyền đối kháng ôn hòa và dùng mọi biện pháp cần thiết như
triệu dụng nhân viên công lực đểbảo vệ những người đối kháng chống lại mọi bạo hành, đe
dọa hay trả đũa bất cứ từ đâu tới.
9. Cùng với các hội truyền bá Nhân quyền của người Dân, Nhà nước có nghĩa vụ áp dụng
mọi biện pháp thích nghi trên các lãnh vực truyền thông, lập pháp, tư pháp hay hành



chánh, đểphổ biến kiến thức về những quyền Dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa
của người Dân, kể cả những bản phúc trình thường niên về Nhân quyền của Ủy ban Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc.
10.Nhà nước phải yểm trợ việc thành lập các Ủy ban Nhân quyền Quốc gia hay các Ủy ban
điều tra vi phạm Nhân quyền, nhằm đề xướng, phát huy và bảo vệ Nhân quyền cho người
Dân. Những cơ chế Nhân quyền Quốc gia này phải được sinh hoạt độc lập và được hưởng
quy chế và ngân sách tự trị như các Viện đại học hay Viện bảo hiến.
Sau cùng, chiếu điều 19 Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ, các điều khoản trong Tuyên ngôn
này không thể bị Nhà nước giải thích xuyên tạc để tước đoạt những quyền Tự do liệt kê
trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Tuyên ngôn QTBVNNĐTCNQ. @@@

TM Uỷ Ban Luật gia bảo vệ Dân quyền
Ls Nguyễn Hữu Thống – 4. 2006

(Sự thật Dân cần biết 10-2)

26 NHÂN QUYỀN CƠ BẢN
đã được Công pháp Quốc tế và Liên Hiệp Quốc thừa nhận & buộc mọi Nước thành viên
phải cam kết tôn trọng.

I. Các Nhân quyền về thân thể :
1. Quyền sống (không bị thủ tiêu, tàn sát, khủng bố, đe dọa, quấy nhiễu vì chính kiến, chủng
tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp).
2. Quyền không bị nô lệ hay nô dịch (vì lý lịch, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến).
3. Quyền không bị tra tấn hành hạ (dưới mọi hình thức, mớm cung, bức cung).
4. Quyền không bị giam giữ độc đoán (vì các tội vu vơ chỉ có trong các chế độ độc tài : gây
rối trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân chủ, xúc phạm lãnh
tụ, tuyên truyền chống nhà cầm quyền,…).
5. Quyền được xét xử công bằng (tư pháp phải độc lập với hành pháp, lập pháp, công an).
6. Quyền được Tòa án bảo vệ (được bồi hoàn danh dự và thiệt hại).
7. Quyền được Luật pháp bảo vệ (không có loại tội tuyên truyền chống chế độ, chống đối
chính sách).
8. Quyền được bình đẳng trước pháp luật (hiến pháp, pháp luật công bằng văn minh, có luật
sư).
II. Các Nhân quyền về an cư :
9. Quyền tự do cư trú và đi lại, xuất ngoại và hồi hương (không bị quản chế hành chánh).
10. Quyền có đời sống riêng (bản thân, gia đình,nhà cửa, thư tín, điện thoại, điện thư được
bảo vệ).
11. Quyền kết hôn vàlập gia đình.
12. Quyền có quốc tịch.
13. Quyền tỵ nạn vì lý do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
14. Quyền tư hữu về nhà ở, về dụng cụ nghề nghiệp, về vật dụng cá nhân, gia đình, tập thể, về
đất đai và vốn kinh doanh.
III. Các Nhân quyền về lạc nghiệp :
15. Quyền có việc làm, lương tương xứng và được nghỉ ngơi – giải trí.
16. Quyền thành lập và tham gia Nghiệp đoàn độc lập và quyền đình công.
17. Quyền có mức sống xứng hợp cho bản thân và gia đình.
18. Quyền có an sinh xã hội vàbảo hiểm xã hội khi thất nghiệp, già lão.
19. Quyền bảo vệ gia đìnhvề hôn nhân, sản phụ, hài nhi, thiếu nhi, bình đẳng giới.
20. Quyền được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh miễn phí hoặc hợp lý, được bảo hiểm y tế.



21. Quyền được giáo dục miễn phí cấp tiểu học, rồi trung học ; học đại học đầy đủ thuận lợi.
22. Quyền về văn hóa (tự do hưởng thụ, sáng tác, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).
IV. Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ :
23. Tự do tín ngưỡng – tôn giáo cách bình thường phổ quát như tại đại đa số các Nước trên
thế giới.
24. Tự do tư tưởng,phát biểu, quan điểm, tự do thông tin ngôn luận, tự do báo chí.
25. Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, biểu tình; toàn Dân được trưng cầu ý kiến về quốc sự.
26. Quyền tham gia công quyền, tự do ứng cử – bầu cử bình đẳng, không bị giới hạn bởi hiến
pháp, luật pháp, khi không có một bản án công bằng nào ràng buộc; Quyền tham gia xây dựng,
bảo vệ và quản lý Tổ quốc. Tức là Quyền Dân tộc Tự quyết.

(Tham khảo “Từ Hiến Chương 1977 cho Tiệp Khắc, đến Tuyên Ngôn 2006 cho Việt Nam”
của Ls Nguyễn Hữu Thống – 15.4.2006)

**********

TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM
Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG
ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/tuyen_ngon_nhan_quyen_cho_
VN.177111751.pdf

************************************************** ****************

- Phỏng theo ý kiến của trang Blog Cùi Các :

……

1. Bất kỳ một cá nhân nào cũng đều có thể sử dụng đến cơ chế bảo vệ nhân quyền của Liên
Hiệp Quốc để bảo vệ nhân quyền, bao gồm: Cơ chế dựa trên Hiến chương (là cơ cấu tổ
chức và thủ tục hoạt động của các cơ quan chính của Liên hợp Quốc trong việc bảo vệ và thúc
đẩy nhân quyền), và Cơ chế dựa trên Công ước (là cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của
các Ủy ban giám sát Công ước thực hiện một số công ước quốc tế về bảo vệ nhân quyền). Tùy
vào vụ việc vi phạm nhân quyền và sự tham gia của các quốc gia mà mỗi công dân bị phạm
nhân quyền ở quốc gia đó lựa chọn cho mình cơ chế bảo vệ nhân quyền sao cho phù hợp.
………..

2. Qua đó cho thấy, không chỉ riêng một trường hợp nào, mà là công dân Việt Nam khi muốn
được vụ việc bị xâm phạm nhân quyền của mình ra trước Liên Hiệp Quốc thì ít khi áp dụng
được Cơ chế bảo vệ nhân quyền dựa trên Công ước. Nhưng bù lại, có thể sử dụng hiệu quả
Cơ chế dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc để bảo vệ nhân quyền khi bị xâm hại.

Đối với Cơ chế dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bất kỳ ai cũng có thể gửi các khiếu
tố về vi phạm nhân quyền theo “thủ tục đặc biệt” (là các chuyên gia có nhiệm vụ theo dõi,
nhận và xem xét các khiếu tố nhân quyền, đưa ra ý kiến tư vấn, báo cáo công khai về tình
hình nhân quyền trong từng lãnh vực, hoặc tại một số nước cụ thể). Đây là cách thức nhanh
chóng cho việc nộp các khiếu tố cá nhân bị vi phạm nhân quyền, phương thức này khá hữu
hiệu để có được sự can thiệp trực tiếp của Liên Hiệp Quốc vào các vụ việc đơn lẻ.
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Đơn khiếu tố theo Thủ tục đặc biệt này có thể gửi đến Nhóm công tác (working group) hoặc
Báo cáo viên đặc biệt (special rapporteur), hay Chuyên gia độc lập (independent expert), tùy
vào nhân quyền bị vi phạm…

Theo như Điều 2 của Công ước ICCPED thì"cưỡng bức mất tích" được coi là việc bắt giữ,
tạm giam, bắt cóc hoặc bất cứ hình thức tước đoạt quyền tự do được thực hiện bởi các cơ
quan nhà nước hoặc của người hoặc nhóm người được ủy quyền, hỗ trợ hoặc hẫu thuẫn của
Nhà nước, được đi cùng với một sự khước từ nhận biết về việc tước đoạt tự do hoặc bởi việc
che giấu số phận hoặc nơi cư trú của người mất tích, ở nơi như vậy một người nằm ngoài sự
bảo vệ của pháp luật."

Như vậy để được xem là “cưỡng mất mất tích” thì phải có hai yếu tố: thứ nhất việc bắt giữ,
tạm giam, bắt cóc hoặc bất cứ hình thức tước đoạt quyền tự do được thực hiện bởi các cơ
quan nhà nước, hoặc của người hoặc nhóm người được ủy quyền, hỗ trợ hoặc hậu thuẫn của
Nhà nước và thứ hai là cơ quan nhà nước chối bỏ, khước từ nhận biết vụ việc, hoặc che giấu
cho việc bắt giữ, tạm giam, bắt cóc hoặc tước đoạt tự do này.

Vi du : Vụ việc bắt giữ và tạm giam bà H đã được Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện
L. V. xác nhận bằng Thông báo bắt giữ và lệnh tạm giam, và được giám đốc Công an tinh DT
thừa nhận trên truyền hình. Họ đã không che giấu hay chối bỏ cho việc đã bắt giam bà H, mà
họ đã nhận lãnh trách nhiệm cho vụ bắt giam này. Trong trường hợp công ân tỉnh Đ. T. không
thông báo cho gia đình biết về nơi giam giữ, dù đã quá thời hạn giam giữ, nhưng bà H. vẫn
chưa được thả, cũng như chưa có quyết định truy tố... thì họ đã vi phạm về việc giam giữ tùy
tiện.

3. Nhóm Công tác về Giam giữ tùy tiện (Working Group on Arbitrary Detention, cơ quan
được thiết lập theo nghị quyết 1991/42 của Hội đồng Nhân quyền), có thể nhận khiếu nại từ
gia đình của bà H. Tuy nhiên, vì bà H chưa được tòa án xét xử và chưa bị nhận bản án tù, nên
trường hợp của bà sẽ không gây chú ý nhiều cho Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện.

Để trường hợp bà H được giải quyết kịp thời, và quan tâm đặc biệt thì gia đình bà H chỉ cần
gửi gửi khiếu tố đến “Báo cáo viên đặc biệt về tình trạng của Người bảo vệ nhân quyền”,
vì bà H là người được biết đến với nhiều hoạt động đấu tranh và phổ biến cho nhân quyền, và
bà đang bị “hình sự hóa” cho các hoạt động nhân quyền của mình. “Báo cáo viên đặc biệt về
tình trạng của Người bảo vệ nhân quyền” sau khi nhận đơn sẽ xem xét, kiểm tra thông tin
cung cấp, khi biết bà H là phụ nữ, bị tra tấn, tình trạng giam giữ tồi tệ, đang trong tình trạng
tuyệt thực... thì vị Báo cáo viên này sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý khiếu tố bằng cách phối
hợp cùng các Báo cáo viên và Nhóm Công tác khác như có liên quan về phụ nữ, về tra tấn,
giam giữ tùy tiện... và sẽ tập trung vào cuộc với “sự ưu tiên” dành cho những người tuyến đầu
đang bảo vệ nhân quyền, và đang trong tình trạng nguy hiểm.

.4. Nội dung đơn khiếu tố cần có thông tin cá nhân về bà H; các hoạt động nhân quyền; thông
tin vụ việc bà bị đánh đập, bắt giữ và tình trạng giam giữ hiện nay; người đã vi phạm nhân
quyền đối với bà (nếu không xác định được danh tính cá nhân, thì cần nêu tên cơ quan và
người đứng đầu cơ quan đó); mối liên hệ giữ việc bắt giữ này với các hoạt động nhân quyền
của bà H; và cuối cùng là thông tin người gửi đơn.

Đối với trường hợp bà H thì trong tiêu đề của đơn cần thêm vào chữ “cần hành động khẩn
cấp” (for urgent action). Sau đó gửi tới e-mail urgent-action@ohchr.org và
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defenders@ohchr.org.

Cần lưu ý là gia đình bà H khi làm đơn không cần phải phân tích luật pháp quốc gia hay luật
nhân quyền quốc tế để cáo buộc cho các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền. Trong
đơn chỉ cần miêu tả lại chi tiết một cách rõ ràng về những gì đã xảy ra, chằng hạn như đánh
đập ra sao, vào ngày giờ nào, ở đâu, có ai làm chứng, sau đó bị bắt giam như thế nào, ai ký
lệnh bắt giữ, cấp bậc chức vụ của người ký lệnh bắt... Và cô đọng nó trong tối đa 2 trang A4.
Đơn phải được viết bằng Anh ngữ.

Ngoài ra, gia đình bà H nên phối hợp với gia đình của hai người bị bắt chung với bà H là ông
Nguyễn V. M. và bà Nguyễn Thị T. Q., để cùng nhau gửi đơn khiếu tố cho vụ việc này , để vụ
việc có tính cách trầm trọng, sự đàn áp có tính cách hệ thống…
Và để có được hiệu qua cao, gia đình nên vận động và kết nối với các tổ chức Phi chính phủ
quốc tế cùng tham gia, đứng tên trong Đơn khiếu tố về trường hợp này.

********
Ý kiến của một số Luật Sư và Luật gia về Tòa Án Quốc Tế liên quan đến
Nhân Quyền :

Ls Trần Thanh Hiệp
.....

Về phần tôi, tôi thấy cần khai triển thêm những nhận định của tôi về tư cách và danh
nghĩa chính thống của tập đoàn cầm quyền cộng sản ở Hà Nội. Tôi lại vừa có những
những thúc bách mới để nhắc lại và nhấn mạnh rằng rằng tập đòan này, trên bình diện
quốc nội, không còn tư cách và danh nghĩa chính đáng để cầm quyền nữa. Tư cách
"thành viên Liên Hiệp Quốc" - nó có được từ năm 1977 - không phải là một cơ sở pháp
lý (???) để nó tiếp tục theo đuổi đường lối cai trị phản nước hại dân hiện nay. Vì 2 lý do :
-Một, tư cách thành viên này là để cho bộ máy cầm quyền tại chức có danh nghĩa thực
hiện bang giao quốc tế chứ không phải để sang đoạt chủ quyền quốc gia.
-Hai, chủ quyền quốc gia ở Việt Nam thuộc về toàn dân Việt Nam, trên cơ sở quyền
"Dân Tộc Tự Quyết", mà luật quốc tế đã công nhận và công bố trong hai Công ước
quốc tế về Nhân quyền 1966 (điều 1).
Mặt khác, điều 25 của một trong hai văn bản này là Công ước quốc tế về các quyền dân
sự và chính trị đã định rằng nhân dân của một nước thành viên của LHQ phải được
sống dưới một chế độ dân chủ thực sự. Hà Nội đã tham gia Công ước này từ năm 1982,
lẽ ra đã phải làm mọi thủ tục thích hợp để hội nhập quy phạm ấy vào luật quốc nội của
Việt Nam. Nhưng Hà Nội cứ lì lợm lẩn tránh nghĩa vụ này để dễ bề hành sử quyền lực
Hà Nội đã sang đoạt của quốc gia từ 1945 đến nay, bề ngoài cam tâm làm tay sai cho
Trung quốc, trong nước trắng trợn dày xéo lên nhân quyền, dân quyền của gần 90 triệu
đồng bào.

Do đó, về mặt pháp định (de jure) cũng như về mặt thực tế (de facto), tập đoàn cầm
quyền Hà Nội là những kẻ phạm tội hiển nhiên cả đối với luật quốc nội lẫn luật quốc tế.
Thử hỏi làm sao còn có thể trực tiếp hay gián tiếp công nhận cho tập đòan phạm tội ấy
có chính danh để cai trị được nữa? Xin nhớ lại tiền lệ trong quốc sử : Những vua cuối
cùng của nhà Đinh vì bất chính nên Lê Đại Hành đã phải lấy lại quyền bính để chống
ngoại xâm.

Tiện đây tôi cũng xin gợi ý với đồng nghiệp Lưu Nguyễn Đạt rằng chúng ta chỉ cần
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khẳng định lại rằng dân tộc Việt Nam có quyền dân tộc tự quyết và rằng vì quyền này
đã bị sang doạt trên nửa thế kỷ rồi, nên đã đến lúc đòi lại nơi tay những kẻ tiếm quyền
để cải thiện nội chính đồng thời chống ngoại xâm. Ở Việt Nam đã có tiền lệ lịch sử theo
chiều hướng này. Nhà Đinh đổ nát nên đã mất quyền bính cho nhà Tiền Lê. Chúng ta
không cần phải dài dòng chứng minh vì sao phải đòi lại quyền dân tộc tự quyết. Trái lại
chúng ta có quyền yêu cầu những đồng tác giả của Thư Ngỏ biện minh cho việc họ gián
tiếp công nhận cho tập đoàn cầm quyền Hà Nội có danh chính để cai trị.

Sau hết, tôi xin thưa rằng, theo tôi, thì trong hiện tình, chúng ta không có khả thế đưa
những kẻ phạm tội cộng sản ra trước các tòa án quốc tế. Vì chúng ta, những người Việt
chống độc tài toàn trị ở hải ngoại, bởi nhiều lý do - tôi hy vọng sẽ có dịp trình bày sau -
không có "tố quyền" để trực tiếp nhờ Tòa Án Quốc Tế xét xử các tôi ác của Đảng cộng
sản Việt Nam. Nhưng gián tiếp thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi tìm Công lý Hình sự
cho vô vàn những nạn nhân của cộng sản. Nhưng phải tranh đấu trong hiểm nghèo. Để,
hoặc tính chuyện thành lập được một Tòa án Hình sự hỗn hợp như ở Căm Pu Chia.
Hoặc nổi lên chống tập đoàn cầm quyền Hà Nội như phe khởi nghĩa ở Libya đã chống
Gaddafi. Vì cha con Gaddafi và tay sai, đã dùng lính đánh thuê đàn áp dân chúng nên
Hội Đồng Bảo An đã tự động yêu cầu Tòa Án Hình sự Quốc Tế truy tố những thủ phạm
này. Nếu không dám đi đoạn đường cam go nói trên thì sợ rằng chỉ còn cách khoanh tay
ngồi trông đợi kết quả (không bảo đảm có) của những can thiệp của nhiều cơ quan quốc
tế phi-tài-phán bảo vệ nhân quyền mà thôi. Về điểm này, một câu hỏi rằng nên trông đợi
tới mức nào hàng ngũ trí thức của chúng ta ở hải ngoại sẵn sàng dấn thân sát cánh cùng
dân chúng lên đường kéo cờ khởi nghĩa?

Ls Trần Thanh Hiệp

**********

Võ Văn Ái (Quê Mẹ, Paris)

Người Việt hải ngoại có thể Truy tố tội ác Cộng sản trước các Tòa án Quốc tế không ?

......Có nhưng khó khăn và phức tạp.
Pháp lý quốc tế là nguyên tắc được chấp nhận từ cuối Thế chiến thứ hai đối với một số
tội ác như nạn diệt chủng, chiến tranh, tra tấn, mất tích… khiến nhân loại tổn thương.
Các tội ác này có thể đưa ra xử tại bất cứ quốc gia nào. Tốt hơn hết là các tội ác này
được xử tại các nước sở tại. Nhưng nếu không thể thực hiện các vụ xử, như tại Việt Nam
cộng sản ngày nay, bất cứ ai cũng có thể nộp đơn kiện tại một nước thứ ba – thuật ngữ
gọi là "Forum state".
Đã có 125 quốc gia tham gia ký kết Pháp lý quốc tế và đặt pháp lý này trong khuôn khổ
luật pháp quốc gia, từ đó trở thành Forum state để thụ lý các hồ sơ thưa kiện của nạn
nhân hay các tổ chức Phi chính phủ. Hiện nay, Châu Âu là các quốc gia dễ dàng chấp
nhận việc thưa kiện này. Tuy nhiên việc thụ lý rất phức tạp, do mỗi quốc gia có một
cách hành xử riêng, và thời gian thưa kiện khá dài. Những khó khăn, phức tạp gồm có :
1. Thời hiệu bị giới hạn : những sự kiện tranh tụng không được xẩy ra quá lâu. Ở Pháp
giới hạn là 10 năm, ở Đức 20 năm. Ít có quốc gia nào chấp nhận quá thời gian ấy. Do đó,
tranh tụng vụ Cải cách Ruộng đất hay Mậu Thân Huế không thể thực hiện.
2. Sự có mặt của bị can : Bị can phải có mặt tại tòa án của quốc gia thứ ba (Forum State)
vào lúc thụ lý đơn kiện (như ở Pháp), vào lúc thụ lý đơn kiện và trong thời gian điều tra
(như ở Canada, Hòa Lan), hoặc lúc tòa xét xử (như ở Đức, Tây Ban Nha, Tiệp, Ỳ Đại



Lợi, Na Uy).
3. Hồ sơ vững chắc : Để một nước thứ ba (Forum state) thụ lý đơn kiện, hồ sơ phải vững
chắc, với sự có mặt của nhân chứng (First hand witnesses) hay các gia đình người bị giết,
những chứng cớ phạm tội của bị can. Không thể sử dụng các phúc trình hay những
nhân chứng ngoại cuộc thứ ba.
4. Quyền miễn trừ ngoại giao : Các vị Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao và
quốc phòng được miễn trừ ngoại giao, không ai được truy tố, ngoại trừ tại Tòa án Hình
sự Quốc tế. Nhưng lắm khi các quốc gia thứ ba cho quyền miễn trừ các cựu bộ trưởng.
Chẳng hạn năm 2004, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền truy tố ông Donald Rumsfeld,
cựu Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, về những tội ác tại Iraq, nhưng Pháp đã cho quyền
miễn trừ và bác bỏ đơn kiện.
5. Áp lực chính trị : Trong nhiều trường hợp quốc gia thứ ba (Forum state) không muốn
áp dụng pháp lý quốc tế vì nguy hại đến liên hệ ngoại giao. Ví dụ năm 2003 đơn kiện
truy tố ông Tommy Franks, Chỉ huy trưởng quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, ở Vương quốc Bỉ.
Nhưng Bỉ đã bác bỏ ngay, vì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Donald Rumfelds, hăm
dọa nếu Bỉ thụ lý hồ sơ, Hoa Kỳ sẽ dời trụ sở OTAN ở Bỉ sang một quốc gia khác.
Riêng tại Hoa Kỳ, có hai sắc luật mà người Việt tị nạn có thể dùng để truy tố, đó là :
1. Alien Tort Claim Act (ATCA) ra đời từ năm 1798. Đây là trình tự tố tụng trong vụ
kiện dân sự, chứ không phải hình sự. Những người chưa phải là công dân Hoa Kỳ có thể
đâm đơn kiện những công dân nước khác (Việt Cộng chẳng hạn), mà không bị thời hiệu
giới hạn. Tuy nhiên bị can phải vào Hoa Kỳ lúc đơn kiện được thụ lý. Hơn 200 năm qua
chỉ có vài trường hợp thành công mà thôi.
2. Torture Victim Prevention Act được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1991. Tuy
nhiên các sự kiện truy tố không được xẩy ra quá 10 năm.
Kết luận :
Điều quan tâm và phải truy tố tức khắc là những vi phạm ĐANG xẩy ra trong nước (các
vi phạm nhân quyền đối với mọi giới kể cả thiếu nhi và phụ nữ, các vụ đàn áp tôn giáo,
đàn áp người sắc tộc, đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, v.v…).
Vì sao cứ lôi kéo những "tội ác Cộng sản" xẩy ra bốn chục, năm chục năm trước, đã quá
thời hiệu, trong khi im lặng hay làm ngơ trước các tội ác, cũng của chế độ Cộng sản,
ĐANG xẩy ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam ?!
Không thể kêu gào "Truy tố tội ác Cộng sản" đồng thời với những lời công kích trên
Paltalk, hay bài viết tung lên Mạng Internet hằng ngày đánh phá các đoàn thể, tôn giáo
thuộc phe dân tộc, mà hậu quả thấy rõ chỉ làm phân hóa và ly gián Cộng đồng Người
Việt Hải ngoại. Dù lời công kích, bài viết hóa trang dưới mỹ từ "Chống Cộng".
Thực tế, các lối công kích hay bài viết như thế cho đến nay vốn xuất phát từ cơ quan
phản gián của Bộ Công an Hà Nội, chẳng hạn như A16 thuộc Bộ Công an, tương đương
với X15 Cục 2 Bộ Quốc phòng chuyên trách biên soạn tài liệu phản gián giả (thông tin
giả, tư liệu giả, hình ảnh giả, nhằm ly gián Cộng đồng người Việt hải ngoại và bôi nhọ,
vu hãm các nhà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ trong và ngoài nước, mà chúng ta
thấy phát hành thường trực trên Mạng qua một số Cây bút "chống Cộng" hay Trang
nhà "chống Cộng" hiện hữu tại Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi.
Không thể tiếp tục gọi kêu suông cho việc "Truy tố tội ác Cộng sản" hay gọi kêu "Đoàn
kết", khi bản thân các tay viết hay trang nhà nói trên chưa hề có một Hành Động Chống
Chia rẽ nào cả, chưa từng tham gia tố cáo Hà Nội trong các tội phạm hiện tại trên các
Diễn đàn thế giới.
Võ Văn Ái (Quê Mẹ, Paris)

***********



Ls Lưu Nguyễn Đạt

....trong Kết luận. Đa số người Việt hải ngoại là những người tỵ nạn cộng sản, từ 1954,
từ 1975. Và song song, cũng còn có rất nhiều người Việt đang tỵ nạn ngay trong nước.
Đa số không ai thù ghét đích danh cá nhân người cộng sạn, nhất là cá nhân người thừa
hành. Vì thật ra họ chỉ là người Việt Nam chả may bị lôi cuốn vào guồng máy ý thức hệ
sát hại, phá hủy con người, hủy hoại đất nước, phá sản dân tộc.
Kẻ thù của chúng ta không phải là con người bị lôi cuốn theo ảo vọng cộng sản, nhưng là
những kẻ chủ mưu, sáng suốt, lạnh lùng, lợi dụng “chủ nghĩa xã hội”, bịa đặt “thánh
giáo cộng sản” để tạo vốn liếng tư bản đỏ kếch sù, quyền thế võ đoán công an trị lớp
lang cho tập đoàn thống trị, vốn chỉ là một thiểu số ma quyền, vương giả, vua giả. Kẻ
thù chính của chúng ta là chủ nghĩa cộng sản vậy, kể cả cái gọi là chủ nghĩa xã hội trá
hình.

Chống cộng sản không ở chỗ đánh lộn tay đôi với họ, với người cộng sản [Có thể bị
"mang tiếng" là nồi da xáo thịt?]. Không phải ở chỗ mưu toan những cuộc xung kích
đấu khẩu thiếu văn hoá như họ. Cũng không phải có đắc ý tự hào chu toàn được vài kế
“chiến thuật” nhì nhằng, vô thưởng vô phạt. Được cũng như không.

Chống cộng là triệt để giải trừ căn bệnh và ý thức hệ cộng sản, là cả một chiến lược bền
bỉ của chính danh, chính nghĩa, của đạo làm người tử tế, “Đem Đại Nghĩa Thắng Hung
Tàn — Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo” như Nguyễn Trãi đã từng chỉ dẫn ông cha
chúng ta.

Nên muốn thắng cộng [gagner la guerre idéologique], chỉ có một cách duy nhất là ”Vượt
Cộng”: Tử tế hơn họ. Sạch sẽ hơn họ. Trong sáng, thực tài hơn họ. Rộng lượng bao
dung, côn  g bằng hơn họ. Thông minh, nghĩ xa và xây dựng đứng đắn, kết quả hơn
họ. Thượng tôn luật pháp hơn trò luật rừng của họ. Giúp dân có giáo dục, đạo đức, tử tế,
ấm no, hạnh phúc hơn công việc lừa lọc, gian dối toàn bộ của họ. Tự do, tự quyết, cầu
tiến và biết trách nhiệm hợn họ. Và nhất là không hề bán nước hại dân. Giản dị như vậy.

Do đó, chúng ta không thể a tòng, níu kéo “chế độ cộng sản” ung thư bất trị của họ, mà
phải cố gắng sớm giúp họ vượt khỏi chính gông cùm của họ, hay mời họ ra một thiên
đường khác. Hãy để nhơ bẩn lặng xuống, kéo nhau ra cống rãnh, hay bãi thải, thì dòng
nước Hồng mới trong lại, dòng Cửu Long mới có lực nuôi dưỡng đủ toàn dân, bằng gạo
thơm, bằng cá sạch.

Hãy về lại với con người hiền lành, tử tế trước đây của Đất Việt cao quý. Hãy gây dựng
tương lai vững vàng cho dân tộc, đáng trọng, đáng quý. Tương lai của những người dân
trong sáng, tự tin, tự hào, trong tầm tay và tấm lòng sạch sẽ, nhân từ của chúng ta, của
con cháu chúng ta, tại hải ngoại cũng như trong nước.

Vậy, xin đừng chắp nối những bàn tay dơ bẩn của kể bán nước hại dân. Bất kỳ ở đâu, từ
đâu.

TS- LS. Lưu Nguyễn Đạt

****
Ls. Nguyễn Thành, Coordinator “Justice & Peace for Paracel & Spratly Islands of
Vietnam”



Truy tố VC ra tòa án Quốc Tế, có đúng thời điểm không? Sep 23, '11 12:29 PM

Lời Thưa.- Bài viết dưới đây được thực hiện cho Đặc San Luật Khoa [phát hành vào dịp]
Hội Ngộ Mùa Thu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn-Huế-CầnThơ, do các CSVLK “trẻ”
tổ chức ở San Jose, California, Hoa Kỳ, vào ngày 16/10/2010 sắp tới.

Thật ra, đây chỉ là tóm lược một phần của một bài nghiên cứu khá dài do người viết
biên soạn ngay sau khi Toà Án Hình Sự Quốc Tế “thường trực” [International Criminal
Court =ICC] ra đời ngày 11/4/2002 và được báo chí ở Bắc California phổ biến hồi tháng
5 và 6/2002.

Gần đây, cùng với việc đưa đất nước đến chỗ nguy cơ trở thành Tây Tạng 2 của Trung-
Quốc, Việt-Cộng đang mưu toan giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung-Cộng qua
Luật Biển LHQ, việc đem các tội ác của Việt-Cộng ra trước Công Lý Quốc Tế lại được
nêu lên. [1]

Từ Sàigòn, ngày 22/8/2010 vừa qua một số cựu tù nhân chính trị lâu năm nhất tố cáo:
Cho đến nay, vẫn còn hàng trăm người bị giam cầm vô hạn định,

Khung hướng của Luật Pháp Quốc Tế hiện nay liệt kê các “tội bắt bớ, hành hạ, thủ
tiêu,… người đối lập” vào loại “tội ác nhân quyền” hay “tội ác chống nhân loại” và kẻ bị
cáo buộc “có thể bị đem ra xét xử bất cứ ở đâu" và “bị truy lùng đến tận cùng trái đất
để đem ra trước công lý."

Người viết xin được phổ biến rộng rãi bài viết vì những gì được nêu trong bài vẫn còn
nguyên gía trị và hữu ích đối với việc đem các tội ác của Việt-Cộng ra trước Công Lý
Quốc Tế, một phương cách khả thi “cứu nguy đất nước” trước hiện tình “Tổ Quốc lâm
nguy” hơn bao giờ hết.

Khuynh Hướng của Luật Pháp Quốc Tế

Sau Thế-Chiến 1939-1945, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế “ad hoc” Nuremberg và Tokyo [2]
được thiết lập để xét xử bọn chóp bu quốc-xã Đức và quân-phiệt Nhật, những kẻ đã gây
chết chóc và tàn tật cho nhiều triệu người trên thế giới. Khi hai Tòa Án này hoàn tất
nhiệm vụ cuối năm 1946, bốn Công Ước Quốc Tế về “chiến tranh” và “nhân quyền” ra
đời ở Genève với ước mong là các hành vi tàn ác man rợ sẽ không còn tái diễn nữa.
Nhưng cuộc chiến tranh lạnh giữa khối Tự Do và Cộng Sản lại tiếp diễn, kéo dài hơn
nửa thế kỷ và chém giết, thủ tiêu, tra tấn, tù đầy,... lại hoành hành tàn bạo khắp nơi và
thủ phạm không hề bị truy tố, xét xử ở bất kỳ Tòa Án nào.

Sau khi khối Cộng Sản tan rã [năm 1991] không còn tác yêu tác quái được nữa, cộng
đồng thế giới lại bắt tay vào việc thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế “ad hoc” Bosnia và
Rwanda để trừng trị các tội ác man rợ ở Âu và Phi-châu, thực hiện châm ngôn "ở đâu
có xã hội, ở đó phải có luật pháp" [ubi societas, ibi jus]. Và khuynh hướng quốc tế ngày
càng đòi phải có một Tòa Án Hình Sự Quốc Tế “thường trực” để xét xử những tội ác đối
với nhân loại, một tòa án quốc tế hữu hiệu có thẩm quyền tài phán bao trùm khắp nơi
mới có thể duy trì được “hòa bình, an ninh” thế giới, hai mục tiêu của LHQ.

Đó là lý do, tháng 6/1998, một hội nghị quốc tế qui tụ 4/5 hội viên LHQ và trên 800 “tổ



chức phi chính phủ” [non-governmental organization] hội họp ở trụ sở chi nhánh của
Hội Đồng Kinh Tế-Xã Hội [LHQ] ở Rome cùng với Tổng Thư Ký LHQ Kofi Anna để
bàn thảo việc thiết lập Toà Án Hình Sự Quốc Tế “thường trực” [ICC]. Ngày 17/7/1998,
121 nước tham dự hội nghị ký kết Quy Chế Rome thiết lập ICC nhưng ICC vẫn chưa ra
đời vì chưa đủ 60 nước phê chuẩn theo quy định. Trong khi đó, Toà Án Quốc Tế Bosnia
lại “dậm chân tại chỗ” và Toà Án Quốc Tế Rwanda thì “thất bại” hoàn toàn vì thiếu tài
chánh.

Thẩm phán Tây Ban Nha Baltasar Gapzon, nhà tranh đấu nhân quyền tích cực, không
thể kiên nhẫn được nữa khi tội ác nghiêm trọng xảy ra khắp địa cầu và tội phạm thì vẫn
nhởn nhơ. "Cuộc cách mạng xanh” của giới thẩm phán xảy ra: Ngày 16/10/1998,
Gapzon đã gây chấn động thế giới khi ký trát bắt giam cựu Tổng Thống Chile Augusto
Pinochet về các tội ác xảy ra trong thời gian cầm quyền [1973-1990] khi ông này đến
Anh, dẫn đến phán quyết “làm rung chuyển luật pháp quốc tế” của Tòa Tối Cao Anh.
Ngày 2/3/2000, kết thúc vụ án Pinochet, Toà Tối Cao Anh phán quyết: " Một nguyên thủ
quốc gia bị cáo buộc vi phạm nhân quyền có thể bị đem ra xét xử bất cứ ở đâu." [3]

Luật gia trứ danh Pháp Samuel Pisar trả lời phỏng vấn về phán quyết của Toà Tối Cao
Anh đã nói: " Sự đòi hỏi phổ quát ngày nay là những tội phạm chống nhân loại phải bị
truy lùng đến tận cùng trái đất, bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào có thể tìm ra chúng để
đem ra xét xử trước công lý." [4]

Tiếp theo, hàng loạt sự kiện xảy ra trên thế giới đã thể hiện sự hân hoan đón nhận phán
quyết lịch sử của Toà Tối Cao Anh hay “luật lý” của Thẩm Phán Gapzon. Năm 2002,
Toà Liên Bang Mỹ ở New York đã chấp nhận thụ lý vụ thân nhân sinh viên bị sát hại ở
Thiên An Môn ngày 8/6/1989 kiện Thủ Tướng Trung-Cộng Lý Bằng và ra phán quyết
khuyến cáo Tổng Thống Zimbabwe Magube phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân
“bị tra tấn, hành hạ” hay thân nhân các người “bị sát hại” bởi đảng cầm quyền của
Magube ở Zimbabwe, khi Lý Bằng và Magube đến New York họp Đại Hội Đồng LHQ
hàng năm với tư cách nguyên thủ một nước.

Ngày 24/4/2002, thẩm phán Gapzon cùng với một đồng nghiệp ngưòi Pháp yêu cầu Tòa
Án Anh cho phép thẩm vấn Kissinger, khi ông này đến diễn thuyết trước 2500 doanh gia
ở đại sảnh đường Royal Albert Hall, London, về những liên hệ của Kissinger với các tội
ác xảy ra ở Chile dưới thời Pinochet [1973-1990] và tuy Gapzon không thành công
nhưng đã khiến Kissinger phải bỏ dở buổi diễn thuyết và vội vàng về Mỹ.

Ngày 11/4/2002, Toà Án Hình Sự Quốc Tế “thường trực” đầu tiên của thế giới ra đời tại
trụ sở LHQ ở New York, sau khi được 10 nước phê chuẩn trong cùng một ngày, nâng số
nước phê chuẩn Quy Chế Rome lên 66, vượt quá số 60 quy định, và Toà Án có hiệu lực
từ ngày 1/7/2002. Cho đến nay, Toà Án Quốc-gia của Anh, Tây Ban Nha, Pháp,
Canada,… đều có thẩm quyền tài phán “quốc tế” như phán quyết của Toà Tối Cao Anh
trong vụ Pinochet.

Toà Án Quốc Tế và Tội Ác Việt Cộng

1. Tòa Án Hình Sự Quốc Tế “tạm thời”?

Ngày 25/5/1993, lần đầu tiên HĐBA ra Nghị Quyết thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
“tạm thời” [International Criminal Court “ad hoc” Bosnia] để truy tố nguyên thủ



đương quyền và 26 cộng sự viên về các "tội ác chống nhân loại" và "tội ác chiến tranh"
xảy ra trong phạm vi một nước, gồm đương kim Tổng Thống Liên Bang Nam Tư
Slobadan Milosovic, đương kim Tư Lệnh Quân Đội Nam Tư Dragoljub Ojdanic và
Tổng Thống Serbia, Milan Milutinovic, trong Liên Bang Nam Tư.

Công tố viên đầu tiên của Tòa Án này là bà Louise Arbour đã nổi tiếng thế giới khi ra
trát bắt giam đích danh Tổng Thống Milosovic và cộng sự viên về các “tội ác nghiêm
trọng” xảy ra trong lúc cầm quyền. Công tố viên kế nhiệm là bà Carla D. Ponte, trong
phiên xử khai mạc vào tháng 2/2002, tuyên bố: "Tòa Án này bắt đầu xét xử cựu Tổng
Thống Nam Tư với những cáo buộc về “tội diệt chủng” và nhiều “tội ác nghiêm trọng”
khác. Chúng ta sẽ được thấy nền Công Lý Thế Giới đang được tiến hành."

Ngày 11/4/2002, Quốc Hội Nam Tư đã hợp tác với Toà Án Quốc Tế Bosnia khi thông
qua đạo luật về dẫn độ, cho phép chính phủ Nam Tư bắt giữ và dẫn độ tới Tòa Án đang
diễn ra ở La Hague các tội phạm bị truy tố. Ngày 17/4/2002, hành pháp Nam Tư lệnh
cho các bị cáo tự nộp mình cho Tòa Án để đổi lấy quyền tại ngoại trước khi xét xử.

Tư Lệnh Quân Đội Ojdanic bị cáo buộc tội cưỡng bách dân Albania ra khỏi Kosovo để
dành riêng vùng này cho sắc dân Serb là người đầu tiên đến trình diện Tòa Án. Phó Thủ
Tướng Nam Tư Nikola Sainovic cũng bay sang Hòa Lan trình diện Tòa cùng với
Trưởng các trại giam vùng Bosnia, Momcilo Gruban, người bị cáo buộc về các tội tra
tấn, đánh đập, hãm hiếp tù nhân và làm chết nhiều người. Và chỉ vài giờ đồng hồ sau
khi Quốc Hội Nam Tư thông qua luật dẫn độ cho phép bắt giữ và dẫn độ các bị cáo, Bộ
Trưởng Nội Vụ Nam Tư là Vlajko Stojilkovic đã tự tử để tránh sự nhục nhã.

Trong 3 bản cáo trạng dầy gần 160 trang, Milosovic và cộng sự viên bị cáo buộc về các
“tội ác chống nhân loại” và “tội ác chiến tranh”, bao gồm các “tội lạm quyền", "tội tra
tấn, hành hạ thường dân vô tội", "tội tra tấn, ám sát, thủ tiêu, bỏ tù các nhà đối lập",
"tội cưỡng bách các dân tộc thiểu số phải rời bỏ nơi họ đang sinh sống,"… Theo cố Ls
Phạm Thanh Dân, từng hành nghề nhiều năm tại Paris, “tất cả các tội ác nghiêm trọng
của tập đoàn CS cầm quyền Hà Nội đối với dân tộc VN suốt bao năm qua là những tội
ác chống nhân loại và bất khả thời tiêu.” [5]

2. Tòa Án Quốc Gia có Thẩm Quyền “quốc tế”?

Thật ra, trước khi xảy ra phán quyết lịch sử ngày 2/3/200 của Toà Tối Cao Anh, toà án
một số nước đã có các phán quyết “nới rộng” thẩm quyền tài phán của Toà Án Quốc
Gia.

Vụ án Eichmann : Sau khi Tòa Án Quốc Tế ad hoc Nuremberg xét xử xong nhóm đầu
xỏ Quốc-Xã Đức vào cuối năm 1946, Tòa Án các nước vẫn tiếp tục truy nã và xét xử bọn
tội phạm Đức còn sót lại. Điển hình là Aldolf Eichmann, chuyên viên giết người của
Hitler, đã dùng lý lịch và thông hành giả lẩn trốn ở nhiều nước và sau cùng bị Do Thái
bắt ở Argentina. Ngày 11/12/1961, Tòa Án Quốc Gia Do Thái đã lên án tử hình
Eichmann về tội ác diệt chủng đối với dân Do Thái trong Thế Chiến II.

Qua vụ án Eichmann, Tòa Án Do Thái đã minh định 2 nguyên tắc quan trọng:

[a] Nguyên tắc "luật hình có giá trị hồi tố đối với các tội phạm nghiêm trọng." Khi
Eichmann phạm tội ác đối với dân Do Thái vào thời điểm 1939-1945, nước Do Thái chưa



ra đời. Do Thái ra đời vào ngày 14/5/1948 bởi Nghị Quyết của LHQ vào ngày 29/11/1947.
Do Thái ban hành “luật hình có hiệu lực về quá khứ" năm 1948 để trừng phạt nhóm
Đức Quốc-Xã lẩn trốn, chưa bị trừng trị.

[b] Nguyên tắc "lãnh thổ không giới hạn thẩm quyền của Tòa Án các nước đối với các
tội phạm nghiêm trọng" cũng được Tòa Án Do Thái căn cứ vào để ra phán quyết trừng
phạt Eihmann về các tội ác nghiêm trọng xảy ra ngoài lãnh thổ Do Thái gần 20 năm
trước.

Vụ án Noriego: Viện dẫn lý do gìn giữ kênh đào Panama theo hiệp ước Mỹ-Panama
[1978] và lý do bảo vệ công dân Mỹ, ngày 20/12/1989 Tổng Thống George Bush cho
quân đội Mỹ hành quân vào Panama bắt Tổng Thống Panama Manuel A. Notiego đem
về giam ở Florida. Năm 1992, Toà Liên Bang Mỹ ở Florida tuyên án phạt Noriego 30
năm tù về các “tội rửa tiền” và “tội buôn lậu ma túy."

Qua vụ án Noriego, Tòa Liên Bang Mỹ, ngoài sự công nhận nguyên tắc “lãnh thổ không
giới hạn thẩm quyền của Toà Án Quốc Gia đối với các tội ác nghiêm trọng” còn minh
định "tội rửa tiền” và “tội buôn lậu ma túy" là "tội ác nghiêm trọng" và “bị luật pháp
quốc tế trừng trị.”

Vụ án Pinochet : Ngày 16/10/1998, thế giới sửng sốt trước tin cựu Tổng Thống Chile
Augusto Pinochet bị Cảnh Sát Anh bắt giam tại London khi Pinochet tới đây nghỉ hè
theo lời mời của bà M. Thatcher, cựu Thủ Tướng Anh, bạn thân của Pinochet và Tổng
Thống Mỹ Ronald Reagan.

Người ký trát nã bắt quốc tế là thẩm phán Baltasar Gapzon đã cáo buộc Pinochet 35 tội
ác, trong đó có “tội ác diệt chủng, bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu đối lập”,… trong thời gian
cầm quyền ở Chile [1973-1990], với trên 3,000 người bị giết, hơn 1,000 mất tích, trong đó
có cả người ngoại quốc.

Toà Sơ Thẩm London quyết định Anh có thể dẫn độ Pinochet tới Tây Ban Nha một cách
hợp pháp. Trái lại, Toà Thượng Thẩm bác bỏ quyết định của Toà dưới và phán quyết
việc bắt giữ Pinochet là trái luật vì Pinochet được hưởng “quyền đặc miễn” truy tố. Nội
vụ lên Tòa Tối Cao Anh, gồm 5 vị Thẩm Phán chuyên nghiệp [như Tối Cao Pháp Viện
Mỹ] và ngày 2/3/2000, Tòa Án này phán quyết: "Một nguyên thủ quốc gia bị cáo buộc vi
phạm nhân quyền có thể bị đem ra xét xử bất cứ ở đâu."

Theo "tập tục pháp lý", Tòa Án có thẩm quyền xét xử Pinochet phải là một Tòa Án
Hình Sự Quốc Tế như Tòa Án xét xử Milosovic hay một Tòa Án Quốc Gia của Chile
mới có thẩm quyền tài phán. Nay, sau án lệ Pinochet, hầu như tất cả các Tòa Án Quốc
Gia trên thế giới đều có quyền truy tố và xét xử những tội ác nghiêm trọng như trường
hợp Pinochet.

Được tin Pinochet bị bắt ở Anh, các nạn nhân sống sót và gia đình các người bị sát hại
đã cùng với các nhà tranh đấu cho nhân quyền biểu tình rầm rộ ở Chile đòi dẫn độ
Pinochet đến Tây Ban Nha. Trong khi đó, Tổng Thống Chile Eduardo Frei và bà
Magaret Thatcher ráo riết vận động Anh phóng thích Pinochet, trả về nước để Pinochet
ra trước Toà Án Quốc Gia của Chile.

Về phần Pinochet, tuy phạm nhiều tội ác trong lúc cầm quyền nhưng đã được Tòa Án



Chile ân xá và được phong tước Thượng Nghị Sĩ trọn đời nên tin tưởng là sẽ được
hưởng quyền đặc miễn truy tố về trách nhiệm cá nhân trong lúc cầm quyền. Cuối cùng,
dàn luật sư danh tiếng biện hộ Pinochet đã cứu Pinochet khỏi bị dẫn độ vì lý do nhân
đạo, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phe bảo thủ Anh và bà Thatcher.

Theo giám định y khoa của 4 bác sĩ, Pinochet 84 tuổi bị bịnh tiểu đường, bịnh tim và
từng ngất xỉu 2 lần trong lúc bị giam ở London, bộ não bị chấn thương, chân phải gần tê
liệt,… không thể chịu đựng nổi thủ tục pháp lý lâu dài ở Tây Ban Nha.

Theo luật dẫn độ của Anh, Toà Án Anh không có quyền ra lệnh dẫn độ; quyền này và
quyền phóng thích thuộc về hành pháp Anh. Do đó, hành pháp Anh [lúc đó là Tổng
Trưởng Jack Straw] đã ra lệnh phóng thích và trả Pinochet về Chile vì lý do nhân đạo.

Các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và những người chống đối việc phóng thích
Pinochet biểu tình ở London để ngăn chặn chuyến bay chở Pinochet về Chile không
thành công vì tới trễ. Chuyến bay chở Pinochet của không lực Chile đã khởi hành, chỉ 2
giờ sau khi có quyết định phóng thích Pinochet, và không ghé bất cứ nước nào vì sợ bị
bắt lại, ngoại trừ một hòn đảo nhỏ thuộc Anh-quốc để tiếp tế nhiên liệu.

3. Tòa Án Hình Sự Quốc Tế “thường trực”? [ICC] [6]

Trước sự “chậm trễ” của Toà Án Quốc Tế “tạm thời” Bosnia và trước tình hình tội ác
diệt chủng, tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh,… ngày càng gia tăng, tháng 6/1998
một Hội Nghị Quốc Tế quy tụ 4/5 nước hội viên LHQ hội họp ở Rome cùng với ông
Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan bàn thảo việc thiết lập một Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
“thường trực” có thẩm quyền tài phán đối với tất cả các tội ác nghiêm trọng trên toàn
thế giới.

Sau 5 tuần lễ thảo luận, ngày 17/7/1998, 121 nước ký kết [signature] Quy Chế Rome
thiết lập một Toà Án Hình Sự Quốc Tế thường trực. Tuy nhiên, Quy Chế Rome chỉ có
hiệu lực khi được 60 nước phê chuẩn [ratification]; do đó Toà Án vẫn chưa hình thành.
Phải đến ngày 11/4/2002 Toà Án mới ra đời [và có hiệu lực từ 1/7/2002], sau khi được 10
nước phê chuẩn trong cùng một ngày, nâng số nước phê chuẩn Quy Chế Rome lên 66,
vượt quá con số 60 quy định. [7]

Vào ngày 17/7/1998, kết thúc hội nghị Rome, ông Annan tuyên bố: "Tòa Án Hình Sự
Quốc Tế thường trực đang hình thành nhằm cung cấp những gì từ lâu được xem là mắt
xích bị thiếu trong hệ thống pháp lý quốc tế để xét xử những tội ác liên quan sâu đậm
đối với nhân loại và những tội ác chiến tranh" và, theo Annan, "giấc mơ ấp ủ từ lâu về
một Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực nay được thực hiện."
Trách nhiệm cá nhân

Điều 1, Điều 25 và Lời Mở Đầu Quy Chế minh định:

[a] ICC có thẩm quyền xét xử các "cá nhân" vi phạm các "tội ác nghiêm trọng" quốc tế
quan tâm, quy định trong Quy Chế Rome;

[b] ICC có quyền xét xử "bổ xung" đối với các Tòa Án Quốc Gia.

Tức là:



[a] Nếu quốc-gia là chủ thể đi kiện hay bị kiện trước Toà Án Quốc Tế La Hague [1945]
thì cá nhân có quyền đi kiện hay bị kiện trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế [ICC] [ra đời
ngày 1/7/2002].

[b] ICC sẽ thụ lý nếu Tòa Án Quốc Gia liên hệ [bao che] không đem các "cá nhân" vi
phạm các "tội ác nghiêm trọng" ra xét xử hay xét xử nhưng trừng phạt không đúng
mức.

Trách nhiệm hình sự

Các Điều khoản khác trong Quy Chế Rome quy định:

[a] Phán quyết của ICC có "tính cách cưỡng hành" [chứ không thể "không thi hành"
như ICJ quy định được]

[b] Nguyên tắc “bất khả thời tiêu”: Điều 29 qui định nạn nhân không kiện được lúc này
thì sau này kiện lúc nào cũng được, không bị bất cứ "luật hạn chế thời hiệu" nào làm
mất đi tố quyền.

Tội ác nghiêm trọng

[a] Điều 5 minh định tổng quát các "tội ác nghiêm trọng" quốc tế quan tâm và trừng trị,
gồm: Tội diệt chủng [Crimes of Genocide]; Tội ác chống nhân loại [Crimes against
Humanity]; Tội ác chiến tranh [War Crimes]; Tội xâm lược [Crime of Aggression].

[b] Các Điều 6, 7, 8 giải thích và liệt kê các "tội ác nghiêm trọng" bị trừng phạt dài trên
6 trang giấy mà các "cá nhân" nạn nhân có thể kiện trước ICC.

Thẩm quyền tài phán

Điều 13 qui định ICC có thẩm quyền tài phán theo 3 phương cách:

[a] Do quốc gia hội viên khởi tố;

[b] Do HĐBA yêu cầu; hay

[c] Do Công Tố Viên của Tòa Án tự tiến hành điều tra; tức là: Công Tố Viên của ICC có
thể tự tiến hành điều tra và đưa ra ICC xét xử các tội ác nghiêm trọng do nạn nhân khởi
tố.

Kết luận.- Trong phạm vi một bài báo và nhiều điều không tiện nêu ra ở đây người viết
xin được kết luận bài viết như sau:

1. Rõ ràng là việc thiết lập một “Toà Án Hình Sự Quốc Tế “tạm thời” để xét xử bọn tội
phạm Việt-Cộng là một giải pháp khả thi mà HĐBA đã từng áp dụng ở Âu-châu, Phi-
châu và gần đây là Á-châu với bọn Pol Pot ở Cambodia và tội ác của bọn Milosovic,
Mabuge hay Pol Pot không thể nào so sánh về số lượng và thời lượng với các tội ác của
Việt-Cộng đối với đất nước và dân Việt trong gần một thế kỷ qua, kể từ khi Hồ Chí



Minh bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Pháp.

2. Việc đem bọn tội phạm Việt-Cộng ra trước các “Toà Án Quốc Gia có thẩm quyền
quốc tế” có phần

“đơn giản” và “hữu hiệu” hơn. Ngoài các vụ án tiêu biểu nêu trên, ngày 26/1/2010, Toà
Phá Án Paris đã thừa nhận “thẩm quyền quốc tế” của Toà Án Pháp khi cho phép toà
dưới thụ lý vụ vợ của ông Ung, cựu Chủ Tịch Quốc Hội Cambodia, kiện trước Toà Án
Pháp về việc chồng bà bị tra tấn và mất tích ở Cambodia trong thời gian từ 1975 đến
1979 mà trước đó Toà Thượng Thẩm Paris từ chối thụ lý.

3. Về giải pháp đem bọn tội phạm Việt-Cộng ra trước “Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
“thường trực” [ICC], Việt-Cộng là 1 trong số 6 nước [trên tổng số 198 hội viên LHQ]
chống việc thiết lập ICC vì biết chắc sẽ bị đem ra xét xử trước ICC về đủ thứ tội ác đối
với đất nước và dân Việt. Ngoài ra, theo Điều 4 Quy Chế Rome thì “ICC có thẩm quyền
trên lãnh thổ các nước hội viên và trên lãnh thổ nước không phải là hội viên với sự thỏa
thuận của nước này.”

Thế nhưng theo Điều 13 của Quy Chế thì “Công Tố Viên của Tòa Án có thẩm quyền tự
tiến hành điều tra và đưa ra ICC xét xử các tội ác nghiêm trọng do nạn nhân khởi tố.”
Khi Mỹ đe dọa rút chữ ký ra khỏi Quy Chế Rome vì sợ rằng các quân nhân Mỹ có mặt
khắp nơi trên thế sẽ bị đem ra ICC xét xử về hình sự, Barbara Crossette, bỉnh bút
chuyên về luật pháp của tờ New York Times nhận xét: “Dù Bush có rút chữ ký của Mỹ
khỏi Quy Chế Rome cũng thế thôi; sẽ không một nước nào được xem là ngoài thẩm
quyền tài phán của ICC. Trên lý thuyết, người Mỹ, từ hàng viên chức cao cấp nhất
trong chính quyền như Bộ Trưởng Quốc Phòng hay Ngoại Giao đến người lính Mỹ, đều
có thể bị truy tố về hình sự trước ICC.” [8]

Thẩm quyền giải thích và áp dụng luật là của Toà Án. Do đó, về giải pháp này, nạn nhân
nên nộp đơn khiếu tố với Công Tố Viên để ICC quyết định là hợp lý nhất.

LS Nguyễn Thành

Coordinator “Justice & Peace for Paracel & Spratly Islands of Vietnam”

Tài Liệu Tham Khảo

-Rome Statute of the International Criminal Court [ICC], United Nations, Original: English
and French.

-Ratify or Reject: Examining the US' Opposition to the ICC, Matthew A. Barett, 2000.

-International Human Rights law challenges to the new ICC, Yale Journal of International
Law, 2001.

-The American Political Dictionary, Plano and Greenberg, Ninth and Tenth Edition.

Chú thích



[1] Cựu HQ Tr. tá QLVNCH Vũ Hữu San, tác gỉa “Địa Lý Biển Đông với Hoàng Sa Trường
Sa,” sau khi đọc hồ sơ Hà Nội nộp LHQ ngày 6 và 7/5/2009 đã nhận xét: “Hà Nội đã lùi bước
khi vẽ hải-đồ nộp LHQ. Dân chúng VN đừng bao giờ nghe chúng nói, hãy nhìn những gì
chúng làm. Nếu xem hải-đồ Hà Nội vẽ để nộp LHQ, chúng ta sẽ thấy: 3/4 biển Hoàng Sa nằm
trong hải-phận Trung-quốc; VN chỉ còn 1 đảo độc nhất là Tri Tôn, trong số hơn 100 đảo của
nhóm Hoàng Sa; 4/5 biển Trường Sa không còn nằm trong hải phận VN. VN chỉ còn đảo
Trường Sa nổi và 2 đảo chìm, trong số trên 100 đảo nổi và chìm của nhóm Trường Sa.”

Vẫn theo chuyên gia về Biển Đông Vũ Hữu San: “Hà Nội đã công khai vẽ hải đồ và chính
thức nộp LHQ. Từ nay, VN cãi gì ngược lại về hải phận cũng không được. Hà Nội tuyên bố
sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề Biển Đông và thời gian sắp tới hai bên “cùng bàn bạc,
đàm phán, phân định biên giới Biển.” Khi đó, Trung Quốc sẽ dùng hải đồ mà VN đã nộp
LHQ để đàm phán thì số phận Hoàng Sa Trường Sa coi như xong!”

[6] Xin đừng nhầm lẫn ICC với ICJ [International Court of Justice], thường gọi là Toà Án
Quốc Tế La Hague, do LHQ lập năm 1945, để phân xử tranh chấp giữa các nước hội viên
LHQ. Quy Chế của Toà này quy định: Một bên tranh tụng có quyền “không thi hành” phán
quyết của ICJ, dù chính nước này tự ý nhờ ICJ phân xử.

Vì thế, vai trò tài phán của ICJ chỉ là con số “0” và giới luật gia quốc tế cho rằng ICJ không
phải là tòa án đúng với nghiã của nó mà chỉ là một "ủy ban trọng tài" trong đó hai bên tranh
chấp có quyền không thi hành quyết định của trọng tài. Thế giới mất tin tưởng vào ICJ, nhất
là từ khi xảy ra 2 vụ án sau đây, đều liên quan tới Mỹ.

-Vụ án 1: "U.S. v. Iran" (1980). Sau "cách mạng" 1979 ở Iran, bang giao Mỹ-Iran căng thẳng.
Đầu 1980, Iran bắt nhân viên ngoại giao Mỹ ở Iran làm con tin. Mỹ kiện Iran trước ICJ [dù
Mỹ không công nhận ICJ]. ICJ ra phán quyết buộc Iran thả con tin Mỹ, Iran từ chối không thi
hành phán quyết của ICJ. Mỹ bó tay và sau đó phải tìm giải pháp bằng con đường ngoại giao
thương thuyết.

-Vụ án 2: "Nicaragua v. U.S." (1984). Năm 1984, Nicaragua kiện Mỹ trước ICJ đòi bồi
thường thiệt hại vì CIA [Mỹ] đã yểm trợ vũ khí, tiền bạc, kích động các cuộc nổi loạn và tổ
chức gài mìn ở các hải cảng của Nicaragua. ICJ ra phán quyết chấp thuận yêu cầu của
Nicaragua và Mỹ không thi hành trước sự chỉ trích dữ dội của nhiều nước trên thế giới].

[7] Theo Justice Sans Frontières, 6 nước chống ICC là Trung Cộng, Ấn, Pakistan, Indonesia,
Iraq và Việt Nam; 21 nước không có ý kiến và 12 nước không bỏ phiếu. Trung Cộng sợ sẽ bị
kiện vì vấn đề Tây Tạng. Ấn Độ và Pakistan chống vì không thành công khi đòi ghi vào Quy
Chế Rome “có vũ khí nguyên tử” là “tội ác nghiêm trọng.” Indonesia có vấn đề Đông Timor,
Iraq có vấn đề người Kurk và Việt-Cộng thì lu bù vấn đề. Mỹ lúc đầu chống, sau nghe khuyến
cáo của cựu TT J. Carter đã ký Quy Chế Rome vào cuối nhiệm kỳ của TT Clinton.

Theo Hiến Pháp Mỹ, các hiệp ước quan trọng do Tổng Thống [hay đại diện] ký với nước
ngoài phải được Thượng Viện chấp thuận [với tỷ lệ 2/3] mới có giá trị. Đầu năm 2001, hành
pháp Bush tuyên bố: "Nó (Quy Chế Rome) sẽ không bao giờ được đưa ra trước Thượng Viện
để phê chuẩn" và phía lập pháp thì tìm mọi cách để ngăn chặn việc thiết lập ICC với lý do
"bảo vệ quân nhân Mỹ gìn giữ hoà bình có mặt khắp thế giới.”

Hạ Viện [Cộng Hoà] Mỹ còn thông qua luật “American Service Members' Protection Act”



nhằm ngăn chặn việc Mỹ tham dự vào hoạt động của ICC, cản trở các nước phê chuẩn Quy
Chế Rome và ủy quyền cho hành pháp được xử dụng các biện pháp cần thiết để can thiệp cho
công dân Mỹ hay đồng minh bị giam giữ bởi ICC.

Thật ra, lý do "bênh vực các quân nhân Mỹ" hoàn toàn không có cơ sở. Vì Quy Chế Rome
minh định rõ ràng ICC sẽ "không nhận xét xử khi Toà Án Quốc Gia liên hệ đang điều tra hoặc
truy tố, trừ khi Toà Án Quốc Gia liên hệ không chịu điều tra hay truy tố các tội ác hay truy tố
nhưng trừng phạt lấy lệ."

[8] “Bush appears to be removing the signature of the US from the treaty creating it. Even so,
no country is deemed to be outside the court's jurisdiction. In theory, any American, from a
high-ranking official like the Secretary of Defense or State to a soldier in the field, could be
accused of a crime.” [War Crimes Tribunal Established, Barbara Crossette [NY Times], San
Jose Mercury News, April 12, 2002]
( hêt trich dân )

*****

Muoi Phuong : Làm sao để khởi động 1 cuộc cách mang theo Gene Sharp

Xin các bạn cho phép tôi đưa nơi đây cái vidéo nói về cách thức "Làm sao để khởi động 1
cuộc cách mạng" theo Gene Sharp :

https://www.youtube.com/watch?v=M_dNiQrRAaI

(hết trích dẫn)

****************

Hiến Pháp và Nhân Quyền

LS Lê Trọng Quát

Paris, tháng 3, 2015

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/HIEN_PHAP_VA_NHAN_QU
YEN.100170335.pdf

************

Xin ghi lại thêm một bằng chứng bảo vệ biển đảo, lảnh thổ, chủ quyền quốc gia VN của
phe phản chiến VN từ nhiều năm nay :

Các tài liệu sau đây đã được phe phản chiến VN phát tán đi khắp nơi, để khởi động
phong trào bảo vệ biên cương, biển đảo cho VN :

-Học thuyết Estoppel và Công hàm Phạm Văn Đồng-TP Sửu Nguyễn

Bài viết trích từ trang mạng"aihuuluatkhoa.com" :

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/HIEN_PHAP_VA_NHAN_QUYEN.100170335.pdf


HOC THUYET ‘ESTOPPEL’ VA CONG HAM PHAM VAN DONG :

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Hoc_thuyet_estoppel_va_Cong
_ham_Pham_van_Dong.203161315.pdf

************

ĐẤU LÝ ĐẤU PHÁP VỚI BẮC KINH

Tại Đông Hải Luật Pháp và Địa Lý là hai kẻ thù của Trung Quốc

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống
Chủ Tịch Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/%C4%90%E1%BA%A4U_L%
C3%9D_%C4%90%E1%BA%A4U_PH%C3%81P_V%E1%BB%9AI_B%E1%BA%AEC_K
INH.16231810.pdf

************

Tiếp Theo Bản Tường Trình Về Công Pháp Quốc Tế

BÌNH GIẢI VỚI ÔNG TẬP CẬN BÌNH
VỀ TRUNG QUỐC SỬ LIÊN QUAN ĐẾN HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG
ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/B%C3%8CNH_GI%E1%BA
%A2I_V%E1%BB%9AI_%C3%94NG_T%E1%BA%ACP_C%E1%BA%ACN_B%C3%8C
NH_V_%E1%BB%80_TRUNG_QU%E1%BB%90C_S%E1%BB%AC.135101105.pdf

************

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
VÀ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ
Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG
ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/B%E1%BA%A2O_V%E1%B
B%86_CH%E1%BB%A6_QUY%E1%BB%80N_QU%E1%BB%90C_GI_1.279234357.pdf

*********

VÔ PHÚC ĐÁO TỤNG ĐÌNH

VỀ VỤ TRANH TỤNG BENIGNO AQUINO KHÁNG TẬP CẬN BÌNH.
Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Hoc_thuyet_estoppel_va_Cong_ham_Pham_van_Dong.203161315.pdf
http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Ä�áº¤U_LÃ�_Ä�áº¤U_PHÃ�P_Vá»�I_Báº®C_KINH.16231810.pdf
http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Báº¢O_Vá»�_CHá»¦_QUYá»�N_QUá»�C_GI_1.279234357.pdf


http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/V%C3%94_PH%C3%9AC_%
C3%81O_T_NG_%C3%8CNH.187184228.pdf

**************

Muoi Phuong-Web.thegioinguoiviet- Người Khmer Krom đòi Nam Bộ là "vô lý"-
Nguyen van Huy

Xin các bạn vui lòng cho tôi gửi nơi đây tài liệu quan trọng về vùng đất Nam bộ mà Khmer
Krom cứ biểu tình đòi lấy vì họ cho rằng của họ !
Tài liệu nầy hiếm có vì tác giả Nguyễn Văn Huy là giáo sư Nhân chủng học của một vài đại
học tại Pháp , để dành cho các thế hệ mai sau có thêm tài liệu lịch sử về vùng đất Nam bộ VN:

Người Khmer Krom đòi Nam Bộ là 'vô lý'

Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy
Gửi cho BBC từ Pháp - thứ tư, 17 tháng 9, 2014

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/TAI_LIEU_VE_VUNG_DAT_
NAM_BO.219233511.pdf

*************

Mười Phương- mục Cuộc đối đầu với bọn bành trướng Trung Quốc - Web. Thế giới người
Việt

Cảnh giác cao độ âm mưu cướp nước của Trung Quốc:

"Nơi nào có dấu vết, vết tích của Trung Cộng thì nơi đó là đất của Trung Cộng " !!!! Đó là lập
luận của Trung Cộng, và Trung Cộng dùng lý luận đểu nầy để chiếm phần đất dọc theo biên
giới Việt Trung , thể hiện, thực hiện xong, qua các hiệp định biên giới, biển đảo mà CSVN đã
phải ký với Trung Cộng từ trước tới nay ....thí dụ như, theo chính sách vở của VC viết, Trung
Cộng làm giùm CSVN đoạn đường sắt từ biên giới Việt Trung vào sâu trong lảnh thổ VN 300
mét , sau đó, Trung Cộng nói rằng biên giới của nước họ nằm sâu trong lảnh thổ VN ít nhất là
300 mét, ngòai lý luận lưu manh đó, còn những âm mưu khác như, TC đêm đêm cho lính TC
nhổ cột mốc biên giới Việt Trung cắm sâu vào nội địa Việt Nam , đêm đêm mang xác chết
ngưới Tàu chôn sâu vào lảnh thổ VN, cho dân Tàu lấy chồng , lấy vợ VN, lập đền thờ đủ loại
trên lảnh thổ VN ....để 100 năm sau, nó "hù" "bịp" « lật lộng » .... nói rằng, "nơi nào có xương
xẩu ba tàu , nơi nào có đình chùa miếu tượng....ba tàu, thì nơi đó là đất của ba tàu !!! ......" khi
lập đền thờ, miếu, đình ....TC lấy cớ tôn giáo , thần linh..ra để qua mắt , để bịp dân VN, nhà
cầm quyền VN , và quốc tế , để che đậy ý đồ cướp nước VN của TC thôi....
Khoa học tự nhiên có nói rằng, những con người, từ lúc tượng hình, cho đến tuổi trưởng thành,
nếu sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, nhất là thiếu chất đạm động vật, thì lớn lên, trở
thành, hầu như, đại đa số, chỉ là những tên khôn vặt, lưu manh, gian xảo , bần tiện ....
Nếu tình trạng thiếu dinh dưỡng, nhất là đối với chất đạm động vật , như vừa trình bày, đã xẩy
ra cho gần cả một dân tộc, thì dân tộc đó , đại đa số lưu manh, bần tiện ...và, nếu, vô phúc,
đám lưu manh đó lại nắm được quyền lực ....thì, đó là tai họa cho dân tộc đó, và , cho cả nhân
loại .....

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/VÃ�_PHÃ�C_Ã�O_T_NG_Ã�NH.187184228.pdf


Kết quả, hậu quả đó, ngày hôm nay, mọi người đang chứng kiến, chịu đựng , nguyền rủa ,
chống trả .....

(hết trích để dẫn chứng)

**************

Tóm lại , kể từ ngày 30/4/1975, con đường mà phe phản chiến VN đã, đang, và sẽ tiếp tục đi ,
đến đích của con đường đó, là tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết, một Việt
Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ, vinh quang, thịnh vượng, ấm no, công bằng , bác ái,
hạnh phúc… có phải đó cũng là con đường, cũng là mục đích cuối cùng của phe quốc gia,
VNCH, đang tiến đến hay không ?

Phe phản chiến VN đã đi, và, cũng sẽ tiến đến mục tiêu mà hầu hết, tất cả mọi người Việt
Nam chân chính mong muốn, và hành động, để đạt được, mà không cần súng đạn, không cần
đến sinh mạng của đồng bào VN để đoạt được mục tiêu đó ?!

“Phải trải nghiệm qua những cuộc chiến khốc liệt rồi hãy nói hoà bình quí , hay tự do dân chủ
quí hơn”, khi mà, chưa được hưởng tự do dân chủ vĩnh cửu, đã rơi vào cõi chết , vì, cuộc
chiến đó chỉ là một trò bịp của các thế lực quốc tế đối với cả dân tộc VN, họ, các thế lực quốc
tế, kẻ thì lợi dụng xương máu của dân tộc VN cho quyền lợi của họ, kẻ thì lợi dụng chính
xương máu của dân tộc VN để đạt được ước mơ thống trị Việt Nam mà họ đã theo đuổi hàng
ngàn năm nay….

Lời nói của những người may mắn, những người lớn lên , những người được sống trong một
xã hội hoà bình, thịnh vượng, và chính họ cũng có cái may mắn thành đạt, trong cuộc sống
thanh bình, tiện nghi … , ở các quốc gia tân tiến, thì những nhận xét của họ, những lời nói tự
do, dân chủ quí hơn hoà bình đó của họ, không có giá trị thực tiễn !

Phe phản chiến VN đã nhận thấy rằng :

VNCH miền Nam cần phải có viện trợ Mỹ mới tồn tại, mà, một phần lãnh đạo và chính khách
Mỹ muốn dùng viện trợ cho VN để viện trợ cho Do Thái, theo nhiều tài liệu đã nói rõ, như
trong tài liệu « Khi đồng minh tháo chạy » của Nguyễn Tiến Hưng, trong khi CSVN, do
CSQT dựng lên , qua lời của Hồ Chí Minh nói, sẽ dùng xương máu dân Việt , đến người Việt
Nam cuối cùng, để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản của họ, vì vậy, sớm muộn gì, phe VNCH
miền Nam cũng thua, theo tinh thần của những tài liệu liên quan đã được giải mã, công bố,
trình bày trên các phương tiện truyền thông… biết thua rồi mà vẫn cứ tiếp tục bắt buộc dân
tộc đi vào chỗ diệt vong thì đó có phải là những hành vi, những tư tưởng, đáng ca tụng , đáng
thực hiện hay không ? Nếu những người VN của cả hai miền Nam Bắc đã chết vì cuộc chiến
nầy, được biết rõ thực chất của cuộc chiến VN, một cuộc chiến vô nghĩa, vô ích, vô lý bị quốc
tế lừa bịp, lợi dụng xương máu của cả dân tộc VN cho lợi ích , cho tham vọng của các cường
quốc đó,, , như vừa nói trên, và kết quả sẽ đạt được, tức là CS sẽ toàn thắng, thì, những người
VN đã chết và gia đình họ, có chấp nhận tham chiến để lảnh cái chết cho mình, cho thân nhân
của mình hay không ?



« Muối xát lòng ai nấy mặn mòi ! » ….và , ngay cả những người bị xát muối, chưa chắc đã có
thể diển tả hết được nỗi đau xót nơi lòng họ, nơi thân xác họ … vì « văn chương chỉ là những
dòng chữ chết, nó không thể nói lên được hết, những gì lòng người muốn nói ! » …

Xin trích dẫn lại một phần, từ bài viết « Bức điện tín đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt »,
của Đỉnh Sóng, vừa nêu trên : « Tuy nhiên, nếu nhìn vào toàn cục vấn đề và căn cứ trên
những tài liệu, dù là hiếm hoi, được chính phủ Hoa Kỳ bạch hóa về những cuộc đi đêm mà
Washington đã tiến hành với Bắc Kinh nhằm bán đứng Miền Nam hay thậm chí cả Việt Nam
cho Trung Quốc dưới sức ép và đồng lõa của tập đoàn Do Thái và cộng sản quốc tế để đổi lấy
quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc, về chủ trương đánh Cộng Sản nhưng
không được thắng, v.v... thì bức điện tín đầu hàng vô điều kiện nói trên không hẳn là bịa đặt.
Nhưng tại sao Bắc Việt đầu hàng mà Mỹ vẫn tiếp tục đánh? Theo thiển ý của chúng tôi, đầu
hàng với Mỹ không thành vấn đề; đầu hàng với Trung Quốc mới là mục tiêu tối hậu của cả
Mỹ lẫn Tàu. Ở điểm nầy, vì muốn có được những quyền lợi với Trung Cộng, Mỹ ra sức phục
vụ quyền lợi của Bắc Kinh trước đã, nghĩa là giúp Bắc kinh thôn tính Việt Nam thông qua
Đảng Cộng Sản VN và trên xương máu dân tộc VN ở cả hai miền. Cũng ở điểm nầy người ta
mới thấy Chiến Tranh VN là cơ hội bằng vàng để đế quốc Tàu tiếp tục giấc mộng thôn tính
Việt Nam sau hơn ngàn năm không thực hiện được. Cả Mỹ lẫn Tàu đã đạt được mục tiêu
chung sau những cuộc không tập B52 kéo dài….. »

Đối với Hàn Châu, đó là một cuộc nội chiến ,và, cũng là « một cuộc chiến tranh mà các cường
quốc đã tiến hành thông qua những xác chết chồng chất của người Việt Nam, để bảo vệ, để
bành trướng chủ nghĩa của họ, để mưu đồ cho quyền lợi của họ, để thực hiện giấc mơ thống
trị đất nước VN … », trong bối cảnh nhân dân VN mang khát vọng mưu cầu ấm no, hạnh
phúc, độc lập, tiến bộ, vinh quang …

https://www.youtube.com/watch?v=68xdn4GS77s

(Môt mai gia tu vu khi-Thai Thanh)

Thời gian qua, có những lời kêu gọi « quên hận thù, hoà giải dân tộc, để cùng nhau xây dựng
đất nước giàu mạnh, và bảo vệ sự độc lập, vẹn toàn lảnh thổ … »

Hàn Châu đã chán đọc những tài liệu chưởi rủa nhau giữa những người thua và thắng cuộc,
trong các lời kêu gọi nầy, có một điều Châu không thể đồng ý hết, là bắt tay nhau, quên quá
khứ, quên cả những món nợ mà kẻ thắng cuộc đã và đang làm, đang giữ. VC đã chà đạp,
cướp đoạt…nhân quyền, dân quyền, sinh mạng, tài sản của đồng bào họ, đã buôn dân bán
nước ....thế rồi, bây giờ ...thôi, huề cả cho anh em nhờ à ?!

Không ! nhưng, không phải tất cả, mà, chỉ những tên VC phạm tội đó, phải trả lại những gì
họ đã cướp đoạt ...dù họ có trả hết những vật chất mà họ cướp đoạt của đồng bào họ, của đất
nước họ, thì chưa phải họ hết nợ với những nạn nhân của họ, đó là món nợ họ đã gây những
khổ đau tận cùng cho nạn nhân của họ...những điều nầy , họ phải làm bằng cách nào để xóa
hẳn nơi lòng của nạn nhân của họ ????



Người ta mang chuyện quân đội Bắc Mỹ, sau khi chiến thắng quân đội Nam Mỹ, đã cư xử với
bên thua cuộc một cách anh hùng, quân tử …không trả thù, trái lại, còn giúp đỡ bên thua cuộc
trở về quê quán, an cư lạc nghiệp. Điều nầy, chính CSVN đáng lẽ ra, nên noi gương theo, nhất
là, theo tinh thần của Hiệp Định Paris 1973 mà VC đã cam kết và ký kết : « Hiệp Định Paris
là hiệp định chấm dứt Chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ,
Việt Nam Cộng Hoà, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng
hòa Miền Nam Việt Nam ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Điều 11:

Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ:

– Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân
biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự
do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…”

…Nhưng, trái lại, họ đã trả thù một cách khốc liệt đối với bên thua cuộc. Cho nên, đối với
những tên CSVN phạm tội, thì chế độ Tân VN không thể áp dụng thái độ anh hùng, quân tử
đó được, vì sao ư ?

Vì, quân đội bắc Mỹ không có cướp đoạt tài sản của nhân dân Nam Mỹ, không có đày đọa
những kẻ đã hợp tác với chính quyền và quân đội Nam Mỹ ...trong chiến tranh, hai bên cùng
bắn giết nhau, ngưng tiếng súng, hai bên có thể quên quá khứ dễ dàng hơn....

Với Hàn Châu, những tên VC phạm tội phải được pháp luật trừng trị xứng đáng, chứ không
thể bắt tay huề vốn, sau khi mình đã tàn sát và cướp đoạt của người ta tất cả, từ sinh mạng đến
tài sản ...

Chính Thượng Đế cũng đã phải có luật Trừng phạt những kẻ phạm tội, cho nên, mới có kẻ thì
giàu sang, sung sướng, người thì tàn tật , phế nhân ....,

Và Đức Phật cũng nhìn nhận, khuyên nhủ con người đừng làm ác, vì sẽ bị trừng phạt bởi cái
nghiệp của họ....

Hàn Châu chỉ cảm thấy yêu quê hương, yêu đồng bào, thương đồng loại, H.Châu tưởng mọi
chuyện trên đời đều giản dị, dễ dàng, thành thật, nhân hậu …

H.Châu được sinh ra đời với một tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn, chỉ quanh quẩn trong tháp
ngà lý tưởng của mình, tưởng mọi người cũng như mình, cũng nghĩ như mình, hành động như
mình. Những ngày mới lớn, Châu đã hằng mơ ước có được một người yêu như Dũng trong
cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, người con trai dám bỏ tất cả để đi tìm những gì
cao đẹp cho tổ quốc, cho dân tộc ...

NGHẸN NGÀO



Tác giả: Thương Hà

Con đã sinh ra lầm sông núi
Nên bây giờ có tới hai quê hương
Hay tại con đã nặng tình non nước
Để năm dài phải sống kiếp tha phương

Mẹ biết không
Trong con đang có ngàn nỗi nhớ
Nhớ mẹ hiền, phố cũ, bóng chiều sương
Nhớ đèn đêm lung linh màn mưa bụi
Con âm thầm đếm từng bước cô đơn
Nhớ trưa hè ngồi trông nắng đỗ
Nghe dạt dào lá úa khóc cành thương

Con lớn lên trên giang sơn khói lửa
Một Việt Nam tàn phá một Việt Nam
Nghe xót xa về ray rứt tâm can
Con ao ước quê mình thôi tan tóc

Con lặn lội khắp sông hồ Nam Bắc
Để cùng tìm nguồn hạnh phúc ấm no
Cho muôn người một đời sống tự do
Công bằng, thanh bình và bác ái

Đã bao năm con lạc loài đây đó
Quên đời mình như một kẻ lưu vong
Ôm ngậm ngùi, thương tiếc, nhớ mong
Và nhìn lại quê hương
Vẫn một Việt Nam nghèo đói …
…………………

https://www.youtube.com/watch?v=L8PEqnfgDSY

Mấy ngày, sau 30/4/1975, bị kẹt ở Hậu Giang, H.CHâu lò dò ra bến xe đò để đi về Sài Gòn
với gia đình, vừa ra khỏi nhà được vài bước, một chiếc xe Honđa chở đôi dừng lại trước mặt
Châu, cả hai đều mặc thường phục , có lẽ là mấy tên du kích, anh ngồi phía sau đứng xuống,
hỏi Châu:

- Nhà chị ở đâu ? Tại sao chị ăn bận như vầy ?

- Chị về thay quần đi, hông tui bắt chị bây giờ !

Hàn Châu rất ngạc nhiên, hỏi :

- Tôi ăn mặc làm sao mà phải về thay quần ? Nếu không thay thì anh bắt tôi ?

http://poem.tkaraoke.com/11562/Thuong_Ha/


Hắn đáp :

-Tại sao chị bận cái quần có thêu mấy cái ngôi sao đỏ ở phía dưới ống quần ?

Hàn Châu nỗi sùng, hỏi lại, bằng giọng gay gắt :

- Ai nói với anh là tôi bận quần như vậy thì bị bắt ?

- Ban Quân Quản !

- Anh đi với tôi đến ban Quân Quản để hỏi coi có đúng như anh nói không !

Đến lúc đó, tên ngồi phía trước xe Honđa mới mở miệng :

- Thôi mày ! lên xe đi !

Hàn Châu tiếp tục đi đến bến xe đò .

Chiếc xe đò hôm đó đầy khách, lúc Hàn Châu tới thì chỉ còn hai chỗ ở đường đi nằm giữa hai
dãy ghế, tên lơ xe xếp Châu ngồi ở đó với một cô khách nữa .

Xe chạy tới địa danh Cây Lậy, nằm ngay bên quốc lộ 4, thuộc tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh tỉnh
Cần Thơ, nơi mà, trước 30/4/75 , nổi tiếng về những ổ du kích Việt Cộng, chuyên môn gài
mìn, giựt mìn, cho nổ những chiếc xe nhà binh của lực lượng quân sự Việt Nam Cộng Hoà ,
có khi, cả xe đò và xe thường dân cũng bị dính mìn tan xác , vừa đến đấy thì bị 2 tên du kích
chân lại, chúng leo lên xe, dáo dác nhìn lên nhìn xuống , nhìn qua nhìn lại, rồi, bỗng dưng,
bọn hắn chỉ mặt Hàn Châu và cô khách trẻ ngồi bên cạnh, bảo :

- Hai chị nầy leo xuống xe !

Hôm đó, Hàn Châu mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ, và cô khách trẻ kia cũng mặc chiếc áo màu đỏ !

Bọn chúng chỉ Hàn Châu , hỏi:

- Chị kia ! tại sao chị bận quần ống loa ?

Hàn Châu hỏi lại :

- Vậy chớ ống quần phải rộng bao nhiêu thì luật của cách mạng mới cho phép ?

Bọn hắn lại hỏi Hàn Châu tiếp :

- Chị đi đâu ?

- Tôi đi về Sài-gòn !

- Chị làm gì ở Cần Thơ ?

- Tôi làm luật sư !

Bọn chúng hơi do dự một chút, rồi nói:



- Thôi, hai chị lên xe đi !

- Hồi sáng tới giờ tụi tui đã cắt mấy chục cái quần ống loa rồi đó !

Hàn Châu chợt thấy nản, nàng nghỉ thầm :

-Thấy mẹ rồi ! Mấy cha nội cách mạng nầy chắc không giống Dũng trong Đoạn Tuyệt của
Nhất Linh rồi !!!

Hàn Châu thở dài, cảm thấy buồn mênh mông ....

Cũng còn đường quốc lộ 4 , cũng là hành trình xuôi ngược nầy, nhưng, trước kia, Hàn Châu
có nỗi buồn khác, một niềm khát vọng khác, bây giờ .. nàng nghe như có chút gi thất vọng
đang len lỏi vào lòng ....

Ít hôm sau khi trở về Sài Gòn, một buổi sáng, H.Châu cùng các bạn bè trong thành phần được
mệnh danh là thứ ba , đến 1 trụ sở cũ của cơ quan USAID, nằm trên đường Hai Bà Trưng cũ,
để gặp phía đại diện chánh quyền cách mạng thành phố mang tên là Hồ Chí Minh, mục đích
của buổi gặp gỡ ấy là để yêu cầu phía cách mạng giao trụ sở đó cho nhóm thành phần thứ ba
này làm cơ sở hoạt động của nhóm.

Nhưng , khi bà N.B.T., đại diện cho nhóm ngỏ lời yêu cầu, thì được ông M.C. T. , đại diện
chính quyền cách mạng , trả lời:

Chị T. , bộ chị còn tính chống lại chúng tôi sao ? Bây giờ không còn thành phần thứ hai thứ
ba gì nữa cả !!!

- ... !!!

Tất cả nhóm đều ngỡ ngàng, nhìn nhau , im lặng, rồi lặng lẽ giải tán .

Chắc mọi người trong nhóm khi nghe câu trả lời của ông M.C.T. , họ đều chợt

có cảm nghĩ … « giao du lầm tướng cướp ! ».

Hôm đó, trước khi chia tay trở về nhà, bà NBT đã nói với Hàn Châu rằng, « mình phải hợp
tác với họ, trong vấn đề xây dựng lại đất nước, làm cho họ tin mình, khi họ đã tin mình rồi, thì
mình làm những điều mình muốn… »

Rồi, Hàn Châu lại phải tham dự mấy ngày học tập cải tạo dành cho đám trí thức mà cộng sản
Việt Nam cho rằng thuộc loại không có nợ máu với nhân dân như đã kể trên .

Trong khi đó thì cậu em trai út của nàng , vốn là một sĩ quan cảnh sát, vừa tốt nghiệp ngành
cảnh sát không bao lâu thì đến ngày miền nam Việt Nam sụp đỗ, cũng được lệnh của uỷ ban
quân quản gọi đi học tập cải tạo .

Thông báo thì nói rằng đi một tháng thôi, nhưng thực tế, có người đi mãi nhiều tháng vẫn
chưa thấy trở về ....



Theo lời kể của nhiều người, thì, ngoài vấn đề chết vì đói, lạnh, bệnh tật …những người tù cải
tạo còn chết vì bị hành hạ, giết chốc, dưới những hình thức rất tinh vi, như cán bộ cs trại tù
bắt tù cải tạo đào ao nuôi cá, khi các anh em tù nhân cải tạo nầy đào lên được bao nhiêu đất
thì theo lệnh cán bộ trại, cứ hất lên miệng ao, và cứ tiếp tục đào sâu vào vách ao, rồi, đến một
lúc, phần vách ao đã lõm sâu vô, mặt đất phía trên chỗ đào không đủ sức chịu đựng phần đất
mới hất đổ lên, cho nên mặt đất nơi đó đỗ sụp xuống, chôn sống cả những tù nhân đang đứng
phía dưới phần mặt đất đó …. !!!

(Anh o dây-cua Thuc Vu và Vu Duc Nghiêm-ca si Doan Chinh)

Mặc dù, trong những ngày tháng cuối cùng, trước 30/4/75 , cũng từ các đài phát thanh giải
phóng, đài tiếng nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội ... đã kêu gọi ra rả suốt ngày đêm đại ý rằng:
các bạn quân nhân binh sĩ trong quân đội miền nam Việt Nam, các bạn hãy buông súng, trở về
với gia đình, ngày cách mạng thành công, các bạn sẽ được cách mạng giúp đỡ tận tình, sẽ
được cho về quê hương làm ăn sinh sống, sẽ được cách mạng cho điều nầy , giúp việc
nọ...v..v..

Nhưng , khi cách mạng đã thành công , khi đất nước đã thống nhất .... người ta mới chợt hiểu
ra rằng cách mạng đã áp dụng chiến thuật « Quân tử nhất ngôn là Quân tử dại ! Quân tử tráo
trở … lại là quân tử khôn ! » .

Một bộ phận không nhỏ, những quân nhân, công chức, của miền Nam Việt Nam , đều phải đi
học tập cải tạo mút mùa .

Đã vậy, theo quyết định số 111/CP ngày 14/04/1977 thì, những người vừa kể, từ cấp chủ sự
phòng của cơ quan trung ương, trung úy cảnh sát, thiếu tá quân đội trở lên , đều bị cách mạng
tịch thu tài sản, nhà cửa , và cách mạng chia cho nhau làm của riêng, ngoài một số ít dùng làm
cơ sở nhà nước … vợ con của những người này bị đưa lên vùng kinh tế mới, tức là những nơi
khỉ ho cò gáy , không điện không nước, không tất cả mọi tiện nghi tối thiểu cho một cuộc
sống của con người ! Hiện nay, một số gia đình còn sống sót ở những nơi đó, được gọi là
những đồng bào ở vùng sâu vùng xa , vẫn đói khổ lầm than, hầu như mọi người đều quên lảng
họ … Mỗi ngày, những người nầy, gồm người lớn và kể cả trẻ con, khi cần đi ra phố xá , làng
xã, đến trường học ….thì phải lội qua sông qua suối, hoặc phải đi trên những chiếc cầu làm
bằng dây, hay kết bằng những miếng ván nhỏ mong manh, hoặc phải dùng cách đu dây để
băng qua bờ bên kia, có nơi, họ dùng những bao ny long lớn, bom hơi cho phồng lên, rồi
những đứa trẻ đứng bên trong, đầu bao ny long cột lại, và người lớn vừa lội, vừa kéo bao ny
long đó qua bờ bên kia , phải làm như vậy để tránh ướt quần áo cho đứa nhỏ, để chúng nó đến
trường học …, vào mùa nước lũ chảy xiết mạnh, nhiều người lớn và trẻ con bị nước cuốn trôi
mất tích luôn …

Một số thì , sau khi bị đuổi lên những vùng kinh tế mới này, chịu đựng không nỗi, bỏ trốn về
các tỉnh thành, đi bán giấy số, hay sống bờ sống bụi, ở vỉa hè đường phố, đi ăn xin ăn mày, rồi
cuối cùng , nếu chưa chết vì đói rét, bệnh tật, thì cũng bị cách mạng đưa vào các trại tế bần ở
ngoại ô thành phố, vi nhà cầm quyền cộng sản Viêt Nam cho rằng, số người vô gia cư nầy
làm mất « vẻ đẹp » của thành phố !



Đáng buồn hơn, là trong số những người cố bám trụ ở vùng kinh tế mới đó, để gầy dựng lại
cuộc sống, thì thời gian sau này, họ bị nhà cầm quyền địa phương dùng nhiều mưu thuật để
cướp nhà cửa, đất đai, mà trước đây, khi họ mới bị đưa đến nơi này, họ được nhà nước cấp
cho để trồng trọt , để làm phương tiện sinh sống …

Hoặc dùng phương cách trưng dụng, trưng thu … nhưng không được đền bù thỏa đáng,
không đúng giá trị thực của tài sản bị cướp, số người bị nhà nước cộng sản cướp của nầy, từ
năm nầy qua năm khác, họ kéo nhau đi khiếu kiện, từ địa phương tới trung ương, nhưng
không đâu xử cả, trái lại, còn bị trù dập , đánh đập …. họ trở thành khối dân oan, sống rày đây
mai đó, nơi vườn hoa công cộng, vỉa hè đường phố … bữa đói bữa no ….

Ngoài ra, còn có một số dân oan không nằm trong diện ngụy quân ngụy quyền vừa kể, họ
cũng bị cướp đất, cướp nhà, bằng những hình thức tương tự, họ nhập vào đám dân oan nói
trên, cùng nhau đi khiếu kiện khắp nơi, và không hề được giải quyết thoả đáng, còn bị nhà
nước Cộng sản Việt Nam đàn áp tàn bạo, họ cũng lâm vào hoàn cảnh vô gia cư, vô nghề
nghiệp, sống vất vưởng, lang thang, đầu đường , xó chợ ...

Nhà nước Cộng sản VN còn ra lệnh cấm mọi người cho tiền, hay giúp đỡ đám dân oan nầy,
và nhà nước lùng bắt hết tất cả mọi thứ dân oan đó , đưa vào các trại tế bần nằm ở ngoại ô
thành phố, để tránh những cuộc biểu tình đòi nhà đất của họ, và, cũng để phi tan nhân chứng,
nếu có cuộc điều tra nào của các cơ quan quốc tế về nhân quyền tìm đến ............ nhưng, ít lâu
sau, họ cũng tìm cách trốn về trở lại thành phố, tiếp nối cuộc sống vô định cũ …

Hành động của cách mạng khi ra lệnh tịch thu, trưng dụng … nhà cửa, tài sản của những quân
nhân, công chức thuộc chế độ cũ của miền nam Việt Nam, cũng như của những thành phần
nhân dân VN khác, để chia chác cho nhau, đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản ghi trong
Hiến pháp của nước Việt Nam cộng sản :

Hiến pháp Việt Nam 1959

Điều 28

Pháp luật bảo đảm nhà ở của công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà không bị xâm phạm,
thư tín được giữ bí mật.

Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền tự do cư trú và đi lại.

Hiến pháp Việt Nam 1980
Điều 27
Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư
liệu sinh hoạt, những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động
riêng lẻ.
Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân.
Điều 28
Khi thật cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng hoặc trưng thu có
bồi thường tài sản của cá nhân hoặc của tập thể.
Thể thức trưng mua, trưng dụng, trưng thu do pháp luật quy định



Hiến pháp Việt Nam 2013

Điều 32
1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt,
tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.
2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.
3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng
khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản
của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.

và vi phạm các điều luật quốc tế như :

Thứ nhất, vi phạm :

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN(1948)

Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không
phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo,
chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ
thân trạng nào khác.

Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay
lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn
chế chủ quyền.

Điều 17:

1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.

2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.

Thứ hai, vi phạm :

Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền
VỀ NHỮNG QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ (1966)

Điều 2.
1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong
phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công
ước này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo,
quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần
xuất thân hoặc địa vị khác.
2. Trong trường hợp quy định trên đây chưa được thể hiện bằng các biện pháp lập pháp hoặc
các biện pháp khác, thì mỗi quốc gia thành viên Công ước cam kết sẽ tiến hành các bước cần
thiết, phù hợp với trình tự pháp luật nước mình và những quy định của Công ước này, để ban
hành pháp luật và những biện pháp cần thiết khác nhằm thực hiện các quyền được công nhận
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trong Công ước này.
3. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết:
a) Bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do như được công nhận trong
Công ước này đều nhận được các biện pháp khắc phục hiệu quả, cho dù sự xâm phạm này là
do hành vi của những người thừa hành công vụ gây ra;
b) Bảo đảm rằng bất kỳ người nào có yêu cầu về các biện pháp khắc phục sẽ được các cơ
quan tư pháp, hành pháp hoặc lập pháp có thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có thẩm
quyền do hệ thống pháp luật của quốc gia quy định, xác định quyền lợi cho họ và sẽ mở rộng
khả năng áp dụng các biện pháp khắc phục mang tính tư pháp;

c) Đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành các biện pháp khắc phục đã được đề
ra.

Điều 26: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và được pháp luật bảo vệ bình đẳng
không kỳ thị. Trên phương diện này, luật pháp cấm mọi kỳ thị và bảo đảm cho tất cả mọi
người quyền được bảo vệ một cách bình đẳng và hữu hiệu chống mọi kỳ thị về chủng tộc,
mầu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xã
hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào.
Và vi pham :

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA
(1966)
Điều 11:

1) Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận cho mọi người quyền được
hưởng một mức sống khả quan cho bản thân và gia đình, đủ cơm ăn, áo mặc và nhà ở.
Mức sống này phải được nâng cao liên tục. Các quốc gia hội viên kết ước sẽ ban hành
những biện pháp thích nghi để quyền này được thực hiện, ý thức rằng sự hợp tác quốc
tế trên căn bản tự nguyện giữ vai trò thiết yếu trong việc này.

Thứ ba, vi phạm :

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC - VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM
NHŨNG CỦA VIỆT NAM

Điều 19

Lạm dụng chức năng

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp
cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm khi được thực hiện một cách cố ý, hành vi vi phạm
pháp luật, hành động hoặc không hành động, của một công chức lạm dụng chức năng hay vị



trí của mình, khi thi hành công vụ nhằm mục đích đạt được một lợi ích không chính đáng cho
bản thân, cho người hay tổ chức khác.

Thứ tư, vi phạm :

HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH PARIS 1973

Hiệp Định Paris là hiệp định chấm dứt Chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên
tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hoà, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Chính phủ Cách
mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Điều 11:

Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ:

– Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân
biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự
do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…

***********

Những dân oan Việt Nam chưa có sự may mắn như các dân oan của nước láng giềng Việt
Nam, theo bản tin của đài phát thanh Á Châu tự do , và đài phát thanh quốc tế Pháp , phát đi
vào khoảng tháng 12/2014 , thì dân oan Campuchia đã được Luật sư người Anh, tên R. R.
hướng dẫn và đại diện để nộp hồ sơ khiếu kiện đòi nhà đất của họ nơi Toà Án Hình Sự Quốc
Tế ICC , vì theo lời của vị luật sư nầy, nhà cầm quyền Campuchia đã vi phạm nghiêm trọng ,
có hệ thống , đến tội ác chống nhân loại, tức là tội vi phạm nhân quyền khi lấy , tước đoạt ,
trưng thu, trưng dụng …. đất đai, nhà cửa, tài sản của các dân oan Campuchia một cách bất
hợp pháp , và đã đàn áp các dân oan nầy khi họ biểu lộ sự bất mãn, chống đối.

*******************

Theo khoa học tự nhiên, những đứa trẻ lúc vừa tượng hình bào thai trong bụng mẹ, cho đến
tuổi trưởng thành, mà người mẹ, thai phụ, và đứa trẻ, lâm vào tình trạng thiếu dinh dưỡng,
nhất là thiếu chất đạm của động vật, thì khi đứa trẻ lớn lên, phần lớn, sẽ trở thành những con
người khôn vặt, lưu manh, gian hùng, xảo trá …. phải chăng ? đó là trường hợp mọi người
thấy nơi một số nhà lãnh đạo cộng sản VN các cấp, bị nhân dân lên án, kết tội, là phường
buôn dân bán nước, tham ô, gian manh , hèn với giặc, ác với dân, cướp đoạt tài sản của nhân
dân để làm của riêng …

Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng giai cấp bị áp bức, bóc lột, các dân tộc
bị nô dịch, đồng thời, giải phóng xã hội khỏi sự trì trệ, để tiếp tục phát triển, trên con đường



tiến bộ , văn minh, là mục tiêu chung , và là mục tiêu cao cả nhất của cách mạng ...theo định
nghĩa của những đệ tử của Karl Marx + Lénine, và của chính các ông nầy ….

Qua đó, và nhìn lại xã hội VN, từ ngày CSVN cướp được quyền cai trị đất nước VN, cho đến
bây giờ ...ta phải nói rằng:

Đối với những tên lãnh đạo lớn nhỏ của cộng sản Việt Nam vừa nói ở phần trên, thì, các chữ
Cách Mạng mà họ tự hào, tự ghép cho họ, phải đổi lại cho đúng nghĩa của các hành vi , các
hậu quả mà họ đã làm, đã để lại, là Đổi Đời, thay vì họ gọi cuộc cách mạng, cuộc giải phóng
miền Nam của họ … thì phải gọi là cuộc đổi đời, cuộc « hy sinh đời bố để cũn cố đời con »
của chính họ mà thôi !

********

Mấy tháng sau ngày 30/4/75, cả nước phải đổi tiền thuộc chế độ cũ lấy tiền cách mạng, Hàn
Châu bị nhà cầm quyền địa phương chơi đểu , chắc nó dấu hay xé bỏ hồ sơ xin đổi tiền của
Hàn Châu, rồi nói là không có nhận, là bị lạc mất, về sau nàng mới biết, chúng nó quyết định
sẽ lấy căn biệt thự mà nàng và các con đang ở, còn mang tên người chồng không hôn thú của
Châu trong sổ bộ, mặc dù, ông đã viết giấy đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu cho Châu,
như một thứ tiền bồi thường, cấp dưỡng cho mẹ con của Châu, lúc ấy, ông đã làm việc cho cơ
quan Liên Hiệp Quốc ở nước ngoài từ nhiều năm rồi, để làm nhà riêng cho tên chủ sự phòng
văn hóa địa phương, vì trong hồ sơ đó có tờ khai gia đình được cấp bởi chế độ cũ, có mang
tên Hàn Châu và các con của nàng. Nghĩa là, chính Châu cũng sẽ là môt dân oan của bọn
Cộng sản Việt Nam !

Và sự thật, về sau xảy ra đúng như vậy, khi H.Châu được nhà nước Cộng sản Việt Nam đề
nghị ra nước ngoài để có nhiều cơ hội gặp gỡ người chồng ngoại hôn của nàng đang làm
chuyên viên thuộc cấp lãnh đạo của bộ phận phát triển kinh tế và xã hội của Liên Hiệp Quốc,
để khuyên chồng nàng giúp cho đất nước Việt Nam phát triển về kinh tế, xã hội, trong phạm
vi của Liên Hiệp Quốc, các cán bộ có trách nhiệm tiếp xúc trực tiếp đã yêu cầu Châu giao căn
biệt thự của Châu đang ở nói trên cho cán bộ của họ xử dụng và bảo quản giùm, cùng với các
giấy tờ chứng mình chủ quyền của vợ chồng Châu, và cam kết sẽ trả lại căn nhà nầy cho Hàn
Châu, khi nàng cần lấy lại, nhưng, mười bảy năm sau ngày ra đi theo lời yêu cầu của nhà
nước Việt Nam như đã kể trên, Hàn Châu nộp đơn xin trao trả lại căn nhà đó để mẹ con nàng
trở về ở, thì bị trả lời theo diển biến như sau :

Paris, ngày 2/6/2009

Kính gởi:

Ông Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.



Thưa ông Bộ Trưởng,

Tôi tên là …., tức …, hiện ngụ tại địa chỉ…, , France, hưu trí, nguyên là : luật sư Tòa Thượng
Thẩm Sài- gòn , cán bộ pháp lý của UBNDTPHCM, luật sư Toà Thượng Thẩm Paris, Pháp,
địa chỉ tạm tại nhà chị tôi tên…, ở số … đường …, quận …, , VN.

Từ tháng giêng năm 1995 , đến nay, tôi đã đệ nạp nhiều lần đơn xin trả lại căn nhà của tôi, tọa
lạc tại số … đường … , quận …, TPHCM , mà các cán bộ của bộ nội vụ đã mượn cho nhân
viên của họ ở, và hứa sẽ trả lại khi tôi cần ở, nhưng các đơn xin đó đều được trả lời bằng một
nội dung giống nhau, với cùng một lập luận không hợp lý, không hợp luật của nhà nước Việt
Nam ban hành, đã căn cứ trên những bằng chứng giả, những biên bản mang nội dung sai sự
thật, những tài liệu chỉ ghi chép một phần có tính cách phải tịch thu căn nhà của tôi thôi, còn
phần có lợi cho việc trao trả cho tôi căn nhà kể trên thì không ghi chép vào.

Cụ thể là quyết định ký ngày 18/5/2009 của UBNDTPHCM vừa gửi trả lời đơn xin lại nhà
của tôi , trong đó đều có những điều sai trái, không hợp lý, không hợp luật của nhà nước Việt
Nam hiện nay đã ban hành.

Tôi xin trả lời về những điều mà ông Phó chủ tịch UBNDTPHCM viện dẫn trong quyết định
của ông đề ngày 18/5/2009 nầy , như sau:

1- Ông Phó chủ tịch nói: - Ngày 19/5/75 UBND quận 10 tiến hành kiểm kê căn nhà số …
đường …, quận , TPHCM , vì thuộc diện vắng chủ ....

* Thưa ông Bộ Trưởng, trước và sau ngày nầy, mẹ con chúng tôi đều đã và đang sống ở căn
nhà đó, hơn nữa, tờ biên bản nầy là tờ giấy giả mạo, vì chữ ký của nhân chứng là chữ ký
giả mạo.

Điều nầy tôi đã khiếu nại nhiều lần, lần chót là ngày 04/02/2009 trước mặt ban lảnh đạo sở
xây dựng, tôi đã yêu cầu họ đưa cho tôi bản chánh để tôi xin kiểm nghiệm chữ ký và kiện giả
mạo, nhưng họ từ chối, trả lời rằng họ chỉ có bản sao thôi.

2- Ông PCT nói: - Ngày 26/10/77, UBNDTPHCM ban hành Quyết Định số 1355/QDD-UB
quản lý căn nhà ở số … , phường …., quận …., và giao cho bà NTHC tạm quản lý....
Riêng tài sản và tư liệu sinh hoạt trong nhà, bà Hàn Châu được quyền sở hữu và dùng
để sinh sống và nuôi con.

** Thưa ông Bộ Trưởng, Tờ Quyết định mà ông PCT vừa nói, nếu có trong hồ sơ ông ấy
đang nắm, thì đó chỉ là tờ giấy giả, vì nội dung của nó, mà ông ấy vừa ghi ra, là không đúng
với pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc đó ban hành .

Thật vậy, về phương diện pháp lý, theo thông tri số 1880 của UBNDTPHCM ngày
10/11/1976 , thì nhà tôi không nằm trong diện bị nhà nước kiểm kê, quản lý, trưng dụng,
tịch thu... ,vì chồng tôi rời Việt Nam tháng 9/1974 để sang Thái Lan, làm việc cho Ủy Ban
sông Mê-Kông thuộc cơ quan ESCAP (Economic and social commission for Asia and the
Pacific) tức Ủy hội kinh tế xã hội vùng Châu Á Thái Bình Dương cuả Liên Hiệp Quốc, sau



đó, ông giữ một chức vụ trong ban Giám Đốc chương trinh PNUD của Liên Hiệp Quốc, tại
Mỷ , tức Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (làm việc cho cơ quan Liên Hiệp Quốc với tư
cách cá nhân, do khả năng riêng của ông, ông là kỷ sư bách khoa và cầu cống, đồng thời cũng
là một kinh tế gia, tốt nghiệp tại Pháp và Mỷ), vợ con là mẹ con chúng tôi còn ở lại căn nhà
đó, mà cơ quan Liên Hiệp Quốc từ trước đến nay vẫn được nhà nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam liên lạc tốt

Về phương diện lý luận, tài sản và tư liệu trong nhà chỉ có đồ dùng hằng ngày, như đã
kê khai trong biên bản kiểm kê và biên bản giao nhà, nếu bán đi để nuôi con thì lấy gì để
xử dụng hằng ngày, như bàn ghế, tủ giường ngủ, chén bát, nồi ơ son chảo ? và nếu bán
hết thì số tiền ít ỏi đó chỉ đủ sống vài ngày, chứ làm sao đủ nuôi các con của chúng tôi
sống và ăn học đến lúc trưởng thành, nên người ? Ngoài ra, không có tư sản gì khác nữa.

Tôi là một phụ nữ mang nam tính ( nhưng không phải là người đồng tính luyến ái ) , nên
không thích và không có hột xoàn cẩm thạch hay vàng vòng gì cả, tiền dư cũng không nốt, vì
cha mẹ tôi là dân lao động tay chân, việc làm khi có, khi không, tôi một mình phải nuôi cha
mẹ, cùng đàn em còn nhỏ dại, đang ăn học, lại phải bảo trợ tài chánh cho các phong trào
tranh đấu đòi hoà bình, giúp đỡ những kẻ khốn cùn, lưu lạc .....nên lúc nào cũng rổng túi,
đến nổi, mẹ tôi phải buột miệng nói rằng: mầy , tiên không ra tiên, Phật không ra Phật, người
phàm không ra người phàm, mầy là con khùng .!.. có đồng nào coi ai được cho hết trọi !

Hiện nay, với bản tính đó, hay giúp người, giúp gia đình ở VN, tôi cũng trắng tay, chỉ còn
một trái tim rất yêu tổ quốc, rất yêu đồng bào thôi, nhất là đồng bào nghèo khổ, bất hạnh,
đang bị cái thế giới giàu sang quên lảng, Đã vậy, tôi lại phải cưu mang một đứa cháu ngoại
không cha , mẹ nó, tức là đứa con thứ hai của tôi, bị bệnh tâm thần …

Tôi xin trình bày tiếp, chiếu theo luật lệ ban hành thời gian đó, tôi phải được xác nhận và
cũng đã được xác nhận quyền sở hữu trong quyết định số 1355 ngày 26/10/77 của
UBNDTPHCM, tờ quyết định nầy tôi đã giao cho các cán bộ thuộc bộ nội vụ lúc lập biên bản
cho mượn nhà tối ngày 29/3/1978, theo lời yêu cầu của họ, và sáng sớm hôm sau, 30/3/1978,
mẹ con tôi lên đường rời Việt Nam.

Tôi cũng đã yêu cầu ban lảnh đạo sở xây dựng cho tôi mượn bản chánh của quyết định mà họ
vừa nêu trên để tôi xin kiểm nghiệm chữ ký và kiện giả mạo chữ ký của người trách nhiệm
thực sự của quyết định nầy, nhưng họ trả lời rằng họ không có bản nào của quyết định nầy, kể
cả bản sao.

3- Ông PCT nói: - Xét căn nhà số … đường …, phường …, quận … thuộc cư xá Chí
Hòa ......

*** Thưa ông Bộ Trưởng, Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất đã
cung cấp tin tức và bằng chứng sai, căn nhà số …. đường …, quận … của tôi thuộc cư xá
mang tên trong sổ bộ là cư xá Hòa Hưng chứ không phải cư xá Chí Hòa.(xin xem các
biên lai trả tiền mua nhà đính kèm)

4- Ông PCT nói: - Ngày 23/01/95 UBNDTP ban hành QĐ số 60727/QDD-UB xác lập sở hữu
nhà nước căn nhà số … đường …, quận , thuộc diện nhà công sản chế độ cũ..



**** Thưa ông Bộ Trưởng, điều nầy ông PCT đã được cố vấn sai, vì những căn nhà
trước kia thuộc Tổng cục gia cư đã bán đứt cho người mua trước 30/4/75 , tức là người
mua đã trả tiền đầy đủ trước 30/4/75 , có giấy chứng minh, thì thuộc quyền sở hữu của
người mua đó, và việc chuyển nhượng quyền sở hửu nầy được ghi chép thêm trên trang
bằng khoáng Sài-Gòn Hòa Hưng, nơi sổ bộ nầy , nên không còn được quyền gán ghép là
nhà thuộc diện công sản quốc gia chế độ cũ nữa ( QD số 111CP ngày 14/4/77 của HDCP ,
cùng những luật lệ trước và kế tiếp hiện hành ).

Căn nhà số … đường …, quận … , chồng tôi đã ký mua trong thời gian 1969-1974 khi ông
ấy làm chuyên viên khế ước cho công ty điện lực Sài-Gòn, và ông cũng đã trả xong tất cả tiền
nhà ngày 01/4/1974, tức là trước ngày 30/4/75, có giấy tờ chứng minh, và trước khi nghỉ việc
ở đó để làm cho Liên Hiệp Quốc kể từ tháng 9/1974, nên hoàn toàn đã thuộc quyền sở hữu
của ông ấy, và không thể bị qui chụp là nhà thuộc công sản quốc gia chế độ cũ nữa .

Trước khi đi làm việc cho Liên Hiệp Quốc, ông ấy đã ký giấy chính thức giao cho tôi trọn
quyền sở hữu căn nhà nầy để sống, và làm phương tiện nuôi các con của ông ấy và tôi.Tôi
xin nói thêm rằng, thời gian từ năm 1969 đến 1974-75 vừa kể , là thời gian tôi hoạt động
mạnh nhất trong các phong trào tranh đấu , tên họ tôi được nêu lên nhiều lần trên báo chí
miền nam VN, và đài phát thanh của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, nên tôi không dám
đứng tên và đăng ký quyền sở hữu đó nơi sổ bộ, sợ bị làm khó dễ, tờ giấy nầy tôi đã giao cho
các cán bộ của bộ nội vụ ngày 29/3/78, theo lời yêu cầu của họ, ngay lúc giao nhà để họ mượn
cho cán bộ của họ ở, và họ đã hứa sẽ trả căn nhà nầy cho tôi, khi tôi cần lấy lại để ở, như đã
nói trên.

Việc đề nghị mượn nhà của tôi để cán bộ của họ ở, đã được đưa ra khi họ cấp giấy xuất cảnh
cho mẹ con chúng tôi ngày 11/8/1977 , nên việc tôi tự nguyên có đơn xin giao căn nhà nói
trên cho nhà nước quản lý để xuất cảnh là không đúng sự thật, nếu tờ giấy nầy có, thì đó là
do sự ép buộc của bộ phận nhà đất và chính quyền địa phương, như họ đă từng làm với bao
nhiêu người dân VN khác, và nằm trong âm mưu cướp nhà của tôi thôi.

Và, nếu chỉ giao cho nhà nước quản lý , thì tôi vẫn còn quyền sở hữu, tôi chưa mất quyền sở
hữu, vậy mà căn nhà của tôi đã bị bán hóa giá, bằng mọi thủ thuật, để nó trở thành tài sản
riêng của một cán bộ nhà nước, như thế là sở nhà đất đã làm sai pháp luật, và ông PCT đã áp
dụng sai luật để xử lý đơn xin của tôi

Ngày 14/9/2004 , chồng tôi lại làm giấy xác nhận thêm một lần nữa là đã chuyển giao quyền
sở hữu nói trên cho tôi để tôi làm phương tiện sống và nuôi con. (tài liệu đính kèm )

Nếu các tờ giấy có tính cách chứng minh quyền sở hữu của tôi hiện nay không còn nằm trong
hồ sơ mà cơ quan nhà đất nắm giữ, là do chính ai đó, trong những cán bộ đã cung cấp các giấy
giả, những giấy tờ, biên bản, phúc trình , có nội dung sai sự thật, đã cất giữ mớ giấy tờ đó ở
một góc riêng nào của họ, và họ đã thay thế bằng những tờ giấy giả mà tôi đã nêu trên, với ý
đồ lấy cho kỳ được căn nhà nầy của tôi, để chia chát cho nhau, dưới hình thức nầy hay hình
thức khác, hợp pháp hay không hợp pháp.



Điều nầy, tôi đã cảm thấy từ những năm đầu, sau ngày 30/4/1975, bắt đầu khi có chiến dịch
kiểm kê, quản lý nhà cửa, và kẻ đó cùng vây cánh, hiện còn đang công tác , còn đang liên hệ
tốt , tại bộ phận nhà đất và UBNDTPHCM.

Ông PCT nói: căn cứ điều 1 của Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 04/12/2003 của Quốc
Hội ....việc bà … khiếu nại xin lại căn nhà trên là không có cơ sở giải quyết....

***** Ông PCT đã nói sai, nếu nhà tôi bị nhà nước quản lý thôi, thì tôi chưa bị mất
quyền sở hữu, vậy mà căn nhà của tôi đã bị bán hóa giá, như tôi vừa trình bày ở trên..

Thật vậy, vì, tôi là một người đã tham gia trong các hoạt động tranh thủ, đòi hoà bình
cho Việt Nam, những hoạt động đó, được cách mạng xem như có công đóng góp cho sự
thống nhất và hoà bình cho đất nước hôm nay, những giấy tờ chứng minh các hoạt
động nói trên, tôi đã đệ nạp nhiều lần, kèm theo tất cả những đơn xin của tôi. Tên họ
của tôi , cùng sự đóng góp nầy của tôi, cũng đã được ghi chép trong nhiều sách vở, như
cuốn Tây nam bộ 30 năm kháng chiến, Côn Đảo ký sự ...

Do đó, tôi không phải là thành phần tư sản bị cải tạo, không phải thành phần có nợ
máu , và không thể bị ghép vào thành phần tư sản, hay thành phần có nợ máu để bị tịch
thu tài sản.( tài liệu đính kèm )

Cách mạng thành công, tôi không hề được hưởng quyền lực, không được hưởng quyền lợi...
và căn nhà nói trên của tôi được tạo ra do mồ hôi, công sức cả đời của vợ chồng chúng tôi,
chứ không phải là thứ tài sản do cướp đoạt của nhân dân, hay biển thủ của công quỷ quốc gia,
hoặc do bè phái chia chát, mà có đươc... buồn thay, tôi không được hưởng công, mà còn bị
tịch thu của ! Và tài sản nầy của tôi , không phải để cho quốc gia xử dụng, mà lại để cho cán
bộ có chức, có quyền làm của riêng.

Căn nhà của một đời người, như tổ quốc của một dân tộc, khi một dân tộc bị cướp mất
tổ quốc, họ nghĩ gì ? Họ sẽ làm gì ?

Tôi đang rất tuyệt vọng, không còn ảo tưởng lấy lại được căn nhà nói trên, nhưng tôi vẫn cố
gắng gửi đến ông Bộ Trưởng lá đơn nầy, theo lời hướng dẩn trong Quyết Định của ông Phó
Chủ Tịch UBNDTPHCM, cho đúng câu thành ngữ: Tận nhân lực, tri thiên mạng !

Tôi tuyệt vọng, là vì, khi xét đơn khiếu nại của tôi, Ông Bộ Trưởng lại phải xem xét mớ hồ sơ,
giấy tờ, kiến nghị của sở nhà đất đang có, và thêm một số giấy tờ , phúc trình mới của họ sẽ
tạo ra thêm, với nội dung sai sự thật, và trong chiều hướng tịch thu tài sản đó của tôi, để rồi,
cuối cùng, ông Bộ Trưởng lại phải ra một quyết định tương tự, cùng một nội dung, như tôi đã
từng nhận được từ mười lăm năm nay: bác đơn xin trả nhà của tôi.

Nhưng , đó là điều tôi suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng thôi, bằng cớ là tôi vẫn cặm cụi viết đơn
nầy gửi đến ông, chờ đợi nơi ông một quyết định mang công lý và công bằng.

Đồng thời, cũng để chứng tỏ rằng tôi không chấp nhận thi hành quyết định ngày 18/5/09 của
UBNDTPHCM, và tôi dành tố quyền để hành xử về sau, nơi các cơ quan liên hệ và tòa án có
thẩm quyền.



Vốn dĩ, tôi bị sinh ra trong một gia đình đông con, lại rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo quần
không đú mặc cho ấm. Rồi , những ngày mới lớn, sống trong xóm nghèo, hằng ngày, tôi
thường thấy dân cư trong xóm bu quanh một chiếc xe ba bánh, chở đầy cơm thừa, được mua
trong các bệnh viện, khi mua, họ nói là mua về để cho heo ăn, thật ra, là để bán cho đám dân
nghèo ăn, tôi thấy lòng mình chua xót. Đó cũng là một nguyên nhân đã thúc đẩy tôi nhiệt tâm
góp phần minh để đưa đất nước sớm được hòa bình, thống nhất, để đồng bào sớm có được
một đời sống công bằng, ấm no, hạnh phúc.

Cách mạng thành công, những năm tháng đầu, cả nước đều đói, tôi được các cán bộ của
ông thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Chi tìm đến và chuyển cho tôi lời của ông ấy, và sau
đó, chính ông Thứ Trưởng Nguyễn Chi, đề nghị tôi đưa các con tôi đi đoàn tụ với cha
chúng, lúc đó đang công tác tại Uỷ Ban sông Mê-Kông, tại Thái Lan, Uỷ Ban nầy thuộc
Ủy hội kinh tế xã hội vùng Châu Á Thái Bình Dương (tức cơ quan ESCAP) của Liên
Hiệp Quốc, sau đó, ông là thành viên trong ban Giám đốc Ủy Ban Phát Triển, viết tắt là
PNUD, cũng của Liên Hiệp Quốc,tại Mỹ, để tôi có cơ hội khuyên chồng tôi giúp đất
nước trong phạm vi Liên Hiệp Quốc của ông, đồng thời, họ cũng yêu cầu tôi, trong
cương vị sẽ có của tôi, một luật sư , tôi ráng cố gắng giúp cho đất nước, “ giải thích
đường lối, chính sách của đảng và nhà nước VN cho đồng bào hải ngoại hiểu, để họ giúp
đất nước “

Tôi ra đi ....với mưu cầu góp tay giúp cho đồng bào được ấm no, đất nước được phát triển...

Năm 1995, chồng tôi chuẩn bị nghỉ hưu, tôi muốn cùng con tôi trở về sống với quê hương,
nhưng , ngay sau khi tôi nộp đơn xin trả căn nhà kể trên, thì lập tức, bộ phận nhà đất, bằng
mọi giá, kể cả việc viết lùi ngày tháng trở về trước ngày tôi nộp đơn, để hợp thức hóa dần
dần căn nhà của riêng tôi, dần dần, thành tài sản riêng của một cán bộ có chức, có quyền,
chính người nầy đã vào ở căn nhà đó của tôi, không lâu, sau khi tôi ra đi. Như vậy, bộ phận
nhà đất và UBNDTPHCM đã hành động sai pháp luật , sai Thông Tri số 1880 ngày 10/11/76
của UBNDTPHCM và quyết định số 111/CP ngày 14/4/77 của HDCP , cùng những luật lệ
trước đó và những luật lệ kế tiếp hiện hành.

Đã mười lăm năm đeo đuổi vụ kiện đòi trả nhà nầy, tôi thật vô phúc, chỉ gặp phường “ ăn
cháo đá bát “ , cố tâm bít lối về để được sống với quê hương của mẹ con chúng tôi .

Tôi đã sinh ra lầm sông núi ?

Nên bây giờ có tới hai quê hương

Hay tại tôi đã nặng tình non nước

Để bây giờ, đành sống kiếp tha phương ....

Nhận được quyết định lần nầy, tôi cảm thấy chơi vơi, như bị mất phương hướng.

“ Văn chương, chữ nghĩa, chỉ là những dòng chữ chết, nó không thể nói lên được hết những gì
lòng người muốn nói “

Tôi xin dừng lại nơi đây...



Trân trọng cám ơn và kính chào ông Bộ Trưởng.

Với mọi dự phòng và dè dặt thường lệ.

Kính đơn

*******************

Paris, ngày 28/11/2009

Kính gửi Ông Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thưa Ông Bộ Trưởng,

Tôi tên là….., hiện ngụ tại số …. đường …tp…., France, địa chỉ tạm tại nhà chị tôi
tên …..hiện ngụ tại số ….. đường ….quận …., TP HCM

Theo quyết định của ông Bộ Trưởng ngày 29/10/2009 thì ông cho rằng quyết định số
2443/QD-UBND ngày 18/5/2009 của UBNDTPHCM là có cơ sở pháp lý, và ông đã công
nhận quyết định vừa kể trên, bác bỏ đơn khiếu nại của tôi gửi đến ông đề ngày 02/6/2009.

Thưa Ông Bộ Trưởng,

Như tôi đã trình bày trong các đơn xin trả lại nhà của tôi với UBNDTPHCM, Sở Nhà
Đất ….và với ông Bộ Trưởng trong lá thư khiếu nại ngày 02/6/2009 rằng:

Ông ….., chồng tôi, đã mua của Tổng Cục Gia Cư bằng cách trả góp, căn nhà số … đường…,
quận ... , TP HCM, kể từ tháng 08/1969 đến tháng 04/1974, trong thời gian ông ấy làm
chuyên viên khế ước cho công ty điện lực Sài-Gòn, và ông cũng đã trả xong tất cả tiền nhà
ngày 01/04/1974, tức là trước ngày 30/04/1975, có giấy tờ chứng minh, và trước khi nghỉ ở đó
để làm chuyên viên cho Liên Hiêp Quôc, với tư cách cá nhân, kể từ tháng 9/1974 : tức là,
trước ngày giải phóng 30/04/1975, ông đã tự ý nghỉ việc, không cộng tác với chế độ miền
Nam Việt Nam, mặc dù, ông chỉ cộng tác trên lảnh vực chuyên môn về khoa học kỷ thuật,
giúp ích cho nhu cầu thiết thực của đời sống dân chúng mà thôi,

Cho nên, theo Bộ Hình Luật Việt Nam , Bộ Dân Luật Việt Nam, cùng các văn bản pháp luật
khác, như, Thông Tri số1880 của UBNDTPHCM ngày 11/11/1976, Quyết Định số 111/CP
ngày 14/4/1977 của HDCP, Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 04/12/2003 của Quốc Hội,
cùng những luật lệ trước đó và những luật lệ kế tiếp hiện hành, thì, căn nhà nói trên của ông
không thuộc diện bị kiểm kê, quản lý, trưng dụng, tịch thu, xác lập sở hữu nhà nước …., nên
hoàn toàn đã thuộc quyền sở hữu của ông ấy, và không thể bị qui chụp là nhà thuộc công sản
quốc gia chế độ cũ nữa, do đó, việc xác lập sử hữu nhà nước là sai quấy, là phi pháp, là
không có cơ sở pháp lý, chiếu theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam , theo Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam, cũng như, theo
Công ước Quốc Tế về Nhân Quyền, về quyền tư hữu…



Tôi xin trình bày thêm rằng, theo Công ước quốc tế về Bài trừ tham nhủng, thì nhân viên, cán
bộ nào, bằng cách nầy hay cách khác, cố tình làm sai pháp luật, bằng những hành vi gian trá,
phi pháp …. để chiếm đoạt, để tước đoạt tài sản của người khác, dù không phải cho chính họ,
mà cho đồng bọn hay một người nào đó, cũng đã cấu thành tội phạm tham nhủng …

Và, theo luật pháp quốc tế, cũng như án lệ quốc tế, một cá nhân, nằm trong tập thể người dân
bị tước đoạt tài sản một cách phi pháp, họ có thể yêu cầu các cơ quan quốc tế về nhân quyền
và về bài trừ tham nhủng can thiệp…

Bởi các lý lẻ kể trên, bằng thư nầy, tôi xin bày tỏ với ông Bộ Trưởng rằng tôi không thể chấp
nhận thi hành quyết định của UBNDTPHCM số 2443/QDD-đề ngày 18/5/2009 và của ông Bộ
Trưởng số 1036 đề ngày 29/10/2009, vì đã không căn cứ theo đúng luật pháp và Hiến Pháp
của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam , cùng các Công ước quốc tế về Nhân
Quyền, cũng như, về Bài trừ tham nhủng, mà chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam đã ký kết, và có bổn phận phải thi hành nghiêm chỉnh.

Vì vậy, tôi dành tố quyền để xử dụng về sau, trước những cơ quan liên hệ và tòa án có thẩm
quyền.

Trân trọng cảm ơn ông Bộ Trưởng đã lưu ý đến sự khiếu nại của tôi, xin kính chào ông Bộ
Trưởng.

Với mọi dự phòng và dè dặt thường lệ

Kính thư.

**********************

Vì vậy, như vừa kể trên, nhà cầm quyền CSVN ở địa phương đã cất giữ tờ khai gia đình có
mang tên mẹ con Hàn Châu, đã được đính kèm theo đơn xin đổi tiền, để mưu đồ chiếm đoạt
căn nhà đó của H.Châu, cho nên, nàng chờ đến sắp mọc rể, vẫn không được cho đổi tiền mới,
vì chúng viện cớ là không có tờ khai gia đình !

Chưa biết phải toan tính ra sao để được cho đổi tiền đặng tiêu xài hàng ngày, thì đứa con nhỏ
của Hàn Châu bị bệnh sốt xuất huyết phải nhập bệnh viện, “họa vô đơn chí” , Hàn Châu đành
tâm sự với ông tổ trường tổ luật mà nàng đã kể ở trên, nhờ vậy mà Hàn Châu được vào làm
cán bộ của UBTP . Với chúc nhan sắc cuối mùa xuân, với mớ thành tích đòi hoà bình cho VN
của Hàn Châu , nàng được sự ưu ái , nâng đỡ, của ông chánh văn phòng UB .

Ba năm ngồi ngáp ngáp ở UB nầy, một hôm, bỗng dưng có người tự xưng là cán bộ của
phòng xuất cảnh thành phố, đến văn phòng Hàn Châu làm việc, đề nghị cho mấy mẹ con nàng
xuất cảnh , vì họ muốn lấy lòng chồng nàng, lúc đó, đang làm chuyên viên cho một cơ quan
quốc tế về phát triển kinh tế xã hội. Họ có ý muốn cho các con nàng đoàn tụ với cha của
chúng nó, với mục đích để Hàn Châu có cơ hội gặp gỡ, và khuyên nhủ chồng nàng đừng thù
ghét chế độ cộng sản , mà nên giúp đỡ đất nước phát triển , cho đồng bào được ấm no, như đã
kể trên …

Nhưng Hàn Châu còn do dự, chưa chịu nhận lời đề nghị của họ.



Thời kỳ đó, là giai đoạn cả nước đều đói, ăn độn triền miên gạo sâu mọt pha trộn lẫn với
khoai sắn, bo bo.

Nhắc tới đây, Hàn Châu lại chợt nhớ đến mấy lần đi lảnh gạo và thức ăn ở công đoàn của cơ
quan nơi nàng làm việc, H.Châu bị chị chủ tịch công đoàn của cơ quan nơi Châu làm việc, nói
rằng, « chừng nào chiếc áo dài của chị thun lên tới mông đít thành áo bà ba , thì chị mới được
vào công đoàn … ! »

Sau ngày giải phóng, chỉ còn mấy chiếc áo dài có từ trước, mặc để đi làm việc hàng ngày,
làm gì có tiền để may áo khác, áo bà ba ….

Và, Hàn Châu luôn luôn được phát phần gạo khoai xấu mục nhất công đoàn, có lẽ chị thủ
trưởng nơi đây nghĩ rằng Hàn Châu có tiền để mua gạo ngoài chợ đen tốt hơn để ăn chứ chắc
không ăn phần gạo của nhà nước cấp (? ) vì phần gạo khoai được cấp cho Hàn Châu rất khó
để con người, dù gốc gác là con nhà nghèo như Hàn Châu nuốt nỗi . Nhưng sự thật, sau khi
Hàn Châu lảnh về, nàng vẫn phải ăn trọn cả, vì, Châu không ngờ, « cách mạng » thành công
quá dễ, quá sớm dữ vậy, nên không có thủ sẵn tiền bạc gì cả, làm được bao nhiêu thì đưa cho
mẹ Châu một phần để nuôi cả nhà , cha mẹ, chị em lớn nhỏ, có lúc gia đình không đủ sống, vì
một phần Hàn Châu đã giúp những kẻ sa cơ lỡ vận, vợ dại con thơ, mẹ đau , nhà cháy … mà
nàng đã gặp trong cuộc sống , thậm chí, có khi, cảnh sát địa phương còn dẫn những kẻ lỡ
đường đói khổ đến nơi văn phòng Hàn Châu làm việc để giao cho nàng lo lắng , giúp đỡ cơm
áo, tiền bạc, điều này, khiến mẹ nàng bất bình, có lần , chính mẹ Hàn Châu cũng phải buột
miệng trách nàng như đã kể trên, rằng :

- Mầy tiên không ra tiên, Phật không phải Phật, người phàm cũng không phải người phàm,
mầy là con khùng !!!

Rồi một bữa nọ , Hàn Châu được cô thư ký UB cho đọc lén một hồ sơ mật , ghi chép như sau :

- Trong một xã nằm ở ngoại ô thành phố Sài Gòn, có một thanh niên thất nghiệp , rất nghèo,
thường lui tới nhà bà mẹ để xin ăn cơm, một hôm, bà già y không chịu cho ăn nữa mà còn
trách móc, chưởi mắng y, biểu y phải tự lo lấy thân, vì bà cũng quá đổi nghèo túng, không đủ
cơm gạo cho y ăn hoài. Bữa đó, y quay về nhà y, dốc túi còn chút đỉnh tiền, y đến xã xin mua
gạo, nhưng xã từ chối, y đi mua chai dầu lửa về nhà tẩm ướt mình rồi tự thiêu. Y nằm chết
ngay bên cạnh nồi cám heo đã nguội lửa , còn đặt trên bếp , và một thân cây chuối đã được ăn
dở dang hết một nửa.

Hàn Châu đã khóc thật nhiều khi đọc cái hồ sơ tường trình đó của công an địa phương , nơi cư
ngụ của kẻ vô phúc ấy.

Và đó , đó chính là nguyên nhân mãnh liệt đã thúc đẩy Hàn Châu chấp nhận rời quê hương, ra
đi, mang theo niềm hy vọng trong lòng, là có thể làm gì chăng, cho đồng bào khỏi đói khổ cơ
hàn …

********



Chiếc máy bay phản lực của hảng hàng không dân sự Pháp Air France cất cánh rời phi trường
Tân Sơn Nhất có lẽ cũng đã khá lâu rồi mà Hàn Châu vẫn còn cảm thấy hoang mang…
BUỒN ….

Tiếng trưởng phi hành đoàn vang lên trong loa: “ thưa quí khách, phi cơ đã ra khỏi không
phận Việt Nam và đang hướng về phi trường Bangkok ... “

Sáng nay, rất sớm, Hàn Châu và hai con đã có mặt ở trụ sở chính của hảng hàng không để
chuẩn bị theo xe ca của hảng lên phi trường. Ra tiển Châu có cha của nàng, ông đã được 66
tuổi rồi, và Năng, người bạn “qua đường” của Hàn Châu.

Khi xe ca bắt đầu lăn bánh, Hàn Châu thấy 2 dòng nước mắt chảy dài trên đôi má của cha
nàng, còn Năng thì xòe bàn tay rộng in lên cửa kính xe, như ra hiệu chào tạm biệt, hay vĩnh
biệt, Hàn Châu cũng không biết rõ.

Ngồi trên phi cơ, để quên hiện tại, để không nghĩ đến những ngày sắp tới, Hàn Châu tìm nơi
chiếc giỏ xách tay mang theo, tập thư từ, dưới dạng chuyện ngắn, mà Hàn Châu đã viết cho
các con của nàng, trong những ngày Hàn Châu nằm bịnh viện, vì kiệt sức trước đây.

Lần dở từng trang giấy cũ ....

Định Mệnh Hay Lòng Người ?

( phóng tác theo tâm sự một người bạn )

Bệnh viện Grall, một tối Chúa Nhật buồn....
Lam Hồng yêu của mẹ,
Nằm bệnh viện đã ba tuần rồi, nhưng sao đêm nay mẹ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết con ạ !
Mẹ muốn gọi điện thoại cho Lam, để được nghe Lam nói chuyện với mẹ , nhưng mẹ biết, sau
khi nói chuyện với con xong, giọng nói của con trong điện thoại , những lời nói ngây thơ của
con, làm mẹ buồn trên quãng đường trở về giường bệnh, và suốt đêm hôm đó...
Con ạ ! nếu không có Lam và Hồng thì mẹ không có gì đắn đo, khổ tâm, như hiện tại. Mẹ
muốn ra đi, làm cánh chim trời , tung bay bốn phương, để thoả ước những gì mà mẹ mong
mỏi, nhưng bây giờ, mẹ không còn được quyền nghĩ cho mẹ thôi, vì mẹ thương con, Lam của
mẹ, Hồng của mẹ, các con là lẻ sống , là lý do sống của mẹ, mẹ không có quyền chết, mẹ
không có quyền đi tìm hạnh phúc riêng cho mẹ.
Nhiều khi, mẹ nghĩ, con người sinh ra, nếu được may mắn, thì sung sướng mà hưởng, còn nếu
bất hạnh, như mẹ chẳng hạn, thì cũng phải tự ngoi lên trong cái đau khổ, kéo lê kiếp sống, chứ
bạn bè, cha mẹ, anh chị em, tất cả, tất cả sẽ không có nghĩa lý gì , không thể chia sẻ, không
thể làm tan biến được chút nào, nổi đau đớn trong tâm hồn của cái kẻ sinh ra đời dưới một
ngôi sao xấu, như mẹ...
Lam ơi ! đêm qua, trong điện thoại, con nói với mẹ là mười ngày nữa con đi học, mẹ mong
con chóng hiểu biết, để những đêm buồn như đêm nay, mẹ sẽ viết cho con những gì mẹ nghĩ.
Đời mẹ bây giờ như kẻ lạc đường, đang đứng trước muôn ngàn lối rẽ, về đâu ? Mẹ không biết
phải về đâu ! Mẹ bây giờ đã mất cả niềm tin ở cuộc đời nầy rồi con ạ ! Nhìn đâu, mẹ cũng chỉ
thấy toàn phản bội, giả dối, lừa bịp, phũ phàng ...
" Lòng con người như dòng sông muôn ngã,



Không làm sao biết được nước sông trôi " .
Bây giờ, mẹ không còn mơ đến một mối tình êm đẹp nào nữa. Đã hết rồi những gì mà mẹ xây
trong tâm tưởng, giờ đây, chỉ còn chăng, một trái tim rạn nứt, một nét mặt ưu tư, và, chỉ còn
chăng, là những buổi chiều lầm lũi bước trên hè phố, để tìm lại những gì tươi đẹp đã qua....
Bây giờ mẹ chỉ sống bằng ảo tưởng, bằng mộng thôi ! Vì dòng đời có bao giờ trôi theo ước
nguyện của mình đâu con !
Những ngày nằm trên giường bệnh viện, mẹ đã suy nghĩ nhiều cho những ngày sắp tới của mẹ,
của các con, Lam của mẹ, Hồng của mẹ. Mẹ buồn lắm con ạ ! Vì mẹ chưa tìm ra được một lối
thoát nào êm đẹp cả !
Những buổi chiều, mưa giăng xóa mờ cả khoảng không gian trước mặt, mẹ ngồi nhỏm dậy,
khoác chiếc áo lạnh, bước vội ra hành lang bệnh viện, để nhìn mưa bay, để nghe buồn len lỏi
đi lần vào tâm hồn mẹ. Mẹ nhớ hai con của mẹ....
Những buổi tối buồn ray rứt, mẹ thường đi âm thầm dưới hai hàng me, dọc theo những con
đường trong bệnh viện, để cảm cho trọn vẹn cái nổi khổ của một người đàn bà bạc phước, và
cũng để ôn lại cái quá khứ thương đau của những năm tháng vừa qua....
Năm năm về trước, một buổi tối mùng hai Tết, mẹ gặp một người, trong một buổi cơm khách.
Người đó không có gì để lại giấc ngủ đầu tiên của mẹ, sau lần gặp gỡ ban đầu . Nhưng sau
một thời gian hò hẹn, những lời nói đầy khả ái : " anh không có thì giờ cho đàn bà, anh chỉ
thích nghe nhạc, đọc sách, thích làm việc ích nước, lợi dân ... "
Người đó lại kể rằng, họ có ngỏ ý với cha mẹ của họ để xin cưới mẹ, nhưng cha mẹ của họ
không bằng lòng, vì gia đình mẹ nghèo, không môn đăng hậu đối với gia đình họ, phần thì,
sau một thời gian dài du học, họ đã tốt nghiệp các bằng kỷ sư bách khoa, kỷ sư cầu đường ở
Pháp, và tiến sỉ kinh toán học, tại đại học Harward của Mỷ. Vừa về nước, gia đình đã làm lể
chạm ngỏ cho họ với một người con gái nhà giàu nào đó rồi ... .
Họ đề nghị với mẹ rằng:
- Đối với anh, nơi em đã có 80% được rồi, chỉ còn 20% nữa thôi, nhưng chính 20% nầy mới
quan trọng, vì nó quyết định cho việc anh chấp nhận cưới em, đó là vấn đề xác thịt, có hợp
với nhau mới lấy nhau được !
- Nếu hợp, chúng ta tự do kết hôn, mình tổ chức một tiệc trà đơn giản, để mời bạn bè thân
thuộc tới dự, chia vui với mình, chừng nào có con rồi, mà gia đình anh vẫn không chịu nhìn
nhận cuộc hôn nhân của chúng ta, thì nhân chuyến đi công tác sang Pháp, anh sẽ ở lại tìm việc
làm, rồi rước mẹ con em qua với anh ... "
Gia đình mẹ rất nghèo, từ lâu, mẹ thường nhận được sự giúp đỡ của một vị giáo sư đại học
đứng tuổi, mà mẹ coi như người cha thứ hai, vợ của ông cũng là cô giáo của mẹ . Ông hứa sẽ
cho mẹ đi du học, sau khi đỗ Tú tài.
Mùa thi đến.... mẹ không đỗ !
Hỏng thi, mất học bổng, buồn quá, ông ngoại con lại đánh đập, chưởi mắng, xua đuổi, càng
buồn. Đã thế, lúc ấy, mẹ lại bị nhiều luồng dư luận tàn nhẫn đỗ lên đầu : người ta đồn rằng mẹ
rất " bay bướm ".....
Thật ra, theo lời khen của mọi người, thì thời đó, mẹ là một trong những cô nữ sinh đẹp của
một trường nữ trung học lớn nhất nước. Có lẽ vì vậy mà bọn con gái ganh tị, bọn con trai theo
đuổi không được nên nói xấu.
Nhưng, điều quan trọng khiến mẹ quyết định tự do kết hôn với người ấy, là lời tiên tri của ông
thầy bói, do vị giáo sư, cha nuôi của mẹ giới thiệu, ông nói rằng, mẹ có duyên nợ với một
người đàn ông lớn hơn mẹ ba mươi sáu tuổi, ý ông ta muốn ám chỉ, người đàn ông đó là ông
cha nuôi của mẹ, những lời nói ấy ám ảnh nặng nề, sâu đậm, trong đầu mẹ, mẹ cảm thấy đau
buồn, thất vọng, sợ hải vô cùng, nếu định mệnh khắc khe như vậy....
Tất cả.... đã đưa mẹ đến quyết định, như để chạy trốn một định mệnh !
Mẹ quyết định tự do kết hôn với người ấy .
Mẹ có thai ngay tháng đầu tiên khi lấy quyết định đó.



Mẹ âm thầm đặt in một số thiệp báo hỷ để gửi bạn bè, hàng xóm, nhân ngày giổ ông nội của
mẹ, vì ngày đó có đông đủ bà con trong đại gia đình, mẹ mời thêm vài người bạn thân học
cùng lớp, và mời cả người ấy đến dự, coi như để ra mắt gia đình của mẹ.
Nhưng rồi, hôm đó, tiệc đã tàn, chờ mãi tới mười giờ đêm, vẫn không thấy người ấy đến như
đã hứa. Sáng hôm sau mẹ đến sở làm tìm họ, người ấy bảo rằng, gia đình họ hay tin, do một
cô bạn cùng trường của mẹ nói ra, kèm theo với nhiều lời kể lể của cô ta có tính cách phỉ báng
mẹ , phát xuất từ lòng ganh tị của cô ta, sau khi cô nầy nhận được thiệp báo hỷ mẹ trao, nên
gia đình họ phản đối, ngăn cản, bắt buộc người ấy phải chấm dứt với mẹ, nếu họ không muốn
gia đình từ bỏ.
- Vì vậy, không thể tiếp tục !!
Người ấy nói với mẹ như thế, còn thêm rằng :
- Anh cũng đang tự hỏi rằng, em có phải là con nhà đàng hoàng không, vì con gái nhà lành
không ai cho trai ngủ trước khi cưới !
Thật không ngờ ! Thì ra, những lời đề nghị, hứa hẹn trước đây, chỉ là một cách phỉnh dụ, lừa
dối ?
Nhưng vài hôm sau, người ấy lại đi tìm mẹ .
Mẹ bắt đầu ngán cơm, ói mửa, nên ông bà ngoại biết được, mẹ hơi ngạc nhiên là, ông không
đánh đập mẹ như những lần phạm lỗi nhẹ trước đây, mà chỉ nằm vắt tay trên trán, im lặng,
buồn....
Ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của mẹ, ông ngoại con bắt buộc mẹ phải mang bụng chửa
hoang, cuốn gói đi khỏi nhà " cho khuất mắt " ông và hàng xóm !
Mẹ viết vội mấy hàng chữ, nhờ cậu em mang đến nhà người ấy, nói rằng , hôm nay sinh nhật
của mẹ, mẹ muốn người ấy mang xe tới đón mẹ đi một vòng dạo mát .
9 giờ tối người ấy tới đậu xe ở đầu ngõ chờ mẹ như thường lệ.
Từ ngày mới quen cho đến giờ, dù mẹ mời, người ấy cũng không bao giờ chịu vào nhà để
chào hỏi ông bà ngoại con, không biết, vì người ấy ngượng ngùng, hay vì gia đình mình
nghèo nên coi thường, không cần giữ lề lối, phải trái gì cả .
Mẹ đi ra ngoài cổng gặp người ấy, và nói :
- Ba em vừa đuổi em đi chiều nay, ông ấy đã biết em có thai rồi, vậy anh vào nhà chào ba má
em, rồi xách vali quần áo của em giùm, để ba má em biết là em đi theo anh, như vậy, ba má
em sẽ yên lòng, sau đó, anh chở em đến nhà Phương, ở đường Nguyễn Thiện Thuật, rồi anh
về , em không dám làm phiền anh nhiều hơn nữa ".
Người ấy tỏ vẻ bực mình, đáp :
- Tôi không phải là taxi, bà muốn đi thì kêu taxi mà đi !
Sụp buồn ! Nghẹn ngào ! Như có ngàn mây xám đang trôi dạt giữa buồng tim, mẹ nghe một
sự đỗ vỡ ghê gớm ở trong lòng, trước mặt mẹ, cả một không gian đen tối, một tương lai buồn
như nghĩa địa về chiều....
Những người con gái khác có hơn gì mẹ , sao họ đi lấy chồng có xe hoa rượu cưới, có bạn bè
làng xóm, có họ hàng tiển đưa, chờ đón, còn mẹ, ra đi, theo một người đàn ông mà mình ngỡ
là diễm phúc trời cho, lại buồn như một đám ma ăn mày, không kèn, không trống, không
người đi đưa, bẽ bàng hơn nữa, chính người con trai đó, người "mộng" của mẹ đó, lại thốt ra
câu:
- Tôi không phải là taxi, bà muốn đi thì gọi taxi mà đi !
Người ấy lại nói tiếp :
- Tại sao bà nói bửa nay sinh nhật bà, đến đón bà đi dạo, bây giờ tôi đến, bà lại nói là ba bà
đuổi bà đi, bà biểu tôi chở bà và va li quần áo cuả bà đi, tại sao bà gạt tôi ?
Mẹ đáp :
- Em xin lỗi anh, em không dám nói thật, sợ anh không đến, em muốn anh đến để đón em đi
cho ba má em trông thấy, ít nhất, ba má em cũng được yên lòng .



Người ấy im lặng, không chịu vào nhà chào ông bà ngoại con, dù đó là lần đầu, và cũng là lần
cuối, dù chỉ một lần thôi !
Mẹ nói tiếp :
- Thôi anh lái xe tới trước cửa nhà em, vì va li nặng quá, lại còn sách vỡ của em nữa, em
mang ra đầu ngõ không nỗi .
Người ấy vẫn bất động, mẹ năn nỉ tiếp:
- Anh lái xe đến trứơc cửa nhà em, em để va li và sách vỡ vào, rồi anh chở em ra khỏi ngõ,
vừa khuất ngõ, em xuống ngay, em sẽ gọi taxi đi tiếp đến nhà Phương.
Người ấy vẫn im lặng, với gương mặt giận dữ, biết là không thể thuyết phục được, mẹ quay
vào nhà, nhờ chị của mẹ và cậu em mang giùm va li và sách vỡ ra xe, tất cả mọi người, ông bà
ngoại, cậu dì của các con, mẹ, và người ấy, đều im lặng, tầt cả như đang diển một màn phim
câm !
Một va li đựng vài bộ quần áo cũ, mấy cuốn tự điển Việt, Pháp, Anh, một bào thai trong bụng,
mẹ ra đi, bỏ lại gia đình, bỏ lại phía sau lưng cha mẹ, chị em, để đi con đường trước mặt, vô
định.... với hai bàn tay trắng !
Trong vẻ mặt bất mản, người ấy mở máy xe, vừa chạy qua khỏi ngõ, mẹ yêu cầu người ấy để
mẹ xuống, để mẹ lấy taxi đến nhà Phương, như đã hứa lúc nảy, người ấy lặng lẽ lái xe chạy
tiếp, không trả lời một tiếng nào.
Đến nhà Phương, mẹ mang đồ đạc vào nhà, xin Phương cho ở tạm vài hôm, rồi tính tiếp.
Phương vừa mới lấy chồng được một tháng, tình yêu còn nồng cháy, nhà lại chỉ có một gian,
mẹ mượn Phương chiếc chiếu nhỏ, trải dưới chân giường của hai vợ chồng Phương để nằm
ngủ.
Hai hôm sau, người ấy trở lại tìm mẹ, biểu mẹ kiếm nhà để thuê, và đưa mẹ một ít tiền, đủ để
trả tiền thuê nhà, và mua sắm vài vật dụng cần thiết trong nhà.
Đúng một tuần, Phương không chịu nổi sự có mặt của mẹ ở chân giường Phương, nên
Phương ngỏ ý muốn mẹ dọn đi. Cũng may, mẹ vừa thuê được một căn nhà.
Tối hôm nhận chìa khoá nhà thuê, mẹ đến nhà người ấy tìm họ, để nhờ chở mớ đồ đạc đã
mang theo, và vật dụng cần thiết mới mua thêm.
Đứng trước cổng nhà, vừa bấm chuông, một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi đi ra, mẹ cuối
đầu chào, và lễ phép hỏi :
- Cháu muốn tìm Thế!
Bà trả lời bằng một giọng gay gắt :
- Mầy kiếm con tao có chuyện gì ? Cha mẹ mầy nghèo, cho mầy làm đĩ, bửa nay tới tháng,
mầy tới đây để đòi tiền hả ?
Mẹ lễ phép đáp :
- Thưa bà, cha mẹ con nghèo thật, nhưng cha mẹ con cũng ráng làm lụng vất vả, để nuôi con
ăn học nên người, vì một phút lỡ lầm, ngu dại, con bị Thế dụ dỗ, nên con làm hư hỏng đời con
thôi, chứ con chưa hề làm đĩ bao giờ, nếu quá nghèo, thì thà cạp đất ăn, chứ không thèm làm
đĩ đâu, thưa bà !
Bà nói to tiếng :
- Mầy đi không, đồ đĩ ! Mầy còn đứng xớ rớ ở đây, tao kêu đầy tớ của tao đem chổi chà quét
cầu tiêu ra quét mầy bây giờ !
Mẹ đáp :
- Bà cứ gọi đầy tớ của bà ra quét con đi !
Nhưng rồi, mẹ chào bà, lặng lẽ quay về .
Mênh mong là buồn !
Đêm đó, người ấy đi vắng, sáng hôm sau, mẹ đến tìm người ấy ở sở làm, để cho hay là đã
thuê được nhà rồi, đồng thời, nhờ chở đồ đạc về nhà mới giùm.
Bằng một giọng gắt gỏng, người ấy đáp :
- Bà kêu xích lô chở đi !



Mẹ lại lặng lẽ ra về, nhờ xích lô dọn giùm vali, sách vỡ, mền mùng, chiếu gối, về nhà vừa
mướn .
Mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác, mẹ bị đau suốt một tuần lễ .
Thời gian cứ trôi....
Mẹ vẫn sống âm thầm với bóng tối. Mỗi chiều, khi mặt trời khuất bóng, là bắt đầu những giờ
phút chờ đợi mỏi mòn của mẹ . Từng tiếng động nhẹ ngoài ngõ, từng ánh sáng đèn xe ửng qua
song cửa nhà, là mỗi lần tim mẹ đập vội vàng, mẹ chợt sung sướng, nghĩ rằng, người ta đến
thăm, và, khi tiếng động, khi ánh sáng vô tình kia vụt tắt, lại thêm một lần, mẹ thất vọng, rồi,
tiếp tục, tiếp tục, chờ.... chờ cho đến khi nào đồng hồ hàng xóm buông mười hai tiếng thì ....
nước mắt mẹ bỗng tuôn dầm : đêm nay người ta không đến thăm !
Những đêm dài như vậy trôi qua biết bao lần, người ta vẫn vô tình ! Vài hôm, khi nào rảnh,
người ta mới ghé thăm mẹ giây lát . Hạnh phúc của mẹ chỉ như tia sáng của một vì sao rơi
cuối trời . Chừng đó, mẹ mới mơ hồ nghĩ rằng, mình phải dứt khoát, vì mẹ linh cảm, mình sẽ
khổ .
Thế rồi , đứa con đầu lòng ra đời. Vừa sanh xong được một tháng, mẹ mang va li bỏ trốn, với
đứa con còn đỏ sửa, người ấy lại đi tìm, năn nỉ, hứa hẹn :
- Anh thương em nhiều ghê lắm, làm sao anh bỏ mẹ con em được, chuyện đã lỡ rồi, em ráng
chờ, đến khi nào ba má anh bằng lòng, mình sẽ chung sống với nhau, còn nếu như ba má anh
vẫn khăng khăng không chịu nhìn nhận mẹ con em, thì anh sẽ đi Pháp tìm việc làm, rồi rước
mẹ con em sang; em bỏ đi như vậy tức là em đã làm khổ cả ba người.....
Với bề ngoài giản dị, tư cách đàng hoàng, mẫu mực, mẹ thì như kẻ đắm tầu:
" Thử liều nhắm mắt đưa chân,
Để xem con tạo xoay vần tới đâu ."
Mẹ lại bắt đầu có thai, khi đứa con đầu lòng mới được hai, ba tháng tuổi.
Một hôm, theo lời đề nghị của người ấy, mẹ bồng con đến gặp mẹ của họ, để xin được nhìn
nhận. Mẹ vừa mới mở lời xin lỗi bà, nói chưa hết ý thì bà vội chặn lời:
- Con tôi đi năm non bảy nước mà không mắc, về đây lại mắc cái lỗ chân trâu !
Bà tiếp:
- Con tôi là con nhà danh giá, đâu có thể rước cái thứ ở cầu tiêu như cô về đây được !
Mẹ bật khóc nức nở, mang cái bụng chửa, tay bế đứa con còn thơ dại, quay lưng đi.
Vừa ra đến cổng nhà, người bếp già chạy vội theo, bảo mẹ quay trở lại, vì bà ấy đã đổi ý rồi .
Chưa kịp mừng về sự tiếp nhận của mẹ người ấy, thì bà cho hay là, từ lâu nay, người ấy vẫn
liên lạc thường xuyên với một phụ nữ khác , hiện tại, nhiều đêm, người ấy thường đưa cô đó
lén về nhà họ để ....
Mẹ như người bị vỡ mộng ! Đau khổ ngút ngàn ! Biết làm sao bây giờ ?
Sanh xong đứa con thứ hai, người ấy mang mẹ và hai con về sống chung với mẹ họ.
Ngày tháng trôi qua, mẹ vẫn nghi ngờ, theo dỏi, tìm hiểu sự thật ....
Ba tháng, sau lần thi trượt Tú Tài toàn phần, mẹ đã thi đỗ ở khóa hai, rồi tiếp tục ghi danh ở
đại học văn khoa và luật, mỗi năm, vừa sanh con, vừa học , rất vất vả, có những đêm, chân
đưa võng cho con ngủ, tay cầm sách học, đến gần sáng mới đi ngủ, vừa chợp mắt, con đã thức
dậy đòi sửa, vì vậy , mẹ càng ngày càng gầy ốm .... nhưng mẹ phải cố gắng, vì mẹ linh cãm
rằng, đời mình, rồi sẽ hiu quạnh như một sân ga vắng bóng con tầu...
Mỗi ngày như mọi ngày, phải đến trường học, rồi vội vả trở về, đi chợ, phụ với bà bếp lo cơm
nước cho cả nhà, quần quật ngày nầy qua ngày khác, vậy mà mẹ của người ấy không hiểu cho,
còn nói xấu mẹ với người ấy :
- Mỗi ngày, mầy vừa ra cửa đi làm, là nó xách xe đi mất, chừng mầy sắp về, nó mới mò về !
Bà còn nói với người bếp:
- Tao làm cho con nầy văng tao mới nghe !
Bà thường hay dấu chén muỗng, rồi phao du cho mẹ làm mất, hoặc có ngày, người bếp vắng
mặt, bà khóa cửa rào, không cho mẹ vào để kịp lo cơm nước cho gia đình .



" Bởi số ? Chạy sao cho khỏi số !
Lụy người, nên nổi phải chìu người "
Rồi một ngày gần cuối năm, mẹ được biết một cách chính xác là người ta đã có con riêng ....
Buồn quá con nhỉ ? !
Mẹ đang mang tác phẩm thứ ba, giây phút bất thần đó mẹ không còn đủ sáng suốt, mẹ đi phá
bỏ cái bào thai đang mang, oằn oại vì hậu quả của một cơn điên rồ, giờ giao thừa đến, tiếng
pháo nổ đánh thức mẹ dậy, sau hai ngày nằm mê man trên giường bệnh.
Những ngày đầu năm buồn lê thê ở bệnh viện, " những mình nào biết có xuân là gì ! "
" Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,
Ai đem xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau "
Rồi một tuần, sau ngày ra bệnh viện, mẹ được biết, " họ " đang bắt đầu với một phụ nữ khác,
mẹ đành mang hai con ra đi . Họ lại đi tìm, và nói với mẹ rằng:
- Anh "đi" là để tự tìm hiểu lòng anh, nhưng sau khi "đi" rồi, anh mới cảm thấy là anh thương
em nhiều nhất. Em ráng chờ anh dứt khoác với người đàn bà đó ...
Nhưng, ngày người ta lên một địa vị cao sang, người phụ nữ có diễm phúc về tư dinh để sống
với họ, không phải là mẹ, mà là người yêu mới của họ ....
Thế là, " tình không biên giới ! Anh ở cao sang, còn em, phải đa mang số kiếp phong trần ",
sống lần lựa theo ngày tháng đầy cô đơn, nhục nhả, với hai đứa con còn thơ dại ...
Lam Hồng yêu của mẹ, chắc Lam và Hồng đã biết người ta đó là ai rồi, phải không các con ? !
Con ạ, có đáng buồn cho duyên số của mẹ không, hở con ?
Mẹ nghĩ rằng, danh dự của người phụ nữ là đời sống tình cảm, vì vậy, dù bị ray rứt, dày vò,
mẹ vẫn cố gắng chờ đợi, mẹ không muốn có nhiều chồng, với một lũ con hoang. Thuở còn
con gái, mẹ hằng mang một hoài bão về sự nghiệp, nhưng, vì lỡ " yêu một phút mà để sầu trọn
kiếp " .
Một buổi chiều, vừa nhớ thương, vừa bực tức, mẹ đánh liều, mò đến tư thất cha con, người
lính gác cửa không cho mẹ vào, còn nói:
- Bà lớn ở nhà nầy khó tính lắm, ai vào bà phải đồng ý mới được, nhưng ông nhà dặn chúng
tôi đừng cho cái cô đi xe Honda đỏ vào !
Mẹ cố năn nỉ, nhưng họ vẫn không vô thưa, bực mình quá, mẹ tông cửa, chạy vào đến hàng
ba nhà, cha con ra, đuổi mẹ về, và nói :
- Giữa tôi với bà hết rồi ! bà đừng hy vọng nữa ....
Cha con lập đi lập lại nhiều lần câu nói đó.
Mẹ nín lặng, mắt mở to hơn, đầu óc cứ trống trơn....
" Văn chương , chữ nghĩa, chỉ là những dòng chữ chết, nó không thể nói lên hết được những
gì lòng người muốn nói "
Thời gian... chờ đợi .... để rồi.... " như dã tràng xe cát lấp biển đông ! "
Tình vài năm, chỉ còn lại hai con thơ ....
Yêu đến mấy, để mang buồn nguyên kiếp !
Bây giờ, trước mặt mẹ, cả một quãng đường dài, cả một quãng đường rộng thênh thang, vắng
vẽ, cô đơn, mà mẹ là kẻ độc hành ... , không ! còn có cả hai tâm hồn thơ dại, vô tội, các con
của mẹ, mà đứa lớn thì bị tê liệt một chân, sau cơn nóng sốt bình thường, vì trước đó, sắp đến
kỳ thi, bận học quá nên mẹ chưa kịp mang đi chích ngừa, còn đứa nhỏ, sau khi chích ngừa tê
liệt, lại bị bệnh kinh phong, và dần dần, nó lâm vào cơn bệnh tâm thần ! ! Các con yêu của
mẹ, bằng ấy nổi khổ, làm sao mẹ có đủ can đãm dấn bước nốt đoạn đường còn lại, con nhỉ ?
Đến đây, có lẽ các con tưởng rằng, đã chấm dứt những gì cay đắng trong dĩ vãng của mẹ rồi ?
Không đâu con ạ !
Một buổi tối, cha con quay về nhà cũ, nơi mẹ con mình, và bà nội của các con đang ở, với vẽ
mặt hằn học, với lối nói cộc cằn, như tát nước vào tai mẹ :



- Tôi cho bà một trăm ngàn đồng, bà muốn làm gì thì làm, nhưng với điều kiện là bà phải viết
tờ cam đoan để yên cho tôi sống với ai tuỳ ý !
Rồi suốt một tuần lễ, chiều nào cha con cũng trở về, lặp lại nhiều lần câu nói thúc giục mẹ
làm tờ cam kết đó. Lúc ấy, mẹ nghĩ là cha con nghe lời đâm thọc của Hoa, người vợ bé của
ông, nói thêm bớt điều gì, khiến cha con giận, vì, bản chất của cô nầy rất độc ác, thường hay
phịa chuyện nói xấu mẹ với nhiều người quen biết của cô ta, để tự bào chửa cho tội của cô ta
đã giựt chồng của mẹ. Đúng vậy,về sau, người chị cả của ông ấy kể với mẹ rằng, Hoa nói với
ông, mẹ đã nói xấu cha con với các nhà báo ở Sài-gòn, nên các ký giả nầy đã mở chiến dịch
« chơi ông sát ván » . Thật là một người đàn bà sâu độc, bịa đặt đủ điều …
Đến buổi tối cuối cùng, khoảng mười giờ hơn, cha con lại gọi điện thoại về ...
Thoạt nghe tiếng chuông reo, mẹ đang ngồi với một niềm chua xót dày vò trong lòng, mặc dù
trong thâm tâm mẹ, mẹ vẫn còn một chút hy vọng, là cha con chỉ nói suông trong lúc bực
mình thôi, cho nên, khi nghe cha con gọi giây nói về, mẹ hơi mừng, tưởng là cha con đã hối
hận về ý nghĩ tàn nhẩn đó nên.... nhưng giọng nói của cha con trong điện thoại cất lên thật êm
ái:
- Châu đó à ? Anh thấy không thể tiếp tục được nữa, Châu làm giấy để hai đứa nhỏ lại rồi đi.
Không phải anh muốn vậy, nhưng...
Tim mẹ như ngừng đập, mẹ có cảm giác như vậy. Trong khoảnh khắc đó, mẹ muốn lăn đùng
ra chết một cách bất đắc kỳ tử ! Không có một thứ văn chương chữ nghĩa nào có thể diển tả
lên được cái nổi đau đớn dày xéo trong tâm tư của mẹ lúc ấy con ạ !
Buồn làm sao là buồn ! Tại sao cha con có thể tàn nhẫn đến như vậy ? !
Mẹ ném điện thoại, ngã vật ra, khóc thảm thiết, như người ta vừa hay tin người yêu của mình
chết !
Hết rồi ! Cả một toà lâu đài lại xây nhằm trên bải cát ! Mấy năm dài đăng đẳng, bao nhiêu đau
khổ tủi nhục, mẹ vẫn cố gắng, cố gắng, để mong có một ngày đẹp trời nào đó, người ta, cha
của con, người yêu của mẹ, hiểu được tình của mẹ, tâm hồn của mẹ, mà cho mẹ cái diễm phúc
được mang tên... bà Lê Thế ! Chao ơi ! Chỉ vài lời nói đó mà mẹ đã phải đỗ ở đấy quá nhiều
đau khổ và nước mắt .... Mà thôi, nói làm gì .....
" Dò sông, dò biển, dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người ! "
Mẹ bổng nín lặng, và đi lấy giấy mực ra để viết tờ cam đoan:

Tờ cam đoan
Tôi ký tên dưới đây là NGUYỄN Thị Hàn Châu, sinh viên ban cao học kinh tế và triết học,
thẻ căn cước số … cấp tại quận… TP Sài-gòn, ngày…. hiện ngụ tại số … đường …, quận …,
Sài-gòn,
Có nhận của ông Lê Thế tấm chi phiếu một trăm ngàn đồng, mang số…, về khoảng tiền mua
bán câu chuyện tình giữa tôi và ông Lê Thế đã xãy ra 5 năm qua.
Sau khi câu chuyện tình nầy được mua bán sòng phẳng, tôi cam đoan để yên cho ông Lê Thế
mặc lòng ăn ở, giao du thân mật với bất cứ người đàn bà nào khác tuỳ ý, tôi không được
khuấy phá hay làm khó dễ.
Ngoài ra, tôi còn phải giao hai đứa con chung của tôi với ông Lê Thế, mang tên:
- Lê Như Lam, …
- Lê Như Hồng, …
để ông Lê Thế nuôi dưỡng. Việc giao hai đứa con nầy chỉ xãy ra sau khi ông Lê Thế cấp một
vé máy bay khứ hồi, cho tôi xuất ngoại . Mọi việc, nếu sau nầy xãy ra không đúng với những
lời cam kết của tôi trên đây, thì ông Lê Thế có toàn quyền nhờ pháp luật can thiệp, tôi xin
chịu mọi hậu quả .
Tôi làm tờ cam đoan nầy theo lời yêu cầu của ông Lê Thế
Sài-gòn, ngày …
Ký tên



NGUYỄN Thị Hàn Châu
Mưa tầm tả, mẹ chạy Honda đến trước tư dinh của cha con, người mà mẹ yêu và đã đặt trọn
cã hy vọng, tương lai, và tâm hồn của mẹ ở đấy. Người lính gác hé cửa ra nhìn, thấy mẹ, vội
khép kín cửa lại, và nói với ra:
- Xin bà thông cảm, ông dặn chúng tôi là không cho bà vào, mong bà ...
Mẹ im lặng, trao qua khe cửa phong thư trong đó có đựng tờ cam đoan cho người lính, rồi
quay xe đi ….
https://www.youtube.com/watch?v=BRX3mkwOA64
(Tình không biên giới – của Phạm Duy – ca sĩ Thái Thanh)

Mưa vẫn tầm tả đỗ.... Mẹ cứ cho xe chạy thật mau, hết tốc lực, từ con đường nầy sang con
đường khác, với những suy tư âm thầm, pha lẫn những ký ức hổn loạn:
- Thế ơi ! mưa lạnh quá !
- Thế ơi ! sao anh dã man với em đến như vậy ?
- Trời ơi ! con có làm gì nên tội ? !
- Thôi là hết ! Xin vĩnh biệt tình yêu nầy !
- " Người ta không nói tạm biệt với tình yêu bao giờ, mà vĩnh biệt ! Xin vĩnh biệt tình yêu
nầy ! Kể từ đêm nay, mái tóc anh sẽ mãi mãi không còn đặt trên bờ vai em...
Tờ lịch hôm nay sẽ là tờ lịch cuối cùng của tình yêu em dành cho anh. Ngày mai, khi trời sáng,
khi ngày dựng lên, những dấu chân anh, và cả dấu chân em nữa, sẽ mãi mãi đặt lên những con
đường khác nhau....
- Người ta thường cầu xin, khi tình yêu đang đi vào tuyệt vọng, đang đi vào trong giây phút
khổ đau tận cùng, người ta thường cầu xin cho tất cả cũng sụp đỗ hết trong một đêm, mọi hiện
hữu, xin được xoá bỏ hết, tình yêu đã tan vỡ thì xin hết thẩy cũng biến thành hư không, kể cả
những kỹ niệm, những vòng tay ôm, những nụ hôn, những quấn quít cuả hai thể xác, những
giấc mơ, những mộng tưởng, những buồn vui, những tiếng cười, những giọt lệ một đời .... Đó
là những xâu chuổi kỹ niệm óng ánh, mà đôi khi, người ta muốn lưu giữ trong đáy cùng trí
nhớ, như một rừng hoa thơm ngát, trong một góc vườn kín khuất của tâm hồn, nhưng, trong
một phút đau khổ ngút ngàn, người ta lại muốn chôn vùi tất cả .... "
- Anh là gì ? Mà sao... hôm anh đến, muôn vì sao đua mọc, mặt trời lên ươm nắng giữa đêm
thâu ! Anh là gì ? Mà sao... buổi anh đi, ngàn mây xanh bổng xám, em nghe hồn rơi xuống
vực thương đau !
- Xa anh rồi... lạnh môi, cười tê giá ! Bão táp về tàn phá trái tim khô .....Em hỏi lòng, không
biết đến bao giờ ? Mới tìm lại chút yên bình thuở trước...
- " Không làm sao định nghĩa được tình yêu, đó là hạnh phúc, là những ước mơ, là những
thương nhớ triền miên, là mật ngọt, là mộng ước, là tiếng cười, là xót xa, cay đắng, là tức tưởi,
nghẹn ngào, là khổ đau dằn vặt .....
Nhưng rồi , người ta vẫn sống, vẫn yêu, dù qua bao lần đắng cay, tan vỡ ....
Như bầu trời, dù qua nhiều cơn giông tố, vẫn xanh ..... "
Trở về nhà thì đã quá giới nghiêm, mẹ cứ đứng thẩn thờ, không biết phải làm gì, bỗng nghe
tiếng kèn xe cha con ngoài ngõ, cha con về ! Mẹ sung sướng ! Tội nghiệp cho lòng dạ đàn bà !
Nhất là thứ đàn bà nhẹ dạ, dễ tin, và hay sống lưng chừng trong tháp ngà lý tưởng, như mẹ !
Đêm đó, không ai nói với ai nửa lời, dù vậy , mẹ vẫn cố gắng đóng trọn cái vai trò của mẹ.
Mẹ lại tưởng rằng cha con đã thay đổi. Nhưng, chiều hôm sau, cha con mang về trao cho mẹ
tấm chi phiếu 100.000 đồng !
Mẹ không còn khóc được nữa. Ngồi im thật lâu, mẹ mới mở miệng, với một giọng rất là êm ái,
êm ái như cái giọng nói của cha con tối nào:
- Cho đến bây giờ em mới hiểu đàn ông là như thế nào thì, đã hết rồi ! Lớn lên, em mang cái
tư tưởng bi quan, hiểu mọi người qua tâm hồn mình, cái tâm hồn quân tử tàu, lúc nào cũng
ráng hướng mình đến những ý tưởng cao thượng. Em cứ tưởng, ai cũng vậy, đàn ông hay đàn



bà, khi yêu ai rồi thì chỉ biết có mỗi mình người mình yêu thôi, và một lúc, không thể yêu hay
lấy nhiều người, vì em nghĩ, có yêu thương tha thiết mới ăn ngủ với nhau được . Anh đâu biết ,
em là một phụ nữ rất đa cãm. Ngày xưa, em nghĩ, em sẽ không yêu thương như thường tình
con người. Trời sinh em ra với một tâm hồn khác lạ hơn mọi phụ nữ chung quanh, em không
thích đóng cái vai trò của một người đàn bà đầu tắt mặt tối, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong xó
bếp, lo cho chồng cho con, mà em muốn làm một cái gì .... cho những kẻ bất hạnh, những đứa
trẻ mồ côi, những kẻ khốn cùng, đang bị bỏ quên ở một góc trời nào đó, trong cái xã hội loài
người văn minh, tiến bộ, giàu sang nầy, để họ có thể sống một cách xứng đáng là một con
người, và là một con người hữu ích cho xã hội mai sau !
Gặp anh, những gì anh đã nói làm em sung sướng, tưởng rằng mình đã gặp được một thần
tượng lý tưởng rồi , cho nên, em đã đến với anh với tất cả, tất cả những tình cãm chân thành,
tha thiết, mà em có. Chính vì quá yêu, mà mỗi khi hay tin anh đi với một phụ nữ khác, em đã
điên cuồng, có những hành vi làm anh phiền, như bỏ nhà nhiều lần, mang con về với mẹ mình,
rồi đi lang thang ngoài phố, tránh gặp anh khi anh đi tìm .... Nhưng những hành vi đó chỉ xảy
ra ngay cái giây phút quá thất vọng thôi, còn thì, em vẫn luôn luôn xử sự một cách quân tử.
Chắc anh còn nhớ đêm anh đưa em và con đến tư thất của anh ? lần đầu tiên, từ ngày anh lên
địa vị cao sang, sau hơn một năm, anh mới ban cho mẹ con em cái ân huệ được đến nhà anh
ăn cơm chiều ở đó. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, em đã bắt gặp ngay tấm tranh chân
dung của Hoa treo trên tường giữa nhà, rồi, khi vào phòng ngủ của anh, thư anh viết gửi cho
Hoa, khi Hoa đang đi du lịch bên Mỷ, bằng những lời lẽ nồng nàn, khiến cho em tối mặt,
trong một phút quá đau khổ, em úp mặt xuống giường khóc nức nở, anh đã nói gì chắc anh
chưa quên ? :
- Bà đừng khóc nữa, bà càng khóc làm tôi càng ân hận đã lấy bà !
- Giữa tôi với bà đã hết rồi ! Bà đừng hy vọng nữa ! Nếu bà còn chút tự trọng thì tự lo lấy
thân !!!
- Tôi có danh dự của tôi, bà có ra gì không mà đòi hỏi ?
Em đã im lặng nhìn anh sửng sốt, và nói:
- Vâng ! Em chỉ là cô sinh viên nghèo ! Nhưng, thiết nghĩ, nếu anh đi ngủ với đĩ, chắc anh
cũng có thể âu yếm ngọt ngào được, huống hồ chi em, người đàn bà đã mang cả cuộc đời đầy
triển vọng giao phó cho anh, chỉ được anh đáp lại toàn bằng phũ phàng chua chát ! Nếu anh
không thể nói lên được một lời an ủi em trong lúc đau khổ như vầy, thì ít nhất, anh cũng đừng
nói ra những câu dã man như vậy !
- Hoa có gì hơn em ? Nó lớn hơn em mấy tuổi, nhan sắc thua em, học vấn ít hơn em, nó chỉ là
cô thư ký thông dịch viên , làm việc ở một cơ quan của Mỷ thôi !
- À ! có lẽ vì nó nói ngoại ngử giỏi hơn em, nên anh hảnh diện khi đi bên cạnh nó ?
- Hay vì nó quen biết nhiều ký giả và nhiều nhân vật người ngoại quốc , có thể tiến cử anh
trên con đường danh vọng … ?
Anh nhìn em, rồi đưa tay kéo em đứng lên, bảo về đi, tài xế sẽ đưa về ! Mặc dù đã nửa đêm
rồi. Em năn nỉ anh cho phép em được ở lại với anh, để em được khóc với anh đêm nay, rồi
không bao giờ em khóc với anh nữa, nhưng anh vẫn nhất quyết đuổi em về. Em đành bồng
con, đứa dắt, đứa mang, thất thểu lên xe cho tài xế của anh đưa về !
Phải chăng ? việc anh mang mẹ con em đến nhà anh đêm đó là một âm mưu anh dàn cảnh
thay lời, để cho em hoàn toàn không còn ảo tưởng nữa ?
Mà thôi, bây giờ em đã thật sự không còn chút ảo tưởng nào nữa. Từ đây, dù em phải sống
qua từng giây phút bị đau khổ dày vò một cách nặng nề, em vẫn cố gắng hết sức để yên cho
anh hưởng hạnh phúc của anh....
Mọi kỹ niệm em sẽ giữ mãi cho đến giờ nhắm mắt ! Chắc rồi, một ngày nào đó, em cũng sẽ
phải làm lại cuộc đời dang dở của em....
Hiện tại, em không có một đồng trong người, nhưng em cũng không bán cuộc đời em với bất
cứ giá nào ...



Rồi mẹ xé bỏ tờ chi phiếu trước mặt cha con....
Tháng ngày trôi qua một cách nặng nề, mẹ đã sống trong sự hoảng hốt, mất tin tưởng hoàn
toàn ở cuộc đời, mẹ sợ bóng tối vô cùng ....
Biết bao đêm dài thức trắng, nằm giữa hai đứa con thơ dại, một tay mân mê phần chân tê liệt
của đứa con lớn, một tay vuốt những sợi tóc non mềm của đứa con nhỏ, nước mắt của mẹ cứ
tuôn đầm đìa .
Hằng đêm, mẹ niệm cả trăm lần những lời van xin các đấng thiêng liêng hãy ban cho mẹ một
giấc ngủ yên lành ! Thực tế đã tái tê, cố tìm quên trong giấc ngủ, nhưng đến khi vào cơn mơ,
chỉ thấy toàn kinh hoàng, chua xót, thôi, thà thức giấc để chấp nhận những sự thật phũ phàng !
Con yêu của mẹ, người ta có thể chạy trốn nợ, người ta có thể chạy trốn tù đày sau một lần
phạm trọng tội .... nhưng, có lẽ ? người ta không thể chạy trốn được định mệnh của mình con
ạ !
Sức người có hạn, cuối cùng, mẹ phải vào bệnh viện .
Hết cả rồi phải không con ? Bây giờ, mẹ không còn ảo tưởng nữa, mẹ đã hiểu định mệnh của
mình rồi .....
Năm năm dài trôi qua một cách nặng nề, đầy đau thương.
Mùa xuân thứ nhất mẹ gặp cha con khi đời mẹ còn tràn đầy hy vọng.
Mùa xuân thứ hai, mang thai đứa con đầu đời, nằm cô đơn trong một căn nhà vắng vẻ, xa gia
đình, xa tất cả những người thân yêu, cha con thì viện cớ là sợ bà nội con phiền nên không
đến với mẹ được. Mẹ chỉ biết nằm xoa bụng thở dài, mơ đến ngày con ra chào đời, và mẹ con
mình sẽ được sum hợp với cha con trong một mái nhà êm ấm .... Rồi, mùa xuân thứ ba lại đến
trong buồn tủi, Lam thì còn thơ dại, Hồng thì còn nằm trong bụng mẹ, theo những dòng nước
mắt tuôn dài, mẹ vẫn còn mơ ước....
Đến mùa xuân thứ tư, tiếng pháo giao thừa đánh thức mẹ dậy sau hai ngày đêm nằm mê man
trên giường bệnh viện, oằn oại vì một phút nông nổi, hờn giận cha con, mẹ xin phá thai ở một
bà lang băm nào đó, do cô bạn Phương của mẹ hướng dẫn.
Mùa xuân thứ năm, mùa xuân cuối cùng ! cha con đã sống hẳn với người yêu mới, chiều cuối
năm, cha con trở về thăm bà nội con, sắp giao thừa, cha con quay về với người yêu, mẹ xin
cha con ở lại với các con đêm nầy, để có được một mùa xuân đoàn tụ, rồi mẹ con mình sẽ
vĩnh viển chia ly với cha con, nhưng cha con nhất quyết không chịu, mẹ cản lại, và cha con đã
đánh mẹ ba cái tát tai để làm quà xuân cho mẹ, mừng giao thừa !
Những ngày đầu năm mẹ đã chui trốn ở nhà một cô bạn với gương mặt sưng bầm !
Mẹ bây giờ không còn mơ ước đến một mùa xuân nào nữa con ạ ! Vì mẹ đã cãm thấy cái thân
phận của một con cá chìa vôi mà tạo hóa đã dành cho mẹ rồi !
Sáu năm trường mới có một lần thi, thế mà, con cá chìa vôi bạc phúc nầy vẫn không nhảy qua
được bức tường ngăn cách để thành rồng !
" Đường về nơi ấy không ngàn lý
Mà chẳng làm sao được vẹn nguyền ! "
Lam Hồng yêu của mẹ,
" Con tim nức nở, tê dại, bơ vơ, cuối cùng, mẹ lại phải trở về với bóng đêm, với những mộng
tưởng hão huyền.
Những ngày mới lớn, cái buồn như một món ăn, buồn như một giải trí, buồn như một bài thơ,
buồn như một bông hoa ....
Bây giờ, buồn như một cuộc đời, như một định mệnh ...
Có những lúc mẹ muốn dứt bỏ đi mọi suy tư, mọi ray rứt, mọi phi lý của cuộc sống, để chỉ
làm những hành động có nghĩa, rồi thôi, rồi tìm lại sự thanh bình cho tâm hồn, để chỉ nói
những lời nhẹ như thơ, êm như gió thoảng, vì nó từ rung động thật của tâm hồn .
Mẹ muốn sống thực con người, con người nguyên thủy, từ bỏ đi con người giả tạo mà cuộc
đời đã dựng ra cho ta phải sống .... "



Có những đêm không ngủ được, thật buồn, như người nghiện nhớ điếu cần sa, mẹ cũng cãm
thấy thèm một chút hơi ấm, một vòng tay ôm, cho lòng mình dịu lại, để có thể đi vào giấc ngủ
một cách bình thường, và có thật nhiều giấc mơ đẹp.....nhưng, nghĩ đến ngày phải tiếp nhận
một thất vọng khác, mẹ sợ mà không dám bắt đầu.
" Chim bị tên một lần thì sợ cành cong ! "
Đời đã buồn nhiều rồi, mẹ không còn tha thiết với bất cứ mối tình nào nữa, không phải vì mẹ
còn " hoài vọng " , mà vốn dĩ trời sinh mẹ ra với một tâm hồn khao khát tự do và những chân
trời cao rộng, lúc nào mẹ cũng mang cái tâm trạng của một cánh chim trời, muốn vùng vẫy ....
Rồi, " sau những ngày bay nhảy, sẽ đậu xuống một nơi chốn cố định, và đám mây sẽ thôi bay
đi, ngọn gió thôi thổi tới, dòng sông chảy ra đại dương, đời mình, mong muốn trở lại một
dòng sông bé nhỏ của đồng nội mênh mông ...."
Ước mơ của mẹ bây giờ không phải là một giấc mộng vàng son hoa gấm, mà làm sao, làm sao
có thể quên được cái quá khứ đau thương, đầy nước mắt của mẹ, với những kỷ niệm buồn ray
rứt ....
Lạy Thượng đế, xin người hãy ban cho con thêm nhiều nghị lực hơn, để con có đủ can đảm đi
nốt quãng đường còn lại .....

********
Chiếc phi cơ đáp xuống phi trường Bangkok sau hơn một giờ bay, tất cả hành khách đều phải
vào ngồi ở phòng chờ của phi trường để đợi chuyến bay kế tiếp từ Bangkok sang Paris .

Theo sự thỏa thuận từ trước, Hàn Châu sẽ giao hai đứa con của nàng và Thế, người chồng
không bao giờ cưới của Hàn Châu, tại phi trường này, rồi Châu sẽ tiếp tục bay sang Pháp một
mình, lại trở về cuộc đời độc thân, cô đơn như từ thuở lên một !

“ Ta đi, gió núi, mây ngàn tiển

Lá rụng tìm theo gót độc hành ... “

Hai đứa con của Hàn Châu sẽ sống với Thế và vợ bé của ông ta, cùng với 4 đứa con riêng của
hai người nầy, tại Bangkok, nơi Thế đang làm việc cho một cơ quan quốc tế, từ năm 1974 đến
nay.

Sau một hồi chờ đợi, giờ chia tay với các con đã đến, Thế tới nhận con, Hàn Châu lại tiếp tục
dấn bước trên con đường thiên lý, với một tâm trạng thẩn thờ, buồn da diết, một thể xác mệt
mỏi, uể oải ...

************

Như là kẻ si tình muôn thế kỷ

Yêu điên cuồng vô vọng một khối băng

Ta không hay tình đó đã trao lầm

Để gió núi, để mây ngàn cuộn mất

Ta bơ vơ trong nỗi buồn cô độc

Địa bàn ơi, sao đành bỏ ta đây



Trời muôn phương, với một trái tìm gầy

Ta ngơ ngác biết tìm đâu ra hướng.

Thôi là hết những lâu đài ảo tưởng

Nửa cuộc đời đã nhận đắm trong mơ

Sầu lê thê, tan vỡ mộng không ngờ

Cho nuối tiếc đọng tràn qua đáy mắt

Có những buổi mưa giăng mờ trước mặt

Ta lặng nhìn, nghe buốt giá tâm tư

Nỗi khổ nào hơn mối hận Tương Như

Trong thất vọng ta vẫn thầm ao ước

Không cung kiếm để trao tình đất nước

Chẳng lầu ngà để níu lại cánh chim

Ta làm sao xóa hết được ưu phiền

Ươm hạnh phúc cho nửa đời hoang vắng

Ray rứt mãi một niềm tâm sự đắng

Thân dạt dào như cỏ thiếu sương đêm

Tình tự xưa , giờ nhạt vẻ tơ mềm

Thời hoa mộng đã chìm sâu trong dĩ vãng …

Bài thơ Hoang vắng của Thương Hà

( Trân trọng cảm ơn, và xin các tác giả của những bài viết, những ý kiến được nêu

lên trong chuyện ngắn nầy, cho phép Thương Hà viện dẫn )

https://www.youtube.com/watch?v=L0eyEwwlnco

(Tình hoài hương - Phạm Duy - ca sĩ Đức Tuấn)


